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K
artzela sistemak azkeneko hamarkadetan
izan duen bilakaerak agerian uzten ditu giza
eskubideen aberri ofizialak zigor-mende-
kuaren kulturari alternatibak xerkatzeko di-
tuen zailtasunak. Presondegiei buruzko be-
hatokien txostenek hala frogatzen dute.

Baita Giza Eskubideen Europako Auzitegiak Frantziari
ezarritako kondenak ere. 2018ko urtarrilean 68.974 per-
tsona ziren preso frantziar Estatuan. Aldiz, 59.765 plaza
baizik ez ziren bertako espetxeetan. Kartzeletako gain-
populazioa irtenbiderik gabeko arazoa da aspalditik; 9
metro koadroko ziegetan bi, hiru, lau lagun izatea ohi-
koa da kartzela anitzetan. Ez da harritzekoa ere presoak
lurrean jarritako koltxoietan lo egitera behartuta izatea.
Masifikazioa bere burua herrialde garatuen artean koka-
tzen duen Estatuak kudea-
tzen duen kartzela sistema-
ren alderik ilunetakoa izanik
ere, ez da bakarra. Giza esku-
bideen aberrian badira men-
de erdia kartzela giro horre-
tan igaro duten presoak.
Horretan ere frantziar Esta-
tuak Europako Kontseiluak
ezarritako muga denak gain-
ditu ditu. Aipatu erakunde-
ak bost urte baino gehiagoko
kartzela zigorrak  kondena
luzetzat jotzen baditu ere,
frantziar Estatuak hamar urtetik gorako kartzela zigo-
rrei baizik ez die aitortzen izaera hori. Zigor kodeen erre-
formen bidez, eta terrorismoaren aurkako salbuespen
legearen eraginez, horrelako kartzela zigorrak jasotzen
dituzten presoen kopurua emendatuz joan da. Gaur-
gaurkoz zigor luzeak betetzen dituzten presoen batez-
bestekoa %12,8koa da Frantzian. 
Europako Kontseiluaren arabera «askatasun faltari lo-

turiko kalteek harremana zehatza dute espetxealdiaren
iraupenarekin». Hori dela-eta, «espetxealdia ahal den
eta gehien murriztea» gomendatzen du erakundeak, eta,
«ezin denean, presoari espetxeko bizi-baldintzak leun-
tzea», hain zuzen ere, «pertsonaren suntsiketa» ekidite-

ko. Gomendio horiek, baina, ez dute oihartzun handirik
izaten. Hedabide nagusien laguntzaz aldiro-aldiro gizar-
tearengan pizten diren “alarmek” eta, oro har, jendearen
kontrola areagotzeko eratu den sekurokraziak espetxea-
ri alternatiba emateko sorturiko tresnen erabilpena ze-
haro murriztu du. Askatasunaren helmuga urrundu den 
heinean, preso sartzen dituzten herritarren perspektiba
aldatzeaz gain, gizarteak kartzela unibertsoari buruz
duen begirada ere desitxuratuz joan da, errealitate
arrotz izatetik espektro bat izatera pasatuz. Hori gutxi ez
eta esperantza bera bahitzen duen kondena bat ere ba-
da: bizi guztiko zigorra. Frantzian espetxe muga 30 urte-
koa izan arren, denbora tarte izugarri hori gainditzea
ahalbidetzen du bizi guztiko zigorrak. Preso beteranoe-
na izatearen zalantzazko ohorea izan zuen Michel Car-

don hilaren 1ean atera zen libre... 40 urte eta erdiko espe-
txealdia egin ondoren!
Abdel Hafed Benotmanek bere kartzelaldiaren espe-

rientziak partekatu zituen “Lettres contre la prison” libu-
ruan. «Bizirik iraun, osasuna ez galdu, izaera gizatiarra 
atxiki eta data bat zerumugan izan». Bere gomendio sor-
ta baliagarria da, hala nola, dagoeneko 28 urte kartzelan
egin dituzten lau euskal herritarrentzat. Alta, horietarik
hiruk –Unai Parot espainiar Estatuan dago– ez dute es-
petxetik irteteko datarik, hain zuen Jakes Esnal, Ion Kepa
Parot eta Xistor Haranburuk. Bizitzaren eta esperantza-
ren aldeko aldarria da, ezinbestean, Baionako karriketan
gaur entzungo den oihua: «Egun bat gehiagorik ez». •

{ datorrena }

Bizi guztiko kartzela zigorra
giza eskubideen aberrian

Askatasunaren helmuga urruntzearekin,
presoak duen perspektiba aldatzeaz gain,
kartzela errealitate arrotz izatetik espektro
guztiz lausoa izatera pasatu da 
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E
rrusiako mugaren
ondoan dagoen
Heilongjiang pro-
bintziako Hexin
herrian bizi den
nekazari baten le-

kukotzarekin abiatuko dugu
kalamuaren geopolitikaz jar-
dun nahi duen artikulu hau.
Nekazariak kalamua landatu
eta legalki hazten du. Zurtoina
ehungintzari saltzen dio kali-
tate handiko arropak egiteko,
hostoak industria farmazeuti-
koari medikamentuak egiteko
eta haziak elikagai konpainiei,
zizka-mizkak, kozinatzeko
olioa eta edariak egiteko. Ha-
rentzat, kalamua urre berdea
da: den-dena da mozkina. Bu-
ruan honako kalkulua egiten
du etengabe nekazariak: soro-
ko hektareak artoa landatzeko
erabiliko balitu,  askoz ere 
errentagarritasun txikiagoa
izango luke. Eta, gainera, arto-
arekin alderatuz gero, kala-
muak ur gutxiago behar du
eta etsai natural gutxiago di-
tu; pestizida garestietan dirua
gastatu beharrik ez du, hortaz.

Txinako iparraldeko Hei-
longjiang eskualdeko klima ia
artikoa da. Eta hala ere, hori da
Txinako kalamu laborantza le-
galaren gune handienetakoa.
Ez da, baina, bakarra. Hegoal-
deko Yunnan eskualde subtro-
pikalean ere indar handia du
kalamuak. Eskualdeko aginta-
riek ezikusiarena egiten zuten
bertan betidanik kalamuaren
laborantzaren aurrean; legala
izan ez arren, ez zuten zigor-
tzen. Iaztik, baina, legalizatu
eta arautu egin dute. Eta Txi-
nak beti egiten duen eran, 
handira pentsatuz eta ekinez
egin dute; bi eskualdeok ko-
mertziorako kalamu legalaren
munduko laborantza eremuen
erdia baino gehiago dituzte.

Ez da kasualitatea. Izan ere,
gobernuaren laguntzarekin

eta Txinak kalamuarekin duen
tradizio luzea akuilu, ohi beza-
la, isil-isilik, landare honen
produkzioan eta ikerketaren
superbotere bilakatu da Asia-
ko erraldoia. Hazkunde hori,
hein handi batean, erabilera
militarretarako zientzialariek
egindako ikerketak izan ditu

Duela 3.500 urteko Shang di-
nastiaren hilobietan kalamuz
egindako oihalak topatu dira.
Txinan sortutako paperaren
lehen formatan ere aurki dai-
tezke eta kalamu zuntzak. Ka-
lamu hostoak eta haziak, aldiz,
Txinako medikuntza tradizio-
nalean oso erabiliak izan dira
betidanik.  

Txinako Herri Errepublika
ezarri ondoren, Alderdi Komu-
nistak gogor zigortu zuen ka-
lamua, baina, praktikan, ohi-
koa izan da THC kontzentrazio
baxuko kalamua landatzen
zuten nekazarien aurrean ezi-
kusiarena egitea –Cannabis sa-
tiva landarearen barietate ez-
berdinak kalamuaren osagai
psikotropikoa den tetrahidro-
kanabinol (THC) kontzentra-
zioak ezberdintzen ditu; kala-
muak kanabinola (CBD) ere

Langile bat erabilera
medizinalerako 
marihuana plantazio bat
zaintzen, Ontarion,
Kanadan. Kalamu
produkzioa, salmenta
eta kontsumoa legezko
egitear da Kanada, hori
egiten G7ko herrialdeen
artean lehena bilakatuz. 
Lars HAGBERG / AFP

KALAMUA, URRE BERDEA
Marihuanaren geopolitika: Trumpen zain
AEBak, Txina da superpotentzia berria

Mikel Zubimendi Berastegi

Estatuaren bultzadarekin eta kalamu tradizio luzea
akuilu, ohi bezala isil-isilik eta handira pentsatuz eta
ekinez, Txina bilakatu da urre berdearen superbotere
berria. AEBek ez dute, baina, geopolitikoa den lehian
atzera geratu nahi. Trumpek seinale argiak bidali ditu eta
kalamuaren debekua historiara pasa liteke aurki.

ATZERRIA / b

oinarri (medikamentuak egi-
teko, uniformeak egiteko…).

TXINAKO ARMADAREN BULTZADA

Mendeetan landatu da kala-
mua Txinan, batez ere landa-
rearen zuntz indartsuengatik,
sokak, oihala eta papera egite-
ko oso erabilgarria zelako.
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badu, epilepsia eta Parkinsona
tratatzeko erabili ohi den osa-
gai ez psikoaktiboa–. 1970eko
hamarkadan hasi zen Txinan
gobernuak agindu eta ordain-
dutako kalamuaren ikerketa,
herrialdeak Vietnamen kon-
trako gerra abiatu zuenean.
Armadak Vietnamgo hezeta-
sunari aurre eginez soldaduak
garbi eta siku mantentzeko
oihal bat garatu nahi zuen, eta,
kalamuak, bakterien kontrako-
ak eta transpiragarriak ziren
zuntzak eskaintzen zituen.

Hamarkadetan zehar arma-
daren esanetara aritutako 
ikertzaileek garatutako espe-
zie hibridoak ez zuten soilik
bizirik irautea lortu, Txinako
ingurune ezberdinetan aurre-
ra egitea ere lortu zuten. Hala
nola, aipatu Heilongjiang pro-
bintzia izoztuan, Gobiko basa-
mortuan edo Yunnan eskual-
deko oihan subtropikaletan. 

Orduan abiatu ikerketen
emaitzak bistakoak dira gaur
egun. Datua ezin argigarriagoa
da: Jabego Intelektualaren
Mundu Erakundearen arabera,
Cannabis sativa landarearekin
zerikusia duten munduko 600
patenteetatik erdia baino

gehiago dira Txinakoak. Eta
horrek asko kezkatzen du
Mendebaldeko industri farma-
zeutikoa. Batez ere Txinako in-
dustria patenteen lasterketan
abantaila handia hartzen ari
delako. Horra marihuanaren
geopolitikaren beste aurpegi
bat: marihuana Mendebalde-

ko medikuntzan gero eta onar-
tuago dagoela kontuan hartuz,
eta zientzia farmazeutikoeta-
ko patenteetan txinatarrek du-
ten nagusitasuna hain handia
izanik, ba mendebaldar itxura,
edo mozorroa, hartu lezakeen
txinatar medikuntza gure ar-
tean luzerako geratzeko izan
dezakegu gure herriko edozein
osasun etxetan eskuragarri.

DENA SALGARRI, DENA MOZKIN

Tan Xin Pekineko Hemp Inves-
ting Group enpresako nagusia
da, hau da, kalamuaren erabi-
lera farmazeutiko komertzia-
laren aldeko Txinako talde
handienaren burua. Adierazi
berri duenez, Armadarekin es-
kuz esku ari dira lanean kala-
muaren gainean Txinak pila-
tutako jakintza, teknologia eta
produktuak munduan zehar
zabaltzeko. Besteak beste, ge-
rretatik bueltan soldaduek
ohikoa duten estresaren kon-
trako farmakoa landu dute el-
karrekin; azken entsegu klini-

koetan dira, eta, jada, emaitza
merkaturatzear dira. Tan Xi-
nen kalkuluen arabera, dato-
zen bost urteetan, marihuana-
ren industriaren negozio
bolumena 150.000 milioi euro
handituko da Txinan. 

Hemp Investing Group tal-
deak bulego ugari ditu AEBe-
tan. Kanada, Israel, Japonia eta
Europan ere laster zabaltzeko-
ak ditu egoitza berriak. Are,
eta hona hemen urre berdea-
ren geopolitikaren beste zan-
tzu bat, Txinaren “Gerriko bat,
Bide bat” azpiegitura ekimen
erraldoiaren baitan, kalamua-
ren inguruko txinatar jakintza
eta teknologia beste herrialde-
etara zabaltzeko eskaintza egi-
ten ari dira. 

Arestian aipatutako Hei-
longjiang probintziako gure
nekazaria, kalamu soroetan
traktorea hartuta eguna pasa-
tu ondoren, etxeratu da afal-
tzeko. Kalamu haziekin egin-
dako usain gozo eta gustu oso
oneko olioarekin prestatu dio

Goian, marihuana
porroa. Behean,
nekazariak Txinako
kalamu soro batean
lanean. 
GAUR8
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afaria emazteak. Ez da lehen
aldia izango afal ostean zora-
biatu xamar sentitzen dela. Ez,
ez da askotan hartzera ausar-
tzen. Era berean, etxalde ondo-
ko nekazari lagunak kalamua-
ren haziak,  pipak bailiran
zizka-mizka bezala jateko era-
man ditu afaltzeko. Ez dira
inondik ere kaltegarriak. Ez.
Aitzitik, zerritik bezala, kala-
mutik ere dena aprobetxatzen
da. Dena du salgarri eta moz-
kin.

TRUMPEN ARGI BERDEA

Munduko beste superpoten-
tziari  begiratuta,  AEBetan 
kalamuaren inguruko giroa
oso azkar aldatzen ari dela
esan behar da. Horren era-
kusle, estatu eta herri mai-
lan marihuana legeztatzeko
ekimenak aurrera atera dira
azken urteetan. Aldiz, maila
federalean nahiko izoztuta
egon da kontua, bereziki Do-
nald Trump presidenteak
Jeff Sessions kalamuaren de-
bekatzaile porrokatua fiskal
nagusi izendatu zuenetik.
Honek, Obamak tokian toki-
ko  mar ihuana industr ie i
emandako babesak deusezta-
tzeari ere ekin zion.  

Berriki, baina, Senatuko bu-
ru Mitch McDonell errepubli-
kano kontserbadoreak, ma-
rihuanaren legalizazioaren
kontra izanagatik, kalamuaren
landaketa eta produkzioa lega-
lizatzeko deia egin du. Nekaza-
rientzat oso onuragarria litza-
tekeelako, eta ez bakarrik bere
estatua den Kentuckykoentzat.
Mitch McDonellek, azken fi-
nean, estatu bakoitzak ma-
rihuanaren politika propioa
garatzeko eskubidearen berme
federala eskatu du, eta Donald
Trump presidenteak ez du
kontrako iritzirik adierazi. Gai
honetan eskua ez sartzea era-
baki du, politikari bide ema-
tea; horren erakusle, argi ber-
dea eman dio marihuanaren
inguruan AEBetako Kongre-
suan inoiz abiatutako ekimen

legegile esanguratsuenari.
Bestalde, beste seinale indar-
tsu bat ere nabarmen daiteke:
aho batez onartu berri dute
Senatuan kalamuaren “balio
ekonomikoa” eta “esanahi his-
torikoa” aitortzen dituen ebaz-
pen ez loteslea.
AEBetako “aita fundatzaile”
askok kalamua landatzen zu-
ten. Are, konstituzioa eta inde-
pendentzia aldarrikapenaren
zirriborro batzuk kalamu pa-
perean idatzi zituzten. Bestal-
de, Bigarren Mundu Gerran
AEBetako Nekazaritza Depar-
tamenduak “Garaipenerako
kalamua” pelikula ekoitzi
zuen, eta, bere interes milita-
rraren jakitun, kalamua landa-
tzea bultzatu zuen. Gaur egun,
arropa, paper, janari eta bioe-
rregaiak ekologikoki eta eko-
nomikoki erakargarria izan
daitekeen lehengaia da. Bere
haziak proteina iturri ona di-
ra, beganoen artean oso popu-
larrak. Eraikuntzarako mate-
rial gisa ere erabilia da, edo goi
mailako atletentzako elastiko
transpiragarriak egiteko. 
Kontuak kontu, Trumpek
adierazpen argigarriak egin di-
tu. Ez duela marihuanaren in-
dustrian eskurik sartuko esan

du, eta bere fiskal nagusi Jeff
Sessionsen drogen kontrako
gurutzadaren ildoarekin ez
duela bat egingo. Horrek argi
erakusten du kalamuaren geo-
politikan AEBak posizio berri
bat hartu nahi dutela. 

KAPITALA KALAMUARENTZAT

Orain arte, kalamua legalizatu
duten estatuetako industriak
zaila, oztopoz beterikoa zuen
kapitala eta kredituak eskura-
tzea. Izan ere, AEBetako legedi
federal debekatzaileak sortu-
tako arazo pila batekin aurki-
tzen ziren. Gauza jakina da,
noski, AEBetako legedia aurka
izanik, zaila dela oso edozein
arlotan aurrera egitea. 
Aipatu seinale guztiokin eta
Trumpek hartutako jarrera be-
rriarekin, ikuskizun dago
orain ea kalamuaren geopoli-
tikan egoera orekatuko duten
ala ez AEBek, marihuana in-
dustria turismoaren eta entre-
tenimenduko sektorearen par-
te bilakatuko den, dagoeneko 
Kalifornian onartutako legali-
zazioa online zabalduko den
ala ez... Goiz da oraindik jakite-
ko. Baina Trumpek hori lortze-
ko aukera zabaldu duela begi
bistakoa da.

Trumpen argi berdea aurreratuz, AEBetako
Senatuak aho batez onartu berri du kalamuaren
«balio ekonomikoa» eta «esanahi historikoa»
aitortzen dituen ebazpen ez loteslea

Txinak garatutako kalamu espezie hibridoek, 
bizirik irauteaz gain, ingurune ezberdinetan
egin dute aurrera, ingurune izoztuetan, Gobiko
basamortuan zein oihan subtropikaletan

Ezkerrean, AEBetako
kalamu landaketa baten
irudia. Eskuinean,
AEBetako estatu
bakoitzak marihuanaren
inguruan hartutako
politiketan eskua
sartuko ez duela
hitzeman duen Trump.
GAUR8
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Nork «handiagoa» duen mehatxuka ari ziren duela hi-

labete pare bat, aurreikusi ezinezko ondorioak izango

lituzkeen liskar baten beldurra mundu osora zabalduz.

Aste honetan, ordea, Singapurren elkarrekin bildu dira

Donald Trump eta Kim Jong-un «etsai amorratuak».

Trumpek, agian nazioarteko egoerak berak premiatuta,

Pentagonoak Hego Korearekin batera egiten dituen «gerra joko garesti eta probokatzaileak»

etetea erabaki du. Kimek, berriz, besteak norberaren beharra duela ondo dakienaren papera jo-

katuz, datarik gabeko armagabetze nuklearra agindu dio, hori bai, prozesuak egiaztatua izan be-

har duela hitzez hitz onartu gabe. Gailur historiko honen emaitzak ikusteko daude oraindik. Lite-

keena da Kim eta Trump hain antzekoak izatea munduko bakearentzat mesedegarri suertatzea

azkenerako. Esan ohi da, hala ere, antz gehiegi duten bikoteen patua elkarrengandik bereiztea

izaten dela.  Aho bero eta misil bero direnen arteko «dibortzioa». Dabid Lazkanoiturburu

ANTZERAKOAK DIREN ETSAIEN
ARTEKO ITUNAREN GEROA 

Anthony WALLACE | AFP

C IKUSMIRA
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S
iriako iparralde-
an eredu autono-
moa garatu dute
kurduek, federa-
lismo demokra-
tikoa oinarri har-

tuta. Aldiz, horrek ez du Estatu
siriarren presentzia erabat de-
sagerrarazi. Eta horrek, hain-
bat herritan, bi administrazio
ezberdinen arauetara moldatu
beharra ekarri die herritarrei,
batzuentzat arazo larriak sor-
tuz, batez ere zergak ordain-
tzerako orduan.
Siriako gerra hasi zenetik, 

Rojava Kurdistango eskualde-
an autogobernu eredu berri
bat ezarri dute indar kurduek.
Estatu Islamikoaren aurkako
borrokan ari ziren bitartean,
gainera, antolakuntza berri
bat hedatu zuten.
Konfederalismo demokrati-

koa eredu, estatua ez den ad-
ministrazio politikoa antola-
tzeko helburua dute kurduek,
«estaturik gabeko demokra-
zia». Eta hala egiten hasi ziren
2016tik aurrera. Behetik gora-
ko egiturak eraikiz. Aldiz, az-
ken hilabeteotan gerrak hartu-
tako norabidearen ondorioz,
Siriako Armadak ere bere kon-
trolpeko lurraldeak zabaldu
ditu, eta, Turkiaren esku har-
tzearen ondorioz, Rojavan bi
administrazio elkarrekin na-
hasten dira uneotan.
Horren erakusle, gobernu

autonomo kurduak merkata-
riei etekinen gaineko zerga be-
rria ezarri dien honetan, Da-
maskoko Gobernuak ere bere 
zergak jasotzen jarraitzen du.
Dagoeneko egoera ekonomiko
zailean ziren merkatariak, ke-
xu dira. «Bi zerga sistema iza-
tea zama handia da, jarduera
ekonomikoa eta gure etekinak
oso txikiak direlako gerraren
ondorioz», salatu du Nabil
Adamek. Qamishloko 34 urte-

ko herritarrak jantzi denda
bat du Siriako Kurdistango hiri
horretan.
Siriako Armadak presentzia

mugatua du Rojavako hainbat
ingurutan. Baina, hala ere, Si-
riako Gobernuak zergak bil-
tzen jarraitzen du. Agintari
kurduek, berriz, segurtasun in-
dar eta hezkuntza programa
propioak ezarri dituzte, eta iaz
zergak kobratzea erabaki zu-
ten. Horri esker, 349 milioi li-
bera siriar bildu dituzte iazko 
urritik aurtengo apirilera bi-
tartean –800.000 dolar–, Kha-
led Mahmud Rojavako Ogasu-
neko zuzendariaren arabera.

DIRUA NORA DOA?

Merkatarien ustez, ezarritako 
zergak altuegiak dira dituzten
diru-sarrerak kontuan hartu-
rik. Are, zerbitzu publikoen
egoera ikusita, justifikaziorik
ez dutela uste dute. «Ura, elek-
trizitatea, hezkuntza, osasu-
na... dena falta da. Horregatik
ez du ordaindu nahi jendeak»,
adierazi dio AFP agentziari Fa-
yez Abbasek, produktu kosme-
tikoak saltzeko duen dendan.
«Dirua nora doan jakiteko

eskubidea dugu», nabarmen-
du du Abbasek. Eta mezu argi
bat ere helarazi du: «Zerbi-
tzuak bermatuta egonez gero,
merkatariak zerga gehiago or-
daintzeko prest egongo gara». 
Hain zuzen ere, agintari kur-

duen arabera, merkataritzako
zerga sistema oinarrizko zerbi-
tzuak hobetzeko ezarri dute.
Beste sektoreek, berriz, ez dute
horrelako zergarik ordaindu
beharrik. Funtzionarioak dira
salbuespena, Damaskoko Go-
bernuari zergak ordaintzen
baitizkiete.
«Gobernu autonomoak zer-

bitzuak hobetuko ditu, eta zer-
bitzu gehiago ere eskainiko di-
tu. Baina horretarako finantza
baliabide gehiago behar ditu»,

ZERGAK NORI ORDAINDU?
Rojavan, Siriako Kurdistanen, merkatariak
kexu dira bi zerga sistema dituztela-eta

Pablo Ruiz de Aretxabaleta

Gobernu autonomo kurduak zerga sistema berri bat jarri
du indarrean merkataritza arloan Siriako iparraldean.
Baina, aldiz, Siriako Gobernuak ez dio utzi bertan zergak
jasotzeari. Hala, merkatariak kexu dira, bi aldiz ordaindu
behar dutelako, nahiz eta zerbitzu egokirik jaso ez. Tokiko
agintari kurduek «segurtasuna bermatzen dietenei»
ordaintzeko eskatu diete herritarrei.

POLITIKA / b
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azaldu du Khaled Mahmudek.
Merkatariek jasaten duten
egoerari buruz galdetuta, Ro-
javako Ogasuneko zuzenda-
riak herritarren esku uzten du
erabakia: «Herritarrek aukera-
tu behar dute nori ordaindu,
segurtasuna bermatzen diona-
ri, erregaia eskaintzen dionari,
zerbitzuak eskaintzen dizkio-
nari... edo ezertxo ere eskain-
tzen ez dionari».
Baina farmazia bat duen

Afarta ez dago lasai. «Jada ez
dakigu nori ordaindu ere. Le-
hen gure etekinak %50ekoak
ziren, baina orain egoera guz-
tiz ezberdina da, bi zerga or-
daindu behar baititugu», sala-
tu du 29 urteko gazteak.

ZERGA PROGRESIBOA

Agintari kurduek azaltzen du-
tenez, ezarri duten zerga pro-
gresiboa eta bidezkoa da, eta
irabazietan oinarrituta dago.
Zerga kalkulatzeko etekin gar-
bia hartzen dute oinarri. Urte-
an 1,2 milioi libera siriar (ia
2.800 dolar) baino gutxiagoko
irabaziak dituztenek, adibidez,
ez dute ezer ordaindu behar.
Kopuru horren gainetik, aldiz,
zerga tasa progresiboki igotzen
da. Hala, urtean 1,2 eta 2 milioi
libera arteko etekinak dituzte-
nek %1eko tasa ordaintzen du-
te, eta, 5 eta 7 milioi artean ira-
bazten dituztenek (11.494 eta
16.000 dolar artean), %7ko ta-
sa. «Tasa %24ra irits daiteke ur-
tean 100 milioi libera baino
gehiago irabaziz gero», dio
Mahmudek. 
Baina merkatari batzuk za-

lantzan jartze dute kalkulua
egiteko erabilitako sistema.
«39.000 libera ordaindu behar
izan nituen nire dendagatik,
beraz, nire zerga txikiagoa izan
beharko litzateke», azaldu du 
Mohamed Rifaat Khalil zapata
saltzaileak. «Lan beherakada
izugarria jasaten ari gara. Gale-

rak ditugu. Egia esan, ez dakit
nola kalkulatzen dituzten zer-
gak!», adierazi du.
Zergak indarrean bat-batean

sartu izanak ere haserrea era-
gin du merkatariengan. Hasie-
ra batean zerga bilketa 2019an
hastekoa zen. «Funtzionarioen
soldata bi aldiz igo da jada, eta
hori konpentsatzeko egin da»,
azaldu du Dalbrine Mohama-
dek. Kontseilu lokaleko kidea
da, eta egoera ekonomikoa ez
dela batere ona onartu du.
Zergekin gertatzen ari dena

autonomia kurduaren mugen
adibide argia da. Duela gutxi
arte, Rojavako herriak antola-
tutako kontseiluek ez dute ga-
rapen ekonomikoan esku har-

tzeko beste indarrik izan. Ne-
gozio arloan eta merkataritzan
ez zuten zergarik jasotzen eta
diru sarrera gehienak lehen es-
tatuarenak ziren enpresetatik
lortzen zituzten. Gainera, Esta-
tu siriarra ez da inoiz erabat
desagertu. Armada 2012an 
erretiratu bazen ere, Estatu
zentralizatuaren instituzioek
bertan diraute. Alde batetik, Es-
tatu siriarrari lekua utzi zioten
kurduek, gatazka zuzena ekidi-
teko. Arlo militarrean izandako
nolabaiteko isilpeko itunak
talka saihestu zuen moduan.
Hala, gatazka batzuk izan di-
ren arren, inoiz ez da piztu ge-
rra irekirik indar kurduen eta
Siriako Armadaren artean. 

Bestalde, konfederalismo
demokratikoaren izaera bera
kontuan izanik, kurduek ez
dute Estatua erabat suntsitu
eta beste bat eraikitzea xede
izan. Horregatik, hainbat arlo-
tan Estatuaren presentzia
onartu dute, modu demokra-
tikoan antolatu ahal izan arte. 
Agintari kurduek jarduera

ekonomiko osoa euren esku
hartzerik ez zutela ere kon-
tuan izan behar da. Petrolio
industria mantentzeko, adibi-
dez, gobernuko ingeniarien
beharra zuten. Hala, hasiera
batean, osasun sistema, ura,
elektrizitatea eta hezkuntza
Damaskoren esku geratu zi-
ren, eta Gobernu siriarrak
hainbat instituzio mantendu
zituen. Ondorioz, orain zerge-
kin gertatu bezala, hainbat bi-
koiztasun eman dira. Gaur
egun, kurduak erabat autono-
moak dira lehen hezkuntzan
eta osasungintzan. Bigarren
hezkuntza eta unibertsitatea
ere kontrolpean dute hein
handi batean, baita ur-sareak,
argi-indarra eta ospitaleak
ere. 

HARREMANA EZ DA INOIZ ETEN

Egoera horrela, indar kurduen
eta Damaskoren arteko depen-
dentzia sortu da hitzarmen in-
formal ugariren ondorioz. Esa-
terako, Damaskok Rojavako
petrolioa erosten du, atzerriko
erosketak mugatzeko. Armada
siriarraren eta indar kurduen
kontrolpean dauden eskualde-
en arteko merkataritza ere 
ahalbideratzen da batzuetan. 
Kontuak kontu, baina, ikus-

teko dago bi aldeek biziraute-
ko orain artean ezinbesteko
izan dituzten harremanek zer
etorkizun duten. Batez ere
kurduak gero eta bakartuago-
ak dauden honetan AEBek eta
Errusiak egindako azken mu-
gimenduen ondorioz.

Aurreko orrialdean,
dirua trukatzeko bulego
bat, Qamishlo hirian.
Goian, hiri kurduko
merkatua. 
Delil SOULEIMAN | AFP

Agintari kurduen arabera, zerga sistema
«oinarrizko zerbitzuak hobetzeko» asmoz
ezarri dute. Ezarri duten sistema «progresiboa» 
da eta irabazietan oinarrituta dago 

Estatu siriarrak presentzia mugatua du
Rojavan, baina inoiz ez da erabat desagertu.
Armadak atzera egin bazuen ere, Estatu
zentralizatuaren instituzioek bertan diraute
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M
aitasuna gure bita-
mina emozionala
da, bizitasuna eta
indarra ematen di-
guna. Maitatzea gi-
zaki lurkoien super-

boterea  da ,  garapen pertsonala
bultzatzen baitu. Maitatzea bezala,
maitatuak izatea ere ezinbestekoa
dugu, gure osasun mentalerako oi-
narrizkoa baita. “Maitasuna” kon-
tzeptua bere adiera zabalenean uler-
tuta  bet iere ;  maitasuna  egiten
dudanarengan, maitasuna harrema-
netan, maitasuna nire buruarengan. 
Eraiki dugun ingurunean, norbe-

rari bere burua maitatzea zaila zaio,
baina oinarrizkoa da besteek gu
maita gaitzaten. Bakarrik gure bu-
rua maitatzen lortuko baitugu ongi-
zatea, zoriontsuak izan eta gozatu
ahal izateko. Kontziente naiz hori
praktikara eramatea zaila izaten de-
la batzuetan, oso ohituta baikaude
gure burua kritikatzera; horrela,
baina, gure etsai bihurtzen gara, gu-
re burua makurrarazten dugu. Gaiz-
ki sentituz gero, konta iezaiozu nor-
baiti, utzi besteei zaindu zaitzaten.
Urduritzen zaituen zerbait egonez
gero, parteka ezazu. Benetan desio
eta behar izanez gero, utzi besteei
zu besarkatzen, zuri muxu ematen.

Besteak maitatzeko gaitasuna iza-
tea, besteengandik maitatua izaten
ustea bezain garrantzitsua da. As-
kotan, harresi emozionalak eraiki-
tzen ditugu porrota, gutxiespena
edo etsipena bezalako emozioek us-
ten duten sufrimenduari ihes egite-
ko. Hau da, askoz errazagoa zaigu
defentsiban jartzea zanpatekoa be-
te-betean jasotzea baino. Izan daite-
ke iraganean bizi izandako esperien-
tz ia  mingarr i  baten  ondor ioz ,

zenbait pertsona gure momentu
zaurgarriaz aprobetxatu izanaren
ondorio. Hortaz, naturala da halako
egoera desatseginengandik babeste-
ko defentsa mekanismoak eraiki
izana, eta, ondorioz, maitasuna era-
so gisa bizitzea. Baina, maitasuna,
berez, ez da mingarria. Mingarriak,
“maitasun” hitzaren azpian kamu-
flatu ditugun kontrola, jeloskortasu-
na edota dependentzia bezalako
emozioak eta egoerak dira.

Bihotza lauskitua dugunean, kosta
egiten zaigu besteen maitasun
prestua jasotzea. Noizbait gertatu
al zaizu, konplimendu bat jasotzea
eta zure buruari onartzea kosta iza-
tea? Konplimendua zurekin joango
ez balitz bezala jokatu duzu, “zer 
diozu!” edo “ez esan tontakeriarik!”
bezalako esaldiak esanez? Apaltasu-
nak bultzatutako ekintza izan zite-
keela pentsatu arren, konplimen-
duak  ez  onartzea  gure  burua

zigortzeko modu bat da. Gure bai-
tan, gure buruarekiko maitasuna
kolokan baitago. Norbaitek gure gai-
tasunak edo lorpenak ezagutzen ba-
ditu eta hori atsegin ez badugu, se-
guruenik, barru-barruan, guk geuk
aintzat hartzen ez ditugulako izan-
go da. Besteen maitasuna onartzea
oso garrantzitsua da, energia jario
ahaltsua baita. Afektua eman eta ja-
sotzea premiazkoa da gure bizitzak
harmoniaz aurrera egin dezan. Zerk
galarazten digu?

Plazerek, desioek... bizitzaren parte 
izan behar dute. Funtsezkoa da gus-
tuko ditugun ekintzak egitea eta
aurkezten zaizkigun aukerak asko
pentsatu gabe geureganatzea, itxa-
ropenik gabe, bizitzeko borondatez
eta bizitza zukutuz besterik ez. Be-
raz, maitatu zure burua eta utzi bes-
teei ere zure burua maitatzen. •

www.saioaaginako@gmail.com

Besteen maitasuna onartzea oso garrantzitsua da. GAUR8

Maite zaitut

Saioa Aginako Lamarain
Psikoterapeuta
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P
asa den igandeko Gure Esku Dagoren giza
kateak erabakitzeko eskubidearen aldarria
eztabaida politikoaren erdigunera ekarri
du noiz eta Gasteizko Parlamentuan esta-
tus politiko berriaren oinarriak finkatzen
ari diren momentuan, mobilizazio sozia-

lari dagokionez ezohikoa izan den urte politikoa
amaiera bidean jarriz bidenabar. Eguraldiak kontra-
koa dion arren udan sartuko baikara datorren astean,
urte politikoaren balantzea osatu eta hurrengoa
proiektatzen hasteko sasoian.

Urte politiko hau zerbaitek ezaugarritu badu astin-
du gaituzten olatu sozialek egin dutela esango nuke.
Horiek eta ETAren zikloaren itxierak, ezbairik gabe.
Kaleak bete egin dira, behin eta berriro. Katalanak,
presoak, emakumeak, pentsioak, Manada, Altsasu,
erabakitzeko eskubidea… Kuantitatiboki zein kualita-
tiboki ezohikoa da euskal gizartea adierazten ari den
pultsu soziala. Orriotan esana dut jada baina errepika-
tuko dut beste behin ere: uste dut pultsu sozial hain
indartsu honen oinarrian zer dagoen ondo irakurri
behar dugula. Garaiko erreakzio sozial baten aurrean
gaudela esango nuke, egiturazkoa den krisiaren tes-
tuinguruan promesa liberalaren hausturak eraginda-
ko frustrazioak, haserreak eta beldurrak adierazten ari
dela gizartea, neurri handi batean. Estatuak erantzu-
teko gai ez diren galdera berriak pausatu dira. 

Izango al da proiektu independentista gizartearen
itxaropen bide? Badu testuinguru bat bere alde, inoiz
ez bezala –Eskozia, Ipar Irlanda, Korsika, Katalunia,
nazio-estatuen krisia–, baina tokian toki egiteko gai
denaren araberakoa izango da bere arrakasta, zalan-
tzarik gabe; eta horrek gauza askotan asmatzea eska-
tzen du, tartean gizarte baldintzak ondo irakurtzen.
Gaurkoan independentismoak pultsu sozial honen
aurrean izan beharreko kokapenari buruzko gogoeta
labur bat dakart lerrootara. 

Ezin daiteke Subjektu independentista –horrela hitz
larriz idatzita– modu prefabrikatuan eraiki. Indepen-
dentismoa instrumentala izango da edo ez da izango,
herritarren aspirazioei erantzuna emateko balioko du
edo ez da izango. Gizartea mugitzen ari da, subjektu
independentista mugimendu horren baitan artikula-
tuko da, ez hortik kanpo. 

Zein fasetan gaude? Erabakitzeko eskubidea ardatz
harturik gizartean dauden identitate sozial ezberdi-
nak euskal eskala demokratiko baten errelatora era-
kartzeko garaian gaudela esango nuke. Eta nago urte
honetan aurrerapauso kualitatiboak eman direla zen-
tzu horretan, gabeziak gabezi, eta kontraesanak kon-
traesan: Martxoaren 8an, mugimendu feministak le-
ma bat eta bakarrarekin –“Emakumeok planto!”– bete
zituen kaleak Euskal Herri osoan; maiatzaren 26an
pentsio duinak aldarrikatu ziren Hegoaldeko lau hiri-
buruetan; Altsasuko gazteen kontrako erasoari modu
eredugarrian erantzun zaio, autoritarismoaren kon-
trako olatu sozial bat altxatuz Espainiako sistema po-
litikoa zuzenki interpelatu duena, eta Nafarroako
erregimenaren datozen hilabeteetako agenda soziala
hankaz gora jarri duena bide batez; Gure Esku Dago-
ren giza katearen arrakasta kuantitatiboa bezainbat
da kualitatiboa, erabakitzeko eskubidea agenda sozia-
larekin lotzen asmatu duelako, neurri batean.

Konfrontazio ardatz hauek –eta beste batzuk– elika-
tzen jarraitzeaz batera programa politiko bat behar du
independentismoak fase politiko honetan, erantzu-
nak emango dituena gizartetik pausatzen ari diren
galderei. Estatus politiko berrien eztabaida hortxe ko-
katzen da, hain zuzen ere. Aste honetan Jule Goikoe-
txeak Plaza Hutsean ondo esan bezala, herrigintzarik
gabeko estatugintzarekin ez baitago demokratizazio
prozesurik, baina estatugintzarik gabeko herrigintza-
rekin ezta ere –https://goo.gl/xEPq1U–. •

{ asteari zeharka begira }

Independentismoa olatu
sozialen aurrean

Gizartea mugitzen ari da; subjektu independentista
mugimendu horren baitan artikulatuko da, ez hortik kanpo
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herria

M
u n d u
mailako
produk-
z i o a n
zein haz-
k u n t z a

azaleran bigarren tokia bete-
tzen du barazkien artean to-
mateak, soil-soilik patataren
atzetik. Hala, mundu osoko su-

kaldaritzan preziatua da sarri
barazki bezala identifikatzen
den fruitu gorria, eta baratze
orotan aurkituko dugu, ume-
zurtz geratuko bailitzake bera
gabe, tomatea izan ohi baita
baratzeko barazkirik kutun eta
zainduena. 

Txina da egun munduko to-
mate ekoizlerik handiena, eta

Monsanto enpresa multina-
zionalak dauka nazioarteko to-
mate-hazi ugariren monopo-
lioa. 

Barazki hibridoak taxutu di-
tuzten enpresek talaia larrian
utzi dituzte tokiko barietateak,
produkzioaren izenean haziak
homogeneizatu eta genetikoki
moldatutako barazki hibrido-
ak mundura zabaldu baitituz-
te tokian tokiko ekoizpen per-
tsonalizatuak irentsiz. Eskala
handiko ekoizpenek distiraz
eta kolorez jantzi dituzte su-
permerkatuetako apalategiak,
baina zaporez eta memoriaz
erantzi tomateak. Baita Euskal
Herrian ere: «Egun, kantauriar
isurialdean landatzen diren
tomateen ia %100 barietate
bakarrekoak dira, Jack izene-
koa. Hibridoa da, eta Monsan-
torena da. Gisa horretakoak di-

Aretxabaletako tomateak
arrosa kolorekoak,
gozoak, haragitsuak eta
emankorrak dira. 
GAUR8

ARETXABALETAKO TOMATEA
Ahoz aho memoria egin duen tomatea

Maddi Txintxurreta Agirregabiria

Marc Badal Pijoan (Bartzelona, 1976) kataluniarrak
«Aretxabaletako tomatea» liburua idatzi du, Cristina Enea
Fundazioaren Haziera hazi artxiboaren eskutik, Telekoria
bildumaren baitan. Marta Barba Gasso antropologia
ikertzailearekin batera bi urteko ikerketa egin du liburua
idazteko. Aretxabaletako tomatearen historia jasotzen du
lanak eta fruitu horren bueltan eraiki diren hainbat mito eta
kondaira desestaltzen ditu.
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ra Eusko Labeldun tomate guz-
tiak», azaldu du Marc Badalek. 
Alta, bada multinazional

erraldoien gerizpean, haien
beso luzeetatik atzemanezin
hazten den tomate espezie
bat, arrosa kolorekoa, orain hi-
ru hamarkada “Atxurdinen to-
matea”, “mojaren tomatea” eta
“tomate mozkorra” izenekin
ezagutu zutena Debagoienan;
eta, egun, “Aretxabaletako to-
matea” markapean Euskal He-
rrian eta haratago famatu egin
dena. Tomate barietate horren
inguruko liburua idatzi du
Marc Badal Pijoan Cristina
Enea Fundazioko Haziera
proiektuaren koordinatzaile-
ak. Azken bi urteetan Marta
Barba Gasso antropologoare-
kin batera egindako ikerketa-
ren emaitza jaso du “Aretxaba-
letako tomatea. Bioaniztasuna,

lurraldea eta jakintza parteka-
tua” izenburua duen lanean. 
Bartzelonan sortu zen Badal,

baina hamar urte daramatza
Euskal Herrian bizitzen. Egun,
Cristina Enea Fundazioko Ha-
ziera hazi artxiboaz ardura-
tzen da. 2013an hasi zuen Cris-
tina Eneak haziak herritarren
esku uzteko bidea. Fundazioak
Donostiako Cristina Enea par-
kean duen Ingurumen Baliabi-
deen Etxean barazki ezberdi-
nen hazi potoak dituzte, eta, 
Badalek dioenez, «edonork»
har ditzake, nork bere baratze-
an ugaltzeko helburuarekin. 
Haziera proiektutik sustatu

da Telekoria liburu bilduma,
zeinak, jakintza kolektiboaren
bitartez, haziak protagonista
dituzten lanak zabaldu asmo
baituen. 2016an “Bidaia koa-
dernoak. Haziei buruzko pa-

sarte eta ohar historikoak” li-
burua argitaratu zuten, eta
aurtengo maiatzean kaleratu
dute bildumaren azkenengo
lana: “Aretxabaletako toma-
tea”.

TELEKORIA

Zenbait landarek beren haziak
sustraitu daitezen lurralde be-
rrietatik zehar sakabanatzeko
duten gaitasunari esaten zaio
telekoria. Telekoriaren bidez,
edo nolanahi dela ere, ustez
Peruko Andeetatik Mexikora
mugitu ziren gaur egungo to-
matearen gurasoen haziak, eta
handik Europara, kolonoek
ekarrita. Hasiera batean, ostra-
zismora kondenatuta egon
zen europarrentzat arraroegia
zen fruitua, jatorrian egungoa
baino txikiagoa eta berde-ho-
ria. Pozoitsutzat eta arrisku-

tsutzat jo zuten, eta Espainian
tomatea kontsumitzen hasi zi-
renei okurritu ere ez zitzaien
egingo gordinik jaterik.
Kolonizazioaren ostean to-

matea Europara iritsi bazen
ere, XIX. mendearen bigarren
erdira arte ez zituen historiako
liburuak konkistatu, eta baraz-
ki honen historiako hiruzpa-
lau mende idatzi gabe geratu
dira, bat-batean munduko ba-
razkirik kontsumituena bila-
katu den arte. 
«Ez dakigu ezer nekazaritza-

ren historiari buruz. Ez dugu
laborarien eta landa eremuko
klase xehearen inguruko in-
formaziorik; historia beste ba-
tzuek idatzi zuten. Tomatea-
ren kasua oso adierazgarria
da: badakigu Erdialdeko Ame-
rikatik sartu zela Europara,
baina ez dakigu nola mugitu
ziren tomate-haziak Hego
Amerikatik Mexikora. Gutxi-
asko hiru mende igaro ditu ia
inon agertu gabe, eta, bat-ba-
tean, edonon aurkitu daiteke.
Ehunka tomate barietate sortu
ziren Europan, eta ez dakigu
nola mugitu diren hazi horiek
mundura. Euskal Herrira iris-
tean, tomatea gaztelauen eta
ijitoen jakitzat jotzen zen».
Historiak ahaztu izanagatik

ere, tomatea gehien ekoizten
den bigarren barazkia izatera
iritsi da. XIX. mendetik aurre-
ra hasi zen landare exotikoa
ohikoa izaten Europan, eta
hortik aurrera kontsumoa eta
ekoizpena izugarri hazi dira.
FAO Nazio Batuen Elikadura
eta Nekazaritza Erakundearen
datuen arabera, 2016an, mun-
duko tomate ekoizpena 117 to-
natik gorakoa izan zen, eta
1961 eta 2009 artean mundu-
ko produkzioa bost aldiz bi-
derkatu zen. Tomate haziak,
munduko barazki hazien mer-
katuaren erdia izatera iritsi zi-
ren, 1.600 milioi dolarreko ba-

Marc Badal Pijoanek,
Cristina Enea
Fundazioko Haziera
proiektuaren
koordinatzaileak,
liburua idatzi du
Aretxabaletako
tomatearen
inguruan.
GAUR8



herria

lioarekin. Hala, herri-xehearen
eta laborarien jaki izatetik, na-
zioarteko sukaldaritza mai-
suen errezetetan eta egunero-
ko dietan funtsezko elikagaia
izatera pasatu da; entsaladatik
Kataluniako pa amb tomà-
quet-era, ketchup saltsatik Ita-
liako pizzara.

Tomatearen hazien ozeano-
az haraindiko bidaiaren ondo-
rioz landarea Euskal Herrian
betikotu zen bezala, ezinbeste-
an betikotu ziren berau lantze-
ko estrategiak eta tradizioak.
Ezin jakin nola mugitu ziren
laboreak eta landarearen espe-
zie desberdinak nazioartean,
nola landu diren han-hemen,
baina bada gertuagoko tradi-
zioa duen adibiderik: Aretxa-
baletako tomatea. Izen-abize-
nen eta kondairen marasma
sarean endredatuta egon da
barietate honen historia, harik
eta Marta Barbak eta Marc Ba-
dalek mataza askatu duten ar-
te.

JAKINTZA PARTEKATUA

Aretxabaletako tomatearen
zabalkundea lankidetzatik eta
ezagutzaren partekatzetik
erein da. Izen-abizenak dituen
historia da, eta norbanakoen
eta nekazaritza ekologikoan
lan egiten duten elkarteen se-
tari  esker erdietsi  du gaur
duen sona. Aretxabaletako to-
matearen historia deslotzen
hasteko ezinbesteko heldule-
kua Koldo Zubizarreta da. Are-
txabaletako Izurieta Azpi au-
zoko baratze txiki  batean
tomateok landatu zituen
80ko hamarkadaren bukae-
ran, Kurtzebarri mendiaren
begiradapean; industriak he-
rriko baratzak okupatuta zi-
tuenean, nekazariek fabrike-
tarako exodoa egina zutenean
eta horrek tokiko barazkien
aniztasuna eta biokultura be-
ra jada maiztuta zituenean.

Baina baratza txiki horretan
hazitako fruitu arrosa-kolore-
koak, gozoak, haragitsuak eta
emankorrak gaztearen jakin-
nahia piztu zuen. Baliteke,
Koldo Zubizarretagatik ez ba-
litz, Aretxabaletako tomatea

egun ezezaguna izatea, edo
are, espeziea bera desagertuta
egotea.

«Koldo Zubizarretak nekaza-
ritza ekologikoko tailer batera
eraman zituen tomateak, An-
tzuolako Lapatza baserrira.

Bertan ezagutu zituen Maje
Gorritxo eta Tomas Larraña-
ga», azaldu du Marc Badalek.
Hala, Koldo Zubizarretak Are-
txabaletako tomatea Lapatza
baserrira eraman zuenetik, ba-
rietatea eskuz esku edota ahoz
aho zabaldu da Euskal Herriko
baratzetan gaur arte. Bide ho-
rretan, berebiziko garrantzia
izan dute ekoizle txiki ekologi-
koek eta nekazaritza elkarteek:
Ekonekazaritza fundazioak,
Biolurrek, Neikerrek, ENEEK
elkarteak eta Hazi Sareak, bes-
teak beste.

Marc Badal eta Marta Barba
Aretxabaletako landarearen
zabalkundean eragin zuzena
izan duten protagonistekin

bildu dira bi urtez, baina to-
mate honen haziak Koldo Zu-
bizarretaren eskuetara iritsi
ostean gertatu zenaren jakitun
ziren kataluniarrak. 

Istorio honetan, bi zati be-
reizten ditu Badalek: «historia
eta prehistoria». Hots, Koldo
Zubizarretak hazia erein oste-
koa historia litzateke, baina
hazi horiek gazte aretxabaleta-
rrarengana iritsi aurrekoa eze-
zaguna zen, eta hori azaldu du
liburuan. 

80ko hamarkadan, barietate
hura inork ez zuen ezagutzen
“Aretxabaletako tomatea” ize-
narekin. Herri-kondairek eta
zurrumurruek sortutako beste
izendapen batzuk jaso zituen

Liburua salmenta gune
hauetan aurkitu daiteke
oraingoz: Aretxabaletako
kultur etxean,
Donostiako Cristina Enea
parkeko Ingurumen
Baliabideen Etxean,
Donostiako Kaxilda
liburu dendan eta
Iruñeko Katakraken. 
GAUR8

Nekazariek fabriketarako exodoa egina zuten
eta tokiko barazkien aniztasuna arriskuan zen.
Fruitu arrosa-koloreko, gozo, haragitsu eta
emankorrak atentzioa eman zuen

Koldo Zubizarretak Aretxabaletako Izurieta
Azpi auzoko baratze txiki batean tomateok
landatu zituen 80ko hamarkadaren bukaeran,
Kurtzebarri mendiaren begiradapean



Orain arte, tomate hau ekoizle
txikiek eta ekologikoek soilik
saldu dute, eta ez dut uste bat-
batean supermerkatuetara
sartuko denik. Superfizie han-
dietan Almeriako tomateekin
jarraituko dute. Hala ere, ez
dakigu zer gertatuko den. Bio-
pirateria ere hor dago, baina
espero dut Aretxabaletako to-
matearekin horrelakorik ez
gertatzea».

LIBURUAREN UZTA

Hain da interesgarria Aretxa-
baletako tomatearen historia,
ezen bi kataluniar erakarri bai-

titu bere sustraietaraino. Mar-
ta Barba antropologiari buruz-
ko tesia ontzera ikuspuntu
biopolitikotik, eta Marc Badal
tomateari buruzko liburua
idaztera.

“Aretxabaletako tomatea” li-
burua salmenta gune hauetan
aurkitu daiteke oraingoz: Are-
txabaletako kultur etxean, Do-
nostiako Cristina Enea parke-
ko Ingurumen Baliabideen
Etxean, Donostiako Kaxilda li-
buru dendan eta Iruñeko Kata-
kraken.

Tomate honen historian
parte hartu duten pertsona
eta elkarteei «omenaldi» txiki
bat da Badalen liburua, eta
«irakurterraza» dela aipatu
du. Aretxabaletako tomatea-
ren historia Euskal Herriko la-
borarien historia ere bada, eta
mende luzez ahaztu den on-
darea berreskuratu du lan ho-
nek. 

“Aretxabaletako tomatea” la-
naz gain, Marc Badal beste li-
buru bat aurkezten ari da: “Vi-
das a la intemperie”, Pepitas
de Cabalaza eta Cambalache
etxeek batera editatua. Liburu
horrek laborarien munduaren
galera du hizpide, zeina giza-
kiaren eskuetatik isilik urrun-
du baiten.  Nekazaritzaren
hondamena berreskuratzeko
beharra aldarrikatzen du tes-
tuak, eta historia idatzi den
ikuspuntu hiritarraren ikuske-
ra zabaltzea proposatzen du.
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tomateak, hala nola “Atxurdi-
nen tomatea” eta “mojaren to-
matea”. Herrian espekulazio
ugari ziren tomatearen jato-
rriari buruz, batzuk zioten
Huescatik etorritako moja ba-
tek ekarri  zituela,  besteek
ezetz, Aramaiokoa zela moja
hura. Tomatearen jatorria zei-
nahi izan, Marc Badalen libu-
ruan aurkitzen da istorioaren
askaera. «Tomate honen buel-
tako mitoak desegin ditugu,
misterioa kendu diogu. Hori
pena bat da, baina gu oso po-
zik geratu gara», esan du libu-
ruaren egileak.

TOKIKO BARIETATEAREN DEFENTSA

«Tokiko barietateek zapore,
kolore, forma eta usain des-
berdinak dituzte. Tokiko barie-
tate batzuekin gertatzen da as-
kotan baratzean ez dutela
hainbeste ematen, baina Are-
txabaletako tomatea tokiko
barietateetatik gehien ematen
duena da. Gutxi-asko hibrido
bat bezala, pixka bat gutxiago,
baina antzera. Oso ekoizpen
ona dauka. Bestalde, kolorea
erakargarria du, arrosa-antze-
koa. Zapore aldetik oso gozoa
da, ez hain azidoa», esplikatu
du Badalek.

Tokiko barazkiek nekazari-
tza-industria intentsiboak
zanpatutako heterogeneotasu-
na dute altxor. Bestalde, hibri-
doen eta tokiko barazkien ar-
teko desberdintasun nagusia
hazietan datza. «Hibridoen ha-
ziak ez dira egonkorrak, urte-
betez soilik erabil daitezke. Ez
du zentzurik hibridoen haziak
gordetzeak, eta horregatik me-
kanismo bat sortu da haziak
urtero erosteko», dio Badalek.
Kontrara, tokiko barietateen
haziak urtero gordetzen dira,
datorren uztan landatzeko.
Horrez gain, idazleak azaldu
du nekazaritza intentsiboan
badirela «arazo batzuk neka-

zaritza ekologikoan ikusten ez
direnak», zenbait izurrite, esa-
terako.

Merkatuak barazki hibridoe-
kin beteta egonagatik ere, kon-
tsumitzaileek tokiko barietate-
ak estimatzen dituzte, eta,
Badalen esanetan, ekoizle in-
tentsiboak konturatu dira ho-
rretaz. «Ikusten ari gara Euskal
Herriko 40 barietate ingurure-
kin modelo intentsiboa jarri
dutela martxan. Tokiko barie-
tateak agroekologian ibiltzen
garenoi interesatzen zaizkigu,
baina, orain, ekoizle intentsi-
boak konturatu dira kontsu-
mitzaileak barietate horiek es-
katzen ari direla, eta hor ere
muturra sartzen ari dira».

Alta, zin egin gabe, Badalek
iritzi du Aretxabaletako toma-
tea industria handien eskueta-
tik salbu dagoela: «Barietate
bat legez saltzeko erregistratu-
ta egon behar da. Nafarroako
Intia elkarteak orain 15 urte
erregistratu zuen Aretxabale-
tako tomatea, beraz, pribatiza-
zio aldetik ez dago arriskurik.

«Orain arte tomate hau ekoizle txikiek eta
ekologikoek soilik saldu dute, eta ez dut uste
bat-batean supermerkatuetara sartuko denik.
Horiek Almeriako tomateekin jarraituko dute»

«Tokiko barietateek zapore, kolore, forma eta
usain desberdinak dituzte; batzuekin gertatzen
da askotan baratzean ez dutela hainbeste
ematen, baina Aretxabaletako tomateak bai»

Tomatea XIX.
mendearen erdialdetik
hasi zen ohiko samarra
izaten Europan. Hasiera
batean Euskal Herrian
gaztelauen eta ijitoen
jakitzat hartzen zen. 
Gorka RUBIO | FOKU
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U
meen euskal
jaiak, Euskal
Herriko hiri
eta herrietako
kale eta pla-
zak dantzari

txikiz betetzen zituztenak,
60ko hamarkadan hasi ziren,
eta, frankismo ondorenerako,
izugarri ugaritu ziren. Zarau-
tzen, 1964. urtean Euskal Astea
sortu zen, irailaren 9ko Euskal
Jaiari Umeen Euskal Jaia lotu
ziotenean, Manolo Urbieta, no-
la ez, sortzaileen artean zela.
Hainbat lekutan ume dantza-
rien festa hori ospatzen jarrai-
tzen dute, hala nola Sestaon,
Mutrikun, Durangon... Hain zu-
zen ere, ezpata-dantzaren hiri-
buruan, 51. edizioa ospatu zu-
ten iaz. Gasteizen ere duela ia
bost hamarkada hasi zen Ma-
nuel lradier Txangolari Elkar-
tea Umeen Euskal Jaia antola-
tzen, baina 1975ekoa izan zen
garai hartako azkena, besteak
beste, 1976ko martxoaren 3ko
sarraskiak eten zuelako. 
Manuel Iradier Elkartean du

egoitza Jare dantza taldeak, eta
duela urte bi Hego Euskal He-
rriko bost dantza talde bildu
eta Arabako hiriburuan Ume-
en Euskal Jaia berpizteko auke-
ra aztertu zuen. Aukera hari
heldu zion iaz. 
“Haurrak ikas zazue” herri

kantuaren hitzak lelo hartuta,
egitarau zabalago bat prestatu
eta bigarren aroko Gasteizko
lehen Umeen Euskal Jaia egin
zuten Euskal Herri osoko be-
deratzi taldek. «Gasteizko az-
ken Umeen Euskal Jaia ospatu
zenean, duela zenbait hamar-
kada,  hiri  honetako haur
gehien-gehienek ez zuten eus-
karaz ikasteko aukerarik. Gaur
egun gehien-gehienek badaki-
te euskaraz, batzuk pilotan ez
dira makalak eta haietako asko
dantzan ere trebeak dira, gaur
erakutsiko duten bezala», zio-

ten jaiaren aurkezpenean. Eta
aurreko belaunaldiek egin zu-
ten lana aitortu zuten: «Urte
asko joan dira, baina aurreko-
ek utzitako kultur ondareak
bizirik dirau, laino guztien gai-
netik, sasi guztien azpitik». 

ARO BERRIKO BIGARRENA

Gaur aro berriko bigarren Ume-
en Euskal Jaiari ekingo diote, le-
henengoaren espiritu berari
eutsita: «Ordukoek oztopo han-
diak topatu zituzten, baina
handiagoa zen euren gogoa,
ilusioa eta herri kulturarekiko
maitasuna. Horixe da, besteak
beste, haien ondarea, eta gogo,
ilusio eta maitasun berberekin
datoz ezinbestean dantzari gaz-
tetxo hauek gaur euskal kultu-
raren jai honetara».
Goizean goiz, 10:30ean, talde

guztiak Plaza Berrira bilduko
dira, eta, hiriko plazetan zehar
dantzatu ondoren, 13:00etan,
denen alardea izango da Andre
Maria Zuriaren plazan. Arra-
tsaldean ere alardea egingo du-
te Foru plazan,  17:30en.
Arabako zortzi taldek parte

hartuko dute: Gasteizko Adur-
tza, Udal Folklore Akademia,
Indarra eta Jare, Lasarteko Ola-
bide, Amurrioko Aiara, Zuiako
Dantzariak eta Urkabustaizko
Triskari. Horiekin batera, Ger-
nikako Elai Alai, Pasai Antxoko
Alkartasuna, Donibane Lohi-
zuneko Begiraleak eta Or-
koiengo Baietz taldea ere izan-
go dira. Hori horrela, 350 ume
inguru izango dira guztira
Gasteizko plazetan saltoka eta
sigi-sagaka beren konposizio
koloretsuak erakusten.
Iazko Umeen Euskal Jaiak

izan zuen arrakastak ez zien
zalantzarako tarterik utzi an-
tolatzaileei eta argi zuten au-
rrera egin beharra zeukatela.
«Bigarren honen arrakastak
hirugarren bat antolatzera be-
hartu gaitzala!», diote.

Xabier Izaga Gonzalez

UMEEN EUSKAL JAIA
Aro berriko bigarren jaialdia egingo da
gaur Gasteizen Jare taldearen eskutik

Hainbat lekutan ospatzen duten Umeen Euskal Jaia
Gasteizen ez zuten 1975. urtetik egiten. Iaz, Jare dantza
taldeak, «aurrekoek utzitako kultur ondareak bizirik»
dirauenez, aro berriko lehen edizioa antolatu zuen. Gaur
da bigarrena, Arabako hiriburuko plazetan Euskal Herri
osoko dantzari txikiak ikusteko aukera, alegia.

Aurtengo jaiaren kartela.
Behean, iazko dantza
erakustaldietako bat.
GAUR8
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H
e r r i e t a k o
jaietara joa-
tea ez da
gauza erra-
za. Garraio
publikorik 

ezean, alkohola edango ez
duen gidaria aukeratu edo lo
egiteko leku bat bilatu behar
dute lagun taldeek. Araban, al-
diz, gazteek, eta baita hain gaz-
te ez direnek ere, beste aukera
bat dute Vital Fundazioari es-
ker: Jaibus Vital dauka izena
eta hemeretzi urte daramatza
arabarrei herrialdeko jaietara
era seguruan joateko aukera
eskaintzen.  

«Udako jaietako programa-
zio oparoak ibilgailuen eten-
gabeko joan-etorria eragiten
du Arabako herrien artean, ba-
tez ere gaueko orduetan. Joan-
etorri  horiek dakartzaten

arriskuak ekiditea da Vital
Fundazioaren helburua, eta,
horretarako, 15 urtetik gorako-
ei gaueko aisialdiaz gozatzea
eta etxera segurtasunez itzul-
tzea ahalbidetzen dien aukera
eskainiko diegu berriz», nabar-
mendu zuen fundazioak ekai-
naren 5an bidalitako oharrean. 

Testu horretan Vital Funda-
zioak azaltzen duenez, gaurtik
urriaren 6ra Jaibus Vital zerbi-
tzuak 20 herritako jaietara joa-
tea ahalbidetuko du, 41 ibilbi-
de ezberdinekin. «Ibilbide
horietako 36k lurraldeko 19
herritako jaietara eramango
dituzte gazteak, eta, gainerako

bostek, Gasteizko Andre Maria
Zuriaren jaietako ospakizune-
tara hurbilduko dituzte gazte-
ak, abuztuaren 4an». 

Arabako herritara joango di-
ren autobusak 23.30ean abia-
tuko dira ibilbideko lehenda-
biziko geltokitik. Itzulerarako,
berriz, erabiltzaileek bi aukera
izango dituzte: 03.30ean edo
06.00etan. Gainera, herri ba-
tzuetan, ordutegi bereziak
izango dituzte, bai joateko, bai
itzultzeko. Beste alde batetik,
Gasteizko jaietarako zerbitzua
22.30ean aterako da abiapuntu
diren herrietarik, eta, itzulera,
07.30ean abiatuko da Arabako 
hiriburutik.

Autobus Txartelen erreserba
www.fundacionvital.eus web-
gunearen bidez egin daiteke.
Izena emateko aukera irteera
bakoitzaren aurreko eguneko
13.00ak arte izango da zaba-
lik, Gasteizko jaietarako izan
ezik. Hitzordu horretarako au-
tobus plazak abuztuaren 2ko
19.00ak arte erreserbatu ahal
izango dira. Zabalik dago jada
ekainean eta uztailean egingo
diren ibilbideetarako izena
emateko aukera. 

Izen emate horiek pertsona-
lak eta besterenezinak dira,
izan ere, zerbitzuko arduradu-
nek bidaiarien identitatea
egiaztatuko dute. «Hortaz,
ezinbestekoa da identifikazio
txartel bat aldean eramatea,
baita ordainagiria ere». Joan-
etorriko txartelak 3 euroko
prezioa du. 

GERO ETA ERABILTZAILE GEHIAGO

Mikel Perez Vital Fundazioko
kideak dioenez, gero eta era-
biltzaile gehiago ditu Jaibus
Vital zerbitzuak. «Duela zortzi
urte behera egin zuen erabil-
tzaile kopuruak, baina ordutik
etengabe egin du gora, eta ge-
ro eta gazte gehiagok erabil-
tzen dute Jaibus Vitala herrie-

Ion Salgado

JAIETARA JOATEKO BUSA
Gazteak Arabako herrietako jaietara era
seguruan eramaten ditu Jaibus Vitalak

Jaibus Vital zerbitzuak 19 urte beteko ditu uda honetan,
eta gazte arabarrei jaietara era seguruan joateko aukera
eskaintzen jarraituko du. Gaurtik urrira bitartean Arabako
20 herritara joango den autobus flota zabala jarriko du
errepidean Vital Fundazioak. Andre Maria Zuriaren
jaietara, esaterako, ehunka gazte hurbilduko ditu.

Gasteizko jaietan Arabako
ehunka gazte hurbiltzen dira
hiriburura Jaibus Vital
zerbitzuari esker. 
Juanan RUIZ | FOKU
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tako jaietara joateko», nabar-
mendu du. Herri batzuetako
jaietan hiru autobus ere jar-
tzen dituztela azaldu du. Agu-
rain, Kanpezu eta Añanako
jaiak, esaterako, oso arrakasta-
tsuak dira. 
Dena den,  noski ,  jende

gehien mugitzen duten jaiak

Gasteizkoak dira inolako za-
lantzarik gabe. Perezek azaldu  
duenez, pasa den urtean 800
gaztek hartu zuten Jaibus Vita-
la Arabako hiriburura joateko
Andre Maria Zuriaren jaietan.
Abuztuaren 4an hamabost au-
tobus jarri zituzten Arabako
leku ezberdinetatik. Aurten

ere antzeko datuak errepika-
tzea espero dute, izan ere, Ze-
ledon abuztuaren lehenengo
asteburuan jaitsiko da San Mi-
geleko dorretik. Halaber, aur-
tengoan Gasteizko bizilagunek
ere hartu ahal izango dute Jai-
bus Vitala Murgia, Agurain eta
Kanpezuko jaietara joateko. 

Hilabete honetako ibilbideei
dagokionez, gaur autobusa
Agurainetik Ozetara joango
da, eta, datorren astean, Guar-
diako jaietara hurbilduko ditu
Arabako Errioxako gazteak. Hi-
lak 30ean, Dulantzi eta Agu-
raingo bizilagunek erabili ahal
izango dute Araiara joateko. 

Jaibus Vital zerbitzuak Arabako
jaietara joateko aukera segurua
eskaintzen die gazteei.  
VITAL FUNDAZIOA

hutsa

E
uskal herritarren edo behintzat

bertako sektore baten elkartasun

eta duintasun maila handia dela

ondo jakin dut betidanik. Bidaie-

tarako gidari bat? Hortxe hamaika bolun-

tario. Dirua behar duzula? Ahal dudana

emango dizut eta bestea eskatuko dugu

edo antolatuko dugu zerbait lortzeko.

Kartelak pegatu? Goazen. Bazkari bat an-

tolatu nahi dugula? Ni prest zerbitzatze-

ko. Eta ez bakarrik gatazkaren inguruko

borroketan, berdin nazioarteko arazoe-

tan, ekologisten deialdietan... Azken fine-

an, behar ezberdinen aurrean laguntza

eman dugun herri bat gara (berriz diot:

sektore bat bederen).

Berriz erakutsi dugu “Altsasuko auzia”

bezala ezaguna egin den kasuarekin. Es-

painiako Erreinuak berriz ere erakutsi di-

gu –azkenaldian Espainiako hainbat le-

kutan ohartzen ari dira hemen aspaldi

genekiena– guretzako justizia ez dela

existitzen: liskar batengatik gazte ba-

tzuei 13 urteko espetxe zigorra. Baina ho-

rretaz dena edo asko esana dagoenez, nik

gaurkoan horren aurrean emandako

erantzuna azpimarratu nahiko nuke. Ha-

siera-hasieratik gazte hauen gurasoek

egin dutena, Altsasuko herritarrek egin-

dakoa eta ondoren Euskal Herri osoaren

erantzuna eta baita hemendik kanpo era-

kutsitakoa, horiek ez badira elkartasuna

eta duintasuna…

Gaur berriro erakutsiko dugu Iruñeko

kaleak beteaz. In(justiziaren) aurrean

oihu egingo dugu: «Altsasukoak aske!».

Ez dugu justiziarik lortuko, euskaldu-

nentzat ez baitago Espainiako Erreinuan,

baina harro gaude garenaz eta gazte

hauei, haien gurasoei, Altsasuko herriari

eta edozeini erakutsiko diegu ez daudela

bakarrik. •

0hutsa

In(justizia)

Miren Azkarate
Badiola
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E
torkizuna ginela esaten
ziguten. Ekain erdialdera
oholtzara atera eta etor-
kizuna ginela esaten zi-
guten. Eta guri etorkizu-
nak ez zigun axola.

Guretzat etorkizuna hurrengo azter-
keta zen, hurrengo parranda, hurren-
go plana, hurrengo bertsoa. Mundua
arnasestu bat zen; denbora ere, gu be-
zala, oraindik galtza motzetan zebi-
len. Oraindik ere ez genituen oroitza-
penak gure azala bezala zimurtzen,
nahasten eta desitxuratzen sentitzen.
Guretzat etorkizuna hurrengo bertso-
ko hurrengo hitza zen. Eta hortik au-
rrera, amildegia.

Euskal Herriko Eskolarteko Bertso-
lari Txapelketa jokatu zen larunba-
tean Saran. Eta berriz ere entzun
nituen guri behinola esandako hitz
haiek, beste ahots batzuk etorki-
zun bilakatzen. Eta, nahi gabe, bat-
bateko sorkuntza sorgin honek sor-
tzen duen enpatia  kutsakorrez
Sarako trinketeko oholtzan ikusi
nuen nire burua; parekoen irristade-
tan ikusi nituen nireak, parekoen isi-
luneetan nireak, parekoen arrazoiak
tolesten nire burua. 

Orain dela hamahiru urte entzun-
dako gurasokeriazko aholkuak berri-
tu zitzaizkidan; “hemen hobe huen
errima hau” eta “gaiari bide honeta-
tik heldu bahio” eta belarri batetik
sartu eta bestetik irteten zitzaizki-
gun goitik beherako hipotesi agin-
duzko haiek denak. Etorkizuna baiki-
nen; sustraitu gabeko kimu berriak,
egin gabeko bertsolariak. Denborare-
kin ikasi dugu ezetz: ez etxean eta ez
bertso-eskolan, bertsolaria inoiz ez
dela egiten, hizkuntza inoiz ikasten
ez den bezala. Bertsoa sortzen dugun
aldiro aldatzen baita; aldiro traizio-
natzen baikaituzte guk esan nahi du-

guna esaten ez duten hitzek; pentsa-
tutako bukaera bota arren ahotsak
berak esaten baitigu arrazoiak ez
zuela arrazoi. Eta orduan zalantza
dator, eta berriz hutsetik hastea.
Behin botatakoa bota ahala desegi-
ten baita; gero utziko du, beharbada,
oihartzuntxoren bat aurrekoen begi-
radetan. Eta gutxien espero dugune-
an hasiko gara berriz, duela hamahi-
ru urteko Altsasuko Eskolarteko
hartan bezala, eta pentsatutako bu-
kaerara iritsitakoan hutsune bat aur-
kituko dugu hitzen ordez. Isildu
egingo gara ahaztutako silaben bila;
entzuleen arnasestuak gure egingo
ditugu, beren aulkietan mugituko
gara gu ere. Eta alde egin digun ber-
tso horren zauria gugan eramango
dugu aurrerantzean. Hastera goazen
bertso bakoitzean zabalduko da be-
rriro.

Horregatik miresten ditut joan zen
larunbateko Sarako oholtza gaineko
konplizitate keinuak eta bertsokideen
babesa. Bertsoa norbere buruaren
lanketa adina baita talde bat, mundu
bat. Doinuek, hitzek eta emozioek gu-
re gorputz aldakor, partikular eta
eraikiak zeharkatzen dituztenero
eraikitzen, aldatzen eta sortzen baita,
berriz, bertsoa. Eta bertsoaren ba-
rruan, mundu ikuskera bat, hautu es-
tetiko batzuk. Baina harreman intimo
horrek beharrezkoa du talde baten ba-
besa eta zaintza.

Gazte denari, gazte izateaz gain
etorkizuna ere izan beharraren za-
ma eranstea ez da juxtua. Hasteko,
etorkizuna ez delako existitzen; ez de-
lako ezer, norberak nahi duen hori ez
bada. Eta gazte izatea, ezer baino le-
hen, orain eta hemen izatea delako. •

Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketako finalistak, Saran. XDZ

Etorkizuna

Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria
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zan daitezke lau gizon, tabernara oso ozen berbe-
tan sartu berri direnak eta hiru ardo zuri eta beltz
bat eskatu dituztenak barran. Erdizka begiratu die-
zaiokete telebistari, eta albistegia den erruleta ma-
kabroak une horretan aukeratutako argazkia hartu
dezakete berbagaitzat. Bat-batean, gastroenteritis

izurrite motz baina latz batek jota bezala, oka hasi da gi-
zonetako bat, dena botatzen, ahoak eman ahala: «Ez
naiz arrazista, baina hemengoak lehenengo».

Kuadrillakoek ez dute atzeranzko pausurik eman,
prakak zipriztintzeak beldurtuko ez balitu bezala, eta
bata bestearen atzetik hasi dira orduan oka; epidemia
geldiezina: «Sartu ditzatela beraien etxeetan», «Haur-
dun sartzea ere txalupa batean, hori axolagabea hori!»,
«Gero hemen pultserak saltzen ibiltzeko eta gure ema-
kumeak bakean ez uzteko». 

Taberna retroko lur-gain granatea zerri eginda utzi
dute. Beraien okak lehendik lurrean zeuden gilden txo-
txak, oliba hezurrak eta mu-
suzapi fin eta almidoizta-
tuen pilotatxoak estali ditu,
masa marroi likatsu bat osa-
tu arte. Zure herriko lau gi-
zon izan daitezke, izango di-
ra, gaur, atzo, txikiteoan
segiko dutenak ezer jaso ga-
be, ezer hautsi izan ez balute
bezala taberna horretan.

Edo izan daiteke beharba-
da 17 urteko gazte kuadrilla
bat beraien zementuzko lo-
kal hotzean sartuta, fluores-
zente argien azpian, leihoak egunkarietako paperez es-
talita dituztela. Hanka-zabalik daude sofan botata
euretako batek gaia atera duenean. Protagonista lesbia-
nak dituen bideo joko bat merkaturatu berri dute, edo
muxu bat ematen dute behintzat trailerrean. 

Baina-patatak bazkaldu dituenari korroskada arraro
bat atera zaio, azidoa eztarriraino igotzen zaizun horie-
takoa. Ahoa ireki behar izan du, ezin izan dio eutsi:
«Ondo dago, baina horrelako gauzak behartuta sartzea
ez da ona». Elkarri porroa pasatzen dioten ordena bere-
an hasi dira kide guztiak botaka, hanka zabalduen er-
dian burua sartuta: «Horrelako gauzek istorioari sines-
garritasuna kentzen diote», «Badira beste leku batzuk

homosexualitatea bistaratzeko», «Neskak protagonista
diren bideo jokoak ez dira gauza bera». 

Zoru gaineko likido marroiari lurruna dario, metro
batzuk gorago metatutako tabakoaren kearekin nahas-
tuko dena aurki. 

Izan daiteke kuadrilla hori, edo beharbada helduxe-
ago bat, tartean gurasoren bat edo besterekin. Dema-
gun autobusean doazela. Norbaitek sanferminei erre-
ferentzia egin eta segituan aipatu dute Manadaren
kasua. Kurbarik ez da errepidean, baina zerbaitek mu-
gitu dizkio tripak pasillo ertzean eserita doanari. Txo-
ferrari poltsa bat eskatzeko astirik gabe atera zaio:
«Nik sinesten diot neskari e, baina bideoa ikusi dute-
nak epaileak dira, nik ez dut ikusi eta ezin esan ziur
zer izan den».

Autobuseko pasilloan behera doa errekastoa, bidaia-
rien kalterako, beste pare bat lagunenarekin batera:
«Epaileek guk baino gehiago dakite… baina ni neskaren

alde nago e!», «Bera ere geldi geratu zen eta… horrek ez
dio laguntzen».

Medikuek ez dakite zer egin, bidaiatzeak ere ez
omen du konpontzen hau. Gizarteko erdiguneetan
dauden aire-partikulak aztertzen ari dira, ikusteko ea
zerk ematen dien batzuei edozertaz hain lasai, blaust,
edozer esateko lasaitasuna. Zergatik hasten den bat
eta denek jarraitzen dioten, zain baleude bezala bilisa
noiz botako. Eta anonimotasunean are ikaragarriagoa
omen da. Neurri prebentibo bakar bat aurkeztu dute
anbulatorio guztietan presaka zabaldutako esku-
orrian: epidemiadunak ez dezala begirada konplizerik
aurkitu bere inguruan. •

{ koadernoa }

Epidemia

Gizarteko erdiguneetan dauden 
aire-partikulak aztertzen ari dira, 
ikusteko ea zergatik hasten den bat 
eta denek jarraitzen dioten, zain 
baleude bezala bilisa noiz botako 

Nerea Ibarzabal Salegi
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herritarrak

Z
oriontasunaren
olatuan nabiga-
tzen dabiltza, eta
ez dute lurreratu
nahi. Ametsetan,
baina begiak za-

bal-zabalik. «Eta amesten uz-
ten diguten bitartean, amets
egingo dugu». Gertatzen ari
zaiena ulertzen saiatzen, urte
luzeetako lanaren fruituak bil-
tzen ari da Sonakay taldea,
bat-batean jaso ere, kolpe eder
bakarrari esker. Iragan otsailaz
geroztik Euskal Herriko mu-
gak gainditu eta Estatu mailan
ezagun egin dira “Got Talent”
telebista saioan arrakastaz
parte hartu ondoren. Ateak

ireki dizkie horrek, baina are
balio handiagoa duen beste
lorpen batek utzi die zapore
atsegina ahoan: kontzientziak
astindu dituzte, aurreiritziak
apurtu. Jendea ustekabean ha-
rrapatu dute. Sentimenduz,
edertasunez. Flamenkoa egi-
ten dute, eta gazteleraz zein
euskaraz abesten dute. Hortxe
koska. Euskaldunak dira, eus-
kal herritarrak, ijitoak. Eta ar-
tea zainetan daramate. Bi kul-
tura bihotz bakar batean. 
Mikel Laboaren “Txoriak

txori” maitatua interpretatuz
aurkeztu zuten beren burua
agertoki entzutetsuan. Ez zen
efektu kolpe bat, betidanik

egin dituzte Benito Lertxundi,
Mikel Laboa beraren zein Urko
edo Imanolen moldaketa eder
zein bereziak. Eta ikusle zein
epaileak aho bete hortz utzi zi-
tuzten. Abuztuan egin zen
saio haren grabaketa,  eta
otsailera arte ez zuten bertan
gertatutakoaren berri emate-
rik izan, kontratu bidez horre-
la hitzartuta baitzuten; ezin
inori kontatu finalistak izatera
ailegatu zirenik. 
Ezti goxoa ahoan elkarrizke-

tatu ditugu. Donostiako Ama-
ra auzoan entseatzen dute, za-
pore handiko lokal batean.
Tablao bat izandako lokala da:
tantodun mahai-zapiak, zuria

Juan Carlos RUIZ | FOKU

«Alde batetik zein

bestetik,

flamenkotik zein

euskal kantatik,

gure kezka zen nola

jasoko ote zen guk

egiten duguna»

eta gorria nagusi, mantoiak,
krabelinak… eta paretak Mo-
rente, Camaron eta flamenko-
ak eman dituen izen errepika-
ezinez jantziak.
«Bizi nahi genuena bizitzen

ari gara, hainbeste urtez ames-
tutakoa. Urteetako lanaren or-
dainsaria modu erraldoian iri-
tsi zaigu. Pribilegiatu hutsak
sentitzen gara, eta oso eskertu-
ta gaude, mundu honetan be-
netan zaila da-eta heldu garen
lekura ailegatzea. Besoak zaba-
lik ditugu aurrerantzean etor
daitekeen guztia jasotzeko».
Momentuz ez dira gauza

makalak: azken asteotan Mu-
trikun buru belarri aritu dira

“
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estudioan lanean, lehen dis-
koa grabatzen. Dena ondo bi-
dean, uztailaren erdialdean
kaleratuko da “Sonakay de-
nontzat”. Urrira arte kontzertu
sorta dute hitzartuta han eta
hemen. Gaur bertan Bilboko
Gau Zurian, Zabalguneko erai-
kinean, arituko dira. Donostia-
ko Aste Nagusiko hasiera eki-
taldian ere parte hartuko dute
abuztuaren 11n, “Artillero” 
kantatuz. Gau berean emanal-
di bat eskainiko dute. Leioan
zein Iruñean ere arituko dira.
Jony Camacho errenteria-

rrak jartzen du ahotsa; gitarra-
rekin alboan ditu David Escu-
dero intxaurrondotarra eta
Antiguako Ramon Velez, talde-
ko beteranoa. Hernaniko Bel-
tza Jimenezen ardura da ba-
xua jotzea, eta, Irungo David
Bernardezena, perkusioa. De-
nen artean osatzen dute Sona-
kay. Gelditu izenarekin.

MUGAK GAINDITUZ

Estatu mailan eskaintzen den
“Got Talent” saioan parte har-
tzeko asmorik ez zuten. Are
gehiago, ez zen beraien ekime-
nez gertatu: ekoizpen etxeko
langile batek Youtuben “Txo-
riak txori” abestiaren molda-
keta ikusi eta deitu egin zien.
Hiru aldiz. Hirutan jaso zuen
ezezkoa. «Erraza da esatea, bai-
na etxetik kanpo hiru egun
Bartzelonan igarotzea, lana
utzita… Etxea eta umeak ditu-
gu, ardurak… Gehiegi zen, eta
dena gure poltsikotik ordain-
tzea ezinezkoa zitzaigun», go-
goratu du Jonyk.
Hainbeste tematu ziren az-

kenean baiezkoa eman zutela.
Rodrigo Martins lagunaren es-
kutik jasotako laguntza logis-
tiko eta ekonomikoa bihotzez
eskertzen dute («jarri faltarik
gabe, e!»), hori gabe istorioa
ezberdina izango litzatekeela-
ko. «Serioski pentsatu eta au-

rrera egitea erabaki genuen, 
ogibide honetan galtzera ohi-
tzen zarelako. Gehitzen duzu
eta gehitzen duzu, kontuak
egiten dituzu... baina kontuak
ez dira ateratzen», nabarmen-
du du David Escuderok.
Telebistan milioika pertso-

nen aurrean ateratzeak lehe-
naren eta orainaren artean
marra bat marraztu duela ba-
dakite, baina argi utzi nahi du-
te «betikoak» direla. «Hori da
telebista, minutu erdian ze-
ruan edo infernuan zaude. Gu-
retzat saltoa emateko lagunga-
rria izan da, baina gu ez gara
aldatu, zuzenekoetako erre-
pertorioa ere bera da, euska-
razko abestiekin».  Horrek
eman zien, hain justu, sona.
«Zergatik uste duzue izan

zuela halako arrakasta?», gal-
detu diegu. «Estatu mailan
ezezaguna den kultura bat era-
kustea da. Musikalki ‘Txoriak
txori’ abestiak suposatzen
duenaz aparte, abestiak irudi-
katzen duena da mamia; abes-
ti bat baino gehiago da, ereser-
ki bat da. Gu geu produktu
musikala gara, baina batez ere
produktu kulturala. Bost ijito
gara, eta euskaraz abesten du-
gu, flamenkoa baliatuz».
Sonakayk egiten duena ez da

fusioa. «Noski ezetz! Ez da kul-
tura ijitoa eta euskalduna ba-
tzea. Guk ez dugu ezer batzen,
gu hori gara: ijito euskaldu-
nak. Katalunian runba katala-
na izugarri maite dute, oso he-
datuta dago; naturala da han
flamenkoa katalanez egitea.
Hemen, zergatik ez?», diote.
Beren ustez «flamenkoa hego-
aldearekin lotu izan da eta lo-
tzen da». «Hemen  gai politiko
asko egon da eta ez dugu Es-
painiarekin zerikusi handirik
eduki nahi izan. Baina kontura
gaitezen flamenkoa gizateria-
ren ondarea dela. Kontzeptu
hori barneratzen dugunean,

flamenkoa munduarena dela,
eta nahi duenak abestu deza-
keela, errespetutik eta trans-
misiotik…», dio Jonyk.
Ramonek hizkuntza anizta-

sunaren altxorra aipatu du.
«Mugak geuk jartzen ditugu,
berez ez dira existitzen. Eta
musikan are gutxiago. Hala
gertatu zitzaigun telebistan.
Epaileek tutik ulertzen ez zu-
tela aitortu zuten, eta, hala
ere, hunkitu egin zirela. Uste
dut kultura ezberdin bat taula-
ratu izanak txinparta piztu
zuela eta horri esker jendeak
begiak ireki zituela…», dio.
«Etxean» ere efektu bera

gertatu dela gaineratu dute.
«Errespetua eta ezagutza» dira
ezinbestekoak. Hedabideetan
ijitoekin lotutako «zirkua»
baino ez delako ateratzen ke-
xu dira. «Txarrena, pobreena,
mediatikoena. Jony bezalako
mutil arrunt batek ez du sal-
tzen. Lanbide batekin, seme-
alabekin, eta afizio batekin:
musika. Ez da estereotipoa eta
ez da interesekoa», deitoratu
du David Escuderok.

DIRENARI LEIAL

Honek guztiak «eztanda» egin
aurretik, baina, batez ere, on-
doren, argi dute premisa bat:
«Munduko ezerengatik ez du-
gu egiten duguna aldatuko.
Inondik inora. Leonard Cohe-
nen ‘Hallelujah’ kantua abestu
genuen finalean. Horrekin
esan nahi dut nahi duguna egi-
ten dugula –azaldu du Escude-
rok–. Bartzelonan, lehenengo
casting-ean, halako beldur bat
bagenuen euskaraz kantatzea-
gatik; ez ote gintuzten ulertu-
ko eta beste kontu batzuk. ‘Bai-
na zer demontre!’, pentsatu
genuen.  ‘Zer saltzen dut?
Arrautzak. Orduan zergatik
salduko dut ba gaur urdaiazpi-
koa?’. Gustuko bada ondo, eta,
bestela, baita ere».

«Guk ez dugu
fusioa egiten, ez
da kultura ijitoa
eta euskalduna
batzea. Garena

egiten dugu»

SONAKAY

Sonakay boskotearentzat ez dago

mugarik, are gutxiago musikan.

Flamenkoa egiten dute, eta, Camaron edo

Morente maitatzeaz gain, Mikel Laboa,

Urko eta Imanol ere badituzte kuttun.

Oihane Larretxea de la Granja

JONY CAMACHO, DAVID
ESCUDERO, «BELTZA»

JIMENEZ, RAMON VELEZ ETA
DAVID BERNARDEZ



herritarrak

Adibide batekin azaldu dute
bizi  dugun inkoherentzia.
Anoeta futbol zelaia. U2 taldea
eta 30.000 ikus-entzule. «Zen-
batek ulertzen dute bete-bete-
an diotena?», galdegin dute.
«Ausartuko nintzateke esatera
portzentaje txiki batek, eta, or-
dea, mezua heldu egiten da.
Zergatik euskararekin ez?».
Hortxe eman zuten mahai gai-
nean kolpea eta zutenarekin,
direnarekin, Bartzelonan zein
Madrilen aritu dira, euskarari
uko egin gabe.

BEGIRADAK ALDE BIETATIK

Familia mailan ez zuten pre-
siorik sentitu, baina bazuten
kezka inguru flamenkoan
izango zuten harreraz. «Hiz-
kuntza tradizionaletik atera-
tzen zara, eta, batzuetan, eus-
karaz gainera.  ‘Zergatik?’
galdegin dezakete. Eta guk dio-
gu, ‘zergatik ez?», arrazoitu du
Jonyk. «Nik horrela sentitzen

dut, hemen jaio eta hezi naiz.
Eta horregatik ere izan dugu
beste beldur bat: euskaldunek
nola hartuko duten Mikel La-
boa horrela abestea.  ‘Hori
inoiz’, pentsa dezakete. Beste-
tik, flamenkoak bertsiorik ez
egiteko eskatzen…». «Alde ba-
tetik zein bestetik izan, gure
beldurra zen jendeak hemen
nola hartuko ote zuen egiten
dugun hori…», aitortu du Da-
vid Bernardezek.
Ramonek gauza bitxiak bai-

na oso onak sentitu ditu azken
hilabeteotan. Aipatu du orain
abestu egiten dituela garai ba-
tean debekatuak zituenak.
«Garai batean ezin genuen
euskaraz abestu, eta astindu
ederrak ere jaso genituen ho-
rregatik! Aldi berean, Antigua-
ko nire lagunei esaten nienean
flamenkoa kantatzen nuela…
70eko hamarkada zen.  Euska-
raz, gaizki. Flamenkoa, gaizki…
Orain hori guztia egiten dut

eta zoriontsu naiz! 30 urte gal-
du ditut bat-batean!».
«Askatasunari kantatzen 

dioten kulturak dira ijitoa eta
euskalduna», diote. «Abestie-
tan ikus daiteke, transmititzen
dugun mezuetan. Letra fla-
menko batzuk euskaraz abes-
tuko bagenitu, posible da lotu-
ra asko ateratzea, eta ulertzea
asko dutela amankomunean.
Herri ijitoa asko sufritu eta
pairatu duen herria da. Hiz-
kuntzaren jazarpena, galtze-
raino, ez zaio herrialderik ai-
tortu, arrazakeria… Horrek
guztiak musikan babestera
eraman gaitu, eta letra batzuk
oso goibelak dira. Batzuk izu-
garriak dira; gure egoerek nola
egiten duten bat ikus daiteke.
Flamenkoan jorratzen diren
gai batzuk euskaraz egingo ba-
lira… Baina mantso egin behar
da, letra onekin askatasunari
zuzendutako mezuak direlako,
berdintasunari, errespetuari».

Jonyren hitzek sakontasuna
dute, eta hausnarketarako tar-
tea zabaldu du. Escuderoren
ustez, «zoritxarrez, gure histo-
riak berak, horrela sentitzera
eraman gaitu. Edo zuria edo
beltza, eta, atzera begiratzen
baduzu, ulertuko duzu». Ber-
din beste egoera batzuekin.
Euskal Herrian jaio eta heziak,
uste dute bertakoak ez direnek
akaso «gauza asko» ez dituzte-
la ulertuko; hemengoek, bai,
ordea, «bizi izan dutelako, eta
gertutik bizi  behar delako
ulertzeko. Ijitoekin gauza bera:
gertutasuna behar da, ezagutu
egin behar dituzu ulertzeko.
Eta elkarbizitza hori dagoene-
an gauza askoren ‘zergatiak’
ulertzeko gai izango zara». 
Hunkituta bukatu ditu hi-

tzok. Egoeraren sentiberatasu-
naz ohartuta, izotza apurtu du
Ramonek, beti bezala irriba-
rrea ahoan. «Olé, olé! Zorione-
koak garela!».

Juan Carlos RUIZ | FOKU

«Urkok eskutitza

idatzi digu, eta

benetan hunkituta

gaude. Guretzat

erreferentea da; hori

da saririk onena,

edozein telebista

saioren gainetik»“





herritarrak

Duela bi hilabete eskas dozenaka mila lagunek Altsasuko gazteen askatasuna eskatu zuten Iruñean, bidega-

bekeria ikaragarri batetik atera zitekeen justizia apurra, alegia. Erantzuna ez zen berandutu: kartzela, urrun-

tasuna, laidoa. Apirilaren 14a igaro zen baina mobilizazio egun handi hura ez zen eguna izan, beste egun bat

baizik. Gaurkoa bezalaxe. Elkartasun, sumin, borroka egun bat. Beste bat, horrelako behar beste izango direla

adierazteko. Beste egun bat, zoritxarrez azkena izango ez dena, gazte horiek etxetik ehunka kilometrora hor-

ma grisen artean itxita jarraituko dutelako. Zoritxarrez... eta zorionez azkena izango ez dena, han dauden bi-

tartean beren herrikideen elkartasunaren, suminaren eta borrokaren berri izango dutelako.  

Iruñean izango gara zuengatik, zuen senideengatik. Zuen askatasun eza denon askatasun eza dela ikusa-

razi duzuelako. Gizarte, herri, komunitate oso bat errazegi ahazten diren balioen inguruan kohesionatu du-

zuelako. Behar beste egun zuengatik, zuen senideengatik... guregatik. Xabier Izaga Gonzalez

BEHAR BESTE EGUN ZUENGATIK, GUREGATIK

Jagoba MANTEROLA | FOKU

C IKUSMIRA
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B
a r a k a l d o k o
Udalak hiruga-
rren urtez ja-
rraian antolatu
du Baffest ar-
gazki jaialdia.

Aurten berezitasun nabarme-
na izan du, parte hartu duten
sortzaile guztiak emakumeak
izan direlako. Ura Iturralde
(Tolosa, 1979) izan da sortzaile
berrien saria jaso duena. Hasi-
berriaren saria jaso du eta be-
rak halaxe sentitzen du bere
burua, abiatzen bezala. «Ar-
gazkiak ateratzen urte batzuk
daramadan arren, benetan
gustura geratu naizen lehen
lana Baffesten aurkeztu duda-
na izan da, samariarrena», ai-
tortu du.

Betidanik gidatu dute bere
bi pasioek; argazkilaritzak eta
bidaiatzeak. Baina duela bos-
pasei urte arte ez ditu biak pa-
rean jarri. «20 urte nituenetik
bidaiatzen dut kamera aldean
hartuta. Baina zortzi urtez  ko-
pia-denda batean aritu nin-
tzen lanean eta oporrak balia-
tzen nituen bidaiatzeko.
Bidaiatzea eta bidaietan argaz-
kiak ateratzea lanbide duela
bospasei urte bihurtu nuen.
Horregatik diot hasiberria nai-
zela». 

Baffest jaialdian “Azken sa-
mariarrak” lana aurkeztu du,
saritua izan dena. «Palestinan
topatu nituen, bidean. Ez zen
aurretik pentsatuta neukan
lan bat. Nik normalean helbu-
ru garbi batekin bidaiatzen
dut, oso ondo zehaztutako gi-
doi batekin. Normalean oso 
garbi izaten dut landu nahi
dudan gaia eta aurretik gai ho-
rren inguruko sekulako ikerke-
ta egiten dut. Palestinara, bai-
na, beste gai baten atzetik
abiatu nintzen. Hasiera batean
beduinoen bila joan nintzen.
Ez nuen gatazkan sartu
nahi –nahiz eta gatazka bizi
izan–, zeozer desberdina egin

Barakaldoko Baffest argazki jaialdian saritu dute Ura
Iturraldek samariarren inguruan egindako lana. Tolosarra
«erabat gustura» utzi duen lehen lana izan da Palestinan
parean topatu zuen komunitatearekin egindakoa.
Istorioen atzetik bidaiatzen du, kamera konpainia bakarra
duela, kontatu gabekoak kontatzeko ahaleginean. 

URA ITURRALDE nahi nuen, eta beduinoen bila
abiatu nintzen, oso errealitate
gatazkatsua bizi dutelako. Eta
haien atzetik nindoala topatu
nituen samariarrak», hasi da
kontatzen Iturralde. Sekulako
deskubrimendua izan zela ai-
tortu du. «Ez nekien ezer sa-
mariarrei buruz, ez nekien
existitu ere egiten zirenik. Txi-
kitatik askotan entzun izan
dut ‘samariar ona’ esamoldea,
baina ez neukan ideiarik haiei
buruz». Berehala konturatu
zen, baina, samariarrek ezau-
garri eta baldintza bereziak zi-
tuztela.

«BURBUILA BATEAN BIZI DIRA»

«Burbuila batean bezala bizi
dira eta ez dira gatazkan sar-
tzen. Oso ondo moldatzen dira
palestinarrekin eta israelda-
rrekin. Erabat aparteko mun-
du batean bizi dira, beren erli-
jioaren arabera. Baina ondo
bizi dira. Garai batean sama-
riarrak Jordania aldetik ibili zi-
ren, eta, ondorioz, gaur egun
hiru pasaporte dituzte: jorda-
niarra, israeldarra eta palesti-
narra. Israelen lan egiten dute
eta Palestinan bizi dira. Eta se-
kulako etxeak dituzte. 750 per-
tsonako komunitatea da». Sa-
mariarrak, beraz, ondo ikusiak
daude alde guztietatik. «Pen-
tsa, Tel Aviveko aireportuan
arazo mordoa izan nuen, bai
sartzeko eta, batez ere, atera-
tzeko. Hiru ordu eduki nindu-
ten galdetegi batean eta sama-
riarrekin egon nintzela esan
nienean poliziei, arazo guztiak
desagertu ziren. Samariarrei
buruzko galderak egin zizkida-
ten –esaten nuena egia ote zen
ziurtatzeko– eta horiei esker
libratu nintzen». 

Fotokazetaritzaren eta ar-
gazki dokumentalaren arloan
mugitzen da. «Ni beti istorio
bila joaten naiz, jakin-minak
gidatzen nau. Asko irakurtzen

hutsa

Ura Iturralde argazkilari tolosarra saritu dute Barakaldoko Baffest jaialdian. Argazkiak: Jon URBE | FOKU

infraganti
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dut eta nire interesa pizten
duten gai mordoa topatzen di-
tut. Baina egia da badirela ku-
tunagoak ditudan gaiak; Pales-
tina,  Kuba,  emakumeekin
lotutako gaiak... Orain sama-
riarrekin egin dudan lanaren
haritik, gustatuko litzaidake
gutxiengoen inguruko proiek-
tu luze bat osatzea». 
Samariarrak gutxiengo pri-

bilegiatua dira. «Nik egun be-
rezi batean topatu nituen sa-
mariarrak,  Barkamenaren
Eguna deiturikoan. 24 orduz
sinagogan errezatzen egon be-
har dute, baraurik, eta ezin du-
te teknologiarik erabili. Gizo-
nak eta mutikoak 24 orduz
sinagogatik atera gabe egoten
dira, eta, emakumeak eta nes-
katoak, kanpoan, sartu-irtene-
an eta hizketaldi lasaian. Ema-
kumeak nahiko egoera onean
bizi direla ikusi nuen; ikas de-
zakete, lan egin dezakete...
Haien hitzetan aske bizi dira.

Orain, gainera, konbertitutako
emakumeak onartzen dituzte,
eta lehen ez. Eta Ukrainara joa-
ten dira emakume bila». 
Aipatu bezala, bidaiek eta ar-

gazkilaritzak betidanik izan
dute pisua Iturralderen bizi-
tzan. «Oso txikitatik, telebis-
tan bidaia erreportaje bat
ikustean ni ere hara joango
nintzela esaten nuen berehala.
Argazkilaritza, berriz, betida-
nik gustatu izan zait. Artisti-
koa den guztiak betidanik era-
karri nau». 

hutsa

Ikasketez diseinatzaile grafi-
koa da. «Kopia-dendan txori
bat kaiolan bezala sentitzen
nintzen eta hilabeteko opo-
rrak baliatzen nituen kaiolatik
alde egiteko. Zortzi urteren on-
doren, lanik gabe geratu nin-
tzen. Akordatzen naiz nagu-
siak lanik gabe geratuko
nintzela esan eta segidan Lei-
dor ondoko liburu dendara jo-
an nintzela. Asia guztiko Loly
Planet gida erosi nuen. Etxera
joan eta amari esan nion ‘ama,
lanik gabe geratu naiz eta hiru

hilabetez nire kamerarekin
Asiara joatea pentsatu dut’.
Hor hasi nintzen argazkilari-
tzaren bidean saiatzen. Betida-
nik buruan neukan ideia bati
serioago eutsi nion». 
Nahikoa autodidakta dela

dio, nahiz eta argazkilaritzare-
kin lotutako ikastaroak egin
dituen eta egiten segitzen
duen. «Madrila joan nintzen
ikastaro batera, eta, hori tarte-
ko, ‘Interviú’ aldizkarian argi-
taratu nituen nire lehen lanak.
Amiantoa, Abiadura Handiko
Trena... horrelako gaiak egin
nituen ‘Interviú’-rako. Baina ez
ziren nire gustuko lanak. ‘El
Pais’ egunkarian eta Al Jazee-
ra-n ere argitaratu izan dut.
Baina, zalantzarik gabe, ‘7K’
igandekarian eta ‘Zazpi Haize-
tara’ bidaia aldizkarian argita-
ratzen dut nagusiki». 

BAKARRIK BIDAIATZEN DU

Ura Iturraldek bakarrik bidaia-
tzen du normalean eta hala
egitea gustatzen zaio. «Ni oso
bakartia naiz bidaiatzen duda-
nean. Nahikoa konpainia dau-
kat nire kamerarekin. Gai naiz
banku batean eseri eta bi ordu
bertan emateko, argi egokia
etorri zain, norbait puntu ze-
hatz batetik pasatzeko zain...
atera nahi dudan argazkiaren
zain, alegia».  Samariarren
erreportajea egiten, adibidez,
17 egun pasatu zituen. «Kontu-
ratu nintzen arratsaldeko bos-
tetan argi bikaina egoten zela
eta egunero garaitsu horretan
joaten nintzen. Orduak eta or-
duak eman nituen haiekin». 
Bakarrik bidaiatzen duen

emakumea. Bistan da ertzak
badirela. «Egia da asko zaindu
dudala nire burua eta ez dut
arazorik izan. Asian, adibidez,
ez nuen inongo arazorik ikus-
ten. Nire disgustu handiena
izan da Thailandiara joan eta
bertan Tolosa erdia topatzea.

«Bakarrik bidaiatzen dut. Asko zaindu dut nire
burua eta ez dut arazorik izan. Mozambiken
izan dut arazo bakarra; turista bakarra, zuri
bakarra eta emakumea nintzen. Dena gaizki»

«Lanik gabe geratuko nintzela jakin eta segidan
liburu dendara joan nintzen, Asiako Loly Planet
gida erostera. Etxera joan eta amari esan nion
hiru hilabeterako Asiara nindoala»
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Thailandia oso masifikatuta
dago. Baina Hego Amerikan,
adibidez, gaua iritsi orduko os-
tatura joaten nintzen.  Eta
gauez atera nahi banuen, beti
topatzen nuen norbaiten la-
guntza. Bakarrik ez nintzen
ibiltzen. Rio de Janeiron, esate-
rako, gazteak joan ohi diren
aterpetxe batera joan nintzen
eta taldean ateratzen nintzen.
Gauez 30 pertsonako taldea
ateratzen ginen». 
Ikara, benetako ikara, Mo-

zambiken pasatu zuela aitortu
du. «Ni nintzen han zegoen tu-
rista bakarra, zuri bakarra eta,
gainera,  emakumea.  Dena
gaizki. Egunez kaletik nindoa-
la lau gizonezko atzetik segika
nituela konturatu nintzen.
Obratan zegoen eraikin batera
sartu eta garrasika hasi behar
izan nuen laguntza eske. Mo-
zambiken ez nuen nire burua
ondo ikusi eta beldurra pasatu
nuen». 
Fuji kamera txiki batekin

agertu da hitzordura, oso ka-
mera diskretua. Azkenaldian
kamera horrekin bidaiatzen
du, garrantzitsua baita oharka-
bean pasatzea. «Niretzat oso
garrantzitsua da oharkabean
pasatzea, jendearen artean la-
sai ibiltzea, inoren arretarik ez
erakartzea...». 
Aurretik bidaia eta egin as-

mo dituen erreportajeak asko
prestatuagatik, unean uneko
baldintzek eta egoerek agin-
tzen dute beti. Samariarren
erreportajearen aurretik Ku-
ban egon zen Iturralde, berta-
ko erlijio gutxituen inguruko
lan bat josten. «Etsigarria izan
zen. Hilabete bat eman nuen
bertan eta 30 argazkirekin
bueltatu nintzen. Palestinatik,
berriz,  2.000 argazkirekin
bueltatu nintzen». 
Kubako erreportajeak aho

zapore gazi-gozoa utzi zion
arren, espero gabeko bidea

egin zuen lan horrek eta Al Ja-
zeera-k erosi zuen. «Nik pen-
tsatuta nuen lan bat egitea Ku-
ban eta ez zitzaidan atera.
Beste gauza bat atera zitzai-
dan. Baina Al Jazeera-ri asko
gustatu zitzaion eta erosi egin
zuen. Ezin da inoiz asmatu».
Hala ere, pozik dagoen arren,
buruan dauka beti egin nahi
zuen eta egitea lortu ez zuen
argazki hori. «Oso exijentea
naiz nire buruarekin». 
Baffest jaialdiko sariak bul-

tzada emango diola uste du,
baina estutu ere egingo duela
sentitzen du. «Samariarren
erreportajearekin gustura ge-
ratu naiz eta asmoa dut hu-
rrengo bidaia Iranera egitea.
Ideia zehatz baten atzetik noa,
oso zaila den proiektu bat dut
buruan. Ea lortzen dudan.
Noski, maila berdina edo han-
diagoa eskatu behar diot nire

lanari. Ni berez oso zorrotza
naiz nire buruarekin eta orain,
sari horrekin, are zorrotzagoa.
Berdin edo hobeto egin behar
dut. Presio hori badaukat». 
Aurtengo Baffest jaialdiak

emakume argazkilarien gaine-
an jarri du fokua. «Fotokazeta-
ritzari begiratzen diot nik eta
oso-oso emakume gutxi dabil-
tza alor horretan. Baina Tolo-
sako argazkilaritza taldean ere
oso emakume gutxi daude, eta
ez dut ulertzen zergatik. Egia
esan garrantzitsua da horrela-
ko jaialdi batek errealitate hori
lehen lerrora ekartzea». 
Urrian joan nahiko luke Ira-

nera. «Eta, normalean, zerbait
buruan sartzen bazait, egin
egiten dut. Orain bidaia hori
prestatzen ari naiz, informa-
zioa biltzen». • 

Amagoia Mujika Telleria

hutsa

hutsa

L
arrua erreferen-
tzia unibertsala
dugu. Historian
zehar gizatalde

guztiek larrua jarri izan dute jo
puntuan, haien sinesmen, errito,
tradizio, herri identitate eta gerta-
kari sozialen egikaritze eta gataz-
ka-leku modura. Ez da  kolore kon-
tu hutsa izan. Gatazka edota
identitate horien lekuko ditugu zu-
laketak, eskarifikazioak, erdain-
kuntza, ablazioa edo erauzketa,
gorputz tatuaia eta beste hainbat
errito edo ohitura. Askotan sines-
men eta erlijio kontuekin lotu izan
ditugun erritoek, fedearekin baino, 
gizatalde identitatearekin lotura
handiagoa izan dute. 
Gaurko Mendebaldeko gizarte-

an, horietako asko arbuiatu egin
ditugu, menperatze edo gizarte pa-
triarkalaren ikurtzat jotzen ditugu-
lako. Hala ere, larruak hor dirau
norberaren erreferentzia bila.
Orain, talde ikuskeratik ihes egin
eta norberaren erreferentzia per-
tsonal modura lantzen dugu la-
rrua. Larruaren bidez ez dugu giza-
taldearekiko erreferentzia bilatzen;
alderantziz, indibidualismoa, des-
berdintasuna, originaltasuna balo-
ratzen ditugu; berezia izatea. 
Giza larrua imitatuz munduan

aurreratuena omen den “Sophia”
robota aurkeztu diguten bitartean,
hasiak omen dira giza larruaren
azpian gordeleku modura edukiz
beteriko memoria txikiak txerta-
tuz gizakiak robotizatzen. Han
gordeko omen dira, balio material
guztien kodeak; bankuko kontuak,
telefono gidak, etxeko giltzak, nor-
tasun agiri pribatuak, segurtasu-
naren izenean. Larrua,  guztiahal-
duna!
Hori eta gero, euskaraz, jarraitu-

ko ote dugu maitasun edota pasioz
larrua jotzen, larrua bete jan eta
edaten, edo larrutik ordainduko
dugu? Ze giza larru? •

Larruak
Antton
Izagirre
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T
ransformazio digitalean
aurrera egitea helburu-
tzat hartzen denean,
konpainia handiek, txi-
kiek edo «start-up»-ek
arazo berdinari egin be-

har diote aurre: hardwarean eta
softwarean egin beharreko hasiera-
ko inbertsioa neketsua egiten da.
Dirua jartzea salbatu beharreko ozto-
poetako bat besterik ez da gainera, az-
piegituraren mantenua eta horrek
hartzen duen denbora ere ez baitaude
maiz enpresaren estrategiarekin le-
rrokatuta. Zorionez, hodeiak –edo
cloud computing-ak– zailtasun horiek
arintzen ditu. 
Baina, zer da cloud computing-a,

konputazioa hodeian edo, laburki
esanda, hodeia? Esan genezake sarera
konektaturik dagoen “zerbitzari bate-
an” ostatu hartuta dauden programa
eta zerbitzu multzo bat direla, Inter-
netera konexioa duen edozein konpu-
tagailutik atzigarri eta exekutagarri
direnak, konputagailuaren disko go-
gorrean ezertxo ere instalatu gabe.
Horri esker, enpresek denbora aurrez-
tu eta kostuak gutxitzen dituzte.

Hornitzaile batek hodeiko azpiegi-
tura-zerbitzuak eskaintzen dituela al-
darrikatzen duenean, normalki, ondo-
rengo hiru modalitate hauetako batez
dihardu: 
1.- Softwarea zerbitzu bezala (SaaS,

Software as a Service): Software-bana-
keta eredu bat da, non bai aplikazioei
bai hauek erabilitako datuei zerbi-
tzuaren konpainia-hornitzaileak
ematen dien ostatu. Hala, erabiltzaile-
ek sare bidez, normalki Internetez,
atzitzen dituzte. Ondorioz, enpresak
erabiltzen duen softwarea ez dago en-
presa bertan, hornitzailean baizik, eta
haren ardura da hodeiko softwarea-
ren mantenua, eguneraketa, datuen
segurtasuna eta laguntza-teknikoa.
2.- Plataforma zerbitzu bezala (PaaS,

Platform as a Service): Hodeiko solu-
zio honek garapen ingurune oso bat
eskaintzen die erabiltzaileei euren
web aplikazio propioak garatu, kude-
atu eta banatu ahal izan ditzaten. Pa-
aS ereduak Interneten aplikazioak ga-
ratu eta ezartzeko ziklo osoa hartzen
du barne.
3.- Azpiegitura zerbitzu bezala (IaaS,

Infraestructure as a Service): Modali-

tate honetan hornitzaileak erabiltzai-
leei sarbidea ematen die baliabide in-
formatikoetara, hala nola, zerbitza-
riak, sareak eta biltegiratzea. Fisikoki,
zerbitzari eta sare ugariren artean ba-
natuta daude eta hodeiko zerbitzu-
hornitzaileak mantentzen ditu. Beze-
roak, bere aldetik, osagaia horiek
modu birtualizatuan erabiltzen ditu
bere plataforma informatiko propioa
eraikitzeko. Horrela, hardwarea zuze-
nean erosi ordez, erabiltzaileak IaaS
eskariaren arabera ordaintzen du (on
demand).

«Cloud Computing» hornitzaile one-
nen rankinga etengabeko lehian da-
go lehen postuak lortzeko, nahiz
eta hornitzaile guztiek ez dituzten
hiru ereduetako zerbitzuak eskain-
tzen. 2017ko azken hiruhilekoan zer-
bitzu eskariak %45 egin zuen gora.
2017an fakturatutako bolumena kon-
tuan hartuta, hodeiko bost zerbitzu
hornitzaile nagusiak, Forbesen arabe-
ra, honako hauek izan ziren: Micro-
soft, Amazon, IBM, Salesforce eta SAP.
Gainera, Gartner azterketaren arabera,
Amazon Web Services-ek mundu oso-
ko hodeiko zerbitzuen merkatuaren ia 
erdia (%44,1) izan zuen 2017an eta
1.300 zerbitzu baino gehiago martxan
jarri zituen urte horretan; jarraian,
%7,7ko merkatu-kuotarekin, Microsoft
Azure dago. Hala ere, askoz hornitzaile
gehiago daude, besteak beste, Google
Cloud eta Alibaba Group. Berriak ere 
agertuz joango dira, eta, beste batzuk,
aldiz, rankingetik eroriko dira.
Bien bitartean, cloud computing-en

oinarritutako negozio-ereduen adibi-
de ditugu Netflix, Pinterest, Wallapop,
Interflora, Securitas Direct, Mapfre,
eDreams, Expedia, Ticketea, Bartzelo-
nako Liburutegi Nazionala, Walt Dis-
ney... Zerrenda amaigabea da.
Behin hau guztia esanda, bai kon-

painia bezala bai aisialdia asetzeko az-
ken kontsumitzaile bezala, ez ote dau-
kazu soluzioa hodeian? •
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Hodeiaren esku

Rosa Arruabarrena Santos
Donostiako EHUko Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria
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«PLENCIA» BAPOREA, PASAIAKO PORTUAN HONDORA

Juantxo EGAÑA

RICARDO MARTIN. KUTXATEKA

1919ko otsailaren 18ko goizaldeko lau eta erdiak aldera, «Antonio», Pasaiako kai zaharre-
an porturatuta zegoen 650 tonako baporea, hondoratzen hasi zen. Guardia egiten ari zen
marinelak alerta jo eta karabineroak jakinaren gainean jarri zituen. Ontzia salbatzeko ezer
egiterik ez zegoela ikusita, tripulatzaileek lurrera salto egin zuten eta baporea hondoratzen
ikusi zuten. Azketa konpainia armadorearena, baporea Dunkerquera abiatzeko prest zego-
en, 400 upel ardo zeramatzala. Sotoan zegoen kargamentu guztia galdu egin zen. Egun ba-
tzuk lehenago, «Plencia» izeneko beste bapore bat hondoratu zen Pasaiako portuan, almi-
doi  eta ardo kargamentu batekin abiatzeko prest zegoela. Argazkian, ontzia berriz
flotarazten saiatzen ari diren unea jasotzen da. Donostiako Hondarribia kaleko Carte etxeko
Ricardo Martinek egin zuen argazkia. 
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