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Moda alfer klasearen denbora-pasa izatetik erabat zeharkako fenomenoa 
izatera pasa da. Gehienontzat Fast Fashiona eskaintzen du arroparen 
industriak. Aldian aldiko ustezko joeren arabera milioika jantzi sortu eta 
merkaturatzen dituzte, armairua etengabe aldatzeko beharrak akuilatuta. 
Hau guztia sistema kolonialari esker. Bangladesh, India, Kanbodia edota 
Indonesiako langile ultraesplotatuek iparraldeko langile prekarizatuentzat 
arropa “merkea” sortzen dute. Baina sistema global horretan, pasarela 
bizirik da, sistema plutokrata zurrunaren babesleku. Desjabetze kulturala, 
handikeria, estrabagantzia, zuritasuna, argaltasuna eta aberastasunak 
ezaugarrituta. Nolabait gogorarazi behar dutelako, badela txarrantxa-hesi 
ikusezin bat, klasedun jendea eta jendilajea banatzen dituena. Irudian, 
pasa den astean antolatutako Paris Fashion Week-eko desfile bat. 

Klase handikoa
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MOTZEAN

“Bankari eta enpresari 
handien ofentsiba” 
salatzeko, milaka lagun irten 
dira protestara Bilbo eta 
Iruñeko karriketan, Gazte 
Koordinadora Sozialistak 
deituta.

Rodolfo Ares hil da, PSE-EEko 
azken bi hamarkadetako 
buruzagi garrantzitsua. 
Jaurlaritzako Barne 
kontseilari izan zen Patxi 
Lópezen garaian, eta zenbait 
eztabaidaren erdigunean 
egon zen.

Blokeo egunaren harira, 
gibelapenezko 800 euroko 
isuna jaso dute bederatzi 
bakegilek. Otsailaren 2an 
epaitu dituzte beste hamaika 
bakegile, uztailaren 23an 
autopista blokeatzeagatik.

Bidasoako izokina 
desagertzeko arriskuan da. 
Izokinaren egoera larriaz 
ohartarazi du Nafarroako 
ingurumen kudeaketarako 
erakundearen azken 
ikerketak.

Bigarren Hezkuntzan sexu 
identitatea eta aniztasuna 
umore ukituarekin eta 
sakon lantzeko, bost bideo 
egin ditu Naizen adingabe 
transexualen familien 
elkarteak.

Espainiako Poliziako agente batek 
hiru urte eman zituen Bartzelonako 
mugimendu sozialetan infiltratuta. 

Bartzelonako La Cinétika zentro sozia-
lean hasi zen 2020an, “harreman sexu-
afektibo instrumentalak” mantendu zi-
tuen hainbat emakumerekin eta horri 
esker asanblada, jardunaldi eta mani-
festazioetan errazago hartu zuen parte. 
Directa agerkari katalanaren ikerketak 
atera du azalera espioitza kasu hau. Gas-
teizko Errekaleor auzo okupatuan ere 
izan zela dokumentatu dute.

Dani, el segon talp d’estat per espiar 
l’activisme (Dani, aktibismoa zelatatze-
ko bigarren estatu-sator bat). Izenburu 
horrekin eman du aditzera Directa he-
dabideak Espainiako Poliziaren beste 
infiltratu bat identifikatu dutela. Dani 
H.P. polizia-satorra Euskal Herrian ere 
izan zen “lanean”, Errekaleorren. 

Kontatu dutenez, 2020ko ekainean, 
Daniel Hernàndez Pons izena zuen Ma-
llorcako gazte bat Bartzelonara heldu 
eta La Cinétika zentro sozialean infil-
tratu zen. Espioitza-kasuok Espaniako 
Barne ministro "Fernando Grande-Mar-
laskaren batuta hierarkikoaren pean" 
burutu direla nabarmendu du Directak. 
Baita ere, gaur egungo marko legalaren 
arabera, gisa horretako infiltrazioak soi-
lik burutu daitezkeela agindu judizial 
batek babestuta, terrorismoarekin, kri-
men antolatuarekin eta estupefazien-
teen trafikoarekin lotutakoetan.

Daniel Hernández Pons-en atzean 
DP inizialak dituen polizia ezkutatzen 
da. Bere identitatea argitara atera dute, 
batetik, infiltratutako poliziak egindako 
akatsengatik (bere iragan eta etorkizu-
neko datu publikoetara sarbidea eman 
dutenak) eta, bestetik, haren hainbat 
argazki alderatuta adituek egin dituz-
ten proba fisonomikoengatik.

ERREKALEORREKO TOPAKETETAN
Bartzelonan infiltraturik egon zen date-
tan, beste hainbat hiritara bidaiatu zuen 
poliziak, tartean Gasteizera. 2021eko 
irailaren 16tik 19ra Errekaleor auzo 
okupatuan egin ziren Topaketa Liberta-
rioetan izan zen, La Cinétika-ren izenean, 
Espainiako Estatuko beste kolektibo ba-
tzuetako kideekin batera. "Errekaleorre-
ko jardunaldietara joan aurretik, azken 
momentuan apuntatu zen, nahiz eta era-
soen aurkako gida bat aurkeztera gin-
doazen, non berak ez zuen parte hartu", 
adierazi dute La Cinétika-ko kideek. Erre-
kaleorren erositako kamiseta eta mate-
rialak, gerora, leku ugaritan jantzi zituen.

"Gure barneak biluztu arren, inoiz ez 
dituzue ulertuko gure bihotzen taupa-
dak. Hala ere, ez dezagun ahaztu polizia 
eta estatua beti dagoela lanean. Babes 
gaitezen, babes ditzagun gure espazioak. 
Mila esker La Directako kideei, egindako 
lan guztiagatik", adierazi dute sare so-
zialetan Errekaleorreko kideek, ikerke-
taren berri jakin berritan. 

  ERREDAKZIOA

Espainiako Polizia, 
Errekaleorren infiltratuta
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EZ HANKA EZ BURU

UXUE APAOLAZA LARREA

MATERIALISMO HISTERIKOA

  ADUR LARREA
www.adurlarrea.comLiteratura-literatura

Diktaduraren aurkako borrokaren eredua, kaiku bat janz-
tea. Biktimen Oroimenezko Zentroan, Meliton Manzanas. 
Bakearen alde Ukrainari erasorako armak bidali (ez ne-

kien eman, saldu, utzi, zer aditz jarri, bidali, tira, bidali). Eta hau-
rrak: ama, egingo ditugu txisteak? Etxe bat teilatu baten gainean. 
Artzain pilo bat, eta ardia artzainak zaintzen. 

Nola erabaki garaia dela umeari liburu bat irakurtzeko? Ba-
duela ulertzeko gaitasuna? Ulertzeko, zer? Mezua? Zer mezu? Ez 
daki irakurtzen. Badakizki hizki batzuk, bokal guztiak eta kon-
tsonante batzuk. Badaki galdera ikurra zer den, harridura ikurra 
eta punto. Ahozabalik jarraitzen die belarri eta begiz oraindik 
izpi txikiak baino bidaltzen ez dizkioten lerroei. Eta badaki le-
rroak non hasten diren, eta noiz hasten diren jolasean. 

Gordeta nituen bi poema liburu atera ditut. Bost urte ditu. 
Barrez lehertu da oso barregarria iruditu zaiolako itsasoa botila 
baten barruan egotea, poema bat tiroz beteta ikustea, hizkiak 
ispiluan, “ama, irakurri berriro”, “berriro”, ez daki zerk egiten 
dion grazia. Zonbiek beti dute arrakasta gurean, eta ilusioa egin 
diote kantatzen zekizkien poemek. Beste liburuko lerro bihurri 
guztiak berrirakurri ditu, “hemen jartzen du glu-glu-glu”, eta 
“hau da zzzzzzzzzzz”, “ate bat!”, “zergatik esan du hori?”, “zer da 
esnatuta amets egitea?”. Berak ez jakitea. 

“Ezin dut lo egin, utzi pasiloko argiarekin lehengo liburuak 
ikusten”. Ez daki irakurtzen. Nik poz gaizto bat sentitu dut, lo-
tura askatzaile bat ia ilunpean bi liburuei begira zein aukeratu 
ez zekiela ikusi dudanean. Ohartuko da, nonbait erregistratuta 
geratuko da, gogoratuko da…? Ziur nago momentu honetan, 
koltxoian apatx eginda eta marrazki eta lerroekin hizketan, ez 
dagoela ikusten dudan lekuan, han dagoela. Eta ahazten ez ba-
zaio (bizitza osoa du horretarako), ez da inoiz bakarrik egongo, 
ez da inoiz aspertuko. 

Esklabotza Euskara Pobrezia
Paperik gabe daudela aprobetxatu 
eta astelehenetik igandera egunean 
hamabi ordu lan egitera behartu 
dituzte 21 langile, Donostiako bi 
jatetxetan (Esquina de Senra eta 
Bar Senra). Enpresaburu bera dago 
guztiaren atzean. Albistea jakin eta 
gutxira pintaketak egin dizkiote atean.

B2 euskara mailarik gabeko udaltzain 
hautagaiak hartu beharko ditu 
Arkautiko Polizia Akademiak, UGTren 
helegitea onartu eta epaia berretsi 
baitu orain Gasteizko Administrazio 
Auzitegiak. Erabakia irailean hartu 
zuen epaitegiak, eta bitarte horretan 
administrazioak ez du helegiterik jarri.

Kartoi eta egurrezko txabola batek 
su hartu du Bilboko Bolueta auzoan, 
eta 70 urte inguruko pertsona bat hil 
da. Dirudienez, txabola bizilekutzat 
zuen etxerik gabeko pertsona bat da 
zendutakoa. Iazko urtarriletik hona, 
gutxienez lau dira Bilbon hildako etxerik 
gabeko pertsonak.
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Hamaika urteko semeak aitari 
esan dio pilota-eskola utziko 
duela, nahi duelako erabat zen-

tratu futbolean; sei urteko mutikoak 
urduri dabiltza, geroz eta gutxiago fal-
ta zaielako LH3ra heldu eta herriko 
futbol klubean izena emateko; zortzi 
urteko neskaren ama ironiaz mintzo 
da alabak partida galdu ostean (“Nola 
ez gaituzte ba irabaziko, nabari da 
haiek badakitela jokatzen, eta gureak 
bitartean entrenamenduetan jolasen 
bidez ari dira...”); kirol federatuaz eu-
ren iritzia eman dute beste guraso ba-
tzuek (“Nigatik balitz, umeek hamabi 
urte izan arte ez lirateke kirol federa-
tuan hasiko”; “Futbola eta futbola, ez 
dute besterik buruan, federatuan hasi 
aurretik kirol guztiak ezagutu behar-
ko lituzkete”; “Gipuzkoan behintzat 
beharturik daude eskola kirolean 
izena ematera klub federatuetan ari-
tzeko, ona da hori”; “Guretzat marroi 
bat da ba, hainbeste entrenamendu, 
partida... baina semeak nahi du futbol 
taldean jokatu eta...”); pasa den ikas-
turtean, zazpi urteko umeei gelara 
futbol kromorik ez eramateko agin-
du zien irakasleak, elkarren arteko 
harremanak zikintzen zituztela-eta 
(pentsatzen dut urre koloreko kro-
moak dituztenek gainerakoak xaxa-
tuko dituztela, edota gelako listoenak 
kromo-trukean beti garaile irtengo 
direla); beste irakasle batek Reala-
ren posterrak jarri ditu ikasgelan eta, 
noski, orain beste talde batzuk gustu-
ko dituztenek ere ekarri nahi dituz-
te haienak; futbola gustuko ez duen 
mutikoak hobe du futbola gustuko 
izatea ez badu gelakideek baztertu 
dezaten nahi; ostiralean zortzi urte-
ko alabari markako zapatila kolore-
tsuak erosi dizkio aita batek, alabak 
nahi eta behar dituelako; larunbatean, 
futbol partidaren erdian, aita horrek 
oihu egin dio alabari, baloiari ostikoa 
fundamentuz emateko; igandean bi 
kromo-zorro gehiago erosi dizkio, bi 

euro pobreago umearen bilduma –eta 
egoa– aberastearren; eta astelehe-
nean ARGIArako analisia idazten hasi 
da, futbol profesionalaren bueltako al-
darri ezkertiar bat eta txor, txor, txor...

Kontu potoloak: gizonezkoen Es-
painiako Superkopa saldu izana Saudi 
Arabiari; emakumezkoen Superkopa-
ko finalistek eurek hartu behar iza-
tea irabazi zituzten dominak; Reale-
ko presidente ohi Iñaki Badiolaren 
aurkako epaiketa Twitter-en hainbat 
politikari, epaile eta kazetari irain-
tzeagatik; zale batzuek Roman Zozul-
ya jokalari ukrainarrari "nazi" dei-
tzeagatik A Coruñako Deportivok jaso 
duen isuna, Italiako Juventus klubari 
jarritako zigorra plusbalia faltsuen 
afera dela-eta... Ahaztu gabe poliziek 
Sadarren kendutako banderak eta San 
Mameseko "korok" hauspotu duen 
probintziakeria.

Askotan galdetzen diot nire burua-
ri, futbolak noiz uzten dion izateari 
"umeen kontua", bihurtzeko, ez dakit 
ba, eman genitzake hamaika defini-
zio. Eta ez derrigor negatiboak, ezta 
gutxiago ere! Golek eragiten duten 
felizidadea oinarri izan daiteke-eta 
gustuko gizartea erakitzeko. Edo erre-
sistentziarako. 

LURRALDEA ETA ARKITEKTURA

ULA IRURETAGOIENA
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Non dago komentatu didazun to-
kia?", "Google Maps-en". Geoloka-
lizazioa eta kartografiatzen duen 

mapa, gailu boteretsuak bilakatu dira gure 
gizartean. Eraginkorrak dira: ligatzeko, 
erosteko, jateko eta leku batetik beste-
ra mugitzeko. Mapan ez dagoena, existi-
tzen ez dela sinistu arte. Baina ez dezagun 
ahantzi mapa ez dela errealitatea bera; 
zer agertu eta zer desagertu ideia batek 
domeinutzat duela eta beraz errealitateari 
forma eta deforma emateko gai dela.  

Donostiako Tabakaleran urtarrilean 
egin den “ikusezina ikusten” programan 
ikusgaitasunik gabeko, isilarazitako edo 
zailak diren egoerak eta fenomenoak 
mapa batera eramaten dituzten lanak 
aurkeztu dira. Datuen geolokalizazio ari-
ketan, oharkabean dagoena ikusgai edo 
agerikoago egin daiteke; geografia eta 
datuak gurutzatzean eta mapa batean is-
latzean, badago kontakizun bat osatzeko 
osagairik. Lokalizazio batek duen uholde 
edo sute arriskua konta daiteke, adibi-
dez. Migrazio mugimenduen edo hilketa 
baten kartografiatzea berriz, gertakizun 
baten froga izan daiteke. 

Missing Maps lan humanitarioa egiten 
duten eragileen proiektua da. Estatuek 
kanpo utzi dituzten tokiak/jendea ma-
petara eramateko ekintza burutzen dute, 
zenbat eta non diren jakiteko eta laguntza 
ematea ahalbidetzeko. Existitzen diren 
mapetan ikusezin bihurtu dutena agerian 
jartzeko bokazioa duten mapak dira. Leku 
eta jende horrek, une batez, mapan ikus-
garritasuna izan dezaten. Mexikoko desa-
gertuen kasuan, mapetan emozioak bro-
datzen dituztenak daude, ez-daudenen 
presentzia deituz eta bilaketa-ekintzaren 
bestelako narrazioak sortuz.

Beti egongo da gure mapatik kanpo 
geldituko dena, ezkutuan mantenduko 
dena, behin-behineko ikusgarritasuna 
izango duena, pertzibitzeko gai izango 
ez duguna; eskapatzen zaigulako, ezin 
direlako mapetan jaso, ahaleginak ahale-
gin. Gainera, agian, batzuek desagerturik 
jarraitu nahi dute, maparen ikusgarrita-
sunetik urruti, biziraupen edo ezezaguna-
ren-existentzia mota baten gisara. 

Desagerturik

ANALISIA

  JON TORNER ZABALA

Gol
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DIANA FRANCO

TEKNOLOGIA

Sare sozialen 
eragina bizitzan

Sare sozialek zenbait onura dakartzate, 
baina botere harreman ugariren men-
dekotasuna ere badute. Mendekotasun 

horrek sare sozialen diseinuan eragiten du. 
Aurreko astean gazteen eta sare sozialen 
inguruan lantalde batekin aritu naiz. Tal-
dean izan ginen Madril eta Bartzelonako 
unibertsitateetako ikertzaileak, gazteekin 
lan egiten duten irabazi asmorik gabeko 
erakundeak, kolektibo transhackfeminis-
tak, hezkuntzako eragileak, sareari eta bor-
tizkeriari lotuta lan egiten duten elkarteak... 

Agertu ziren hainbat ikuspuntu parte-
katuko ditut, hausnarketa zabaltze aldera. 
Batzuek pertsonaren gain ikusten dute ar-
dura: azpiegitura, negozio eredu, diseinu 
eta algoritmoekiko akritikoak dira guztiz, 
eta pertsonek euren jokabideak lantzea da 
sare sozialekiko mendekotasuna murrizte-
ko modua. Badaude hori beharrezko, baina 
ez nahikotzat jotzen dutenak, eta teknolo-
gia sozialen inguruan ikertzen dutenak. Es-
katzen dute publikatu daitezela zein kalte 
ekar ditzaketen gazteentzat sare sozialen 
negozio ereduek bultzaturiko teknologien 
zenbait diseinuk, eta horren arabera gober-
nuek erregulazio berriak bideratu ditzatela.

Beste batzuk pribilegiatu batzuk gara, 
lortu baitugu (momentuz) sare sozial he-
gemonikoetan presentzia pertsonal zuze-
na izan barik bizitzea. Eta mezu hori ere 
gazteen baitan zabaltzea beharrezko ikus-
ten dugu. Zelan izan egon barik? Non sortu 
beste harreman espazio batzuk? Nola sortu 
digitalari loturiko beste bizimodu batzuk?

Azkenik, bazeuden plataforma publi-
ko hegemonikoetan (Twitter, Facebook, 
Twitch, Instagram, TikTok....) presentzia 
kritikoa mantentzea beharrezkotzat ikus-
ten dutenak, gazteek beste bide batzuk ba-
daudela ezagutu dezaten, saretzeko beste 
eredu eta azpiegiturak pentsatzen eta egi-
ten dituzten bitartean.

Taldeak ulertzen du sare sozialen era-
gina bizitza osorako dela, jolasa zirudiena 
zentrala bilakatu dela gazte askoren bizi-
tzetan, eta errealitate horri heldu behar 
diogula leku ezberdinetatik. 

NAZIOARTEA

  AXIER LOPEZ

Migratzaileen aurkako politikak 
gogortu, mafiak indartu bitartean

Erresuma Batuko harrera-zen-
troak gainezka daudela-eta, go-
bernuak hoteletan ostatu eman 

zien 200 adingabe inguru desagertu-
ta daude, gobernuak berak pasa den 
astean jakitera eman duenez. Gehie-
nak Albaniatik etorritako nerabeak 
dira, baina Afganistan, Vietnam, 
Pakistan, Egipto, Turkia eta India-
ko pertsonak ere badaude. Erresu-
ma Batuko Migrazio ministro Ro-
bert Jenrickek aitortu duenez, 200 
bat adingabe desagertu dira. Rishi 
Sunaken gobernuak desagerpenen 
berri eman du, The Guardian hedabi-
dearen ikerketa batek jakinarazi os-
tean Barne Ministerioak kudeatzen 
duen Brighton hiriko hotel batean 
bizi ziren dozenaka adingabe bahi-
tu dituztela. Hoteleko langile batek 
egunkariari adierazi dionez, asiloa 
eskatzeko zain ziren dozenaka adin-
gabe bahitu dituzte talde kriminalek, 
eta badirudi Ingalaterra hegoaldeko 
beste instalazio batzuetan ere hala-
ko kasuak gertatu direla. "Adinga-
beak eraikinaren aurrean bahitzen 
dituzte. Desagertu egiten dira eta 
ez dira inoiz berriro agertzen. Tra-
fikatzaileek kalean bertan eramaten 
dituzte", salatu du langileak.

Migrazio ministroak parlamenta-
riei azaldu dienez, 2021etik aurre-
ra iritsitako 4.600 asilo-eskatzaile 

adingabeetatik 440 desagertu dira, 
baina zehaztu du ez dutela atzeman 
haurrak bahitzen ari diren frogarik. 
Agintarien kontroletik ihes egin eta 
desagertu diren adingabeen artean, 
erdia inguru itzuli egin da. Adibidez, 
bakarrik heldu diren 600 bat adinga-
be igaro dira Sussex-eko hoteletik az-
ken 18 hilabeteetan, eta 136 desager-
tze salatu dira. Erdia baino gehiago, 
79, oraindik ez dakite non dauden.

Oposizioaren alderdi nagusiko 
bozeramaile Yvette Cooper laboris-
tak "arduragabekeria" leporatu dio 
gobernuari. Haurrak aterpetxeeta-
tik aterarazten dituen "sare kriminal 
bat" dagoela kritikatu du eta Erre-
suma Batuko Gobernua "erabat huts 
egiten ari dela" zeregin horretan.

Downing Streetera iristean, Rishi 
Sunak lehen ministroak publikoki 
onartu zuen agintaldiko helburu na-
gusietako bat zela Mantxako Kanala 
gurutzatzen duten pertsonen aurka-
ko legedia gogortzea, "legez kanpo" 
sartzen diren pertsonak "berehala 
atxilotu ditzaten", eta, zehatzago, 
uhartera iristen ari diren albaniarren 
kopurua "nabarmen murrizteko". 
Horretarako, polizia kopurua han-
dituko zuela agindu zuen, eta legea 
aldatuko zuela asiloa lortzeko izapi-
deak zailtzeko asmoz. Emaitza mo-
mentuz begi-bistakoa da.  
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Kapitalismoak ez dauka mugarik, 
aseezina da bere gosea, eta itsas 
hondo sakonei begira daukagu 
orain: itsasoaren behealdean 

200 metrotik 10.000 metrora arte doan 
zolari. Sakontasun horietako mineralak 
eta metalak eskuratzea du amets –bes-
teak beste, zink, urre, zilar, kobre, man-
ganeso, kobalto, nikel ala litio–.

Alta, kasik heldu ezina den eremua 
dugu, mendi-katez, sumendiz, arroilaz 
eta eremu zabal abisez osaturikoa. Argia 
ere ez da heltzen sakonera horietara eta 
iluntasuna da nagusi –zer-nolakoa den 
ekosistema, bertako bost animalietatik 
batek du argia jaulkitzen hunki orduko, 
biolumineszentziari esker. Eta Parapan-
dalus sp. ganba bat ere dago, argia goiti 
botaz bere ingurua argitzen duena! Ki-
deak atzemateko, elikadurak errazkiago 
aurkitzeko eta behar orduan lasterrago 
ihes egiteko balio die biolumineszente 

izaerak–. Anne-Sophie Roux ekologis-
tak ondokoa dio Radio Nova irratiari es-
kainitako elkarrizketan: "Itsas hondoa 
baino hobeki ezagutzen dugu ilargiaren 
azala". Ez ditugu ezagutzen bertan ba-
kean diren espezieak –zientifikoek diote 
gure ekosistemako espezien %80 des-
kubritu gabea daukagula–. Baina ber-
din dio, hainbat enpresa eta estatu itsas 
hondoko metal eta mineralak eskuratu 
nahian dabiltza, eta bertako guzia xeha-
tzeko prest dira.

"Nodulu polimetalikoa" nozio zienti-
fikoz izendatzen dira eremu horretako 
aberastasun geologikoak. Zehazki, bost 
eta hogei zentimetro arteko diametro-
dun bolak dira, hazteko milioika urte 
behar izan dituztenak. "Itsas hondoan 
guzia, guzi-guzia, oso poliki doa. 1980ko 
hamarkadan itsas hondora egindako 
lehen espedizioetako talde batek utzita-
ko arrastoak atzo egin izan balira bezala 

ikusten dira. Milioi bat urte behar dute 
manganeso-noduluek, ozeanoen hondo-
ko metal preziatuzko pipita horiek, 5-20 
milimetroz hazteko. Ekologistek abi-
sua emana dute suntsituta dagoen gu-
zia ez dela denbora luzean birsortuko, 
eta agian inoiz ez dela berriz agertuko", 
irakurri daiteke Heinrich-Böll-Stiftung 
Fundazioaren 2018ko Ozeanoen Atla-
sean.

"Sulfuro polimetalikoei" ere begira 
dira, horiek kobrez, burdinez, urrez, zi-
larrez eta zinkez aberatsak, itsaspeko 
gune bolkanikoetan direnak; baita "ko-
baltodun azaldurei" ere, mendi tonto-
rretan dagoena –100.000 lirateke 1.000 
metroz gorako itsaspeko mendiak–. 
Irensgailu eta hondeagailu erraldoi ba-
tzuk bertaratu eta zolak karrakatu eta 
irentsiko lituzkete, ondotik hodi bidez 
bideratzeko enpresen itsasontzi eta pla-
taformetara.

  JENOFA BERHOKOIRIGOIN

Ekosisteman, kliman eta beraz bizian atzerabueltarik gabeko eraginak 
izanen lituzkeen erabaki bat eztabaidagai ukanen du martxoaren 
16tik 31ra Itsas Hondoen Nazioarteko Autoritateak: itsaspean 
dauden metal eta mineralen erauzketari bidea ireki ala ez. Enpresa 
estraktibistak itsaspeari begira jarriak dira, 200 metrotik 10.000 
metrora arteko hondo horiei, eta lobbygintzan dabiltza. Parean, 
ekologistak eta zientifiko andana daude, laster posizionatu beharko 
duten estatuak informatzeko lanari lotuak. Hil ala biziko sokatira 
dugu. Estraktibistek irabaziz gero guztiak izanen gara galtzaile. 

MEHATXUA ITSAS HONDO 
SAKONEAN: 
MINERALEN ETA METALEN 
ERAUZKETA ATE JOKA DUGU
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EKOSISTEMAREN SUNTSIKETA, 
TRANTSIZIOAREN IZENEAN 
Erauzketa horrek kliman eragin atzerae-
zina luke: zientzialariek diote berotegi 
efektua dakarten gasen %38 xurgatzen 
duela itsas hondoak baita isurketa ho-
riek eragindako berotasunaren %93 
ere. Zer gertatuko da karbono dioxido 
horren askatzearekin? "Karbono-bon-
batzat" daukate erauzketa hori, eta nola 
ez, klima larrialdia pairaezina bihurtze-
raino gaiztotu besterik ez luke eginen. 
Nahiz eta eragina argi ukan, eremu horri 
buruzko ikerketa zientifiko guti ditu-
gu eta ezjakintasunak gehiegi. Horrega-
tik dabiltza moratoria bat lortu nahian 
hainbat eragile, eta hori zuhurtasunaren 
printzipioaren izenean.

Oraingoz Itsas Hondoen Nazioarteko 
Autoritateak ez du erauzketa baimen-
tzen, baina iazko uztailaz gero mahai 
gainean du auzia. Industria horri ateak 

ITSAS HONDOA
Itsaspetik 200 eta 10.000 metro artean 
dagoen eremuari begira dira enpresa 
estraktibistak. Arras guti ezagutzen 
dugun ekosistema da itsas hondoarena.
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irekitzeko sekulako presioak jasaten 
dabil lobbyen eta estatu batzuen parte-
tik. Azken horiek, 2023ko uztailerako 
nahi lituzkete aldeko legedi eta pro-
zedurak, ustiaketarako lizentziak jaso 
ahal izateko. Ekologisten kexua haus-
potzeko balio dute beraien argudioek, 
tartean beraien greenwashing joera 
ausartak: trantsizio ekologikoa bide-
ratzeko ezinbesteko urratsa litzateke. 
Beraien hitzetan "berdeak" diren tek-
nologia berrientzako (auto elektroniko, 
plaka fotovoltaiko eta beste) ezinbes-
tekoak dira mineral eta metal horiek, 
eta lur gainekoak ez lirateke nahikoak 
aldaketa hori bideratzeko. Trantsizioa-
ren izenean "karbono bonba" bat za-
partarazteari buruzko eztabaidan sartu 
gabe, baieztapen hori gezurtatzen du 
Anne-Sophie Roux ekologistak: "Eko-
nomia zirkularra eta jadanik ateratako 
mineral zein metalen birziklapena osoki 
bideratuko bagenitu, orduan erantzuten 
ahalko genuke eskaerari".

Ekologistak dabiltza informazioa za-
baltzen eta estatuen ordezkariei begira 
pedagogia eta presio lanak egiten. Horri 
esker zuen Frantziako Parlamentuak 
moratoriaren alde bozkatu urtarrilaren 
17an, gehiengo osoan –215 bozka alde 

eta eskuineko eta eskuin-muturreko 
56 aurka–. Industria horrek eragindako 
kalteen lehen lerroan egonen lirate-
keen Ozeano Pazifikoko ugarteetakoek 
abiatu zuten aurkako mugimendua, eta 
beste estatu batzuk ere dira morato-
riaren alde: Zeelanda Berria, Alemania, 
Panama, Txile ala beste.

Greenpeace zein WWF bezalako Go-
bernuz Kanpoko Erakundeak ere dabil-
tza kanpainak bideratzen. Baina ez dira 

bakarrak: Deep Sea Conservation Coa-
lition izeneko koalizioaren parte dira 
ehun bat kolektibo. Buru-belarri dabil-
tza, hain zuzen, denbora mugatua zai-
gulako: martxoaren 16tik 31ra iraunen 
dute negoziaketek, Jamaikako Kingsto-
nen iraganen direnak, eta orduan ariko 
dira 168 kideak itsas hondoen esplora-
zio eta esplotazioaz eztabaidan.

Oraingoz esploraziorako baimenak 
ditu banaturik sektore hori hobeki 
kudeatzeko 1994an sorturiko Itsas 
Hondoen Nazioarteko Autoritateak. 
Orotara berrogei bat banatu izan ditu 
eta eremuari dagokionez, 1,3 milioi 
kilometro koadro dituzte ikergai. Bai-
men bakoitzak eremu alimalea gor-
detzen du bere baitan, eta hori horre-
la, ustiapenaren pausoa emanez gero 

ondorioak irudikatzea ez zaigu neke... 
Adituek argi dute: ekosistema nahaspi-
latuko luke industria horrek, itsaspeko 
fauna eta flora ezezagunak suntsituz. 
Besteak beste, lurzoruaren sedimen-
tuak mugitzeak kalte egin diezaioke 
uraren uhertasunari, argitasunari eta 
osaketa kimikoari, dakigulako gainera, 
ondotik hondakinak isurtzen dituzte-
la ur horietara, milioika urtez zegoen 
oreka apurtuz –demagun, ekosistemari 

Itsas hondoari buruzko 
ikerketa zientifiko 

guti ditugu eta 
ezjakintasunak gehiegi. 

Horregatik dabiltza 
erausketei buruzko 
moratoria bat lortu 

nahian
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GUZTIA SUNTSITUZ
Makineria eta teknologia sofistikatuak 
garaturik dituzte, itsas hondoa karrakatu 
eta bertako guzia irensteko gai direnak.
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egokitzeko garatzeko gai izan diren 
biolumineszente izaera liluragarria 
ez litzateke nahikoa ur nahasi ho-
rietan–. Zerrerranik ez tresneriak 
eragindako kutsadura akustikoaz.

The Metals Company enpresa ka-
nadarraren esplorazio eta testen be-
rri eman ziguten urte hastapeneko 
bideo batzuek; baimenik gabe, itsa-
sontzian ziren zientifikoek zabaldu 
zituzten, gertatzen ari denaz herrita-
rrak informatzeko: axola gabe, metal 

eta mineralen ustiaketak eragindako 
zaborrak itsas azalera botatzen age-
ri dira –ilegalki gainera, baimenaren 
baldintzetariko bat delako erabiliko 
ez dutena berriz itsas hondoan hus-
tea–. Nauru, Kiribati eta Tonga esta-
tuekin eskuz-esku lortu zuen enpre-
sa kanadar horrek lehen esplorazioa 
"testatzeko" baimena. Baimen ba-
karra Pazifikoko Clarion Clipperton 
eremurako... hango 3.600 tona pipi-
ta ñimiño bereganatzeko. 

TMC enpresaren esplorazio 
eta testen berri eman ziguten 

itsasontziko zientifikoek, 
baimenik gabe zabaldu bideo 
bidez. Zaborrak itsas azalera 

botatzen ageri dira 

EREMU MISTERIOTSUA
Bertako fauna arras guti ezagutzen 
dugu. Zientifikoek diote, 
bertako bost animalietatik batek 
biolumineszente izaera duela, 
hots, argia ekoizteko gai dela.

PIN
TEREST
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Mer Gómez
AUTORE INTERSEXA

NORBERE GORPUTZAREN 
AUTODETERMINAZIOA ETA 

GORPUTZ-OSOTASUNAREN GAINEKO 
ESKUBIDEA ALDARRIKATZEN DITUGU

Terminoa ezagutzen ez dutenentzat: 
zer dira intersexualitateak?
Intersex pertsonen jaiotzazko ezaugarri 
sexualak ez datoz bat gorputz femenino 
eta maskulinoen kategoriekin, zeinak 
oso zurrunak baitira eduki beharreko 
hormonei, gonadei, genitalei eta kromo-
somei dagokienez. Intersexualitateak, 
bada, bi kategoria hertsi horietan sar-
tzen ez diren guztia dira, eta hainbat ha-
markadaz, gaur egun arte, gaixotasun-
tzat jo eta diagnostikatu egin dira. 

Horregatik izendatzen dituzue 
pluralean: ez baitira gauza bakarra, 
ezta gauza uniformea ere. 

Hori da. Ez da hirugarren sexu bat ez ha-
lako ezer. Egia esan, intersexualitate-mota 
esaten zaienak adina sexu egongo lirateke. 

Eta intersexualitateak gaixotasuntzat 
jo dira nahiz eta arau binarioarekin 
bat ez datozen ezaugarriek 
osasunean eraginik ez izan. 
Intersexualitatea ez da gaixotasun bat, 
ez da sexu-garapenaren anomalia bat, ez 
dira sindromeak, biomedikuntzak esan 
izan duenaren kontrara. Baina, ikuspegi 
horren ondorioz, kasu askotan aldaketa-
protokoloak ezarri dira, gorputz inter-
sexak gorputzen arau estetiko binariora 
egokitzeko.

Heteroarauak ere badu zerikusirik 
horretan, ezta?
Gorputza aldatzeko protokoloak gau-
zatzen direnean, aintzat hartu behar da 
arau heteronormatiboen eragina, gor-
putz intersexek ere arau hori betetzera 
bideratua. Izan ere, gorputz intersexak, 
diren moduan, ez dira desiragarriak eta 
ez dute desiratzeko eskubiderik. Eta ho-
rren guztiaren atzean sexu-genero sis-
temak zehazten du zer gorputzek balio 
duten eta zeintzuk ez. Beraz, gorputza 
aldatzeko protokoloak ere hortik egi-
ten dira. Hau da, ez dakizu zein izango 
den haur baten desiraren orientazioa 
etorkizunean, eta hala ere derrigorrez-

Abenduan Euskal Herrian egon zen Mer Gómez idazle eta 
aktibista intersexa, gaiari buruzko La rebelión de las hienas (Hienen 

matxinada) liburua aurkezten. Lagun batek gomendatuta 
iritsi nintzen Oreretako hitzaldira, eta ez zitzaidan damutu. 

Biharamunean, Donostiako kafetegi batean, Gómezek kemenez 
irribarrerik galdu gabe argitu zituen nire zalantzak. Ikus dezagun 

zer esan nahi duen LGTBIQ+ sigletako I letrak.

  DANELE SARRIUGARTE MOCHALES       DANI BLANCO
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ko heteroaraura bideratzen duzu. 
Zergatik neurtu behar dute pertsona 
baten genitalek ez dakit zenbat zen-
timetro zehazki? Zergatik izan behar 
du pertsona baten baginak zakil bat 
barruan hartzeko modukoa, baldin 
eta, beharbada pertsonak horrek ez 
badu sarketa-praktikarik izango bere 
harremanetan? 

Besteak beste, halako protokoloak 
alde batera utzi behar direla 
aldarrikatzen duzue.
Espainiako Estatuko aktibismo in-
tersexeko kideok nazioarteko komu-
nitatearen pausoei jarraitzen diegu 
neurri batean, eta hain justu ere gor-
putzen eta genitalen mutilazio eta al-
daketa oro amaitzea aldarrikatzen 
dugu, estetikagatik baldin bada eta 
ez osasun-arrazoiengatik, eta betie-
re pertsonak hautatu ez badu, noski. 
Beraz, norbere gorputzaren auto-
determinazioa aldarrikatzen dugu, 
baita gorputz-osotasunaren gaineko 
eskubidea ere, eta pertsonak be-
rak erabaki edo ontzat jo ez 
duen aldaketa oro amai-
tzea –gorputz-aldaketak 
zein bestelakoak–.

Jakina, informazio 
osoa jasotzeko eskubi-
dea ere aldarrikatzen 
dugu: intersexualitate 
kasuak agertzen dire-
nean, talde medikoek 
eta biomedikoek informa-
zio osoa izan behar dute, eta 
informazio osoa eta plurala eman. 
Horregatik, halako taldeetan, osasun-
gintzako adar bat baino gehiagotako 
profesionalak bildu behar dira, baina 
baita gaian adituak diren pertsona in-
tersexak ere, edo pertsona intersexen 
elkarte edo taldeetako kideak, esate 
batera, Grapsia edo Kaleidos. 

Beste gako garrantzitsu bat: 
jakinaren gaineko baimena.
Dokumentu hori ebakuntza guztietan 
ematen da, pertsona intersexei eta 
haien senideei ematen zaie, sinatzeko. 
Jakinaren gaineko baimenak baditu 
zenbait ezaugarri bete beharrekoak, 
baina une batzuetan ezaugarri horiek 
ez dira bete. Intersexualitate kasuak 
agertzen direnean halako larritasun 
psikosozial bat sortzen denez, hertsa-
pena baliatu izan da dokumentuak si-
narazteko –adibidez, kasu batzuetan, 
tumoreak garatzeko arriskua zegoela 

esan izan da–, ez da informazio oso-
osoa eman, ez dira jakinarazi ebakun-
tzaren osteko ondorioak, eta, gainera, 
egun kopuru jakin bat dago haurra 
erregistro zibilean erregistratzeko. 
Hala, dena bizkortzen da, eta kasu 
askotan, desinformazioz, informazio 
okerrarekin edo gutxi gorabehera-
ko informazioarekin sinatu da doku-
mentua. 

Aldaketen gaia ixteko: egiten dira 
oraindik?
Gaur egun mugitzen ari gara, elka-
rrekin korapilatzen ari gara, eta in-
tersexualitateei buruzko ikusgaitasu-
na hazi da; ondorioz, egia da gauzak 
aldatzen ari direla, talde mediko 
batzuek ikasi nahi dute eta pertso-
na intersexen taldeekin lan egiteko 
prest daude. Hala ere, zenbait erietxe-
tan ebakuntzak egiten dira oraindik 
ere —estetikagatik eta ez osasuna-
gatik—, eta batzuetan gainera ez da 
informazio osoa eskaintzen.

Gaur egun, zein da 
Espainiako Estatuko 

aktibismo 
intersexaren egoera?
Gutako asko aktibis-
moan gabiltza duela 
hainbat urte; hasieran 
espazio txiki eta pri-

batuagoetan aritu gara, 
eta pixkanaka jendaurre-

ra zabaldu eta hedatu da 
lan hori. Mugimendu sozia-

lek, feminismoaren gorakadak eta 
LGTBI aldarrikapenek ere izan dute 
eraginik, eta komunitate intersexeko 
kideok ausartu gara hor egoten eta I 
letra gorpuzten.

Azken bost urteotan, 2018tik au-
rrera bereziki, halako udaberri inter-
sex bat gertatu da: desarmairutu egin 
gara; nahiz eta I letra oraindik oso 
ikusezina den eta jende askok ez da-
kien zer esan nahi duen ezta jende 
intersexa nor garen ere –hau da, ba-
dakigu ezezagutza handia dela orain-
dik ere–, hala eta guztiz ere, esango 
nizuke pertsona intersexak, inoiz bai-
no gehiago, hor gaudela, publikoak 
garela eta gure eskubideak aldarrika-
tzen ditugula.

Hitz egin dezagun La rebelión 
de las hienas liburuari buruz. 
Pertsona intersexen bizi-
kontakizunak bildu dituzu. 

Gorputzen eta 
genitalen mutilazio eta 
aldaketa oro amaitzea 

aldarrikatzen dugu, 
estetikagatik baldin 
bada eta ez osasun-

arrazoiengatik”

Mer 
Gómez

   SALAMANKA, ESPAINIA, 1988

Autore eta aktibista intersexa. Ka-
zetaritzako gradua ikasi du, eta, 
ondoren, Bake, Gatazka eta Gara-
penaren Nazioarteko Ikasketak eta 
Ikasketa Feministak eta Genero-
Ikasketak. Mikroantzerkiko bi baka-
rrizketa idatzi eta taularatu ditu, La 
revolución de Lola (Lolaren iraultza) 
eta Solo apto para BICHAS RARAS (Piz-
tia bitxientzat bakarrik) eta Se rece-
ta silencio (Errezeta: isiltasuna) do-
kumental laburrean parte hartu du. 
Pikara Magazine aldizkarian artiku-
luak idatzi izan ditu. 2020tik hasita, 
i de Intersex kolektiboaren koordi-
natzailea da Laura Vila Kremer-ekin 
batera. Sentsibilizaziorako espazio 
horretan intersexualitateei eta gor-
putz-aniztasunei buruzko presta-
kuntza eta informazioa eskaintzen 
dituzte. Gaur egun, tesia egiten ari 
da Euskal Herriko Unibertsitatean, 
Ikasketa Feministen eta Genero 
Ikasketen programaren barruan.
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Nolatan hasi zinen horretan?
2015-2016 urteen inguruan hasi nin-
tzen desarmairutzen eta intersexua-
litatea lantzen. 2016an hasi zen nire 
bidaia: lehenik despatologizazioa izan 
zen, eta horrek desarmairutzea ekarri 
zuen, besteekin batera gorpuztu ahala. 
2016an, bada, liburuko protagonis-
tak ezagutzen hasi nintzen. Liburuan, 
2016tik gaurdaino aurkitu ditudan 
pertsonen bizi-kontakizunak azaltzen 
ditut. 

Pertsona horiei elkarrizketak 
egiteko prozesuan, zer kontu iruditu 
zaizkizu deigarriak, zure bizipenen 
antzekoak edo guztiz desberdinak 
zirelako?
Esango nuke pila bat elikatu nautela. 
Haurrak zirenean edo koskorragotan 
inongo elkarterekin harremanik izan ez 
duten intersexentzat oso-oso garran-
tzitsua da lehendabiziko aldiz pertsona 
intersex batekin parez pare topo egiten 
deneko egun hori. Baina, hortik harago, 
eta liburua egin ahala deskubritu dudan 
moduan, pertsona batekin esertzea, eta 
beharbada pertsona horrekin hitz egin 
izan duzu jada zure bizipenez, baina per-
tsona horrekin modu serioan esertzea 
hura entzutera, hura zure aurrean biluz-

tea eta zu ere harekin batera biluztea, 
biek bizi izandako indarkeriez hitz egi-
tea… Hori oso intentsoa izan da, baina 
oso beharrezkoa ere bai, osatzeko…

Sendagarria izan da.
Bai, beste batekin bizipenak parteka-
tzea eta, horretan ari zarela, indarke-
ria eta bizipen komunak izan ditugula 
ikustea: adibidez, presioa egin digute 
intersexualitatea ezkutatzeko, horretaz 
ez hitz egiteko, isiltzeko, zeren bai talde 
medikuek, baina baita gizarteak ere ho-
rixe gomendatzen baitzigun: isiltzeko. 
Oso zaila zen I letrari buruz hitz egitea 
inork ez zekienean ezertxo ere horretaz. 
Gero, beste bizipen batzuk ez dira ko-
munak, testuinguruaren arabera. 

Espainiako Estatutik kanpoko 
intersex pertsonen ahotsak ere bildu 
dituzu.
Bai, eta interesgarria izan da Frantziako 
Estatuko aktibista intersex batekin hitz 
egitea, jakite aldera nola dagoen egoera 
Frantzian ez ezik Europan ere, jakite 
aldera ea gauza bera gertatzen den diag-
nostikoekin, protokoloekin… Ea gauza 
berak egin diren Frantzian, AEBetan eta 
Mexikon, adibidez. Beste leku batzue-
tako jendearekin hitz eginez, ohartu 

gara nahiko modu antzekoan kudeatu 
izan dela. Egia da, ordea, beste zenbait 
lekutan, osasungintza publikoa ez den 
edo guztien eskura ez dagoen lekuetan 
zehazki, pertsona asko ez direla pasa 
baliabide medikoetatik, eta beren inter-
sexualitatea askoz modu osasuntsu eta 
politagoan bizi izan dutela, aniztasuna-
ren parte gisa. 

Espainiako Estatuan ere izan 
da halako bizipenik, jende 
zaharragoaren kasuan esate 
baterako.
Bai, bizipen desberdina izan dute haiek 
ere. Beharbada zenbait pertsonak ez 
zeukaten hilekorik, baina oro har ez 
zenez hilekoaz hitz egiten, sexua eta 
sexualitatea tabuak zirelako, ez zen 
hautsik harrotzen. Edo zenbait gizonek 
bularrak zituzten, edo zakil txikiagoa, 
edo halakoren gorputza ez zen errepro-
duktiboa, baina hori zen dena. Orduan, 
jende askok, intersexa izanda ere, ez 
zekien hala zenik. Ez zituzten baliabi-
de medikoetara bideratzen. Eta horrek, 
nire iritziz, erakusten du ezen proto-
kolo horiek denak, halako larritasunez 
eta halako dramarekin ezarri nahi ziren 
protokoloak, pertsona askok ez dute 
inongo dramarik izan eta ez dute amai-
tu… Liburuko pertsona bati, adibidez, 
30 urterekin hilko zela esan zioten. Ba 
ez da hala izan.

Tesia amaitzen ari zara. Hor 
ere pertsona intersexen bizi-
kontakizunak bildu dituzu, baina 
beste ikuspegi batekin.
Tesian ere pertsona intersexekin lan 
egin dut; zehazki, hamar pertsonako 
talde batekin: intersexak izateaz apar-
te, denak gizarteratu dituzte emakume 
gisa. Interesgarria iruditzen zitzaidan, 
Ikasketa Feministen eta Genero-Ikaske-
ten taldetik abiatuta, emakume izateari 
eta feminitateari buruzko ideia horiek 
gure gainean izan duten eraginaz hitz 
egitea eta aztertzea ea feminismoaren 
barruan sentitzen garen ala ez, dis-
kurtso batzuek ukatu egiten gaituzte-
la sentitzen dugun ala ez… Nik buruan 
neukan hori denbora guztian, militante 
feminista izan naizelako eta banaize-
lako oraindik. Orduan, funtsezkoa iru-
ditzen zitzaidan gure artean intersex 
moduan izan ditugun despatologizazio-, 
desarmairutze- eta gorpuzte-prozesuak 
kontatzeaz aparte, lantzea ea nolakoa 
izan den guretzat feminitateari buruzko 
diskurtso jakin baten pean garatzea. 
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Lehenago esan duzunaren arabera, 
gaur egun talde mediko batzuk 
ikasteko gogoz daude, eta gauzak beste 
modu batean egiteko prest ere bai. 
Era horretako proiektu bat abiatu zen 
Osakidetzan 2018an, eta zeuk parte 
hartu zenuen horretan. Azalduko 
zenidake zer moduz joan zen?
Ikasketa Feministen eta Genero-Ikaske-
ten Masterrera iritsi nintzenean, jakin 
nuen Donostia ospitaleak proiektu bat 
abiatu zuela, Euskal Herriko beste ospi-
tale batzuekin elkarlanean, intersexua-
litateak lantzeko, eta proiektu horretan 
ikuspegi feminista eta genero-ikuspegia 
txertatu nahi zituztela. Orduan nik eta 
taldeko beste ikertzaile batek egitas-
moarekin bat egin genuen. Gaur esango 
nizuke pozgarria iruditzen zaidala talde 
medikoek ikuspegi feminista eta genero 
ikuspegia aintzat hartzea, eta, ez hori ba-
karrik, pertsona intersexak ere proiektu 
horietan jardun daitezen nahi izatea, in-
tersexualitate kasuak agertzen direneko 
protokoloak eta praktikak hobetzeko 
egitasmoetan. 

Bestalde, esperientzia horren ostean, 
proiektuaren arduradunetako batek, 
osasun langilea bera, doktore tesi 
bat garatu du gaiaren inguruan.

Bai, eta doktore tesi horren ondorioak 
ere pozgarriak iruditzen zaizkit, izan 
ere, tesi horren ondorioetan esaten da 
diziplinarteko taldeak sortu behar dire-
la, pertsona intersexen elkarteei eta tal-
deei buruzko informazioa eman behar 
dela, orain arte garatu diren protokoloak 
zalantzan jarri behar direla, eta hemen-
dik aurrera zer eratako protokoloak ga-
ratzen hasi behar diren ikasi. Eta batez 
ere, ez dela indarkeriarik gauzatu behar 

gorputzen gainean estetika kontuenga-
tik, osasunari lotutako arrazoirik gabe. 
Garrantzitsua da hemendik aurrera ere 
aliantzak sortzea talde medikoekin, ba-
tez ere bestelako protokoloak garatzeko 
gogoz dauden taldeekin. Zentzu horre-
tan, pozgarria iruditzen zait, tesi horrek 
ondorioetan ikuspegi zabalago bat bildu 
duelako, adeitsuagoa, eta, batez ere, giza 
eskubideak errespetatzearen aldeko 
ikuspegia. 
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BALEREN BAKAIKOA 
AZURMENDI
EKONOMIALARIAInflazioa ez da neutrala

Oraindik Covid-19 erabat gainditu 
gabe geneukanean ekonomian 
ezaguna zaigun fenomeno batek 

eraso gintuen, inflazioak. Hain zuzen, 
prezio orokorretan egoten den eten-
gabeko igoera azaltzen hasi zitzaigun 
2021eko amaiera aldera, Ukrainako ge-
rra hasi aurretik.

Inflazioaren zergatiak ugari dira, 
baina laburbilduta bi bereiziko nituzke: 
gehiegizko eskari orokorrak sortzen 
duena edo ekoizpen kostu gehigarriak 
erakarritakoa. Egia da, Covid-19 gain-
ditzen hasi ondoren, metatuta genituen 
aurrezkiak erabiltzen hasi ginela, eta 
ondorioz eskari orokorrak gorakada 
handia izan zuela, baita erregaien pre-
zioek ere. Horrela, lehenengo kasuan, 
ondasun eta zerbitzuen eskasia da in-
flazioaren zergatia; bigarrenean, aldiz, 
erregaien prezioek, baita garraio kos-
tuek ere, eragin nagusia dute ondasun 
eta zerbitzuen salneurrietan.

Berehala, finantza munduko aginta-
riek neurriak hartu zituzten, eta, ekoiz-
pen kostuen gain eraginik handiena 
duten erregai eta energien prezio oli-
gopolistak kontrolatu ordez, interes ta-
sak igotzen hasi ziren, bai AEBetan bai 
EBn. Neurri horrekin ekonomia hoztu 
egiten da eta langabezia handitu, eta lan-
gabetuak txirotzea eragiten du; izan ere, 
lehentasuna prezioak egonkortzea da, 
langileen ongizatea saihestuta. Haatik, 
langileak dira kaltetuta ateratzen dire-
nak inflazioaren ondorioz, beraien zatia 

murritzagoa izango baita urteko BPGan; 
halaber, langileek bizirauteko erosten 
dituzten ondasunen prezioak ere gares-
tiagoak direnez, are txiroago bihurtzen 
dira. Horregatik, ezinbestekoa litzateke 
langileen soldatak indexatzea –inflazioa-
ren ostean erosahalmena ez galtzeko 
moldatzea–, eta prezioak igo ahala, sol-
datek ere bide horri heltzea. Baina ho-
rretarako langile sindikatu boteretsuak 
behar dira. Halere, indexazioak ez du 
esan nahi langileek beraien zatia man-
tenduko dutenik BPGan, produktibita-
teak ere gora egiten baitu.

Inflazio tasa altua zela-eta, ezagu-
nak izan ziren soldaten indexazioak 
Brasilen edo Mexikon. Halaber, Fran-
tziako Estatuan ezarri zen soldaten in-
dexazioa, baina Bigarren Mundu Ge-
rratea amaitu berria zen, eta langile 
sindikatuak oso sendo zeuden lan bal-
dintzetan baikorki eragiteko. Halere, 
geroago, Mitterrand sozialdemokrata 

lehendakari zela, bertan behera utzi 
zuten indexazioa, soldatak merkatu in-
darren arabera finkatu behar zirelako. 
Bien bitartean, aurrekontu publikoak 
finantzatzeko zor publikoa indexatzen 
hasi ziren, finantza eragileei ziurtasuna 
emate aldera.

Mailegu hipotekarioen hartzaileak 
ere zigortzen ditu inflazioak, prezioak 
kontrolpean edukitzeko interes tasak 
igo baitituzte, finkoa ez bada, bederen. 
Horrela, sektore ekonomiko galtzaile 
horren errentaren beste zati bat finan-
tza sektorera igaro da. 

Bestalde, zor publikoa errentistek 
eskuratzen dute. Gobernuek betidanik 
jaulki dute zor publikoa, eta dirudu-
nentzat inbertsio paregabea da. Orain, 
funts putreek zein pentsio funts pribatu 
erraldoiek zor publikoa erosten dute 
eta beronen zati bat indexatu, edo zo-
rraren interes tasa garaiagoak exijitu... 
Ez da kasualitatea Espainiako Estatuko 
konstituzioaren 135. artikulua alda-
tzea, zor hartzaileek lehentasuna izan 
dezaten gobernuaren ordainketetan.

Beraz, soldatak indexatu beharko li-
rateke, langileen eros ahalmena eus-
teko. Are gehiago, neoliberalismoaren 
zaindari den Nazioarteko Diru Funtsak 
demostratu du soldaten igoerak ez due-
la inflazioaren espirala abiarazten, bai-
na igoerak inflazio tasaren azpitik egon 
behar omen du. Zergatik ez da bera ger-
tatzen soldatak inflazio tasaren gaine-
tik igotzen badira? 

Langileek bizirauteko 
erosten dituzten 

ondasunen prezioak 
ere garestiagoak 

direnez, are txiroago 
bihurtzen dira
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Amatasun 
libre eta 
nahi izana

Feministok zer den eta zer iza-
tea nahi dugun arteko ten-
tsioan bizi gara. Munduaren 
ezaugarri askori buruz uste 

dugu, zintzo, ondo ez daudela, jus-
tuak ez direla, alda daitezkeela eta 
aldatu behar direla. Horien artean 
gurasotasunaren eta bereziki amata-
sunaren baldintza materialak daude.

Ia emakume guztiek egiten diote 
inoiz galdera hau euren buruei: ama 
izan ala ez izan? (Gizonen artean ez 
da hain ohikoa aitatasunaren auke-
raz galdezka ibiltzea, baina oraingoan ez 
gara hor sartuko). Batzuoi ordu laurden 
batean pasatzen zaigu duda, erantzuna 
zentzu batean zein bestean izan, baina 
beste asko zalantzan gora eta behera 
ibiltzen dira luzaroan. Emakume askok 
muinak urtzen dituzte argitu nahian ea 
erditu (edo adoptatu) ala ez; bakarrik, 
bikotean, hirukotean, tribuan, orain ala 
geroago. Ama bihurtzearen alde onak 
eta txarrak aztertzen eta neurtzen saia-
tzen dira: mereziko al du? Pozik egongo 
naiz? Damutuko ote naiz? Une egokia 
izango ote da? (Oker ez banago, galdera 
gehienak norbere buruari eta ama mo-
duan izango duen bizitzari buruzkoak 
dira, ez hainbeste etorriko den umeari 
buruzkoak).

Gaur, hemen, amatasuna ez da patu 
ekidinezina emakume gehienentzat: 
erabaki dezaket ama ez izatea. Baina 
ama izatea erabakitzen badut (orain, 
hemen), eta oso bereziki neuk bakarrik 
izatea erabakitzen badut, bikotekide-
rik gabe edo hazkuntzan parte hartzeko 

prest dagoen sare handirik gabe, ziur 
aski, nire egunerokotasunean uko egin 
beharko diet plan batzuei. Adibidez, zi-
nemara nahi dudanean joateari, bermu-
ta luzatu eta desorduetan jateari, gradu 
bat denbora laburrean ateratzeari, edo-
ta asko interesatzen zaidan hitzaldiari. 
Hori biderkatuko da pobre banaiz, edo 
lanbide xurgatzailea edo ordutegi kas-
karrak baditut.

Pobrezia bidegabekeria da berez, eta 
baita ere lanen ordutegiak bizitzare-
kin bateraezinak izatea, edo beharrak 
dituzten pertsonen zaintza eta arreta 
prekarizatuta eta bermatu gabe egotea. 
Horregatik, zaintza-sistema publiko bat 
erreibindika dezakegu eta aldarrikatu 
behar dugu, eta horretan ari gara, bizi-
tza duina emateko zaindu behar denari 
eta modu profesionalean edo ingurune 
pertsonaletan zaintzen duenari. Baina 
irudikatu ahal dugun zainketa unibertsal 
eta bermatuen zerbitzu publikorik one-
nak, hemen eta orain, eta, ziur aski, ima-
jina daitekeen mundurik onenean ere, 

ez du inoiz lortuko (eta ez du lortu 
behar) hartzen ditugun erabaki ja-
kin batzuei lotutako sakrifizio-dosi 
gutxienekoak erabat ezabatzea.

Zehazki: negar, oihu eta enba-
razu egiten duen nire umearekin 
museo batera edo antzerkira joa-
tea, denetarako eta etengabe esku-
bidea omen dugulakoan. Eskubide 
aldarrikapen forman mozorratu-
ta badator ere, neoliberalismoak 
eragindako infantilizazioaren on-
dorioa da, I want it all and I want 

it now (dena nahi dut eta orain nahi dut) 
leloaren ildotik. Guztion kalterako da: 
antzezleentzat, gainerako publikoaren-
tzat, ama edo aitarentzat eta haurraren-
tzat. Gezurra da beti dena ahal izatea, 
gauza bateraezinak eta uko egitea da-
karten erabakiak daude.

Sakrifizioa judu-kristautasunaren 
programari dagokiola aldarrikatu dugu 
eztabaidarik gabe. Eta gu hedonistak 
gara, ez dugu moral judu-kristaua onar-
tzen; beraz, ez-ez-ez, sakrifiziorik-ez. 
Baina… benetan? Ez genuke berriro pen-
tsatu beharko? Zer lor daiteke bizitzan 
sakrifiziorik gabe? Komunitatea atera 
dugu xisteratik, bertan dena Yuppiren 
mundua modukoa balitz bezala, besteak 
zaintzea eta artatzea soilik maitasunez 
edo soldata duin baten truke egin behar 
den zerbait balitz bezala, inoiz ez obli-
gazioz edo sakrifizio pertsonalez. Sakri-
fizioaren apologia kristauen esku utzi 
dugu (beste gauza asko bezala). Eta hor 
gabiltza, kapitalismoak ezarritako mun-
du ustez hedonistan galduta. 

PAULA ESTÉVEZ
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Bigarren ataletik

Adinkeria

Ofentsiba inperialista globalaren 
garaian bizi gara. Gehienetan, in-
perialismoa bere aurpegi esplizitu 

eta basatienarekin lotzen da: gerra in-
perialista. Inperialismoa, ordea, prozesu 
askoz konplexuagoa da, erdigune inpe-
rialistak "periferien" gainean duen do-
minazio-harremanean adierazten dena. 
Inperialismoak gerra esan nahi du, baina 
beste hainbat aurpegi ditu: dependentzia 
ekonomikoa, baliabideen eta lan-indarra-
ren esplotazioa, eta kulturaren desjabe-
tzea. Desjabetze kulturala funtsezkoa da 
inperialismoarentzat. Inperialismo kul-
turala, batetik, kultura dominantearen 
inposaketa da, eta bestetik, tokian-tokiko 
kultura, erritual, ohitura eta bizimoduen 
suntsipena. Halaber, kontakizun baten 
inposizioa ere bada, Historia (Bakarra eta 
Ofiziala) bihurtzen den kontakizuna.

Inperialismoak historian eragiteko 
duen modua errebisionismoa da. Horren 
boterea ez da historia asmatzea, baizik 
eta "denbora historikoaren" erabile-
ra interesatua egitea. Chimanda Ngozi 
Adichie-k planteatzen duen moduan, "he-
rri bat desjabetzeko modurik sinpleena 
bere historia bigarren ataletik konta-
tzen hastea da". Zentzu berean, Mourid 
Barghouti-k dio: "Hasi historia bigarren 
ataletik kontatzen, eta Amerikako india-
rren geziak kriminal bihurtuko dira, eta 
zurien armak biktima"; era berean, "bel-
tzek zurien aurka senti dezaketen amo-
rrua benetako ankerkeria bilakatuko da".

Historia bigarren ataletik hastea in-
perialismo kulturalaren marka da. Biga-
rren atalak estatu kolpeak, esku-hartze 
militarrak, atxiloketak, torturak eta ge-
nozidioak legitimatzen dituelako. Ofen-
tsiba inperialistak gauzatutako gatazka 
guztiak bigarren ataletik hasiz kontatzen 
dizkigute Mendebaldeko hedabide eta 
politikari guztiek. Hori horrela, Ukrai-
nako gerra 2022ko otsailean hasi zela 
esaten digute, Errusiaren inbasioarekin, 
ez, ordea, 2014an Donbassen aurkako 
bonbardaketekin. Era berean, Israel eta 
Palestinaren arteko "gatazka" Gazatik Tel 
Avivera jaurtitako koheteekin hasi zela 
diote, eta ez Israelen kolonizazioarekin 
eta apartheid politikarekin. Libia, Siria, 
Afganistan eta Iraken "ezegonkortzea", 
bestetik, botere-hutsune eta gerra zibi-
leko testuingurutik hasi zela xuxurlatzen 
digute, eta ez inbasio inperialistarekin. 
Eta Afrikako kontinenteak bizi duen 
miseria "tribuen gatazkekin" hasi zela 
oihukatzen digute, eta ez inperialisten 
kolonizazio, gerra, estatu kolpe eta geno-
zidioekin.

Gaur egun, inperialismoaren aurka 
borroka egitea gure historiaz birjabe-
tzea ere bada, kontakizun bakarrarekin 
hautsiz eta bigarren ataletik hasten den 
historia suntsituz. Historia lehenengo 
ataletik kontatzeko beharra dago, harta-
tik abiatzeak emango baitigu historia gu-
du-zelai eta askatasun-tresna bihurtzeko 
aukera. 

Noizbehinka, ispiluaren aurrean 
paratzen naiz pentsatzera zelan 
den posible hogeita sei urterekin 

jendeak etengabe adin txikikoa den per-
tsona batekin nahastea. Perspektiba al-
datzen zait hemeretzi urteko gazteak 
ikustean, lasai asko, nik baino hamar 
urte gehiago izan ditzaketela iruditzen 
zaidalako gehienetan. Eta, egiaz, ez 
dit inporta. Edo ez litzaidake inporta-
ko adinkeriak agintzen duen biolentzia 
egunerokoan jasango ez banu: infantili-
zazioa, ezezagunen errietak, kidearekin 
leku batera joan eta langileak niri da-
gokidan zerbait hari galdetzea, ez be-

giratzea, dendan garagardorik salduko 
ez didatela esatea, poliziek txiki deitzea 
(azken horrekin ezin dut) edota gizon 
heldu ezezagun batek kaletik jarraitzea 
eskolatik natorren galdetuz (bai, gerta-
tu zait). Hala tratatzen ditugu gazteak: 
inongo agentziarik ez duten objektu 
gisa. Gure frustrazioak botatzeko zabor-
tegi gisa. Nik, tamalez, hogeita sei urte-
rekin hau eta gehiago jasaten jarraitzen 
dut, adin txikikoa den mutiko batekin 
nahasten nautelako. Iruditegi kolekti-
boan bolleren gorputzek tokirik ez du-
telako. Faborez, ez tratatu gazteak zuen 
nagusiek tratatzen zaituzteten bezala. 
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Larrekoa, Gutenbergen 
tramankulua eta ChatGPT

Nire adiskide batek –aski maltzurra 
berau– esan ohi du horrenbes-
tetan eskatzen dugun euskara-

ren normalizazio betea inoiz gertatzen 
bada, lehen ondorioa bertsolaritza de-
sagertzea izango dela. Ez da jendau-
rrean esaten ausartzen, ordea, ez baita 
zuzentasun politikoaren legeak hautsi 
zale. Nire aldetik, ez dut ukatuko hiz-
kuntza larrekoa noranahiko bihurtzeko 
prozesuan bertsolaritzaren ekarriak 
eduki duen garrantzia. Gainera alfe-
rrik litzateke: Oteizak, erdaldun jenial 
hark, ehun mendeko alibia eman zion 
euskal bat-batekotasunari. Eta gure 
zientifikorik ezagunenak berretsi. Zer 
dezake ba, guk, hilkor arruntok, kon-
tra esango dugun ezerk? Izan ere, ba 
al da errealitatean bertsolari on batek, 
hamar segundoz, eta sakontasun osoz, 
hamar-zortziko neurrira errendituko 
ez duenik? Gutenbergen tramanku-
lua zokobetailu astun bat baino ez da. 
Gainbaloratuta dago. Nekez ulertzen 
da munduan zehar, mendeetan, eduki 
duen ospea.

Nik ere egin dut barre Txirritaren 
andaluziarrarekin eta paretarekin, eta 
Lazkao Txikiren ateraldiekin. Eta ne-

gar Xalbadorren “Hildako emaztearen 
soinekoari” edo “Negarra begian” en-
tzutean. Nahiz eta azken horien kasuan 
beti zalantza eduki ez ote ziren ipurdia 
aulkiaren gainean eta orri zuriaren gai-
nean sortuak.

Baina onar dezagun: hizkuntza larre-
koaren eta Gutenbergen tramankulua-
ren arteko harremanak problematiko 
samarrak izan dira beti.

Kasualitateak nahi izan du, eta da-
tozen mendeek berresten ahalko dute, 
ezen, gutxi gorabehera Lujanbiok txa-
pela jantzi zuen egunean –“mingaina 

dantzari irabazteko desesperantzari”– 
txapelbako Canok sonetoen liburu bat 
argitaratu zuela –“hitzak josi arteko so-
segu gabeziaz”–. Nahiz eta, Canok jolas 
literarioak eta paradoxak zenbat maite 
dituen jakinik, kasualitatea ote den za-
lantzan jartzen ahal den zerbait izan.

Baina teknologiak zaharkitu du Gu-
tenbergen tramankulua ere, eta denbo-
rak lausotu du gure artean inoiz eman 
ez den –baina ematen ahal zen– eztabai-
daren distira: zer da gehiago, idatzia ala 
ahozkoa? 

Ber denboran txapel-konturik behar 
ez duen ChatGPT adimen artifizialak 
eguzkiari buruzko poema bat ondu 
omen du, beste balentria batzuen ar-
tean. Diotenez, laster egongo dira so-
bran bertsolariak eta idazleak oro.

Gogoan dut Italo Calvinok, 1967an 
emandako hitzaldi batean (gaztelaniaz 
Cibernética y fantasmas izenburuarekin 
argitaratua), aintzat hartzen zuela ma-
kina batek kultura guztia produzituko 
zuen eguna. Ez du inporta –esatera zeto-
rren, gutxi gorabehera–; beti izango da 
kontzientzia humano bat haren kalitatea 
epaituko duena… Hori hala den artean 
ez gara hain larri ibiliko. 

ChatGPT adimen 
artifizialak poema 
bat ondu omen 

du. Diotenez, laster 
egongo dira sobran 

bertsolariak eta 
idazleak oro
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Ahanzturaren aurkako borro-
kan ari direnak, ordea, badi-
ra, eta aurtengo Argia Sariek 
badute kutsu hori edo, hobe-
ki esanda, hari hori izan lite-

ke batzen dituena. Eguneroko tira gra-
fikoan balio batzuk transmititzen ari 
denak sala dezakeen zapalketatik, Eus-
kal Herriko hamaika lagunek jasandako 
tortura sistematikoa argitara emango 
duen dokumentaleraino. Minbizia zapi 
arrosadun emakume borrokalariaren 
iruditeriatik atera, eta errealitatean di-
tugun tabuekin apurtuz gaixotasuna 

mahai gainean jartzen dituen podkas-
tetik, bikotekidea Polonian kazetaritza 
egiteagatik preso duen emazteraino. 
Eta azterketak euskaraz egitea lortze-
ko lanean ari diren ikasleetatik, sarean 
libre ibili ahal izan eta aberatsen esku 
egongo ez diren plataformak sortzen 
dituztenetaraino.

IKUS-ENTZUNEZKOA: 
KARPETA URDINAK
Egia ofizialak superprodukzioen bitar-
tez kontatzen diren bitartean, herri ba-
ten tragedia isilean itota uzteko arriskua 

dago, guk geuk kontatzen ez badugu. 
Estatuen biolentziaren biktima izan di-
ren eta erreparaziorik ez duten milaka 
euskal herritar torturaturen gaia argita-
ra ateratzeko lana egin dute ikus-entzu-
nezko honen bitartez. “2016an aukera 
izan nuen Kriminologiaren Euskal Insti-
tutuak EAEn 1960tik 2015era izandako 
tortura kasuei buruz egindako txostena-
ren aurkezpen eta irakurketa saioetan 
egoteko, eta pentsatu nuen garai baten 
hasiera markatzen zuela, aitortzaz eta 
erreparazioaz hizketan hasiko ginela, 
eta hala ez bazen, kaleak jendez beteko 

Dena eskubide dugunaren uste orokortu samar 
bat nabari dut inguruan azken aldian. Kontsumoari 
lotua ote? Klasetik ere izango du. Dirua, azken 
batean. Zerrendatzen ditugu lagunartean gure 
eskubide amaiezinak, betebeharrekin gutxiago 
gogoratuta eta oinarrizko eskubideak zapaltzen 
dizkigutela ahaztuta. Non eta Europan. Afrika 
beltzean balitz, hirugarren munduan akaso... Eta 
bitartean ahaztu dugu tortura, ahaztu dugun 
bezala adierazpen askatasunik eza edo hizkuntz 
eskubideak, ahaztu dugun moduan osasunerako 
dugun eskubidea zein sarean libre ibiltzekoa.

  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA       DANI BLANCO

Ikusezinei irudia eta 
ahotsa jartzeagatik
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zirela. Oker nengoen, garai baten amaie-
ra zen batzuentzat, kaxoia ixteko unea, 
eta horren aurrean kaleak ere ez ziren 
bete, nik uste bezala”, kontatu digu An-
der Iriarte dokumentalaren egileak.

Ikusezina argitara ekartzeak berez 
badu garrantzia, baina, are gehiago, 
asmo politikoak dituen ezkutuko prak-
tika hori masiboa eta sistematikoa izan 
bada. “Euskal Herriko inguru zabal ba-
tean inor gutxi topatuko duzu tortura 
ukatzen duenik, baina uste dut jendarte 
gisa ez dugula jakin gaiaren pisua kal-
kulatzen eta kudeatzen”, dio Iriartek. 

“Torturatuak antolatzen has daitezen 
laguntzeko dokumentala ere bada”, az-
pimarratu digu egileak.

PRENTSA: ZUGAZART
Marrazkiak haurren kontu moduan 
hartzen dira sarri. Komikiak irakurtzen 
dituena zenbaitek irakurle ere kontsi-
deratzen ez duen lez. Asko dira, ordea, 
arkatzaren punta zorrotz, maiz umore-
tik, baina gaurkotasuneko gaiak kritikaz 
marrazten dituztenak. 

Unai Iturriagak 2019ko ekainean hasi 
zuen Zugazart sinaduraren atzeko lana 

Gara egunkarian, eta lau urte haueta-
ko ibilbidea saritu dute. Langile grebak, 
euskararen kontrako erasoak, Enrique 
Maya, bertsolaritza, euskal preso politi-
koak, Polizia, Osakidetzaren gainbehe-
ra, Irulegiko eskua, Palestina, Ukraina, 
Brasil... asko eta anitzak dira zuri-bel-
tzean irudikatzen dituen aktualitateak. 
“Zorrotz eta garratz merezi zutenekin, 
maitasunez eta samurtasunez behar zu-
tenekin”, idatzi zuen Iturriagak berak, 
bere aurrekoak egindako ibilbidearen 
aitortza moduan, eta berari ere aplika 
dakizkiokegu hitzok. 
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Inspirazioaren eta interesgarri 
zaizkion gaien gorabeheran “boladak” 
izaten dituela aitortu digu, baina es-
kertuta dago sariarekin: “Kasualitatez, 
sariaren albistea jaso nuen beste ba-
tzuei zer eta zertarako egiten dudan 
azaltzen aritu behar izan nuen bilera 
batetik ateratakoan, eta poza ematen 
du gure unibertsoaren onespen hau 
jasotzeak”.

ENTZUNEZKOA: 
(MIN)BIZI PODKASTA
Medikuaren kontsultatik atera eta ba-
karrik eta galduta sentitzen direnei ba-
besa eta elkartasuna eskaintzeko asmoz 
sortutako materiala da, beren buruak 
toki horretan ezagutu dituzten ema-
kumeek eginda, euren ahots, gogo eta 
gorputzetatik. “Minbizia normalizatu 
beharra dago, asko izango gara pasatzea 
tokatu(ko) zaigunak, eta erruki begira-
da kendu eta gaixoari begietara begi-
ratu eta galdetu behar diogu zer behar 
duen”, azaldu digu Olatz Mercaderrek, 
Iñurri elkarteko kideak. 

Gaixotasunaren diagnosia jaso du-
tenei aukeren leihoak irekitzen dizkie-
te, norberak erabaki dezan nola igaro 
nahi duen bizitzako prozesu neketsu 
hau. “Emakumeok geure buru eta gor-
putzetatik eta euskaraz egindako ma-
teriala nabaritu genuen guk faltan, eta 
hori eskaini nahi diegu besteei”, azal-
du du Mercaderrek. Talde motorean 
lau dira, “baina inurritegi oso bat dago 
atzetik, eta borondatezko inurri ho-
rien guztien lan eta laguntzarik gabe ez 
zegokeen entzungai podkasta; beraz, 
beraientzat guztientzat da sari hau”, 
azpimarratu du. 

Jendarteari deseroso zaizkion per-
tsonak eta errealitateak mikrofono au-
rrera ekarri, eta gordin bezain goxo hitz 
egiten dute urrun nahi ditugun minei 
eta beldurrei buruz. “Minbizia, batez 
ere emakumeona, arrosaz tindatu eta 
infantilizatu nahi dutenen kontrara, guk 
baliabideak eman nahi dizkiogu marroi 
hau pasatzea tokatu zaionari, bidea pix-
ka bat erraztu diezaion”.

INTERNET: EUSKAL MASTODON 
KOMUNITATEAK
Sare sozialek sekulako iraultza ekarri 
dute komunikazioaren mundura. He-
rritarrak komunikatzaile bihurtu di-
tuzte, eta horri esker, berehala jakin 
dezakegu protagonisten eta zuzene-
ko lekukoen eskutik zer gertatu den 
munduko edozein txokotan. Txio han 

‘Karpeta Urdinak’-en zuzendari Ander Iriarte eta ekoizle Katty Pochelu.

(Min)bizi podkastaren egileak: Olatz Mercader, Miren Cuerdo, Julene Illarramendi eta Jordina Arnau.

Unai Iturriaga Zugaza-Artaza, ‘Zugazart’.
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eta txio hemen gabiltza, baina txoria 
munduko bigarren pertsona aberatse-
nak erosi du, eta aurten ikusi dugu kris-
talezko kaiola gero eta estuagoa dela, 
agerian geratu baitira "garden" kolorez 
bernizatutako barroteak.

Txoria eskuin muturraren bazka 
bihurtu den urtean, sare sozialen zoolo-
gikoan beste animalia bat ezagutu dugu, 
software librearen militante euskaltzale 
batzuek jada 2018tik martxan zeukaten 
Mastodon-a. “Gabezia bat ikusi genuen, 
euskaraz funtzionatuko zuen sare so-
zial baten beharra”, kontatu du Yaiza 
Arrizabalaga mastodon.jalgi.eus-eko ki-
deak (Izarkom dago horren oinarrian) 
eta Dabid Martinez mastodon.eus-ekoak 
(Azkue Fundazioa, Iametza, Laborategia.
eus, PuntuEUS Fundazioa eta Talaios 
kooperatiba daude horren oinarrian) 
zera gehitu dio: “Bestalde, burujabetza-
ren ideia zegoen, hau da, komunitateak 
berak kudeatutako eta araututako kanal 
edo baliabide teknologikoak erabiltzea-
ren beharra”. 

Sare sozial hau deszentralizatua da, 
publizitaterik gabekoa, eta badira bi ko-
munitate euskarazkoak,  urte osoan eus-
kara hutsean bizitzeko aukera ematen 
digutenak. “Oso zaila da jendearen iner-
tziak aldatzea, baina gutxinaka ikusten 
da gauzak ezberdin egiteko jendearen 
nahia”, adierazi du Arrizabalagak. “Bes-
telako sare sozialak, balioetan oinarri-
tuan eta irabazi asmorik gabeak, posible 
direla uste dugu”, jarraitu du Martine-
zek. 4.000 kide baino gehiagok osatzen 
dute euskal Mastodon komunitatea. Bi 
komunitateak elkarren artean federa-
tuta daude, giro onean, eta bientzat da 
saria, komunitate osoarentzat.

KANPAINA: 
AZTERKETAK EUSKARAZ
Gaztetxoak dira kanpainan lehen le-
rroan diren protagonistak, ondoan 
dituztelarik guraso eta irakasleak la-
gun. Aspaldiko da Seaskan azterketak 
euskaraz pasatzeko eskubidearen bo-
rroka, baina duela sei urte Blanquer 
Frantziako Hezkuntza ministroaren ja-
rreraren gogortzea dela medio, atzera-
pen handiak pairatu dituzte Ipar Eus-
kal Herriko ikastolek, eta mobilizazioa 
indartuz joan da eta oihartzun handia 
lortu du.

Ez da aldarrikapen hutsa, egiten di-
tuzten oinarrizko eskaerak lortu bi-
tartean alternatibak sortuz baitoaz. 
“Guraso, langile eta Seaskako bulegoko 
kideei irekitako batzordea daukagu, 

Mastodon komunitateetako kideak: Beñat Irasuegi, Yaiza Arrizabalaga, Asier Iturralde, 
Lorea Arakistain, Eli Pombo eta Dabid Martinez.

Azterketak Euskaraz kolektiboko irakasle eta ikasleak, 
Haraitz Echegaray, Maialen Hirispuru eta Mañolo Espellet.

Oihana Goiriena.
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eta lan ardatz ezberdinak modu parte-
hartzailean gogoetatzen eta finkatzen 
ditugu: zuzenketa alternatiboak era-
tuz Euskal Elkargoak lagundurik, adi-
bidez”, kontatu digu Mañolo Espellet 
irakasleak.

Urtez urte baxoa eta brebeta egin 
beharrean diren ikasleen hizkuntz esku-
bideak urratuak direlarik, beraiek ezin 
izan badute, ondorengoek zorte han-
diagoa izan dezaten borrokan ari diren 
ikasle eta bidelagunentzat da saria. “Gu-
retako sari hau Euskal Herri osoaren 
aitorpena da, motibazio iturria eta uda-
berrirako prestatzen ari garen mobi-
lizazio erraldoira zazpi lurraldeetako 
euskaltzaleei gomita luzatzeko aukera”, 
gogorarazi digu.

MEREZIMENDUZKOA: 
OIHANA GOIRIENA
Urtebete egingo du laster Pablo Gon-
zalez kazetariak Polonian preso, ekaitz 
perfektu batek erdiz erdi harrapatuta. 
Epaiketarik gabe gatibu, bere aurka 
fundamentuzko frogarik aurkeztu gabe 
bahituta daukate, eta bere burua publi-
koki defendatu ezinean utzi dute komu-
nikatzailea, inkomunikatuta.

Lagun eta senideak ez dira besoak 
gurutzatuta geratu, eta batez ere Oihana 
Goiriena, Pabloren emaztea, ikusi dugu 
han eta hemen injustizia salatzen. Izan 
hedabide handietan zein txikietan, Lege-
biltzarrean eta gaztetxeetan; behar den 
leku guztietan senarraren askatasuna 
aldarrikatzen. Gertatu dena kontatzen, 
indarra transmitituz eta duintasun osoz, 
kazetaritza askearen defentsa egiten, 
eta azken aldian elite ekonomiko eta 
politikoen hain esaneko ikusten dugun 
ofizio honi gogoraraziz zintzotasunean 
dagoela bere edertasuna. 

“Pablo, kontutan hartuta non eta 
zein egoeratan dagoen, ondo dago, 
asko argaldu bada ere”, adierazi digu, 
eta segi: “Orain otsaila amaieran izan-
go duen hurrengo bistaren zain gaude, 
epailearen erantzunaren zain”. Laster 
urtebete egingo du kartzelan, eta balia-
tuko dute hurrengo kanpaina martxan 
jartzeko –gogoratu Free Pablo elkartea 
sortu zutela bere ingurukoek eta hortik 
ari direla lanean, crowdfunding kanpai-
na ere martxan da–.

“Sekulako sorpresa izan da saria, 
baina baliatuko dugu adierazpen aska-
tasuna eta kazetaritza konprometitua 
aldarrikatzeko”, azpimarratu digu Goi-
rienak. Borroka honen aurpegi bilaka-
tu delako jaso du saria. 

Aner Peritz eta Haizea Aranak aurkeztu zuten sari banaketa.
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Eusko Jaurlaritzako erakunde autonomiaduna
Organismo Autónomo del Gobierno Vasco

EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEA

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

EMAKUNDE

2023 B A B E S L E A K

Bi urteko hutsunearen ondoren itzu-
li gara Usurbilgo Atxega Jauregira. 
Hotz dago kanpoan, euria ere ez da 

urruti, eta bazkal aurreko aperitiboa ba-
rruan egitea erabaki dute aurten. Lehen 
aurpegi ezagunak ikusi ditut, sarrixeago 
ikusten ditudan batzuk, eta gure urteko 
topaleku Argia Sarietako bazkaria bi-
lakatu zaigun besteren bat. Kanape eta 
ardo artean ari da giroa goxatzen eta 
batekin eta bestearekin ari garela, en-
tzuten ditugu inguruan kameren lehen 
kliskak, eta Leire Vargas eta Oihana Ara-
na ere hasiak dira beren elkarrizketekin. 

Ordu erdiren bueltan mahaian eser-
tzeko gonbita egin digute, eta batzuk 
agurtu eta besteei gero arte esanda, 
bagoaz bakoitza bere lekura gertura-
tzen. Dagoeneko gehienok begiratua 
dugu izendatutako lekua eta nor izango 
ditugun mahaikide. “ARGIAkoek ondo 
zaintzen naute”, pentsatu dut neure bai-
tarako, beti jartzen naute eroso egon-
go naizen tokian. Hamar lagun, 1936an 
jaiotakotik 2002an sortutakorainoko 
abanikoaren barruan. Mundiala. Baz-
kaldu dugu ondo baino hobeto, solastuz 
honetaz eta hartaz, eta kafeari eman-
dako lehen hurruparekin batera ekin 
diote Aner Peritzek eta Haizea Aranak 
ekitaldiari.

Mikel Garcia ARGIAko kazetariak 
irakurri du lantaldearen mezua, eta se-

gidan banatu dituzte sariak: ARGIAko 
taldeko baten aurkezpena, bideo labur 
bat, sarituen izenak, garaikurra eta sari-
tuen hitzak. 

Emozioz bizi izan ditut saritutako la-
nak zein diren jakitea bezala, sarituen 
hitzak entzutea ere bai. Amaren abizena 
daraman lanaren aitortza miretsi dut, 
euskaraz eta komunitatean antolatutako 
sare libre baten sorrerak eta martxak 
irribarrea atera dit, hil arte bizi behar 

dela oroitarazi digutenen diskurtsoak 
hunkitu nau, torturaren eta kartzelaren 
itzal ilunak uzkurtu dizkit giharrak ko-
rapilo bat egiteraino, eta euren hizkuntz 
eskubideen alde borrokan ari diren bi 
gaztetxoren hitzek piztu naute.

Aspaldi ikusi gabekoekin egoteko au-
kera izan dut, ezagutzen ez nuenen ba-
tekin bazkaltzekoa, eta Argia Sarien 34. 
edizioko parte txiki-txiki bat izatekoa. 
Plazera. 

Aurrez aurrekoaren xarma
  ITSASO ZUBIRIA ETXEBERRIA       DANI BLANCO

Usurbilgo Atxega Jauregian banatu ziren Argia Sariak berriro ere.
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Oihana Aranak hoberen jantzitako gonbidatu izendatu zuen 
Nagore Irazustabarrena.

Mastodon komunitateetako ondorengo eragileen ordezkariak: Izarkom, 
Azkue Fundazioa, Iametza, Laborategia.eus, PuntuEUS Fundazioa eta 
Talaios kooperatiba.

Leire Vargasek elkarrizketatu zituen Feli eta Juan Aleman 
harpidedun historikoak.

Jenofa Berhokoirigoinek eman zuen kanpainaren saria.

Antton Olariaga eta 
Jakoba Errekondo.

Hizkuntz Eskubideen Behatokiko zuzendari Agurne Gaubeka, 
Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskisabel, eta Azterketak 
Euskaraz batzordeko ikasle Haraitz Echegaray eta Maialen Hirispuru.
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Mende erdia baino gehiagoz ARGIAko harpidedun direnen izenean, eskertza 
gisa gonbidatuak izan ziren Antton Dorronsoro, Nekane Aierbe, Mila Manterola, 
Arantzazu Royo, Juan eta Feli Aleman, eta Jon eta Lukas Barandiaran.

Leire Artolak aurkeztu zuen entzunezko saria.

Garbiñe Larrea eta Erika Lagoma.

Nekane Aierbe, Antton Dorronsoro, Lander Arbelaitz eta Jone Arzallus.

Aingeru Mimetza, Andoni Arantzegi eta Maider Alustiza.

Solasaldirako tartea egon zen bazkal aurreko aperitiboan.
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Garai 
interesgarriak

Egun pozgarria da gaurkoa, be-
rriz ere aurrez aurre ospatuko 
ditugu Argia Sariak: betiko aur-
pegiak eta aurpegi berriak gaude 
mahai hauen bueltan. 2020an 

elkartu ginen azkenekoz, gero COVIDak 
eta debekuek hankaz gora jarri zuten 
dena… eta errenkadan etorri dira giro 
geopolitiko gatazkatsua, energia krisia, 
klima larrialdi gero eta beltzagoa, he-
rritarron pobretze beldurgarria, osasun 
sistema publikoaren egoera kritikoa…

Gure lankide Pello Zubiriak esan 
ohi duen moduan, garai interesgarriak 
kazetaritzarentzat, garai nahasietan 
asko dagoelako kontatzeko, eta modu 
askotara gainera; ARGIAn heldu diogu 
erronkari. Gaurko ekitaldia aurkezten 
ari diren lagunen eskutik egin dugu 
bertso txapelketa nagusiaren ikus-en-
tzunezko jarraipen berezia; podcasten 
munduan ari gara pixkanaka eskaintza 
zabaltzen; webgune berria estreinatu 
dugu aste honetan (beti bezala eduki 
guztiak lizentzia librean); estudio bat 
ere inauguratu dugu ARGIAn, graba-
zioak txukun egiteko… Etorkizuna hori 
da, askotan entzun dugu.

Baina papera oso presente dugu, gure 
harpidedunek garbi utzi digute pape-
rean ere estimatzen dutela ARGIA. CIES 

neurketa etxearen arabera, urtez urte 
gora egiten ari da paperean dugun ira-
kurle kopurua, garaiotan ez da batere 
ohikoa, eta garbi dugu: “Ez, papera ez da 
hil”, kazetaritzak euskarri guztiak behar 
ditu-eta.

Garai interesgarriak bizi ditugu, eta 
garai ilunak, ziurgabetasun, haserre eta 
polarizazio handikoak. Kontziente gara 
uneotan zeinen funtzio sozial garran-
tzitsua duen kazetaritzak, eta kalitatez-
ko lana egiten saiatzen gara. Panorama 
ulertzen lagunduko duten gakoak eman 
nahi ditugu, galderak egiten eta erantzu-

nak bilatzen dituen kazetaritza egin nahi 
dugu, bertsio aldebakar eta dogmatikoe-
tatik ihesi ñabarduretara jotzen duena, 
kazetaritza zintzoa, bidegabekeriak sa-
latzen dituena, boterearekin kritikoa, 
etsipenean ez jausteko alternatibak es-
kainiko dituena.

Baina kazetaritza konprometituak 
etsai handiak ditu. Honezkero ia erabat 
normalizatuta dugun Mozal Legea da 
horren lekuko. Munduan, bestalde, 86 
kazetari hil eta isilarazi dituzte 2022an, 
beren lana egiteagatik. Unescoren da-
tuak dira. Eta ez dezagun ahaztu, Euskal 
Herriko kazetari batek, Pablo Gonzale-
zek, 11 hilabete daramatza Poloniako 
ziega batean sartuta.

Garai interesgarriak izaten ari dira 
gure proiektuaren sendotasuna berres-
teko. Krisi boladetan eta kapitalismoa-
ren danbateko gogorrenen aurrean, zen-
tzu guztia hartzen baitute etxe barruko 
balioek. Elkar zaintzan sinesten dugu, 
barne antolaketa horizontalean, taldea 
batuta eta indartsu mantentzearen ga-
rrantzian.

Eta gure komunitatearen konfiantza 
eta ekarpenak ditugu bizigai: Argiako 
kideak dira gure sostengu nagusia. 2023 
hasiera honetan, 2022a hasi genuenean 
baino gehiago gara, eta zazpigarren ur-

  MIKEL GARCIA       DANI BLANCO

ARGIAKO LANTALDEAREN MEZUA

Krisi boladetan eta 
kapitalismoaren 

danbateko gogorrenen 
aurrean, zentzu guztia 

hartzen dute etxe 
barruko balioek
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tez jarraian, harpidetzak irabazten ja-
rraitzen dugu. Garaiotan batere ohikoa 
ez dela jakitun, biziki eskertuta gaude. 
300 etxe baino gehiagotan, 50 urtetik 
gora daramate ARGIA jasotzen, eta ho-
rien ordezkaritza bat dugu gaurko ekital-
dian. Mahai horretan daudenek mende 
erdia baino gehiago daramate ARGIAren 
bidaide izaten, zenbait kasutan gurasoek 
hasitako harpidetza mantendu dutela-
ko seme-alabek, belaunaldiz belaunaldi 
eten ez den katea ere badelako ARGIA. 
Mila esker, Antton Dorronsoro, Nekane 
Aierbe, Mila Manterola, Arantzazu Royo, 
Juan eta Feli Aleman, eta Jon eta Lukas 
Barandiaran.

Duela gutxi egin dugun kanpainari es-
ker ere bagara gehiago: euskara ofiziala 
ez den lekuetan euskara ikastea erabaki 
dutenei bultzada emateko, 85 euskara 
ikasleren etxeetan doan jasoko dute AR-
GIA. XXI. mendean, euskara oraindik ez 
da ofiziala Euskal Herriko hiru eremu-
tan: Ipar Euskal Herrian, Nafarroa er-
dian-hegoaldean, eta Trebiñun. Zatiketa 
antzurik gabe, euskara ofizial eta denon 
eskubide izango den Euskal Herria erai-
kitzen lagundu nahi dugu, euskara ikas-
tea doakoa izango den Euskal Herria.

Komunitate oparoa dugu, eta elkarla-
nerako aliatu paregabeak, ez dugulako 

etorkizunik irudikatzen, jende onaz in-
guratuta ez bada. Bizi Baratzeko adis-
kideak; Lurra Herriari Deika ari dela 
gogoratzen diguten agroekologia mugi-
menduko lagunak; inor ez dela ilegala 
aldarrikatzen duten Mboloko kideak; 
ARGIA bizikletaz eta modu jasangarrian 
etxeetaraino eramaten duten koopera-
tibak; dekolonialitateaz gogoetatzeko 
alboan dugun emakume migratu eta 

arrazializatuen sarea; ekonomia sozial 
eraldatzailean bidea urratzen jarraitze-
ko Olatukoop eta Beterri Saretuz; eta 
jakina, Baltsan elkarteko kideak, Zibu-
ruko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 
antolatzaileak, ARGIArekin batera: lau-
garren edizioa egingo dugu ekainaren 
3an (gorde data), mugek bereizi nahi 
dutena euskarak batu dezan.

Bai, garai interesgarriak dira komu-
nikazioan, hedabideok jauzi kualitatibo 
inportanteak eman ditzakegu kazetari-
tza hobea eta eraginkorragoa egiteko; 
bide horretan administrazio publikoak 
zein rol jokatu nahi duen erabakitzea 
bere esku dago. Indar korrelazioek, bo-
tere harremanek eta interes ezberdinek 
elikatutako ekosistema mediatikoan, 
diru publikoz batzuk saritu eta beste 
batzuk baztertzen diren ekosistema 
mediatikoan, administrazioaren esku 
dago diru publikoaren banaketan eus-
karazko hedabideen aldeko benetako 
apustua egitea, euskara, aniztasuna, ka-
litatea eta kritikotasuna oinarri izango 
dituen unibertso periodistikoaren alde-
ko apustua egitea.

Guk gure lanari eutsiko diogu, eus-
kara eta independentzia ardatz. Garai 
interesgarrietan ere jarrai dezagula ka-
zetaritza interesgarria egiten. 

Diru publikoz batzuk 
saritu eta beste batzuk 

baztertzen diren 
ekosistema mediatikoan, 

administrazioaren 
esku dago euskarazko 

hedabideen aldeko 
benetako apustua egitea
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 GORKA PEÑAGARIKANO GOIKOETXEA

Oraindik ere maiz esaten zai-
gu pandemiak eragin duela 
hau guztia, erabat tenkatu 
duela osasun sistema publi-
koa. Esaten digute itxaron-ze-

rrendak, aurrez aurreko kontsultak, 
espezialistekin hitzorduak eta zerbi-
tzua bere horretan, publikoa eta duina 
dena, itzuliko dela lehen zen Europako 
abangoardia horretara. Hiru urte pa-
satu dira etxean sartu, kontsulteta-
ko ateak itxi, operazioak atzeratu eta 
munduaren akabera zirudien egoera 
batean sartu ginenetik, eta ondorioen 
eraginpean jarraitzen dugu oraindik 
ere agintarien esanetan. Hiru urte 
asko edo gutxi diren esatera sartu 
gabe, argi dago justifikazio horrek 
noizbait balioa galdu behar duela, 
ezingo baitzaio beti errua pandemiari 

egotzi. Batez ere arazoa egiturazkoa 
bada eta ikusi nahi ez badugu.

Herritarren osasunarekin dirua 
egin daiteke eta egiten da, erraz asko 
gainera; legediak ere hala baimentzen 
du-eta. Hasteko, Espainiako Konstitu-
zioak ez du jasotzen estatuko herrita-
rren osasuna oinarrizko eskubide de-
nik, baizik eta gizarte-politiken atalean 
adierazten da “beharrezko prestazio 
guztiak” jarriko direla osasun publikoa 
antolatu, kudeatu eta zaintzeko. Osa-
suna eskubidea da, baina ez oinarrizko 
eskubide. Lerro lausoa dirudien arren, 
artikuluaren kokalekuak eta termino-
logiak garrantzia du politikak egitera-
ko orduan, hala erakutsi du historiak.

Ezker ideologiako espektrotik urte 
luzetan salatu da, eta azken hamar-
kadan atzera ere indarra hartu du, 

1997an José María Aznarren gober-
nuak onartu zuen Osasun Sistema Pu-
blikoaren kudeaketa-eredu berrien 
legeak (15/1997 dekretua) ireki zue-
la enpresa pribatuak osasungintzan 
murgiltzeko bidea. Edo hobe esanda, 
dekretu hark abiatu zuen herritarren 
osasuna esku pribatuetan apurka uz-
ten joateko prozesua. Eskuartean zeu-
katen urte batzuk lehenago hainbat 
adituk egindako txostena, Fernando 
Abril-Martorell eskuindarrak zuzen-
dutakoa –izen bera darama dokumen-
tuak–: ondorioztatu zutenez, osasun 
sistema publikoa ez zen errentagarria 
eta une hartan behintzat ez zeukan en-
presa ikuskerarik. Kanpo-finantzazioa 
beharko zela iradoki zuten, eta iritzi 
publikoa asaldatu zen, baina iritsi zi-
tzaion nahi bezalako erantzuna.

Gainezka daudela-eta prekarietatea salatzen dute langileek; 
bien bitartean, geroz eta itxaron-zerrenda handiagoak 

osatzen dira pazienteen artean. Medikuak falta direla izan 
daiteke arazoetako bat, baina zauriari jatorria begiratzen hasi 

eta hainbat gako ulertuta, argi antzematen da: aspalditik 
datorren kontua da. Tirita jartzeak ez du ezertarako balio.

OSAKIDETZAREN ERRADIOGRAFIA

EGITURAZKO ARAZOA: 
ESKU PRIBATUEK KUDEATZEN 

DUTE GURE OSASUNA
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Gurutzetako Ospitaleko 
larrialdi-zerbitzuen protesta, 
2022ko otsailean. 

MONIKA DEL VALLE / FOKU
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Hiru orri eskas ditu 15/1997 dekre-
tuak, eta artikulu bakar bat, bi puntu-
koa. Lehenbizikoak autonomia erkide-
goei eskumen gehiago aitortzen dizkie 
osasunaren alorrean, eta bigarrenak 
honela dio hitzez hitz: Zerbitzu sanitario 
eta soziosanitarioen prestazioa eta ku-
deaketa Estatuaren bitarteko propioekin 
ez ezik, akordio, hitzarmen edo kontratu 
bidez ere eskainiko da, izan pertsona fi-
siko, erakunde publiko edo pribatuekin. 

Bi alderdi politiko nagusiekin batera 
dekretua babestu zuen EAJk, eta urte 
berean, egoera baliatu zuen Osakidetza 
eskubide pribatuko erakunde publiko 
bihurtzeko. Geroztik, osasun-etxeen 
garbiketa, arropa-garbitegia, erakun-
dearen sistema informatikoa eta baita 
anbulantziak edo etxez etxeko zerbi-
tzuak ere, besteak beste, azpikontratatu 
egin ohi ditu Osakidetzak. Osasun zer-
bitzu publikoaren zauria ez da berria, 
nahiz eta Donostia Ospitaleko zerbitzu-
buruen protestekin hainbat komunika-
bideri kirioak dantzan jarri zaizkion. 

ONTZI DESOREKATUA
Indarrean dauden estabilizazio proze-
suak amaitzean, Osakidetzak 31.000 

langile egonkor inguru izango ditu 
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailaren 
arabera. Inoizko kopururik handiena 
izango da, gutxienez hiru mila lanpostu 
egonkortu behar izan baititu Europak 
agindutako gidalerroak betetzeko. Bai-
na ikusteko dago lortuko ote duen lan-
gileen behin-behinekotasun tasa %8ra 
jaistera, sindikatuen arabera %40tik 
gorakoa delako gaur egun. 

Lan prekarietatea sustatzeaz gain, 
lanpostu desegonkorrek zerbitzua de-

segonkortzen dute, ez baita gauza bera 
urte osoan zentro batek langile kopuru 
jakin bat izatea, edo urte sasoi zehatz 
batzuetan lan kontratuak eten eta zen-
troaren ordutegia murriztea. Joan di-
ren Eguberrietako oporretan esaterako, 
hiru anbulatoriotik batean moldake-
tak egin ziren ordutegian, eta horieta-
ko batzuk erabat itxi ere egin zituzten 
“txikiak” izateagatik. Udan, berriz, bi 
osasun-zentrotatik batek jasan zituen 
murrizketak –“egokitzapenak” Osasun 
sailaren hitzetan–, eta lanpostu egonko-
rrak zituzten langileak lekualdatu egin 
zituzten beste zentroetara, behar ziren 
lekura. Lanpostu egonkorrik ez zutenei 
noski, kontratua eten zien Osakidetzak, 
eta opor ordaindu dezente aurreztu zi-
tuen horrela. 

Ez da politika berria: Covid-19aren 
aurretik ere egiten ziren halako es-
ku-hartzeak. Herritarrak desplazatze-
ra behartzea neurri egokia izango da 
ziur, batetik zerbitzua errentagarriagoa 
izango delako; eta, bestetik, gizarteak 
“egokitzapen kultural” hauetara ohitu 
beharko duelako –hala ulertarazi zuen 
Gotzone Sagardui Osasun sailburuak, 
“gehiago mugitu” beharko garela–.

Espainiako Gobernuaren 
1997ko lege batek 

espresuki baimentzen 
du esku pribatua sartzea 

osasun sisteman
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DATU ETA ZIFREN DANTZA
Salbuespen uneez gain, “salbuespen he-
rriak” ere izan dira eta egun badira: Men-
dexan eta Amoroton esaterako, bi urteko 
protesten ondoren berriki lortu dute me-
dikua izatea herrian. Mugitu egin behar 
izan dira, baina mugitzeaz gain, badira 
erreferentziazko datu gisa hartu ohi di-
ren adierazleak ere: itxaron-zerrendak. 
Zifren askotariko interpretazioak egin 
daitezke: albokoekin alderaketa egin eta 
zureak hobeak izateaz harro egotea da 
horietako bat; azken urteotako joerari 
erreparatzea, beste bat.

Horrez gain, ez legoke gaizki taulari 
pare bat datu gehitzea: 2016tik hona, ar-
gigarria da, seikoiztu egin direla Euskal 
Autonomia Erkidegoan espezialista me-
dikuarengana egindako bisitak –15.000 
pasatxo izatetik, 91.000 ingurura–. AR-
GIAk kontsulta egindako adituen ara-
bera, bi arrazoi egon daitezke kopuru 
igoera horren atzean: gizartearen zahar-
tzea eta beharrak areagotzea, batetik; 
eta Lehen Arretak aurre ezin egin izatea, 
bestetik. 

Bestalde, milaka herritar daude eba-
kuntza egiteko zain legez araututa da-
goen denbora baino gehiago. Bihotzeko 
kirurgiaren kasuan, hirutik batek pasatu 

du 90 eguneko tartea, eta onkologiako 
ebakuntzetan berriz, %12k hilabete bai-
no gehiago itxaron behar izan du.

Zerbitzuaren kalitatearen okertzeaz 
ohartu dira herritarrak, eta horren adi-
bide da esaterako, Eusko Jaurlaritzaren 
Soziometroak emaitzetan izandako ebo-
luzioa. 2016 urtetik 2021era, hiru lu-
rraldeetako herritarrei kezka nagusienei 
buruz galdetuta, %10 eta %11k adierazi 
zuen osasungintza zela horietako bat. 
Urtebete beranduago, argitaratutako az-

ken txostenaren arabera (2022ko urria), 
bikoiztu egin da kopurua. 

Eta kezka horrek isla du Osakidetzari 
emandako balorazioan: 2016an, hama-
rretik ia bederatzi lagunek zioten “oso 
ondo” edo “ondo” funtzionatzen zuela; 
2022an berriz, hamarretik zazpi dira 
hori uste dutenak ,eta hamarretik ia 
hiruk argi diote “gaizki” funtzionatzen 
duela. Eusko Jaurlaritzari dagozkion po-
litiken artean, soilik etxebizitza arloak 
sortzen du kezka gehiago. 

PRIBATURA LANERA
Hala al den galdetu diogu Felix Zubia 
Donostia Ospitaleko ZIUetako zerbitzu-
buruari: “Badira medikuak osasun publi-
koan lan egin eta aldi berean pribatuan 
aritzen direnak, bai. Baina publikoa utzi 
eta pribatura bakarrik doazenak oso gu-
txi dira oraingoz behintzat”. Jakina da 
halakoak gertatzen direla, eta ez dela 
ipuinetako istorioa dermatologoarekin 
hitzordua epe luzera eduki, klinika pri-
batura joan eta Osakidetzako mediku be-
rak artatzea. Bata utzi eta bestera lanera 
joaten direnak "kuantitatiboki ez direla 
asko” dio Zubiak, eta ez dela beraz arazo 
larria sistemarentzat, baina argi dio ez 
duela uste zilegi denik jardun bikoitza 
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2016tik 2022ra, 
seikoiztu egin 

dira espezialista 
medikuarengana 
egindako bisitak 

Osakidetzan

ITURRIA: Eusko Jaurlaritza eta Osakidetza; Nafarroako Foru Gobernua eta Osasunbidea; Espainiako Osasun ministerioa eta Osasun Sistema Nazionala (SNS).

Premiazkoak ez diren ebakuntzetarako itxaron beharreko batez besteko egun kopurua:

Espezialistarekin hitzordua izateko itxaron beharreko batez besteko egun kopurua:

Euskal Autonomia Erkidegoa
Nafarroako Foru Erkidegoa
Espainiako Estatua

49 egun
70 egun
93 egun

2018ko azaroa 2019ko azaroa 2022ko azaroa
48 egun
69 egun

115 egun

64 egun
77 egun

113 egun

Euskal Autonomia Erkidegoa
Nafarroako Foru Erkidegoa
Espainiako Estatua

33 egun
44 egun
57 egun

2018ko azaroa 2019ko azaroa 2022ko azaroa
34 egun
57 egun
81 egun

29 egun
74 egun
79 egun
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N ahiko hilabete konplikatua izan 
da joan den abendua. Bazirudien, 
hedabide handiek sustatuta batez 

ere, ospitale oso batek planto egiten 
ziela Osakidetza ahalguztidunari eta 
erortzeaz egon zitekeela goi-zuzenda-
ritza, Osasun saila, eta zehatzago, Go-
tzone Sagardui sailburua. 

Abenduaren 1ean, Osakidetzako 
zuzendaritzak kargugabetu egin zuen 
ESI Donostiako zuzendari gerentea, 
antza denez, zuzendaritza nagusia-
rekin bat ez etortzeagatik. Bigarren 
kargugabetzea etorri zen ondotik, zu-
zendari medikuarena, eta hainbat di-
misio izan ziren atzetik. Azken hauek, 
Osakidetzaren "jarrera diktatoriala" 
eta "bertikaltasuna" salatu zuten, eta 
argi esan, "irizpide politikoengatik eta 
laguntasunagatik" hartzen dituztela 
erabakiak. Gutun publiko baten bidez, 
28 zerbitzuburuk "politika suizidak" 
uzteko exijitu zieten Osakidetzari eta 

Sagarduiri. Oposizioko alderdiek, unea 
balituz, sailburuaren dimisioa ere es-
katu zuten; laster batean isildu ziren 
ahots horiek. Kargugabetzeak guztiz 
logikoak zirela esan zuen sailburuak, 
haiek agindutakoa betetzea delako 
zentro-zuzendarien zeregina.

Bi hilabete beranduago badirudi 
urak baretu direla. Zerbitzuburuek eta 
Osakidetzaren zuzendaritzak berres-
kuratu dituzte harremanak, eta ari dira 
negoziaketan; horixe zen nahi zutena. 
Besteak beste, beraien ahotsa ez zute-
lako nahi bezainbeste entzuten. 

ONKOLOGIKOA HIZKETAGAI
Gardentasun faltak eragindako nahas-
te-borrastea edo azken orduko inten-
tzio-aldaketa; ezezagutza nagusitu da 
Onkologikoaren saretze-proiektuan.

Behar bezala inork ez zekien, antza, 
nolakoa izango zen Onkologikoaren 
prozesua, hala adierazi izan dute zerbi-

tzuburuek. Donostia Ospitalean saretu-
ko zela bai, baina xehetasunak ez.

Izan ere, Osakidetzak kudeatzen du 
Donostia Ospitaletik 400 metro eska-
sera dagoen Onkologikoa, baina batak 
ez du besterako sarbidea etengabe bi-
deratzen. Hau da, Onkologikoan dagoe-
nak bertan jasotzen du tratu, zaintza 
eta zerbitzu guztia. Saretzeak, ordea, 
formak alda ditzake: aukeren artean 
dago, eta susmo zabaldua zen, Onko-
logikoak kudeaketa propioa izateari 
uztea eta espezialista edo kontsulta ja-
kin baterako pazienteak ospitalera jo 
behar izatea. Bestela esanda, horrek 
ekar dezake gaixoa ospitaleko korrido-
re eta pisu artean zoratzea.

Azken asteetako berrien arabera 
ordea, badirudi baztertu dela aukera 
hori; hala jakinarazi dute ESI Donos-
tiako zerbitzuburuek. Hitzez esan die 
Osakidetzak; idatziz jasotzea exijitzen 
ari dira. 

Donostia

K ateak astindu direla dirudi Bilbon 
eta Barakaldon. Eusko Jaurlaritza-
ren aspaldidaniko plana da biho-

tzeko kirurgiaren erabateko espeziali-
zazioa Gurutzetako Ospitalean egitea, 
Basurtukoa bertara lekualdatuz. EH Bil-
duren eskariz Osakidetzak Legebiltza-
rrera igorritako azken datuen arabera, 
Basurtun urtean 255 interbentzio egiten 
dira bihotzeko kirurgiaren alorrean, eta 
420 berriz, Gurutzetan. Alegia, urtean 
700 ebakuntzatik gertu egiteko prestatu 
beharko litzateke Barakaldoko Ospita-
lea. Langile, paziente eta eragile gehie-
nen zalantza, besteren artean, opera-
zioaren ondorenak eragiten du; hau da, 
ebakuntza-gela gehiago ireki eta prest 
edukitzeaz gain, errekuperazio-gelak 

ere era nabarmenean handitu beharko 
dira ezinbestean, langile taldea handitu 
eta egokitzeaz zer esanik ez. Kontua da, 
prestaketa eta egokitze lan hauei buruz 
ezer gutxi esan dutela goi-agintaritzatik, 
“prozesua posible dela” esateaz harago. 

Pazienteak eta bereziki langileak 
izan dira mugimendu honen aurrean 
protestara irten direnak azken urte-
betean, eta Gasteizko epaile batek, le-
kualdatzea gauzatzear zela, prozesua 
etetea erabaki zuen. Epaileak autoan 
argi adierazten zuen zerbitzua priba-
tizatzearen zantzu posible batzuk age-
rikoak zirela, eta ezkutuko helburuen 
artean egon zitekeela gastua arintzea; 
baita, ondorio gisa, kalitatearen oker-
tzea ere. Murrizketak, alegia.

ZER DAGO ATZEAN?
Gardentasun falta agerikoa da, bes-
te behin ere, Bilbo eta Barakaldoko bi 
osasun-zentro nagusien arteko aferan. 

Osasun sailaren eta Osakidetzaren plan 
estrategikoek ezer gutxi argitzen duten 
bitartean, aginduek, mugimenduek eta 
prozedurek badute zeresana eta inter-
pretaziorako tartea zabaltzen dute. Sar-
tu gabe esatera ikuspegi mediku batetik 
zerbitzuaren zentralizazioak artatze ho-
beagoa dakarren ala ez, galdera nagusia 
honakoa da: prest al dago Gurutzetako 
Ospitalea lekualdatzea ganoraz egin eta 
pazientean eraginik ez izateko? Eta zein 
urrats emango dira horretarako?

Dena den, Gurutzetak balizko eztanda 
bat egingo balu kolapsoak jota, badirudi 
pazienteak baduela soluzioa: ibaiaren 
beste aldean, bi kilometro eskasera du 
Quirón enpresa pribatuaren ospitalea, 
IMQ Zorrotzaurre. Diru-zorroa prest 
balu, sikiera, izan daiteke batzuentzat 
aukera. Zentro pribatu honetan, urte lu-
zez zuzendari nagusi izandakoa da Jon 
Darpón Jaurlaritzaren Osasun sailburu 
izandakoa, 2018ko lan eskaintza pu-

HIRU HIRIBURU, HIRU GATAZKA

Bilbo
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B i ospitale handi ditu Gasteizek; bata 
erdigunean, Santiago hiribidean 
–Ama Zuriaren plazatik zazpi mi-

nutura oinez, ideia bat egitearren–; eta 
bestea Txagorritxun, hiriaren ipar-men-
debaldean –aipaturiko erreferentziatik 
25 minutura oinez–. Larrialdi-egoera 
baten aurrean, kritikoak diren heme-
zortzi minutuko diferentzia. Garraio- 
publikoa hartu eta pare-parean tokatuta 
ere –tranbia, esaterako–, hogei minutu 
azpitik ez da egingo bidea. 

Hainbat eta hainbat zerbitzuren zen-
tralizazioa diseinatu ohi den gisara, Txa-
gorritxuk jan du Santiagoko larrialdi-zer-
bitzua azken urtebetean. Punta-puntako 
teknologia ezarri dutela diote Txagorri-
txun: medikuntzako boxen gelak 28 izate-
tik 39 izatera pasatu dira, kontsulta gelak 
bikoiztu, eta estabilizazio gelak ere bai. 
“Abangoardiako larrialdi-instalazioak” 
ditu Txagorritxuk Osakidetzako goi-kar-
gudunen hitzetan. Teknologia inork gu-
txik jarri du zalantzan, baina egon dira 
kolapso eta itxarote denboragatik kexak. 
Aldian-aldian ez dira box guztiak erabil-
garri egon, bereziki langile falta medio. 
Izan ere, zerbitzua baino, finean, erre-

mintak instalatu dira Txagorritxun; sani-
tarioak egokitu gabe ezin dira larrialdiak 
behar bezala ez artatu ez kudeatu, hala 
salatu dute oposizioko alderdi guztiek, 
eta jeltzale eta sozialistek ukatu.

Baina Txagorritxun kolapsoak egon 
eta itxarote minutuak luzatu arren, bada 
faktore garrantzitsua aurrez aipatuta-
koari jarraiki: lokalizazioa. Hiriaren er-
diguneko zerbitzua ez dago erabilgarri 
larrialdia duen eta oinez bertaratu daite-
keenarentzat. Anbulantzia beharrezkoa 
balitz, kasu horietan bai, Santiagon arta-
tuko dute larrialdia.

ANBULANTZIARIK EZ BADAGO?
Arabako arazo larrienetakoa ere horixe 
da: ez dagoela behar beste anbulantzia 
medikalizaturik. Bi baino ez daude, eta 
hirugarren bat hitzeman du joan den 
abenduan Eusko Jaurlaritzaren Osasun 
sailak –Jaurlaritzaren aurrekontuetan 
jaso da diru-partida–, urte luzetan ara-
barrek egindako borrokaren ondotik. 
Horren aurretik, bi anbulantzia medika-
lizatu baino ez dira egon Araba osoan; 
horietako bat Gasteizen, eta bestea Lau-
dion. Alegia, azken hau, Bilbotik 20 mi-
nutuko distantziara eta Gasteiztik 40 
minutura. Horregatik, sarri, Bilbo edo 
Bizkairako bidea egin izan du anbulan-
tzia honek, lurralde arabar osoa anbu-
lantzia medikalizatu bakar batekin utziz.

Gasteiz

Santiagoko Larrialdiak itxi zituzteneko protesta, iazko otsailean.

Ezkerrean, Jon Darpón Sierra sailburu ohia eta Keralty aseguru pribatuko karguduna; eta María Luz Marqués eskuinean, 
Gurutzetako Ospitaleko zuzendari gerentea. 

IR
EK

IA
JA

Z
KI

 F
O

N
TA

N
ED

A
 /

 F
O

KU
RED

A
C

C
IÓ

N
 M

ÉD
IC

A

blikoko deialdietako irregulartasunek 
ahotsa hartu zuten arte –oraindik argi-
tu gabe dago kasua, eta Darpón aulki-
tik kendu dute–. Bada, horretaz guztiaz 
gain, Gurutzeta Ospitaleko zuzendari 
nagusi María Luz Marquésen senarra 
ere bada Darpón. Esan bezala, bi zen-
troen arteko hari-muturra, bi kilometro 
eskasekoa da.

Darpónek, dimisioa eman ondotik, 
IMQra itzultzea eskatu zuen hainbat 
informazioren arabera, baina batagatik 
edo besteagatik, Keralty osasun-etxe 
pribatuan amaitu du lanean. Multi-
nazionalak aseguruen sare handia du 
mundu osoan, batez ere Hego Ameri-
kan, eta Joseba Grajales arabarra da 
presidentea; Espainiako Estatuko abe-

ratsenen artean dago. Darpónez gain, 
bere sailburuorde izan zen Fátima An-
sotegui eta Osakidetzan ardurak zituen 
María Teresa Bacigalupe ere ari dira 
bertan lanean, eta hori gutxi ez, eta 
Darpón sailburu zenean, guztira, hiru 
milioi euro baino gehiago jaso zituen 
Keraltyk partaidetza duen hainbat en-
presaren bitartez.
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edukitzea. Are gutxiago, ardura handiak 
dauzkatenek halakoak egitea: “Ardura 
daukanak ardura du zuzen betetzeko 
egiten duena, eta urrun egon beharko 
luke interes pribatuetatik”.

Osakidetza ondo ezagutzen du bar-
netik Mikel Delgadok –izen faltsua da–; 
anestesiologoa da eta pare bat hamar-
kada daramatza lanean. Lehen eskutik 
ezagutzen ditu Zubiak aipaturiko adi-
bideak, eta gaineratu du, arratsaldean 
pribatura lanera joaten diren medikuek 
goizetan hitzordu gutxiago ematen di-
tuztela apropos, lehentxeago libratzeko. 

Baina medikuen joanaz baino harago 
doa kontua. Medikuak falta dira? Biek 
argi diote baietz. Zubiak uste du epe mo-
tzeko estrategien ondorioak bizi dituzte-
la, eta bereziki, kontratazio-politiketan 
jarri du fokua: “2006an, ikasketak eta 
BAME (espainieraz, MIR) amaitzen zu-
ten mediku guztiei eskaintzen zitzaien 
urtebeteko kontratua egonkortzen joan 
zitezen; ordutik formatu diren mediku 
asko ez dira egonkortu eta lan-baldintza 
oso kaskarretan aritu dira lanean”. 

BOTEREA ETA INTERESA
Lan eskaintza publikoen deialdiak 
“gehiago zorroztu” direla adierazi du 
Delgadok, behin 2018ko irregularta-
sunak argitara atera direnean. “Moz-
tu egin da nahierarako kontratazioak 
egitea; zerbitzuburuek eragin handia 
zuten horretan, beraiek formatzen bai  
tzituzten gazteak eta beraiek zuzendu 
gero azterketak”. Eta uste du horri lo-
tuta datozela ESI Donostialdeako ga-
tazkak, “zerbitzuburuek euren boterea 
arriskuan” ikusi delako.

Botere harreman handiak daude Osa-
kidetzaren barnean, hala uste du Del-
gadok. Kargurik gorenak eta gerenteak 
Osasun sailak eta Jaurlaritzak erabaki 
ohi ditu, baina zerbitzuburuen artean 
botere borroka dagoela azpimarratu du 
anestesiologoak; langileak dira finean, 
medikuak, baina boteredunak: "Gizar-
tea bera klase sozialetan banatuta da-
goen gisan, Osakidetzan ere gertatzen 
da, bereizketa askoz handiagoan gai-
nera". Delgadoren arabera "norberaren 
elitismoak" eragin zuzena du horretan, 

“Gizartea klase sozialetan 
banatuta dago; 

Osakidetzan 
are bereizketa 

handiagoa dago”

Mikel Delgado

“Nire ustez ez da zilegi 
mediku batek osasun 

publikoan eta 
pribatuan lan egitea”

Felix Zubia
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D atorren udaberrian egosiko 
da Osasun Publikoaren legea 
Eusko Legebiltzarrean, Gas-

teizen, eta adostasun zabalagoak 
lortu ala gobernuko bazkideek soi-
lik babestu, onartu eta indarrean 
jarriko da 2023an, aurreikuspenen 
arabera behintzat. Horixe da Iñigo 
Urkullu lehendakariaren erronke-
tako bat, Politika Orokorreko ezta-
baidan argi utzi zuenez. 

Uda aurretik Eusko Jaurlaritzak 
alderdiei bidalitako lege-proiektua 
askorik moldatzen ez bada behin-
tzat, aldaketa handirik ez luke 
ekarriko osasun sistema publiko-
ra. Izan ere, oro har, osasun publi-
koaren "balioaz" hitz egiten du, eta 
baita "osasuna politika guztietan 
aplikatzeaz" ere; dena den, azter-
gai geratzen da zer esan nahi duen 
horrek praktikan. Dekretuaren 
norantza ikusita, badirudi airezta-
pen, estolderia eta uraren kalita-
te neurketetako legediak, besteak 
beste, indartu egingo direla; hala 
iradokitzen du testuak.

Gorpuzteko dagoen lege-proiek-
tuak badu tartea hobetu eta gara-
tzeko, sistema publikoa indartze-
ko-edo, baina zirrikitu gutxi ditu 
zirriborroak. Praktikan osasun 
publikoaz soilik ari da lege-proiek-
tua. Dena den, aipagarria da esa-
terako, ia 100 artikuluz osatutako 
testuan osasun mentalari buruz ez 
dela hitzik egiten. Behin bakarrik 
aipatzen da, osasuna sustatzeko 
prebentzio eta jardueretan. 

Bi organo berriren sorreraz ere 
hitz egiten du lege berriak, erakun-
de eta herritarren arteko koordi-
nazioa eta partaidetza sustatzeko. 
Osasun Publikoaren Kontseilua 
da bata, eta Erakundeen Arteko 
Batzordea, bestea. Lehenak, aipa-
tutakoaren arabera bederen, he-
rritarren parte-hartze zuzena au-
rreikusten du hainbat motatako 
eragile sozialen bitartez. 

Lege berria, 
bidean

eta boteredun senide edo lagunak 
dituztenak egiten dira postu jakin 
baten jabe. 

"Etengabeko formakuntza" susta-
tu ohi da osasun zerbitzuen garape-
naren mesedetan, eta horrekin bate-
ra "hiperespezializazioa". Donostia 
Ospitaleko zerbitzuburuek aldarrien 
artean dute "ezagutza berezien eza-
gutza saritzea". 

Ezagutzak garatzea beharrezkoa 
da, baina kritikoenen artean badu bi-
garren irakurketarik: batetik, maila 
ekonomiko jakin batekoak dira ikas-
ketak gehien luza ditzaketenak; eta 
bestetik, espezializazioak berrikun-
tza dakar eskutik. Eta berrikuntzak 
inbertsioa, bereziki makinerian eta 
ikerkuntzan, farmakoetatik hasita. 
Industria handia dago horren atzean.

OSASUNAREN PRIBATIZAZIOA
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, bi urte-
ko epean %6,4 egin du gora osasun-
aseguru pribatua daukaten pertsonen 
kopuruak, eta guztira, 500.000 herri-
tar baino gehiago dira; hau da, hiru 
lurraldeetako lau herritarretik ia bat. 
Gora eta gora doan portzentajea da. 

"Kezkagarria" da Zubiaren abu-
ruz; "aurreikusi zitekeen", Delgado-
ren esanetan: "Zerbitzu publikoen 
espoliazioaren agerkari da".

Zubiaren arabera, aurrez aipatu-
riko "epe motzeko plangintzek" era-
gin dute osasun publikoa "beherantz 
joatea", eta ulergarria dela dio batak 
galdu duena besteak irabaztea. Hala 
ere, ez du uste "plangintza bat" egon 
denik "propio horretarako". 

Osakidetzaren Plan Estrategikoak 
behatzea aski da "sistemaren no-
rantza" ikusteko Delgadoren arabe-
ra. Erakunde Sanitario Integratuen 
(ESI) sorretatik dator afera: "Enpre-
sa baten plana dirudi; pazienteak 
erabiltzaile bihurtzen dira, eta ez 
dira subjektu aktiboak, kanpo-era-
gile gisa definitzen dira". Horixe da 
gakoa Delgadoren iritziz, herritarrek 
atzera jarrera aktiboa hartzea.

OSPITALEAK ERDIGUNEAN
2011n sortu ziren ESIak, Lehen 
Arreta eta arreta espezializatua ba-
teratzeko erakunde moduan. Baina 
handiak txikia jan ohi duenez –eta 
are gehiago esku pribatua tartean 
dagoenean–, hemen ere hala izan da: 
2017an hasi zen mobilizatzen Lehen 

Arreta Arnasberritzen plataforma, 
langileei ez zitzaielako entzuten. He-
rritarrek gurutzatzen duten lehen 
atea beraiena da, eta baliabideak fal-
ta zaizkie. Lehen Arretan saihestu 
daitezke gaixotasun askoren oker-
tzeak, eta bide batez aurreztu ere 
espezialistenganako kontsultak. 
Gastua, ordea, diru-irabazi handia da 
atzeko industriarentzat.

"Ospitalezentrismoa" seinalatu 
dute askok, eta kritikei erantzunez, 
Zubiak argi dio neurri handi batean 
arrazoi dutela: "Ezin da puntako 
teknologian hainbeste diru sartu eta 
Lehen Arretan hain gutxi; oreka bila-
tu behar da, garrantzia eman batari 
zein besteari, baina berrikuntzan in-
bertsioak egiteari utzi gabe". 

Egiturazko arazoak ditu Osakide-
tzak, baina baita gizarteak berak ere. 
Zahartzea ez da oraindik "bihurtuko 
den arazo handi" izatera iritsi, baina 
iritsiko da. Osasun publikoaren al-
deko plataformetatik aldarrikatzen 
dute Lehen Arretaren eraberritze sa-
kona beharrezkoa dela, adibide gisa 
jarriz egungo funtzionamendua. Ku-
poen bidez jarduten dute; hainbeste 
herritar mediku bakoitzeko. Ezber-
dina da, ordea, herritar horiek gaz-
teak edo zaharrak izatea. Geroz eta 
zaharrago izan, oro har, lan gehiago. 
Eta lanak dirua esan nahi du. Diru 
asko interes ekonomikoak dituena-
rentzat. 

EAEn, bi urteko epean, 
%6,4 egin du gora 
aseguru pribatua 

daukatenen kopuruak; 
populazioaren 

laurdenak jotzen du 
pribatura
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Donostia, 1923. Juan Inurrietak Co-
lumbia disko fabrika jarri zuen 
martxan eta, hala, industria dis-

kografikoan aitzindari izan zen Euskal 
Herrian eta Espainiako Estatuan.

Inurrietak hornigai denda bat zeu-
kan, baina sei urte lehenago, 1917ko 
urtarrilean musika industriaren mun-
duan sartzea erabaki zuen: Eugenio 
Insausti bazkide hartuta, Hispano-
Americana sozietatea sortu zuen, pia-
noak, pianolak, organoak, bobinak eta 
idazmakinak saltzeko. Baina 1923an 
hil zen Insausti, eta Inurrietak sozieta-
tea desegitea eta diskoen industria be-
rriaren aldeko apustua egitea erabaki 
zuen. Londresko Columbia Gramopho-
ne Company Limited eta AEBetako Co-
lumbia Records diskoetxeen lizentzia 
eskuratu eta arbelezko diskoak pren-
tsatzen hasi zen Benta Berri auzoan 
zeukan fabrikan.

1930eko hamarkadan, ospearekin 
batera handitu ziren eskaera eta fabrika 
bera. Eta estatubatuarren gomendioz 
estudio bat eraiki zuen, diskoak pren-
tsatzeaz gain, grabaketak ere egiteko. 
Hurrengo hamarkadan, ordea, Colum-
bia Recordsek beste gomendio bat egin 
zion: ekoizpena Madrilera eramatea. 
Baina Inurrietak ez zuen Donostiatik 
mugitu nahi, eta beste diskoetxe batzue-
kin akordioak sinatu zituen: Barklay, 
Decca, Durium, London… Eta aurrerago 
Juanen seme Enrique Inurrietak Alham-
bra zigilu propioa ere sortuko zuen.

Baina Enrique istripuz hil zen 1950eko 
hamarkada amaieran. Testamentuko 
gorabeheren ondorioz, baina, nagusiki, 
hiri handietan hazten ari zen industria-
ren presiopean, negozioa itzaltzen joan 
zen. EMI, Regal, CBS eta beste konpainia 
batzuentzat lanean aritu arren, fabrika 
1975ean itxi zuten behin betiko.

Espainiar musikari berriak deskubri-
tu zituzten Inurrieta aita-semeek; bes-
teak beste, Sara Montielek, Julio Igle-
siasek eta Los Bravos taldeak haiekin 
grabatu zituzten lehen diskoak. Musika 
flamenkoaren katalogo bikaina ere osa-
tu zuten. Baina euskal musikariekin ere 
jardun zuten lanean. Nagusiki Donostia-
ko Orfeoiaren lanak atera zituzten, bai-

ta Txirrita bertsolariaren edo Celestino 
Saone baritonoaren grabaketak ere.

Eta AEBetan edo Ingalaterran graba-
tutako lanak ere ekoiztu zituzten. Esa-
terako, 1963an, The Cookies taldearen 
Don’t Say Nothin’ Bad About My Baby 
– Softly In The Night singlea atera zuten. 
2019an, The Cookies taldeak Donostia-
ko Mojo Workin jaialdian jo zuen, eta, 
antolatzaileek erakutsita, Margaret Ross 
abeslariak 56 urte lehenago hirian ber-
tan fabrikatutako disko txikia izan zuen 
eskuetan. Single hura ez zen fabrikatik 
irtendako lanik ezagunena izan. Baina 
diskoen industria jaioberrian Donostia-
ko Columbiak utzitako ondarea bizirik 
dagoela adierazten du. 

Donostiako 
Columbiaren mendea
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Burua galdutakoen hilobia
Eslovakiako Vráble-Ve`lke Lehemby 
gunea Neolito hasierako Europako 
aztarnategi nagusietakoa da (duela 
7.000-5.000 urte), eta iazko kanpainan 
aurkikuntza berezia egin zuten: herrix-
ka inguratzen zuen zangan 38 pertso-
nen arrastoak aurkitu zituzten, guztiak 
bururik gabe (haur txiki bat izan ezik). 
Arkeologoek uste dute gorpu guztiak ez 

zituztela batera bota, eta batzuei behin-
tzat burua kontu handiz kendu zietela, 
eta ez bortizki. Baina oraingoz erantzun 
baino galdera gehiago ekarri ditu aurki-
kuntzak: komunitate hartan bizi ziren 
ala kanpotarrak ziren? Nola hil ziren? 
Gatazka baten ondorioz? Sakrifizio erri-
tual baten ondorioz? Noiz moztu zieten 
burua eta zergatik? 

Donostiako Benta Berriko fabrika hau duela 100 urte hasi zen diskoak ekoizten.
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2.300 bideo baino gehiago ikusgai

Erreportajeak, film laburrak, 
dokumentalak, solasaldiak...

Euskarazko ikus-entzunezkoen 
biltegirik handiena

ren

multimedia 
kanala

argia.eus/multimedia
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JAKOBA ERREKONDO
JAKOBA@BIZIBARATZEA.EUS

T xapela kendu eta kapela jantzi” 
dio esaerak, Izurzako Karmelo 
Arantegiri Gotzon Garatek jaso 
eta argitaratutako esaerak. 

Daraman buruaren nahikoa ondragarri 
ez txapela, eta kapela jarri. Eskerrak 
“txapelak ez du gizona egiten”, “txapelik 
handienak ezin buru hutsa estali”, 
“bururik ez duenak txapel beharrik 
ez”, “txapel dotorea eta burua hutsa” 
eta antzeko esaerak ere badakartzan 
lehengoaren aldamenean…

Txapela ondragarri da, batez ere 
udazken-negu hotzean. Ez ile joanak 
eta belarriak babesteko soilik; txapelak 
labore-gauzak ereiten ditu. Garia edo 
ogia (Triticum aestivum), espelta (Tri-
ticum spelta), oloa edo metxura (Avena 
sativa), garagarra edo zaldalea (Hor-
deum distichon) eta zekalea edo aine-
gua edo zikirioa edo untzegaria (Seca-
le cereale) ereiteko sasoiaren amaiera 
da. Esaerak dio txapelak ematen duela 

ereintzaren neurria: hazia zabaldu, txa-
pela bota eta txapelak bere pean hamar 
bat ale hartu baditu tamainan! Txape-
laren tamainak ere zeresana izango du, 
baina gutxi-asko hortxe ibiliko da.

Kapela gradua da, ustez, behinik 
behin: “Jauntxuak, kapela; ostianguak, 
txapela”. Kapelarekin dabilena sorora 
hurbiltzeko inolako intentziorik gabe 
biziko da, are eta gutxiago laboreen 
ereintza lanak egiten diren udazken-ne-
guetan. Nola bada oinetakoak lokatzetan 
zikindu edo sudur muturra hoztu!

Neguan txapelak ederki babesten 
ditu kankar eta buru, buruaz aitzur ari-
tzeko; baina udan zenbait lanetarako 
itzal gutxitxo sortzen du. Horretarako 
kapelak hobe; udako egun beroenetan 
nekazariek ere kapelak janzten dituz-
te eguzki galdatan egiten diren laneta-
rako. Kapelak baina lastozkoak, noski. 
Gehienetan labore horien lastoz eginak: 
garia, zekalea edota garagarra.

Laboreen uzta da udako lan gogai-
karri horietako bat. Belarrak beste bat; 
baita bibelarra edo arrabelarra edo ar-
daila edo urri belarra eta hirubelarra 
ere. Lokatzetako lanak egin beharko 
diren negurako aziendarentzako eta 
geuretzako nahiko jaki izan dadin. Uzta 
horiek ebaki, lehortu edo ihartu, bildu 
eta jasotzea itzala egiten duen hegal za-
baleko kapelapean eginagatik lan neke-
za da. Lastorik finenez jositako kapelak 
kaskoan sortzen duen azkura kendu eta 
izerdia biltzeko, kapela jantzi aurretik 
burua zapi batez biltzen da, kapela-za-
piaz. “Burua duenak bilatzen du haren 
doia gapelu”.

Aita Larramendik 1720an idatzi 
zuen garai hartako baserritar guztiek, 
graduak gradu, oihalezko punta zorro-
tza zuen arana-txapela janzten zutela; 
punta zorrotza tximisten aurkakoa. Lan 
eta bizi buru-belarriak ipinita eta bu-
rugain. 

LABOREEN NEURRIKO 
TXAPELA
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GARAZI ZABALETA
@TIRIKITRANN

D uela lau bat urtetik Kanboko Bi-
perduna etxaldean ari da lanean 
Anthony Uranga gaztea, baraz-
kiak eta euskal piperrak ekoiz-

ten. Orain, baina, proiektu propioa du 
eskuartean: 2.000 ahabiondo landatuko 
ditu Biperdunatik hurbil dagoen Arkaitz 
baserriko lursailean, eta landareak frui-
tua ematen hasten direnean bildu eta 
saldu beharrean, bezeroak beraiek iza-
nen dira bilketa tokian bertan eginen 
dutenak. Funtzionatzeko modu berezi 
horrez gehiago jakiteko, elkarrizketa 
egin diogu gazteari.

Nondik nora sortu zaizu ahabiak lan-
datzeko eta modu horretan saltzeko 
ideia?
Hemen bazen lehenagotik Xixtaberri 
izeneko baserria, eta horra ahabiak jaso-
tzera joan zitezkeen bezeroak. Bada, jus-
tu pareko lursailean instalatuko naiz ni, 

fruitu kopurua handitzeko asmoz. Izan 
ere, eskaria urtetik urtera handiagoa ari 
da izaten, geroz eta jende gehiago dator 
fruituak bertatik jasotzera.

Nola funtzionatzen du bilketak eta 
erosketak?
Bezeroak eurak datoz euren eskuekin 
fruituak jasotzera; modu horretan, pre-
zio hobean eskura ditzakete, eta aldi 
berean, naturan tarte atsegin bat pa-
satzeko aukera ere badute, lagunekin 
edo familiarekin. Behin bezeroak behar 
duen kantitatea bildu duenean, pisatu 
eta pisuaren arabera ordaintzen du. Mo-
mentu honetan, adibidez, ahabi kiloa 
6,50 euro ordaintzen dituzte.

Zergatik erabaki duzu modu horre-
tan antolatzea?
Bezeroek produktua merkeago eskura-
tzeaz gain, niri ere bilketako lan karga 

eta ordu asko ekiditen dizkidalako. Guz-
tiok ateratzen gara irabazle, bezeroak 
nahiz laborariak.

Permakulturan egiten duzu lan. Zer 
esan nahi du horrek, eta zergatik 
horrela?
Lurra landu gabeko nekazaritza da per-
makultura, lurra babesten duena, eta 
lurra bezala, baita bertako zizare eta 
organismoak ere. Urtero, landare ba-
koitzaren oina lastoz estaltzen dut lu-
rra elikatzeko, eta horrek, gainera, ura 
mantentzeko ere balio du, ebaporazio 
handiegiak ekiditen dituelako. Azke-
nean, modu agroekologikoan ekoizteko 
metodo naturala da, eta ebidenteak dira 
biologikoan eta permakulturan ekoiz-
tearen onurak.

Proiektua bultzatzeko diru-bilketa 
kanpaina abian duzu. 
Zer moduz doa?
Miimosa plataformaren bidez egin dugu 
kanpaina, eta honezkero ezarritako 
lehen helburua eskuratu dugu, baina es-
pero dut hemendik urtarrilaren 31ra 
bitartean bigarren helburua ere –7.000 
euro– eskuratzea. Momentuz, erantzun 
oso positiboa ari naiz izaten, jendeak 
gustuko du ideia.

Noiz aurreikusten duzu ahabi bilke-
tekin hastea?
Arkaitzeko lursailean lehenbiziko bilke-
tak hemendik hiruzpalau urtera izanen 
dira, baina hori baino lehen, Biperduna 
etxaldean baditugu ehun bat landare ho-
nezkero, ekainean eta uztailean bilketak 
egiteko prest daudenak. 

EUSKAL HERRIKO 
AGENDA

www.bizibaratzea.eus

Garbiñe Larreak hitzaldia emango du 
otsailaren 9an, ostegunez, 19:00tan 

Donostiako Artatxiki Biogune Elkartean.

 Otsailak 9  19:00tan.
 Donostia Artatxiki Biogune Elkartea 

(Intxaurrondo kalea 54, behea)

ANTHONY URANGA
“FRUITUAK EROSI BEHARREAN 
ETXALDEAN BILTZERA GEROZ ETA 
BEZERO GEHIAGO DATOR”
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K ontrabaxu-jotzaile apartaren 
ehungarren urteurrena gogo-
rarazteko asmoz, Libros del 
Kultrum argitaletxeak Mingu-
sen autobiografia ezagunaren 

gaztelerazko itzulpena berrargitaratu 
du: Beneath the Underdog: His World as 
Composed by Mingus (Txakur bat baino 
gutxiago: konposatu nuen mundua). Be-
rrargitarapenari hiru testu gehitu dizkio-
te, gaztelerazko aurreko edizioetan jaso 
gabekoak. 

“Suminkorra”, “zorrotza”, “traketsa”, 
“zakarra”… Mingus musikari basatia zen, 
eta haren nortasuna antzeko adjektiboen 
inguruan hezurmamitu zen. Adibidez, 
Filadelfian eman zuen kontzertuetako 
batean, bat-batean bukatu zuen emanal-
dia: pianoaren estalkia itxi eta pianistari 
ia hatzak hautsi zizkion, eta gero, Jimmy 
Knepper tronboi jotzaileari ahoan za-
plaztekoa eman zion. Ondorioz, Jazzaren 
Gizon Amorratua goitizena jarri zioten. 
Izaera biolento hori gorabehera, amultsu 
era agertzen zen. Bere biografian jaso-
ta utzi zuenez, Mingusen baitan hainbat 
Mingus bizi ziren.

Horiek horrela, bere barrunbeetako 
hamaika ahotsez eta aldartez osatutako 
bizitza polifonikoa bizi izan zuen. Hala-
ber, bere musikan bizipen korapilatsue-
tako osagaiak txertatu zituen, hala nola: 

gospela eta bluesa, New Orleans hiriko 
jazza, abangoardiako jazza edota musika 
klasikoa. Bere eragin nabarmenetako bat 
Duke Ellington musikaria izan zen; behin 
esan zuen Ellington eta Eliza zirela bere 
influentzia nagusiak. Haren soinua eta 
armoniak hartu zituen, eta, besteak beste, 
disonantziak, denbora aldaketa bortitzak 
eta azelerazioak erantsi zizkion. 

Mingusen produkzioa latza eta eman-
korra da. Alabaina, artistaren aburuz, 
bere diskografiako lanik onena Tijuana 
Moods (RCA, 1962) da. 50eko hamarkada 
amaieran, AEBen eta Mexikoren arteko 
mugako hirira iritsi zen, maitale batek 
eragindako desengainua tarteko. Hala, 
Tijuanan “sentitutakoa eta ikusitakoa” 
bildu zuen disko horretan: gau giroa, te-
kila, takoak, txile minak, mariatxiak eta 
apustuak. Kriskitin hotsak eta free jazza 
uztartzen dituen obra da. Neurrigabeke-
ria, zentzurik onenean.

ETENGABEKO HITZ-JARIOA
Mingusek idatzitako biografian, baina, 
musikak kasik ez du presentziarik. Jaz-
zak liburua moldatzen du, baina edu-
kiari ez dio inolako ekarpenik egiten. 
Kontrabaxistaren etorria etengabea eta 
neurrigabea da, eta jazzaren erritmo fre-
netikoaren energiarekin kateatzen diren 
elkarrizketen bidez egituratzen da libu-

rua. Bi hamarkada bere bizitza izkiria-
tzen eman ostean, 1971. urtean plazaratu 
zuen autobiografia, baina ordurako oso 
gaixo zegoen, alboko esklerosi amiotro-
fikoak jota; zortzi urte beranduago hil 
zen. Ahalegin kolosal horren ondorioz, 
hirugarren pertsonan idatzitako 1.500 
orrialde bete zituen, eta lan mardul hori 
384 orrialdera ekarri zuen editore batek. 
Edizio lan hori dela eta, musikariaz ezer 
gutxi jakingo du irakurleak, baina ezagu-
tuko du haren ego oinazetsua. Etxolak, 
jauregiak, psikiatrikoak eta jazz-zuloak 
bisitatu zituen musikari erdi beltz baten 
nondik norakoak dira liburuaren muina, 
non emakumeak eta belztasuna diren 
gai nagusiak. Horiek horrela, biografia 
fikzionatu baten itxura hartzen du konta-
kizunak, eta zaila da jakitea zer den egia 
eta zer gezurra, zer fantasia eta asmazio 
sexuala, zer egiazko gertaera eta haurtza-
roko anekdota zorigaiztokoa. Mingusen 
emazte Sue Grahamek aitortu zuen libu-
ruan jasotako kontu asko musikariak as-
matu zituela. Halere, gertaerok dibertiga-
rriak eta hunkigarriak dira, eta lirismoz 
eta gordintasunez kontatuta daude, isu-
ritako hitzontzikeria geldiezina tarteko. 
Boladan zegoen beat literaturatik gertu.

Kontakizuna kontrabaxuaren haur-
tzaroan eta nerabezaroan abiatzen da, 
Los Angeles hiriko Watts aldirian. Aita, 

 JULEN AZPITARTE 

Charles Mingus (Nogales, Arizona, AEB 1922 - Cuernavaca, Mexiko, 
1979) jazz musikariaren jaiotzaren ehungarren urteurrena bete zen 

iaz. Jazzaren historiako konpositore, instrumentista eta bandako lider 
handienetarikoa da. Duke Ellington, Thelonious Monk, Charlie Parker, 

John Coltrane edo Miles Davis maisuen parekoa da haren itzala. 
Ezbairik gabe, talentuak gainez egiten zion jenio bat.

Bizitzaren polifonia
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militar ohia, abila zen gerrikoarekin. 
Amaordea, halaber, fundamentalista eta 
errepresiogilea zen, Bibliako aipamenak 
uneoro txistukatzen zituen. Mingusek 
bereak eta bi zuzendu zizkion liburuan. 
Musika klasikoa ikasten saiatu zen gaz-
tetan, baina klasikoa zurientzako espa-
rrua zenez, jazzera jo behar izan zuen. 
“Beltza zara. Nahiz eta ona izan, inoiz ez 
duzu ezer lortuko musika klasikoan. Jo 
nahi baduzu, instrumentu beltz bat jo 
beharko duzu. Ezin duzu txeloa jo; beraz, 
kontrabaxua jotzen ikasi beharko duzu, 
Charlie!”. Ondotik, proxeneta, urdanga, 
gamelu eta gaizkilez jositako giroetan na-
barmentzen hasi zen. Azkenik, New York 
hirira iritsi zen, eta bere garairik one-
nak han bizi izan zituen. Lionel Hampton, 
Billy Holiday, Fats Navarro eta Charlie 
Parker jazz musikari garrantzitsuen on-
doan ibili zen. Depresioan hondoratuta 
Belleuve psikiatrikoa bisitatu zuenekoa 
ere kontatzen du. 

Emakumeak dira kontakizunaren 
ardatz nagusia. 40ko hamarkadan sexu 
bidaldi zorabiagarria abiatu zuen Mingu-
sek. Bere bizitzan 31 maitasun-afera izan 
zituela onartu zuen, baita hogei emaku-
me ingururekin oheratu zela saio baka-

rrean ere. “Edozein zuri kaiku eta zikin 
baino gizonagoa naiz. 23 emakumerekin 
egin nuen larrutan gau batean, buruza-
giaren emakumea tartean (…) Hiltzea 
desiatzen nuelako egin nuen eta horrek 
hilko ninduela espero nuen. Baina Me-
xikotik itzultzerakoan, asetuta sentitzen 
nintzen; beraz, utzi nion”. Jakina, hori 
guztia baieztatuko duenik ez da. Musika-
riaren poligamiaren aldeko aldarria azpi-
marragarria da: bost emazte izan zituen, 
eta horietako bi sexu-langile bihurtu zi-
tuen. Denboraldi batez proxeneta izaten 
amaitu zuen.

Kontaketa zeharkatzen duen biga-
rren gai nagusia belztasuna da, liburua 

sasoiko giro sozial eta ekonomikoaren 
kronikatzat ere har baitaiteke. Mingu-
sek beltza izateagatik lotsa sentitu zuen 
txikitatik. Areago, bere azala ez zen oso 
iluna, eta hortaz, bere belztasuna ere ez 
zen nahikoa beltza gainerako beltzentzat. 
Ondorioz, beti zebilen istiluetan bera bai-
no beltzagoen irainak tarteko. Mingusen 
ama jatorri ingeles eta txinatarreko gizon 
baten eta Hego Amerikako emakume ba-
ten alaba zen, eta aita baserriko gizon 
langile beltz baten eta emakume suediar 
baten semea. “Charles Mingus naiz. Gizon 
erdi beltza, erdi horia, ezta horia ere, ez 
beltza izateari uzteko bezain zuria ere, 
ezta zuri deitzeko bezain argia ere. Nik 
beltzat jotzen dut neure burua. Charles 
Mingus naiz, nire ustez ez dut kolore-
rik. Charles Mingus naiz, jazz musikari 
ospetsua, baina ez Ameriketako Estatu 
Batuetan bizimodua ateratzeko bezain 
ospetsua, nire etxean”. Autobiografia-
ren jatorrizko izenburuak, hain zuzen, 
bere nortasuna erabat baldintzatu zuen 
izaera mestizo horri erreparatzen zion: 
Memoirs of a Half Yellow Schitt Covered 
Nigger (Kaka erdi horiz estalitako beltz 
baten oroitzapenak). Baina editoreak ti-
tulua zuritu zuen. 

Musika klasikoa ikasten 
saiatu zen gaztetan, 
baina klasikoa 
zurientzako esparrua 
zenez, jazzera 
jo behar izan zuen
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 LIBURUA

Lurtarron begiradak erakarri ditu 
aspaldidanik, misterio eta galde-
ra iturri izan da, hausnarketa eta 
ametsen zaindari gautar, bidaia 

literarioen helmuga, mito eta metafo-
ren sorburu, norgehiagoka espaziala-
ren jomuga, onartu edo ezeztatu diren 
hipotesien muin, lurraren ahizpa eta 
eguzkiaren aurkari zein osagarri. Ilargia: 
iretargi edo argizagia. Lurraren satelite 
bakarra den horri idatzitakoak biltzen 
ditu 1545 argitaletxeak kaleratutako 
Mare: ilargiari poemak liburuak. Harri 
batentzat bitxi da Eneko eta Xabi Salabe-
rria anaien ekimenez heldu zaigun hau: 
harribitxia.  

Ilargiari so, begi hutsez antzeman 
ohi ditzakegu zati argitsu eta ilunagoak. 
Gaur egun honen gainaldean urik ez dela 

jakin badakigun arren, antzina, zati itzal-
tsuok padurak, badiak, aintzirak, itsa-
soak eta ozeanoak zirenaren ustea zuten 
astronomoek: halaxe izendatu zituzten 
eta halaxe izendatzen ditugu oraindik. 
Hamarnaka dira, eta horietako batzuei 
zein haien deitura iradokitzaileei, ilar-
giteak agerian utzitakoei zein ilargiaren 
alde ezkutuak nola berehalako ulerme-
nari itzuri egiten dioten auziei idatzita-
ko poemak dira orriotakoak. Izan ere, 
translazio eta errotazio mugimenduen 
iraupen berdina tarteko, aurpegi baka-
rra agertzen digu ilargiak beti: halaxe 
batu ditu astroak argia eta iluna, ezagu-
tza eta ezezagutza. Eta gaitz erdi, zeren 
poemok aldarrikatu legez “Misteriorik 
gabeko espazioak / aspergarriak izan 
daitezke”. 

Leialtasunaren Badia, Ahanzturaren 
Aintzira, Desioaren Itsasoa, Ekaitzen 
Ozeanoa… han-hemengo 29 poeta, eta 
nork bere hizkera, irudi, esangura eta 
idazkeraz ondutako poemak. Begiratzen 
gaituen hari begiratzeko era ezberdinak 
topatuko ditu liburuan irakurleak. Are, 
ilargiari jarritako olerkiez gain, osatzen 
dute artefaktua ilustrazioek, izaera zien-
tifiko, filosofiko eta literarioa duen hi-
tzaurre banak, euskal poesiaren ibilbidea 
laburtzen duen artikulu batek eta abes-
ti batek. Gazteen eskuetan lur hartu eta 
mundu berriak ernatzeko xedez sortu 
den hazia ei da liburu hau, gazteengan 
poesia idazteko gogoa piztu nahi duena: 
eta akaso horrexegatik geratu dira itsaso 
batzuk idazteke, poeta ilargitar berriak 
sortu zain. 

Harribitxi

  MADDI GALDOS

MARE: ILARGIARI 
POEMAK
ZENBAIT EGILE
1945 ARGITALETXEA, 2022
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 MUSIKA

Hara non, azken urteotan pun-
kak jarraitzen duen Euskal He-
rrian sorpresak ematen. Horie-
tako bat izenak agerian uzten 

ez duen lekeitiar hauena, esaterako. 
Sorpresaz aurkitu nuen disko hau due-
la oso gutxi, eta berriro ere berretsi dut 
iraganekoak eta mugiezinak diruditen 
klitxeez at gazteak dabiltzala berras-
matzen, eta urteen poderioz eszenan 
pilatzen joan diren lasto eta poseak 
baztertzen.

Lekeitiokoa da laukotea –hango 
DNA daukan añorgatar bat barne– eta 
pandemiaren bezperatan sortu zuten 
taldea. Horien artean badira hasibe-
rriak, baita Orreaga 778, The Bobby´s, 
Arkako zein beste talde batzuetan ibi-
litakoak ere. 

Lan berri eta interesgarriak kale-
ratzen dabilen Mendeku Diskak-ekin 
atera dute Bilboko Eten estudioan gra-
batutako lehen disko hau, eta kantuak 
modu originalean banatu dituzte: lana-
ri izena ematen dion Zementua armosa-
ten deiadar antidesarrollista A aldean, 
eta gainontzeko kantuak bestaldean.

Zementua armosaten-ek mezu in-
dartsua dauka, Mad Max bezain apoka-
liptikoa baina iraultzaileagoa, eta gita-
rra bizi eta irudimentsuekin jantzitako 
punk ilun eta azkarra da, irmoa. Beste 
aldeak, baina, mami handiagoa dauka 
niretzat: Kakatzan atrapata-k indar-
tsuago egiten du haginka, eta amorra-
zio horretan liluratu naute bereziki 
East Bay Ray-en eskolako gitarrek. Ja-
rraian datorren Bixirik-en ere abiapun-

tua Dead Kennedys-en tamainakoa da, 
baina melodiak kiribildu eta kantua 
pisua hartuz doa beste maila batean. 
Jodidu da La Perrera-ren sasikumea: 
azkarra, lotsagabea eta nerbio handi-
ko punk-rocka. Egun zikinak-ek, amo-
rrazio handiko post-punkak, badu aire 
bat esaterako La URSSekin. Bukatzeko, 
Ahuhandi-k gogora ekarri dizkit Euskal 
Herrian hardcore-punkaren hastape-
nak zabaldu zituzten hainbat talde. 

Motza egin zait diskoa. Finean, gaz-
tetasuna, sofistikaziorik gabeko pieza 
amorratu eta ilunak, eta bigarren ira-
kurketarik behar ez duten eta lekeitia-
rrez idatzitako egia borobilak; akabo 
nostalgia, zapaldu kalea eta zaren mo-
dukoa agertu. A zer aurkikuntza, apala, 
eta horregatik, oso aberatsa! 

Esentziara joateko lokaztu

  IKER BARANDIARAN

ZEMENTUA 
ARMOSATEN
ZIKIN
MENDEKU DISKAK, 2022
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L agun talde txiki bat lerrotan ja-
rrita dago. Aretoan ez da musika 
talderik baina musikak Espora 
espazioa inbaditu du. Hormetatik 

biraka dabil, bost bozgorailutatik ulu-
ka. Musika erreproduktorean Akauzaz-
te taldearen Dan Danok diskoa jarrita 
dago. Jendeak adi entzuten du. Isilik eta, 
askok, begiak itxita. Irudia indartsua da 
kanpotik ikusita, zirkuluaren barruan 
ez bazaude. Horrela nabil ni, begiak za-
balik eta aretotik bueltaka, musikarekin 
batera jendearen inguruan bidaian.

Hau bi formatutan entzuteko egina 
izan zen. Diskoak bi aurpegi ditu. Ba-
tean hamaika abesti daude, bestean zaz-
pi baino ez. Akauzaztek ohikoa duen 
moduan, abesti hauek su txikian egosi 
ziren Matadeixen, etxean, non beste-
la. Han, Izarraitz pareko babeslekuan 
grabatu, nahastu eta atondu zituzten. 
Nahasketa haiek Angel Katarainek 
bere gisara birmoldatu zituen 5.1 erara 
nahastuz. Horrela, disko hau entzutea 
ispiluan barna abiatzea bezalakoa da: 

bi begirada, bi esperientzia desberdin. 
Antzekoak diruditen bi mundu jartzen 
zaizkigu aurrez-aurre, txanpon beraren 
bi aurpegi. 

Hau Akauzazteren unibertsoa heda-
tzeko egina izan zen. Taldea ohikoak di-
tuen koordenadetan mugitzen bada ere, 
propioa duten gose kanibalak bultzatu-
ta, eremu berriak esploratzen jarraitu 
zuten beraien zazpigarren lan honetan. 
Hemen Artze, Laboa, Neubauten, Swans, 
Cave eta abarreko erreferentziekin ba-
tera, erraietatik sortua eta inkonszien-
tearen alde ilunetik ekarritako musika-
rekin batera, lurralde berriak ezagutuko 
ditugu. Mapan ezkutuan zeuden bailara 
eta kobak erakutsiko zaizkigu. Katarai-
nek atondutako bertsioak taldeak ezi-
nezkoak zituzkeen lekuak transitatzen 
ditu. Entzunaldiaren ondoren izandako 
solasaldian Roge taldekideak esan beza-
la: “Hau ezin zen galdu”.

Momentu batzuetan negar malkoak 
ere erori dira entzule batzuen begieta-
tik behera. Hau beste norbaitek abes-

teko egina izan zen. Horrela dio lana 
irekitzen duen lehen esaldiak. Horrekin 
ematen zaio hasiera diskoari exorzismo 
bat bailitzan. Hau Josetxo Anituak abes-
teko egina izan zen. Bere heriotzaren 
ondoren taldekideek bete behar izan 
zuten hark utzitako hutsunea. Inboka-
zioak gorabehera, heriotza disko osoan 
zehar izango da gurekin. Ezinezkoa 
izango da mamuei izkin egitea. Hobe be-
raiekin batu eta esan behar digutena en-
tzutea. Beraien presentzia eta esentzia 
gure artean onartzea. Horrela onartu 
dute entzuleetako batzuek.

Hau danok gozatzeko egina izan zen. 
Autoekoiztu eta libre jarri baitzen da-
non eskura. Horrelakoa baita Akauzaz-
teren izaera. Zoritxarrez 5.1 bertsioa 
entzuteko gailu berezia behar da, gutxik 
eskura duten tresna. Horregatik anto-
latu da emanaldi hau, nahasketa berezi 
honetaz gozatzeko, ispiluaren bestal-
dean dagoena ezagutzeko. Akauzazte-
ren unibertsoaren txoko ezezagunenak 
ere elkarrekin deskubritzeko. 

  IÑIGO BASAGUREN-DUARTE       ALICIA DEL ÁLAMO AYUSO

Hau danok entzuteko 
egina izan zen

DISKO ENTZUNALDIA
NOIZ: Urtarrilak 14
NON:  Espora espazioa (Bilbo)
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Bertso-zopa

Gurutzegrama EBAZPENAK

EZKER-ESKUIN:

1. Argazkiko mendia. / Bat-batean gertatzen den 
zerbaiten onomatopeia. 2. Madarikazioa, biraoa. 
3. Bi ken bat. / Itxura, antza. 4. Jarduera batetik 
eskuratzen den onura. / Heu. 5. Aditzak sortzeko 
atzizkia. / Artilea egiten edo harrotzen duena. 

6. Landare mota. / Ezen. 7. Informazio 
gehigarria emateko ohar. 8. Paretan 
ezartzen den ohol. / Patu, halabehar.

GOITIK BEHERA:

1. Konturatzea. 2. Atzemana. 3. Larru 
onduaren ifrentzua. / Amets egitea 
ezaugarri duen egoera. 4. Bigarren 
musika nota. / Adore gutxiko. 5. Goren. 
6. Marra. / Osmioaren ikurrra. 7. Suitzako 
ibaia. / Batuketaren sinboloaren izena. 8. 
Animaliak harrapatzen. 9. Estropada-ontzi.

Nire garaian egindakoa
nahiko oihal, ______ sare

urtetan sendo sartua nago
eta osasunez _____

ta itsasoa beti hain zabal
mugarik gabe goi ta ____

goiz ta iluntzez leiho ertzean
hortxe zauzkat _____ pare
ta nik kresala neure azalean

zabaldua aldez alde
ni zahartuz eta ______ noa
ta zu berdin-berdin_____.

Eta gauetan sarri entzuten dut
zure orroaren _____

eta neguan haitz izkinetan
masailen parera hotza

Ondarru eta zure historia
ez delako izan ______

garai batean bete zenigun
bai poltsikoa bai poltsa
ta marinelak itotakoan
herritarren min ______

ze itsasoak bi gauzak ditu:
bizitza ta _______.

Eta sarritan kantatzen dizut
nik leiho aldamenean

ta ________ere entzuten dut
nire bihotz ________

nolako poza hartu ohi dudan
zu harrotzen _______

eta malkoak irteten zaizkit
bare-bare zaudenean

Nire historia amaituko da
laster zuzen-zuzenean

eta olatu bihurtu nahi dut
hauts ________ naizenean. 

Osatu Nerea Ibarzabalek 2020an Ondarroan botatako bertsoa. Laguntza behar izanez 
gero, bertsoari falta zaizkion hitzak zopan bilatu. Doinua: Haizea dator ifarraldetik.
Gaia: 90 urteko emakumea zara eta itsasoa da zure konpainia bakarra.
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ERRAZA

ZAILA

Sudokua

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

2 9 8
6 1 4 3 5 7

2 5 3
3 2 5 7 6

3 5 4 8 6
9 8 1 7

5 3 7 4

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

3 4 1 2 7
1 5 7 6 3

2 1 8
6 4

ERRAZA

ZAILA

643572198
295813467
871496325
317628549
426957813
589341276
158764932
732189654
964235781

437582619
189643572
562719438
691435287
874926153
325871964
713254896
948167325
256398741

ESKER-ESKUIN: 1. JOAR, ZART, 
2. ARNEGUA, 3. BAT, AIREA, 4. 
ETEKIN, HI, 5. TU, ILAGIN, 6. 
ZALKE, EZE, 7. OINOHAR, 8. 
APAL, SINU.  
GOITIK BEHERA: 1. JABETZEA, 
2. ORATUA, 3. ANTE, LOA, 4. 
RE, KIKIL, 5. GAILEN, 6. ZUINA, 
OS, 7. AAR, GEHI, 8. EHIZAN, 9. 
TRAINERU.
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Nondik jaio zen Kukuluak?
Itxialdia baino lau hilabete lehenago 
sortu genuen taldea. Espazio segu-
ruak eta ekintza kolektiboak sortze-
ko beharretik sortu genuen. Jakin 
bagenekien LGTBIQ+ kolektiboko 
jende asko dagoela Erriberan eta 
Tuteran, baina taldea sortu arte ez 
genituen gauzak elkarrekin egiten. 
Horregatik, komunitatea sortzeko 
beharra sentitu genuen. 

Zaila da Tuteran eta Erriberan 
espazio seguruak topatzea?
Uste dut herri eta hiri txikietan zai-
lagoa dela. Hala ere, errealitate asko 
daude inguruan; nire kasuan familia 
espazio seguru bat da, baina beste 
batzuentzat ez, eta gure helburua da 
bereziki horientzat segurua izatea.

Euskal Herritik kanpo topatu 
zenuen babesa.
Sexilioa beti existitu da, eta iruditzen 
zait ohikoago dela leku txikiagoetan. 
Duela hamahiru urte alde egin nuen 
sentitzen nuelako errazagoa izanen 
zela sexualitatea eta interes sozia-

lak eta politikoak kanpoan garatzea. 
Kanpoan lortu nuen zentzu guztie-
tan naizen bezalakoa sentitzea. 

Nola gogoratzen dituzu joan 
aurretiko urteak?
Asko kostatu zait Tuteran eroso ego-
tea. Ezin nintzen ni neu izan, eta ez 
nintzen Tuteraren parte sentitzen. 
Nerabezaroa nahiko konplexua izan 
zitzaidan: ez nituen espazioak topa-
tzen feminismorako eta LGTBIQ+ 
mugimendurako. Horregatik, Kuku-
luak taldea sortu dugu besteei gauza 
bera ez gertatzeko, babesa sentitze-
ko jaioterrian.

Zer nolako erronkak dituzue 
esku artean?
Beste eragileen agenda maiz kon-
tsultatzen dut, baina utopikoa irudi-
tzen zait gurean berdin aplikatzea. 
Helburu nagusia da talde gisa exis-
titzen jarraitu eta ikusgaitasuna lor-
tzea espazio publikoan, kaleak hartu 
eta gure presentzia normalizatzeko. 
"Besta drag" asko antolatzen ari gara 
espazio publikoa aldarrikatzeko, eta 

Beste kide batzuekin batera Kukuluak LGTBIQ+ 
eragilea sortu du Tania Gonzálezek (Tutera, 1986) 
Nafarroako periferian, berak dioen moduan. Taldearen 
helburua da Tuteran eta Erriberan (Nafarroa) espazio 
seguruak sortzea. Argi du xedea lortzeko zein norabide 
hartu behar duen taldeak: “Existitzen jarraitu, eta 
ikusgaitasuna lortu nahi dugu espazio publikoa 
hartzeko eta gure presentzia normalizatzeko”.

“Gu geu izaten uzten digute, 
baina etxean”

BOLLERA PERIFERIKOA

Tania González

  OLAIA L. GARAIALDE       UNAI BEROIZ NIETO

BABESLEKU BILA
Sortzez Tuterakoa da González, baina 
duela hamahiru urte bertatik alde egin 
behar izan zuen askatasunez bizi ahal 
izateko. Lehenik Madrilen topatu zuen 
bere lekua, eta gerora Mexikon: “Tute-
ran epaitua sentitzen nintzen; agian 
nire inpresioa zen, baina egia da 30 ur-
terekin Mexikotik itzuli arte ez nintzela 
Tuteraren parte sentitzen hasi”. Alda-
keta bultza nahi du: besteentzat Tutera 
eta Erribera espazio seguruak izan dai-
tezen Kukuluak LGTBIQ+ eragilea sortu 
du. "Uste dut periferia gutxiago har-
tzen dela kontuan, Iruñeak oso agenda 
markatua daukalako, eta gu oraindik ez 
goazelako norabide horretan. Iruñeak 
diskurtso markatua dauka, baina ingu-
ruan errealitate asko daude. Guk bat 
egiten dugu horrekin, garrantzitsua 
delako kolektiboan borrokatzea, baina 
gure egoerara egokitu behar dugu".
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horretan buru-belarri dabil Cornelia Po-
wer. Uste dut oraindik ere Nafarroako 
periferian ez dagoela normalizatua gu 
ere espazio publikoan egotea.

Eta diskurtsoari dagokionez?
Batzuetan diskurtso landuagoa zabaldu 
nahiko nuke, baina espazioaren beha-
rren araberako diskurtsoa sortu behar 
dugu. Horregatik, uste dugu hobe dela 
zenbait espazioetatik mugitzea, ikusa-
razteko, eta une jakinetan diskurtso sa-
konagoa zabaltzea.

Periferiaz mintzo zara. Nolakoa da 
egoera soziopolitikoa?
UPNk gobernatzen du, eta alderdi ho-
rrek, sexu-genero disidentziei dago-
kienez, soilik politikoki zuzenak diren 
gauzak egiten ditu egin beharreko gu-
txienekoa delako. Tuterako instituzioek 
eremu pribatura mugatzen gaituzte. 
Hau da, gu geu izaten uzten digute, bai-
na etxean. Euskararekin, LGTBIQ+ mu-
gimenduarekin edo feminismoarekin 
zerikusia duen guztia baztertzen saia-

tzen dira. Sistema zisheteropatriarkal 
zurruna ez dena ertzetan uzten dute. Eta 
landa eremuan, gehiago.

Landa eremuko bollera zarela esaten 
omen dizute.
Bai, baina ez naiz bereziki identifika-
tzen: ez naiz batere landa eremukoa sen-
titzen. Egia da nire errealitatea deszen-
tralizatuagoa dela, baina ez nuke esango 
landa eremua denik, niretzat landa ere-
mua ez delako hori. Baina ulertzen dut 
Iruñekoek zergatik esaten duten. Urru-
nekoak gara, kanpokoak-edo.

Zergatik uste duzu?
Askotan Iruñerritik kanpo dagoen guz-
tia landa eremutzat hartzen delako; az-
kenean, botere politikoa eta judiziala 
Iruñean zentralizatuta daude. Hala ere, 
ez dut uste mespretxuzko iruzkina de-
nik. Historikoki, esan izan da Erribera-
tik Iruñera ehun kilometro daudela, eta 
Iruñetik Erriberara bostehun, inork ez 
duelako jaitsi nahi. Distantzia sozio-po-
litikoa eta emozional oso handia da, eta 

distantziak distortsionatuta daudenez, 
jendea ez da Erriberara hurbiltzen.

Landa eremuarekin ez bazara 
identifikatzen, zerekin konektatzen 
duzu?
Bollera naiz hautu politikoa delako. Ez 
da bakarrik nor gustuko duzun, baizik 
eta horren atzean dagoen karga politi-
koa. Bollera periferikoa kontzeptu gisa 
ere gustuko dut, lurraldeari dagokionez 
ertzetik sortzen dudalako diskurtsoa. 

Zer nolako lekua dauka diskurtso 
horrek Nafarroako agendan?
Uste dut nahi gabe gutxiago hartzen dela 
kontuan Iruñeak oso agenda markatua 
daukalako, eta gu oraindik ez goazelako 
norabide horretan. Hala ere, azken ur-
teetan aldatzen ari da. Iruñeak diskurtso 
bat dauka, baina inguruan errealitate 
asko daude. Guk bat egiten dugu horre-
kin garrantzitsua delako kolektiboan 
borrokatzea, baina gure egoerara ego-
kitu behar dugu. Kaleak hartu lehenik: 
momentuz E28ra begira gaude. 

“Iruñerritik kanpo dagoena landa eremutzat hartzen da. Baina ulertzen dut Iruñerrikoek zergatik esaten duten. Urrunekoak gara, kanpokoak-edo”.
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B
atzuetan idazten dugu burua 
fresko daukagula. Beste ba-
tzuetan nekatuta. Gehienetan 
–ez beti– kontzentratuta. Baina 

lesionatuta, nik, orain arte, ez nuen inoiz 
idatzi. Olaf Scholz Alemaniako kantzile-
rrak pasa den astean erregalatu zigun 
titular batek ene masa entzefaliko doha-
kabeari eragindako zaintiratua erabat 
osatu gabe teklatuaren aurrean jarri 
behar izan dudan arte: “Saihestu behar 
da Ukrainako gerra Errusiaren eta NA-
TOren arteko gatazka bilakatzea”.  

Serio, Olaf: gauza bat da “gerran-na-
go-baina-ez-nago” jolasaren manuala-
ri pegatuta bizitzea –delegazio-gerra 
guztietako oinarrizko zinismo pack-ean 
dator hori–; eta beste gauza bat mikro 
baten aurrean jartzea jendeari esaten, 
aurpegi-aurpegira, tontoa dela. 

Ala zu hartu zaituzte tontotzat? In-
formazioa ezkutatzen dizute, Olaf? Good 
Bye Lenin filmeko amarekin egiten zu-
tenaren antzera, mundu guztiarentzat 
begi-bistakoa dena ezkutatzen dizute 
inguruko ministro, aholkulari, ganbera-
zain, idazkari, giltzari eta are, maiordo-
moak ere duela urtebetetik –gutxienez–, 
eta horregatik ez dakizu Errusia eta NA-
TOren artekoa dagoela –nonbait han– 
Shakiraren eta Piquéren artekoa bezala, 
baina jostailutxo nuklearrak tarteko? 

Hala bada, agian eskaini diguzun ti-
tular hau laguntza eskatzeko seinale 
kodifikaturen bat izan da eta, bueno, 
kasu horretan saiatu beharko da jendea 
biltzen eta erreskateren bat antolatzen-
edo. Baina, dena esaten hasita, Olaf, ez 
du gogo handirik ematen, Osaba Samen 
aurrean egin duzun azkeneko genuflexio 
hori eta gero. A ze saltsa, Scholz. Bale, 
zuk ez zenuela nahi; presioak, noski; 
baietz, baietz, baina jo-der. Bestela ere 

txukuna zegoen kontua eta Leopard-2 
tankeak Ukrainara bidaltzea onartu. 

Batzuek eskertu dizute, hori ere 
hala da. Iaztik asuntu hau Call of Duty-
ko partida balitz bezala jarraitzen ari 
den prentsa azkar hasi da tanke ho-
rien Rheinmetall Rh-120 kanoiarekin 
fantasia sexualak edukitzen. Irakurri 
ditut gauzak, zuek, gizakiok, sinetsiko 
ez zenituzketenak. Benetan, ez nuen 
uste metalez egindako tramankulu ba-
tengatik horrelako gauzak senti zitez-
keenik. Harro legoke Marinetti, joan 
den asteko periodiko eta digitaletan 
leopardo germaniarrei buruz argitara-
tu diren pieza batzuk faxismoa inspira-
tu zuen mugimendu abangoardistaren 
bilobatzat hartu behar dira: teknologia 
militarrarekiko lilura, hiltzeko tresnen 
estetizazioa, ideal erasokorrak, denak 

ari dira itzultzen natural-natural.
Eskerrak euskaldunok tradizioz ba-

kezaleak garela eta badaukagula, tes-
tuinguru zail honetan, munduko lau zo-
koetara zabaltzeko mezu bat. Beatriz 
Artolazabalek oraindik orain esan duen 
moduan, egoera petral honi iharduki-
tzeko errebeldia-keinu ez-biolentoe-
tan dago gakoa: arropetan zuri, gorri 
eta berdeak konbinatzea; kaikuak edo 
mendigoizaleak janztea; dantza-taldeak 
sortzea... Ukrainakoa konpontzeko ere 
baliagarriak dira formula horiek, ez egin 
dudarik: Basque Kaiku Peacekeeping 
Mission on bat antolatuko al du Eusko 
Jaurlaritzak berandu baino lehen, bu-
rua galtzen ari diren hango eta hemengo 
agintariak zentzatzeko. Eta, bide batez, 
gure jantzi folklorikoen industriari sus-
perraldi on bat emateko, noski. 

Leopardo germaniarrak eta 
bakerako euskal plana

  GORKA BEREZIARTUA MITXELENA

Olaf Scholz 
Alemaniako kantzilerra, 
militarrek lagunduta.
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