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JARRAITUA ALA ZATITUA?
Nafarroako Gobernuak antolatutako 
jardunaldien mamia ekarri du Mikel 
Garciak. Nabarmendu dute eztabaida 
antzua dela, eta ordutegiaz baino ordu 
horien antolaketaz hitz egin behar 
dela. Bada zer hobeturik hizlarien 
hitzetan, eta erabakia ikas komunitate 
bakoitzak hartu behar luke. 



Hilaren 19an mobilizazio erraldoia izan da Ipar Euskal Herrian eta Frantziako Estatu 
osoan. Emmanuele Macronen gobernuak erretiro hartzeko adina 62 urtetik 64ra 
atzeratu eta kotizazio-aldi osoa 43 urtean ezarri nahi duelako. Gobernuak dio 
erreformak “ez duela galtzailerik eragingo”. Halaxe mintzo dira hurrengo goizean 
ez direlako ohetik jaikiko aldamio batera euripean igotzeko. Agurerik zaindu behar 
ez dutelako esklabotzatik gertuko baldintzetan 24/7. Ez dutelako zortzi orduz 
zutik egon behar produktuak kutxa erregistratzailetik pasatzean sortzen duen 
txistu hotsa burmuinean iltzatu bitartean. Horiek ez dute jubilazioan pentsatzen. 
Irabazle sentitzen direlako. Gehiengoaren kontura.

  Irudian, gazte bat Parisko Nazioaren Plazako estatuan 
“Soldatak igo, ez erretiro adina” dioen kartel batekin.  
SARAH MEYSSONNIER / REUTERS     

  AXIER LOPEZ

Galtzaileak
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MOTZEAN

3 urteko ikasleari 
Beskoitzeko ikastolan 
bazkaltzeko baimena 
ukatu dio udalak, lekurik 
ez dagoela argudiatuta. 
Herriko Etxeak proposatu 
du umeak ikastetxe 
publikoan bazkaldu dezala. 
Protesta egin du ikastolako 
hezkuntza komunitateak.

Lucasek 13 urte baino ez 
zituen, urtarril honetan bere 
buruaz beste egitea erabaki 
zuenean, Frantziako ipar 
ekialdean. Homosexuala 
zelako eskolan jasaten 
zuen jazarpenak eraman du 
heriotzara, gurasoek salatu 
dutenez. Ikerketa abian da.

Bertan behera utzi 
dute GIBaren aurkako 
txerto esperimentalik 
aurreratuena. Janssen 
farmazia multinazioanalak 
hartu du erabakia, batzorde 
batek ondorioztatu ostean 
txertoak ez dituela giza 
immunoeskasiaren birusari 
aurre egiteko baldintzak 
betetzen.

Jauzi Ekosoziala aurkeztu 
dute, Hego Euskal Herri 
mailako dinamika 
ekologista berria. “Olatu 
berde berria” eraikitzeko 
kolektiboki antolatzera 
deitu dituzte herritarrak.

K ataluniako Maizterren Sindika-
tuak duela hiru urte jarri zuen sa-
laketa Espainiako hirugarren pu-

tre-funts handiena den Azoraren aurka. 
Alokairuko kontratuetan ezartzen zi-
tuen hamar klausula salatu zituen sin-
dikatuak, eta horietatik bederatzi ezez-
tatzeko agindua eman dio Bartzelonako 
epaitegi batek Azorari. Horrelako lehen 
ebazpena da Espainiako Estatuan, eta 
Maizterren Sindikatuaren ustez aurre-
karia izan daiteke "beste milaka abusu 
kasu geldiarazteko".

Maizterren Sindikatuak ohar bidez 
eman du "garaipenaren" berri, eta bai-
kor agertu da auzi honek putre-funtsen 
"beste milaka abusu kasu geldiaraz-
teko" ateak ireki dituelakoan. Azorak 
Bilboko eta Donostiako autobus gel-
tokiak erosi berri ditu, eta Donostian 
haren aurkako plataforma ere sortu 
dute, Azoraren Maizterrak deiturikoa, 
etxegabetzeak salatzeko.

"ABUSUZKO" BEDERATZI 
KLAUSULA
Silvia Torres Granollers herriko bizila-
guna da, eta salatu du Azorak alokairua 
hileko 690 eurotatik 1.100era igo diola 

hiru urteko epean. Orain epaitegi batek 
ebatzi du, hain zuzen, ez dela legezkoa 
KPI kontsumo prezioen indizearen gai-
netik garestitzea alokairua.

Beste zortzi klausulagatik ere zi-
gortu dute Azora. Besteak beste, kon-
tratuak presiopean sinatzera derri-
gortzen ditu maizterrak, hirugarren 
pertsonekin kontsultatzeko aukerarik 
eman gabe. Torresek dokumentua si-
natzeko azken hitzorduan ikusi zuen 
kontratua lehen aldiz, hura aztertzeko 
denborarik izan gabe.

"Neurriz kanpoko" zigorrak ere 
ezartzen ditu bere kontratuetan. Bes-
teak beste, fidantzarik ez itzultzea pa-
reta zuriak margotzeagatik, edota kan-
po arrazoiengatik sortutako arazoak 
maizterraren bizkar uztea.

Tarteka etxebizitzaren egoera gain-
begiratzeko bisitak egiteko eskumena 
hartzen zuen putre-funtsak, baina epai-
tegiak ebatzi du maizterrak etxebizi-
tza uztean soilik frogatu beharko duela 
kalterik egin ez izana.

Azora da Espainiako Estatuko hiru-
garren putre-funts handiena: 13.000 
etxebizitza ditu jabetzan eta beste 
20.000 kudeatzen ditu. 

  LIDE IRAOLA

Putre-funts bat zigortu 
dute lehen aldiz 
Espainiako Estatuan
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EZ HANKA EZ BURU

UXUE APAOLAZA LARREA

MATERIALISMO HISTERIKOA

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.com

Publikoa

China antes del comunismo ateratzen zait bideoren bat ikusi 
nahi dudan ia bakoitzean, dantza ikuskizun baten iragar-
kia. Edo Oral B, edo Katy Perry janaria eskatu eta eskatu. 

Baina jasangarria dela erabaki dugu telebistako publizitate 
tarteen aldean, ez dugu Premium konturik (horren iragarkia 
ere agertzen zaigu). Ni egiten ari naizen hau ere, Youtuberen 
publizitatea izan daiteke, baina horrela, marken bidez hitz egite-
ra ohitu gara. Eta hitzik esan gabe ere, erakusleiho baten parte 
sentitzen naiz kalean paseatzen.

Negurako arropa gutxi, eta umeari trineoa erosi bitartean jer-
tse hori bat ere jarri nuen erosketen artean. Umea dudanetik be-
rehala identifikatzen ditut Decathlon produktuak, ez dut Nabaiji 
markaren hizkirik ikusteko beharrik: bainujantziak, patineteak, 
kamiseta termikoak, trineoak, flotagailuak… eta jertse horia. Ez 
dugu soinean hizkirik behar kartel publizitario izateko. Kaleko 
kolore bakarra nire jertsearena balitz bezala sentitzen naiz, eta 
kolorea horia ez, Decathlon balitz bezala.

Publizitatea, beraz, nahiko sotila izan daiteke. Ez dakit zein 
publizitate mota den marka jakin bat kontsumitzea derrigorrez-
ko bilakatzea, adibidez, eskolako kontuez enteratu nahi baduzu. 
Whatsapp taldeak. Ez dago modurik beharrezkotasun horrekin 
amaitzeko? Badakit kontrako norabidean goazela, baina komu-
nikazioa postaz zenean, zerbitzu publikoa zegoen, eta telekomu-
nikazioekin ere existitu zen. Egia da zerbitzu hori, Whatsapp, 
doan dela (pentsa dezagun zerbitzu hori erabiltzeko gailuak eta 
bideak ere hala direla), dirutan, inor ez da kanpo geratzen. Baina 
gure alde ustiatuko ez diren beste kontu batzuk oparitzen ditu-
gu: beraz, bai, doan da, eskubidetan baino ez dugu ordaintzen. 

Dantza Irlandera Grafitiak
Otsagabiko emakumeek beren herriko 
dantzak dantzatu dituzte lehen aldiz 
plazan. Itzaltzun ospatu den Gartxot 
egunean emakumez osatutako dantzari 
taldeak eman ditu Otsagabiko dantzak. 
Dantza hauek irailaren 7 eta 8an 
plazaratzen dira, eta orain arte mutilek 
osatutako taldeak dantzatu izan ditu.

Joan den abenduan, Ipar Irlandako 
mugimendu errepublikanoaren 
aldarrikapen historikoetako bat 
gauzatu zen: Irlandako berezko 
hizkuntza ofiziala da, lehenbizikoz, Ipar 
Irlandako sei konderrietan. Galesaren 
normalizaziorako 1993ko legearen 
eredua jarraitu du lege berriak.

Sare sozialak arakatu eta Gasteizko 
grafitigileak zigortu nahi ditu Urtaranen 
gobernuak. “Pintaketa bandalikoak” 
jomuga, zerbitzu sekretuen alorrean 
erabili ohi diren OSINT teknikak 
erabiliko dituen enpresa bat 
kontratatzeko proiektua lizitaziora atera 
du Gasteizko Udalak.
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Jauzi egitea 
dagokigu

Bizi dugun krisiaren atzean dau-
den politikak kudeatzen dituen 
batek zera adierazi zuen, orain 

ez gehiegi: “Euskal Herrian azpiegi-
tura proiektu guztiek dute bere herri 
plataforma”. Garaiz kanpoko erritual 
sozial antzu bezala irudikatu zuen 
gure ingurua txikitzearen, baliabide 
publikoak xahutzearen eta institu-
zioak gutxi batzuen zerbitzura jar-
tzearen kontrako borroka.

Instituzioek hartzen dituzten era-
bakietan parte hartzeko dugun esku-
bideak beraien eredu politikoan zein 
leku duen argitu zuen, bide batez. Ho-
rrela izan behar du, bai EAEn parke 
eolikoak han eta hemen eraikitzeko 
inolako plangintza orokor eta ados-
turik gabe, bai Nafarroan ekologikoa 
zer den eta zer ez den esatea interes 
pribatuen esku dekretu bidez uzteko, 
eragile sozial eta sindikal gehienen 
iritziaren kontra.

Krisi klimatiko eta sozialak eraba-
kiak hartzera behartzen gaitu, urra-
tsak egitera, arduraz jokatzera; he-
rriari bizkar emanez egiten ari diren 
kudeaketan, gure interesek eta esku-
bideek ez dutelako inolako lekurik. 
Arduragabekeria hutsa litzateke gure 
etorkizuna euren eskuetan uztea, eta 
hori da, hain zuzen ere, herri ekime-
nen funtsa: instituzioek ukatzen digu-
ten parte hartze politikorako aukera 
herritarren eta eragile sozialen eki-
menez posible egitea eta bideratzea. 
Beharrezkoa izan da beti, eta funtsez-
koa zaigu orain.

Politikoa, soziala, sindikala izan, 
ekimenaren indarra biderkatu egi-
ten da ekintzak bere horretan uler-
tzen direnean, ez dutenean azalpenik 
behar. Eta hala gertatu da, zalantzarik 
gabe, Jauzi Ekosoziala herri ekimena-
ren aurkezpenarekin. Guztiok ulertu 
dugu, guztioi dagokigu jauzia egitea. 

W
IKIPED

IA

2016an Kriminologiaren Euskal Institutuak EAEn 1960tik 2015era izandako 
tortura kasuei buruzko txostena entregatu zion Eusko Jaurlaritzari: 4.009 tor-
tura salaketa zituen eta horietatik 3.577 dokumentatuak eta gordeta dituzte 

institutuan. Lan itzela. Eta itzela bezain larria ondoren gertatu zena: Jaurlaritzak 
sartu zuen txostena tiradera batean eta gaur arte. Bai, balio izan du tortura bisua-
lizatzeko, besteak beste, eta ez da makala hori, bereziki torturatuentzat, baina kito.  
Ez da urrats esanguratsu gehiago eman ez aitortzan, ez erreparazioan, ezta ez-erre-
pikapenaren bermean ere.

Sistematikoa zen. Horregatik, datorren astean beste ETA bat sortuko balitz, 
nahikoa litzateke dagokionak tekla bati sakatzea torturaren makina ostera abian 
jartzeko: ideologoak bere lana egingo luke, planifikatzaileak ere bai, eta zeresanik 
ez torturatzaileak; eta baita ezikusiarena egiten duten epaileek eta auzi medikuek 
ere; edo tortura ukatzen duten alderdiek, instituzioek eta komunikabideek. Sistema 
horrentzat Espainian tortura ez da existitzen, beraz, zertarako ikertu eta azaleratu? 
Edo bai, baina salbuespena da, horregatik zigortu dira hogei kasu eskas eta guztiak 
1979 eta 1984 artekoak –Kepa Urrarena izan ezik, 1992koa–.

Horregatik ez da ikertzen. Espainiak tortura ez ikertzeak ez gaitu harritzen, 
baina aipatu txostena enkargatu duen Eusko Jaurlaritzak ez egitea askoz harriga-
rriagoa da, are gehiago ETA desagertu zenetik biktimen eta memoriaren bueltan 
egindako lana egin denean. Bale, agian 2016an ezin zitekeen gehiago egin, sines-
garritasun bat zuten Jonan Fernández eta Paco Etxeberria txostenarekin atera eta 
listo; baina ondorengo sei urteetan ere ez? Ez instituzioek, ez epaile instruktore edo 
fiskalen batek... Inork ez du tiradera ireki.

Ertzaintzaren 310 tortura kasu. Urkullu lehendakariak eta EAJk sinesgarrita-
suna ematen diote enkargatutako txostenari, baina batez ere Espainiako Estatua 
interpelatzen duela deritzote, nahiz eta txostenak sinesgarritasuna ematen dien 
Ertzaintzaren aurkako 310 salaketei. Lehendakariak beti defendatu du ez dagoela 
Ertzaintzaren aurkako tortura zigor epairik, eta Ertzaintzaren buru Jorge Aldekoak 
310 kasu horiek ukatu zituen txostena aurkeztu eta hurrengo egunean.

Torturatuak akuilu. Kosta ahala kosta antolatzen ari dira, Nafarroako Tortu-
ratuen Sarea aitzindari, eta erakusten dute haiek lehen lerroan jarri gabe auziak 
tiraderan jarraituko duela secula seculorum. Beste lurraldeetan ere badira mugi-
menduak antolatzeko. Eta badirudi bi erronka nagusi daudela orain: bat, EAEko 
txostena tiraderatik ateratzea eta ikertzea; bi, Nafarroan Euskal Kriminologia Insti-
tutuak aurkeztu berri duen txostenak –891 pertsona torturatu 1979tik 2015era– ez 
dezala beste tiradera batean amaitu. 

  XABIER LETONA BITERI

Atera tortura tiraderatik 
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“Familia gurasobakarraren 
aldeko hautuak ez luke 
kalterik eragin behar 
adingabearen zaintzan”

11.372

4

behira pasatu nahi du 
Nafarroako Valle de Odieta 

makroetxaldeak. Gaur 
egun 3.450 behi ditu eta 
handitzeko eskaera egina 

du Nafarroako kooperatibak.

danborradatan gizonek baino 
ez dute jo danborra edo upela 

Donostiako San Sebastian 
egunean. 158 danborrada 

daude denera; horietatik bitan 
ez dago emakumerik, eta 

seitan emakume gutxi batzuk 
daude, baina ez dira danborra 

edo upela jotzen atera.

FORO SOZIALA
2023-01-18

EH BILDU
Funtzionario gurasobakarren amatasun 
baimena bikoteena bezain luzea izateari uko 
egin dio Nafarroako Legebiltzarrak. EH Bilduk 
egin du proposamena, beste puntu baten 
barruan, eta debatean ez da kontuan ere hartu. 
2023-01-19

segunduro haur bat hiltzen 
da, osasun arreta faltagatik. 
2021ean 7 milioi haur eta 
gazte baino gehiago hil 

zirela eta heriotzetako asko 
eragotzi zitezkeela salatu 

du Unicefek.

“Gu baserri eremukoak izanik, 
gurean nahi ditugu gauzak aldatu; 
hori bezain sinplea da”

8

STRASS & KAIET
Ipar Euskal Herri barnealdeko lehen LGTBQIA+ 
ospakizun eguna egin dute Atharratzen: Bekat’Uros. 
ARGIA.EUS (2023-01-24)

“FORO SOZIALAK AMAITUTZAT 
EMATEN DU BERE 

JARDUNA, AURRERAPEN 
ESANGURATSUAK LORTUTA”
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Sare sozialetan 
egon?

Orain dela urte asko, Audiogalaxy pla-
taformaren elkarrizketa gelari esker 
Europako pertsona ezberdinekin txa-

teatzeko aukera izan nuen eta metal musika 
gotikoa ezagutu ahal izan nuen. Zaletu egin 
nintzen, musikara, baina gehiago beste per-
tsona batzuen eskutik gauza berriak ezagu-
tzera. Gero txat plataformak eta sare sozia-
lak etorri ziren, eduki bideoak, podkastak...

Hasieran lotsatik, gero bizitzako ger-
taera gehienak kontatzeko beharretik... 
orduak eta orduak ematen nituen platafor-
metan. Egun, mugikorrekin, plataformetan 
egoteko modua aldatu egin da, ez duzu 
pantailaren aurrean eserita egon behar, 
baina beti zaude plataformaren baitan.

2018an sare sozialak elikatzeari utzi 
nion. Urteekin hobeto ulertu dut nire bu-
rua noiz den zaurgarria, hobeto ulertu 
ditut zenbait korporazioren negozio ere-
duek pertsonen aldetik behar duten arreta 
maila, eta hobeto ulertu dut zeinen bizitza-
denbora gutxi dudan aurretik.

Gazteen eta sare sozialen inguruan 
hausnartzeko talde batera gonbidatu nau-
te. Taldearen ardura handiena da neska 
gazteek sare sozialen espazioa bereganatu 
dezatela. Zergatik espazio hori? Zergatik 
ez sortu beste espazio batzuk? Gazteek 
sare sozialak erabiltzen dituztela errea-
litate bat da. Munduaz duten irudia hor-
tik eraikitzen dute, harremanak sortzeko 
eta mantentzeko bidea dute. Sare sozialak 
tresna gisa ulertzen dituzte, benetan beste 
batzuen esku eta interesen baitan dauden 
zerbitzuak direnean.

Gizakiok badugu gizartearen parte iza-
tearen ideia bat. Ideia hori ez da berdina de-
nontzat, eta gazteen kasuan badirudi sare 
sozialak sartzen direla ideia horretan. Beraz, 
sareak ez erabiltzeak ez dirudi epe laburre-
ko konponbidea eurentzat. Neska gazteak 
irudi horretan zenbait kalte izaten ari dira. 
Zelan berregin irudi hori? Zein “bidaia” egin 
behar dute gazteek plataforma hauen intere-
sak ekidin eta ahalik eta mundu osasuntsue-
nean sareak erabiltzeko? Gizartearen parte 
izatearen ideia berregiteak gazteentzako 
teknologia berregitea al dakar? 

  AXIER LOPEZ

All Cops Are Bastards? 

Refuge elkarteko kideek 1.071 
sagar ustel jarri dituzte New 
Scotland Yardeko atarian. Hala, 

agerian utzi nahi izan dute Londres-
ko Polizia Metropolitanoan (Met) 
inoiz izan den krisi politikorik han-
diena: 1.071 polizia ikertzen ari dira 
ehunka emakumeri eraso egin edo 
bortxatzeagatik.

David Carricken kasua izan da er-
bia harrotu duena. 48 urteko polizia 
horrek epailearen aurrean aitortu 
du 12 emakumeri 80 sexu-abusuak 
egin dizkiela. Carrickek 49 delituren 
erruduntzat jo du bere burua; tar-
tean 24 bortxaketa. 

“Polizia izateaz baliatu zen bere 
biktimak kontrolatzeko eta hertsa-
tzeko”, aitortu du Met-eko zuzenda-
ritzak. Londresko Poliziak onartu ez 
duena da segurtasun indarren arte-
ko ohiko jokaera bat, Euskal Herrian 
ere ezaguna zaiguna: korporatibis-
moa eta polizien arteko elkar-babe-
sa. Lankideek ‘Bastard Dave’ deitzen 
zioten Carricki, eta nahiz eta Met-ek 
eta Britainia Handiko beste hiru Poli-
ziak mota askotako kexak jaso zituz-
ten Carricken jokabide matxista eta 
bortitzarekin lotuta, Polizian lanean 
jarraitzeko baimena eman zioten. Az-
kena, 2021eko uztailean, orduan ere 
Carrick ikerketapean bazegoen ere, 
polizia lanetan jarraitu zuen. Eta egin 
kontu, artean bizirik zen Britainia 
Handian asaldura eragin zuen beste 
antzeko kasu bat: 2021eko martxoan 

Scotland Yardeko polizia batek, Way-
ne Couzensek, Sarah Everard bortxa-
tu eta hil egin zuela jakin zen. 

Carricken kasua ale bat besterik ez 
da sagardi zabalean. Poliziak berak 
onartu behar izan du 1.071 agente eta 
Poliziaren beste funtzionario batzuk 
ikertzen ari dela, azken hamarkadan 
gertatutako emakumeen kontrako 
1.633 sexu-delitu eta indarkeria kasu-
rengatik. “Ez da sagar ustel bat, Polizia 
osoaren arazo sistemikoa da”, salatu 
du Refuge elkarteko kide Ruth Daviso-
nek, eta gaineratu du, “nola baimendu 
dute abusu-egile horiek hain denbora 
luzean botere guneetan egotea?”.

Londresko Poliziaren parte izan 
diren erasotzaile matxisten kopuruak 
dardarizoa sortzen du, eta gogora 
ekartzen digu Eliza Katolikoak bere 
liberatuen artean izan dituen pede-
rasta eta bortxatzaile andana. Apaiz 
eta mojen antzera, poliziek ere bote-
rea baliatu dute zaindu behar omen 
zuten hori mendean hartzeko, unifor-
meak eskaintzen dien ustezko zigor-
gabetasunaz jakitun. 

Hala dio sagar ustelak paratu di-
tuen Refuge elkarteak: "David Carric-
ken moduko gizonek lana bilatuko 
dute Polizian, gehiegikeriak egiteko 
boterea ematen dielako. Polizian 
ezarrita dagoen kultura misoginoa 
da gizon horiek erakartzen dituena. 
Emakumeak Poliziari abusuak salatu 
eta seguru sentitu beharrean, emaku-
meak Poliziaren beldur gara". 
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%92 ipar hemisferioak %8 hego hemisferioak

AEBak bakarrik kontuan hartuta, isurien %20aren erantzule da, historikoki.

CO2 isuriak 1850etik

Larrialdi klimatikoak gogorren kolpatutako lurraldeen artean

Afganistan Bangladesh HaitiTxad
ITURRIA: REDFISH
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Bukatu berri den 2022 urtean klima 
aldaketaren eraginek marka asko 
gainditu dituzte, eta dudarik gabe 
Hego Asia izan da marka gehien 

gainditu diren munduko eskualdea. Uda-
berrian hiru hilabeteko bero uhina paira-
tu zuten Indiak eta Pakistanek, 51° arteko 
tenperaturekin. Bero uhinak zuzenean 
hildako pertsonez gain, kalte zerrenda 
luzea utzi du: langileen akidura iraunko-
rra, airearen kutsadura –zentral elektri-
koek isuritako errauts, ozono eta parti-
kula txikiengatik –, ur  eskasia, zabortegi 
eta oihan suteak, elektrizitate hornitze 
etendurak, glaziar aintziren gainditzea 
–uholdeak eraginez eta azpiegiturak 
suntsituz–, laborantza galerak –gari uzta 
eskualde batzuetan erdira jaitsiz, intsola-
zioz edo egarriz hildako artaldeak–.

Hori dena jasateko gehiegi ez balitz, 
ekainetik hasi eta urrira arte Pakista-
nek bere historiako uholde gogorrenak 
pairatu ditu, uztaileko euri maila hila-
bete horren balore normalen hirukoi-
tza izanik. 33 milioi pertsona kaltetuak 
izan ziren, 250.000 etxe eta 80.000 la-
borantza lur hektarea suntsituak, 1.739 
pertsona eta 700.000 abere hilik, 3.000 
kilometro bide eta 130 zubi xehatuak. 
Sherry Rehman Pakistango klima alda-
ketaren ministroaren arabera, iraga-
neko gertakizunen muga guziak gain-
ditu ditu episodio horrek. Gertakizun 
horiek ezohikoak izanik ere, klima al-
daketak beren probabilitatea nabari 
emendatu du: bider 30, alegia.

Munduko Bankuaren arabera, Hego 
Asiako 700 milioi pertsona inguruk –ia 

bertako populazioaren erdiak– dute kli-
mari loturiko hondamendi baten kaltea 
pairatu azken hamarkadan. German-
watch gobernuz kanpoko erakundeak 
garatu duen klima arrisku indizearen 
arabera, India eta Pakistan izan dira 
2000tik aurrera herrialde kaltetuenak 
klima aldaketagatik.

IPCC Klima Aldaketari Buruzko Go-
bernu Arteko Taldearen iazko txoste-
naren arabera, Hego Asian gertatuko 
dira laborantza etekinen gutitze nabar-
menenak ere, eskualde hartan pilatuko 
diren estres termiko eta intsektu edo 
onddo kaltegarrien hedapenaren ondo-
rioz, baita muturreko gertaerak –bero 
uhinak, uholdeak edo lehorteak– mai-
zago ikusiko direlako ere.

Baina elikatzen gaituzten landare 

  NICOLAS GOÑI

Klima aldaketaren ardurari dagokion bezala, klima 
larrialdiaren aurrean ere ez dago mundu osoa egoera 
berdinean. Lehen lerroan dago Hego Asia, eta bertako 
lehen kaltetuak daude txiroenak, kanpoko eskuzko lanak 
egiten dituztenak. Gizakiaren biziraupena kolokan jarriko du 
muturreko sargoriak. Aire-girogailuen merkatua garatuko 
den bitartean, iaz bezalako hondamendien ondorioz 
hamarnaka milioi pertsona errefuxiatu bihurtu daitezke.

KLIMA ALDAKETAREN LEHEN 
LERROAN DAGO HEGO ASIA, 
ETA BERTAKO TXIROENAK 
DIRA GEHIEN KALTETUAK
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eta abereez gain, gizakia beraren bi-
ziraupen fisikoa zuzenki mehatxatu-
ko du sargoriak, bero uhinak aire oso 
hezean gertatuko direlarik. Hain zu-
zen, tenperatura eta hezetasun maila 
batetik gora ezinezkoa bilakatzen da 
izerdiaren bidez gorputzaren tenpera-
tura 37 gradutan atxikitzea. IPCCren 
arabera, mendearen bukaeran urteko 
150 egunetan edo gehiagotan kanpo-
ko lan fisikoak egiteko gaitasuna %40 
murriztu daiteke (SSP5-8.5 hipotesian), 
batez ere Gujarat estatuan, Pakistanen, 
Ganga ibaiaren arroan, Bangladeshen, 
Indiako ekialdeko kostan eta Sri Lan-
kan. %40ko estimazio hori batezbeste-
koa da, eta pertsona batzuk muturreko 
sargoria hobe jasan badezakete, bertze 
asko hilko dira.

KLIMA ALDAKETA 
ARAZO SOZIALA DA
Panorama horrek aski argi erakusten 
digu denak ez gaudela posizio berean 
klima aldaketari dagokionez, bai geo-
grafikoki –Ipar Europa edo Ekialdeko 
Ipar Amerika, Maldibak edo Bangla-
desh baino babestuagoak daude– baita 
sozialki ere, arrisku handiko eskualde 
berean kaltetuenak txiroak eta eskuzko 
langileak baitira. 

Zinismorik falta ez zaion iazko aza-
roko txosten batean, Climate Invest-
ment Opportunities in India’s Cooling 
Sector ("klima inbertsio aukerak In-
diako aire girotuaren sektorean") titu-
luduna, Munduko Bankuak zioen aire 
girotuaren eskaerak merkatu berriak 
irekiko dituela Indian, 1.6 bilioi dola-

Gizakiaren biziraupena 
mehatxatuko du 

sargoriak, tenperatura 
eta hezetasun maila 

batetik gora ezinezkoa 
baita gorputzaren 

tenperatura 37 gradutan 
atxikitzea

LABORANTZA KALTETURIK. Indiako Bhadrak eskualdeko lur eremu bat, bero uhinak kolpatuta, ereintza ezinezkoa bihurtuz.
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rreko inbertsio aukerak emanez. Ber-
tan azaltzen dute 2037an aire-giro-
gailu eskaera zortzikoiztuko dela, eta 
bide-orri berdeagorik ez bada susta-
tzen, horrek datozen bi hamarkadetan 
berotegi efektuko gas isurketak %435 
igo ditzakeela Indian. Aldiz, halako eki-
pamendurik erosi ezin duten laborari 
edo langile prekarioen biziraupenari 
buruz xehetasun guti ematen du txos-
tenak, etxebizitza politikarako aholku 
orokor eta labur bat izan ezik.

Lau urte lehenago Munduko Ban-
kuak argitaraturiko Preparing for 
Internal Climate Migration ("Klimak 
bultzaturiko barne migraziorako pres-
tatzen") txostenean aurreikusten zu-
ten Hego Asian 40 milioi pertsona in-
guruk migratuko zutela 2050 bitartean 
–horietarik 13 milioi baino gehiagok 
Bangladeshen baitan, barne-migra-
ziora behartuz–, baldin eta funtsezko 

klima politikarik ez balitz martxan eza-
rriko. Klima aldaketa murrizten lortuz 
gero ere, 2050ean kopuru hori 20 mi-
lioi ingurukoa litzatekeela estimatzen 
dute.

Slavoj Žižeken esaldi famatuari 
–"errazago irudika dezakegu mundua-
ren amaiera, kapitalismoarena baino"– 
bertze ilustrazio bat emanez bezala, 
errazago aitzintzen ditugu txiroenen 
erbestea edo heriotza, beren bizi bal-
dintzen hobetzeko behar adinako aha-
leginak baino.

ARAZOAREN DIMENTSIO 
HISTORIKOARI BEGIRA
Klima aldaketaren dimentsio sozial 
eta geografikoari gehi diezaiokegu 
dimentsio historikoa, berotegi efek-
tuko gasen isurketan Ipar Europa edo 
Ekialdeko Ipar Amerikak alde bate-
tik eta Pakistan edo Sri Lankak ber-
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Klima aldaketaren ondorioz 
Hego Asian 40 milioi 

pertsona inguruk migratu 
dezakete 2050 bitartean, 
horietarik 13 milioi baino 

gehiagok Bangladesh 
barnean

MUTURREKO EGOERAK ERAGINEZ. Pakistango Peshawar hirian uholdeak, merkatu baten txabolak 
suntsitzen. 2022an uholdeek 33 milioi pertsona kaltetu zituzten Pakistanen. 
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tzaldetik ez baitute ardura historiko 
berdina. Horren ildotik bultzatu zen 
klima aldaketaren aurrean estatu 
zaurgarrienen galerak eta kalteak 
konpentsatzeko funts baten eskae-
ra, COP27an onarturikoa, nahiz eta 
oraindik eskasia eta hutsune asko 
dituen.

Kim Stanley Robinson idazlearen 
The Ministry for the Future ("Etorki-
zunerako Ministeritza") eleberrian, 
2025 eta 2050 urteen artean iraga-
ten dena, ezohiko bero uhin batek 

sorturiko trauma kolektiboaren on-
dorioz –ehundaka mila pertsonen 
heriotza dakarren sargoria–, Indiako 
gobernuak unilateralki erabakitzen 
du geoingeniaritza programa baten 
bultzatzea, atmosferan sufrea ba-
rreiatuz, montzoian izanen dituen 
albo-kalteez jakinean izanda ere.

Hil ala biziko egoera hartan edo-
zein aterabide arriskatzeko prest 
daudela dio Indiako buruzagiak, ele-
berrian. Ea fikzio hori 2050ean ere 
fikzio izaten jarraituko duen... 
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Kim Stanley Robinsonen 
azken eleberrian, Indiak 

unilateralki erabakitzen du 
geoingeniaritza programa 

baten bultzatzea, hil ala 
biziko egoera argudiatuz

ATERABIDEA ARAZO DENEAN. Langileen biziak kolokan dauden bitartean, Indian aire girogailuen merkatua asko garatuko da 
datozen hamarkadetan, Munduko Bankuaren arabera. 
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Olatz Simon
BERRIEMAILE ZAILDUA PARISEN

ALBISTE GARRANTZITSUA 
LABUR KONTATZEN IKASTEKO,

EZ DAGO BRUSELA BAINO HOBERIK

Parisen zaitugu orain, EITBko 
berriemaile, nahiz lehenago mundua 
ibilia duzun…
Bai, batean eta bestean ibili naiz, beti b 
hizkiarekin hasten diren hiriei lotuta: 
Bilbon jaio nintzen, Berlinen eta Bremen 
ikasi nuen, Bruselan bete nuen lehen 
korrespontsalia, Beijingen izan nintzen 
berriemaile, Bartzelonan bost urtez bi-
zitakoak gara… Parisek apurtu du nire b 
hiri horien guztien bidea.

Zuri buruz bildu ditugun oharretan 
ez zegoen Berlin ez Bremenik…
Lehenik, alemaniera hobetzeko asmotan 
joan nintzen Berlinera. 18 urte nituen, 
eta bost hilabete egin nituen han. Gero, 
kazetaritza ikasketak Leioan egin eta, 
Bremenen izan nintzen Erasmusen ba-
rruan. Hantxe egin nuen hirugarren ur-
tea, eta pixka bat gehiago.

Alemaniera hobetzera joan zinen 
Berlinera? Ordurako, euskara, 
gaztelania, ingelesa… jakingo 
zenituen, ala?
Nik 18 urte nituela hasi ziren [Urretxin-
dorra, Bilbo] ikastolan ingelesa erakus-
ten. Hortaz, atzerriko lehen hizkuntza-
rekiko kontaktua ingelesa izan nuen. 
15 urte nituela, berriz, DBHko bigarren 
mailan-edo, minbizia izan nuen, eta hor-
txe aldatu zen nire bidea.

Minbizia!
Bai… Minbizia nuen, eta oso urduri nen-
goen. Nire gaitzaren parte handi bat psi-
kologikoa izan zen. Ni urduri, eta medi-
kuek amari esan zioten iluntzean guztiz 
nekatuta sartu behar nuela ohera, “hilko 
naiz, hilko naiz...”, pentsatzen ez ibiltze-
ko. Amak denetarik egin zuen. Tartean, 
mekanografia irakatsi zidan. Bazuen 

idazmakina bat, eta orduak eta orduak 
ematen genituen han, teklak jotzen. Bes-
talde, amak jakin zuen Zabalburu ingu-
ruko eskola pribatu batean alemaniera 
irakasten zutela. Hizkuntza eskolan ere 
erakusten zuten, baina ordutegi arazo-
ren bat-edo tarteko, akademia hartan 
hasi nintzen alemaniera ikasten, gauez. 
22:30ean bukatzen nituen eskolak, eta 
23:00etan heltzen nintzen etxera.

Helburua beteta, guztiz nekatuta.
Eta jota. Kimioa hartzen nuen egunetan, 
berriz, ikastolan ingelesa! Ez dakit zein 
mekanismo piztu zen nire buruan, baina 
amorrua hartu nion ingelesari. Ikasto-
lan izugarri lagundu ninduten, baina, 
hala ere, ingelesa baztertu egin nuen. 
Alemaniera, aldiz, ikasten jarraitu nuen, 
sendatuta ere! Eta horrelaxe ni Alema-
niara joatea.

Atzerrian beti, bakan izan ohi dugu etxean. Aspaldi, Paris du habia, 
handik ari zaigu berri ematen EiTBn, batean telebistan, irratian 
bestean. Bere kronikek erakusten duten argitasunak beraren 

atzetik eraman gaitu, Hamelingo xirulariari jarraika iduri. Solasean, 
korrespontsalaren barruan zer den jakin nahirik abiatu gara...

 MIEL A. ELUSTONDO       ZALDI ERO
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Barkatu nik atzera egitea, Olatz. 
Zein minbizi mota izan zenuen?
Hodgkin linfoma. Basurtun artatu nin-
duten, eta oso ondo sendatu nintzen. 
Ez dut esperientzia gogor askorik izan 
bizitzan, baina gurasoak banatzeare-
kin batera, uste dut minbizi huraxe 
izan zela gehien markatu nauena. Gau-
zak beste modu batera ikusten ikasi 
nuen, denbora bestela neurtzen. Eta 
bizi-eskarmentu haren bidez ikasita-
koa barruan daramat oraindik, ez dut 
ahaztua. Bizitzari begiratzeko modua, 
itxurari garrantzirik ez ematekoa… ze-
ren, hamabost urterekin, horixe izan 
nuen lehen kezka.

Itxura, diozu?
Bai. 15 urte nik, eta neska eta mu-
til ibiltzen ginen, eta ilea galtzea izan 
nuen kezkarik handiena. Gero, ohartu 
nintzen hura bigarren mailakoa zela, 
ez zuela garrantzirik. Horrekin bate-
ra, ama eredu izan nuen, halaxe jokatu 
zuen-eta, eta amaren eredu horrek ere 
zeharo markatu ninduen. Horrek 
guztiak gaur arte irauten du, 
eta gure seme-alabei ere 
halako zerbait eskaini 
nahiko nieke.

Nola hartu zuten 
ikaskideek zure 
gaixotasuna?
H a s i e r a n  e z  z u t e n 
ulertu zer gertatzen ari 
zitzaidan. Hasieran. Gero, 
gogoan dut ez nindutela 
aparteko kasu bezala tratatu. Eta 
eskertzekoa da. Kimioa hartu ondoko 
egunean jota egon ohi nintzen, baina 
nik ikastolara joan nahi izaten nuen. 
Txapela jantzi, eta ikastolara! Artean bi 
urte ez nituela hasi nintzen ikastolan, 
eta selektibitatea eginda irten nintzen! 
15 urte bete nitueneko, ikastolakoa fa-
milia ere bazen! Eta oraindik ere gertu 
sentitzen dut ikastola.

Gurasoak euskaldunak zenituen?
Ez. Urretxindorran ikasi nuen euska-
raz. Euskal girorik ez zen nire ingu-
ruan, aita Deustukoa zen, irakaslea 
lanbidez, aitaita bezala. “Amado jauna” 
zen aitaita, Viuda de Epalza eskolako 
maisu ezaguna. Oraindik ere esaten 
didate, gaztelaniaz: “Amado [Simon] 
jaunaren loba zara?”. Ama, berriz, Kan-
tabriatik etorritakoa da. Ez, gurasoek 
ez zekiten euskaraz, baina ahalegin ho-
rixe egin zuten, nik euskaraz ikastekoa. 

Eta etxerako lanak ekarri eskolatik, eta 
askotan gurasoek ezin lagundu! Eta 
orain, ama naizela, horretaz jabetu eta 
gogorra iruditzen zait. Eta, aldi berean, 
harro egoteko modukoa. 80ko hamar-
kadako esperientzia guztiz militantea, 
gurasoena.

Minbiziak jarri zintuen alemaniera 
ikastera, eta alemanierak, berriz, 
eraman zintuen telebistara.
Horri esker nago telebistan, bai. Esan 
dizut, kazetaritzako hirugarren urtean 
Alemanian nintzen, Erasmus egiten. 
Laugarren mailan, berriz, praktikak 
egitea zegokigun, eta nire lagun minari, 
ikastolako laguna eta ni bezala kazetari 
ikasten ari zenari, agindu nion: “Prak-
tikak egiteko eskaera bideratzeko ga-
raian, zeuk egin eskaera nire partez, 
Alemanian nago eta. Lehen aukeran, 
jarri ‘egunkaria’; bigarrenean, ‘irra-
tia’; hirugarrenean, ‘telebista’”. Hark, 
berriz, brometan, ‘telebista’ jarri zuen 
lehen. Alemaniatik itzuli nintzen or-

duko, ez nuen aldatzeko modurik 
izan, leku guztiak hartuta zeu-

den-eta.

Eta ezinbestean, 
telebistara zu.
Bai. Froga egitera joan 
nintzen beste zenbai-
tekin batera, nire eus-

kara kaxkar eta guzti, 
eta urduri, baina aurrera 

egin nuen. Gero, gogoan dut 
Jaime Otamendik esan zuela 

kiroletarako neskak behar zituzte-
la; esatariak, alegia. Nik erregu egiten 
nuen kiroletan lan egin beharrik ez 
izateko. Eta, halako batean, baten ba-
tek, ahots gora: “Nor da Olatz Simon?… 
Nahiko zenuke nazioartekoan lan 
egin?”. Nonbait, alemanieraz banekiela 
ikusi zuten, eta hori oso gauza arraroa 
zen garai hartan. Ingelesa zen nagusi. 
Horri esker hasi nintzen EiTBn. Gero, 
atzerriko berriemaile.

Atzerriko berriemaile izan nahi 
zenuen? Horixe zenuen gogoa?
Ez, nire gogoa edo helburua zen, eta 
da, ikusentzuleari gauzak kontatzea. 
Nahiago dut hori, inori elkarrizketa 
egitea baino. Gainera, ezer kontatzen 
dudanean, badut, amaieran, hiruzpa-
lau segundoko tartetxo bat neure eka-
rria egiteko. Nazioarteko berriemai-
le hasi nintzen, eta laster harrapatu 
ninduen birusak, nazioarteko korres-

15 urte nituela, 
berriz, DBHko bigarren 

mailan-edo, minbizia izan 
nuen, eta hortxe aldatu 
zen nire bidea. Minbizia 

nuen eta oso urduri 
negoen”

Olatz 
Simon  

Barreras
  BILBO, 1980

Kazetari, EiTBren berrimailea Pari-
sen gaur egun. 2002an hasi zen 
euskal telebistan, eta Bruselan zen 
2005ean. Brusela, Beijing, Bartzelo-
na, Paris... kateatu ditu, eta notizia 
non, hantxe behar du. Horrek, bere 
buruari inoiz “korrespontsal ibiltari’ 
deitzera ere eraman du Olatz Simon. 
Egungo egunean, telebistako albis-
tegietan ikusi ohi dugu gure solaski-
dea; halaber, irratian entzuten dugu 
haren ahotsa. Eta, batean zein bes-
tean, minutu erdian entzuleoi ahia 
eginda eskaintzen dizkigu, maistra-
ki, gairik korapiloenen zioak.
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pontsalaren birusak, esan nahi dut. Gaur 
egun, zaila iruditzen zait erredakziora 
itzultzea. Horixe gertatzen zaigu korres-
pontsal gehienoi, noizbait erredakziora 
itzulita ere, laster dugu buruan beste no-
rabait abiatzea, korrespontsalian.

Zer dela-eta atzerrirako nahi hori?
Atzerrian dena zara: kazetari, produk-
tore, itzultzaile, editore… Zeu zara dena, 
kameraria izan ezik. Pertsona bakarrak 
dena egiteak badu alde positiborik, baina 
baita negatiborik ere, beste inorekin lan 
egiteak haren ikuspegia ere zeure albis-
tean gogoan hartzea esan nahi duelako, 
eta hori aberasgarri da. Lehen, hiru lagu-
nen artean egiten genuena orain kazetari 
bakarrak egiten du, eta, alde horretatik, 
gauzatu diren aldaketa gehienak atzera-
pausoak izan dira.

Nork erabakitzen du zer kontatu, eta 
zer ez?
Nik egunero bidaltzen dizkiot aurreikus-
penak hemen nazioarteko arduradun 
dudanari, Mikel Reparazi. Frantziako Go-
bernuaren deialdiak dira, edo data eta or-
dua dituzten beste zenbait aurreikuspen. 
Horrekin batera, ordea, kazetariaren “gai 
propioak” ere hortxe ditugu, inork agin-
du gabe erabakitzen ditugun albisteak, 
Euskal Herriko ikusentzuleari zuzenean 
eragiten ez dizkioten berriak, baina zau-

den tokiko gizartearen joerak, gatazkak, 
modak eta gainerakoak erakusten dituz-
tenak. Adibidez, Urteberri egunaz gero, 
Frantzian janari lasterreko frankiziek ga-
larazia izango dute bezeroei janaria eta 
edaria paper nahiz plastikozko ontzietan 
eskaintzea, eta, beraz, baxera berezi bat 
sortu behar izan dute. Horrek, nahitaez, 
kartoi aurrezte ikaragarria ekarriko du. 
Albiste horixe kontatzeko asmoa nuen, 
esaterako, Euskal Herrian oporretan nin-
tzen garaian. Jakina, aurretik egin 
nuen albistea eta gorde nuen 
“izozkailuan”, guk esan ohi 
dugunez, dagokion egu-
nean emititzeko. Eta ho-
laxe.

Irakurri dut, inoiz 
berriemaileren batek 
hemezortzi orduko 
lana ere egin duela…
Olatz Urkiari [EITBko be-
rriemailea Asian] gertatu zi-
tzaion, Beijingeko Neguko Olin-
piar Jokoetan… Bai, gure lana ordutegirik 
gabekoa da. Batzuetan, eguna lasai dator; 
beste batzuetan, ez dago deskantsurik. 
Bi irratitan jardun behar izanez gero, ho-
rixe dago. Zenbaitetan, Euskadi Irratiko 
Faktoria-n gara 7:00etan, eta Radio Eus-
kadiko Ganbara-n, berriz, 10:30ean, eta, 
tartean, Egun on, Euskadi-n; tartean, Bu-

levar-en; eguerdiko albistegiak, Baipasa, 
Mezularia, gaueko albistegia eta kroni-
kak, eta biharamuneko edukiak presta-
tzea ere eginkizun dira. Batzuetan, hala 
da, eta, bereziki, hauteskundeak edota 
ezusteko gertakariak direnean. Ez dut 
defendituko egunero hemezortzi ordu 
lan egitea, baina zenbait egunetan, tar-
teka, halaxe egin behar ditugu. Baina oso 
ezohikoa da. Hamalau ordu, aldiz, behin 
baino gehiagotan egin izan ditugu.

Ordutegirik gabeko lana, esan 
duzunez. Deskonektatzerik ez dago 
zure lanean?
Ni beti telefonoa eskuan dudala nago. 
Gabonetako oporretan ere, Paristik Bil-
bora gentozela, Parisen kurduen kontra-
ko erasoa izan zela irakurri nuen. Hori 
nire “plaza” da, Paris nire “plaza” da, 
nire eremua eta ardura, eta halako era-
soren bat-edo “zure eremuan” gertatzen 
denean, ezer sentitzen ez baduzu, gaizki 
ari gara. Horrek ez du esan nahi dena 
bertan behera utzi behar duzula, Gabo-
netako oporrak eta familia, eta Parisera 
itzuli behar duzula. Ez. Baina uste dut 
korrespontsal batek dena delakoa ger-
tatu denean, tokian ez egon izana senti-
tu behar duela: “Arraioa! Kasualitatea! 
Zer pena, ez nago han!”. Ez esatea, aldiz: 
“Libratu naiz!”. Halakorik sentitzera hel-
tzen zarenean, “libratu naiz!” esatera, 
alegia, korrespontsal lana uzteko garaia 
zenuke.

Zertan da kontziliazioa zure lanean?
Niri dagokidanez, guk familia-apustua 
egin genuen. Ez zen bakarrik nire eraba-

kia izan. Senarra Bruselan ezagutu 
nuen. Kazetaria da, Catalunya 

Radioko korrespontsala. 
Bruselan nengoela, EITBri 

Beijingeko korrespontsa-
lia irekitzea proposatu 
nion, 2008ko Olinpiar 
Jokoak ate joka ari zire-
nean. Baietz esan zida-

tenean, senarrak –senar-
gaia garai hartan–, laneko 

eszedentzia eskatuko zuela 
esan zuen, ni Beijingera joa-

tekoa nintzelako, EITBko korres-
pontsalia irekita. Catalunya Radiokoek, 
berriz, nire senarrari: “Hara, bestea! Eta 
zertan ez duzu zeuk ere berdin egiten, 
eta guretzako korrespontsalia irekitzen 
Beijingen?”. Eta elkarrekin joan ginen. 
Artean umerik ez genuen, eta topera ibi-
li ginen: bateko atentatu, besteko lurri-
kara… dena kontatu genuen.

Korrespontsalak,  
gertakaria gertatu 

denean, tokian ez egon 
izana sentitu behar du: 

‘Arraioa! Zer pena, ez nago 
han!’. Ez esatea, aldiz: 

‘Libratu naiz!’”
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Atzera Europara itzuli 
zineten gero...
Bai, nik esan ohi dut bost 
korrespontsaliatan egin du-
dala lan: Brusela, Beijing, ko-
rrespontsalia ibiltaria –nire 
hirugarren korrespontsalia, 
batetik bestera beti–, Bartze-
lona, eta Paris. Korrespon-
tsal ibiltari esan dut, Bartze-
lonan bizi nintzen arren beti 
maleta prest bizi nintzelako, 
korrespontsala ez genuen 
lekura joateko. Parakaidis-
mo kazetaritza esaten diote: 
ezer ez dakizun herrialde 
batera bidaltzen zaituzte, 
eta ikusten duzuna kontatu 
besterik ezin duzu egin, toki-
koari buruzko jakitaterik ez 
duzu-eta, ez duzu nik orain 
Parisi buruz dudan back-
ground-a, adibidez. Baina 
Egiptoren egoerari buruzko 
ezer ez dakizula Kairora joan 
eta Udaberri Arabiarra kon-
tatzeak ere badu koska.

Parisen zaitugu oraingo 
egunean...
Bartzelonan negoela, pande-
mia garaian Pariseko aukera 
sortu zen. Ordu arte, senarra 
zen eszedentzia eta baimen 
eske ibilitakoa, eta Pariseko 
aukera izan genuenean, bion 
artean hartu genuen eraba-
kia: berak lan-murrizketarik 
handiena eskatu zuen, eta, gainera, aste-
buruko lan-txanda. Alegia, plana egin ge-
nuela esan nahi dut, familia proiektuaren 
barruan, biok ere geure bidea egiteko, 
txandaka bada ere. Familia-antolakuntza 
izan zen, batetik, eta senarraren eskuza-
baltasuna, berriz, bestetik.

Zer behar du korrespontsal onak?
Tokian tokiko jendea ezagutu, ahal den 
gehiena, baina horrekin batera, edo hori 
baino lehenago, asko irakurri. Eta, gero, 
albistea kontatzean, gogoan hartu nori 
ari zaren, zein duzun audientzia, zer in-
teres izan lezakeen zure mezua jasotzen 
duenak dena delako albiste horretan. 
Ente publikoa gara, albistegietan egiten 
dugu lan, denbora mugatuarekin, eta, 
nahitaez, gauza asko kanpoan gelditzen 
dira. Orduan, oso ondo etortzen zaizkit 
Euskadi Irratiko Baipasa moduko saioak, 
non albisteak sakontzeko aukera dudan. 
Asko gustatzen zait hitz egitea, jabetuko 

zinen honezkero, kar, kar..., eta tertuliak 
ere oso ondo etortzen zaizkit.

Albistegian ari zarela, hala ere, ez 
daukazu nahi beste luzatzerik.
Ez, horixe da zailena, ikusi duzuna, albis-
te den hori, hitz gutxitan kondentsatzea: 
irratiko 55 segundotan, edo telebista-
ko 40etan, notizia kontatzea. Horixe da 
erronka. Eta hori ondo egiteko ez dago 
egin eta egin beste biderik. “Zuzenean 
ari zara, eta ez zara inoiz ekibokatzen!”, 
esaten didate, eta nire erantzuna: “Ezetz? 
20.000 aldiz egin dut gauza bera eta eki-
bokatzen naiz oraindik!”. Baina egia da 
hasierakoak ez zirela horrelakoak, askoz 
eskasagoak zirela.

Askoz eskasagoak? 2009an jaso 
zenuen Rikardo Arregi Kazetaritza 
Saria!
Txina modan zegoelako garai hartan!… 
Sari hura jasotzea oso garrantzitsua izan 

zen niretzat, hantxe egon 
zen-eta gure ama, euskaraz 
tutik ere ez dakiena, bi orduz, 
denon hitzaldiak entzuten. 
Gurasoek egin zuten fede jau-
ziaren emaitza izan zen nire 
saria. Ez nengoen pozik nire 
garai hartako euskara maila-
rekin, eta, hala ere, saria jaso 
nuen: gaztelaniazko sari bat 
jasotzea baino askoz garran-
tzitsuagoa, niretzat.

Bruselan hasi zinen 
berriemaile, handik hona 
eta hemendik hara ibili 
zara harrezkero. Hala ere, 
diotenez, korrespontsalen 
artean hiri huraxe 
omen da ardatz. Zer du 
Bruselak?
Batetik, oso fama txarra, ken-
du beharrekoa. Esaten dida-
te: “Nahiagoko duzu Paris, 
Brusela baino, ala?”. Eta nik 
ezetz, nahiago dudala Bruse-
la. Huraxe izan zen nire lehen 
korrespontsalia, eta, horrek, 
ezinbestean, markatu egiten 
zaitu. Bruselan egin nintzen 
kazetari, 24 urte nituela. Or-
duko lankide eta lagunak 
inoizko profesional eta adis-
kiderik onenak ditut, edo 
onenetarikoak. Grisela Pas-
tor, Alfontso Sanchez, Carles 
Prats, neure senarra [Nando 
Zanoguera]… kazetari bikai-

nak dira. Bruselan egiten den familia ez 
dut ikusi beste inon egiten denik.

Bruselako familia, beraz.
Europako Batzordearen bileraren atarie-
takoak-eta, goizeko zazpietan, lau grado 
zeropetik, ministroak zer esango duen 
grabatzeko zain korrespontsalok… Horrek 
familia egiten laguntzen du, hein handian. 
Asko ikasi nuen Bruselan, gai arrotz haien 
artean lan egiten, esaterako, eta asko la-
gundu ninduten. Gai garrantzi handiko bat 
minutu erdian kontatzen ikasteko ez dago 
Bruselako eskola bezalakorik: direktiba 
handiak, proposamen sakonak, goi-bilera 
luzeak datoz Bruselatik, eta ñabardura 
asko dituzten berriak labur kontatu beha-
rra izaten dugu. Eta, horretarako, albiste 
garrantzitsua labur kontatzen ikasteko, 
ez dago Brusela baino hoberik. Kazetari 
bati entzun niona duzu, korrespontsabili-
tateak asko direla, baina, azkenean, beti, 
Bruselak erabakitzen duela. 
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AMUNDARAIN
EKONOMIALARIA

Dimisio handia? Ez, 
prekarizazio handia

Atzean utzi dugun urtean, Euskal 
Herri penintsularrean 150.000 
pertsona langabetu zeuden; horie-

tatik ia 80.000k ez zuten prestazio eko-
nomikorik jasotzen. Aldi berean, EAEko 
enpresen %76k aipatu dute zailtasun 
handia dutela behar dituzten langileak 
aurkitzeko. Kapitalismoaren lan merka-
tuko paradoxetako bat da hori.

Testuinguru honetan “dimisio han-
diari” buruz hitz egin da, funtsik gabe. 
Kontzeptu hori 2021ean Estatu Batue-
tan bogan jarri zen, herrialde horretan 
langileen proportzio handi bat lanpos-
tua uzteko prest baitzegoen, bizi-beha-
rretara gehiago egokitzen zen lan-ere-
du bat eskuratzeko. Enpresa munduari 
lotutako ekonomialarien artean gaur 
egunean ematen ari den langile “gabe-
zia” azaltzeko kontzeptu hori erabil-
tzen ari da.

Langile “gabezia” hori ez da arazo 
orokor bat. Sektore eta lanpostu oso 
zehatz batzuetan ematen ari da. Bere-
ziki oso profil zehatzak behar dituzten 
sektoreetan, langile horiek eskuratzeko 
enpresen artean lehia handia dagoen 
horietan. Bestalde, lan baldintza txarrak 
dituzten sektoreetan ere ematen ari da. 
Lehenengo kasuan koiunturala da, lan-
gile gehiago prestatu arte emango dena; 
bigarrenean egiturazkoa da, lan baldin-
tzak hobetu ezean, jarraituko duena.

Ohikoa da enpresek euren langileen 
prestakuntzaren ardura ez hartzea; 

haiek nahi dutena da esperientzia duen 
langilea zuzenean kontratatu. Hori lor-
tzeko hezkuntza sistema euren intere-
sak bermatzera bideratu nahi dute, edo 
langileek euren poltsikoetatik presta-
kuntza ordaintzea. Gainera, enpresek ez 
dute bizitza kostuen ardura hartzen, ho-
rren adibidea da negoziazio kolektiboan 
patronalaren jarrera. Halere, lan baldin-
tzak txarrak dira, eta ez bakarrik solda-
ten aldetik: lan erritmo jasanezinak, lana 
eta bizitza bateragarri egiteko neurri 
gabezia, lan jazarpenean oinarritutako 
sistema, beste ezaugarri batzuen artean.

Sarritan aipatzen da gaur egungo 
gazteriak ez duela esfortzurik egin nahi, 
eraikuntza sektoreko langile gabezia 
azaltzeko erabiltzen den aitzakia. Sek-
tore horretan kontua da langileek oroi-
mena daukatela, 2008ko krisian erai-
kuntzako langile horiek alde batera utzi 
zituztela, goian zerua eta behean lurra 

zutela geratuz. Ostalaritzaren egoera 
ere hor daukagu, lan baldintza txarreko 
sektorea, soldaten parte bat isil poltsan 
doana eta kotizatu barik, lan ordutegi 
kaxkarrekin. Pandemia heldu eta egoera 
gordina agerian geratu zen. Zertarako 
bueltatu lan prekario batera, beste en-
plegu prekario pixka bat hobeak dau-
denean?

Konponbiderik egon daiteke? Lana 
eta kapitalaren arteko gatazkan oina-
rrizkoa den borroka deskribatzen ari 
gara. Enpresen helburua gainbalio han-
diagoa eskuratzea da, lan karga han-
dituz eta, posible bada, gutxienekoa 
ordainduz. Langile “gabezia” aipatzen 
denean, ia kasu gehienetan, ez da gabe-
zia erreala. Arazo hori aurrez aurre jar-
tzerakoan, ez da lan baldintzen inguruan 
berba egin nahi, enpresek ez dituzte 
euren gain hartu nahi prestakuntzaren 
erantzukizuna eta kostua. Patronalek ez 
dute euren txostenetan hori azpimarra-
tuko, ezta aipatuko ere.

Enpleguari buruz hitz egiten dugu-
nean, iparrorratza aldatu behar dugu, 
bizitza ekonomiaren gainetik jarrita: 
lana soberan dago, gauza da hori birba-
natzea, guztiontzako baldintza duine-
kin, guztiok lan egiteko aukera izateko. 
150.000 pertsona langabetu egonda, ba-
dago aukera enplegatzeko. Baina hori ez 
da kapitalismoan gertatuko. Kapitalis-
moan, langileentzat ez baitago konpon-
biderik. 

Bizitza ekonomiaren 
gainetik jarrita: lana 

soberan dago, gauza 
da hori birbanatzea, 

guztiontzako baldintza 
duinekin, guztiok lan 

egiteko aukera izateko
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'Socratic', 
Lurbinttoz zer dakik?

Egun, berehalakotasuna da nagusi, 
alor guzietan. Lanean, harrema-
netan, aisialdietan, dena eskuratu 
nahi dugu, eta segidan. Ikasleak, 

baitezpadako lehentasun horretan he-
ziak dira gehienetan, eta askok, gaita-
sunak izanik ere, ez dute indarrik egi-
teko gogorik. Alferkeria intelektualean 
irauten du jende anitzek, buraso eta 
haurrek, eta nekeegi zaio doi bat pen-
tsatzea, eta hori arrunt kezkagarria iru-
ditzen zait etorkizunerako. 

Kontsumo sistemak elikatzen du na-
gikeriaren isuria. Ba ote dakizu, irakur-
le, aplikazioak daudela, urririk, ikasleen 
etxeko lanak egiteko? Socratic, adibidez 
horietarikoa da: zure lanaren gaia sar, 
eta erantzuna ateratzen dizu, diserta-
zioa ere berdin. Eta bi pertsonak gai be-
rarendako eskaera egin eta ez du sekula 
ihardespen bera ematen, beti bakuna 
eskaintzen du. Harritzekoa dena da 
plagiorik egin gabe ari dela aplikazioa, 
sortzaile dela. Hain zuzen ere, inteligen-
tzia artifiziala aski garatua da aldi oro 
emaitza originala ontzeko. Ondorioz, 
irakasleak ez dezake nehondik ere suma 
lana ez duela gazteak egina.

Aplikazio horren berri ez dugu orai-
no ikastetxe ttipietan, bereziki baserri 
aldean, baina hain segur hedatuko da, 

eta nork daki, normal bihurtuko ikas-
leendako. Zer ba, etorkizuneko gazteak 
ez ote dira izerdituko galdera litera-
rio zein filosofikoei arrapostua eman 
beharrez? Ez ote dituzte orenak pasako 
buruhausteak argitu beharrean, ara-
zoak konpontzeko estrategiak eraiki-
tzen, kontzeptuak aztertzen, irakurtzen, 
ikasten, hots, intelektualki loratzen eta 
zohitzen?

Egia da testuinguru sozioekonomi-
koak emaitzak baloratzen dituela, pro-
zesuak baino. 1935ean, jadanik, Paul 
Valéryk zioen ahalkegarri zitzaiola 
ikustea ikasleek baxoa lortzea zutela 
xede, ez baxora eroaten zituen bidea, 
eta kulturaz gose izateko partez, labur-
penak eta sintesiak baizik ez zituztela 
irensten, behar zuten doia diploma edu-
kitzeko; diplomak duelako lana eta leku 
bat apailatzen gizartean, eta ez urteetan 
bildu jakitate eta zuhurtziak. Goi mailan 
ere bai, berehalako ikerketa emankor 
eta baliagarriak dira diruztatuak edo 
baloratuak: erakundeen mespretxua 
baizik ez du lortzen hats luze eta ikuske-
ra sakona proposatuko duenak.

 Egoera horretan, eskertzekoa da 
Adur Larreak berriki argitaratu duen 
Lurbinttoko ohoinak komikia, zinezko 
altxorra dena, hamar urtez artxiboz 

artxibo eta aztarnaz aztarna ibili on-
doan. Euskal Kultur Erakundeak eta 
Elkar Fundazioak sariztatu liburu na-
sai horrek kontatzen digun istorioa 
Konbentzio Gerlaren ondotik koka-
tzen da: Izualdiak eta gerlak Iparral-
dea suntsituta utzi ondoan, deserto-
re joan ziren lapurtar batzuk berriz 
itzuli ziren herrira. Beren ondasunak 
konfiskatuak atzemanik, Itsasu Lur-
bintto aldeko Alzuieta etxean gorde 
ziren –herritarrek nor ziren ederki 
jakin arren!– eta beren etxeak oku-
patzen zituztenen kontra erasoaldiak 
antolatu zituzten,  Mandrin ohoin 
frantses ezagunaren urratsetan ibili 
nahian. Adurren obra biziki ederra da 
grafikoki, eta bikainki erakartzen ditu 
garai hartako gertaerak: giro ikaraga-
rria, jendearen miseria, apez eta beste 
hainbaten erbesteratzea, Cavaignac 
eta Pinetek manatu sarraskia, gilloti-
naren beldurra, lapurtar deportazioa, 
Perkainen pilota partidak, lapurren 
atakak. Hondarrean, bestalde, biblio-
grafia eta dokumentu baliosak dau-
de, bai eta orduko bertsoak ere. Dasta 
zoragarria digu eskaini hor Adurrek, 
menturaz geroan denbora ebasten ja-
kinen duen norbaitek tesi batekin eli-
ka lezakeena. 
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Xanpaina eta petrolioa

Mari D.

Abendua igaro zaigu, urtarrilean 
sartu gara eta, beraz, ipar hemis-
ferioan negua hasi zenetik aste ba-

tzuk igaro dira dagoeneko, tenperatura 
epel bezain kezkagarriekin. Gure arba-
soek, neguko solstizioan, eguna eta gaua-
ren txandakatzea gurtzen zuten, baita 
urtearen zikloa edo eguzkiaren berpiztea 
ere, urtaro berriak uzta onak ekarriko 
zituelakoan. Ondoren, kristautasunak an-
tzinako erritu horiek probestu eta eralda-
tu egin zituen, apurka-apurka bere gurtze 
propioak ezartzeko. Azken hamarkade-
tan beste transformazio bat jazo da: eko-
nomiaren etengabeko hazkundearen me-
sedetan, kapitalismoak kontsumo-orgia 
bat ezarri du kristautasunaren lekuan. 
Natura ahaztu dugu, kristautasuna atze-
ko planoan dugu. Egun, Gabonak kontsu-
mismoa dira.

Guztiz barneratuta izan arren, ondo 
begiratuta, Gabonetan kontsumitzen 
dena neurrigabekeria hutsa dela ondo-
rioztatzea ez da batere zaila. Haatik, ipa-
rralde globalean gero eta jende gutxiago 
da gehiegikeria hori aurrera eramateko 
gai, eta, munduko leku askotan, beste 
askok ezin izan dute inoiz horrelakorik 
egin. Edonola ere, itsaski, ardo, jostailu, 
arropa edo elektronika kantitate jasane-
zinak kontsumitzen dira gure lurraldean. 
Kalkulaezina Lurraren orekarentzat data 
hauek suposatu dezaketena: milaka tona 

hondakin, erregai fosilen errekuntza, 
baliabideen xahutzea… Bizi dugun krisi 
ekologikoa larriagotu besterik ez da egi-
ten horrela.

Urtarrilean, berriz, familia askok go-
rriak ikusten dituzte hilabetearen amaie-
rara heltzeko. Kontsumoaren mozkorral-
diak ajeari ematen dio bide. Gainera, urte 
berriarekin, prezioek gora egin ohi dute, 
baina soldatek ez dute bide bera egiten. 
Aurten, esaterako, urte arteko inflazioa 
%8,2 eta %5,9 izan da espainiar eta fran-
tziar estatuetan, hurrenez hurren. Sol-
datak, aldiz, lehenengoan %2,7 eta bi-
garrenean %4 baino ez dira igo. Horrek 
gizateriaren bizi-kalitatean eragiten du 
zuzenean, batez ere, gizartearen sektore 
zaurgarrienetan.

Gure gizarteak ere 200 urte darama-
tza lurrak urtez urte berritzen dituenak 
baino askoz baliabide gehiago kontsumi-
tzen. Are gehiago, kontsumo hori azele-
ratuz joan da azken hamarkadetan. Gure 
etxeetan itsaskiak eta xanpaina bezala, 
zibilizazio industrialak neurririk gabe 
irensten du petrolioa. Horrek eragin 
duen hazkundearen ondorioz, planetaren 
mugen aurka talka egiten ari gara zuze-
nean, eta gerrikoa estutzeko garaia heldu 
da. Erregai fosilek milaka soldata extra 
ekarri dizkigute, eta hemendik aurrera 
hileko irabaziekin bizitzen ikasi beharko 
dugu berriz ere. 

Olentzerori emazte bat gehitu dio-
tela ikusten dudan aldi oroz, irri 
sarkastikoz lehertzeko gogoa piz-

ten zait. Gure ikazkina, azken urteotan, 
Mari Domingirekin agertzen da karri-
ketara, haurrek bikote horretan beren 
gurasoena zehatz ikusten dutela: aita, 
ama, umeak. Besterik ez. Gauza ezaguna 
da, txikienak hetero-araua ez dakarren 
edozein eredurekin txokatuak izan dai-
tezkeela, ez direla traumatizatu behar, 
bereziki Eguberri egunetan.

Badirudi ezkon edo bikotekide ga-
bea izatea ahalkegarria dela: ezkontzak 
zentzatzen zaitu alabaina eta gizartean 

leku on bat segurtatzen dizu. Familieta-
ko osaba edo izeba sumituaren jokotik 
kanpo zaude, ezkerreko hatzean eraztun 
bat duzun ber. Mutil edo neska zahar, 
mutxurdin, karlos, ezkongabe, hainbat 
hitz baditugu euskaraz egoera lotsagarri 
horren errateko, nahiz eta baserri gu-
neetan, Pierre Bourdieuk ederki aztertu 
zuen bezala Bearnoarentzat, laborari-
etxeetako gizonen edo emazteen segida-
rik eza egiazko tragedia bilakatzen den.

Lau andre, hiru mutxurdin, bat alar-
guna ari ziren trukean harri xabal baten 
gainean... Elizanbururen algara gordina 
gaur ere jasanezina al zaigu? 
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KOLDO ALDALUR 
HIRIGOIEN
KAZETARIA

Begi bistakoa

"Kontatu didate New Yorken, Broadway 
eta 26 karrikaren kantoian…”

Garai batean gauez GAC bizikleta zaha-
rrean nindoanean bezala, arazo handiak 
ditut urrutira ikusteko. Irudimenaren 
gurpilak dinamoari ematen dion indarra 
nahikoa izan ez, itxuraz. Urrutira ikusi 
ezin, eta gertukoari igartzen ez.

Roman Krznaric intelektual austra-
liarrak The good ancestor (Arbaso ona) 
liburuan dio kontsumismoak eta sare so-
zialek gaur eguna soilik ikustera behar-
tzen gaituztela.  

Ondorioz, "katedral pentsaera" lan-
tzea proposatzen du: ehun urtean mun-
dua erabat aldatuko denez, gure gaurko 
begirada urrutira luzatzea, gure garaian 
gizarteak hartutako erabakiek marraztu-
ko dutelako atzetik datozen belaunaldien 
errealitatea.

“…negu gorrian gizon batek gauero 
jendeari otoi aterpea eskatzen diela bilu-
tsik daudenentzat…”

Orain hurrena, herriko gazte batzuk 
bizi duten testuinguruaren analisiaren 
ondorioz sortutako proposamen poli-
tikoei buruz aritu zaizkigu: egiturazko 
langabezia, bizi ereduaren pobretzea, 

emantzipatzeko ezintasuna, interbentzio 
kulturala, hipersexualizazioa, autoritaris-
moa, hezkuntza sistemaren arrakalak… 
Laburtuz, eredu kapitalista utzi eta langi-
leen beharrak aseko dituen eredu berria 
sortzeaz.

Eta nik egungo langileen arazoez edo 
etorkizunari begira ari ote diren galdetu 
diot neure buruari.

“Mundua ez da era horretan aldatzen, 
pertsonen hartu-emanak ez dira hobeki-
tzen, zamaroa ez da hola laburtzen, bai-
na…”

Hurrengo egunean, Elkar-ekin tal-
deak, herritar xume eta animoso batzuek 
osaturiko lantaldeak, azken hilabeteotan 

egin duen lanaren berri eman zigun ur-
teko batzar irekian. Kanpotik pobreziari 
eta sarri heriotzari ihesi datozenei lagun-
tzeko sortutako lantaldea da. Bigarren 
eskuko produktuz osatutako denda bat 
badute, eta ia musutruk duintasunari 
eusteko behar den dena topa dezake ber-
tan gurera iritsi berriak: konpainia, arro-
pak, informazioa, besarkadak… eta, ahal 
den neurrian, lana. 

“…baina batzuek gau batez ohea dute, 
aterbean haize hotzik ez eta, beraiei 
zihoakien elurra karrikan ari da…”

Krznaricek dio klimaren krisiari eta 
ondoriozko krisi ekonomiko, sozial, etiko 
eta gainontzeko krisi guztiei ezin diegu-
la gertuko betaurrekoekin begiratu. He-
rriko gazteek diote urrutira begiratzeko 
gertu dugunari erreparatu behar diogula, 
Elkar-ekin lantaldekoek gaur gauean elu-
rra egiten badu nola moldatuko diren 
jakin nahi dute.

Orain, aspaldiko hartan baino bizikle-
ta hobea dut, baina arazoa ez da aldatu: 
urrutira begiratzen badut, ez ditut mu-
turraren aurrean ditudan bideko zuloak 
ikusten. Eta gertukoari erreparatzen ba-
diot, urrutixeago zer dagoen ikusi ezin.

Bertolt Brechti galdetu beharko diot. 

Eta nik egungo 
langileen arazoez 
edo etorkizunari 

begira ari ote diren 
galdetu diot 

neure buruari
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Osasungintzan presente dagoen 
lodifobia seinalatzera datoz hain-
bat ikerketa, eta Marta Plazak Pi-
kara Magazinen argitaratutako 

La gordofobia perjudica seriamente la sa-
lud (Lodifobiak serioski kaltetzen du osa-
suna) erreportajean aipatzen dituenak 
oso argigarriak dira. Attitudes of Nurses 
Toward Obesity and Obese Patients (Eri-
zainen jarrera obesitatearekiko eta pa-
ziente obesoenganako) ikerketa egiteko 
galdekatutako erizainen %12,1ak nahia-
go zuen paziente lodiak ukitu beharrik ez 
izatea. Bestelako datu esanguratsurik ere 
jasotzen du 1989an argitaratutako lanak: 
%24,3ak bat egiten zuen “orokorrean, 
jende obesoa zaintzeak higuina eragiten 
dit” baieztapenarekin. Hamarkada bat 
pasa arren, antzerako errealitatearen 
berri ematen du 2001eko data daraman 
Weighing the care: physicians’ reactions 

to the size of a patient (Zaintza pisatzen: 
mediku profesionalen erreakzioak beren 
pazienteen neurriaren arabera) ikerke-
tak. Migrainengatik kexu ziren pazienteen 
jarraipena egin zuten, eta ondorioek joera 
nabarmen bat antzeman zuten: pazien-
tearen gorputz-masaren indizea (GMI) 
handitu ahala, medikuek laguntza eskain-
tzeko prestutasun eta pazientzia txikia-
goa adierazten zuten. Epai moralaren on-
doriotzat jo daiteke, izan ere, pazienteak 
zenbat eta gehiago pisatu, zaintzeko gai-
tasun, autodiziplina eta osasun txikiago-
koak kontsideratzen zituzten. 

Egoera ez da askorik aldatu, gaur 
gaurkoz ere pertsona lodiek osasungin-
tzan diskriminazioa jasaten jarraitzen 
baitute. Hitz literalez oroitu ez arren, be-
launaldi berekoa dudan mediku batek 
ondoko komentarioa egin zidan, artean 
lanean hasiberri zela: “Emakume nagu-

siak datozkidanean kontsultara, beren 
okela eroriarekin, eta auskultazioa egite-
ko txitxiak ukitu behar dizkiedanean… ze 
nazka”. Iruzkin puntuala izanik ere, ira-
kur daiteke osasungintzan presente da-
goen lodifobiaren adierazpen gisa –kasu 
honetan, gainera, adinkeria eta misogi-
niarekin nahasian–. 2017an OMEk argita-
ratutako Weight bias and obesity stigma: 
considerations for the WHO European Re-
gion (Pisuagatiko joera eta obesitatearen 
estigma: Europako WHO eskualdearen-
tzako gogoetak) txostenaren arabera, 
obesitatea dutenen %69k tratu diskrimi-
natzailea pairatu du medikuen partetik. 
Gertuko pertsona lodiei galdetzen hasi 

 AMAIA LEKUNBERRI ANSOLA

Geroz eta ezagunago zaigu lodifobia terminoa, baina zer 
da zehazki eta zein da duen magnitudea? Arakatzen jarrita, 
gehien konbentzitu nauen definizioak hala dio: pertsona lodiak 
desabantaila, injustizia eta bazterketa egoerara bultzatzen 
dituen zapalkuntza da, sistematikoki erreproduzitzen dena 
eta egiturazko izaera duena. Alegia, egunerokoan eta eremu 
orotan presente dagoen zapalkuntzaz ari gara lodifobiaz mintzo 
garenean. Eta osasungintza ez da salbuespena. Are, argaltasuna 
osasunarekin eta loditasuna osasun faltarekin lotzearen ondorioz, 
osasunaren izenean arta lodifoboa jasotzea ez da ezohikoa. 
Larriak dira albo-kalteak, arta desegokia jasotzeak berekin 
baitakar osasuna arriskuan jartzea. OME Osasunaren Mundu 
Erakundearen arabera, obesitatearen estigmak osasun arretaren 
kalitatean eragin dezake, jendarteko sektore horren osasuna 
kaltetu eta heriotza arriskua handitzea eraginez. 

LODIFOBIA OSASUN ARRETAN

PISUZKO 
KONTUA
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besterik ez dago edozein arrazoirengatik 
medikuarengana jo eta argaltzeko dieta 
batekin etxera buelta egin duten pertso-
nen kontakizunak pilatzeko. “Kontua da: 
kasu horietan osasun zerbitzua benetan 
dago arduratuta gure osasunaz? Beha-
rrezkoa da tamainako jazarpena?”, dio 
Magdalena Piñeyro lodiaktibistak Stop 
gordofobia liburuan. Galdera erretorikoa 
da, liburuan kokapenak aditzera ematen 
duenez: Lodifobiaren toki ohikoak kapi-
tuluaren Osasun-diskriminazioa azpia-
talean irakur daiteke. Gaia kokatzeko, 
medikuaren kontsultan egondako azken 
aldiaz mintzo da Piñeyro: belauneko mi-
nez joan zen, mendian zebilela lesionatu-

rik, eta “hanburgesak jateari utzi beharko 
diogu” erantzun zion medikuak. “Nik ez 
dut hanburgesarik jaten, baina horrek 
berdin du (…) Zeren atea zeharkatu du 
pertsona lodi batek, eta nahiz eta etor 
daitekeen gripe batengatik edo behatza 
mesanotxearen kontra kolpatu duelako, 
gomendioa edo zeharkako iruzkina on-
dokoa izango da: argaldu”. 

OSASUNA: PISUAREKIN 
BAINOAGO, ARTAREKIN LOTUA
Stop Gordofobia plataforma birtualaren 
sortzaileetako bat da Piñeyro, eta aur-
ten itxi badute ere, martxan egon den 
urteetan kontsultan jasandako tratu 

lodifoboen testigantzak jasotzera dedi-
katu dira, besteren artean. Askotariko 
bizipenak aurki daitezke arakatzen hasiz 
gero, gehienak anonimoak. Adin txikiko 
lehengusina medikuarengana eraman 
zuen emakumearena, kasu: “Kontsul-
tan ginela medikuak begiratu ninduen 
eta esan zidan: ‘Zu molestatzeko inola-
ko asmorik barik, baina badakizu nola 
jan beharko zenukeen?’ (…) Ahalik eta 
adeitsuen jakinarazi nion: ‘Bai, nutrizio-
nistak emanak dizkit azalpenak, gineko-
logoaren jarraibideekin batera, obario 
polikistikoak baititut’ [pisua irabaztea 
eragin dezakeen sindromea da]. ‘Bai, bai-
na lodia izateagatik daukazu hori’, eran-
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tzun zidan”. Inolako minik adierazi ez 
arren, nahiz eta artatu beharrekoa beste 
pertsona bat izan, mediku hark gorputz 
lodia patologizatu zuen osasun zentroko 
atea minak bihurdikaturik gurutzatu izan 
balu bezala. Eta hori gertatzen da lodita-
suna osasun gabeziarekin lotzen delako. 
Pisuaren eta osasunaren arteko ustez-
ko harremana gezurtatzera dator Mani-
fiesto Colectivo del Día Mundial Contra 
la Gordofobia (Gordofobiaren Aurkako 
Nazioarteko Eguneko Manifestu Kolekti-
boa) idatzia: “Osasuna baldintzatzen du-
ten hainbat faktore daude, eta gehienak 
ez daude gure mende eta ezin dira neurtu 
parametro sinplistekin, are gutxiago bas-
kula batekin. Badaude osasuntsu dauden 
pertsona lodiak, eta gaixotu egin daitez-
ke; osasuntsu dauden eta gaixotu daitez-
keen pertsona argalak existitzen diren 
era berean. Osasuna ez da ez estatikoa ez 
estetikoa, GMIak kontrakoa badio ere”. 
OMEren arabera ere, loditasuna ez da 
bere horretan gaixotasuna, gaixotasunak 
garatzeko arrisku faktore izan daitekeen 
arren. 

Berez, beste bat da loditasunaren es-
kutik joan ohi den osasun arazo ohikoe-
na, eta pisuarekin ordez gorputz lodien 
gaineko aurreiritziekin du zerikusia. Izan 
ere, loditasuna eta gaixotasuna eskutik 
doazelako ustearen eraginez, kontsul-
tetan maiz gertatzen da froga diagnos-
tikorik egin gabe edota gehiegi arakatu 
barik edozein osasun arazo pisuari egoz-
tea, eta ondorioz, pertsona lodien kasuan 
infradiagnostikorako joera egotea. Ho-
rrek zaildu egiten du gaixotasunak edo 
osasun arazoak identifikatzea, eta diag-
nostiko faltan sakontzea dakarren beste 
faktore bat ere egon ohi da tarteko: lodi 
egoteagatik mespretxuzko iruzkinak eta 
umiliazioak gehiago ez jasatearren –eta 
ondoezaren iturria beren pisua dela ene-
garrenez ez entzuteko–, medikuarengana 
joateri uzteko hautua egiten du hainbat 
pertsona lodik.

Ez da txikikeria aipatutako guztiaren 
emaitza: pertsona lodien osasun arreta 
baldintzatzen eta kaltetzen da, hasteko; 
eta horrek berekin dakar pertsona horien 
ongizatea arriskuan jartzea edota osasu-
na okertzea, muturrekoa izan daitekeen 
punturaino. Bizia arriskuan jartzeraino-
koak izan daitezke lodifobiaren presen-
tziak osasungintzan dituen albo-kalteak, 
eta horren adibide da 29 urteko Amanda 
Lee estatubatuarraren kasua: kontsultara 
jo zuen esanez hilabeteak zirela jateak sa-
beleko mina eragiten ziola, eta medikuak 
erantzun zion beharbada ez zela hain 

txarra kontatzen ziona. Leeren hitzetan, 
lodifobiak itsuturik, medikuak ez zituen 
kontutan hartu “koloneko minbiziaren 
eskuliburuko sintomak”. Beste mediku 
baten partetik diagnostikoa jaso ostean, 
bere testigantza baliatu du arazoaren la-
rritasunaz ohartarazi eta salaketa egite-
ko. Argi mintzo da: “Medikuntzan dagoen 
lodifobiak hil egiten du, literalki”. 

Gorputzaren tamainak kontsulta no-
raino baldintzatu dezakeen irudikatzeko, 
argigarria da Valentziako Nathyk Pika-
ra Magazineko erreportajean kontatzen 
duena: COVID-19aren harira arta pre-
sentziala telefono bidezkoarengatik or-
dezkatu izanak ahalbidetu zion urteetan 
sentitutako ondoeza laktosari dion in-
tolerantziari dagokiola ezagutzea. “Me-
dikuak nire aurpegia eta gorputza ikus-
ten ez dituenetik, bizi osoan egindakoak 
baino proba gehiago egitera bidali nau. 
Kontsultak aurrez aurrekoak zirenean 
gertatzen zitzaidan guztiaren arrazoia 
pisua zen. Orain arreta telefono bidezkoa 
denez, ez du ikusten lodi nagoela, eta pro-

bak egitera bidaltzen nau; eta horietatik 
ez bada ezer argirik ateratzerik, gehiago 
egiteko agintzen du”. Harik eta arrazoia-
rekin eman zuten arte. Ez zen, urteetan 
iradoki bezala, pisu kontua.

Alba Campmanyk ondo daki zer den 
kontsultatik beti mezu berarekin atera-
tzea. Azaldu digunez, bizi osoa eman du 
arazoa bere pisua dela entzuten. Bere 
28 urteotan osasungintzan izandako es-
perientzia mingarriei buruz hitz egin os-
tean, barrutik atera zaio: “Gorroto dut 
medikuarengana joatea”. Ez da arinke-
riaz mintzo, osasuna arriskuan jartzen 
duela jakinik erabaki baitu zenbait kon-
tsultako atetik ez igarotzea. 2019an oba-
rio polikistikoaren sindromea diagnosti-
katu zioten, eta horren harira izandako 
esperientzia pareak bultzatu zuen hautu 
hori egitera. Diagnostikoaren harira egin 
zizkioten odol analisietan glukosa maila 
altua antzeman zioten, eta medikamentu 
bat edo beste errezetatzerakoan, medi-
kuak ez zuen bistatik galdu pisua galtze-
ko helburua: “Testualki esan zidan glu-

28 І GIZARTEA

Kontsultetan maiz gertatzen 
da froga diagnostikorik egin 
gabe edota gehiegi arakatu 
barik edozein osasun 
arazo pisuari egoztea, eta 
ondorioz, pertsona lodien 
kasuan infradiagnostikorako 
joera egotea.
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kosarekin bakarrik ez, pisua galtzen ere 
lagunduko zidala errezetatu zidanak”. 
“Berdin dio medikazio horren albo-ondo-
rioetako bat izatea etxetik irten ezinik uz-
ten nauen beherakoa, pisua galduz gero 
beste guztiak ez baitu axola”, dio ironiaz. 
Ordutik ez du medikua berriz ikusi, hala 
erabakita. Ezagun du horrek eragin die-
zaiokeen kaltea: “Baditut lagunak me-
dikuak, ginekologoak, direnak. Eta esan 
izan didate arduratu egiten dituela nire 
erabakiak, medikuaren jarraipenik gabe 
intsulinari erresistentzia edota diabetesa 
garatu baititzaket”. 

Endokrinoarengana joateari ere utzi 
dio, hain zaio etsaitasunezkoa giroa. Ber-
tan egon zen azken aldian negarrez atera 
zen kontsultatik, eta gaur arte. Obario 
polikistikoaren sindromea diagnostikatu 
berritan izan zen, dieta jarri baitzioten, 
elikadura izan ohi baita tratamenduaren 
ardatzetako bat. “Endokrinoarengana 
joan nintzen pisurik galdu gabe; are, pisu 
pixka bat irabazia nuen. Eta esan zidan 
nahikoa zela, borondatea jarri behar nue-
la”. Ahal zuena egiten ari zela erantzun 
eta lur jota atera zela kontatu du.

PERSPEKTIBA INTEGRALA, 
GORPUTZAZ HARAGO IKUSTEKO
Obario polikistikoaren sindromearen 
diagnostikoa jasotzeak mugarri bat ja-
rri zuen Campmanyren bizian, diagnos-
tiko hark bigarren bat ekarri baitzuen 
atzetik, eta hortxe hasi baitzen pertso-
na lodi gisa osasun arretaren aurrean 
duen posizionamenduaz jabetzen eta 
hausnartzen. Dieta izan ohi da obario 
polikistikoaren sindromearentzako tra-
tamenduaren ardatzetako bat, eta behin 
diagnostikoa jasota pisuaren galerak 
bere egunerokoan zentraltasuna har-
tuko zuela jakinda, arduraturik elkar-
banatu zuen medikuarekin aspalditik 
barruan gordetako ustea: janariarekin 
zuen harremana ez zela osasuntsua, 
eta zenbait joera disfuntzional zituela 
elikadurarekin. Buru osasun alorrera 
bideratu zuten, eta bertan jaso zuen bi-
garren diagnostikoa: elikadura-portaera 
nahasmendua. “Diagnostiko horren ha-
rira txip aldaketa gertatu zen nire baitan, 
eta hainbat kontu auzitan jartzen hasi 
nintzen”, dio. Geroz eta gehiago ardura-
tzen zuen kontsultara joan behar zuen 
bakoitzean medikuak dieta agintzeak, 
nahiz eta jakin elikadura-nahasmen-
dua duela. Hala hasi zen zenbait jarrera 
kuestionatzen eta pairatutako lodifo-
biaren kontzientzia hartzen, eta horrek 
eraman zuen kontsulta batzuk berriz ez 

zapaltzeko erabakia hartzera, eta bai-
ta gaian sakontzera eta ikertzera ere. 
Gizarte langilea da, eta lodifobiaz zein 
elikadura nahasmenduez diharduten 
tailerrak ematen ditu. “Duela bost urte-
ko Albak ikusiko banindu gaur egun, ez 
zukeen sinetsiko”.

Elikadura nahasmendua zeukala ja-
kiteak urteetako sufrimendua ulertu eta 
hainbat kontu auzitan jartzeko giltza es-
kaini bazion ere, artari dagokionez ez 
zion hobekuntzarik ekarri. Psikologo 
eta psikiatren kontsultetan ere lodi ego-
teak oztopatu zion arta egokia jasotzea. 
“Psikologoak nire elikadura nahasmen-
dua balekotzat joko ez balu bezala zen, 
lodi egoteagatik kategoria hartan kabi-
tuko ez banintz bezala (…) Esaten zidan 
janarekiko adikzio gisakoa zela nirea, 
elikadura nahasmendua baino gehiago. 
Esango nuke estereotipatutako irudite-
riari dagokiola, pertsona lodiok plazera-
gatik goraino jango bagenu legez”. Diag-
nostikoa zuen, baina iruditzen zitzaion 
buru osasun alorrean ez zutela erabat 
zilegiztatzen; adituen partetik halako 
mezu kontraesankorrak jaso izanaren 
ondorioz, diagnostikoa onartzeko zailta-
sunak izan dituela dio. Berriz zapalduko 
ez zuen kontsulta bat gehiago identifika-
tuta, osasun zerbitzu publikotik kanpo-
ko elkarte batean aurkitu du elikadura 
nahasmendua tratatzeko tokia.

Duela urte eta erdi pasa, haur bat 
izateko nahiak itzularazi zuen medi-
kuarengana, obstetrizia eta ginekolo-
gia sailera. Mentalizatuta joan zen, bai 
baitzekien pisuaren gaineko kontrola 
zorrotza izango zela. “Ezagun da [eremu 
horretan] aspektu horrekin oso astu-
nak izan ohi direla”, dio. Bere harridura 
eta pozerako, emaginarekin egindako 

lehen kontsulta atsegina izan zen. Elika-
dura nahasmenduaren berri eman eta 
baskulara bizkarrez igotzea eskatu zion, 
zenbat kilo zituen ez jakiteko. Emagi-
nak ez zion trabarik jarri; kontrara, “oso 
ulerkorra izan zen, eta esan zidan fitxan 
oharra txertatuko zuela, aurrerakoan 
artatuko nindutenek kontutan har ze-
zaten eta behin eta berriz pisuaren gaia 
atera ez ziezadaten”. Alabaina, emaku-
me hura ez du gehiago aurkitu bidean, 
eta ordutik honako prozesua “nahiko 
terrorifikoa” izan dela dio. Minez kon-
tatu ditu azken kontsultako nondik no-
rakoak: bere GMIagatik ez balitz, ugal-
keta lagunduarekin hasteko hautagaia 
litzatekeela adierazi zioten. “GMI batetik 
aurrera Osakidetzak ez du ugalketa la-
gundua bere gain hartzen, beren ara-
bera arrakastarako aukerak murritza-
goak baitira”, azaldu du. Hori hala den 
ikertu ez duen arren, Campmanyk uste 
du haurdun geratzeko bere arazoak ez 
dagozkiola bere pisuari, baizik eta bes-
te zerbaiti. “Horregatik jo dut laguntza 
eske, baina lodia naizelako ari zaizkit 
laguntza hori ukatzen”.

Ikuspegi integrala duen artaren falta 
nabari du, pertsonak beren osotasunean 
zein konplexutasunean aztertzeko gai 
denarena. Iruditzen zaio loditasunak 
itsuturik, parean suertatu zaizkion pro-
fesional askok ez dutela besterik ikusi: 
ez elikadura nahasmendurik, ez haur-
dun geratzeko zailtasunak eragin die-
zazkiokeen bestelako faktorerik, ez bes-
terik. Gainetik bada ere, eman ditu tratu 
horrek eragiten dion minaren zenbait 
zertzelada: bere gorputzarekiko erre-
fusa, lodi egoteagatik erru sentipena… 
diskriminazio lodifoboak maila psiko-
logikoan dituen albo-kalteen zantzuak 
dira, autoestimu galera eta norbere bu-
ruarekiko lotsa edo gorrotoa ere eragi-
ten baititu.

Zenbait aurrerapauso eman direla 
iruditzen zaio Campmanyri: “Gutxien-
go oso txikia izan arren, aurkitu ditut 
auzi honen gaineko kontzientzia gehiago 
zeukaten profesionalak”. Alabaina, egi-
teke asko dagoela azpimarratu nahi izan 
du, eta arta integrala eta lodifobiarik ga-
beko perspektiba aldarrikatu. Bide ho-
rretan, arazoa salatzearen beharra azpi-
marratu zuen Piñeyrok irailean gauzatu 
ziren lodifobiari buruzko Euskal Herriko 
I. jardunaldietan: “Oso garrantzitsua da 
mediku lodifobo baten kontsultatik ate-
ra eta gero kexa jartzea erregistratuta 
geratu dadin, bestela baitirudi ez dela 
ezer gertatzen”. 

HIRUKA

Campmany ez da 
arinkeriaz mintzo 

medikuarengana joatea 
gorroto duela esaten 

duenean, osasuna 
arriskuan jartzen duela 

jakinik erabaki baitu 
zenbait kontsultako 
atetik ez igarotzea
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Laguntza bidezko ugalketaren unitate publikoek emakume 
lodiak kanpo uzten dituzte, ez badute haien pisua 
gorputz-masaren indize (GMI) jakin bati egokitzen. 
Zaila da irizpide horren zilegitasuna 
kuestionatzea eta salatzea, 
osasun sisteman hain errotua 
dagoen lodifobia zalantzan 
jartzen ez den bitartean.

ARGALDU EZEAN, 
OSAKIDETZAK EZ ZAITU 
INTSEMINATUKO
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Itsaso, Amaia, Miren, Udane eta Xa-
rek tratu lodifoboa jaso dute Osaki-
detzan, laguntza bidezko ugalketa 

unitateetara jo dutenean. Osagai asko 
errepikatzen dira haien testigantzetan: 
modu drastikoan argaltzeko agindua 
jaso zuten, haien osasun egoera zeha-
tza aztertu barik; aurreiritziz blaituta-
ko iruzkinak egin zizkieten; paziente 
baino, zenbaki sentitu ziren, eta nega-
rrez atera kontsultatik. Analisian ere 
bat egin dute: Osakidetzaren lehen-
tasuna ez dela pazienteen osasuna, 
baizik eta baliabide ekonomikoak au-
rreztea, desegokitzat dituen gorputzak 
kontrolatuz eta baztertuz. 

KONTROLIK GABEKO DIETAK
Laguntza bidezko ugalketarako proze-
sua hasi zuen Itsaso Ramona lodiak-
tibistak ama bakarra izateko. Anbula-
torioko ginekologoak pisatu zuen, eta 
kalkulagailuan operazio bat egin zuen: 
“Esan zidan ez nindutela intsemina-
tuko. Nire pisuaren erruz, ez nintzela 
erraz haurdun geratuko. Oso trata-
mendu garestiak direla eta ondo joan-
go dela ziurtatu behar dutela. Hogei 
kilo argaltzea aholkatu zidan”. Itsasok 
Gurutzetako Ospitalera deribatzeko 
eskatu zion dena den, eta ospitaleko 
ginekologoak zera esan zion: “Bi hila-
bete dituzu zortzi edo hamar kilo ar-
galtzeko. Ondo jan, kirola egin, eta itzul 
zaitez berriro”. 

Umiliazioa eta mina amorruarekin 
nahastu zitzaizkion irakasle honi. Ez 
zuten bere osasun egoera kontuan har-
tu eta ziurtzat jo zuten ez zuela ondo 
jaten, ezta ariketa fisikorik egiten ere. 
“Momentu hartan nutrizionista pribatu 
baten jarraipena nuen. Nola argalduko 
nituen hamar kilo bi hilabetetan, ez ba-
zen jateari uzten? Bost axola zitzaien 
nire osasuna”. Amore ematea eraba-
ki zuen: “Ama izateko bidea horrela 
hasi bazen, erresuminduta bukatuko 
nuen, eta ez nuen ume bat baldintza 
horietan sortu nahi”. Klinika pribatu 
batera jo zuen eta ez zioten oztoporik 
jarri. Azkenean, bere kabuz geratu zen 
haurdun, mutil-lagun baten semena 
baliatuta.

Egoera berdintsua bizi  izan du 
Amaia Agirre bertsolariak. Bere emaz-
tea geratu zen alaba nagusiaz haurdun. 
Bigarrena Agirrek ekartzea zen asmoa, 
baina Donostia Ospitaleko ginekolo-
goak bere pisua eta altuera ordena-
gailuan sartu zituenean, “obesitate 
morbidoa” zuela esan zion. “Tratua ez 

zitzaidan batere egokia iruditu. Ema-
kume batek beste emakume bati horre-
la hitz egitea oso gogorra da, umiliazio 
izugarria! Azal zezakeen argaltzeak 
haurdun geratzeko aukerak areago-
tuko zituela, baina mehatxu gisa bota 
zidan. Galdetu nion ea baloi gastriko 
bat jarri behar nuen haurdun geratze-
ko”. Agirre zortzi kiloak argaldu eta 
bueltatu zen, 38 urterekin. Lehenengo 
saiakeran geratu zen haurdun, baina 
abortua izan zuen. Beste lau saiake-
raren ondoren, amore eman zuen eta 
bikoteak errepikatu zuen.

Euskal Autonomia Erkidegoaz gain, 
Espainiako Estatuko hamar osasun sis-
tema publikok kanpo uzten dituzte GMI 
altuko emakumeak. Osakidetza ez da 
zorrotzena: 1,60 metro neurtzen duen 
emakume batek 93 kilo baino gutxia-
go (GMI <36) pisatu behar ditu EAEn 
intseminatua izateko, eta 77 kilo baino 
gutxiago Andaluzian (<30). Baina bi-
garren horretan, protokoloak neurri 
jakin batzuk aurreikusten ditu: GMI 
altuko pazienteengan tratamenduak 
izan ditzakeen arriskuak modu pertso-
nalizatuan baloratzea, pisu osasuntsua 
lortzeko jarraibideak ematea eta En-
dokrinologia eta Nutrizio kontsultara 
bideratzea. Osakidetzaren web-orrian, 
aldiz, ez da halakorik aipatzen, soilik 
sarbiderako baldintza dela GMIa egoki-
tzea. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 
ez du erreportaje honetan parte hartu 
nahi izan. Nafarroako Gobernuak ere 
ez dio ARGIAren eskaerari erantzun, 
eta web-orrian ez dago gai honi lotuta-
ko inolako argibiderik.

Xarek* 40ko GMIa dauka eta hamar 
urte daramatza Osakidetzari arreta 
endokrinologikoa alferrik eskatzen: 
“Erantzuna beti izan da lodi egotea 
ez dela berez patologia bat, ez baitut 
diabetesik ezta mugikortasun arazo-
rik ere; aitzitik, intseminatzera joan 
naizenean, arrazoi horregatik baztertu 
naute. Badakit Osakidetzako zerbitzua 
egoera prekarioan dagoela, baina ez 
da bidezkoa 25 kilo argaltzea exijitzea, 
eta helburua lortzeko tresnarik ez es-
kaintzea”. 

BAZTERKERIA ALA EBIDENTZIA 
ZIENTIFIKOA?
Ebidentzia zientifikoa aipatzen du Osa-
kidetzak 36ko GMIaren muga justifi-
katzeko: “Obesitatea laguntza bidezko 
ugalketako pronostiko okerragoarekin 
lotzen da: obario-erantzun okerragoa, 
puntzio folikular konplikatuagoa, haur-
dunaldi-tasa baxuagoa eta abortu-arris-
ku handiagoa. Gainera, oso ezagunak 
dira obesitateari lotutako haurdunal-
diko arazoak: hipertentsioa, diabetesa, 
odoljarioak, zesareak eta erditze disto-
zikoa izateko arrisku handiagoa (obs-
tetraren parte hartze aktiboa eskatzen 
duena), bai eta fetu makroskopikoa iza-
teko arriskua ere (fetuaren garapen edo 
tamaina gehiegizkoa)”. 

Mediku endokrinologoa da Maitane* 
Osakidetzan, eta zerbitzuaren argudia-
keta berresten duten datuak zehaztu 
ditu: “Jakina da obesitateak obulazioen 
alterazioak hirukoiztu egiten dituela; 
abortu goiztiarrek %50 egiten dutela 
gora; arazoak sor ditzakeela ernalkun-
tzan, enbrioien garapenean eta ezarpe-
nean, eta diabetesa (haurdunaldikoa 
barne) agertzeko faktore nagusia dela. 
Ugalkortasun-tratamenduetan arra-
kasta-ratioa txikiagoa da, eta hormo-
nazio-dosi handiagoak erabili behar 
dira; horrek albo-ondorioen arriskuak 
areagotzen ditu. Ondorioz, frogatua 
dago pisuaren %5-10 jaisteak obesita-
tea duten emakumeen ugalkortasuna 
hobetzen duela”.

Horregatik, mediku honen ustez, 
egokia da pazienteei argaltzeko ja-
rraibidea ematea, beti ere “errespe-
tu osoz, epai eta paternalismo barik”. 
Beste hitz batzuekin esanda: uste du 
arazoa ez datzala protokoloan, tratuan 
baizik. “Arreta medikoak gizatiarragoa 
izan behar du. Emakumeek informazio 
guztia izateko eskubidea dute, haien 
prozesuei buruz erabakitzeko gai izan 
daitezen”. 

Itxaso Arca, lehen mailako 
arretan emagina: 
“Arazo handiena 

emakume lodiekiko 
tratu iraingarria da. 

‘Argaldu ezean, ez zaitugu 
intseminatuko’ mehatxua 

indarkeria lodifobo eta 
obstetrikoa da”
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Bat dator Itxaso Arca, lehen maila-
ko arretan emagina: “Arazo handiena 
emakume lodiekiko tratu iraingarria 
da. ‘Argaldu ezean, ez zaitugu intsemi-
natuko’ mehatxua indarkeria lodifobo 
eta obstetrikoa da”. Ez du ebidentzia 
zientifikoa ukatzen, baina zalantzan 
jarri du haren neutraltasuna: “Aurreiri-
tzien arabera erabakitzen da zer ikertu 
eta zer ez. Emaitza jakin bat frogatze-
ra bideratzen dira ikerketak”. GMIa-
ren erabilera ere problematizatu du: 
“Gorputzak estandarizatzen ditu, ez 
du aintzat hartzen askotariko gorpuz-
kerak daudela. Badirudi ekuazio baten 
bidez gorputzak uler ditzakegula eta 
haien osasun-egoera ezagutu, baina ez 
da egia”. Pazienteari arreta pertsonali-
zatua ematearen aldekoa da emagina: 
analitikak aztertzea, haren bizimodua-
ri eta egoera emozionalari buruz galde-
tzea… “GMI altua kontuan izateko fak-
tore bat izan behar da, ez pazienteak 
epaitzeko eta baztertzeko tresna”.

Amatasunean espezia l izatuta -
ko abokatu eta aktibista katalana da 
Marta Busquets Gallego. Argi dauka 
diskriminatzailea dela GMI altuko 
emakumeak baztertzea: “Helarazten 
duen mezua da zenbait gorputzek ez 
dutela merezi sistema publikoak in-
tseminatzeko ahalegina egitea”. Baina 
zaila iruditzen zaio borroka juridikoa 
irabaztea, laguntza bidezko ugalketa 
gogobetetze-medikuntzaren alorrean 
sartzen delako: “Ezin diozu pertsona 
lodi bati bihotz transplante bat ukatu, 
baina bai in vitro bat”. 

Hala, zerbitzu publiko batek per-
tsonen artean diskriminatzen badu, 
irizpide objektibo eta arrazional baten 
arabera egin beharko du, eta hori da 
GMIa, nahiz eta lodifobiaren aurkako 
mugimenduak zalantzan jarri duen: 
“Sisteman txertatuta dagoen epaitegi 
bati logikoa irudituko zaio”. Abokatuak 
ere kuestionatu du bazterkeria justi-
fikatzeko erabiltzen den ebidentzia 
zientifikoa: “Ez dago argi ea emakume 
nagusiek eta lodiek emaitza obstetriko 
okerragoak dituzten haien gorputzen-
gatik, edo haurdunaldi horiek maneia-
tzeko moduengatik: esaterako, nabar-
mena da haien erditzeak induzitzeko 
joera”.

Busquets eta Arcak bat egin dute 
beste argudio batean: obesitatea arris-
ku faktore izan daiteke, baina badau-
de ugalketa oztopatzen duten beste 
hamaika faktore. Zergatik ez baztertu 
orduan kutsadura altuko hirietan bizi 

diren emakumeak, antisorgailu hor-
monalak hartu dituztenak, obulutegi 
polikistikoak dituztenak edo lanean 
estresa dutenak? “Onargarritzat jotzen 
direlako. Osasun sistemak ez du lodi-
tasuna gustuko”, ondorioztatu du Bus-
quetsek. 

Gaineratu du laguntza-bidezko ugal-
ketaren zentro publikoek bestelako 
arriskuak sustatzen dituztela: “Ugal-
kortasun arazorik ez duten emakume 
lesbianak hormonatzen dituzte, jakina 
bada ere obulutegien estimulazioak 
abortu tasa areagotzen duela eta albo-
kalteak dituela. Horrek frogatzen du, 
osasuna baino, arrakasta-tasa inporta 
zaiela”. Ildo beretik, gogoratu du seme-
naren kalitate baxuak arazo obstetri-
koak eragiten dituela: “Baina sistemak 
nahiago du bikote heterosexuala duten 
emakumeei in vitroak egin, emaile ba-
ten semenarekin intseminatu baino”. 
Ikerketen arabera, gizonen obesitateak 
semena kaltetzen du, baina Osakide-
tzaren web-orrian ez da emakumeen 
bikoteen GMIari buruzko mugarik ai-
patzen. 

Elkarrizketatu guztiek sistemaren 
hipokrisia salatu dute: osasun sistema 
publikoak gainetik kentzen ditu ema-

kume lodiak, jakinda sektore pribatuan 
ongi etorriak izango direla. Hala argu-
diatu du Xarek: “Osakidetzako langile 
asko pribatuan ere ari dira. Negozio 
bat dago gu kliniketara bideratzean. 
Mailegu bat eskatu behar al dut 8.000 
euroko in vitroak ordaintzeko, bollera 
lodia izateagatik? Alegia, nor ugaldu 
daiteke gure sisteman eta zein termi-
notan?” 

KEXATZEKO INDARRIK EZ
Xare da elkarrizketatuen artean Osa-
kidetzan kexa jarri duen bakarra, eta 
abokatu batengana ere jo du, bere ka-
sua epaitegira eraman daitekeen azter-
tzeko. Miren Lantzek berriki identifika-
tu du Donostiako Ospitalean bizitakoa 
bidegabea izan zela: “Medikuenganako 
konfiantza osoa nuen. (Ez) amatasun 
feministak topaketan gaia aipatu zue-
nean egin nuen klik: hori niri gertatu 
zait, kaka zaharra sentiarazi naute”. 

28 urterekin erabaki zuen ama iza-
tea. Bi urte eman zituen bikotearekin 
antisorgailu gabe sexu harremanak 
izaten, eta beste urtebete haurdunaldia 
modu aktiboan bilatzen. Ugalkortasun 
probetan ez zen arazorik ageri; dena 
den, Osakidetzan gomendatu zioten 
zuzenean in vitrora jotzea. Donostiako 
Ospitaleko lehenengo kontsultan pa-
per bat eman zioten bi agindurekin: 
erretzeari uztea eta argaltzea. Medi-
kuak egin zion iruzkina du gogoan: 
“Uda garai polita da entsaladak jate-
ko!”. 77 kilo pisatzen zituen eta 1,70m 
neurtzen; 26,64ko GMIa. Obesitatearen 
langatzat hartzen den 30etik urrun, are 
gehiago 36tik. 

Mirenek ez zuen argaltzeko agindua 
zalantzan jarri, baina kostatu zitzaion 
elikadurarekin zorrotza izatea: “Ugal-
kortasun prozesua gogorra da. Zama 
arintzeko modu bat zen parranda egi-
tea edota bazkari zoragarri batez goza-
tzea. Erruz bizi nuen, dena txarto egi-
ten nuela, aukerak galtzen nengoela”. 
Kontsultara bueltatu zenean, ginekolo-
goak kargu hartu zion: “Ez zara argal-
du, horrek ez du batere lagunduko”. Hi-
rugarren kontsultan modu garratzean 
esan zion sabelaldeko gantzaren erruz 
ezin zuela pantailan argi ikusi obozi-
toen tamaina. Lehen saiakeran geratu 
zen haurdun. 

Osasun sistemaren lodifobia berria 
da Lantzentzat, ez ordea Udane HerFer 
aktibista LGTBIarentzat: “Medikuek 
txikitatik patologizatu dute nire gorpu-
tza. Belauneko mina banuen, argaldu 

Obesitatea arrisku 
faktore izan daiteke, 

baina badaude ugalketa 
oztopatzen duten beste 

hamaika faktore. 
Zergatik ez baztertu 

orduan kutsadura 
altuko hirietan bizi diren 
emakumeak, antisorgailu 

hormonalak hartu 
dituztenak, obulutegi 

polikistikoak dituztenak 
edo lanean estresa 

dutenak?
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behar nuela besterik ez zidaten esa-
ten”. Argi du Osakidetzaren irizpidea 
ekonomikoa eta lodifoboa dela. Aipa-
tu du beste zenbait herrialdetan (Ar-
gentina) eta komunitate erkidegoetan 
(Andaluzia, Asturias, Kantabria…) GMI 
baxuko muga ere zehazten dela, argal-
tasunak obulazioan eragina izan deza-
keelako, baina Osakidetzarentzat lodi-
tasuna dela arazo bakarra. Argudiaketa 
zientifikoaren kutsu heterosexista ere 
aipatu du: “Seguruenik halako iker-
ketak ugalkortasun arazoak dituzten 
emakumeekin egin dira; nik ez nuen 
arazorik, semena behar nuen emaku-
mezko bikotea dudalako. Lehenengo 
intseminazioan geratu nintzen haur-
dun, hormonazio baxuarekin. Ez dut 
haurdunaldiko diabetesik izan, ezta 
inolako zailtasunik ere”.

34 urterekin jo zuen Udanek Guru-
tzetako ugalkortasun unitatera. “Lan-
gatik gertu nengoela esan zidaten eta 

etengabe estutu ninduten, ‘ponte las 
pilas’ bezalako esapideekin”. Hala ere, 
bigarren umea izateko itzuli denean, 
esan diote ez dutela intseminatuko, 
zortzi kilo igo dituelako. Zentzugabea 
iruditzen zaio, baina ez du kexarik ja-
rri: “Loditasunaren estigma oso handia 
da, lotsa eta errua eragiten du. Ez ba-
naiz haurdun geratzen edo abortu bat 
izango badut, nire errua izango dela 
pentsatuko dut”. Aktibismoaren bidez 
bideratu du bere amorrua: bazterkeria 
honi buruzko mahai-ingurua antolatu 
du; Itsaso izan da hizlaria, Osakidetza-
ren politika iritzi-artikulu batean sa-
latu zuen eta. Lodiaktibistak ere ez du 
osasun sisteman kexarik jarriko, umea 
osasuntsu jaio arte, behintzat. “Badau-
kat ahots bat barruan esaten didana: 
eta haiek zuzen badaude? Arduragabea 
izan al naiz haurdun geratzeagatik?”. 
Haurdunaldi zoragarria izan du egoera 
fisikoaren aldetik, baina ezinegon han-

diz eraman du, etengabe zer edo zer 
okertuko den beldur. 

Arca emaginak ondo ezagutzen ditu 
beldur horiek: “Osasun munduko lodi-
fobiak sufrimendu itzela eragiten die 
emakumeei; haurdunaldiaren bizipena 
zeharo kaltetzen du. Eragin negatibo 
hori arriskutsuagoa iruditzen zait GMI 
altua izatea baino”. Salatzearen zama 
emakumeengan jarri baino, profesio-
nalen artean kultura medikoa eral-
datzearen alde agertu da: “Kexek ez 
dute ezertarako balio, horiek balora-
tzen dituzten arduradunek indarkeria 
obstetrikoa eta lodifoboa onartzen ez 
duten bitartean. Anbulatorioetan, ospi-
taleetan zein fakultateetan landu behar 
ditugu errespetua, adostasuna eta gor-
putz aniztasuna”. 

*Asmatutako izenak, elkarrizketatuek 
hala eskatuta.
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Noiz hasi zinen mushingean, 
eta nola ezagutu zenuen?
Hamaika urte ingururekin hasi 
nintzen, aitarekin. Nafarroan ez 
zegoen orduan lera gidaririk. 
Malamute arrazako txakurku-
me bat oparitu ziguten, etxean 
edukitzeko. Gure bizilagun batek 
arraza bereko txakur bat zuen, 
eta gureak bi urte bete zitue-
nean, aitak kumaldi bat izatea 
erabaki zuen. Kume guztiekin 
gelditu ginen, eta garai hartan 
kirol honen berri izan genuen. 
Oso deigarria iruditu zitzaigun, 
eta animatu egin ginen. Gauzak 
gure modura egin genituen ha-
sieran, aldizkarietan ikusten 
genuena eredu hartuta. Hasi eta 
pare bat urtera, Pirena laster-
keta antolatzen hasi ziren Piri-
nioetan. Atzerritik eskarmentu 
handiko lera gidariak etortzen 
ziren, eta haiengandik ikasi ge-
nituen oinarriak.

Zentzu hertsian, txakurrek 
lera batetik tira egitean datza 
kirol hau. Zuretzat, zer da 
mushinga?
Bizitzeko modu bat da. Txakur 
asko eduki eta lehiatzea baino 

gehiago da. Herritik aparte bizi 
naiz, mendian, eta larre handi 
bat dut, txakurrek korri egin 
ahal izan dezaten. Nolabait ere, 
zeure bizitza baldintzatzen du. 
Denak txakurren inguruan egi-
ten du bira. Haiekin ordu asko 
igarotzea maite behar duzu. Ez 
dizu bizimodu normala izatea 
galarazten, baina denbora asko 
eskatzen duen zaletasuna da, eta 
toki apropos batean bizi behar 
duzu: gauza bat da txakur bat 
edo bi izatea, eta beste bat 24 
edukitzea, nire kasuan bezala. 
Hiri batean ezinezkoa da. 
Zer ematen dizu kirol honek?
Gogobete egiten nau. Eskalatzea, 
adibidez, oso gustuko dut, bai-
na ezin dut alderatu kirol honek 
ematen didanarekin. Ikaragarria 
da txakurrekin bakarrik egotea 
munduko zoko galdu batean. 
Lehiatzea asko gustatzen zait, 
baina txakurrak entrenatzea da 
gogokoen dudana. Txapelkete-
tan estresa eta urduritasuna iza-
ten dira, eta ez duzu inguruan 
duzunaz hainbeste gozatzen. 
Lehiaketari dagozkion gauzetan 
jartzen duzu arreta osoa. Entre-
namenduetan, ordea, noizbehin-  EÑAUT AGIRREBENGOA 

Garraiobide bezala jaio zen mushinga. 
Hala deritzo txakurrak lera bati lotuz 
batetik bestera mugitzeari. Funtsezko 
izan zuten behinola eskualde 
polarretako biztanleek, eta oso erabilia 
izan zen Alaskako urre grinaren garaian. 
1925ean egin zen mundu mailan 
ezagun: bost egunez 1.085 kilometro 
egin zituzten lera txakurrekin, difteriak 
jotako Nome herrira (Alaska) botikak 
eramateko. Geroztik, kirol bezala 
hedatu da mushinga, eta txakurzale 
eta abenturazale asko erakarri du. 
Horietako bat da Iker Ozkoidi (Iruñea, 
1979). Gazterik hasi zen lasterketak 
lehiatzen eta bi aldiz izan da munduko 
txapeldun. Dena den, emaitzek baino, 
txakurrekin bizitako esperientziek 
betetzen dute gehien.

IKER OZKOIDI, LERA GIDARIA

“Musherrak ezin ditu txakurrak 
atleta soil bezala ikusi; 

haien laguna izan behar du”
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ka lera gelditu, txakurrak askatu eta 
haiekin jolasean ibiltzen naiz. Txakurrak 
ondo entrenatu eta elikatzea oso garran-
tzitsua da, baina jolasa ere funtsezkoa 
iruditzen zait. 

Txakurrak sasoiko egotea bezain 
garrantzitsua izango da haiekin 
duzun harremana, ezta?
Txakurrak ezin dituzu atleta soil beza-
la ikusi. Haien laguna izan behar duzu. 
Nik beti izaten ditut aske etxean, eta 
egunero hartzen dut tartea haiekin jola-
sean aritzeko eta laztan batzuk egiteko. 
Gauza askotaz jabetzen zara momentu 
horietan: bakoitzak zer jarrera duen, le-
siorik baduen… Musher ona izan nahi 
baduzu, txakurrak maitatu behar dituzu.

Nola gobernatzen duzu halako txakur 
talde handia?
Pazientzia eta maitasun handiarekin. 
Denetariko txakurrak dauzkat: kumeak, 
gazteak, helduak eta erretiratuak. Ha-
mar urte betetzen dituztenean jada ezin 
dute lehiatu; hala dio araudiak. 

Lasterketetan, zenbat txakurrek 
tiratzen dute leratik?
Nik orain distantzia ertaineko probe-
tan hartzen dut parte, eta Europako eta 
Munduko txapelketetan bi, sei edo ha-
mabi txakurrekin lehia zaitezke. Astebe-
te edo bi asteko lasterketak ere lehiatzen 
ditut, eta hor hamabi txakur inskriba di-
tzakezu. Gutxienez sei txakur lotu behar 
dituzu lerara. Aldaketak egiteko auke-
ra dagoenez, multzoa kudeatuz joaten 
zara: nik, normalean, zortzi txakur era-

biltzen ditut, eta horrela, egunero lau 
berrirekin ibiltzen naiz.  

Entrenamenduak nolakoak izaten 
dira?
Hemengo baldintza klimatikoetara ego-
kitu behar izaten dugu. Urtarriletik irai-
lera arte aske eramaten ditut mendira, 
eta ni bizikletan edo quadarekin joaten 
naiz. Entrenamenduak baino, paseoak 
izaten dira. Geldi ez egotea da helbu-
rua. Benetako entrenamenduak hotza 
iristearekin batera hasten dira. Aurten, 
adibidez, azarora arte itxaron behar 
izan dugu. Goizaldean irteten gara, eta 
hasieran, kilometro gutxi batzuk egiten 
ditugu. Mendi pistetan aritzen gara, eta 
quadera lotzen ditugu, giharrak landu 
ditzaten. Abendura arte lur gainean egi-
ten ditut entrenamenduak, eta ondoren, 
Norvegia aldera joaten naiz. Elurretan, 
erresistentzia eta abiadura lantzen di-
tuzte.  

Zertan datza lera gidariaren lana?
Zeregin nagusiak taldea kudeatzea eta 

Guztira 24 txakur ditu Ozkoidik, adin 
guztietakoak. "Pazientzia eta maitasuna 
dira horren talde handia gobernatzeko 
gakoak”, esan digu iruindarrak.

ARGAZKIA: IKER OZKOIDIK UTZIA

‘Jende askok uste du 
txakurrek sufritu egiten 

dutela. Bada, txakur batek 
ez badu korrika egin nahi, 

ez dago zer egin: 
eseri edo etzan egingo da
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txakurrei laguntzea izaten dira. Alpee-
tan, adibidez, eski estazioetako aldapak 
igo behar izaten ditugu, eta hor oso ga-
rrantzitsua da gidaria sasoiko egotea: 
zenbat eta gehiago korri egin, orduan 
eta denbora hobea lortuko duzu. Horrez 
gain, adi ibili behar duzu, txakurrak el-
karren artean nahasi ez daitezen, eta 
batzuetan abiadura handiegia har ez de-
zaten. 

Zer ezaugarriko txakurrak dira 
egokiak kirol honetarako?
Gehien erabiltzen diren txakurrak arra-
za nordiko baten eta ehiza txakurren 
arteko gurutzatze bat izaten dira. Erre-
sistentzia eta abiadura handia dute, eta 
huskyekin baino errazago egiten da lan, 
ganaduarekin-eta ez dutelako arazorik 
izaten. 

Urte eta erdi dutenean has daitezke 
lehiatzen. Ordurako, irakatsita egon 
behar dute?
Hobe da txikitatik irakastea, bai. Nire 
txakur guztiak etxean jaio dira, eta sei 
edo zazpi hilabete betetzean, entrena-
menduetara eramaten ditut. Txakur hel-
duek quadari lotuta egiten dute korri, 
eta kumeak aske joaten dira. Urtearen 
bueltan dabiltzanean, quadera lotzen 
hasten naiz. Hasieran kilometro bat egi-
ten dute doi-doi. Berehala ikasten dute. 
Bi urte bete arte itxaroten baduzu, ziur 
ez dela berdina. 

Txapelketak urtarriletik martxora 
bitarte jokatzen dira. Nolakoak 
izaten dira?
Esprintekoak eta distantzia ertainekoak 
etapaka jokatzen dira. Hasi eta bukatu 
toki berean egiten duzu. Bizpahiru egu-
nekoak izaten dira batzuk, baina badira 
hamar edo hamabi egun irauten dute-
nak ere. Distantzia luzeko lasterketek, 
berriz, bi puntu lotzen dituzte. Tartean, 
kontrol-puntu ezberdinetatik igaro 
behar duzu. Esprinteko probetan 24 ki-
lometro inguru egin ohi dira; distantzia 
ertainekoetan, 30-60 artean; eta distan-
tzia luzekoak 70 kilometrotik gorakoak 
izaten dira. Iraupenari dagokionez, 40-
50 kilometro bi orduan egin daitezke. 
Lasterketa batzuk benetako abenturak 
dira; Odysseen, adibidez, bibak eginez 
edo kanpin denda batean igarotzen dira 
gauak. Gogorra da, porru eginda iristen 
zarelako, baina esperientzia itzela da.  

Txakurrentzat ez al da gehiegizko 
esfortzua?

Jendeak askok uste du txakurrek sufritu 
egiten dutela, eta behartu egiten ditu-
gula. Bada, begira, txakur batek ez badu 
korrika egin nahi, ez dago zer egin: eseri 
edo etzan egingo da. Leratik tiraka ika-
ragarri gozatzen dute. Arnesa hartzen 
dudanean, aldatu egiten zaie aurpegia. 
Saltoka hasten dira, pozez zoratzen. 
Txakurren jarreran ikusten duzu oso 
gustuko duten zerbait dela. Agian arraza 
guztiak ez daude prest hainbeste kilo-
metro egiteko, baina hauek zoriontsu 
sentitzen dira entrenamenduetan eta 
lasterketetan. Dena den, guk garrantzi 
handia ematen diogu esfortzuen ku-
deaketari. Ez badaude ohituta kilome-
tro asko egitera, lasterketetan ez dugu 
muga hori gainditzen. Baldintzak ere 
aintzat hartzen ditut beti: pista gaizki 
badago, ez dut jarraitzen. Gertatu zait, 
lehen postuan joan, eta lasterketa uztea. 
Txakurren osasuna da garrantzitsuena. 

Zortzi edo bederatzi urtez lehia 
daitezke. Eta ondoren, 
zer gertatzen da?
Kontraste handia da, eta entrenatzeari 
bat-batean uzten badiote, txakur batzuk 
oso azkar zahartzen dira. Nik entrenatu 
egiten ditut, bizimodu aktiboa izaten ja-
rrai dezaten. Kilometro gutxiago egiten 
dute, eta gazteenei irakatsiz aritzen dira. 
Etxean lur-sail handia daukat, eta seku-
lako erretiroa izaten dute beraz. 

Txakurren arteko harremana 
nolakoa izaten da?
Agian genetikarengatik izango da, bai-
na nik nire txakurrekin ez dut arazorik 
izaten. Txintxo portatzen dira. Hori bai, 
kontuz ibili behar duzu emeak araldian 
daudenean, arrak tonto samar jartzen 
direlako. Leran ibiltzerakoan, emeak 
azkarragoak eta arinagoak izaten dira. 
Lider bezala beti emeak erabiltzen ditut. 
Liderrak aurrean joaten diren bi txaku-
rrak izaten dira, eta abiadura marka-
tzeaz eta birak egiteaz arduratzen dira, 
besteak beste. Arrek indar handiagoa 
dute, eta haiek atzean jartzen ditut, lera-
tik gertuago, haiek egin behar dutelako 
indar gehien. 

Europan ezinezkoa da mushinga 
ogibide izatea, ezta?
Babesleak izanik ere, ez duzu bizitzeko 
adina irabazten. Duela hamabost urte 
aukera izan zenezakeen, lasterketa ba-
tzuetan dirua ematen zizutelako sari be-
zala. Baina orain, ez da posible. Pobreek 
egiten dugun aberatsen kirol bat da. 

"Bizitza baldintzatzen dizu mushingak", 
dio Ozkoidik. "Denak txakurren 

inguruan egiten du bira. Haiekin ordu 
asko igarotzea maite behar duzu”.
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Baldintzak zailak dira, 
neguak geroz eta 

laburragoak direlako. 
Elurretan entrenatzeko 

leku gehiago egon beharko 
luke Pirinioetan
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Alemanian, berriz, dirudun asko da-
bil mushingean. Ez dute beste lanik, 
entrenatu eta lehiatu besterik. Hori 
pentsaezina da hemen. Oso kirol ga-
restia da, eta gainera, entrenamendu 
luzeak egin nahi izanez gero, bidaia 
luzeak egin behar dituzu. Inbertsio 
handia da diru eta denbora aldetik.

Asko aldatu da mushinga zu hasi 
zinenetik?
Bai, ikaragarri. Pentsa, guk arnesak 
pertsianen zintekin egiten genituen. 
Egurrezkoak izanik, lerak oso zurru-
nak izaten ziren; armairu bati pati-
nak jartzea bezalakoa zen. Gero alu-
miniozko lerak agertu ziren, eta gaur 
egun, karbonozkoak ere badaude. 
Txakurren elikadura ere asko garatu 
da. Orain, atletak balira bezala elika-
tzen ditugu. 

Zein da kirol honen egoera Euskal 
Herrian?
Asko handitu da txakur batekin edo 
birekin korrika, bizikletan edo es-
kian aritzen den jende kopurua. Bai-
na benetako mushingari dagokionez, 
garai batean baino dezente gutxia-
go gabiltza gaur egun. Kalte egin du 
Pirena lasterketaren desagerpenak. 
Etxetik gertu lehiatzen zen, Pirinioe-
tan, eta giroa sekulakoa izaten zen.  

Nolanahi ere, musherrik 
onena hemengoa da; munduko 
txapelduna zara. 
Sekulakoa da. Asko kosta zait gore-

nera iristea, eta hor mantentzea ere 
ez da batere erraza. Ea aurten zer 
moduz dohazkidan gauzak. Ederra 
litzateke onena izaten jarraitzea. Ho-
rrekin batera, kirol hau hazten ikusi 
nahiko nuke, zaila den arren. Neguko 
kirol bat da, eta ikusita hemen ne-
guak geroz eta laburragoak direla, 
baldintzak ez dira batere onak. Nire 
ustez, elurretan entrenatzeko leku 
gehiago egon beharko luke Pirinioe-
tan. Orain bakarrik Baqueira Bere-
teko eski estazioan aritu gaitezke, 
eta soilik pista batean aritzeko dugu 
baimena.  

Alaska da mushingaren sorlekua. 
Ez duzu inoiz hara joateko 
ahalegina egin?
Hangoa beste mundu bat da; aste-
bururo txapelketa bat baino gehiago 
jokatzen da, eta sariak sekulakoak 
izaten dira. Han bai, bizibide izan de-
zakezu mushinga. Behin joan nintzen 
hara, bizitzeko leku baten eta lan ba-
ten bila, baina ez zen posible izan. 
Lehiatzen oraindik ez naiz egon. 
Lehen nire obsesioa zen, baina zail 
ikusten dut, epe motzean behintzat. 
Txakur guztiak hara eramatea oso 
garestia da, eta hilabete lehenago 
joan behar duzu, txakurrak egokitu 
daitezen. Hortaz, ostatuaren eta ga-
rraioaren gastuak gehitu behar ditu-
zu. Baina tira, iritsiko da. 

Garaiz zaude oraindik. Bada 80 
urterekin lera gidari jarraitzen 
duenik ere.
Kirol honek hori du ona, ez duela 
adinik. Are gehiago, jendea bere 
ibilbideko azken urteetan aritzen 
da ondoen. Eskarmentuak asko la-
guntzen du, eta noski, behin erreti-
roa hartuta, denbora libre gehiago 
duzu. Orain, ordea, malabarrak egin 
behar ditut entrenatzeko behar 
beste denbora edukitzeko. Hori 
bai, ez dut ezer garrantzitsurik sa-
krifikatzen mushingean aritu ahal 
izateko; bestela, utzi egingo nuke. 
Zalantzak izan ditut maiz, kirol hau 
ez delako batere esker onekoa. Txa-
kurren heriotza oso gogorra izaten 
da, adibidez. Oso bizi ona ematen 
diet, eta zaharrak direlako hiltzen 
dira, baina asko sufritzen dut. Hale-
re, ekinean jarraitzeko asmoa dut. 
Ez dakit 80 urte bete arte iraungo 
dudan, baina asko gozatzen dut ki-
rol honetaz. 

Txakurra, parekorik 
ez duen laguna? 

Txakur batek ez dizu inoiz bizkar 
emango. 

Zer behar du txakur batek 
zoriontsu izateko? 

Errespetuz tratatzea eta maitatua 
sentitzea. 

Orokorrean, jendeak ondo 
tratatzen ditu? 

Batzuek, ondo ari direlakoan, gaizki 
hezten dituzte. Txakurrak ez dira 

pertsonak.

Txakur asko pisutan bizi dira gaur 
egun. Zer iritzi duzu? 

Ondo iruditzen zait. Kalera egunero 
ateratzen badituzu, ez luke arazorik 

egon beharko. 

Zein da txakurren bertute nagusia? 
Leialtasuna, argi eta garbi.

Errietan asko egiten diezu? 
Batzuetan bai; hainbeste txakur 

edukita, mugak jarri behar dizkiezu. 
Liderra zu zarela erakutsi behar diezu.

Nola komunikatzen zara haiekin? 
Hain lotura estua dugu, ezen askotan 

ez baitut hitzen beharrik aginduak 
emateko. Gauzak beren kabuz egiten 

dituzte.

ZAUNK-ZAUNK
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  MIKEL GARCIA IDIAKEZ  

Eskola jardun jarraitua 
ala zatitua 
debate faltsua da
Eskola ordutegien foru-arau 
berria egin behar du Nafarroako 
Gobernuak, eta pil-pilean da 
eztabaida: jardun jarraitua 
ala zatitua? Gaiaz jardunaldia 
antolatu du Nafarroako Eskola 
Kontseiluak eta hizpide izan 
dituzte haur eta nerabeen erritmo 
biologikoak, dagoeneko dauden 
ordutegi esperientziak, arretarako, 
deskantsurako, jateko eta 
sozializatzeko uneen garrantzia... eta 
ordutegia dena delakoa ere horren 
barruan egiten den antolaketa.
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Ikuspuntu soziologikotik Xavier 
Martínez Celorrio, pedagogiko-
tik José Luis Bernal Agudo eta 
osasunaren ikuspegitik Gonzalo 

Pin Arboledas izan dira jardunaldie-
tan parte hartu duten adituak.

Ikasleen errendimenduari begi-
ratzen badiogu, ordutegi baten edo 
bestearen alde egiteko ebidentzia 
zientifikorik ez dagoela dio Berna-
lek, inportanteagoa dela jardun hori, 
dena delakoa ere, ongi antolatzea, 
ez izatea adibidez batak bestearekin 
zerikusirik ez duen ikasgai errenka-
da. Goizez denok freskoago gaudela 
aipatu du, baina hori jakinik goiza 
gehiago aprobetxatzea bi ordutegi 
ereduetan egin daitekeela. Ildo be-
retik tiraka, garbi mintzatu da Martí-
nez: “Jarraitua ala zatitua debate fal-
tsua da, oso murritza, eta egiteko 
dagoen eztabaida handi bat ahazten 
duena: benetan eskolak zein ekar-
pen egitea nahi dugun. Fabriken eta 
tailerren eredutik kalkatutako ordu-
tegia dugu eskolan, lan denborak ko-
piatu ditugu, eta ‘denbora urrea da’ 
eskema dugu oinarri: denborak pro-
duktiboa izan behar du eta eskola-
denbora bihurtu dugu ikasgaien ka-
rrusel irrazionala, hor dugu arazoa. 
Ordutegiak kontuan hartu behar du 
harrera, sartzeko une hori, kontuan 
hartu behar ditu ikasleen arreta eta 
kontzentrazio erritmoak, deskan-
tsurako beharra, sozializatzekoa, 
ongi elikatzeko eskubidea, eskolaz 
kanpoko ekintzen eskaintza aberas-
garri bat (ez dadila izan betelana). 
Demagun ordutegi zatitutik trinko-
rako pausoa ematea erabaki dugu-
la: betiko berdina egiten jarraitzeko 
baldin bada, jai dugu. Katalunian, 
ikastetxe askoren kasuan zatitutik 
jarraitura pasatzerakoan jangelak 
galdu ziren bidean, arratsaldeko 
eskolaz kanpoko ekintzak kendu 
zituzten, sozializaziorako hain ga-
rrantzitsuak ziren hartu-emanak de-
sagertu ziren… eta zentroak bihurtu 
dira errendimendurako baino ez di-
ren zentro. Aldiz, Katalunian baita 
ere, Educació 360 planteamendua 
jarraitzen duten ikastetxeen bai-
tan, ordutegi jarraituan pausa eta 
erlaxazio uneei garrantzia ematen 
diete, jangela eta eskolaz kanpoko 

ekintzak bermatzen zaizkie ikasleei, 
ikaskuntza denborak eskolaz kan-
pokoekin uztartzen dituzte…”.

Ordutegien gaiak eskola gaindi-
tzen duela gaineratu du Pinek: “Nahi 
dugu ikasle eta irakasleen ordutegia 
aldatu, baina gainerakoen ordute-
gia ez bada aldatzen, konplexua da”. 
Enpleguaren eremuko eta oro har 
gizarteko arlo guztietako ordutegiak 
birplanteatu behar direla dio, eta Es-
painiako parlamentuak eskuartean 
Ordutegien Lege Orokorra duela go-
goratu du.

NOLA ETA NORK HARTU 
ERABAKIA?
2017-2018 ikasturtean jardun ja-
rraitua 13 ikastetxek izatetik 2022-
2023 ikasturte honetan eskolaldi 
jarraitua dutenak 154 ikastetxe iza-
tera igaro dira Nafarroan, tartean 
daude ikastetxe publiko gehienak. 
Eskoletako ordutegia arautuko 
duen foru-agindua ateratzear da eta 
2024-2025 ikasturtean ikastetxe 
guztiek berriz ere beren jardunal-
dia erabaki beharko dutela azaldu 
du Gobernuak. Ikastetxe bakoitze-
ko hezkuntza komunitateak, bere 
errealitatea kontuan hartuta, hartu 
behar du erabakia, adituen ustez: 
“Guk, Katalunian, formazio progra-
ma bat egin genuen, irakasle, senide 
eta ikasleentzat –azaldu du Pinek–. 
Diziplina ugaritako adituek hari-
mutur guztiei heldu zieten eta cor-
pus teoriko hori helarazi zitzaien 
ikastetxeei. Corpus teoriko hori 
eskutan, erabakia ez da adituena, 
ikastetxeko hezkuntza komunita-
tearena baizik”. Teoriarekin batera, 
ordutegi aldaketa egin duten erki-
degoen eta ikastetxeen esperientzia 
gertutik ezagutzea inportantea dela 
gehitu dute, bai prozesuan izandako 
hutsegite eta ondo egindakoak az-
tertzeko, bai emaitza ikusteko. Dena 
den, emaitzetan “ez dute ebidentzia 
zientifiko askorik izango, ordutegi 
aldaketarekin batera ez badute bes-
te inolako aldaketarik planteatu”, 
ohartarazi du Martínezek.

Administrazio publikoek, kasu 
honetan Nafarroako Gobernuak, 
markoa jartzea garrantzitsua dela 
nabarmendu dute hizlariek: 
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Katalunian, ikastetxe 
askoren kasuan zatitutik 
jarraitura pasatzerakoan 
jangelak galdu ziren 
bidean, arratsaldeko 
eskolaz kanpoko 
ekintzak kendu zituzten...”

Xavier Martínez

“Erkidegoak busti egin behar dira, denen 
onura bilatuko duen planteamendu bat 
eginez, ekitatea eta aukera berdintasuna 
oinarri, baina ez dadila izan marko estue-
gia, ikastetxeak berak izan dezala azken 
erabakia, bere autonomia baliatuz”.

Aldaketak beldurrik gabe egitera ani-
matu du hezkuntza komunitatea sozio-
logoak, aldaketa txikiak egiten joatera, 
atzera-buelta dutelako aldaketek, mol-
datu ere egin daitezkeelako. “Zerk fun-
tzionatzen duen eta zerk ez, legoa egiten 
joan gaitezke, esperimentatzen; eta zer 
egokitu behar den jakiteko funtsezkoa: 
hartutako erabakia nola doan ebaluatu 
egin behar da”.

DBH-KO EREDU ZENTZUGABEA
Eskola jardun jarraitua orokortuagoa 
dago Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzan eta Batxilergoan. Horietatik zer 
ikasi dezakegun galdetu die mahai-in-
guruaren moderatzaileak hizlariei, Haur 
Hezkuntzan edota Lehen Hezkuntzan 
jardun jarraitua jarri edo ez eztabaida-
tzen ari direnentzat. “Adinak baldin-
tzatzen ditu denborak, ikasgaiak, ere-
muak… egituratzeko moduak; idealena 
litzateke adin ezberdinen arabera ordu-
tegi ezberdinak ezartzea”, erantzun du 
Bernalek. Eta gogor kritikatu du DBH eta 
Batxilergoko eredua: “Horietan uneotan 
egiten denak ez du zentzurik: ikasgai 
eta irakasleen karrusel etengabea da, 
sarri elkarren arteko inongo loturarik 
gabe. Unibertsitatean buelta ematen ari 
zaio eredu horri, baina DBH eta Batxiler-
goan sei irakasle ezberdin izan ditzake 
egun batean ikasleak. Ordutegia baino, 
egitura kritikatzen dut, curriculumaren 

antolaketa, nola antolatzen ditugun es-
kola orduak. DBH eta Batxilergoa eredu 
bezala hartu ordez, uste dut egin behar 
dena dela DBH eta Batxilergoko eredua 
aldatu. Zorionez, eremuka ikasgaiak 
batzen hasiak dira zentro batean baino 
gehiagotan, irakasle gutxiagorekin eta 
loturak bilatuz…”.

ZEIN ORDUTAN SARTU 
BEHAR DA ESKOLARA?
Nerabeak hizpide, eskolan sartzeko or-
duak gogoetarako eman du, batez ere 
osasunaren ikuspegitik. Gonzalo Pinek 
kontatu du egon den azken ikastetxean 
galdetu zuela ea nola banatzen zituz-
ten orduak, zein ikasgai noiz eman, eta 
erantzun ziotela irakasleen antzinata-
sunaren arabera irakasleek eurek au-
keratzen zituztela orduak. Aukeratzen 
lehenak hasierako ordua hautatu zuen, 
goizeko 8etan, ikasleak adiago daudela 
argudiatuta. “Eta nola dakizu adiago 
daudela?”, Pinek; “isiltasun handia da-
goelako”, irakasleak. “Baina adi dau-
de, ala lo? –dio medikuak– Izan ere, zer 
gertatzen da goizeko 11etan? Sekulako 
mugimendua dagoela ikasgelan… Or-
duan bai, esna-esna daude ikasleak. Ba-
txilergoko ordutegiak naturaren kontra 
eginda daude; nerabeak 9etan sartu 
behar du eskolan, eta ikerketa ugarik 
hala esaten digute, AEBetan ikasleen 
sarrera ordu erdi atzeratzeak izan duen 
inpaktu positiboa horren lekuko. Ne-
rabe bati ematen diozun denbora es-
traren %88,8 lo egiteko erabiliko du, 
baina beranduago esnatuko delako, 
ez lehenago oheratuko delako. Inoiz 
ez duzu lortuko nerabe bat lehenago 

oheratzea, biologikoki ez duzu lortuko: 
nerabe bati esatea 23:00etan ohera-
tzeko da guri esango baligute bezala 
19:00etan oheratzeko; ohean bueltaka 
hasten zara, kortisola sortzen… eta ez 
duzu melatoninarik. Hain justu, nera-
bezaroa noiz hasten den kalkulatzeko 
erabili ohi den datu bat da noiz hasten 
den atzeratzen melatoninaren gaueko 
sekrezioa: erritmo zirkadianoa atze-
ratzen hasten denean, nerabezaroan 
sartu da; eta nerabezaroa bukatzen da 
melatoninaren gaueko sekrezioak be-
rreskuratzen duenean aurreko garaiko 
erritmoa”. Beste gako bat ere eman du 
Pinek: nerabe baten erloju biologikoa 
argiarekiko askoz sentikorragoa da 
gauez, goizez baino, eta teknologiare-
kin baldin badago gehiago kostako zaio 
lo hartzea, “eta teknologiarekin egon 
ohi da”. Duela gutxi egin duten ikerketa 
nabarmendu du medikuak: nerabe ba-
tek mugikorrean batez beste lau mezu 
jasotzen ditu gauez.

Laburpen argia egin du medikuak: 
“Loaren ikuspegitik, ume batek 5 urte 
bete arte siesta egiteko aukera izan 
behar du, eta nerabeak izan behar du 
beranduago jaikitzeko aukera”.

Pinek utzitako amuari heldu dio Xa-
vier Martínezek: “Orduak banatzeko, 
irakasleen antzinatasuna erabiltzen 
dela aipatu duzu; ikasgai batzuen pres-
tigioak ere baldintzatu ohi du zein ordu 
batentzat eta zein bestearentzat, eta 
botere harreman horiek mahai gainean 
jartzea ere garrantzitsua da, ordutegia 
zeren arabera antolatzen dugun onar-
tzeko eta zeren arabera antolatu nahi 
dugun erabakitzeko”.
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DBH eta Batxilergoko 
ereduetan uneotan egiten 
denak ez du zentzurik: 
ikasgai eta irakasleen 
karrusel etengabea da, sarri 
elkarren arteko inongo 
loturarik gabe”

José Luis Bernal

Nerabe bati ematen 
diozun denbora estraren 
%88,8 lo egiteko erabiliko 
du, baina beranduago 
esnatuko delako. Inoiz ez 
duzu lortuko nerabe bat 
lehenago oheratzea”

Gonzalo Pin

SOZIALIZAZIOA ETA 
BAZKALORDUA, KEZKA ITURRI
Publikoaren galderei txanda eman zaio, 
mahai-inguruaren bukaeran. Gogoratu 
dezagun jardunaldi jarraitua kalteko ikus-
ten dutenek argudiatu ohi dutela ordu 
gehiegi direla segidan, beranduegi bazkal-
tzea dakarrela, kontziliazioaren ikuspegi-
tik egoera ahulenean dauden familiei kal-
te egiten diela, eta arratsaldetan eskolako 
patioak duen elkargune izaera galtzen 
duela. Jardunaldi jarraituaren aldekoek, 
berriz, nabarmentzen dute arratsaldea 
eta familia-orduak berreskuratzeko mo-
dua dela, ikasleen absentismoa jaisten 
dela eta aldaketa egiten duten ikastetxe 
gehienek positiboki baloratzen dutela.

Publikotik jaurti duten lehen galderak 
elkargunerako eskolak duen funtzioari 

heldu dio: arratsaldetan sozializatzeko 
eskolako patioak duen potentziala ez al 
da galtzen, jardun jarraituan? Bernalek 
erantzun du auzoko eskola aukeratuz 
gero, ikastetxeko patioan ez baina on-
doko parkean elkartuko direla umeak 
eta gurasoak arratsaldetan; “horrega-
tik nago ni auzoko ikastetxea aukera-
tzearen alde. Alegia, ordutegi jarraitua 
ala zatitua baino, auzoa da giltza, auzoa 
izatea elkargune eta eskola gainditzen 
duen sozializaziorako eremu”.

Jangelaren inportantzia azpimarra-
tu du ikus-entzuleen bigarren gogoe-
tak: ordutegi bat edo bestea izan, otor-
duari eskaintzen zaion denbora eta 
beraz kalitatea oso ezberdina da, jar-
dun jarraituan beti murrizten delako 
jangelari eskainitako tartea. Bernalen 

hitzetan, “jardun jarraitua dugulako 
ezin da ikaslea 9:00etatik 14:00etara 
ezer jan gabe eduki. Horri konponbi-
dea ematen zaio, adibidez, hamaiketa-
koa ongi planifikatu eta sistematizatuz, 
ez izatea etxetik ekarritako aukeraz-
ko zerbait, baizik eskolan landutakoa. 
Bazkal orduari behar duen tarte guztia 
ematea konplikatuagoa izango da ziu-
rrenik, baina gutxienez saiatu gaite-
zen elikaduraren kultura lantzen, Haur 
Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzatik, hor 
sortzen direlako elikatzeko ohiturak”. 
Elikadura eskola curriculumean inte-
gratu beharko litzatekeela aldarrikatu 
du pedagogoak. Medikuak ñabardu-
ra gehitu nahi izan dio gaiari: haurren 
portzentaje kezkagarri bat gosaldu 
gabe joaten da eskolara. 
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Ongi etorri
Komunitatera!

Arrazoi hauek eman dituzte egun 
hauetan ARGIA Jende egin diren kide 

berrietako batzuek, komunikabide 
independente hau ekonomikoki 

babestu eta proiektua bultzatzeko.  
Ongi etorri denei, komunitatera!
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ERREDAKZIOA

“Euskarazko informazio zabal, plural, 
eta egiazki kritiko eta independente 
bakarretakoa delako, Covid garaian 

ikusi ahal izan dugunez”
Aretxabaletatik Xabierrek

“E-postatik berriak gustora irakurtzen 
ditut maiz, eta Jaurlaritzaren diru 

banaketa kolonialista ikusi eta gero 
animatu naiz”

Oibartik Imanolek

“Kalitatezkoak eta euskaldunak 
diren komunikabideak bultzatu 

nahi ditudalako”
Bergaratik Maitek

“Berriak eta euskara uztartu nahi 
ditudalako”

Bilbotik Idoiak

“Informazio askatasuna behar 
dugulako. Eusko Jaurlaritzaren 

diru-languntzen inguruko 
informazioa jaso dudalako”

Donostiatik Aintzanek

“ARGIArik gabe gure kultura askoz 
ere ilunago litzatekeelako”

Oriotik Joxe Austinek

“Informazioa den horretan 
eskaintzen duen bide 

bakarrenetakoa delako, bakarra ez 
bada. Eta bertakotik mundura”

Ametzagatik Amaiak

Unibertsitatean ikasi ikasi... Tira, 
bai, zerbait ikasten da. Baina nago 
unibertsitate garaian ikasten dela 

gehiago, batez ere etxetik kanpora joa-
teko aukera badago. Egiten du txoriku-
meak lehen saltotxoa habiatik. Batzuek, 
bizi, astintzen dituzte hegoak; beste ba-
tzuei gehixeago kostatzen zaie; baina 
normalean denek ikasten dute. Lanerako 
berdin. Unibertsitatean ikasi ikasi... ez 
da gehiegi prestatzen lan mundurako. 
Teoriak eta abarrak mordoa, baina apli-
kazioa... Aplikazioa lanean ikasten da.

Lide Iraola Azpeitia hernaniarra da 
bere kazetaritza ikasketak praktikan 
jartzen azkena ARGIAn. Amaitzear 
du lau hilabeteko egonaldia eta egin 
eta ikasitakoarekin “gustura” dagoela 
adierazi digu. Honela dio: “Asko ikasi 
izanaren sentipenarekin noa, bai idaz-
ten ikasi izana, bai euskara maila hobe-
tzearena, baina gehien eskertu dudana 
izan da lan munduak eta erredakzio 
batek nola funtzionatzen duten ikusi 
eta ikasi izana”.

Praktikaldiak Bilbon zegoela harra-
patu du, distantzia medio ordu asko 
egin ditu etxetik eta ezin izan du nahi 

beste denbora pasa erredakzioan eta 
lankideen ondoan.

NONDIK ETA NORA
Udan Berria egunkarian aritu da lanean, 
nazioarteko sailean. Euskarazko idatziz-
ko kazetaritzan ikusten du bere burua 
eta horregatik aukeratu ditu egunkaria 
eta aldizkaria. “ARGIA erreferentziazko 
hedabidea da eta Berria-n aritu ondoren, 
banuen beste mundu bat ezagutzeko go-
goa, idatzizkoan beste ikuspuntu batetik 
aritzekoa”, azaldu digu Iraolak.

Urtebete geratzen zaio gradua amai-
tzeko eta hori da lehen helburua. Ez dau-
ka buruan ikasketa gehiagorik, aukera 
baztertzen ez badu ere. Dena den, lanean 
“kontent” ibili dela esan digu eta “auke-
rarik suertatzen bada” helduko diola.

Patxadazko kazetaritza atsegin duela 
jabetu da edo horretarako joera duela, 
albiste labur eta azkarrak idazterakoan 
ere, “jakin-minagatik-edo”, luzatzera egi-
ten duela. Eta praktikaldia bukatuagatik 
ere, jarraitu nahi du ARGIArako lantxoak 
egiten. Bitartean, “nire aldetik ikasten 
jarraituko dut: irakurriz, berriei adi ego-
naz, kultura kontsumituz...”, diosku. 

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA

Gazterik ez omen  
dago lanerako

D
A

N
I B

LA
N

C
O



Urtarrilak 29, 2023

DENBORAREN MAKINA І 43

NAGORE 
IRAZUSTABARRENA 
URANGA

Guadalupe (Karibe itsasoa), 
1772 inguruan. Solitude izene-
ko esklabo mulatoa jaio zen Ca-

pesterre-Belle-Eau herrian. 1794an, 
Haitiko iraultza betean eta Antilleta-
ko egoera pil-pilean zela, Solitudek 
errebelde talde batekin egin zuen bat, 
Desfoneaux general frantziarraren 
erasoari aurre egiteko prest. Garai 
hartan, Frantziak esklabotza aboli-
tu arren, militar frantsesak gogor ari 
ziren matxinatuen aurka, azukre in-
dustria etekintsua ustiatzen jarrai-
tzea helburu. Berehala, Solitude talde 
txiki  baten buruzagi bihurtu zen eta 
uharteko mendietara ihes egitea lortu 
zuen, frantziarren aurkako borrokan 
jarraitzeko. 1802ko maiatzaren 5ean 
frantziar soldaduz betetako hainbat 
ontzi porturatu ziren Pointe-à-Pitren; 
Napoleonek uhartean esklabotza be-
rriro ezartzeko ateratako dekretua 
indarrean jarri nahi zuten.

Solituderen taldeak Louis Delgrès-
en errebeldeekin egin zuen bat, baina 
frantziarrek berehala inguratu zituzten. 
Delgrèsek, orduan, plan suizida bat jarri 
zuen abian; frantziarrei aurrera egiten 
utzi zien eta, une egokia iritsi zenean, 
gordeta zeukaten bolbora leherrarazi 
zuen. 400 bat soldadu frantziar hil ziren, 
baina errebelde gehienak eta Delgrès 
bera ere bai. Solitude bizirik atera zen, 
eta beste errebelde batzuekin batera 
atxilotu eta Basse-Terreko espetxera 
eraman zuten.

Auzitegi militar batek epaitu zituen 
Solitude eta besteak, eta denak herio-
tzera kondenatu. Gainerakoak berehala 
exekutatu zituzten, baina Solitude haur-
dun zegoen. 1802ko azaroaren 28an er-
ditu zen eta biharamunean exekutatu 
zuten. Haur jaioberria bere esklabo-ja-
beari eman zioten.

Kontakizun honetan errealitatea 
eta fikzioa nahasten dira. Berez, ezer 
gutxi dakigu Solituderi buruz, 1858an 
Auguste Lacour kreoleak Histoire de la 

Guadeloupe lanean jasotako dozena 
bat lerro besterik ez: izena, jaioterria, 
Delgrès erori zenean atxilotu zutela, 
orduan 30 bat urte zituela eta 1802ko 
azaroaren 29an hil zutela. Ez dakigu 
haren familiaren eta lehen urteen be-
rri, edo indar errebeldeekin bat egin 
zuenean librea edo esklaboa ote zen 
–eta, beraz, haurrarekin zer gertatu 
zen–. Haurraren jaiotza data ere exe-
kuzio egunean oinarrituta ondorioz-
tatu zuten.

Hutsune horiek guztiak André Sch-
warz-Bart-ek bete zituen La Mulâtres-
se Solitude (1972) nobelan, Lacourren 
testua estrapolatuz eta garai hartako 
Antilletako errealitatea xehe aztertuz. 
Hortaz, nobelako datu asko ez dira 
errealak, baina bai errealistak. 

Delgrès eta beste buruzagi batzuk 
berehala bihurtu zituzten heroi, baina 
beste batzuek azken hamarkadatan 
jaso dute aitortza. Solitude esklabo-

tzaren aurkako erresistentziaren ikurra 
da gaur, eta ez dago bakarrik. Esaterako, 
badakigu Cecile Fatiman esklabo domi-
nikarrak Haitiko iraultzan funtsezkoa 
izan zen Bois Caimaneko zeremonian 
rol nabarmena izan zuela. Eta lehenago 
eta geroago beste asko izan zirela: Ana-
caona, Marica, Marie Jeanne, Maria de 
las Mercedes Barbudo, Mariana Bracet-
ti… Hots, datuak datu eta fikzioak fikzio, 
emakumeek Antilletako erresistentzia 
mugimenduetan garrantzi handia izan 
zutela.  

Solitude 
ez dago bakarrik
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Adimen artifizialak hattieraz daki
Inperio hitita K.a. bigarren milurteko zi-
bilizazio nagusietakoa izan zen. Hattieraz 
eta idazkera kuneiformean idatzitako mi-
laka oholtxo iritsi zaizkigu eta egun orain-
dik gehiago aurkitzen ari dira aztarnate-
gietan. Oholtxo horietan hititei buruzko 
informazio asko dago, baina idazkunak 
transkribatu eta itzultzea oso lan mantsoa 
da, eta akats asko egin ohi dira. Ankara-

ko (Turkia) unibertsitateak proiektu bat 
jarri du martxan idazkun horiek adimen 
artifizialaren bidez, askoz azkarrago eta 
akats gutxiagorekin itzultzeko. Guztira 
ia bi mila oholtxo deszifratu nahi dituzte, 
baina hasierako faseari 500 testurekin 
ekin diote, eta ikerleak oso pozik daude 
emaitzarekin: adimen artifizialak idazku-
nen %75,66 arrakastaz itzuli du. 

Solituderen eskultura Guadalupe uhartean.
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

Nor ote da? Alemanian kapela 
eranzten dute bere aurrean. Guk 
makurtu eta sustraiak musukatu 
beharko genizkioke topatzen 

dugun bakoitzari. Kolkokoenetakoa dut 
bai intsusa (Sambucus nigra).

Bihotz onekoa da, oso. Adar berri guz-
tiek bihotz bigun zuri-laruxka dute. Biho-
tza erraz kentzen zaio. Gauza ederrak 
sortzeko erauzten zaio bihotza: txilibi-
tuak egiteko eta haurren jostailu dotore 
bihurtzeko. Jostailu hori nonahi ezaguna 
zen, garai batean. Intsusa adarrari biho-
tza kendu, hustu eta ufatutu edo seska 
egiten zen; plausta, flota, balapunpa, 
polosta, turta, plosta… izen asko du jos-
tailuak. Adar tutuaren barruan paperez, 
iztupaz edo arkolaz egindako pilotatxoa 
sartzen zen eta plausta-zotz, boloka-ziri, 
postola-ziri edo postola-zotz deituriko 
ziri batekin indarrez eragitzen zitzaion, 

jaurtigaia ziztu bizian atera eta helburua 
jo zezan. Toribio Etxebarriak ederki jasoa 
du bere 1965-1966ko Lexicón del euske-
ra dialectal de Eibar liburuan: “Eskolako 
gaiztuak, flotakin jaurtzen zetsan mai-
xuari kokotera”. Maisuaren kokotea ziri-
katzen zuen intsusak… Ikasi genuen etxe-
ko eskolan sugeak bezala lapurrak eta 
jendilajea uxatzeko aproposa zela, oso, 
intsusa landarea… Garai hartako eskola-
ume batentzat magikoa izango zen mai-
suaren kokotea zirikatzea intsusa ufatutu 
ñañar batekin. Magikoagoa da gaur egun-
go eskola umeentzako: ezagutzen duten 
azti onenak intsusazko makilatxo magi-
koa erabiltzen du bere aztikerietarako, 
Harry Potterrek, alegia. Bai, hark badu 
intsusaren ahalmenen berri… Hari esker 
gure alabak jakingo ditu; hau lotsa!

Nikolas Zendoiak, atzo, 1998an argi-
taratu zuen Beranduko birigarroa libu-

MAISUAREN KOKOTEA 
ZIRIKATZEN ZUEN INTSUSAK

ruan dioen bezala: “Etxearen biran, zu-
gaitz jaki-emaleak: udare, txermen (...). 
Gaiñerako zugaitz jakiñekoak ere bai: 
intxusa, artea, lizarra, urkia, ta abar”. 
Intsusa behar du etxe den etxeak.

Ezin da etxekoagoa den arbolarik 
topatu. Intsusak adina izen duenik ez 
dut ezagutzen, eta hori da gurekin lan-
dareek duten emanhartuaren adierazle 
nabarmenena: izena. Hona intsusaren 
batzuk: intxusa, aztunpa, urta, sauke, 
sauko, sakutia, fluta arbola, flauta, plaus-
ta, lintxusa, linsusa, txakotixe, sabuka, 
sabuka-ondo, sauka, intsusa beltz, sabi-
koa, intusa, sabuko, zaminka, zamuka, 
sakuta, txotxika, txutxika, txikutxa, iza-
buko, katokixe eta luxintxe.

Eta etxeko beste bi lan intsusaren-
tzat. Edanzalea denari esaten zaio “beti 
barriken intsusan dago”: barrikak ireki 
eta ixteko zotza edo zipotza berarekin 
egiten da. Eta aurrekoa bezala Azkuek 
jasotakoa hau ere: “Satorrak lurra erabi-
li eztezan, satorra dagoan tokian intxu-
sa-adarrak sartzen ditue”. 

IRAKURLEAK  GALDEZKA

Bidali zure galdera:
bizibaratzea@bizibaratzea.eus

Ezkurrak landatu edo 
erein egiten dira? 
Eztabaidan ari gara-eta... 

 Unai Arantzabal

Ezkurrak haziak dira, beraz 
erein. Landatu aldaxkak, 
landaretxoak edota 
landareak egiten dira. 
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

Nekazaritzaren eta agroeko-
logiaren bueltako mugimen-
duak, sindikatuak, erakunde 
ekologistak eta beste hamaika 
taldek mobilizazioa egin zu-

ten abendu bukaeran Nafarroako Landa 
Garapen eta Ingurumen Departamen-
tuaren aurrean. “Dekretu honi ez” lelo-
pean, ekoizpen ekologikoaren ziurtapen 
publikoaren defentsa egin zuten, eta 
guztira 50 erakunde eta pertsona era-
gilek baino gehiagok babestu dute adie-
razpena. Mirian Otxotorena Nafarroako 
Nekazaritzako Produkzio Ekologikoaren 
Kontseiluko (NNPEK) lehendakariare-
kin hitz egin dugu gaiaz. 

Zeintzuk dira dekretu berriak dakar-
tzan aldaketa nagusiak?
Aldaketa oso potenteak dakartza. Ba-
tetik, orain arte NNPEK zen Nafarroan 
ekologikoen ziurtapenean kontrol-agin-
taritza zuen autoritate bakarra, eredu 
publikoa genuen. Argitaratu duten de-
kretu berri horretan, berriz, ez gara au-
toritate bakartzat agertzen, beste entita-
te batzuei, publiko zein pribatu, marko 
juridikoa eman diete kontrol ekologi-
koan jarduteko.

Ziurtapena pribatizatzeko arriskua 
dakar dekretuak, beraz?
Bai, hori da egiten diogun kritika eta sa-
laketetako bat. NNPEK entitate publikoa 
da, eta dekretu berriak kontseilua auto-
ritate bakartzat ez hartuta, pribatuei ere 
ziurtapenerako ateak irekiko lizkieke, 
eta horrek bere arriskuak ditu. Beste 
zenbait lekutan justu kontrako norabi-
dean ari dira: Aragoin, esaterako, pri-

batuei ateak ixteko dekretua atera berri 
dute, ziurtapenean eredu publikoaren 
eta pribatuaren bizikidetza ez delako 
batere positiboa izan.

Nola funtzionatu du orain arte Nafa-
rroan ekologikoen ziurtapenak?
Edozein soro, elikagai edo produktu, 
dena NNPEKtik pasatzen zen, eta hori 
ziurtatzen zuen bakarrak ginen. Garran-
tzitsua da aipatzea kontseilua nekaza-
rien esku dagoen organoa dela, organo 
demokratikoa, eta, aldi berean, adminis-
trazioaren kontrolak izaten dituela: ziur-
tapenerako arauak jarraitu behar ditu. 
Orain arte kudeaketa guk egiten genuen, 
eta ez ginen ziurtapenaren alorrean ba-
karrik aritzen, beste atal batzuk ere lan-
tzen ditugu: promozioa, proiektuak…

Beste alor horietan ere eskumena 
murriztuko lioke NNPEKri dekretu 
berriak, ezta?
Hori da, promozio lanera –eta baldintza 
batzuk betez gero, ziurtapenera– muga-

tuko litzateke kontseiluaren lana dekretu 
berriaren arabera. Orain arte, baina, NN-
PEK bezala ahalmena genuen formaku-
zioak eta aholkularitza emateko, sektore 
ekologikoari laguntza emateko, eta horri 
esker sortu dira Nafarroako proiektu ga-
rrantzitsu asko: Iruñeko Geltoki, Ekoal-
de, Hazialdeko… proiektu horiek guztiak 
ere estrategikoak dira guretzat.

Zer eskatzen diozue Nafarroako 
Gobernuari?
Dekretua gelditzeko eskatzen diogu, 
prozesuarekin aurrera ez jarraitzeko. 
Dekretu berria planteatu daiteke, baina 
elkarlanean egina eta adostua izan behar 
du, nekazaritza ekologikoa bultzatzeko 
zein behar ditugun ongi aztertuta. Aza-
roan egin zuen publiko gobernuak de-
kretu berria, prozesua hortik Nafarroako 
Kontseilura doa, eta handik bueltatzean, 
dagoen bezala aurrera egin dezake edo 
aldaketak egin ditzakete.

Borondaterik baldin badago, aldake-
tak egiteko garaiz da oraindik. 

EUSKAL HERRIKO 
AGENDA

www.bizibaratzea.eus
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MIRIAN OTXOTORENA, NNPEK

“EKOLOGIKOEN ZIURTAPENEAN 
ATEAK PRIBATUEI ZABALTZEA 
ARRISKUTSUA DA” Garbiñe Larreak hitzaldia emango du 

otsailaren 9an, ostegunez, 19:00etan 
Donostiako Artatxiki Biogune Elkartean.

 Otsailak 9  19:00etan.
 Donostia rtatxiki Biogune Elkartea 

(Intxaurrondo kalea 54, behea)
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K imia Kamvari (Kolonia, Alema-
nia, 1986) egun Beasaingo Asti-
garreta auzoan bizi den artista 
iraniarra da. Orain urte batzuk 

Teherango bizitza frenetikoa Astigarre-
tako bizitza lasaiagoagatik aldatu zuen, 
eta bi kokaleku horiek bere praktika ar-
tistikoa zeharkatzen dutela esan daite-
ke. 2015. urtetik Beasaingo landa auzo 
horretan bizi da, eta inguratzen duen na-
tura bere praktika artistikoaren motibo 
eta lan-tresna nagusi bilakatu da. Izan 
ere, marrazten, margotzen eta erretrata-
tzen dituen gaiak –zuhaitzak, landareak, 
txokoak, txoriak–  bizi dituen bazterre-
tan aurkitzen ditu, eta natura hori erre-
tratatzeko erabiltzen dituen materialak 
ere, sarritan, natura horretatik beratik 
eratorriko pigmentu, tindagai, ikatz-ziri 
edo paper begetalak izaten dira. Badago, 
beraz, zintzotasun eta elkarrekikotasun 
bat egiten duenaren eta egiteko modu 
horren artean. Eta hori jada bada asmo 
adierazpen irmoa.  

Donostiako San Telmo Museoan, Ar-
tea Abian programaren baitan, Alef izen-
burua daraman bakarkako erakusketa 
ireki berri du. Izenburutik hasita, era-
kusketak badu bere baitan  zabaltzen 
den unibertso iradokitzaile propioa: 
Aleph, hebreerazko alfabetoaren lehen 
kontsonantea da, bizi-printzipioa da, 
aukera guztiak biltzen dituen energia. 

Álef persiar alfabetoaren lehen letra ere 
bada, eta matematikan zenbaki infini-
tuen kardinaltasuna irudikatzeko erabil-
tzen den ikurra da. Dena den, Borgesen 
ipuinagatik egingo zaigu ezagunen Aleph 
kontzeptua. Idazle argentinarraren El 
Aleph liburuan unibertsoaren puntu 
mitikoa da Aleph, non ekintza guztiek 
eta garai guztiek (orainak, iraganak eta 
etorkizunak) puntu bera betetzen duten, 
gainjartzerik eta gardentasunik gabe. 
Hortik ondorioztatzen da Aleph, mate-
matikan bezala, infinitua dela, eta ondo-
rioz, unibertsoa irudikatzen duela. Egun 
bizi dugun egoera kritiko, zatikatu eta ia 
apokaliptiko honetan badirudi uniber-
tsaltasun eta infinitu horien inguruan 
aritzeak gure zerumugak eta esperan-
tzarako ateak irekitzen dituela, arnas 
pixka bat hartzeko besterik ez bada ere.  

Erakusketa Museoko Laborategian 
dago ikusgai, eta espazioa konplikatua 
den arren –forma irregularreko azalera, 
bi altueratako sabaia, presentzia handia 
duen egurrezko zorua–, espazioa modu 
paregabean dago ebatzita. Hormetako 
panelak paretetatik atera eta egitura ar-
kitektoniko trinko batean bilakatu ditu, 
forma laukiluzea duen egitura luzexka 
batean, espazio zentrala era diagonalean 
zatituz. Artistak elementu luzearen bi 
aurpegiak erabili ditu Alef erakusketa 
osatzen duten bi obra zentralak aur-

kezteko: Burning Willow (Zumea sutan, 
2022) eta Negative Landscape (Paisaia 
negatiboa, 2019-2022). Azken hori, zu-
ri-beltzean inprimatutako 73 argazkiz 
osaturiko instalazioa da. Argazkiek hor-
maren azalera ia erabat estaltzen dute 
eta horietan guztietan paisaia idor bat 
antzematen da, basamortua izen zite-
keena baina ez dena, orografia irregu-
lar baten forma bihurri eta okertsuekin. 
Paisaia horietan ondo fijatuz gero, ba-
dago elementu errepikakor bat: lurra 
irentsi eta barrurantz hazten diren zulo 
handiak. Gero jakin izan dut geologian 
dolina izenaz ezagutzen direla naturan 
ematen diren istripu geologiko horiek. 
Argazkien azpiko aldean, dolina horien 
koordenadak daude idatziak, eta koor-
denada horiei segika, paisaia idor horiek 
Abarkuh, Kane Zenian eta Shiraz inguru-
koak direla jakin dut, Irango hego-ekial-
deko goi-lautadatakoak. 

Dolinak toki lehorretan gertatzen di-
ren egoera geologikoak dira, atmosferan 
dagoen lehortearen eraginez; dolina bat, 
eraketa karstikoa den aldetik, harkaitza 
disolbatu delako edo kobazulo baten sa-
baia erori delako gertatzen da, forma 
zirkularreko eta tamaina desberdineko 
sakonuneak sortuz. Era berean, giza-
kiak naturan izan duen esku-hartzearen 
ondorio ere badira, ibaien urak desbi-
deratzeagatik edo lur azpian meategiak 

 JONE ALAITZ URIARTE     MIKEL ESKAURIAZA

Arteak badu, bere lengoaia poetikoaren eta 
sinbolikoaren bitartez, errealitatea, egoerak eta 
gertakariak seinalatu eta lekukotzeko ahalmen 
hori. Arte garaikideak, zehazki, inguratzen 
gaituen errealitateari heltzeko beste begirada 
batzuk eskaintzen dizkigu, belatuagoak eta 
sentikorragoak izan daitezkeenak; eta sortzen 
dituen irudi, artefaktu eta objektuen bitartez 
egun bizi dugun munduaren inguruan 
hausnarketak egiteko sarbideak eskaintzen 

dizkigu, batzuetan, sarbide horiek zirrikitu 
estu eta kodifikatuak badira ere. Seinaleei adi 
egon behar gatzaie, hori da kontua. Paisaia 
kultural garaikide honetan kokatzen da Kimia 
Kamvari artistaren lana, non iruditegi poetiko 
eta soil baten bitartez, bere lanak egungo 
klima aldaketak dakartzan ondorioetara edota 
Irango oldarraldietara hurbiltzen gaituen, 
obra itxuraz hauskor baina izatez irmo baten 
sakontzen. 

Unibertsaltasun infinitoa
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egiteagatik sortzen direnak. Kamvari 
2019. urtean hasi zen kamera esteno-
peikoarekin Irango lautadan hutsune 
horiek erretratatzen, mendi eta mui-
noen negatiboak izan zitezkeen zulo eta 
krater itxurako forma horiek irudika-
tzen, fokoa jarriz lurrean zabaltzen zi-
ren zauri horietan. Artearen tradizioan, 
hutsuneak, materialtasun faltak edo ma-
terialaren forma negatibo horiek, ma-
terialak bezain besteko garrantzia izan 
dute, eta batez ere eskulturan, tradizio 
handiko gaia izan da. 2019. urtean ar-
tistak Teherango Dastan Galleryn egin 
zuen bakarkako erakusketan erakutsi 
zituen serie horretako hogeina argazki 
Event Horizont (Gertaeren zerumuga) 
izenburupean. Lau urte hauetan argazki 
seriea ugalduz joan da, dolina horiek 
naturan egin duten antzera. 

Aidin Keikhaee filosofoaren idatzi 
bat ere ekarri du Kamvarik aretora, 
eta bertan dolina  hauek aldaketa kli-
matikoaren –beste– ondorio bat direla 
ematen du aditzera. Beste hainbatekin 
gertatzen ari den bezala –COVIDaren eta 
beste zenbait izurriteren eragina, katas-
trofe klimatikoen inpaktu gero eta bor-
titzagoa–, geopolitikaren ondorio dela 

iradokitzen du, eta horrek ere eragin 
eta ondorio ezberdinak dituela hego eta 
ipar hemisferioaren artean, kaltedunak 
beti ere globoaren behekaldean bizi di-
renak izanik. Hamadán-eko inguruan, 
Teheran hiriburutik 400 kilometrotara, 
orain gutxi arte abeltzaintzarako eta ne-
kazaritzarako ziren eremu emankorrak 
basamortutze prozesuan daude, eta on-
dorioz gero eta gutxiago dira era duin 
batean bizitzeko geratzen diren auke-
rak. Apenas egiten du euririk, ura onda-
sun preziatua eta eskasa da azkenaldian, 
eta ondorioz, lurra barrurantz zabaltzen 
hasi da, eta jauzi horretan bizitzarako 
aukerak irensten ditu. 

Burning Willow lanean ikatz-ziriz 
egindako dozenaka marrazki aurkituko 
ditugu, eta guztietan zuhaixka mota bera 
agertzen da marraztuta paper zuriaren 
gainean: zume negartia. Geure paisaian 
nahiko zuhaitz ezaguna bada ere, berez 
Mesopotamian du jatorria. Negartiaren 
adjektiboa datorkio bere adarrak lurre-
rantz makurtzen direlako, forma bihurri 
eta tolestura ia ezinezkoetan; lurraren 
hezetasunaren bila doaz, uraren bila 
horiek ere, bizitzaren bizi printzipioa 
bilatu nahian. Zuhaitz hauek geure ba-

serri inguruetan ugariak dira, izan ere, 
adarretatik ateratako zumeekin saskiak 
eta otzarak egin zitezkeen, eta beren 
egurra baserriak berotzeko erregai gisa 
erabiltzen zen. Zume egurretik ikatz-
ziria erauzi izan da, marrazketarako 
erabiltzen den arkatza, eta kasu hone-
tan, Kamvarik marrazki guztiak egiteko 
erabili duen arkatz-organikoa izan da. 
Marrazki-instalazioaren parean tontor 
beltz bat aurkituko dugu, zume-negar-
ti baten ikatz-zirizko hautsez egindako 
multzoa. Urez egarri den zuhaitza da zu-
mea, artistak modu ezberdinetan erre-
tratua ekarri diguna.   

2022ko irailean poliziak Mahsa Amini 
ikaslea bortizki hil zuen hijab-a ondo 
jantzita ez zeramalako. Gertakari horrek 
egun jarraitzen duten protestak abiarazi 
zituen, non milaka ikasle eta herritar 
emakumeen giza eskubideen alde bo-
rrokatzen ari diren. Kamvarik udazke-
neko egun horietan sare sozialetan ikusi 
zituen irudi guzti horietatik bat hautatu 
eta  marrazki eder bat egin du: ikasle tal-
de bat Irango Errepublika Islamikoaren 
aurka protestan.  Atzean zume negarti 
bat dute. Hauek ere, bizitzaren alde bo-
rrokan, askatasun egarriz. 
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 LIBURUA

Aurretik lan kolektiboak argitara-
tua da Ibarzabal Txakur Gorria 
kolektiboko taldekideekin batera, 

baina  modu indibidualean sortu duen 
lehen eleberria da Bar Gloria. 

Bar Gloriako ate gainean zintzilik da-
goen disekatutako idi buru batek eman-
go digu ongi etorria irakurleori. Ibarza-
balek sortu duen unibertsoko zaindari, 
zaharkitua geratu den estetika eta mun-
du tradizionalaren errepresentazioa ere 
bada hautsa eta koipea bereganatu di-
tuen anamaliaren burua. 

Pertsonaien arteko komunikazio fal-
tak eta maskulinitate hegemonikoaren 
biolentziak sortutako giro itogarriaren 
deskribapena eta kritika da liburua. 
Lopetegi familiak gobernatzen du Bar 
Gloria. Ahizpak diren Ana eta Rakelek 
barran egiten dute lan ia-ia etxekoa den 
Migelekin batera, eta Bizenta, beraien 

ama, sukaldean aritzen da. Igandeetan 
beste senideek ere laguntzen dute nego-
zioan. Elkarri sentimenduak adierazteko 
zailtasun handia sumatzen da hasiera-
tik: Anak ez dio Rakeli kontatzen herritik 
alde egiteko asmoa duenik, Rakelek Anari 
ez dio bera joateak ematen dion beldu-
rraz hitz egiten, Migel ez da jasan duen 
erasoaz Bizentarekin hitz egiteko gai, Bi-
zentak nahiago du Migel sukaldean sartu 
Elias tabernatik bota baino, Patxik Rakel 
gogorregi hartzen du eta bortitza da be-
rarekin… Isildutako hitz askok osatzen 
dute unibertso hau eta isiltasuna botere 
tresna bat den heinean, emaku meak zein 
gizon ez hegemonikoak (ma ritxuak kasu) 
dira beronen ondorio latzenak jasaten di-
tuztenak. Idi burua bezala daude pertso-
naiak disekatuta, hauts eta koipez beteak. 

Bar Gloria taberna da liburuko es-
pazio zentrala. Bertan batzen dira per-

tsonaia gehienak eta bertan pasatzen 
dute denbora tarte handiena. Taberna-
ko paretek eta idi buruak, gainera, per-
tsonaiek isiltzen duten guztia ikusi eta 
entzuten dute giro astun hori azpima-
rratuz. 

Denbora modu interesgarrian balia-
tzen du Ibarzabalek, aurrera-atzerako 
saltoak egiten baititu etengabe, eta elipsi 
dezente sortu pertsonaien modus ope-
randia imitatuz. 

Oro har, gustura irakurri dut liburua. 
Agian hari solte gehiegi dituela somatu 
dut, eta tentsioan mantendu nauten hari 
narratibo batzuk borobildu gabe gera-
tu direlakoan nago. Hala ere, giroa sor-
tzeko abilezia handia erakutsi du Ibar-
zabalek, eta kontatu duen munduaren 
konplexutasuna estilo propioan egiteko 
gaitasun osoa. Aurkitu du autoreak bere 
burua erretzeko egurrik. 

Disekatuta

  AINHOA ALDAZABAL GALLASTEGUI

BAR GLORIA
NEREA IBARZABAL SALEGI
SUSA, 2022

SU
SA
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 MUSIKA

ESPERANTZA
JOKIN AZPIAZU 'OLOR'
DÊ O FORA DISCOS, 2022

1980ko hamarkada ez da inoiz amai-
tu. Eta ez naiz ari revival-ez. 80ko 
hamarkada lurrazpiko kate baten 

modura igaro da belaunaldiz belaunaldi, 
han eta hemen agertuz punka izan zena-
ren fragantziaz atondutako outsiderrak. 
Mainstreamik ez da batere gure 80ko 
hamarkadan.

1980ko soinuak eta jarrerak oinarri 
hartuta agertu zaigu berriz ere Jokin Az-
piazu Carballo, OLOR izenpean. Espe-
rantza lanak elektronika eta punka uz-
tartzen ditu, postpunka, industriala edo 
bestelako etiketa zopa egin daitekeen 
arren. Hori dute horrelako lanek, ihes 
egiten dutela klixe guztietatik.

OLOR pimienta da OLOR-en web-
orria. Eta hori bera da Azpiazu, piper-
min hutsa, etengabeko bilaketan. Kantu 
geldo eta pausatuetatik azkarragoeta-

ra mugitzen da, erreferentzia eta iturri 
mordoetatik. Hala aitortzen du berak ere 
diskoaren parte hartzaileen zerrenda lu-
zearekin: “John Akomfrah, ATR, Manuel 
Balmaseda, Bap!!, John Coltrane, Crosta, 
Experiènce, Julio Kageta, Nomeansno, 
Radio Maria, RIP, Ripcord, Shellac, eta 
oroitzen ez ditudan beste hainbat. Bila 
itzazu horien arrastoak diskoan, bertan 
daude, ondo bilatuz gero”.

Salerosketa da erritmo bizi eta dan-
tzagarriena eskaintzen duena, ekialdeko 
erritmoekin, lehengo M.I.A.-ren oihar-
tzunekin egongo balitz bezala. Heriotzak 
Salbu potentearekin jarraitzen du lanak, 
oihukatzeko gogoak piztuz, Azpiazuren 
spoken wordaren gainean. Jarraian datoz 
ere RIPen bertsio bat, Trusty raperoaren 
kolaborazioa eta Polos y peteneras en 
Alabama Maite Mursego genialarekin. 

Iraultzaren zarata-n hardcore indus-
trialak erritmo azkarragoarekin leher-
tzen du lana: “Adi entzun, hor ote dago 
Iraultzaren zarata, iraultza bera da”. 
Agian lehertu ez da hitz egokiena, Espe-
rantza ez baita sekula lehertzera iristen. 
Goia jo gabe mantentzen du tentsioa, 
laino baten moduan igarotzen da. Akaso 
hori delako garai honen esperantza, lu-
rrazpian dagoen lanbro bat, eguneroko 
gure bizitzak noiz abordatuko zain.

Industria musikal eta musika indus-
triala ez dira gauza bera. Lehenak sor-
menarekin hondakinak sortzen ditu, 
artistak, aretoak eta lurraldeak errez. 
Bigarrenak hondakin horiekin berarekin 
egiten du sormena. Zirrikituetatik itzu-
liz, mainstreamak inoiz jango ez duela 
jakinik. Beti pauso bat aurrerago, eta za-
karrago. Eta bastante eleganteago ere. 

'Esperantza', lurrazpiko lanbroa

  XALBA RAMIREZ
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KULTUR-KRITIKAK

Espektatibak handiagoak dira es-
treinaldia denean. Publikoak ez du 
obrarekiko inolako erreferentzia-

rik, eta hura taularatzeko ganorazkoa 
bada ona izatea espero du aurrez. Pre-
sioa eta urduritasuna handiagoa da, be-
raz, sortzaileentzat ere, baina horrek 
ez du zertan negatiboa izan. Ibilbideko 
lehenak leku berezia hartzen baitu es-
perientzien kutxan. Urtarrilaren 15ak 
igandea zuen, euria gogoz kanpoan, eta 
goxo hartu zuen jarlekua ikuslegoak, 
lehen aldiaren zirrara bularraldean. 

Baldintzarik gabeko maitasun amai-
gabekoa eta leiala. Fidela eta aldebaka-
rrekoa. Itsua eta mendekoa. Ikonikoa, 
mitikoa, erromantikoa, heroikoa. Errea-
lista? Naturala? Ez naiz bi pertsonen 
arteko harreman afektibo-sexual batez 
ari, txakur batek jabearekiko erakusten 
duenaz baizik. Antzezlanak erabili duen 
jolasaren kontrakoa; txakur baten aitza-

kian maitasunaz aritzea baita haien jo-
koa, Mai eta Joseluren harremanaz, hain 
zuzen. Totok eskapo egin du Joselurekin 
zegoenean, Mairen bikotekide ohia. Ha-
rremana utzi berri dute, baina berriro 
elkartu dira txakurra baitute komunean, 
zaintza partekatuan. Zuten. Edo izan-
go dute. Ez baitakigu ezer animaliaz, ez 
baitakite zein aditz denboran hitz egin. 
Baina iraganak, orainak eta etorkizunak 
badu lekurik obran, hirurak nahasita, 
pertsonaien pentsamenduak bezala. 
Bitartean bereak eta bi esaten dizkiote 
elkarri, kontuak eskatu eta mina bes-
tearen arduran jarri. Garrasiak eta zara-
ta, hutsuneak bete nahian: fisikoak zein 
emozionalak. Pertsonalak zein pluralak. 
Ni eta gu edo gu bi zatitan.

Txakurrarekiko maitasuna ez da an-
tzezlanak erabiltzen duen sinbolo ba-
karra. Sagarrondoak eta sagastiak era 
aipatzen ditu, ardura, zaintza eta kezka 

irudikatuz. Natura, urteetako lana, frui-
tua, tradizioa eta bizitza. Hasiera eta bu-
kaera edo bukaeraren irudikapenaren 
hasiera berria. Egurra, sua eta kea.

Obra honetan ikusleak ezin du arre-
ta galdu, darabilen hizkuntza literarioa 
ezingo baita jarraitu azaletik entzunda. 
Ondorioak botatzen ditu lehenik eta on-
doren zergatiak, eta hala doa istorioa 
eraikitzen. Antzezleentzat ziurrenik ez 
da erraza izan darabilten erritmoa ja-
rraitzea, ez baitira une bakar batean ere 
isiltzen. Hitzak garrantzi handia du obra 
honetan. Eszenografiak pisu txikia du, 
sinboloak baino ez dira, une bakarrean 
mugitzen direnak, ordenatu egiten di-
renak edo batu. Audioa ere fina da. Eta 
aktoreak bi. Edozein antzoki edo txoko-
tara mugitzeko antzezlana sortu dute, 
moldaerraza. Xumea izatea, ordea, ez 
litzateke azalekoa izatearekin nahastu 
behar. 

  AINHOA MARIEZKURRENA ETXABE      HIKA TEATROA

Sua eta kea, 
elkarren beharrez

TOTO
NOIZ: urtarrilak 15 NON: Gezala aretoa (Lezo) 
EGILEA: Mafalda Bellido ITZULTZAILEA: Kepa Errasti
KONPAINIA: Hika teatroa
ZUZENDARIA: Agurtzane Intxaurraga
AKTOREAK: Miren Gojenola eta Asier Hernandez
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Hori dela 
eta, hortaz

-----------
Metalezko 

ontzia

Azpiko, 
mendeko

Naizen hau
-----------
Ongi da!

Betealdia, 
okada

-----------
Ezpeletako 

piperrez 
eginiko jaki

Ezerez, 
apurkeria

-----------
Pertso-
naiaren 

izena

Sustrai 
mamitsu eta 

jangarri
-----------
Aldatze

Larunbata
-----------

Uki K barik

Buruan 
jartzen 

dena
-----------

Tropikoko 
zuhaitza

Eliz kantari
-----------

500 
erromatar 

zenbakiz

Diru-zigor
-----------
Zintzo

Zegoen

Izena (la-
burdura)
-----------
Pertso-
naiaren 
abizena

Letra izena
-----------
Bolbora

Nafarroako 
herria -----------

Errusiako 
enperadore

-----------
Beldurti

Nauka
-----------

Buru 
Batzar

-----------

Sufrea
-----------
Argi-izpi

-----------
Duela 24 
lau ordu
-----------

Bat-batean

Euskal 
Idazleen 
Elkartea
-----------
Eskegi

Bat eta bat
-----------
Zilbor

Okelaren 
zaina (alde-

rantziz)
-----------

Izotz

Azken letra
-----------
Ugaztun 

karraskari

  
          Lehen bi 

bokalak
-----------
Infusio 

bizigarria

Mendixka

Bat erroma-
tar zenbaki

-----------
Idi hitz-

elkarketan

  
          

Garraiobide
-----------

Sar-atera

... biha-
rrera, 

berehala
-----------
Potasioa

Ikaspen

Zurezko 
jostailua
-----------

Berehala, 
laster

Hitz gezidunak

5x5
ZEHARRETARA ETA GOITIK BEHERA, 

HITZ BERA.

1. Apaiz.
2. Baratze landare lekadunak.

3. Erlijiosoaren  jantzi.
4. Etortzen da.

5. Geldirik, lasai.

Sudokua
BETE ITZAZU GELAXKAK 1ETIK 9RAKO 

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

2 9 8

2 9 6 1

4 5 7 9 1

3 2 9 5 4 6

7 4 6 3 8 1 2

6 1 7 2 4 5 3

4 3 7

4 8 9 2 5

7 6 4

EBAZPENAK

5X5:
1. ABADE
2. BABAK
3. ABITU
4. DATOR
5. EKURU

136247598
829563741
457981632
382195476
574638129
961724853
295416387
643879215
718352964

ZBPNOFA

FITEEBIAKOITZ

BURUKOXANTRE

PAPAIONDOISUN

IZONKA

ZENTSAR

NAUIZUTI

BBSATZO

EIEBAZAE

ZINTZILIKATUI

TAXIEGUNETIK

SARILKIIKASTE
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Nola egiten da alu hiperrealista 
bat?
Zailtasun handiak izan genituen 
testura guztiak diseinatzeko, mol-
de asko probatu ditugu. Alooaren 
berezitasuna da kanpotik zein ba-
rrutik erreala dela; bulbatik bagina-
ren amaieraraino. Oso konplexua da 
moldea eta materiala, urte eta erdi-
ko prozesua izan da emaitza lortu 
artekoa. Urriaren amaieran aurkez-
tu nuen profesionalentzat, eta orain 
atera da mundura. Hamar urte nera-
matzan proiektuari bueltaka. 

Zergatik?
Tailerrak, ikastaroak eta abar ema-
tean ez nuen aluaren eredu anato-
mikorik; gizonezko masturbadorea 
bakarrik, eta amorrua ematen zidan. 
Askotan, sexu indarkeria jaso duten 
emakumeekin egiten dut lan. Nire 
beharrizanetik hasi nintzen eredu 
anatomiko hiperrealista bilatzen, 

baina banekien beste profesional 
batzuena ere bazela. Bartzelona-
ko emakume bat topatu nuen, es-
kultura hiperrealista egiten duena 
–Espainiako Estatuan zazpi baino 
ez daude–. Asko gustatu zitzaion 
proiektua, eta horrela hasi ginen 
lanean, 2020an. Ia bi urteko bidea 
izan da. Chicagoko (AEB) unibertsi-
tateko kongresu batera gonbidatu 
nindutenean ohartu nintzen han ere 
ez zegoela eredurik, eta hango uni-
bertsitateek diru asko dute, puntako 
herrialdea da-eta.

Eredu anatomiko erreala bezain 
berritzailea da zurea, erabaki 
ausarta. Nolako harrera izan du?
Sekulakoa. Aurkezpenera EHU-
ko anatomia irakasleak, emaginak, 
zoru pelbikoko fisioak, erizainak… 
etorri ziren. Ereduarekin flipatu zu-
ten. Beldurra nuen hasieran. Ez dut 
ulertzen 2022 arte aluaren eredu 

Alu hiperrealista bat bere barne eta kanpo geruzekin, 
hori da Juncal Altzugarai Zurimendik (1981, Bilbo) 
sortu duena. Zoru pelbikoan eta sexologian aditua 
da, fisioterapeuta izateaz gain. Alooa proiektuarekin 
plazaratu du hezkuntza arloan eta gorputzari 
lotutako ikasketa zein lanbideetan erabiltzeko tresna; 
baita norbere plazera zein anatomia ezagutzeko 
pieza gisa ere. Eskultura txiki batean, mundu erdiari 
baino gehiagori eragiteko obra handi bat.

“Aluaren eredu anatomiko 
errealik ez da existitu orain arte: 
geure buruari galdetu beharko 
genioke zergatia”

ZORU PELBIKOAN ADITUA

Juncal Altzugarai Zurimendi

  IZAR MENDIGUREN COSCAYA      HODEI TORRES
GORDEXOLAKO 

KOMENTUAN
"Komentu maitea kapillan egin nahi 
izan nuen. Elizaren itxura mantentzen 
du, eta bertako altarean egin nuen 
aurkezpena. Aintzina, klausura ko-
mentua zen; bertako emakumeak ezin 
ziren handik atera. Nire nahia eliza eta 
toki horri esanahi berria ematea ere 
bazen, eta horregatik ez nuen Bilbon 
egin nahi. Imajinatu zer nolako desko-
nexioa izan zuten moja horiek euren 
gorputz eta plazerekin. Gainera, dena 
Gordexolatik ateratzen da: lau emaku-
me gaude formatuta proiektu hone-
tarako, eta eskaera handiak badatoz 
prest egoteko. Oso prozesu artisaua 
da, material bereziekin egina, eta es-
kaerapean egingo dugu lan, modelo 
guztiak eskuz eginak baitira. Webgune 
bidez jar zaitezkete harremanetan gu-
rekin: www.alooa.eus atarian."
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anatomiko errealik ez existitzea: gure 
buruari galdetu beharko genioke zerga-
tia. Emakume askorentzat zaila da alua 
izendatze hutsa ere, eta aztertzea eta 
begiratzea zer esanik ez. Umeei zergatik 
esaten diegu txitxia edo potota, alua edo 
bulbaren ordez? Izendatzen eta ikusga-
rritzen ez dena, ez da existitzen. Egungo 
eredu anatomikoetan gure gorputzak 
desira objektuak dira, edo infantilizatu 
egiten dira gure gorputzak.

Gorputzen eta plazeren autoezagutza 
falta da, oraindik?
Nire misioa hori da: emakumeei ezagu-
tzen, izendatzen, esploratzen eta goza-
tzen erakustea. Bestearekiko objektu 
izan edo sentitu ordez, zure plazeraren 
jabe izatea. Hau ez da aurreko belaunal-
dien kontua; emakume gazte askok dute 
sentsazio hori oraindik ere. Emakume 
askok gorputzarekin konektatzean asko 
deskubritzen dute. Gure nerbio siste-
mak ikusi nahi ez ditugun oroitzapenak 
blokeatzen ditu: emakume ugarik des-
konexioa dute gauza anitzen biktima 

izan direlako; umeetako bizipenengatik, 
indarkeria obstetrikoagatik… Zabaltze-
ko meloi asko daude, eta asko normali-
zatuta daude, hori da larriena. Asko hitz 
egiten da konsentimenduaz, baina non 
dago desioa? Batzuetan ez duzu desia-
tzen, eta emakume askok deskonektatu 
egiten dute euren plazera. Kontsultetan 
asko ikusten da hori, eta oso tristea egi-
ten zait. Proiektu hau gauza horiez guz-
tiez hitz egiteko aitzakia da, ez da eredu 
anatomiko soila.

Zer gustatuko litzaizuke eragitea 
Alooaren bidez?
Autoezagutza errealitate izatea. Emaku-
me asko ez dira ausartzen euren hankar-
tea begiratzera. Eredu anatomikoarekin 
hastea aurrerapauso handia da batzue-
tan ere. Beldurra eta nazka galtzen dute, 
batzuek genitalekiko nazka sentitzen 
baitute. Aluaren barnealdea lurralde ez 
arakatua da: nolakoa da gure bagina-
ren amaierako ukimena? Uretra, puxika 
deskubritzea ere bada. Asko kezkatzen 
gara barneak ukitzean gauza gogorrak 

topatzerakoan. Beldurtu egiten gara, 
emakumeok oso barneratua baitugu 
txarra: beti gaude argalegi edo lodiegi, 
hilerokoagatik edo izerdiagatik gaizki 
usaintzen dugu… Bidaltzen dizkiguten 
mezuak beti dira gaizki eginda gaudela 
iradokitzekoak. Horregatik, nire helburu 
nagusia autoezagutza eremu eta belau-
naldi ezberdinetara zabaltzea da. 

Horrela, gainera, medikuntzako ikas-
le guztiek mimoz lan egiteko baliabideak 
izango dituzte. Ginekologoek esaterako, 
oso barneratua dute gorputzak edonola 
ukitzea, pazientearen egoera ezagutu 
gabe. Soluzioa ez da ginekologoak “lasai 
egon” esatea. Mimoz eta samurtasunez 
lan egiteko balio behar du eredu ana-
tomiko honek. Ginekologoan zergatik 
jartzen digute, adibidez, izara bat? Des-
konektatzeko, eta gure gorputzaren par-
te ez dela sentitzeko. Hori ere indarkeria 
da niretzat: gure gorputzak beldurraren 
ordez konfiantza eman behar digu. Den-
tistan ez digute begiak estaltzeko ezer 
jartzen tornuak ikus ez ditzagun. Nola 
normalizatuko dugu horrela? 

“Emakume askorentzat zaila da alua izendatze hutsa ere, aztertzea eta begiratzea zer esanik ez. Aluaren barnealdea lurralde ez arakatua da".
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A
gertzen da ba hitza, agertzen 
denez, gorbata batzuk elkartu 
eta gure herriaren etorkizunaz 
serioski –baina dinamismorik 

galdu gabe– hizketan hasten diren bakoi-
tzean: talentua. Obsesionatuta dabiltza 
azken urteotan hemengo eta hango agin-
tariak talentuarekin. Talentua erakarri 
behar dela. Talentua formatu behar dela. 
Atzerrira joandako talentua berresku-
ratzeko laguntzak. Talentuari buruzko 
jardunaldiak. Talentu berriak sustatzeko 
bekak. Talentua, talentua, talentua: ispi-
luaren aurrean hiru aldiz errepikatzen 
baduzu, agian zuri agertuko zaizu zertaz 
ari diren ulertzeko pistaren bat. 

Segun eta nolako umorearekin esna-
tzen diren management alorreko adituak, 
hitz horrekin deskribatzen dizute “siste-
matikoki garatutako abilezia eta teknike-
tan maisutasun gorena”; edo “pertsona 
baten pentsamendu-, sentimendu- eta 
portaera-patroi errepikatuak, zeinak 
produktiboki aplikatuak izan daitez-
keen”. Ez daukazula oso klaro oraindik? 
Itxoin, itxoin, gehiago dago-eta.  

Zeren, segun eta nor ari den hizketan, 
talentua dutenak dira “aparteko enple-
gatu-talde bat –gaitasun eta errendi-
mendu maila gorenekoak–, eta ez langile 
guztiak”. Beste batzuek aldiz, dirugintza 
humanoago baten aldeko fakzioko ki-
deak inondik ere, sinesten dute talentua 
osatzen dutela “pertsona batek daukan 
eta lanera eramaten duen esperientzia, 
jakinduria, trebetasun eta portaera guz-
tiek” –azken hau bereziki gustatzen zait, 
dena bihurtzen baitu talentu, baita lan-
orduetan mukiak disimuluan kentzeko 
asmatu duzun modu hori ere; norbaitek 
aurkituko du bidea Barne Produktu Gor-
din horretatik ere etekin ekonomikoa 
ateratzeko, aizu–.

Beste dozena bat definizio ere ba-
dabiltza bueltaka enpresa-alorreko 

literaturan, zeinak genero gisa erre-
lebo duina eman dion Gabriel García 
Márquezek eta konpainiak modan jarri 
zuten errealismoaren eta fantasiaren 
arteko uztarketari, hori bai, Aurelia-
no gizajoaren ordez hiru hitzetik behin 
anglizismo txoro bat tartekatzeko joe-
ra sartuz, zeinak asuntu konplikatuen 
itxura ematen dien tabernako hizkeran 
“gaurko trago guztiak paga itzak hik” 
esanda ebazten diren dilemei. 

Ez dut tratu pertsonal handirik, bai-
na imajina dezaket jende oso ideolo-
gizatua izan behar duela talentua be-
zalako tramankuluak buruan hartuta 
dabilen hori. Fedea behar baita, sines-
men trinkoa, konbikzio oso gogorrak, 
ezer konkreturik esatea lortzen ez duen 
hitza entzun –gogoratu: talentua, talen-
tua, talentua– eta bizi dugun txandrio 

honetatik aterako gaituen zerbait dela 
pentsatzeko. Ez dut esango fanatikoa 
izan behar denik, baina oso urruti ere 
ez dabil.

Eta barrez tripak suelto botatzeko 
kontua litzateke, zera ahaztuko bagenu: 
aldi berean guztia eta ezer ez den kon-
tzeptuaren aitzakian instituzioek bizum 
batzuk egiten dizkietela enpresei. Eta 
mundu guztiaren aurrean egiten dute 
gainera, alegia, gardentasunaren Eusko 
Labela daukaten prozeduren bitartez. 
Kontzeptu erabat opakoak erabiltzeak 
abantaila hori daukala pentsarazten 
du: ez dago ezer ezkutatu beharrik, nor-
mal-normal erabiltzen diren hitzek ez-
kutatzen dutelako ezkutatu beharreko 
guztia. Gauzak horrela egiten asmatu 
duenak, aitor diezaiogun, badu talentu 
pixka bat. 

Eta zuk, ba al duzu talenturik?
  GORKA BEREZIARTUA MITXELENA
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