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L
ondresek agindutako autonomia erreformaren
harira bada gure artean Euskal Autonomia Erki-
degoko eta Nafarroako Estatutuak eredu gisa
hartu duenik. Horien ustez, Eskoziak, Galesek
eta Irlandako Iparraldeak guk daukagun esku-
men mailarekin amets egiten dute, eta gure

egungo jokalekua beren helmuga ideala da. Hori esaten
dutenek ere ez dute halakorik sinesten, diot.

 Zergatik ezin dira alderatu Erresuma Batuaren estatu
erreforma eta Espainiako “kafea denontzat” prozesua?

Menpeko nazioekiko helburu bera dute Londresek eta
Madrilek, baina hori erdiesteko modua eta, bereziki, mu-
ga oso desberdinak dira, eta hor dago aldearen gakoa.
Erresuma Batuak, iragan hurbilean ez bezala, egun, bada-
ki ezinezkoa zaiola nazio horien biztanleen nahiari kon-
tra egitea, gauzak bere horretan uzteko. Horregatik, bi
nazio hauen arteko harremanen muga demokratikoa da:
herriaren iritzia eta erabakia.
Horregatik, halaber, Erresu-
ma Batuak iraganean bezala
gaur ere planteatzen dituen
erreformek helburu hori du-
te, Eskozian, Galesen eta Ir-
landako Iparraldean bizi di-
ren biztanleen gehiengoak
Erresuma Batuaren parte
izaten jarraitu nahi izatea.
Hori gabe bereak egin du. Es-
koziako “krisia” estatu osoa-
ren erreforma egiteko erabi-
liko du, iraganean Irlandako
gatazkaren konponbidea ere
erabili zuen bezala. Lau na-
zio ezberdin hauen arteko harremana errespetuan eta
berdintasunean oinarrituta dagoela adierazi nahi dute,
nahiz eta berdintasun hori birtuala izan, desoreka han-
diak dituztelako oraindik ere, eta egoera estaturik gabe-
ko nazio hauentzat idealetik oso urruti dagoelako. 

Dirudienez, oraingo erreforman, lehenagokoetan ez
bezala, Ingalaterrak autonomia eskuratuko du, bere par-
lamentuaz eta gobernuaz gain. Azken urteetan dezente
indartu da ingeles abertzaletasuna; hor dago UKIP beza-
lako alderdien gorakada, eta asko dira orain arteko egoe-
rak ingeles nazioari kalte egin diola uste dutenak. Fede-
ralismorako bidean pausu garrantzitsua da hau, lau
nazio hauen artean berdintasun harreman bat eraikitze-
ko aukera paregabea, baina, zalantzarik gabe, indepen-
dentisten interesen kalterako izan daiteke. Badira kon-
trako ondorioak aurreikusten dutenak ere; Ingalaterrak

berezko autonomia edukita, lau nazioek batera egoteko
behar eta nahi txkiagoa izango dutela uste dute. Bestela-
ko herri eta estatu eredu aurrerakoiagoa aldarrikatzen
duten abertzaleen ustez, Ingalaterrako, Eskoziako, Irlan-
dako edo Galesko gizarteak eta “estatuak” norabide eta
balio desberdinen arabera eraikitzen diren heinean, Ba-
tasun horren populazioa eta babesa txikiagoak izango
dira.

Borroka esentzialista, abertzale eta ideologikoak, alder-
di demokratikoekin, praktikarekin eta gizarte ereduare-
kin lotzen direnean, joko arauak eta, ondorioz, egitekoak
nahitaez aldatzen dira. Bide horretan, nire ustez, hege-
monia elektorala lortzeak bezainbesteko garrantzia du
ideia, helburu eta urrats jakin eta zehatzen aldeko hege-
monia politikoa eskuratzeak. Erabakitzeko eskubidearen
aldeko gehiengo zabalak independentziaren aldeko
gehiengoari eman behar dio bide eta, horrela, helburuz

helburu, pausoz pauso, aurrera egin behar da. Horretara-
ko, borroka elektoral eta instituzional egokiaz gain, guz-
tiz beharrezkoa da gizarte mugimendu eta borroka in-
dartsua, sektorez sektorekoa, eta sektoreek zeinek bere
ikuspegiarekin ekitea. Hegemonia elektorala eta politi-
koa aldi berean bultzatzeak kontraesan eta arazo ugari
eragiten ditu, eta funtsezkoa da biak ez nahastea, bakoi-
tzari merezi duen garrantzia aitortuz. Demokraziaren
ikuspegitik, eta norberaren helburuen aldeko babesa es-
kuratzeari begira, garrantzitsua da aitortzea arerioaren
helburua norberarena bezain zilegi dela, arerioaren
proiektua ongi ezagutzea ere ezinbestekoa den bezala.
Nelson Mandelak sutsuki defendatzen zuen, eta, hala,
Apartheid sistemaren nondik norakoak (historia, hiz-
kuntza, eta abar) ikasi zituen. Baina, berak esaten zuen
bezala, «beti dirudi ezinezkoa, lortzen den arte».•

{ datorrena }

Ez da berdin

Menpeko nazioekiko helburu bera dute
Londresek eta Madrilek, baina hori
erdiesteko modua eta, bereziki, muga oso
desberdinak dira, eta hor dago aldearen
gako nagusia

Gorka Elejabarrieta
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B
elgikako egoera
politikoa ulertzea
ez da erraza. Flan-
driarrak eta valo-
niarrak, neerlan-
dera eta frantsesa,

bi kultura, bi hizkuntza, bi men-
talitate politiko eta, bien artean,
itsasgarri, Brusela: Europako hi-
riburua, Flandriako lurraldean
kokatua, biztanleen ia %80 fran-
tses hiztuna dena. Flandria, hein
batean, eta gauzak sinpleki adie-
raztearren, sinplifikazioan eror-
tzeko arriskua aitortuz, kontser-
badoreagoa da,  merkatu
librearen aldekoagoa. Valoniare-
kin alderatuz, tradizionalki so-
zialisten esku egon dena, langa-
bezia ia erdia eta errenta per
kapita %25 handiagoa dauka. Eta
hizkuntza eta kultura arloetako-
az gain, bi komunitateen artean
etsaitasun ekonomikoa ere ba-
dago: Flandriak, nolabait, Valo-
nia diruz laguntzen duela. Eran-
tzukizun horren izenean,
eskumen fiskal berriak eta Gi-
zarte Segurantza eskatzen ditu,
eta, Valoniak, aldiz, estatu fede-
ralen elkartasun printzipio oina-
rrizkoaren izenean, erabateko
ezezkoa ematen dio. Iparralde
«aberatsa» eta hegoalde «pobre-
agoa» beti aritu dira hika-mikan,
sarritan, diskurtso populista hu-
tsal eta arriskutsuei bide ema-
nez. 
 Agian, estatu batu gisa, Belgi-

ka azkenetan dela esatea gehie-
gizkoa da, baina 2010eko ekaine-
ko hauteskundeen ondoren,
«desgobernuaren munduko

errekorra» hautsita –539 egun
gobernua osatu ezinik–, eta pa-
ralisi egoerak kateatua, desegi-
ten ari zen estatuaren ideia asko
indartu zen. Bazirudien Belgika-
ko bi komunitateak eraso pasi-
boko espiralean murgildu zirela
betiko,  helburu komun oro
urrun geratzen zitzaiela, baina,
nork bere hitzekin adierazita ere
–«verrottingsstrategie» neerda-
leraz eta «strátegie du pourrisse-
ment» frantsesez–, bat zetozela
asmoetan: egoera usteltzen utzi,
errealitate berri baten ongarri
bilakatu zedin.
Azkenean, baina, teoria politi-

koan «compromis á la belge» be-
zala ezagutzen dena gailendu
zen beste behin. Hots, alde ez-
berdineen interesak asetzen di-
tuen konponbidea bilatzeko ar-
tea,  hitzarmenaren eta
konpromisoaren bitartez ezinez-
koa zirudiena nahitaezko egitea-
ren artea, hain zuzen. Baziru-
dien, konponbiderik ezean, bi
komunitateak modu zibiliza-
tuan banantzea zela bidezkoena
eta zentzuzkoena, baina, azken
unean, Belgikako politika aski al-
drebestuak lortu zuen ataka har-
tatik ateratzea.

«NIL VOLENTIBUS ARDUUN»
2010eko hauteskundeetan, flan-
driar independentismoak irauli
egin zuen Belgika. Flandriaren
independentzia xede duen N-VA
alderdi errepublikarrak aurrei-
kuspen guztiak gainditu eta Bel-
gika osoko lehen alderdi bilaka-
tu zen. N-VAko liderra den Bart

«KOALIZIO KAMIKAZEA»
«Nouvelle Belgique» baten giltzarri
edo independentziaren bezpera?

Mikel ZUBIMENDI

Belgikako gobernu berriaren osaketa-prozesuak analista
askoren jakin-mina piztu du. Aurreko legealdian ia bi urte
gobernua osatu ezinik egon ostean eta herrialdea hautsiko
zela iragarri ondoren, oraingoan, flandriar independentistek
dinamizatu duten koalizioa osatu da. Historian lehen aldiz,
hiru flandriar alderdi eta Valoniako alderdi minoritario bat
batu dira. «Experimentu politiko» honen aurrekariak,
arrazoiak eta inplikazioak Euskal Herritik begiratuta
aztertzea beharrezkoa den ariketa da.

JENDARTEA / b

de Weverrek irabazle gisa egin
zuen lehen diskurtsoa latindar
atsotitz famatu horrekin hasi
zuen: «Egiazki desiratuz gero,
ezer ez da ezinezko». Bere mezua
argia izan zen: Fladria eta Valo-
nia soilik helburu komunak di-
tuztenean batzen diren bi entita-
te banandu eta deszentralizatu
bihurtzea proposatu zuen. Kon-
federazio deitu zuen; hots, azken
helmuga indepentzia duen bide-
an igaro beharreko tarteko hel-
muga.
 Valoniarentzat otso gaiztoa da

Bart de Wever. Elio di Rupok, Va-
loniako sozialisten buruak, hi-
tzez estatuaren erreforma sako-
na bultzatu, baina ekintzaz ez
zuen de Weverrekin adostu egi-
tasmo hura. Ondoren etorri zena
gauza jakina da: ia bi urte gober-

Belgikako bi komunitateek, eraso pasiboko
espiralean, helburu komun oro galduta, are
bakoitza bere hitzekin ere, asmo berbera zutela
zirudien: egoera usteltzen utzi, errealitate berri
baten ongarri bilakatu zedin

Flandriako N-VArentzat azken urteotako irabazi
garbiak egonkortzeko unea heldu dela dirudi;
Belgikako etxe komunean «ordena pixka bat»
jartzea eta, valoniarrak «ez beldurtzeko»,
moderazio kalkulatu bat erakustea
interesatzen zaiela



2014 | urria | 25 

GAUR8• 4 / 5

nurik gabe, munduko errekorra
hautsi eta, azkenean, in extre-
mis, hiruko akordioa «familia
ideologiko» tradizionalen arte-
an: Flandriako eta Valoniako
kristau-demokratak (CD&V),
Flandriako eta Valoniako libera-
lak (Open Vld/MR) eta Flandria-
ko eta Valoniako sozialistak
(sp.a/PS). Modu honetan, bestal-
de, idatzi gabeko arau bat bete
zuten: gobernu federala osatze-
rakoan, bi hizkuntz komunitate-
etan gehiengoa izatea ez da
nahitaezkoa, baina politikoki as-
koz hobea da.
2014ko maiatzeko hauteskun-

deetan, baina, joerak indartu
egin ziren. 2010ean irabazle ate-
ra zen alderdiak, «independen-
tista erradikalegia» zelako albo
batera utzi zuten N-VAk, nagusi-

tasun handiagoz irabazi zituen
hauteskundeak. Ganbera federa-
lean, Valoniako PSk baino 10
puntu eta 10 aulki gehiago atera-
ta, gobernagarritasuna berma-
tzeko ezinbestekoa bilakatu zen.
Aritmetikak bi aukera uzten zi-
tuen: «familia ideologikoen» hi-
rukoa errepikatzea edo N-VA go-
bernu federaleko kide
indartsuena egin, eta koalizio
berri bat entseatzea.
Logika konfederalari jarraiki,

Flandriako gobernua osatzeari
eman zion lehentasuna N-VAk
eta bertako kristau-demokrate-
kin eta liberalekin osatu zuen.
Valonian eta Bruselan, PSk osatu
zuen gobernua, Charles Michel
buru zuen Mouvement Réfor-
mateur (MR) alderdi liberala baz-
terrean utziz. Agian, MR alder-

diak PSrekiko errebantxa gogoa
zuelako eta, dudarik gabe, N-VAk
Valoniako PSk Belgikako politika
federalean urteetan izan duen
nagusigoari amaiera emateko
gogoa zuelako, azkenean, Flan-
driako gobernua osatzen duen
hirukoak eta Valoniako liberalek
osatu dute Belgikako gobernu
koalizio berria. Munduan «koali-
zio kamikazea» izenez ezagutu
dena. 

ZERGATIK «KAMIKAZE» HITZA?
 Flandriako eta Valoniako egun-
karietan hasi ziren gobernu koa-
lizioari izen hau ematen. «Koali-
zio kamikazeak»,  funtsean,
desoreka handia du: Belgikako
parlamentuan dauden 150 eser-
lekuetatik 66 ordezkatzen di-
tuen gehiengo flandriarra eta

150etik 20 ordezkari dituen gu-
txiengo frankofonoa biltzen di-
tu. Hiru flandriar alderdi, buru
N-VA alderdi independentista
dela, eta valoniar alderdi baka-
rra, Belgikako lehen ministro
Charles Michelek zuzentzen
duen MR. 
Ekuazio hori politikoki buruaz

beste egitea dela iruditzen zaio
askori Valonian. Eta, egiazki,
orain arte Belgikan nagusitu den
logika politikoan, sen onean lu-
rrikara bat eragin du. Badira, ha-
la ere, zorte apur batekin, eta Eu-
ropako nahiz Belgikako garapen
ekonomikoa ona bada, duela hi-
ruzpalau urte haustera kondena-
tuta zegoen herrialdea egonkor-
tzeko formula bezala hartu nahi
dutenak. Dena dago ikuskizun,
ordea.

Hauteskundeak egin eta 138
egun geroago ofizialdu zen go-
bernu honen alde inor gutxik
egiten du apustu,  luzaroan
iraungo ote duenaren inguruan
zalantza handiak daude eta Bel-
gikako historian gobernu iragan-
korrera izan daitekeela diote as-
kok.
Bai, bitxia eta aztertzekoa da

gobernu belgiarra osatzerakoan
gertatu diren aldaketa eta bere-
zitasunak. Bi hizkuntz komuni-
tateetan gehiengoa izan gabe
osatu izan da noiz edo noiz go-
bernua, eserleku bat edo biren
faltan, baina sekula ez egungoa
bezalako egoeran –komunitate
frankofonoaren heren bat baino
gutxiago ordezkatuz–. Lehen al-
dia da Belgikako gobernu federa-
lean Valoniako gobernuan ez da-
goen ordezkaritza valoniarra
dagoela. Berezia da, halaber, le-
hen ministroa koalizioko talde
handienaren ordezkaria ez iza-
tea. Charles Michelek arrisku
handiak hartu ditu, bestalde,
«eskuineko agenda» bat histori-
koki «ezkerra bozkatu» duen Va-
lonian ezarri nahi izatean. Ez di-
ra falta «Kamikazea ezinezko
misioan» ikusi dutenak.
Izan ere, independentzia alda-

rrikapenak eta konfederazioaren
bidean estatu erreforma sakon
baten aldeko apustua taktikoki
alboratu, edo hobe esanda, atze-
ratu egin dituzte Belgikako go-
bernuan lehen aldiz parte hartu-
ko duten N-VAko
independentistek. Neurri ekono-
mikoak lehenetsi dituzte gober-
nu programan eta, hala, besteak
beste, erabaki dute erretiroko
adina 65 urtetik 67ra pasatzea,
inmigrazio eta asilo neurri zo-
rrotzagoak hartzea, Belgikako
zorra gutxitzeko murrizketa an-
dana ezartzea eta zentral nuklea-
rrak 2025 urtera arte lanean ari-
tzea.
Horrek guztiak bultzatu ditu

Elio di Rupo sozialista frankofo-
noak eta sindikatuak gobernu
berriaren aurkako «gerrilla kan-
paina iraunkorra» deitzera. Erraz
igartzekoa da gobernu berriak
hizkuntz komunitateekiko ha-
rremanetan baino gehiago sindi-
katuekiko harremanetan izango
dituela arazorik handienak, gre-
bak eta bestelakoak sartu baiti-

Komunitate frankofonoaren
heren bat baino gutxiago
ordezkatzen duen Valoniako
alderdi liberaleko Charles
Michel, «koalizio kamikazeak»
sostengatzen duen 38 urteko
Belgikako lehen ministro
berria. 
Laurie DIEFFEMBACQ | AFP



atzerria

ordea hango kultura politikoa-
ren ikuspuntutik, ezta Flandria-
ko independentziaren bide
orriaren beharrak behatuz ere.
Komunitate frankofonoan de-

abrututako flandriar indepen-
dentistek ez diote uko egin Flan-
dria independiente baten
ametsari. Ez horixe. Datozen ur-
teetarako, ordea, konfederazioa-
ren bidean bere agenda mantso-
tu eta lehentasuna eman diote
ekonomiari eta, nolabait, Belgi-
kako etxe komunean «ordena
pixka bat» jartzeari. Hogeita
bost urtez gobernuan izan diren
Valoniako sozialistak kanpoan
utzi dituztela ez da ahaztu behar
eta, beste hark esango zukeen
bezala, «gobernutik kanpo hotz
handia egiten duela» ere ez.
Azken urteotan irabazi garbiak

eta handiak eskuratu dituzte N-
VAko independentistek. Badiru-
di orain irabaziok egonkortzeko
ordua heldu zaiela. Eta horreta-
rako, oso arrazoizkoak diren ja-
rrerak izan dituzte, frantsez ko-
munitatea «ez beldurtzeko»
moderazio kalkulatu bat eraku-
tsiz. Jakina ez dutela indepen-
dentziaren aukera baztertu, bes-
te herri askotan bezala, arrakasta
izateko aukera arrazoizko bat es-

kura dutenean, agendaren lehen
puntua izango da eta.
Gauza asko dago ikuskizun

oraindik Belgikako gobernu be-
rri eta berezi honen inguruan.
Ikuskizun dago PSk «Valonia za-
paltzen duen eta Flandriak do-
minatzen duen Estatu Federala-
ren gobernuaren» diskurtsoa
erabiliko duen. Alegia, flandria-
rrak deabrutzeko erabiltzen zi-
tuen argudio berak erabili, eta
desestabilizazio kanpaina bati
ekingo ote dion. Ikuskizun dago
«larrialdi sozio-ekonomiko bati
aurre egiteko» osatu den koali-
zioak, «eskuineko agenda» izan-
go duenak, Valonia gobernatzen
duten «ezkerreko indarren» aur-
kakotasuna izango duen ala ez.
Urteetan karikatura izateraino
iritsi den Estatu Federala versus
Flandria ekuazioa ez ote den
orain Estatu Federala versus Va-
lonia bilakatuko.
Belgikaren sortzaileek errege

bat behar zutela erabaki zutene-
an, hautagai egoki baten bila
«erosketak» egitera joan ziren
Europan barrena. Frantziako
erret familiak haien eskaintza
errefusatu zuenean, «langabe-
zian» zegoen aristokrata aleman
baten alde –Sajonia-Coburgo–

Gothako Leopoldo printzea– egi-
tea erabaki zuten. Dinastia bere-
ko laurogeitaka urteko Alberto
erregeak bere seme Philippen al-
de abdikatu zuenean, errege be-
rriak behin eta berriz errepikatu
zuen bere hitz fetitxea: «federa-
lismo kooperatiboa», «nouvelle
Belgique» horren giltzarri. Asko
dira «koalizio kamikaze» hone-
kin federalismo kooperatiboak
arrakasta izango ote duen galde-
tzen dutenak. Nork daki!?
Baina hala ez balitz, Flandria

eta Valonia subjektu politiko
bereizi bezala pentsatzen eta jo-
katzen segitzen badute, Belgika-
ren inplosio geldoa denbora
kontua dela konbentzituta, Bel-
gikako «iparraldearen» eta «he-
goaldearen» arteko harmonia
ezinezkoa bada, aurreratu dai-
teke etorriko den hurrengo fa-
sea konfederalismoarena izan-
go dela. Valonia eta Flandria bi
herrialde banandu eta deszen-
tralizatu bilakatuko dira, soilik
ezinbestekoa denean –eta baka-
rrik orduan– elkarrekin funtzio-
natuko dutenak. Eta ez al da ho-
ri, funtsean, N-VAren eta PSren
kalkuluen emaitza? Ez al da ho-
ri, bi hitzetan, independentzia-
ren bezpera?

tuzte zerbitzatuko dioten me-
nuan.
 Charles Michel gobernubu-

ruak, Belgikako errege berri Phi-
lippek izendaturiko lehenak, his-
toriako gazteena (38 urte) eta
Europako komisario eta Belgika-
ko Kanpo Arazoetarako ministro
izandako Louis Michelen seme
denak, bere alderdiko zazpi kide
izendatu ditu ministro. 150 eser-
lekuetatik 20 eserleku dituen al-
derdi batek gobernuburua eta 14
ministerioetatik zazpi eskuratu-
ta –parekidetasuna ez bezala,
agindu konstituzionala da go-
bernuan neerlandar eta frantses
hiztunen komunitateen ordez-
karitzak baliokideak izatea–, gai-
nordezkatuta dagoela pentsa
daiteke, nolabaiteko defizit de-
mokratiko bat dagoela, bai. Datu
hau ere aipatzeko modukoa da:
gobernuko indar nagusi flandiar
N-VAk bere egin ditu Finantza,
Defentsa eta Barne ministerioak.
Ez dira distira handiena dute-
nak, baina botere oso handia du-
tela ezin da ukatu.
 Euskal Herritik begiratuta, bi-

txia eta deigarria da Flandriako
independentisten esku egongo
direla Belgikako Finantzak, Ar-
mada eta Poliziaren ardura. Ez

Ezkerrean, Bart de Weber.
Flandriako N-VA alderdi
independentistaren buruak
Anberesko alkate izaten
jarraitzea erabaki du nahiz eta
askok pentsatu bera dela
Belgikako politikari
boteretsuena. Eskuinean,
Belgikako tren geltoki bat.
Valoniarren eta flandriarren
arteko harremanean aukera
berri batera edo modu
zibilizatuan banantzera
eramango ote dituen inork ez
dakien bidaia baten metafora
gisa. 
Dirk WAEM - Eric LALMAND | AFP
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M
ahsa Shekarloo emaku-
meen eskubideen defen-
datzailea, idazlea, edito-
rea, itzultzailea eta Bad
Jens sareko aldizkari fe-
ministaren sortzailea

minbiziak eraman zuen irailaren 5ean.
Etxekoek inguratuta zendu zen Irango
hiriburu Teheranen jaiotako emakumea.
Herrialde hartako gizartean feminismoa-
ren hazia landatzen saiatu zen beti, aia-
tolen sistemak utzitako edozein zirrikitu
baliatuta. Ezagutu zutenek haren falta
sentitzen dute.
Iran oso herrialde handia da. Eta ani-

tza. Bere iraultza islamikoa orain 35 urte
egin zuenetik, AEBen eta Israelen jomu-
gan egon da, eta horrek sekulako eragina
izan du bertako politikan zein gizartean.
Baita emakumeen eskubideen defentsari
dagokionez ere. Mahsa Shekarloo bezala-
ko ekintzaileek ahal duten guztia egiten
dute gizarte hura askatzeko eta demokra-
zia indartzeko. Aldi berean, hedabide na-
gusiek saltzen diguten Iranen irudi mo-
nokromatikoa,  homogeneoa,
ñabardurarik gabekoa, hankaz gora jar-
tzen laguntzen dute ekintzaileok.
«Mahsa atsegina, eszeptikoa eta azka-

rra zen. Orain bere izena horrenbeste ai-
patzea ez litzaioke batere gustatuko. Bere
lanaren eta pasioaren azken helburua ez
zen ez bere anbizio pertsonala asetzea ez
hedabideetako izar bihurtzea. Bere jakin-
minarengatik, bere giza eskubideekiko
eta emakumeen eskubideekiko ardura-
rengatik eta benetako aldaketa eginga-
rria zela pentsatzen zuelako egin zuen
horrenbeste lan», idatzi zuen Arseh Se-
vom gobernuz kanpoko erakundeko kide
Tori Eghermanek.

 AZIDOA AUTOA GIDATZEN DUTENEN AURKA

Nazioarteko berri agentziek azken bolada
honetan eskainitako berriei erreparatu
besterik ez dago gaur egungo Iranen
emakumeen eskubideak atzera egiten ari
direla ondorioztatzeko. Beren gorputza
Sharia lege islamikoak agindu moduan
estaltzen ez omen duten emakumeei azi-
doa botatzea da gaur egun indartzen ari
den fenomeno kezkagarri bezain larria. 
Mohamad Tagi Rahbar Isfahan hiriko

klerikoak joan den astelehenean esan
zuen behar bezala jantzita ez dauden
emakumeei ondo jazteko esan behar
zaiela, besterik gabe, azidorik bota gabe.
«Emakume bat oso gaizki jantzita bada-
go ere, okerrago jaztea ezinezkoa dela di-
rudienean ere, ez da hori zigor egokia»,

adierazi zuen. Izan ere, Irango erdialdean
dagoen milioi eta erdi biztanleko hirian,
azken asteotan, makina bat kasutan bota
diete azidoa autoa gidatzen ari ziren
emakumeei motoz hurbildutako ezeza-
gunek. Ondorioz, Soheila Yourkesh 27 ur-
teko informatikariak, esaterako, begi bat
erabat galdu du eta bestea oso kaltetuta
geratuko zaio, erietxetik irteten denean.
Beste gorputz atal batzuk ere erre zizkion
erasotzaileen azidoak.
Tankerako berri ugari iristen da erre-

dakzioetara, normalean, horrelako be-
rriek hango gizartean eragiten dituzten
mugimenduak aipatu ere egin gabe. Isfa-
han hiriko erasoen kasuan, diputatu ba-
tzuek salatu egin dute gertatzen ari de-
na.  Abasali  Mansuri  Arani
parlamentariak nabarmendu zuen ho-
rrelako erasoak Estatu Islamikoak egiten
dituela Iraken eta Sirian, eta «islamaren
itxura biolentoa» hedatzea besterik ez
dutela lortzen. «Gaia oso ondo ikertu be-
har da, ezin baitugu baztertu atzerriko
zerbitzu sekretuak eta sionistak egotea
fenomeno gaizto horren atzean», adiera-
zi zuen Mansurik.

Horrelako egoerak onartezinak eta ja-
sanezinak dira irandar gehienentzat. Ber-
tako emakume askok etxetik ez irtetea
erabakitzen dute, erasoak saihesteko. Au-
toan doazenean, kristala goraino igota
eramaten dute, erasotzaileen beldur dire-
lako. Motoren bat (ibilgailu hori erabil-
tzen ari dira erasotzaileak kasu gehiene-
tan) ikusten duten bakoitzean, korrika
hasten dira babes bila. «Kalean ia ez dago
jenderik, etxetik irteteak beldurra eragi-
ten du-eta», esan zien kazetariei Parisa
46 urteko emakumeak. Berak eta uniber-
tsitatean alabaren bat duten beste guraso
batzuek Isfahango Fiskaltzaren aurrean
protestaldia egin zuten joan den asteaz-
kenean.

HAURTZAROA, CHICAGON

Eraso krudel horiek Irango sektorerik
kontserbadoreenen oniritzia badute ere,
ez dute lortzen Teheran, Isfahan eta he-
rrialdeko beste hiri handietako emaku-
me guztiek gorputza erabat estalita era-
matea.  Ausartenek buruko zapia
atzeraxeago ipintzen dute, ile pixka bat
ikusten zaiela, esaterako.

{ profila }

Goiko irudian, Mahsa Shekarloo
ekintzailea. Behekoan, Iranen
aurtengo otsailean egin zen One
Billion Rising ekimenaren
logotipoa. 
GAUR8

Eskuineko orrialdeko irudian,
Isfahango Fiskaltzaren aurrean
joan den asteazkenean egin zuten
emakumeen aurkako erasoak
salatzeko mobilizazioa. 
Arya JAFARI | AFP

MAHSA SHEKARLOO
Emakumeen eskubideen defendatzailea, sarean zein Iranen        joseangel.oria@gaur8.info
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Egoera hori bertakoentzat onartezina bada,
onartezinago egiten zaie atzerriko egoera ezagutu
dutenei. Mahsa Shekarlook AEBeko Chicago hi-
rian pasa zuen haurtzaroa eta, unibertsitatean
ikasketak amaitu ondoren, Iranera itzuli zen. The
Feminist School erakundeko webgunean era ho-
netan esplikatu dute bere ekarpena: «Bere espe-
rientzia eta jakinduria bertako kultura indartzeko
erabiltzen zuen diasporako talde bateko kide egin
zen Mahsa. Sistema politikoaren zulo txikienak
mugimendu feminista zabaltzeko eta gizonen eta
emakumeen arteko berdintasunaren inguruan ez-
tabaidatzeko baliatzen zuten Irango emakumee-
kin bat egin zuen».
Aurtengo otsailean One Billion Rising ekimena

antolatzen lagundu zuen Shekarlook Iranen. Mun-
du osoko gizonei, emakumeei eta umeei dantza
egiteko eta mugitzeko gonbita egiten zaie, emaku-
meen aurkako indarkeriaren kontra. Era honetan
deskribatu zuen bere burua antolatzaileen taldeak
Facebook sare sozialean: «Emakumeentzako justi-
zia exijitzeko era bat baino ez da One Billion Ri-
sing, etxean zein gizartean emakumeak berdinta-
suna behar duela pentsatzen duten taldeek bat
egin dezaten aitzakia. Kaleak okupatzen ditugu
gure bizitzak josten dituztelako, gure etxea direla-
ko. Kalean sortzen dira gure oroitzpenak, penak
eta pozak. Bertan topatzen ditugu aliatuak eta la-
gunak. Eta bertan jabetzen gara arriskuez. Gure
etxeak jadanik seguruak ez direnean, kaleetan ba-
besten gara. Kalea hartzea da berradiskidetzea,
berdintasuna eta justizia lortzeko gure modua.
Kalea hartzen dute beraientzako eta besteentzako
zoriona nahi dutenek, eta zorionaren aldeko bo-
rrokarako prest daudenek».
Bad Jens sareko aldizkari feministaren sortzai-

lea ere bazen Mahsa Shekarloo. Qantara.de Ale-

maniako webguneari orain zazpi urte eskainitako
elkarrizketa batean, Mendebaldean oso kontuan
hartzeko moduko hausnarketak eskaini zituen
irandar ekintzaileak: «Iranera etortzen diren
mendebaldar gehienek pentsatzen dute Irangoak
direla munduko emakumerik zapalduenak. Ez da-
kit horrela den ala ez. Aurreiritzi horretatik abia-
tuta, hemen ikusten duten guztiak baieztatzen die
ideia hori. Orain, Jatami presidente dela, beste es-
tereotipo bat ere badago, beste itxura bat: emaku-
me gazte batena, buruko zapia oso atzean duena,
makillatuta dagoena eta arropa estua daramana.
Goraipatu ere egiten dute bigarren irudi hori. Egia
esan, neska horiek egiten dutena garrantzitsua da,
baina ezin da esan hori historiako iraultzarik han-
diena denik. Eta mendebaldarrek Irango emaku-
meen inguruko irudi ona badute, beti heroi horie-
na da. Bi mutur daude: biktima pasiboak diren
emakumeak alde batetik, eta arau sozial guztiak
apurtzen dituzten salbuespenak bestetik. Erdibi-
derik ez dago, nonbait».
Iranen justizia, askatasuna eta berdintasuna es-

katzen dutenentzat oso tresna garrantzitsua iza-
ten ari da Internet. Eta ingelesez zein persieraz
idazten zen Bad Jens aldizkariak sekulako arrakas-
ta izan zuen, edozein gai aztertzeko aukera ema-
ten baitzuen, egunkarien eta paperezko aldizka-
rien mugarik gabe. Shekarloo aitzindari izan zen
arlo horretan, sareak sekulako garrantzia duen he-
rrialdean. Orain 10-12 urte, sarean gehien erabil-
tzen diren hizkuntzen sailkapenean persiera biga-
rren lekuan ageri zen eta, garai hartan, Irango
blogariek sekulako arrakasta izan zuten. 2008ko
ikerlan batek ondorioztatu zuen Iranen ideologia
ezberdinetako herritarrek esku hartzen zutela sa-
reko eztabaidetan. Agintariek ezarri nahi dituzten
mugak egunero zeharkatzen dira. Eskerrak!

hutsa

hutsa

P
io Barojaren
( 1 8 7 2 - 1 9 56 )
eleberri bate-
ko  protago-

nista, Andres Hurtado, bizitza-
ko  arazoen  funtsera  i r i t s
daitekeen jakinduria horren bi-
la ibili zen, berarentzat jakin-
duria ezin baitzen bizitza den
horretatik bereizi. Horregatik
ikasi zuen unibertsitatean.
1911. urtean Barojak “El árbol

de la ciencia” liburua argitaratu
zuen. Bertan, garai hartako gi-
zarteari buruzko gogoeta asko
eta asko biltzen ditu, unibertsi-
tatearen ingurukoak, esate ba-
terako. Mende bat geroago uni-
berts i tatera  joatea  egokitu
zitzaidan, master bat egitera,
hain zuzen ere. Zazpigarren ur-
tea zen niretzat bertan, orain-
goan, Nafarroako Unibertsitate
Publikoan. Urte horretan, Baro-
jaren liburua berrirakurtzen ari
nintzen bitartean, Andres Hur-
tadoren esperientziak nireare-
kin bat egiten zuela ikusi nuen,
eta, beraz, unibertsitatearen
egoera ez zela hainbeste denbo-
ran gehiegi ere aldatu. 
Uniberts i tatea  ( le t retako

“graduetan”, behintzat) begiak
irekiarazteko gaitasun txikia
duten irakaslez beteta dago, ja-
kinduriak ez baina beste iner-
tzia batzuk bultzatuta bertan
lan egiten duten pertsonaz josi-
ta, burua ladreiluz tapiatuta
daukagula uste duten irakaslez
gainezka.
Salbuespenak, ordea, egon

badaude, eta irakasle onak ere
topatu ditzakegu (“El árbol de
la ciencia” laneko Letamendi
irakaslearen modukoak), ahaz-
tezinak diren horietakoak. Mi-
noria horri esker eutsi diogu fe-
deari.  Horiengatik izango ez
balitz eta, paradoxikoa diru-
dien arren, unibertsitatea ikas-
teko lekurik okerrena dela pen-
tsatuko genuke, bizitzarekin
inolako zerikusirik ez duena,
leihorik gabeko ladreiluzko ku-
bo ilun bat. •

Hezkuntzaz II

Naiara Garzia
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o egiten eta jaten pasatzen
ditugu jaio osteko hasierako
hilabeteak. Tartean, irudi
askotarikoak agertzen zaiz-
kigu begien parean, forma
eta kolore ezezagunak ekar-

tzen dizkigutenak. Belarrietatik soinu
eta zarata korapilatuak barneratzen di-
tugu. Ahoa bihurtzen da inguratzen gai-
tuzten objektu kontaezinak ezagutzeko
bitartekaria, eta, gerora, eskuak eta
atzamarren zentzua ikasten dugunean,
sua zein ura ukitzeko jakin minak har-
tzen gaitu, aldi berean, sudurrak gura-
soen beso baregarrietara gidatzen gai-
tuela.  Eta horrela,  pausoz pauso,
supituki agertu garen munduaren ko-
deak eta arautegia ikasten goaz, kontu-
ratu gabe; soilki barneratuz. 
Zentzumenek laguntzen digute bete-

kizun horretan. Haur eskolan, gure bost
zentzumenen funtzioak ikasten ditugu.
Txanogorritxuren ipuin ezagunaren
pasarte batean esaten den bezala, be-
giak ikusteko, belarriak entzuteko, su-
durra usaintzeko, eskuak ukitzeko eta
ahoa dastatzeko erabiltzen ditugu. Be-
rezkoa dugu. Hala ere, magia iruditu
arren, musika ikusi, zaporeak haztatu,
pertsona baten izaera usaindu edota or-
gasmo bat koloreetan bizitzeko ahalme-
na duten pertsonak ere badira mun-
duan. Gertakari hau, gutxi batzuk duten
trebetasuna, sinestesia izenarekin eza-
guna da. 
 

Ez da horren aspaldi, aipatutako ahal-
mena azaleratzeak edo adierazteak
erietxe batean giltzapetzeko arriskua
zekarren; ez zegoen sinestesiaren ingu-
ruko ikerketarik eta, ondorioz, gaixota-
sunek sor zezaketen haluzinazioekin
nahasten zuten sinestesia. Ordutik,
zientziak aurrerapauso handiak egin di-
tu eta, ikerketa askorik ez duen fenome-
noa izan arren, gaur egun badakigu zen-
tzumenetatik ateratako informazioa
prozesatzen dituzten garuneko ondoz
ondoko eremuen aktibazio gurutzatua-
ren ondorioa dela. Alabaina, bigarren
zentzumen bat gehitzen zaio, zentzu-
men bakarrari egozten zaion kinadari.
Grekoa menderatuz gero, hitzean ber-
tan dugu adiera: syn: lotura eta aisthe-
sis: hautemate edo sentsazio. 

Sinestesia mota ezberdinak aurkitu
ditzakegu, batzuk besteak baino arrun-
tagoak. Horien artean dago hitza eta
dastamena elkarlotzen dituena; alegia,
hitz bat ahoskatu, eta zapore bat dator-
kigu gogora, oharkabean. Beste mota
bat da hizkiak, ikurrak edo zenbakiak
koloretan ikusten dituzten pertsonena.
Halaber, arrunt antzekoa da pertsona
batek musika entzutearekin batera ko-
loreak ikustea, doinuaren maiztasuna-
ren arabera. 
 

 Sinestesia modu orokorrean azaldu
eta gero, erraz konturatuko gara es-
kura ditugula sinestesiatik gertu dau-
den eta guztiok erabiltzen ditugun
baliabideak egunerokotasunean. Adi-
bidez, literaturan, baliabide erabiliene-
tako bat da metafora. Metaforan, sen-
tsazioak eta sentimenduak adierazi eta
indartzeko sinestesia izeneko baliabi-
dea erabili dezakegu; esaterako, soinu
bat ziztatzailea dela esaten dugunean.
Zenbait ikerketek erakutsi dutenez, gi-

zaki guztiek forma berdinarekin eta oso
antzekoarekin lotzen ditu soinuak, soi-
nu mota gorabehera. Gertakari hau fro-
gatu nahian, W. Köhler psikologoak ex-
perimentu bat  egin zuen XX.
mendearen bigarren hamarkadan. Bi
forma ezberdin erakusten zituen: bata,
punta zorrotzekoa; bestea, biribildukoa,
eta bi izen “takete” eta “baluba” aipa-
tzen zituen. Izen bat forma bakoitzaren-
tzat, baina zein zeinentzat? Zuk zein au-
keratuko zenuke? Bada, %90ek “takete”
erabiltzen zuen forma zorrotzarentzat
eta “baluba”, aldiz, biribilduarentzat.
Harrituta? Antza, garunak forma eta
soinuetatik ezaugarri abstraktuak on-
dorioztatzeko gaitasuna dauka. 
Imajinatu ezazue zenbat zirrikitu eze-

zagun dauzkan garunak oraindik ere,
nork aurkituko zain. Irudimenari hegan
egiten uzten diogun bitartean, zergatik
ez margotu Vivaldiren “Lau Urtaroak”
edo dastatu Kirmen Uriberen olerkien
zaporea? Zentzumenekin gozatu, jolas-
tu eta garatu? •

Koloreek umeen arreta erakartzen dute. GAUR8

Hitzak dastatuz

Eleno Alkain eta Saioa Aginako
Psikoterapeutak
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G
ertu da Josu Muguruza Herri Batasuneko
Mahai Nazionaleko kide eta “Egin” egunka-
riko erredaktore-buruaren hilketaren 25.
urteurrena.  Bost  urte  lehenago Santi
Brouard buruzagi abertzalea hil zuten
egun berdinean, azaroaren 20an, egin zio-

ten tiro Madrilen, Kongresuko diputatu akta hartzera
zihoala. Euskal Herriko prozesu politikoan gogorra be-
zain esanguratsua izan zen gertaera hari buruz lan sa-
kon bat egiten ari da GARA, Josu Muguruzaren izena
eta izana ez ezik, orduko une historikoa ere hobeto eza-
gutu eta ulertzeko. Aljerreko elkarrizketa politikoekin
jo zuen gailurra ziklo politiko hark, Francoren heriotza-
ren ondoren hasitako trantsizioak hamar urte bete zi-
tuenean. Gatazka konpontzeko aukera sortu zen eta ez-
ker abertzaleak, negoziazio politikoaren bidez, beste
marko juridiko-politiko bat, KAS alternatiban oinarri-
tua, lortu nahi izan zuen,
Estatuak egindako errefor-
mek (Espainiako Konstitu-
zioa, EAEko Estatutua eta
Nafarroako Foru Hobekun-
tza) Euskal Herriaren uka-
zioa besterik ez zekartelako.

Beharbada, aurreko aipa-
men guztiek zerikusi han-
diagoa dute memoria histo-
rikoarekin “Asteari zeharka
begira” atal honekin baino,
honetan, egungo berriak eta
egoera baititugu xede. Hale-
re, orduko eta gaurko alda-
gaiak alderatuta, ondorio
oso interesgarriak atera daitezke.

Aljerreko prozesua martxan jartzeko aukera, funtse-
an, ETAren borroka armatuak ekarri zuen. Hala onartu
zuen orduko PSOEren Gobernuko bozeramailea zen
Rosa Condek, bide poliziala erakunde armatuarekin
amaitzeko gai ez zela esan baitzuen. Beste formulazio
bat ere egin daiteke, Alfredo Perez Rubalcabaren gus-
tukoa. ETAren bonbek eta HBren bozek (2007ko Euro-
pako hauteskundeetan jo zuen sabaia) «konbentzitu»
zuten Gobernua elkarrizketak hasteko. Ez zen ama-
raun instituzionala auzitan egotearen ondorio izan.
Konstituziotik eratorritako egiturak zilegitasun falta
zuen Euskal Herrian, eta ezker abertzalearen jarduerak
ez zion egonkortzen uzten, baina, halere, egitura auto-
nomikoen alde apustu egin zuten indar guztiek (EA
eta ELA barne, esate baterako) bide hari eusten zioten.

Ondorengo konponbide prozesuen oinarria, berriz,
marko juridiko-politikoa auzitan jarri izana izan da,
aldaketaren aldarrikapena ezker abertzaletik baino ha-
rago zabaldu baita. Nabarmen, Lizarra-Garaziko saiotik
aurrera.

 ERREGIMENA KOLOKAN

Hori da errealitatea gaur ere, «erregimena» kolokan
baitago, Nafarroan, kasu, inoiz ez bezala. Are gehiago,
Estatua bera oso krisi larrian dago, ustelkeriaren pipiak
jota, krisiaren hurrengo astinaldiaren beldur eta «lu-
rralde  kohesioar i»  eutsi  ez inik .  Hain  da  larr ia
krisia –krisi askotarikoa–, espainiar askok 1978ko erre-
gimen sakratu eta goraipatua zalantzan jarri baitute,
Podemos fenomenoak erakusten duenez. Aldea dago,
bai. Aljerreko mahaian eseri baino bi urte lehenago, el-
karrizketaren bidea urratzen hasteko, ETAk barne txos-

ten batean hauxe zioen: «Uste dugu Euskadik, epe mo-
tzean,  ez  dituela  inola  ere  jauzi  hor i  emateko
[independentziarako urratsaz ari da ETA] beharrezko
baldintza objektiboak betetzen, eta, halaber, epe horre-
tan ez dela sumatzen Estatu espainolak eta agintean
den blokeak krisirik izateko baldintza objektiborik».

Hortxe bada, gaur egun badira baldintza objektiboak
aldaketa oso sakonak behartu ahal izateko eta aldaketa
horiei irismen estrategikoa –independentziarantz–
eman ahal izateko. Baldintza subjektiboetan eragin be-
harko dute halakorik gertatzea nahi dutenek, erronkari
eusteko bide bakarra baitago: herri prozesu bat egitu-
ratzea. Herri babesa eta herri aktibazioa. Baina jakin
behar da halako bide batek gobernu bat negoziazio ma-
hai batean tiroka eserarazteko baino indar, elkarlan, es-
fortzu eta imajinazio handiagoa eska dezakeela. •

{ asteari zeharka begira }

Herri prozesua egituratzeko
baldintza objektiboak 

Bide bakarra dago: herri prozesu bat
egituratzea. Baina jakin behar da horrek
gobernu bat negoziazio mahai batean
tiroka eserarazteko baino indar, esfortzu
eta imajinazio handiagoa eska dezakeela.

hutsa

hutsahutsa

Iñaki Altuna
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Xabier Alvarez Yereguik eta
bere emazte Bego Arruti San
Martinek azken urteak erloju-
gintza klasikoaren bueltan
eman dituzte. Xabierrek betida-
nik entzun izan du etxean yere-
guitarrak erlojugile bikainak zi-
rela ,  eta Euskal  Herriko
kanpandorreetan dauden pieza
asko haiek eginak zirela. Harta-
ra, behin jubilatuta, bere arbaso-
en arrastoa topatzeari ekin dio,
Bego emaztea bidaide duela.
«Duela sei bat urte Zumaian

bertako historia industrialaren
bilketa egiten hasi ginen eta hor
talde bat sortu genuen, Ziiz ize-
nekoa –www.ziiz.org–. Duela bi
urte inguru, bide beretik Begok
eta biok pentsatu genuen erlo-
jugintzaren inguruan ere bilke-
ta egin behar genuela. Ni yere-
guitarra naiz eta lotura daukat
alde horretatik», hasi da konta-
tzen Xabier.
Eta horrela iritsi dira Beteluko

yereguitarrenganaino.  Jose
Francisco Yeregui  Zabaleta
(1760-1834) izan zen erlojugin-
tzan abiatu zena. Izatez leitzarra
zen, eta arotza. Sutegiko lanaz
ez zekien ezer. «Bere kabuz, Lei-
tzan ikusitako erloju bat kopia-
tzen saiatu zen, eta egurrean er-
loju bat  egin zuen.  1790.
urtearen bueltan Iruñeko azoka
batera eraman zuen erlojua eta
arrakasta izan zuen egurrezko
erlojuak. Eta horrela animatu

zen errementari ofizioa ikaste-
ra». Horretarako, emaztea eta
seme-alabak etxean utzi eta bi
urtez Arruizko sutegi batean jar-
dun zuen lanbidea ikasten. 
Horrela abiatu zen erlojugin-

tzan, ezagun samarra izateraino.
«Egin zuen lehen erlojua Betelu-
koa izan zen. Enkargu berezia ja-
so zuen 1792. urtearen bueltan.
Kanpandorrerako erlojua egin
behar zuen, baina berezitasun
bat izan behar zuen: arratsalde-
ko hiruretan, hiruak emateaz
gain, hogeita hamahiru kanpai-
kada jo behar zituen Kristo arra-
tsaldeko hiruretan eta hogeita
hamahiru urte zituela hil zela
adierazteko. Eta arratsaldean ba-
karrik jo behar zituen kanpaika-
da horiek, ez gauean. Egin zuen
erlojua, eta herriak ordainetan
sutegi bat eman zion Betelun,
eta bere familiaren mantenua-
ren kargu egin zen bost urtez»,
kontatu du Xabierrek. Eta hor
hasi zen yereguitarren historia
errementari eta erlojugile gisa. 
Beteluko erloju bitxi horrek

urte askotan eman zuen ordua,
harik eta alkateak, haserrealdi
baten ondotik, kanpandorretik
behera bota zuen arte. Hala kon-
tatzen da, behinik behin, he-
rrian. 
«Jose Franciscoren erloju bat

topatu dugu, 1804. urtean egina,
Egiarretan (Nafarroa). Erlojua
osorik dago, baina geldirik. Prin-

O
rduaren mende
bizi  gara.  Or-
duaren kontra,
askotan. Gaur
gauean, ordua
aldatuko da,

goizaldeko hiruretan orratzak
atzera egin beharko du, ordu
biak arte. Aitzakia ederra da pa-
txada hartu eta gure herrietako
kanpandorreetara begiratzeko.
Han daude, denboratik aparte,
hainbeste mendetan ordua
eman duten erloju monumenta-
lak. Han goian daude, baina, no-
la daude? Denetarik topa daite-
ke, txukun zaindutakoak eta

Ezkerreko irudian, Xabier Alvarez Yeregui eta Bego Arruti San Martin. Alboko argazkian, Altsasuko erloju denda baten erakusleihoan dagoen yereguitarren erloju bat.   Jon URBE | ARGAZKI PRESS

amagoia.mujika@gaur8.info

ERLOJUGINTZA
Mendeetan orduak kontatu dituen
kanpandorreko ondarea, ahaztuegi

Han goian daude, kanpandorrean. Baina, nola daude
mendeetan ordua eman duten erloju monumentalak?
Batzuk txukun samar, beste batzuk geratuta eta
gehienak, denboran ahaztuta. Ordua aldatuko den
egunean, gora begiratu dezagun, ondare historikoaren
parte ahaztuenetakoa diren erloju horietara. 

KULTURA / b

eskailerapean hautsak hartuta
daudenak. Izan ere, jakitun al
gara kanpandorreetako erlojuak
gure ondare historikoaren parte
direla?
Herritarrei ordua jakinarazte-

ko sortu ziren kanpandorreko
erlojuak. Hasiera batean, honda-
rrezko erloju batean oinarrituta,
herritarrek txandaka orduro
kanpandorreko kanpaia jotzen
zuten. Kontatzen denez, komen-
tuetan gau osoa esna ematen
zuten, goizeko otoitzetarako ga-
raiz iritsi ahal izateko. Horrega-
tik aurrerapauso oso garrantzi-
tsua izan ziren kanpandorreko

erloju mekanikoak. Erloju me-
kanikoak burdinazkoak izaten
ziren. Garai hartan metal hori
eraldatzeko teknikak erremen-
tariek bakarrik ezagutzen zituz-
tenez, horietariko asko erloju-
gintzan espezializatu ziren,
horretarako betiko tailerrak eta
tresnak erabiliz (sutegia, ingu-
dea eta mailuak, batez ere). 
Euskal Herrian erlojugile abi-

lak eta sonatuak izan dira. Ho-
rien artean, yereguitarrak. 1760-
1985 urteen bitartean Yeregui
abizenak errementari eta erloju-
gileen bost belaunaldi eman di-
tu, Leitzatik Zumaiara. 



Kanpandorre Erlojuak enpresa berria da.
Hernanin dauka egoitza eta begitan
hartuta dauzka Euskal Herriko
kanpandorreetan dauden erlojuak. Aitor
Villak eta Mikel Salbadorrek osatzen dute
proiektu berria. Villa erloju
konpontzailea da, eta pasioz bizi du bere
lana. «Beti izan naiz mainoso samarra
eta gustatzen zait trasteekin aritzea.
Erlojuen mundu honetan hasi nintzen
duela urte asko eta horretan aritu naiz
lanean. Jose Antonio Irulegi erloju
konpontzailearekin aritu nintzen hamar
bat urtean eta hura izan zen nire
benetako maisua». Gerora, Lotus eta
Festinako zerbitzu teknikoetan lan egin
du urte askoan eta bere azken etapan,
elizetako erlojuak konpontzen dituen
enpresa batean aritu da. Hor sortu
zitzaion erloju historikoekiko grina.
«Guk erloju modernoekin egiten genuen
lan, konpontzen edo zaharrak kendu eta
berriak jartzen. Eta ikusi nuen nola
hainbat eta hainbat erloju zahar,
benetako altxorrak, abandonatuta
zeuden». 

Kanpandorreetara igoz deskubritu
zuen Aitor Villak gure ondarearen zati
bat erabat ahaztuta dagoela han goian,
zaindu gabe eta ondarea delako batere
kontzientziarik gabe. «Erloju
mekanikoak dira, indar eragilea harri bat
da, gurpil batzuekin eta pendulu sistema
batekin lagunduta. Ez dago argindarrik

ez beste ezer. Benetan teknologia
aurreratua da bere garairako eta
erakusten du erlojugileen ofizioa ez zela
samurra, jakintza arlo oso desberdinak
menderatu behar zituztela», segitu du
Villak. 

Lilura horretatik eta ondare
garrantzitsua bat galtzen ari delako
sentipenetik sortu dute Kanpandorre
Erlojuak. Eta horretan ari dira saiatzen,
herriz herri erloju monumentalen egoera
ikusi eta horien mantenuaren ardura
hartu nahian. Baina, bidea ez da samurra
izaten ari. Eta hori ondo daki herriz herri
ate joka dabilen Mikel Salbadorrek:
«Arazoa da askotan kanpandorreko
erloju zahar hori zaharberritzea ez dela
merkea. Askoz merkeagoa da erloju zahar
hori kendu eta erloju elektriko bat
jartzea. Gainera, krisi garaiotan,
erakundeek ez daukate dirurik, eta are
gutxiago kanpandorreko erloju zahar
horretan inbertitzeko». 

Badaude alternatibak. «Beti aitzakia
berdina da: dirurik ez dago. Udal bati
proposatu genion erloju bat auzolanean
zaharberritzeko aukera, Aitorren
laguntzarekin eta aholkuarekin.
Benetako altxorra daukate
kanpandorrean eta benetan merezi du
leheneratzea. Bada, auzolanaren aukerak
ez zuen aurrera egin. Alegia, diruaren
aitzakia ez dagoenean ere, bestelakoak
jarri dituztela. Eta horrek erakusten du

orokorrean gure herrietan erloju
historiko horiek ez direla batera
baloratzen», segitu du Salbadorrek. 

Berez, erloju monumental bat
berreskuratzea ez da erraz samar egiten
den lana: lehenbizi, kanpandorretik jeitsi
eta toki egoki batera eraman behar da;
desmuntatu, garbitu, pieza guztiak ondo
ote dauden ikusi, beharrezko
tratamenduak eman eta berriz muntatu
behar da konponketa tailerrean; ondo
dabilen frogatu eta, berriz,
kanpandorrera. Eta kanpandorrean
berriz muntatu, frogatu eta doitu.
«Horrek guztiak 15.000-20.000 euroko
kostua izan dezake. Horregatik
proposatu ohi ditugu bestelako
alternatibak, errazagoak eta merkeagoak.
Baina maiz alternatiba horiek ere ez dute
aurrera egiten. Erloju horiek ondare
historiko garrantzitsua dira, eta hori ez
da ulertzen», esan du Villak. 

Askotan, udaletara jotzen dutenean
erakundeen arteko nahasmena da
topatzen dutena. «Askotan gertatzen da:
udalak esaten du erlojua Elizaren ardura
dela eta Elizak, alderantziz. Inork ez daki
oso seguru zein arduratzen den erlojuaz
eta maiz auzotarrek edo herritarrek
zaintzen dute erlojua borondatez»,
kontatu du Salbadorrek.

Liskarren gainetik, Kanpandorrek
jarraituko du gure herriko ondare diren
erloju mekanikoen alde lanean. 
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cipe de Viana erakundearekin
harremanetan jarri gara, erloju
hori berreskuratzeko eta zain-
tzeko beharra nabarmentzeko.
Iruditzen zaigu ez dela zaila er-
loju hori berriz martxan jar-
tzea», agertu du Xabierrek. 
Egiarretako erlojuak ez dauka

esferarik, hasieran kanpando-
rreko erlojuak halakoak baitzi-
ren, esferarik gabeak, kanpaiak
bakarrik zituztenak. Elizatik
aparte bizi zirenek eta lanera
sorora joaten zirenek ez zeuka-
ten akaso erlojua beti begien
aurrean, baina zeuden tokitik
entzuten zituzten kanpaiak. Eta
hori zen helburua. Gerora hasi
ziren esferadun erlojuak egiten.

IRUÑEKO UDALEKO ERLOJUA

Jose Franciscoren semeak, Juan
Manuek Yeregui Canflancak
(1795-1848), aitaren bidea jarrai-
tu zuen eta Iruñeko San Loren-
zo elizarako erloju bat egin
zuen 1827. urtean. 1849. urtean
San Lorenzotik Iruñeko Udalera
ekarri zuten erloju hori, eta 142
urtetan egon zen martxan. Ale-
gia, 1849tik 1991ra bitartean ye-
reguitarren erloju batek eman
zuen Iruñeko sanferminak has-
teko baimena. 1991. urtean erlo-
ju hori desmuntatu eta elektri-
ko bat jarri zuten haren tokian. 
Geroztik Iruñeko Udalaren lo-

kal batean dago. «Ezin da esan
jasota ez dagoenik, jasota dago
lokal batean, baina ez oso egoe-
ra txukunean. Eta beldur gara
edozein egunetan baten bat eto-
rri eta txatarrara botako duela.
Iruñeko Udalari eskutitz bat
idatzi genion daukan altxorra-
ren jakitun izan dadin, baina,
auskalo», salatu du Xabierrek
penaz. 
 Benito Yeregui Goldaracena

(1843-1912) 1870 urtearen buel-
tan Betelutik atera eta Agiñara
(Usurbil) joan zen bizitzera. Ber-
tan Martina Manterolarekin ez-
kondu eta bertako sutegian er-
lojugintzan segitu zuen. «Nire
birraitona hamalau urte zituela
hasi zen Beteluko sutegian lane-
an, errementari eta erlojugile
bezala». Guztira 81 erloju egin
zituen, «81. erloju hori Aizarnan
dago», azaldu du Xabierrek. Eta
81 horietatik 38-40 inguru topa-
tu dituzte Xabierrek eta Begok.

KANPANDORRE ERLOJUAK, GALTZEN ARI DIREN
ALTXORRAK BERRESKURATZEKO AHALEGINA

Aitor Villa eta Mikel Salbador, Hernanin daukaten tailerrean.  Jon URBE | ARGAZKI PRESS
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«Gure helburua ahalik eta erlo-
ju gehien aurkitzea da, eta erlo-
ju horiek berreskuratzeko mo-
duak topatzea»,  segitu du
Begok.

Izan ere, orain arte ikusitakoa
nahiko «penagarria» dela aitor-
tu dute. «Orokorrean ez dago er-
loju monumentalak ondarearen
parte direnaren kontzientzia eta
maiz egoera tamalgarrian topa-
tu ditugu. Belgikan eta Suitzan
izan gara bidaian eta beste
mundu bat da. Herrialde horie-
tan erloju monumentalak onda-
rearen parte oso garrantzitsua
dira eta kontu handiz zaintzen
dituzte. Belgikan, esaterako, ba-
da aditu batzorde bat, Gober-
nuak berak hautatutakoa, eta er-
loju monumental  guztien
zaintza horien esku dago. Inork
ezin du erloju bat ukitu batzor-
de horren zaintzarik edo ones-
penik gabe», azaldu du Begok.

Esan bezala, Euskal Herrian
panorama oso bestelakoa da. Er-
loju mekaniko zaharren tokian
erloju elektrikoak jarri dira kan-
pandorre askotan, erosoagoak
eta zehatzagoak direlakoan. Eta
ondarearen parte garrantzitsua
diren erloju monumentalak
bazter batean botata geratu dira
askotan edo, kasurik okerrene-
an, zakarretan.

Oso argigarria da, esaterako,
Altsasuko erloju denda baten
erakusleihoan dagoen Benito
Yereguiren erloju batek egin
duen bidea. Erloju dendako ja-
bea kanpora atera zen egun ba-
tean, zigarro bat erretzera. Eta
dendaren kanpoaldean zela, han
ikusi zuen ijito bat eskorga go-
raino beteta zetorrela. Erloju
dendakoa berehala konturatu
zen ijitoak zeraman hura erloju
bat zela, eta balio handikoa gai-

Goiko aldean, Aranoko
erlojua. Erdiko argazkian,
142 urtez Iruñeko Udalean

egon dena eta behean,
Egiarretakoa, 1904. urtekoa. 

GAUR8

nera. Ijitoari aipatu zion eskor-
gan zeramana erosteko aukera
eta hark ezetz, txatar biltzailea-
rekin hitzartuta zuela negozioa,
eta ondo ordainduko ziola gai-
nera,  “ txatarra” ona zelako,
brontzea eta burdina tartean.
Erloju dendako jabeak, baina,
interes berezia zuen “txatarra”
harekin, eta urrezko eraztun bat
eskaini zion trukean. Horrela
lortu zuen erlojua bereganatzea.
Garbitu, desmuntatu, txukundu
eta bere dendako erakusleihoan
dauka jarrita zakarretatik salba-
tutako pieza baliotsua. «Pentsa-
tzekoa da erloju monumental
askok amaitu dutela txatarra ar-
tean. Altsasuko adibidea oso
esanguratsua da», iritzi dio Be-
gok. 

AUZOLANEAN ZAINDUTAKOAK

 Erlojugileak jakintza desberdi-
nak menderatu behar zituen;
matematika, mekanika, kalku-
lua... ez zen lanbide erraza. «Ha-
siera batean erloju batetik bes-
tera alde handirik ez dagoela
dirudien arren, erlojugile bakoi-
tzak bere estilo propioa zuen.
Zumaiako Artadin nire birraito-
naren erloju bat leheneratzen
ari gara, 1901. urtekoa. Berak di-
seinatu zuen erlojura hurbil-
tzen ari gara, baina ez da erraza
zehatz berak bezala martxan
jartzea», kontatu du Xabierrek. 

Izan ere, urteen poderioz erlo-
juak narriatzen joaten dira, «be-
har ez den olioa eman diotelako,
koipea eman diotelako behar ez
zen tokian, auzotarrek hau edo
bestea konpondu diotelako, 40
kiloko harria zegoen tokian 50
kilokoa jarri diotelako.... Pixka-
naka erloju horien mekanika
okertzen eta hondatzen joan da
ez dituztelako behar bezala
zaindu», segitu du. 

Izan ere, erloju monumental
horien zaintza maiz auzotarrek
beren gain hartu dute, boronda-
te onenarekin eta batzuetan
ezagutza gutxirekin. Badira gar-
bigailu baten motorraren lagun-
tzarekin funtzionatzen ari diren
erloju historikoak. 

«Berez erakundeek zaindu eta
mantendu behar dituzte erlo-
juak. Baina, askotan, hala gerta-
tzen ez denez, auzotarrek edo
inguruko herritarrek hartu dute

Altsasuko erloju denda batean dagoen Benito
Yereguiren erloju bat eskorga batean zeramaten
txatar biltzailearengana. Erloju dendako jabeak
urrezko eraztun batekin trukatu zuen

 Erloju monumental asko auzotarrek zaindu
dituzte borondatez eta auzolanean. Hala ere,
erloju horiek zaintzeko zenbait ezagutza behar
dira eta mantenua beti ez da egokia izan 
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beren gain ardura hori. Boron-
date onenarekin egin dute eta
auzolan horri eskerrak martxan
jarraitzen dute zenbait erlojuk.
Baina pieza horiek zaintzeko gu-
txieneko ezagutza bat behar
da», esan du Xabierrek. 
Normalean erloju monumen-

talei giltza eman behar zaie hiru
eta zortzi egun bitarteko maiz-
tasunaz, erlojuaren arabera. Eta
herritarrek sistema desberdinak
asmatu dituzte giltza emateko
tartea luzatzeko. Izan ere, aldiro
kanpandorrera igo eta giltza
ematea ez da lan makala, are
gehiago borondatezkoa denean.
Hortik garbigailuen motorrak
eta antzeko asmakuntzak.

YEREGUI ELKARTEA

Erlojugintza historikoaren ingu-
ruan hutsune handiak daude;
erlojuak ez dira ondarearen par-
te bezala hartzen eta altxor
gehiegi daude bazter batean bo-
tata. Egoerarekin kezkatuta,
2014ko apirilaren bueltan Yere-
gui Elkartea sortu zuten. «Kon-
turatu ginen erakundeen aurre-
an pertsonek, norbanakoek,
indar gutxi dugula. Indarra egi-
tekotan eta zerbait lortzekotan
elkarte bat sortu behar genuela
konturatu ginen», azaldu du Be-
gok. 
Elkartea kezkatuta dago Eus-

kal Herriko erloju monumenta-
len egungo egoerarekin eta
etorkizunarekin. «Erloju horiek
jasotzeaz, berreskuratzeaz eta
zaintzeaz arduratu nahi dugu.
Orain artean erloju asko galdu
dira, eta aurrerantzean halakoak
gehiago ez gertatzea nahi du-
gu», jarraitu du Xabierrek.
Denboran ahaztua eta bazter-

tua dagoen ondarea ezagutu,
berreskuratu eta baloratu nahi
du Yeregui Elkarteak, «askotan
izan dugu ja beranduegi iritsi
garelako sentipena. Zenbat erlo-
ju galduko ziren dagoeneko. Bai-
na egia da geratuta ere erloju as-
ko daude,  kanpandorrean
geratuta. Eta hor dauden bitar-
tean ez dira galdu», segitu du
Xabierrek. 
Horretan jardungo dute lane-

an: kanpandorreetan gordeta
dagoen gure ondarearen zatia
berreskuratu, gorde eta herrita-
rrei maitatzen erakutsi. 

Herriko paisaiaren parte inportantea
da. Han izan dugu beti eta, agian,
horregatik ez dugu ikusi. Berak bai,
gure mugimendu guztiak zaindu ditu
kanpandorretik, dena ikusten baita han
goitik, nahiz eta gu ez konturatu.
Kanpotik erran behar izan digute
berezia dela Herriko Plazatik 165
eskailera igo eta bisitatu dezagun.
Bost solairutan barna, “Hugo” Martin

Scorseseren pelikulan sentitu gara.
Xarma hori sumatu dugu. Andoni
Andueza gaztea izanen litzateke
1930eko hamarkadan Parisko erloju
baten barrenean bizi den mutikoa,
Angel Telletxearekin batera. Andueza
herriko albintea da eta Telletxea
jubilatua. Biak dira Berako elizako
erlojua zaintzen duten boluntarioak.
Filmean baino atzerago bidaiatuko

dugu, 1892. urtera, ordukoa delako
erlojua, Francisco Arrieta Elzaurdia
alkate zen garaikoa (hala dago idatzita
plakan). Gaur egun gure herrietan
erlojuak zein egoeratan dauden
kontuan hartuta, bereziena martxan

egotea bera da. 1892an bezala, bi
eguneko bidea egiten du penduluak, bi
egun kostatzen zaio jaistea.
Gazteak azaldu duenez, herri

aunitzetan ordenagailuak jotzen ditu
ezkilak eta antzinatasun eta balio
handiko makinak geldirik daude.
«Erosoagoa da beitiko bulegotik egitea.
Ez dago olioa eman beharrik eta zer edo
zer izorratzen bada goititu beharrik».
Ezkilak automatizatuta daude eta
erlojua bizirik egotea bera da arraroa.
Baina bizirik egotetik harago, Cuencan,
Motilla del Palancar herrian, Lorenzo
Redondo erlojugileak sortu zuen eta
Berako Udalarena den ondareak baditu
berezitasun gehiago.
Hamabiak pasata sartu gara

kanpandorrean eta, lehendabizikoz,
barrenetik aditu ditugu 12:15eko
kanpaiak. 250-300 kiloko ezkila
“ttikiek” jotzen dituzte laurdenak eta
2.200 kiloko handiak puntuak. Ezkila
handia 1610-20 urtekoa da. Ezkila ttiki
ilarak daude leiho baten ondoan.
Bertan, Llorenç Barber artista

valentziarrak kanpai kontzertua eman
zuen Ertz jaialdiaren barruan, 2006an. 

Ekaitza herritik botatzeko ezkilak
Ezkila bereziez solasean, Santa Barbara
aipatu du Anduezak. Ekaitzen
zaindariaren izena daraman kanpaia
jotzen zen garai batean trumoia zenean,
hau herritik botatzeko... zehazki,
ondoko herrira, Lesakara. Sakristauak
ezkila astintzen zuen bitartean,
erretorea eliza barrenean egoten zen
gurutzea eskuan errezoan. Istorio eta
historia zaharrekin segituz,
karlistaldian 23 karlista kanpandorrean
babestu ziren eta oraindik ikusten dira
leiho batean liberalen tiroen zuloak.
Munizioa bukatu zitzaien karlistei eta
ezkilen sokak baliatuz rappel eginez
iritsi ziren mendi kasko batera, gaur
gaztetxea den Kaxernara. Bidean
tiroketa izan zen eta 23tik bat hil zen.
Baina itzul gaitezen erlojura. Pisu,

mailu, gurpil, pendulu eta ezkilek
osatzen dute tik-taka. Pisuak indarra
ematen dio mailuari. Altxatu eta askatu

Boluntarioek zaintzen dute 1892ko taupadak
dituen makinaren bihotza

BERAKO ELIZAKO ERLOJUA Maider Iantzi Goienetxe

Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS
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egiten du ezkila jotzeko. Aldi berean, gurpilek
mugitzen dute mailua. Gurpilaren bira batek 75
segundo irauten du, orduan, lau bueltarekin bost
minutu egiten ditu. Eta buelta eta buelta
dabiltzan paletek ezkila jotzearen abiadura
kontrolatzen dute. Udan, beroarekin olioa
arinago, urtuago egoten da eta erlojuak erraz
jotzen ditu ezkilak. Hain erraz, azkarregi egiten
duela. Orduan, paletak nahiko zuzen jartzen dira
aireak geldiarazi eta kanpaiak mantsotzeko.
Neguan, alderantziz gertatzen da: olioa lodiago
dago eta paletak etzan egiten dira pixka bat
ezkilak geldoegiak ez izateko.
Informazio hori guztia herritarrok ikusten

dugun esferara transmititzen du makinak. Garai
batean egurrezkoa zen eta gaur egun
zeharrargiari esker arratsez ere ematen du
ordua.
Erlojua kokatu aitzinetik lan handia egin

behar izan zuten zorua berdintzeko, solairuak
guztiz zuzena izan behar duelako. 1996an
garbigailu motoreak txertatu zizkioten pisuak
altxatzeko. Ordura arte albinteak egin behar
zuen.

BISITATZEKO AUKERA

Alemaniako erloju atomikoak markatzen ditu
gure denbora ofizialak eta harekin sinkronizatua
dago Berako makina ere. Elhuyar Zientziaren
Komunikazioak esplikatzen duen bezala,
segundoak zenbat irauten duen definitzeko
atomo bibrazioa erabiltzen da: «Segundo bat,
zehatz-mehatz, zesio-133 atomoak 9.192.631.770

aldiz bibratzeko behar duen denbora da».
Zesioaren bibrazioak kontatzen dituen makina
da erloju atomikoa. Denbora neurtzeko
sistemarik zehatzena da, segundo bateko errorea
besterik ez baitu sortzen 30 milioi urtean.
Ez da erraza torloju eta palanka dantza

azaltzea, hobeki da ikusi eta entzutea, eta
horretarako aukera dago Beran. Bisita batzuk
egin izan ditu Anduezak eta interesa duenak
udaletxera deitu eta ateak irekiak izanen dituela
erran digu. Aitortu duenez, beldur pixka bat
eman zion hasieran hainbertze palanka artean
sartzeak, baina lanik handiena olioa ematea dela
ikusi du. Angel Telletxea jubilatuak goiz oso bat
hartu eta lasai-lasai egiten du, hilabetean behin.
Ordu aldaketaz ere bi boluntarioak arduratzen
dira.
Bisita normalean erakusten ez den txoko bat

ikusiz bukatu dugu, kupula gainetik paseatuz.
1500. urtekoa da, harriz egina. Gaztelu izandako
eliza honek bertze aldean zuen antzina dorrea,
baina Altzatekoak kexatu egin ziren ez
zituztelako ezkilak aditzen. Horrekin batera,
tximista bat gainera erori eta lehertu egin zuen
dorrea. Egoera horretan, XVII. mendean eliza
handitu zutenean, dorrea ere orain dagoen
lekura aldatu zuten.
Erlojugilerik bisitan etortzen ez zaion erloju

hau tarteka gelditzen omen da. Orduan,
boluntarioek giltza askatu eta ezkilak geldituta
orduan jartzen dute. Lardaskan ibili eta gero
gertatzen omen da, beraz, beratarrek zerbait
arraroa ikusten baduzue, badakizue...

Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS
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D
onostia Zine-
maldian “Lasa
eta Zabala” fil-
maren ema-

naldian zuzendaria eta protago-
nistak txalo zaparradaz agurtu
zituen ikusle jendeak, egindako
lan onaren seinale nonbait. Ho-
rrelakoetan ohikoa den moduan
flashak, argazkiak, glamourra fik-
ziozko protagonistentzat izan ohi
dira eta filmaren kontaketaren
atzean ezagutzera ematen den
drama eta egia bigarren mailan
geratu ohi dira.
Ia hilabete geroago Tolosan egi-

niko filmaren aurre-estreinaldian
benetako protagonistek bete dute
agertokia. Duela hogeita hamaika
urte torturatu eta hil zituzten
gazte tolosarren gurasoak agertu
dira jendaurrean eta aretoa bete
ikuslek txalo zaparrada luzez
oroitu eta eskertu dute urte luze
hauetan erakutsitako duintasuna,
eta merezitako aitortza jaso dute.
Bi emanaldi, bi testuinguru, ger-
takari beraren fikzioa eta egia,
kontaketa eta errealitatea, gla-
mourra eta oroimena, zein baino
zein indartsuago; ikustear dago
zein gailenduko den ala biek izan-
go duten merezitako arrakasta.
Filmaren emanaldiarekin pare-

tsu, ETAk su etena eman zuena-
ren urteurrenaren harira Urku-
lluk eta Jaurlaritzak egindako
minaren barkamena eskatzera
deitu dituzte batzuk eta besteak.
Hitz horien oihartzuna itzali bai-
no lehen askori datorkigu oroi-
menera EAJak eta Jaurlaritzaren
erabakiek eragindako mina. 
Noizko Lasa eta Zabala familiei

barkamena eskaera Tolosako hile-
rrian edo Hondarribiko airepor-
tuan eginiko minaz? Noizko bar-
kamena sakabanaketa babestean
milaka familiari eragindako mi-
naz? Noizko barkamena Ertzain-
tzak polizia etxeetan eragindako
tratu txarraz? Noizko...?
Besteei egindako eskaeren legi-

timitatea irabazteko nork berea
egin behar. Guztiok behar dugu
oroitu eta den-dena. •

Glamourra ala
oroimena
Antton
Izagirre
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U
niber t s i t a t e
ikasketak gau-
zatzea ohikoa
eta gehiengoa-
ren eskura da-
goelako ustea

nagusitu da gaur egun euskal gi-
zartean, belaunaldi berrienetan
batez ere. Euskal Herriko campu-
setan gazte andana ikusten du-
gu. Mugimendua, bizitasuna eta
jakin-mina antzematen dira. Ho-
rrek, ordea, ez du ezkutatzen ka-
rrera unibertsitario bat ikastea
erronka izugarria dela gazte as-
korentzat. Ez soilik intelektualki,
garunak urte horietan egin be-
har duen lanagatik. Ekonomiko-
ki ere desafio bihurtzen hasia da
batzuentzat.

Krisi ekonomikoa eta azken
urteetan unibertsitateko matri-
kuletan emandako gorakada
konbinazio txarra dira ikasketak
gauzatu nahi dituzten familia
xume askotako seme-alabentzat.
Langabeziak, lan erregulazio es-
pedienteek eta gizarte  murriz-
ketek larritasun ekonomikora
eraman dituzte sendi asko. Eta
zer egin ikasketak ordaintzea
ezinezko bihurtzen denean? Ka-
surik okerrenean egoera horrek
ikasketen bidea uztera kondena-
tzen ditu ikasleak. Ohiko beketa-
tik harago, estualditik irteteko
zirrikitu bat badago, ordea, Eus-
kal Herriko Unibertsitateak
(EHU) Gizarte Funtsa izenarekin
bataiatu duena.

Maite Zelaia EHUko Ikasleen,
Enpleguaren eta Gizarte Eran-
tzukizunaren errektoreordeak
azaldutakoaren arabera, joan
den ikasturtean detektatutako
larrialdi egoera bati erantzuten
dio funts honek. Izan ere, aurre-

ko urteekin alderatuta matrikula
ordaintzeko zailtasunak        zi-
tuen ikasle kopuru bat bazegoe-
la ikusi zuten eta ez ordaintze
horien erreklamazioari ekin zio-
ten. Aldi berean, egoera ekono-
miko berezi batek eragindako
huts egitea zela kontuan izanik,
horri irtenbidea jartzeko baliabi-
deen bila hasi ziren.

«Deialdi honek bilatzen duena
da ikasketen ordainketa egiteko
zailtasunak izan dituzten ikasle-
ek unibertsitatearekin duten zor
hori dirutan –epeka ordainduta–
edo jarduera ezberdinen bidez
kitatzeko aukera ematea», dio
Zelaiak.

Deialdia 2013-2014 ikasturtean
jarri zen martxan aurrekoan sor-
tutako zorrei aurre egiteko, eta
kurtso honetan ere abiarazi du-
te, tresna honen beharra dauka-
ten ikasleen eskaera mantentzen
zela ikusirik. Lehenengo deial-
dian 23 ikasleren eskakizunak
onartu ziren. Aurten, aldiz, jaso-
tako 46 eskarietatik 29 onartu
dira. Hau da, antzeko kopurutan
ari dira mugitzen, baina datuei
erreparatuta, laguntza horri hel-

IKASTEAREN KOSTUA
Krisia dela eta, unibertsitate ikasketak
egitea erronka nekeza da askorentzat

Iraia OIARZABAL MUJIKA

Ikasi nahia eta ezina; horixe da gazte askok gainean
daramaten zama, krisiak sortutako larritasun ekonomikoen
ondorioz, unibertsitate matrikula ordaintzerik ez daukatela
ikustean. EHUk badu diruz estu daudenei malgutasun apur
bat emateko funts bat, baina tasak eta baldintzak gora
doazen honetan ibilbide motzeko irtenbidea da.

HEZKUNTZA / b

du dioten ikasleak nahiko gutxi
direla ikus daiteke.

Tresna honekiko dagoen infor-
mazio falta izan daiteke eskari
txiki horren arrazoietako bat,
Iker Martin EHUko Ikasleen Kon-
tseiluko presidenteak aipatzen
duenez. Bere ustez, garrantzi-
tsua da Gizarte Funtsaren oina-
rriak ongi ezagutzea, hasiera ba-
tean bere helburuak gaizki
ulertu baitziren ikasle askoren
artean, ohiko beka edo diru la-
guntza bat zela pentsatuz. Beke-
na, ordea, Eusko Jaurlaritzaren
eskumena da eta ez unibertsita-
tearena.

USTEKABEKO ARAZOAK

Funtsaren xedea bestelakoa da,
hots, ikasturtean zehar izanda-
ko arazo ekonomikoak direla
medio matrikula ordaintzerik
izan ez zuten ikasleei zenbait
erraztasun eskaintzea.

Gizarte Funtsa arautzen duten
oinarriei erreparatuz, gero, «bat-
batean sortutako edo denboran
zehar dirauten arazo ekonomi-
koei» erantzuteko baliabide bat
dela azpimarratzen da. Gauzak

Hainbat ikasle unibertsitatera
sartu ahal izateko selektibitate
azterketa egitera sartzen 2013ko
deialdian. 
Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS



bakarrik erabili behar izan zuten,
deialdian onartutako ikasleek
unibertsitatearekin zeukaten zo-
rra 35.000 euro ingurukoa bai-
tzen. Kopuru horretatik, %50 jar-
duerekin estali zen eta beste
17.000 euroak dirutan ordaindu
zituzten zordunek. Aurtengo
deialdira lehengo urteko aurrei-
kuspen berdinarekin joan da uni-
bertsitatea, baina zorra antzeko
kopurutan mantendu da, 40.000
euro inguruan. Beraz, aurten ere
aurreikusitako diruaren erdia
baino gutxiago erabiliko da.
Unibertsitatearentzat funts

honen finantzaketak suposatzen
duenaren inguruan honakoa
adierazten du Zelaiak: «Kontuan
eduki behar dugu bueltatu beha-
rreko laguntzak diren heinean
poltsa hori urtetik urtera badoa-

la elikatzen, baita hilabetekako
ordainketa horiekin ere. Galtzen
den diru kopurua zein den? Jar-
dueretan joaten zaiguna eta uni-
bertsitateak horien bidez kobra-
tzen duena. Hori da nolabait
unibertsitateak bere gain hartu
beharko lukeen kopurua», azal-
tzen du.

IKASKETAK UZTEKO ARRISKUA

Poltsa horretara bideratutako di-
rua nahikoa den ala ez aztertze-
ko garaian, ikuspuntu ezberdi-
nak agertzen dira mahai gainera.
Izan ere, tresna hau sortu zene-
tik igarotako bi ikasturteetan
emandako eskakizun kopuruari
erreparatuta, 100.000 euro ho-
riek nahikoa direla esan daiteke.
Baina ezin da ziurtatu diru la-
guntzaren beharra daukaten

herria

horrela, ikasleak ustekabeko ara-
zo ekonomikoak dituela ulertu-
ko da baldin eta ikasturtea hasi-
ta ondoko egoeraren bat
suertatu bazaio: familiako sos-
tengatzaile nagusia hil izana,
nahitaezko erretiroa hartu behar
izana edo kide horri lanerako ez-
gaitasun iraunkorra eman izana;
familiako sostengatzaile nagusia
langabezian geratzea edo enple-
gu erregulazio espedienteak era-
ginda egotea edota familiako ki-
deren batek gaixotasun edo
istripu larriren bat izatea. Uste-
kabez eman daitezkeen arazoak
eta ikaslearen behin-behineko
etorkizuna estualdian jar deza-
ketenak.
Ikaslea egoera berezi batean

murgilduta dagoela kontuan
izanda, unibertsitatearekin dau-
kan zor ekonomiko hori buelta-
tzeko bideak malgutzea erabaki
zuen EHUk joan den ikasturtean.
Horrela, zorra dirutan eta epe ez-
berdinetan edo unibertsitatean
egingo dituen jardueren bidez
ordaintzeko aukera izango du
ikasleak.
Jarduerei dagokionez, ikaslea-

ren ikasketak errespetatzea eta
nolabaiteko erantzukizun sozial
bat betetzea bilatzen dute. «Au-
rreikusita dauzkagu beraien
ikasle jardueratik gehiegi alden-
duko ez dituzten ekintzak. Hau
da, aukeren artean sartzen ditu-
gu aurretik aukera askeko kredi-
tuetan funtzionatzen zuten    jar-
duerak»,  zehazten du
errektoreordeak.
Adibide modura, ikasle batek

lasterketa batean bidea moztuz,

dortsalak banatuz edo parte har-
tzaileen izen abizenak zerrenda-
tuz ordaindu dezake bere zorra-
ren zati bat. Izan daiteke baita
ere unibertsitateak antolatutako
jardunaldietan prestaketa lanak
egiten edota, esaterako, informa-
tikan trebeak diren ikasleen ka-
suan, ekitaldietako diplomak di-
seinatzen. Ekintza horietan
betetzen duen lan ordu bakoitze-
ko unibertsitatearekin daukan
zorreko hamar euro kitatuko di-
tu ikasleak.
«Betiere, ikasleekin kontrasta-

tzen da ea ekintza hori egiteko
prest egongo liratekeen. Saiatu
gara, halaber, ikasle hauek jar-
duerak beraien zentroetan gauza
ez ditzaten. Ikasle kontseilutik
datorren eskakizun bat da, ikasle
horiek estigmatizatuta egon ez
daitezen», gaineratzen du.

 KOPURUAREKIN BUELTAKA

Jardueren bitartez ordaintzen
ez den zorraren gainerakoa di-
rutan ordaindu beharko du
ikasleak. Zenbait kasutan zo-
rraren %100 dirutan ordain-
tzea erabakitzen dute. Kasu ho-
rretan, hileroko kuota batzuk
ezartzen dira eta horiek trans-
ferentzia bidez ordaintzen zaiz-
kio unibertsitateari.
Funtsera bideratutako diru ko-

puruari dagokionez, hasiera   ba-
teko aurreikuspenetatik azkene-
an ezarri  denera tarte
nabarmena dago. Laguntza eska-
tu duten ikasleen kopurua txikia
izateak hasieran planteatutako
kopuruarekin sobera edukitzea
ekarri du.

Gizarte Funtsa sortu zenean,
EHUk 250.000 euro bideratzea
aurreikusi zuen, baina eskaerak
eta beharrak aztertu ondoren
kopuru hori 100.000 eurora
jaistea erabaki zuen. «Ikusi ge-
nuen ordaindu gabe zeuden ma-
trikula askoren kasuan martxo-
tik uztailera bitarteko tarte hori
aprobetxatu zela ordainketa
gauzatzeko eta hori modu posi-
tiboan baloratzen dugu. Inter-
pretatu genuen familien aparte-
ko ordainsaria kasu askotan
horretara bideratu zela eta, hor-
taz, badagoela euskal gizartean
konpromiso bat familietan se-
me-alaben ikasketei lehentasu-
na emateko», ondorioztatzen du
Zelaiak.
Hori dela eta, aurreikusitako

100.000 euro horietatik zati bat

«Ezin da ikaslea gehiago estutu, inbertitu egin
behar da. Ez bada horrela egiten, jendea
desmotibatu egiten da eta biharamunean
profesionalak izango liratekeenak ez dira
horretara iritsiko. Eta hori bai dela krisia»

«Deialdi honek bilatzen duena da ikasketen
ordainketa egiteko zailtasunak izan dituzten
ikasleek unibertsitatearekin duten zor hori
dirutan edo jarduera ezberdinen bidez
kitatzeko aukera ematea»
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rietan iaz ere aurkeztu ziren per-
tsonak daudela. Hortaz, horrek
esan nahi du pertsona horiei ba-
liabide ekonomiko hau emanda
euren karrera unibertsitarioa bi-
deratzeko aukera ematen ari ga-
rela», ondorioztatzen du.
Ildo horretan, ikasleei errazta-

sunak ematearen beharra nabar-
mentzen du. Izan ere, krisi egoe-
rak familia asko kinka larrian
jartzeaz gain, beken arloan eman-
dako aldaketek ez dute egoera
errazten. Ikasleen Kontseiluko
presidenteak azaltzen duenez, bi-
garren eta hirugarren matrikulak
garestitu egin dira. Bigarrena %15
igo da eta hirugarrena %30 ingu-
ru. Lehenengoak KPIaren mailan
jarraitzen du. «Jendeak nabaritu
du igoera hori, ez da sinbolikoa
izan», gaineratzen du.

Gauzak horrela, matrikulak
epeka ordaintzeko aukera ego-
tea Ikasleen Kontseilutik azken
urteetan egindako eskaera na-
gusietako bat da. Ikasleentzako
erraztasun nabarmena izateaz
gain, beste toki batzuetan egiten
dela gogorarazten du Kontsei-
luak, zenbait kasutan ordainke-
ta epe horiek hamar ere izan
daitezkeelarik.
Duela urte batzuk, Araban,

Bizkaian eta Gipuzkoan hiru
epetan ordain zitekeen uniber-
tsitate matrikula baina kontabi-
litate arazoak direla medio au-
kera hori kentzea erabaki zuen
EHUk. «Horrek unibertsitateari
diruzaintza arazoa sortzen dio,
ordainketa formula horrek su-
posatzen baitu unibertsitateak
bere baliabide ekonomikoak ez
dituela ezagutuko ikasturtea
bukatu arte», azaltzen du errek-
toreordeak.
Beken kasuan, hauek eskura-

tzeko baldintzak nabarmen go-
gortu direla ohartarazten du
Kontseiluko arduradunak. Beste
baldintza batzuen artean, beka
lortu ahal izateko batez besteko
nota igo egin da. Unibertsitate-
ko lehen ikasturtetik aurrera di-
ru laguntza mantentzeko gain-
ditu beharreko kredituen
kopuruak ere gora egin du.
Horren harira, ikasleekiko po-

litika baikorragoak egon behar-
ko liratekeela uste du Martinek.
«Ezin da ikaslea gehiago estutu.
Are gehiago, inbertitu egin be-
har da. Ez bada horrela egiten,
jendea desmotibatu egiten da
eta biharamunean profesiona-
lak izango liratekeenak ez dira
horretara iritsiko. Eta hori bai
dela krisia», kexatzen da.

IKASLEEN ADOREA

Testuinguru horretan, krisi eko-
nomikoak eta diru laguntzetara
iristeko zailtasunak estututa,
ikasleen artean bi jarrera nagu-
situ dira. Batetik, etsita ikaske-
tak utzi edo, zuzenean uniber-
tsitatera joateko aukera
planteatu ere egiten ez dutenak
daude. Beste batzuk ahal duten
moduan egokitzen dira estuta-
sunera, eta diru laguntzen fal-
tan ikasketak gauzatu ahal iza-
teko euren formulak bilatzen
dituzte.

«Zorionez, hala esaterik bada-
go, ez daude horrenbeste ikasle
ikasketak utzi behar dituztenak,
ezin dituztelako ordaindu. As-
kok nolabait bere planteamen-
duak berrantolatu dituzte beren
egoeraren arabera. Adibidez, ba-
daude kurtso osoa egin beharre-
an hiru laurdenak egiten dituz-
ten ikasleak. Motelago joaten
dira errazagoa zaielako», azal-
tzen du Martinek.
Kasu hauek badute irakurketa

baikor bat, batik bat ikasleen ir-
motasunaren inguruan. Adibide
horiek erakusten dute ikasten
jarraitzeko gogoak eta nekaezin-
tasunak ekonomikoki ematen
diren gabeziei irabazten dietela.
Baina badu bere alde ezkorra,

argi uzten baitu egungo siste-
mak ez duela bermatzen edozei-
nek ikasketetara sarbidea eduki-
tzeko baldintza. Martinek argi
azaltzen du zein izan beharko li-
tzatekeen egoera: «Hau ez da ir-
tenbide bat. Pertsona batek lau
urteko gradu bat aukeratzen
duenean aukera izan behar du
epe horretan egiteko. Ezin da
muga ekonomikorik egon ho-
rretarako. Hau da, ikaslea da
ahalegina egiten duena, baina
administraziotik etorri beharko
lukeen esfortzua da».
Ikasleei zuzenean galdetuta,

Gizarte Funtsa ez da bereziki
ezaguna. Hala uste dute Ande-
rrek, Leirek eta Nuriak, Ibaetako
campusean atsedenaldia egiten
ari zirela gaiaren inguruan gal-
detzean. Arestian aipatutakoa-
ren harira, ikasle bakoitzak ba-
bak eltzetik ateratzeko zer egin
badakiela nabarmendu zuen.
Alegia, beharrak eskuragarri
dauden laguntzen inguruan in-
formatzera eramaten duela bat.
Krisiak ikasketak burutzea

zaildu duela nabaria dela aipa-
tzen dute, baina egoera errazte-
ko unibertsitateak eta institu-
zioek egin beharko luketen
ahaleginarekin batera ikasleek
dauden tresnen inguruan infor-
matzeko joera handiagoa behar-
ko luketela uste dute.
Ikastea ahalbidetuko duen

neurri oro ongi etorritzat dau-
kate ikasleek, betiere, pribilegio
izatetik urrun, hezkuntza esku-
bide eta etorkizuneko berme ba-
liotsua dela ahaztu gabe.

guztiek eskatuko balute nahiko
izango litzatekeen edo ez.
«Datuak ikusita, objektiboki

esan daiteke nahikoa dela. Baina
gauza ez da egon diren 40 eskae-
ra horiek asetzeko iristen dela,
baizik eta diru kopuru nahikoa
litzatekeen tresna hau benetan
ikasle guztiek ezagutu eta egoe-
ra horretan dauden denek eska-
tuko balute», planteatzen du
Martinek.
Zelaiak baikorrago begiratzen

dio egoerari eta hurrengo galde-
ra botatzen du: «Erreskatatu di-
ren 30 lagun hauekin zer gerta-
tuko litzateke fondoaren
existentzia gabe? Ez dakigu. Be-
harbada unibertsitatea utziko
luketen pertsonak dira, ez daki-
gu. Badakigu hauek ikasten ja-
rraitu dutela eta aurtengo eska-

Ikasle taldeak EHUko
Donostiako Ibaetako
campuseko zelaietan
atsedenaldia egiten.
Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS
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ik ez dauzkat hogeita
hamaika urte. Nik isilu-
neak dauzkat, galderei
ihes egiten zieten begi-
radak, «helduen gau-
zak», trapu bat sukalde-

ko urak bustitako eskuak urduri
lehortzen, zerbait ahaztu eta kolpera
mahaitik alde egiten duten pausuak
eta ikarak eta beldurrak eta hotzika-
rak, etxeko isiluneetan esne errearen
usaina bezala zabaltzen diren sentsa-
zioak, etxeko hormetan itsasten dire-
nak, gauetako linternatxoan, izare-
tan, arropetan eta, azkenean,
begiradetan ere bai. Nik ez dauzkat
hogeita hamaika urte, baina ikararen
gauak ilargi asko hustu ditu ordutik. 

Egiantzak ez du egiarik izaten asko-
tan, bertsio ofizialek ez duten bezala.
Egiak marjinetan idazten baitira asko-
tan, edo hitzen artean, edo behera begi-
ratzen duenaren zapatapean. Guk ez ge-
nuen GAL ezagutu,  baina ezagutu
genuen; izenik ez zeukaten izen asko
ezagutu ditugu urteak joan ahala; ume-
tan entzundako esaldiak elkarri lotzen
aritu gara, memorian collageak osatzen
eta pixkanaka osatu dugu nork gure
egia. Inork ez zigun bere-
rik kontatzen, gogorregia
egingo zitzaigulakoan,
zauritu egingo gintuela-
koan. Aurpegiak asmatu
dizkiegu izenik ez zeuka-
tenei, eta izenak jarri aur-
pegirik ez zeukatenei.
Baina argiak itzaltzen ni-
tuenero sentitzen nuen
ikara bat, zalantza bat,
“zergatik” bat: zergatik
hainbeste isiltasun, hain-
beste amorru, hainbeste
gorroto? Nork eraman zi-
tuen,  nork torturatu,
nork hil? Eta “nork” ho-
rrek lo egiten al  zuen
gauetan, auzokoak agur-
tzen al zituen igogailuan
gurutzatzen zirenean, zer
esaten zien haurrei lane-
tik itzultzen zenean, ida-
tzi al zuen maitasun gu-
tunik sekula, ez ote zuen
sekula mundu hobe bate-

kin ametsik egin… Galdera ikurrik gabe-
ko galderak; argien itzalak ezagutzen
hasi nintzenean itzal guztiei argiak jar-
tzeko obsesioa piztu zitzaidan. Zapati-
lak lotzen ikasi nuenean pentsatu nuen
bizitza horixe zela: lokarriak hartu eta
elkartzea, korapiloak sortzea.

Lotu gabeko korapilo batek ekarri nau
gaur hona, zinema areto honetara, ni be-
zalako hainbesteren aldamenera. Bada-
kit sabela mugituko zaidala, galderak
sortuko zaizkidala, baina hemen egon
nahi dut, orain dela hogeita hamaika ur-
te egon ez nintzelako. Urteotako isiltasu-
nek ezkutatzen zutena ikusi nahi dut;
zerk ikaratu nauen, zerk isilarazi nauen.
Egiak ez du egiantzarik izaten ordea. Ar-
girik gabeko itzalak ikusi ditut pantaila
batean, nire butaka gorritik, nire ilunta-
sunetik. Esne errearen usaina sentitu
dut berriro sudurzuloetatik barrura sar-
tzen, goragalea, aspaldi ahaztuta neukan
dardara bat sabelean eta galdera ikur
formako korapilo bat eztarrian. Erantzu-
nen bila etorri naiz, baina galderak bai-
no ez ditut aurkitu, sufrimendua. Ikusi
nahi dut, baina begiek ezetz esaten dida-
te, gehiegi dela, gogorregia dela. 

Zer da egia? Zer da egia fikzioa
errealitatea baino sinesgarriagoa
denean; zer da egia fikzioen batura
bat baino, eta fikzio bakoitza odolez
kargatuegi daukagu, amorruz karga-
tuegi, leloz (ez lemaz soilik) karga-
tuegi. Egiak ez du egiantzarik, egiak
ez du errukirik, egia La Cumbre jaure-
giko soto beltz bat da, eta poltsa bel-
tzak, elektrodoak, bainera herdoildu
bateko ur izoztua, aulki bati lotutako
eskuak estutzen dituen plastikozko
zinta, ondoko gelako oihuak, ukabil-
kadak, negarrak, mehatxuak; tortura
hizkuntza bat da hitzik gabea, baina
belarriak erauzten dizkigu, mihia, su-
durra, begiak, eta egia ikusitakoan,
ezin dugu ezer gehiago entzun, ikusi,
usaindu, esan, sentitu, barruan gera-
tzen zaigu arantza zorrotzak ateratako
triku bat bezala, eta orain dela hogeita
hamaika urte itxi ez zitzaizkigun zau-
rietara kare bizia botatzen du berriro.
Zenbat urte behar dira egia bat onar-
tzeko? 

Zinematik ateratakoan, zapatilak lo-
tzen geratu naiz farola apurtu baten
azpian. •

«Lasa eta Zabala» filmeko zuzendaria eta aktoreak Donostiako Zinemaldian. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

Egiak

Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria
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z dakit erabat argi laburbildu dudan izenbu-
ruan azken urteotan bizi dudan sentsazio edo
egoera. Erbeste hitzak bi adiera ditu: bata
atzerria, eta bestea gogoz kontra sorterritik al-
de egin behar izatea. Ez nuke biribil esango
gogoz kontra jokatu dudanik, baina bai kon-

trolatu ezin daitezkeen eragileek baldintzatu egin nau-
tela. Eta kontziente naiz erbestea eta hurbiltasuna, biak
batera, kontrajarrian daudela pentsa genezakeela. Nire-
tzat, baina, bat etor daitezke.

Gaur egun bizi naizen herria jaio, hazi eta bizipen ga-
rrantzitsuenetako asko bizi izan ditudan herritik laupa-
bost kilometrora dago. Badakit oso distantzia laburra
dela, oinez ere erraz egin daitekeena eta, gainera, asko-
ren ustetan orain egunero zapaltzen dudan herria au-
rrekoaren luzapen bat izan daitekeela. Edo, are gehiago,
garai batetik hona, gure zonalde honetan herrien izaera
baino gehiago eskualde sena
indartzeko ahaleginetan da-
biltzala. Hala ere, niretzat
distantzia egon badago eta
ez edonolakoa, urruntasuna
ez baita beti halabeharrez ki-
lometrotan zenbatzen; ba-
daude beste  gauza asko,
urratsez urrats ez bada ere,
norberak egunerokoan na-
bari ditzakeenak.

Esan ohi da zerbait faltan
sentitzen dela ez daukazu-
nean, baina ez utzi edo gal-
du aurretik. Nik, hala ere,
agian zerbaiten susmoa
izango nuelako justu jaioterritik irten aurretik atera
nuen ditxosozko gidabaimena. Ditxosozkoa diot antza
denez urruntze horrek bultzatu baininduen ordura arte
burutu ez nuena egitera. Akabo lagun, bikotekide eta
auto-stoparen bitartez mugitzeko ohitura zabala. Hortik
aurrera, iragarkietako ‘askatasun’ horren preso, autoa-
ren menpeko bihurtu nintzen denborari dagokionez
gazteek egin ohi duten kontrara. Behin probatuz gero,
badakizue…

Hala ere, sorterritik urruntzearen prozesua mailaka-
koa izan zen. Aurreneko urteetan lanari bertan eutsi
nionez, loturari ere tinkoago eutsi nion. Gerora, ostera,
lana ere egungo herrira aldatu behar izateak errutina
hori hautsi zuen, zilbor hestea. Horrelakoa da bizitza.
Asko, ugari gara, lanagatik, bikotekideagatik edo etxebi-
zitzen errenta zein salneurriak baldintzatuta bizilekuz –

eta testuinguruz– aldatu behar izaten dugunak. Badira
horiek baino arrazoi gordinagoak eta horiei errespetu
handiena zor diet, jakina! Baina zerrendatu ez ditudan
egoera larri horiek alde batera utzita, eta halako estatis-
tikarik egin denik jakin ez badut ere, erabat ziur nago bi-
kote heterosexualen arteko portzentaje handi batean gi-
zonezkoak joan direla emakumeen herrietara. Bai, neu
barne. Begiratu, une batez, zuen ingurura!

Bestalde, mugikortasun horrekin jarraituta, gaur
egun jende askok eta askok bere sorterritik kanpo egiten
du lan, urrun batzuetan, eta kilometro mordoxka egin
behar izaten dute etxetik lanera eta lanetik etxera joate-
ko. Horretan malgua da jende asko, arriskua, denbora
eta gastua gainean hartu arren, bizilekuz ez aldatzea ho-
besten duena. Eta, aldiz, gure gurasoen garaian sorterri-
tik bospasei kilometrotara bietako batek lana bilatuz ge-
ro nahikoa zen familia guztia bizilekuz aldatzeko.

 Baina itzul gaitezen berriro hasierako egoerara. Jaio-
terrira bisitan joaten naizenean sentsazioa dut han
egon ez naizenean zerbait galdu dudala, bisitaria, es-
perientziadun bisitaria, baina bisitaria naizela. Eta,
bestalde, azken urteotan bizileku dudan herrian beti
izango naiz kanpotik etorritakoa. Ez dit inork inoiz ha-
lakorik esan –edo agian inoiz batenbatek bai–, baina
bai ‘haiek’ eta neuk, biok, dakigu horrela dela.

Hortaz, ni moduan dauden tonaka pertsona orain
dela urte batzutatik sonan dagoen ‘ezlekuetan’ kokatu-
ta gaude; ez batean eta ez bestean. Are gehiago, eraba-
ki irmo bat hartu artean, edota zirt edo zart egin arte-
an, ‘ezleku’ horretan jarraituko dugu halabeharrez. Bi
lekuetan egon nahi honekin ez dugu nahikoa kunpli-
tzen ez batekin ez bestearekin, ezta erabat aseta senti-
tzen ere. •

{ koadernoa }

Hurbileko erbestea

Halako estatistikarik egin denik jakin ez
badut ere, erabat ziur nago bikote
heterosexualen arteko portzentaje handi
batean gizonezkoak joan direla
emakumeen herrietara

Iker Barandiaran
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H
urrengo esal-
diar i  atxiki
ohi  zaizkion
topikoak eta
utopiak alde
batera utzita,

Konsue Salinasek mundu hobe
batean sinesten du. Are gehia-
go, sinesten du gure esku dago-
ela hura hobetzea, eta lortzeko
gai garela. Nahi izatea da gakoa;
alegia, borondatea. «Pobrezia
desagerrarazi dezakeen lehen
belaunaldia garela diote. Baina
nahi al dugu?», egiten du arra-
postu. Aldaketa hori lortzeko,
edo bide horretan aurrera egi-
teko, ikasgelak leku aproposak
direla iritzi du, eta haurrengan
gizartearen zutoin behar luke-
teen oinarrizko hiru balio
hauek sustatu behar lituzkete-
la: elkartasuna, berdintasuna
eta bizikidetza. 
Balio horiek dira, hain zuzen,

Txantreako Bernart Etxepare
ikastetxean aplikatzen duen Ga-
rapenerako Hezkuntzaren ipa-
rrorratza. «Erabat konbentzitu-
ta» ekin zion irakasteko modu
honi orain zazpi urte eta, egun,
autoprestakuntza prozesu luze
baten ostean, gainerako irakas-
leak nahiz gurasoak informatze-
ko xedez, “Acercando la educa-
ción para el  desarrollo a  la
escuela. Una mirada internacio-
nal, una mirada local” liburua
idatzi du. 
Garapenerako Hezkuntza

aplikatzeko argudioez gain, le-
geez ere mintzo da bertan.
Araudiei dagokienez, «sorpresa
asko» aurkitu ditu dokumenta-
zio lanetan. Esaterako, Europako
Kontseiluak hezkuntza horren
aldeko ebazpen bat onartu zuen
2001 urtean.
Liburua oso harrera ona iza-

ten ari dela dio, pozik, eta aste
bakarrean ereduari buruzko in-
formazioa eskaintzen duen blo-
gak (garapenerakohezkuntza.in-
fo) 700 bisita baino gehiago
jaso ditu. Beharra dagoela era-
kusten du horrek, bere iritziz. 

Garapenerako Hezkuntza. Bi
hitzok, zein bere aldetik hartu-
ta, ezagunak zaizkigu, baina
zer esan nahi dute elkarren on-
doan jarrita?
Gureaz bestelako kulturak eta

errealitateak egon badaudela
ezagutaraztea. Zertarako? Kon-
tzientzia kritikoa izateko, baina
ez horretara mugatzeko, baizik
eta gizarte-eragile bilakatu, eta
gizartea eraldatu ahal izateko.
 
 Liburuan eredua txertatzeko
argudioak eskaintzen dituzu.
Zeintzuk dira arrazoi horiek?
Lehena, hezkuntzako helburu
gisa jotzen dutela bai LOEk, bai
Lomce-k. Baten eta bestearen
artikuluetan hezkuntzako hel-
buru gisa zehaztuta daude el-
kartasuna eta herrien arteko

lankidetza. Halaber, 2001 urte-
an, Europako Kontseiluak ebaz-
pen bat eman zuen, Europako
herrialdeetako gobernuek hez-
kuntza sisteman Garapenerako
Hezkuntza sar zezaten. Zer edo
zer egin dute, baina Administra-
zioak oraindik ez digu irakasleoi
helarazi betebehar edo ezinbes-
teko atal gisa.
 
 Inkomunikazio hori da, neurri
batean, liburua argitaratzeko
arrazoia?
Irakasle askok egiten du lan
ikuspuntu horren arabera, egia

da. Kontua da borondatezko
edota eskolaz kanpoko jarduera
gisa hartzen dela, are Gobernuz
Kanpoko Erakundeen ardura gi-
sa ere. Alabaina, elkartasuna eta
balio demokratikoak praktika-
ren bidez ikasten dira, baina ez
baditugu irakasten ez dira gara-
tzen.
 
 Gaur egun ikasgeletan jatorri
anitzeko ikasleak daude. Ohar-
tzen al dira haurrak beste jato-
rri bateko pertsonak daude-
naz?
Hori da elkarbizitza; aukera

     

«Izugarrizko

konfiantza dut

irakaslegoan. Lan

egiteko tresnak

eskuratzen

ditugunean

emozionatu egiten

gara geure

ogibidearekin»

«Irakasleok oso adi

egon behar dugu

haur guztien

integrazioa

bermatzeko,

partaide

sentiarazteko.

Taldean egoteak ez

du esan nahi

taldekide sentitzen

direnik»

“
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ematen digu beste kultura ba-
tzuk ezagutzeko, bizitza ulertze-
ko bestelako moduez jabetzeko.
Zoritxarrez, errealitate hori zen-
bait ikastetxeetara dago muga-
tuta, ez baita guztietan ematen. 
Horrelakoetan, gaitasuna eduki
behar dugu ume horri harrera
ona egiteko, partaide sentiaraz-
teko. Izan ere, batzuetan hau-
rrek sufritu egiten dute beren
burua arrotz ikusten dutelako.
Irakasleak oso adi egon behar
dugu integrazioa bermatzeko.
Jatorri guztiak aitortu behar di-
tugu, haien sustraiak landu,

haien herrialdeak nolakoak di-
ren azaldu… dena zentzu positi-
boan. Sustraiak onartu eta lan-
tzen badira, haurrak gai dira
ondo sentitzeko talde batean.
Taldean egoteak ez du esan nahi
kide sentitzen direnik. Beraz,
hori da lehentasuna.
 
 Errealitatearen aurrean ispilu
bat jarriko bagenu, zer eraku-
tsiko liguke?
Marko teorikoa eta legala oso
aurreratuak daudela, baina ez
direla gugana iritsi. Etengabeko
prestakuntza horretan, ez diogu
ildo horri heldu, eta, berriro ere,
irakasleen konpromisoan dago
gakoa.
Begira, 2009 urtean espainiar

Estatuko Hezkuntza Ministerio-
ak bere gain hartu zuen gai hau,
Garapenerako Lankidetza Agen-
tziak hartu beharrean, ordura
arte bezala, eta lehen aipatutako
Europako ebazpenaren zenbait
estrategia bere egin zituen; adi-
bidez, hizpide dugun moduan
diharduten ikastetxeak nahiz
irakasleak saritzea. Urtero, Esta-
tu mailan, hamabost zentroren
lana aitortzen da. 
 
 Partaide izan zinen aurreneko
deialdi hartan.
Bai, eta jarraitu dugu sarean lan
egiten. Denon sentipena da ba-
kar-bakarrik gaudela. Elkartze-
an konturatu gara profesional
asko ildo horretan ari garela,
baina babestuko gaituzten argu-
dioak falta direla. Garapenerako
Hezkuntza terminoa existitzen
zenik ere ez genekien… Pentsa,
lantzen genuena, zer zen jakin
gabe lantzen genuen. Finean, bi-
zitza ulertzeko moduari izena
jartzea izan da.
 
 Nola txertatzen da eredua ikas-
gelan? Aipatuko zenuke zure
zentroan egiten duzuen arike-
taren bat?
Hainbat hizkuntzatan hasten
dugu eguna: egun on, buenos
días, good morning… Aurten,
portugesez hitz egin eta aita An-
golakoa duen haur bat dut, be-
raz, bom dia erantsiko dugu.
Bulgariako bi neskato daude-
nez, euren hizkuntzan ere hasi-
ko dugu eguna.
Gainerakoan, modu naturale-

an sortzen dira askotariko ezta-
baidak. 
Oroitzen naiz ikasle batek

panpin bat ekarri zuela, eta han-
ka hautsi zitzaiola. Horretaz ari
ginela, jartzen diren bonba la-
pez mintzatu ginen, gerretaz…
errealitatea gerturatzen diegu.
Beste batean, Guatemalara egin-
dako bidai batetik bueltan, ar-
gazki bat erakutsi nien. Bertan,
bi neskato ageri ziren, 7 eta 8 ur-
tekoak, azokan pultserak sal-
tzen. Galderak egin zituzten ba-
ta bestearen atzetik. Zergatik
aritzen ziren horretan, zergatik
ez zeuden eskolan eurak beza-
la… eta abiapuntu bikaina izan
zen azaltzeko neska-mutil asko-
ri ez zaiela aukera hori ematen.
Haserretu egiten dira mundua-
rekin eta kontzientzia kritikoa
hartzen hasten dira, hori onar-
tezina dela defendatuz.
 
 Batzuetan, badirudi arduraren
zati handi bat irakaslegoari
egozten zaiola. Gehiegi espero
al da zuengandik?
Eredu honekin lan egitea, nire-
tzat, ez da ardura, askapena bai-
zik. Gelan asko disfrutatzen du-
gu eta oso giro polita sortzen
da. Onartu behar dugu gizartea
aldatu egin dela eta, gaur egun,
gehiegikeria dela nagusi; esti-
mulu gehiegi heltzen zaizkigu.
Hezkuntzan gauza bera gerta-
tzen da, eta ezinezkoa da arlo
guztietan prestatzea. XXI. men-
dean irakaslearen rola aldatu
egin da, onar dezagun, ez da
ezer gertatzen horregatik. Ez du-
gu denetik jakin behar, ez da ni-
re asmoa, ez naiz jakintsu bat;
ikasi egiten dut nire gelan egoe-
rak sortzen diren neurrian.
 
 Nola ikusten duzu irakasle-
goa?
Izugarri sinesten dut irakaslego-
an, erabateko konfiantza dut.
Estrategiak errazten dizkigute-
nean emozionatu egiten gara
gure ogibidearekin. Horregatik,
motibazio hori lortzean, bidea
oso erraza da.
Bata bestearen atzetik dato-

zen legeen fasea gainditu behar
dugu, izan ere, irakaslea bere ge-
lako jaun eta jabe da. Bete ditza-
gun curriculumaren hutsuneak,
baina ilusioarekin. Argazkiak: Iñigo URIZ | ARGAZKI PRESS

«Irakaslearen rola
aldatu egin da; ez

dugu denetik jakin
behar. Gelan

egoerak sortzen
diren neurrian

ikasten dut nik»

KONSUE 
SALINAS

Elkartasuna, berdintasuna eta lankidetza

dira irakasle honen metodoaren oinarria.

Garapenerako Hezkuntza deitzen zaio eta

liburu batean bildu ditu gako guztiak.

Oihane LARRETXEA DE LA GRANJA

BALOREEKIN HEZTEN
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 Hegoaldea jasangarria izan da-
din, iparraldea aldatu behar
dela defendatzen duzu. Zer
esan nahi duzu?
Gure konsumo motak besteen-
gan eragin zuzena duena. Gai
hori lantzean, hegoaldea pobre-
ziarekin eta azpigarapenarekin
lotu ohi dugu, baina ez gara
konturatzen erantzukizun han-
dia dugunaz. 

Barneratu behar dugu gara-
pen-sistema agortu dela. Helbu-
rua, ordea, ez da hegoaldea ipa-
rralde bihurtzea, gu egokitzea,
gu aldatzea baizik. 

Gaur egun guztia deusezta-
tzen da. Adibidez, Ghanan, etxe-
tresna elektrikoen zabortegiak
ditugu. Gai bagara zaborra bi-
daltzeko, gai izan behar gara
bestelako gaiez betetako edu-
kiontziak bidaltzeko.
 
 Gure artean zein erakundeetan
teoria garatuta dagoen bitarte-
an, praktikan urratsak falta di-
ra. Zergatik? Utzikeria, akaso?
Uste dut Administrazioan ber-
tan dauden pertsonek ere ez du-
tela informazio hori jaso, bitxia
bada ere. Beraz, “barruan” dago-
en pertsona gorabehera, gehia-
go edo gutxiago egiten da. Hez-
kuntzan jende konprometitua
egon denean urratsak eman di-
ra, profila aldatzean, eten egin
da bide hori. Ikastetxeetan gau-
za bera gertatzen da. Zergatik?
Hipokresian bizi garelako; dis-
kurtsoa polita izanagatik, inte-
res ekonomikoak garrantzi han-
dia du.

Liburua irakasleengan eta fa-
miliengan pentsatuz idatzi dut.
Lehen liburu honetan, argudio
guztiak eskaini ditut eredua
aplikatzeko. Horren aldeko lege-
ez mintzo naiz, baina bigarren
liburuan, halakorik badator, as-
koz ere kritikoagoa izango naiz.
 
 Kritikoagoa?
Bai, hiritartasun kontzientzia
edukitzen uzten digute, baldin
eta ez baditugu marra gorri ba-
tzuk gainditzen. Bestela, ulerte-
zina da Europako Kontseiluak
ebazpena onartu zuenetik ha-
mahiru urte igarota, oraindik
horrela egotea.

IBILBIDEA
Ia bi hamarkada dira haur

hezkuntzan irakasle

lanetan dabilela. Lana izan

arren, Konsue Salinasek ez

du betebehar bezala

hartzen eta ikasgelan aske

sentitzen dela dio, hain

maite dituen umeekin.

Hauek hezteko,

Garapenerako

Hezkuntzaren eredua

jarraitzen du. Gai honetan

autoprestakuntza-prozesua

hasi zuen orain zazpi urte.

Lan horren fruituetako bat

da kaleratu berri duen

liburua. 

BAKOITZAREN SEME-ALABAK DIRA
GARRANTZITSUENAK… BAITA BESTEENAK ERE
Elkartasuna da hezkuntza-eredu honen
oinarrietako bat, balioei dagokienez, «baina ez
modu karitatetsuan», dio Salinasek. Alegia,
elkartasuna da beste pertsona bat zein egoeran
dagoen ulertzeko gaitasuna eta berdintasuna.
Horiek dira zutoinak. Justizia sozialaren
defentsa ere ezinbestekoa da, aukeren
berdintasun bezala ulertuta.
Elkarrizketaren une batean, honakoa dio: «Ni

ama naiz, eta ulertzen dut gaur egungo
gurasoen seme-alaben gainean egon behar
hori, guretzat garratzitsuenak direlako, baina
ikuspuntu hori gainditu egin behar dugu. Oso
inportanteak dira, baina besteenak ere bai». 
Garapenerako Hezkuntzaz mintzatzea

pobrezia eta bazterketa soziala gainditzeaz hitz
egitea den une beretik, denon inplikazioa
beharrezkoa dela iritzi du; alegia, klabe
indibidualista gainditu eta kolektiboki
pentsatzea. «Beste haurrengan pentsatzeak ez
du esan nahi zureak gutxiago maite
dituzunik», dio irakasle honek.
Horretarako, oso garrantzitsua da beste

ikuspuntu bat edukitzea, «adibidez, hegoaldera,
Afrikara, errukirik gabe begiratzea».
Komunikabideek, oraindik orain, ikuspegi hori
helarazten dutela tamaltzen da. 
Ondo daki zertaz ari den. Arrazoi pertsonalak

tarteko, lotura estua du Afrikarekin Salinasek.
Ezinbestean ezagutu behar den kontinentea,
bere iritziz. «Hemen galdu diren balioetako
batzuei eutsi diete han. Seme-alaben auziarekin
jarraituz, hemen indibidualistak garen
bitartean, han erabat bestelakoak dira».
Txikitan maitasunik jaso ez duten haurrei
maitasuna ematea gizarte baten
etorkizunarentzat zein garrantzitsua den
azpimarratzen du. «Haurrek, txikitan ondo ez
badaude, behar bezala zainduta, horren
ondorioak jasango dituzte. Ikuspuntu berekoi
batetik diot; izan ere, zailtasunak eragingo ditu
horrek gizartean».
Bizitza eta denbora ulertzeko modua ere

ezberdina dela dio. «Afrikarrek diote dute guk
ordulariak ditugula, eta haiek denbora.
Badakizu zer? –dio–. Ez zaie arrazoia falta».
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«Oroitzen zaitudanean, ama, sukaldean egoten zara. Mahaia

bostentzat iminita, aulkian eseri eta leihotik begira, kristala

lausotzen duen lurrina kendu gabe, eta nik badakit zeure be-

gien hondoan nagoela». 

Feli Artanok eta Jexuxa Arostegik denbora gehiegi eman du-

te leihotik begira, Joxi Zabala Artano eta Joxean Lasa Arostegi

noiz azalduko. Semeak desagertu zirenetik hamaika urte, bost

hilabete eta lau egun pasatu zirenean jakin zuten alferrik begi-

ratuko zutela leihotik, ez zirela berriz agertuko etxeko sukalde-

ra. Eta hogeita hamaika urte pasatu direnean, leihotik begira

egotetik pantailari begiratzera pasatu dira. Eta hor agertu zaiz-

kie Joxi eta Joxean, eta hor agertu zaizkie inongo amak seme-

tzat nahi ez lituzkeen piztiak. Zinema aretoko aulkian uzkurtu

eta jertsearekin aurpegia tapatu dugu ikusteko gai izan ez ga-

renean. Felik eta Jexuxak alferrik tapatuko dituzte begiak, be-

gien hondoan dagoena ezin baita tapatu. 

Oihala altxatu da eta hor agertu dira Feli, Jexuxa, eta beren

etxekoak. Eta haiei begira berriro akordatu gara ez dela filma,

errealitatea dela. Duintasunez sufritutako errealitatea.

amagoia.mujika@gaur8.info 

ETA NIK BADAKIT ZEURE BEGIEN HONDOAN NAGOELA

Jon URBE | ARGAZKI PRESS

C IKUSMIRA
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B
art alitak afaldu
nituen» eta hala-
koak entzun or-
duko sutu egiten
da Edorta Agirre
(Donostia, 1949).

Itzultzailea da ofizioz eta gas-
tronomiako kazetari afizioz. Bi
pasioen batuketak “Elikadura
Hiztegia” eta “Elikadura Hizte-
g i  Entz ik lopedikoa” lanak
eman du emaitza gisa. 
Egunean hirutan eta bizitza

osoan zehar errepikatzen du-
gun ekintza da jatea. Agirreren
aburuz, alabaina, sukaldaritza-
ri lotutako lexikoan euskarak
gabezia nabarmena du. «Zulo
tamalgarri eta lotsagarri hori
betetzen» lau urte eman ditu
eta sarean eskegi ditu elikadu-
rari lotutako terminoak eta
esamoldeak barnebiltzen di-
tuzten bi lanak.
A bitaminatik hasi eta zia-

zerbara arte 4.134 termino aur-
ki daitezke “Elikadura Hizte-
gia” deiturikoan. Aspaldian
jatetxe propioa edukita, sukal-
daritzaren inguruan mila arti-
kulutik gora eta bost liburu
idatzi ostean, tiradera batean
gordeta zituen hitz gehienak
Agirrek. Haiek antolatzearen
eta txukuntzearen ondorio di-
ra lanak. 

ERABILPEN ANITZ

125 orrialde ditu “Elikadura Hiz-
tegia” aleak eta sei zutabetan
banatu du termino bakoitza.
Euskarazko hitzak ematen dio
sarrera eta, ondoan, termino ho-
rrek izan ditzakeen sinonimoak
ageri dira. Hirugarren zutabean
termino zientifikoa dago, hitzak
izaki bizidun bati erreferentzia
egiten dionean. Hurrenkeran
hurrena gaztelaniazko terminoa
da; frantsesezkoa bosgarrenean
dago; eta azkenekoan, ingelesez-
koa. 
“Elikadura Hiztegi entziklo-

pedikoa”-k erabilpen ugari di-
tuela sinetsita dago Agirre,
baina, bereziki, teknologia be-
rriarekin lotura duten belau-
naldi berriak ikusten ditu era-
b i ltza i le  g isa .  «Lehen
sektorean, baserritar, arrantza-
le ala artzain gazteak izan dai-
tezke. Bigarren sektorean, txe-
rr ik i  sa ltza i leak ,  arra in

saltzaile gazteak... eta hiruga-
rren sektorean, kontsumitzaile
guztiek erabili dezakegu. Aldez
edo moldez jende guztiak era-
bili dezakegu», dio, seguru.
Nutrizioaren inguruan mun-

duan hedatuta dauden termi-
no eta moduak bildu dituen
arren; esaterako, á la boulan-
gere edota á la crezy ,  euskal
herritarrek sukaldaritzaren
gainean duten ikuskerari ere
tartea egin dio, eta sorgin-afa-
ria edota zikiro-jana moduko
ohiturak zer diren eta nondik
datozen jaso du egileak.

 SAREAN ETA ESKURA

Jakintza hauek internauten esku
daude bakarrik, baina ez diru
premiagatik soilik. Lanaren bo-
lumen handiak, 850 orrialde in-
gurukoa hiztegi entziklopediko-
aren kasuan, ez du, egilearen
ustez, erreminta eroso egiten;
«gainera, zenbat zuhaitz moztu
beharko lirateke horretarako?»,
galdetu du.
Hala eta guztiz ere, hiztegia

«bizirik» mantentzeko nahiak
bultzatu du bereziki hiztegiak
sarean eskegitzera. 4.000 ter-
minot ik  gora  jaso  d i tuen
arren, «beste hainbeste» falta
direla uste du eta soilik sareak
duen bat-batekotasunak es-
kaintzen dio sortzen doazen
hitz berriak gehitzeko aukera.
Erabakiaren atzean hiztegia

berritzen joateko konpromiso
sendoa dagoen arren, Agirrek
argi utzi nahi izan du konpro-
misoa «berea eta bakarrik be-
rea» dela. Izan ere, kexu da es-
kuratu duen f inantzabide
ezdeusarekin. Lau urtez hamai-
ka erakunderen atea jo eta «li-
mosna eskean» aritu ondoren,
elikadura eta euskara batzen di-
tuen proiektu honentzat xenti-
morik ere ez egotea «lotsaga-
rria» iruditu zaio. Diru premia
«aitzakia» delakoan dago eta
gogor kritikatu du erakunde
publikoen diru-kudeaketa.
 Lan hau plazaratzea Agirre-

ren betebehar «politiko eta
kulturala» izan omen da, eta
gure herrian «euskaldun asko,
bai, baina euskaltzale gutxi»
daudela kexu da. Euskara ere-
mu orotan erabil dadin dabil
ekinean.

oihana.llorente@gaur8.info

ELIKADURA HIZTEGIAK
Sukaldaritzako 4.134 hitz eta esanahi jaso
eta sarean jarri ditu Edorta Agirrek

Lau urteko sukalde lanaren ostean, «Elikadura Hiztegia»
eta «Elikadura Hiztegi Entziklopedikoa» osatu ditu
Edorta Agirrek. Erreminta dinamiko eta eskuragarriak izan
daitezen sarean eskegi ditu. Euskarak sukaldaritzari
lotutako lexikoan duen hutsunea bete nahi izan du lan
hauekin.

HIZKUNTZA / 

LANAK Interneteko

helbide hauetan daude

eskuragarri:

http://es.calameo.com/read/

003784223b8d745e146cc

 http://es.calameo.com/read/

003784223c56df4939476

 

Edorta Agirre bere etxean atonduta duen lan eremuan. Andoni CANELLADA | A.PRESS
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adriletik
mintzatu
da idazlea
GAUR8re-
kin narra-
z i o g i n -

tzan egindako lehen lanaz eta,
bide batez, bere bizitzaz eta in-
guruaz. Madrilen buruko erita-
sunak dituzten pertsonekin egi-
ten ari  den lan pilotua ere
azaldu du. Moldeak aldatzen di-
tu horrek, pertsona zentro itxi
batera hurbildu beharrean, pro-
fesionala doalako bere etxera,
berarekin eta familiarekin zuze-
nean lan egitera. Kontent daude
ospitalizazioak murriztea lortu
dutelako ehuneko «izugarrian»,
eta jendea egonkortu eta hobe-
tzen dela ikusita. 

Superazioa, «bizitzeko arma-
rik onena», “Larremotzetik” li-
buruan ere agertzen da. Garbi-
keta eta sendabide deritzo
Hasier Larretxeak idazketari,
baita prozesuen erakusgarri be-
zala ere. Bere ustez, pertsona ba-
ten ahalegina ez da azaltzen es-
fortzuari edo izerdiari lotutako
indarra erakutsiz; alegia, ba-
tzuetan gizonek duten eredua-
ren bidez, baizik eta beste era
batez. Hor dira pentsamendua,
gogoeta, eraldaketa prozesuen
aldeko zirrikitua.

Testu batzuk gertaerei buruz-
koak dira eta besteak oroimena-
ren bidetik doaz, eta gehiago
dute poesiatik, haren altzora le-
rratzen diren metaforen bidez.
Testu laburren bilduma da,
puzzle gisakoa. Gero, irakurleak
osatu behar du sekuentzia. 

Amatxi Leonita izan da libu-
ruaren iturburua. Zortzi urte da-
ramatza idazle baztandarrak
Madrilen eta berarekin biltzen
zenean beti saiatzen zen graba-
ketak egiten. Bere gaztaroko
kontuak kontatzen zizkion: fes-

tak, ohiturak, elizarako joan-eto-
rriak… Seme-alabei kontatu ga-
beko istorioak ere agertzen zi-
ren tarteka. «Bazuen zama bat,
oinordekotarako eraman zutela.
Bere familiak deliberatu zuen bi
urterekin Amaiurretik Arraioze-
ra eramatea oinordekorik ez zu-
ten senide batzuekin».

Sinbologia handia du liburu
honek amatxik ez zuelako buka-
tuta ikusi. Leonita martxoan
zendu zen eta liburua uda hasie-
ran atera zen. Testuan dira bere
baserri garaiko bizipenak; herri-
ra bizitzera joan zirenekoa, ba-
serriaren falta sumatzen zuela
eta senarra herrira jauzi egin
zutenean hil zitzaiola, eta herio-
tzaren inguruan, herrietan ger-
taera bizitzeko modua zer-nola-
koa den. 

 BASERRITAR UMILEI ESKAINIA

«Niretzat amatxi esentzien gor-
deleku eta bizimolde baten ispi-
lu zen, baserritarraren solasak
eta ikuskera ziren bereak. Libu-
ru hau, izenburutik tiraka, base-
rritar xume edota jende umil
horiei eskaintzen diet. Hizkuntz
transmisioaz gain,  ohitura,
mundu ikuskera, goxotasun ba-
ten transmisioa da amatxirena,
gehienbat, goxotasunarena»,
adierazi du idazleak. 

Amatxiren hitzetatik abiatu
zen liburua, eta aipatzen zizkion
garai bateko kontuak hamarka-
dak beranduago berari gertatu-
takoekin tartekatzen hasi zen
Madrilen. 

Euskal nekazari familia baten
belaunaldi desberdinak islatzen
saiatu da. Hor dago aita-semeen
arteko harremana, nolatan aita
eta osaba herri kirolariak diren
eta herri kirolarekiko maitasun
eta bizipen horiek eskaini ziz-
kieten ondorengoei. Ez zuten
lortu, ordea, semeek beraien

ibilbidea segitzea. «Nire haur-
tzaroa eta nerabezaroa oso pre-
sente daude. Hein batean, bi
plano ageri dira: paisaiaren eta
familiaren edertasun hori, eta
opresioak eta barne eta kanpo
kateek pertsona bat nola mu-
rriztu dezaketen. Badago talka
bat inguruaren eta hor hazten
doan ume ttipi horren artean». 

Hortik Madrilera joateko ger-
taera edo deliberamendua, eta
gero herrira itzultzea liburu ba-
tekin, pertsona eta idazle gisa
prozesu bat burututa.

«Bakoitzak sentitzen duena
esatea eta egitea da hauturik
hoberena, duinena», dio lanean.
«Kolpeka ibili nintzen zenbait
urtez. Ibili nintzen gauzak egi-
ten, baina ez nintzen zorion-
tsua. Gaur egun mutil-laguna
den pertsona ezagutu nuelako
etorri nintzen Madrilera eta hor
gaude elkarrekin bizitzen duela
zortzi urtetik, baina bazen behar
nuen zerbait».

Eta ez zuen inoiz pentsatu
proiektu izan zitekeenik Madril;
bat-batean etorri zitzaion eta
egin duen «gauzarik hoberena»
izan da. Gogorra izan zen hasie-
ra, zerotik hasi beharra. «Amari

infraganti

Hitzezko aizkorakadak dira Hasier Larretxearen testuak.
Aurkeztu ere hala egin ditu, aitaren egur kolpeek lagunduta.
Madrilen bizi den Arraiozko idazlearentzat “Larremotzetik”
liburuarekin gertatutako gauzarik ederrena izan da aita-
semeak hurbiltzea. Amatxi Leonitari eta goxotasun baten
transmisioari eskainitako obrak familia osoari egin dio on.

HASIER LARRETXEA
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Larretxea abizena pisua zen
Hasierrentzat eta ttikitatik izan
du literatura gordeleku, aitzakia
ere bai, aitari laguntzera ez joa-
teko. Eta liburuan presente dago
seme bezala espero zena eskaini
izan ez duen heinean justifika-
zio gisako bat ere. Gorazarre bat
bizimodu horri eta bizitza ikus-
teko era horri. Ildo horretan ba-
du beraien ikuskera, jakinduria
eta bizitzan egoteko modu hori
transmititzeko beharra. «Ez dut
egurrak mozten bukatu, baina
bai, nolabait, egurrak moztea-
ren kronista gisa».
Izenburuak abizenarekin jo-

koa egiten du eta larremotzetik
larre zabalerako jauzia ere irudi-
katzen du. Horretaz gain, larre-
motzeko pertsona baliabide
anitz izan ez dituena da, inguru
zailean sortua, maizterra.

BURU GAIXOTASUNA DUTENEKIN

Larretxeak badu beste liburu
bat egiteko bigarren iturri bat
ere; gizarte hezitzaile gisa egi-
ten ari den lana. Aurreko astean
Euskal Herrian izan zenean jen-
deari asko interesatu zitzaion
eta, noizbait, itzulera egiten
duenean, pentsatua du halako
programa bat hemen eratzea.
Gainera, garrantzitsua litzateke
landa eremurako, buru gaixota-
sunak pairatzen dituzten per-
tsonak sarri baserrian isolaturik
bizi direlako. 
Ikusten duenez, lan handia

dago egiteko familiekin, «asko-
tan, tristea bada ere, familiakide
batzuek bilakatzen baitute gai-
xoa oraindik eta gaixoago». La-
guntza soziokomunitario talde
bateko kide da baztandarra. Ma-
drilgo auzune bakoitzak talde
bat du eta psikiatrak egiten du
eurengana bideratzeko balora-
zioa. Ez dira identifikatzen pro-
fesional gisa eta pixkanaka joa-
ten dira pertsona ezagutzen eta
bere beharrak ikusten. Horien
arabera, arlo ugari lantzen di-
tuzte: lana, prestakuntza, etxe-
ko lanak, ekonomia, integrazio
soziokomunitarioa… Lan «sako-
na eta eraginkorra» dela nabar-
mendu du Larretxeak, testuin-
guruan egiten delako gabeziak
ikusiz eta tresnak emanez. • 

lotzen ninduen zilborrestea
moztea bezala izan zen, eta hori
osasungarria da. Zoriontsu naiz
batzuetan lurra edo lohia uki-
tzearekin, mina ezagutzearekin,
ezinbestean altxatzen zarelako
eta horrek indartsu ere egiten
zaituelako eta, gainera, garran-
tzitsuena dena, beldurrik gabe,
deus ere erakusteko beharrik ga-
be, zu zaren bezala».
 Maitasuna erakusteko era

desberdinak ere iradokitzen di-
tu. Aitaren pertsonaiak, adibi-
dez, gizon gogor bat islatzen du.
«Ez dakit bere bizar luzeak zizta-
tzen ninduelako utzi ote nion
musu emateari, ala bera izan
zen erabaki horren erantzulea».
Liburu honekin gertatu den
«gauzarik ederrena» da aita eta
bere arteko maitasuna modu
ageriagoan azaltzea. 
«Esan bezala, nik aitzaki gisa

bera aurkezpenetara egurrak
moztera etortzea pentsatu nuen
eta halaxe egin du, baina ez da
horretan gelditu, parte-hartzai-
lerik handiena izan da, liburua-
ren eta gure erlazioaren ingu-
ruan hainbat aitorpen eginez,
oso baliotsuak eta biziki ede-
rrak. Jendea biziki emozionatua

gelditu da, ikusirik zein harro
eta kontent dagoen honekin
guztiarekin, nahiz eta liburuan,
berak badakien gisan, haurtza-
roko zenbait kontu agertzen di-
ren». Idazleak esplikatu duenez,
distantziak zenbait gertaera
ulertzeko lagungarria da, baita
maitasuna ez dela batzuetan
norberak kodifikatu dezakeen
gisakoa ikasteko ere, batzuetan
sotilagoa baita eta gehiago lan-
da eremuetan. Maitasuna ez da
batzuetan besarkada edo musu
batekin ematen, beste keinu ba-
tzuekin baizik.
Bestalde, jendeak beste egin-

kizun batean ikusi du aita. Pla-
zan, entrenatzaile gisa aritu be-
harrean, literatur espazioetan
gogoetan ibili da eta batzuetan
erakutsi ez duen alderdi bat
agertu du, goxoagoa, leunagoa
eta patxadatsuagoa ere bai… Az-
kenean, agian, aita-semeen izae-
rak ez dira hain desberdinak.
 Homosexualitateak lekua du

liburuan. Hala deskribatzen du
amak hartutako disgustua: «Ha-
maseirekin, amak negar batean
ez nuela logelan neska biluzien
posterrik, ez nuela beraien ingu-
ruko solasik-eta, zer zen hura

galdetzen zidan, larrimina bare-
tzeko heldulekurik gabe». Auto-
busa hartu eta Iruñera joaten
zen gaztetatik EHGAMen bule-
gora eta gurasoentzako triptiko-
ekin itzultzen zen. 
Aitak egurrak mozten ari zen

bitartean jaso zuen berria .
Orain, Baztan-Bidasoaldeko he-
rri kirol klubeko entrenatzailea
da eta bera da aipamen homofo-
bikoren bat entzuten duenean
homosexualitatearen edo sexu
askapenaren aldeko erantzun
bat ematen duena. «Hori esker-
tzekoa baino gehiago harro ego-
teko modukoa da seme naizen
aldetik, ditudan gurasoak ditu-
dalako». 

Maider Iantzi Goienetxe 

«Maitasuna ez da batzuetan norberak
kodifikatu dezakeen gisan agertzen, sotilagoa
baita, eta gehiago landa eremuetan. Batzuetan
ez da besarkada edo musu batekin ematen»

Madrilen buruko gaixotasunak dituzten
lagunekin egiten ari diren lan pilotuan,
pertsona zentro itxi batera hurbildu beharrean
profesionala gerturatzen da bere etxera

Hasier Larretxeak
Donostian aurkeztu zuen
«Larremotzetik» liburua. 
Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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> Kanada
Kanadako Parlamentuari era-
so egin eta bi lagun hil ziren
asteazkenean, herrialde oso-
an ikara zabalduz. Identifika-
tu gabeko lagun bat soldadu
bati tiro eginda sartu zen Ka-
nadako Parlamentuan. Gan-
bera barruan poliziak eraso-
tzailea larri zauritu du eta
ondoren hil egin da. Baita
monumentu bat zaintzen ari
zen soldadua ere. Stephen
Harper Kanadako lehen mi-
nistroa eraikinaren barruan
zegoen,  baina onik atera
zuen bertatik segurtasun tal-
de berezi batek.

Hauek dira aste honetan Europako nabigatzaileen artean arreta erakarri duten gaietako batzuk:

> iPad Air 2
Apple-k oraintxe aurkeztu du
bere iPad Air 2. Pisu gutxiago
duen tableta honek, bereiz-
mena eta potentzia handia-
goak ditu. 6,1 milimetroko lo-
diera du, aurreko modeloa
baino %18 finagoa da, beraz.
Pantaila geruza batekin dago
estalita, eguzki izpien %56
murriztuz. Abiadura eta po-
tentzia grafikoari dagokie-
nez, aurrekoa baina 180 aldiz
azkarragoa omen da. Apple-k
tableten salmenten etenga-
beko jaitsiera eten nahi du
modelo berri hau merkatura-
tuta.

> Bizikletak
Bizikletak mendian debeka-
tzekotan dira, ehiza uxatzen
dutenaren aitzakian. Maria
Dolores de Cospedalek Gazte-
la Mantxan onartu gura duen
ehiza lege berriak trabak ipi-
ni nahi dizkie txirrindulariei,
animaliak uxatu edota perre-
txikoak kaltetzen dituztela
argudiatuta. Haserre dira oso
bertako txirrindulariak eta
negar egin edo bizikleta har-
tuta Gaztelatik ihes egiteko-
tan dira. Inguruko herrialde-
ak aurrera doazen heinean,
eurena atzera doala eta kexu
dira.

> Bideo-jokoak
Madrid Games Week bideo-
joko feriak 50.000 lagunetik
gora hartu ditu egunotan.
Europako bideo-joko plaza
nagusienetako da Madrilekoa
eta bertaratu direnek hainbat
jokoren azken bertsioak ikusi
eta probatu ahal izan dituzte.
“Assassin’s Creed” edo “Call of
Duty” gerra bideo-jokoak di-
ra ikusmin gehien eragin du-
tenak. Lehenak, ordenagai-
luetan erabiltzeko sortu
bazen ere, aspaldi egin zuen
salto kontsoletara. Bigarrena,
aldiz, frantses Iraultzan dago
kokatuta. 

> Etxe Zuria
Beste ezusteko bat Etxe Zu-
rian. Berriz ere lortu dute
Ameriketako Estatu Batueta-
ko presidentearen segurtasun
sare zurruna gainditzea. Zaku-
rrek harrapatu zuten hesiaren
gainetik pasatu zen ezezagu-
na. Azken urtean behin baino
gehiagotan errepikatu den
egoera da. Irailaren 19an beste
gizonezko batek Etxe Zuriko
hesia gainditzea lortu zuen,
baina orduko hark laban bat
zeraman aldean. Eta egun ba-
tzuk beranduago,  Obama
zihoan igogailuan sartu zen
beste ezezagun bat.

hutsa

Pozak eta minak pausatzeko tokia magala. Haurra-
rentzat, munduko toki seguruena. Badaki libre ko-
rrika egiten, erortzen, mina hartzen eta magalera
bueltatzen patxada berreskuratzeko. Handitu aha-
la, esaten diote magalik gabeko mundua izango
dela aurrerantzean berea. Handiek ez dute nega-
rrik egiten, eta ez dute magalik behar. Tamaina
guztietako magalak dauzkan mundua beharko luke
gureak. Lotsarik gabe aitortu beharko genuke de-
nok dugula noizbait magal baten beharra. Paco
MARI. MARIN FUNTSA. KUTXA FOTOTEKA 

KUTXATEKA.COM

MAGALA, MUNDUKO
TOKI SEGURUENA

hutsa
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M
unduan eragin handiena duten albiste-agen-
tziek “lau handiak” izena hartu zuten
1990eko hamarkadan: United Press Interna-
tional (AEB), Associated Press (AEB), Reuters
(Erresuma Batua) eta AFP (Frantzia) dira. He-
go Amerikan eta Euskal Herrian duen eraginaga-

tik, EFE agentzia (Espainia) ere kontuan hartzekoa da. Irailaren
11ko atentatuen berri emateko, AEBn bertsioa zabaldu ordez,
mundu islamiarrari ahotsa eman zion hedabide bat sortu zen:
Al-Jazeera, Qatarko petrodolarrek kontrolatua. Sei horiek zabal-
tzen dute une honetan mundu osoko informazioa. 
Horregatik, nazioarteko albisteetan, mundua Europak eta

AEBk osatzen dutela dirudi. Herrialde horietako hiritarrei gerta-
tutakoa garrantzitsuagoa da. Adibidez, Estatu Islamiarrak bi ka-
zetari estatubatuar hiltzea lehen albiste izan zen, ez ordea orain
bi aste hildako Muhanad Akide kazetari kurdua. 
 

 Gaur nazioartean albiste izango dena Europak eta AEBk era-
bakitzen dute. Batetik, interes politikoak dituzten herrialdeeta-
ko albisteak sortzen dituzte.
Esaterako, 1998an, Lewinsky
auziagatik, Impeachment (di-
misioa eskatzeko) prozesua
hastekoa zen egunean, Bill
Clinton presidenteak Iraki
eraso egin zion, hedabideeta-
ko lehen albistea bere sexu-
afera izan ez zedin.
Bestetik, alarma eragiten

duten albisteak ematen di-
tuzte hedabideek, eta berri
horiek albistegietatik desa-
gertu egin ohi dira beste al-
biste ikusgarriago batek or-
dezkatuta. Horrela, hegaztien
gripea mutatu ote zen jakin
gabe geratu ginen eta okin-
degian Fukushimako erreak-
torea ureztatzeko premiaz
eztabaidatu genuen. Ebola
deskubritu berri dugu, Euro-
para eta AEBra heltzearekin
batera. 
Espainia Troikaren erreska-

tearen zain egon zen sasoian,
arrisku-sariaren minutuz mi-
nutuko bilakaeraz informa-
tzen zuten hedabideek. Orain
horren berririk gabe, ekono-
miak hobera egin duela uste
dugu. Hedabideetan agertzen
ez den nazioarteko herrialde-
an arazo handiegirik ez dago-
ela sinestera ohitu gara. Ve-
nezuelari buruzko albisteak

ia egunero jasotzen ditugun bitartean, Guatemalaren berririk ez
dugu, egunero 17 lagun hiltzen badituzte ere (erdiak baino
gehiago, emakumeak, indarkeria matxista helburu politikoekin
erabilita). Baina Guatemalan bake soziala dagoela uste izateko
joera dago, hedabideetan agertzen ez delako.
 
 Nazioartean geratzen ari dena ulertzeko, azken minutuko
gertaera baino, horren analisiaren premia dugu. Nigeriako
Boko Haram taldeak apirilean bahitutako 200 emakumeak as-
katuko dituela zabaldu dute asteon. Bahiketaren berri eman zu-
tenean, baina, Nigeriako gobernuaren bertsioa zabaldu zuten
hedabideek; hau da, “terroristekin negoziatuko ez” zukeela.
Mendebaldearen presiopean Boko Haram-ekin negoziatu du,
baina Nigeriako gobernu ustela ez da albiste, Europarekin eta
AEBkin kolaboratzen duelako: Nigeriak petrolioa izan arren, he-
rritar gehienak gosez hiltzen dira, buruzagi politikoek herriaren
aberastasuna lapurtzen dutelako.
Boko Haram-ek aurretik ere emakumeak bahitu izan ditu.

Ekintza batean 300 emakume bahitzearekin batera, Obamaren
emazteak askatzeko eskatu
zuenean, albiste bihurtu zen.
Bahiketatik alde egitea lortu
zuten 53 neskatilak, ordea, ez
ziren albiste izan, bizitza
arriskuan ipini bazuten ere.
Handik hilabetera, beste lauk
alde egin zuten, baina gurean
ez zen berriro albiste izan, he-
dabideek Gobernuaren ber-
tsioa erreproduzitu zutelako.
Era berean, egun jakin ba-

tzuetan Hong Kongen ikasle-
ak altxatu direla jakin dugu.
Udaberri arabiarrak horrela
hasi zirela kontuan izanda,
nazioartean plazak okupatze-
arekin batera borroka politi-
korako bide berriak zabaldu
dira. Hedabideek, baina, ez
diete mugimendu horiei
erreparatzen. Oraintsu izan
dira hauteskundeak Bosnian,
otsailean Hong Kongeko mu-
gimenduaren antzeko matxi-
nada egin eta gero. Hamar hi-
labetetan Bosniako indar
politiko eskuindarrak zerga-
tik indartu diren ez dugu he-
dabideetan irakurri, hautes-
kundeak albiste izan ez
direlako. Hedabideek albiste-
agentzia handien mendeko-
tasunetik aske informatzeko
ahaleginik egin ez dutelako,
hain zuzen. • 3 
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Albiste zer den Europak eta AEBk erabakitzen dute. Juan Carlos RUIZ | A. PRESS

Maria Gonzalez Gorosarri

Albiste agentzien
iragazkiaren menpe

kazetaria eta ikertzailea
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