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D
uela zenbait hilabete, GARAren espoliazioa
gauzatuko zutela jakin genuenean, egin di-
gutena salatu bai, baina gure indarren zati
handi bat guk egiten duguna, hain zuzen
ere, egiten dugunaren balioa aldarrikatze-
ra joango zela erabaki genuen. Kolpea hain

da latza kosta egiten dela burua altxatu eta horri eustea. 
Horrexegatik, hasteko, kanpaina ondo doala esan be-

har dugu. Gure komunitatearen erantzuna itzela ari da
izaten. Baita gure lanaren irakurle ez den baina egin di-
guten hori basakeria dela uste duten herritar horiena
ere. Urte luzez kanpotik esan dutenaren aurka, pluralta-
suna balio zentrala da gure gizartean eta kolpe honekin
erreflexu hori aktibatu dela uste dugu. Adibidez, dato-
rren larunbatean, Kursaalen egingo dugun lan-bilerara-
ko boluntario asko apuntatu
dira. Gure plana azalduko
dugu eta datozen hilabetee-
tako lan plangintza eta mol-
deak zehaztuko ditugu. Jaki-
na, gonbidatuta zaudete.
Babes hau guztia eskertu

ondoren, egiten dugun hori
aipatu nahi dut. Alegia, gure
lankideek egiten duten kaze-
taritza lana azpimarratu
nahi dut. Adibidez, azken as-
tean elkarrizketa sorta ede-
rra argitaratu dugu. Gehiegi
eta oker erabiltzearen ondorioz zenbait komunikabide
formatua erretzera heldu direla iruditu arren, nire ustez
elkarrizketaren generoa ederra da. Pertsona interesgarri
bati egindako elkarrizketa sakon bat jendea kazetaritza-
ra engantxatzeko bide hoberenetako bat iruditzen zait.
Tarte txikian asko ematen duen generoa da.
Zentzu horretan, Joseba Sarrionandiaren elkarrizketa

borobila iruditu zitzaidan. Idazleak gure kezka partiku-
larrari emandako erantzuna azpimarratu nahi dut, auzi
honi arnas zabalagoa, komunitarioa baina are eta uni-
bertsala ere, ematen diolako: «Euskaldunek, urgentzia-
rekin nire ustez, komunikazio esparru anitz bat osatzera
bideratu beharko genituzke energia guztiak». 

Elkarrizketa horren egun berdinean Alex de la Iglesiari
7Kn egindako elkarrizketa ere bikaina zen. Kasu horre-
tan, gehien dakienaz soilik mintzatu zen: zinemaz. Eta
zerbaitez hainbeste dakien norbait horrela hitz egiten
entzutea beti da gozagarria. Pena batekin geratu nintzen,
ordea. Sarrionandiarenaren guztiz desberdina den erbes-
te «boluntario» batetik –zinema egin ahal izateko Madri-
lera joatea erabaki zuen heinean, De la Iglesiak horrela
definitu du bere burua–,  bere jaioterria maila politiko-
kulturalean nola ikusten duen jakitea gustatuko litzaida-
ke. Jatorri, ibilbide eta ikuspuntu zeharo desberdinetik,
diagnosian egon daitezkeen loturak, antzekotasunak eta
aldeak interesgarriak izan daitezkeelako, hain zuzen ere.
Gauzak ez baitira “abertzale/ez-abertzale” terminoetan
ikusi behar. Edo ez soilik, behintzat. Izan ere, Brexitari

buruz egindako elkarrizketa sortaren barruan, Jeremy
Gilbertek zioen bezala, «kultura eta politika banaezinak»
dira. Laura Parker eta Paul Masoni egindakoak ere politi-
koki ezin interesgarriagoak dira.
Kulturaren muinetik, baina harago begiratuz, ostegu-

nean bertan Gorka Hermosa, Jose Antonio Soria Pitti, To-
masa Guerero La Macanita, Jon Maiak eta Joseba Irazo-
kik egunkarian egin zuten topo. Berako musikariak
egindako abesti hipnotikoari jarraituz, elkarrizketa sorta
honek horixe erakusten du: «Mundua buruan kabitzen
zaizu, baina burua ez munduan» (letra: Xabier Gantza-
rain). Elkarrizketa on batek munduak zabaltzen dizkizu,
eta horixe da, besteak beste, gure balioa. •

{ datorrena }

Gureaz eta munduaz,
elkarrizketa sorta baten harira

Pertsona interesgarri bati egindako
elkarrizketa sakon bat jendea
kazetaritzara engantxatzeko bide
hoberenetako bat iruditzen zait. Tarte
txikian asko ematen duen generoa da

Iñaki Soto
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N
ikaraguako
G r a n a d a n
1925. urtean
jaiotako Er-
nesto Carde-
nal pertsona

entzutetsua izan da. Poeta
handia, konplexurik gabeko
marxista, apaiz engaiatua,
iraultza sandinistaren prota-
gonista. Bere bizar zuri eta
txapel beltzarekin, Askapena-
ren Teologiaren ahots nabar-
mena izan da. Asteon, 94 urte
dituela eta besikulako gaitz
bategatik ospitaleratuta dela,
komunikabideen lehen lerrora
bueltatu da. Zergatik eta ohe-
an etzanda, oxigenorako zun-
da sudurrean eta estola berdea
lepoan duela, 35 urtez iraun
duen elizaren zigorra etenda,
berriz ere meza eman duelako.
Frantzisko aita santuak Juan

Pablo II.ak, artean Cardenal
kultura ministro sandinista
zela, bizi osorako ezarri zion
debekua bertan behera utzi
du. 1984an Ernesto Cardenal,
bere anaia Fernando –jesuita
eta irakaskuntza ministro
ohia–, eta Miguel D’Escoto
apaiza, hirurak Nazio Askape-
nerako Fronte Sandinistako
(FSLN) militanteak, zigortu
egin zituen Karol Wojtila polo-
niarrak. Askapenaren Teolo-
giaren aurkako gurutzadaren
urteak ziren, eta Latinoameri-
kako Eliza katolikoaren sekto-
re atzerakoienak eta bereziki
Juan Pablo II.a nabarmendu zi-
ren borroka puri-purian zen.
Eta Cardenal izan zuten jo
puntuan, obsesio erabateko.
Azken 35 urteotan apaiz lanak

sekula egin gabea zen Cardenal,
sakramentu-liturgiak ospatu
edo bestelako sakramenturik
eman gabea. Baina, Cardenal
beraren hitzetan «Elizara iraul-
tza ekarri duen» Frantzisko aita
santuaren barkamena jaso on-
doren, agian bere bizitzaren az-

kena gertu sumatzen duelako, 
berehala eman zuen meza ospi-
taleko ohetik apaiz sandinistak.
Cardenalek berriz apaiztuta
emandako lehen meza, bere az-
ken meza ere izan daiteke, sare

eta, irla txiki hartan nekazari-
tzatik bizitzerik ez zegoenez, ar-
tea eta herri eskulangintza lan-
duz eta artelanak salduz atera
ziren aurrera.
Bertan erradikalizatu zen po-

litikoki Cardenal. «Gosetuari ja-
ten eman, biluzik dena jantzi, ez
dakienari irakatsi, etxegabeari
sabai bat eman» aldarrikatzen
zuen, ebanjelioaren irakurketan
oinarritutako hausnarketa
hauspo. Somozaren diktadura-
ren garai odoltsu eta gordinak
zirenNikaraguan.
Bere sandalia eta txapelare-

kin, zientziaren maitale sutsua
den predikaria Iraultza Sandi-
nistari gogobihotz lotu zitzaion.
Hala sasian nola gobernuan, be-
re engaiamendua erabatekoa
izan zen. Eta beti-beti eutsi die,
hierarkia katolikoaren eta ka-
marada izan zituen arduradun
sandinista askoren aurka, bere
sinesmenei: iraultza, marxis-
moa eta kristautasuna.
Bere hitz xumeekin, Cardena-

lek honela esaten du: «Poesia
nire bizitza izan da. Poeta, apai-
za eta iraultzailea naiz, baina ni-
re lehen bokazioa poesiarena
izan zen. Nire lanak inpakturen
bat izan badu, literaturatik kan-
poko arrazoiengatik da. Idazle
bezala ez naiz handia, baina ni-
re poesia inspiratzen duen kau-
sa handia da oso: pobreen eta li-
berazioaren kausa».
Handietan handi izanagatik

ere, gazteleraz idatzi duten po-
eten artean sari gutxien iraba-
zi dituena izango da, segurue-
nik, Ernesto Cardenal. Alta,
bere poema bilduma ikaraga-
rria da, besteak beste, “El autor
de Hora 0” (1957), “Gethsema-
ni Ky” (1960), “Epigramas”
(1961), “Salmos” (1964), “Maya-
pan” (1968), “Homenaje a los
indios” (1969), “Canto Nacio-
nal” (1973), “Oraculo sobre Ma-
nagua” (1973), “Canto a un país
que nace” (1978), “Tocar el cie-

Juan Pablo II. aita
santuak 1983. urtean
Managuako aireportuan
belaunikatuta zain zuen
Cardenali modu
inkisitorialean errieta
egin zioneko argazki
historikoa.   GAUR8

POETAREN AZKEN MEZA
Aita santuak barkatu eta birgaitu egin
du Ernesto Cardenal apaiz sandinista  

Mikel Zubimendi Berastegi

Bere sandalia eta txapelarekin, iraultza sandinistaren
protagonista eta Askapen Teologiaren ahots nabarmen,
Ernesto Cardenal figura ikonikoa izan da munduan. Bere
engaiamenduagatik 35 urtez Vatikanoaren zigorra jasan
ondoren, azkenean, Frantzisko aita santuak barkamena
eman dio eta meza eman ahal izan du poeta predikariak.

NIKARAGUA /b

sozialetan zabaldu diren bideo
eta argazkietan iradokitzen de-
nez. Irudiok indar handia dutela
ezin ukatu, Cardenal birgaituta
Frantziskok sinbolismo eta esa-
nahi handiko erabakia hartu
duela ukaezina den bezala.

BIZITZARI OTOITZ EGIN DION POETA

Thomas Merton estatubatuar
poeta erraldoi, pentsalari eta
zistertar-trapata monjea izan
zuen mentore Cardenalek. Oso
harreman estua izan zuten
biek, lagun minak, poeta han-
diak ziren biak, eta, dudarik
gabe, batak bestearen bizitza
asko aztertu zuen, ideia eta te-
ologia komunak landuz elka-
rrekin. Mertonek Kentuckyn
zuzendu zuen kontenplaziora-
ko komunitatea sarri bisitatu
zuen Cardenalek, eta, hein ba-
tean, bertan bilakatu zen bizi-
tzari otoitz egiten zion poeta.
Gerora, Mertonek Nikaragua

lakuko Solentiname irla txikian
komunitate bat sortu nahi izan
zuen, baina ez zuen Elizaren
baimenik jaso. Cardenalek har-
tu zion orduan lekukoa eta kon-
tenplaziorako komunitate bat
sortu zuen 1966an. Artistentzat
eta bikote ezkonduentzat espa-
zio irekia zen, kooperatiboa; po-
etek idatzi egiten zuten, pintura
primitiboa lantzen zuten pinto-
reek, nekazariek mugimendu
poetiko propioa sortu zuten,



Cardenal mundu osoaren be-
gien aurrean horrelako keinu
autoritario eta inkisitorialare-
kin tratatzea, gehiegikeria han-
dia izan zen. Inpaktu handikoa,
mezu politiko argikoa eta Car-
denalen soka berean ziharduten
apaiz engaiatuentzat mehatxu
zuzena. 
Orrialdeotan papereratzen

dugun argazki historiko hura
mundu osora zabaldu zen bere-
hala. Handik hilabete oso gutxi-
ra Cardenal berak jasoko zuen
zigorraren aurrerapena zen. 

A divinis zigortu zuten, teo-
rian, jainkotiarra den ekintza
orotik urruntzera behartuz. Bai-
na, zigortu, zergatik? Zeintzuk
izan ziren Ernesto Cardenalen
“bekatu” barkaezinak? Funtse-
an, bi: Juan Pablo II.ak ordezka-
tzen zuen fede katolikoaren or-
todoxiaren begietara apostatak
ziren doktrinak zabaltzea eta
politikoki zapalduekin engaia-
tuta gobernu sandinista iraul-
tzailearen partaide izatea. 
Munduko beste toki askotan

bezala, Euskal Herrian ere iraul-
tza sandinistak esperantza asko
elikatu zituen. Milaka euskal
herritar joan ziren Nikaraguara 
elkartasuna adierazi eta lagun-
tzera. Eta, are, bertaratu ez ziren
milaka eta milaka kristauren-
tzat eredua izan zen Cardenal,
pobreen aldeko eliza eskuzabal
baten eredu. 35 urte eta gero
barkamena eman dio euskal-
dun askok estimatuan duten
Frantziskok. Ez da goiz etorri. Ez
dadila beranduegi izan.
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lo” (1981), “Vuelos de victoria”
(1984) eta “Canto cósmico”
(1989) liburuak aurki daitezke.
2012an jaso zuen sari bakarre-
netariko batean honako alde-
raketa egin zuen, bere pentsa-
mendua ondo laburbiltzen
duena: «Chestertonek zioen
kristautasunak ez duela porrot
egin ez delako praktikan jarri.
Nik berdina diot marxismoaz,
ez da praktikan jarri. Kristau-
tasunak eta marxismoak ho-
rretan antza daukate: ez dira
porrot egin duten proiektuak,
oraindik gauzatu gabe baitau-
de. Nik kristaua eta marxista
izaten jarraitzen dut».

ORTEGA, SANDINISMOARI TRAIZIOA

Anastasio Somozaren diktadu-
raren aurkako borrokalari neka-
ezina, Cardenal goiz eta buru-
belarri sartu zen FSLNn. 1979ko
uztailaren 19an, Nikaraguako
Iraultzaren garaipenaren egu-
nean bertan, gobernu berrian
Kultura ministro izendatu zu-
ten. 1987ra gorde zuen kargua.
Aspaldi hautsi zuen FSLNre-

kin lotura, 1994an hain zuzen.
Azken urteetan, gainera, oso
kritiko azaldu da sandinismoak
hartu duen norabidearekin. Eta
hitz oso gogorrak, direnak eta
ez direnak, bota ditu Nikaragua
zuzentzen duten Daniel Ortega
eta Rosario Murillo senar-emaz-
teen aurka. Bere ustez, Nikara-
guan agintzen duen bikoteak
ezin dezake munduko ezkerra-
ren zilegitasuna jaso, beren
ekintza gupidagabeek ezkerre-
ko idealak traizionatzen dituz-
telako. Are, traizioaz hitz egiteaz
gain, Cardenalek iraultza sandi-
nistaren heroi eta martirien
memoriak ez duela «diktadore-
on ekintzekin zikindua izatea
merezi» esan du. Eta justizia es-
katu du, Ortega eta Murilloren
biktimek merezi duten justizia.
Egungo desadostasunak gora-

behera, dudarik ez dago Ernesto

Cardenal mundu osoko iraul-
tzaileentzat inspirazio izan zela
iragan mendeko 80ko hamar-
kadan. Figura ikonikoa zen, mi-
litantea, apaiz iraultzailea, kul-
tua, sentsibilitate handikoa. Eta
irudi batek mila hitzek baino
gehiago balio duela egia bada,
orduan, Cardenalek badu mun-
du osoan sonatua egin zuena. 

«A DIVINIS» ZIGORTUA

1983. urtean gertatu zen, Karol
Wojtila poloniarrak, Juan Pablo
II.a izenarekin aita santu egin
zutena, Nikaragua ofizialki bisi-
tatu zuenean. Mundu osoko te-
lebistak ari ziren bere hegazki-
na Managua sandinistan
lurreratu zeneko irudia ematen.
Eta hegazkinetik jaistean, han-
txe zuen zain, belauniko, poeta
eta apaiz iraultzailea. 
Aita santuak bere hatz-era-

kuslearekin seinalatuz kargu
hartu eta oso modu itsusian
errieta egin zion aireportuko
pistan bertan. Belauniko zen

Ospitaleko ohean
etzanda, oxigenorako
zunda sudurrean eta
estola berdea lepoan
duela, Frantzisko aita
sanduak birgaitu ostean
Ernesto Cardenalek 35
urte eta gero eman berri
duen mezaren irudia.
Luz Marina ACOSTA / AFP

«Poesia da nire bizitza. Apaiza eta iraultzailea
naiz. Idazle bezala ez naiz handia, baina nire
poesia inspiratzen duen kausa oso handia da:
pobreen kausa, liberazioaren kausa»

«Chestertonek zioen kristautasunak ez duela
porrot egin ez delako praktikan jarri. Nik
berdina diot marxismoaz. Ez du porrot egin.
Kristau eta marxista izaten jarraitzen dut»
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M
a r i a
Manuel
R o l a
B l o c o
de Es-
querdas

alderdiko diputatua da Portu-
galgo Parlamentuan. Aveiron
1984an jaiotako politikariak
entzuleak adi-adi edukitzen di-
tu. Galiziara etorri da Europan
faxismoak bizi duen goraldiari
buruz hitz egiteko. Hori bai,
«haustura» eragiten duten
gaietan beharrean, «klase kez-
ketan» oinarritu du bere hi-
tzaldia Portugalgo Ezkerreko
Blokeko emakume gazteak:
prekaritatean, ingurumenean
eta feminismoan. Eskuin mu-
turrak eragindako kakofoniari
ihesi egin dio horrela. 

Ezkerreko Blokea Antonio
Costaren Gobernu sozialista
babesten duten alderdietako
bat da. Diputatuak etorkizun

hobearen izenean bide bazte-
rrean uzten diren helburu ide-
ologikoei buruz hitz egin digu,
horixe baita Portugalek Euro-
pari erakutsi dion bidea.

Boaventura de Sousa Santo-
sek orain aste batzuk esan
zuen Portugalek «neolibera-
lismoa gezurra dela» frogatu
duela, ezkerreko alderdiek
Parlamentuan babesten du-
ten gobernu sozialistarekin.
Hiru urteko jardueraren balo-
razioa egitean, zuek hain op-
timistak al zarete?
Aurreko agintaldian, alternati-
barik ez dagoela dioen diskur-
tsoarekin bizi behar izan ge-
nuen. Agintaldi berria hastean,
berriz, «beldurraren» diskur-
tsoarekin jarraitu zuten, «in-
fernuko etsaia» zetorrela zio-
ten, alternatibarik ez dagoen 
ideiari bizirik eusteko. Baina
guk kontrakoa frogatzea lortu
dugu, alternatiba egon badago-
ela, Europak ezarritako aurre-
kontu mugei eta neoliberalis-
moari  aurre egiten dion
alternatiba bat posible dela.
Ideia kontserbadore horien
kontra borrokatzen dugu, mu-
ga asko dituen konponbide ba-
tetik abiatuta: ezkerrak nahi
baino mantsoago egiten dugu
aurrera, baina, aldi berean,
onura garbiak lortu ditugu.
Horren erakusle dira pentsioak
eta gutxieneko soldata igo iza-
na edo abortua bezalako gaie-
tan emandako hobekuntzak.

Erdeinuz, hasiera batean «ge-
ringonça» edo «txapuzaren
gobernua» deitzen zizueten.
Aurkariek sendotasunik ga-
beko koalizioa izatea egozten
zizueten, Alderdi Sozialista-
ren, Alderdi Komunistaren
eta Ezkerreko Blokearen arte-
ko aldeak oso handiak zirela-
ko. Baita euro bezalako fun-
tsezko gaietan ere.

Ez da ahaztu alderdirik bozka-
tuena Portugalgo Alderdi So-
zialdemokrata izan zela, eskui-
nak Parlamentuan gehiengoa
lortu ez bazuen ere. Pribatiza-
zioak geldiarazteko, lan bal-
dintzak berreskuratzeko eta
aurrerapen sozialak bermatze-
ko horrelako akordio bat, ezke-
rreko indarren horrelako
aliantza bat, testuinguru ho-
rretan soilik da posible. Guk,
baina, ez diegu uko egiten geu-
re aldarrikapenei; aldiz, Alder-
di Sozialista ezkerreko alder-
dien akordiora bultzatzea
lortu dugu. Adostasuna posi-
ble ez den beste alderdi ba-
tzuk, berriz, akordiotik kanpo
geratu dira. Horietako askok
Europarekin eta itunekin dute
zerikusia, gure ustez berriz ne-
goziatu behar baitira. Gure
lantaldeak, Gobernuak eta Al-
derdi Sozialistak ere esku har-
tu duten horrek, ondorioztatu
du aldaketarako tarte bat ba-
dagoela bide horretan, baina
beraiei ausardia falta izan zaie 
Europarekiko bestelako hur-
bilketa batean aurrera egiteko. 

Boto emaileak ulertzen al du?
Herritarrek lortutakoa uler-
tzen dute: gutxieneko soldata
igotzea, pentsioak igotzea, eta,
oraintsu, goi mailako irakas-
kuntza jasotzeko ordaindu be-
harreko tasak murriztea. Jaki-
na, gure betiko boto emaileak
kontratazio kolektiboaren in-
dartzea bezalako gaietan
gehiago aurreratzea nahiko lu-
ke, baina, oro har, lortutakoa 
onartzen du. Horrez gain, itxa-
ropen eza atzean utzi duen
gehiengo sozial batek ere ba-
besten du lortutakoa. Eta mo-
bilizatzen hasi da: jendeak
gehiago nahi du, gehiago eska-
tzen du, eta Gobernua presio-
natzen ari da. Hori oso garran-
tzitsua da fokua aldatzea
lortzen duelako: alternatibarik

«Europan alternatiba bat
eraikitzea posible dela

erakutsi du Portugalek»

MARIA MANUEL ROLA 

Europako Parlamenturako hauteskundeen

atarian,  guztiz zaharkituta dagoen

Europa eraikitzeko beste modu bat

badagoela frogatu du 

Portugalgo ezkerrak. 

Pablo L. OROSA / A CORUÑA

BLOCO DE ESQUERDAS
ALDERDIKO DIPUTATUA
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ez dagoela pentsatzetik, gau-
zak beste modu batera egin
daitezkeela pentsatzera.

Paradoxikoki, orain arte esan
dezakegu ezkerrarena gober-
nu kontserbadorea izan dela,
garai bateko eskubideak be-
rreskuratzera mugatu baita.
Ez du aurrera egin egungo gi-
zarteak dituen erronketan.
Bai, horrela da, lehen fase ho-
netan pribatizazioak eta geure
ekonomiaren suntsiketa geldi-
tzea baitzen akordioaren fun-
tsa, eta geure eskubideak be-
rreskuratzea. Gai estruktural
batzuetan hobekuntzak lortu
ditugu: pentsioak igo ditugu,
gutxieneko soldata ia %20 igo
dugu eta emakumezkoen eta
LGTBI komunitatearen eskubi-
deen babesari dagokionez ere
hobeto gaude orain. Arlo eko-

nomikoan, berriz, eraso neoli-
berala geldiarazten saiatu gara.
Eta arlo sozialean, herritarren
bizimodua hobetuko duten
neurrietan aurrera egin ahal
izateko bidea prestatu dugu.
Hemendik aurrera, hurrengo
hauteskundeei begira, mahaia-
ren gainean jarri behar duguna
aurrera egitea da, ez bakarrik
suntsiketa mantsotzea.

Ez al ditu Alderdi Sozialistak
hobekuntza horiek guztiak
bere posizioa indartzeko era-
biliko? Ez duzue beldurrik?
Alderdi Sozialista Gobernua
da, onerako zein txarrerako.
Jendeak badaki aurreko hau-
teskundeetara aurkeztu zuen
programa inoiz izan duen es-
kuindarrena zela, baita ezke-
rrak egindako presio izuga-
rriak eragin zuela bere

neurriak onerako aldatzea ere.
Gainera, egoera jakin batzue-
tan Alderdi Sozialistak bere
benetako izaera agerian utzi
du, lobbyekin bat eginez: iaz
energiaren inguruko neurri
bat onartu zen aurrekontue-
tan, baina gero hankaz gora
bota zuen, EDP multinaziona-
laren irabaziak kaltetzen zi-
tuelako. Gauza bera gertatu
zen etxebizitzaren sektorean,
inbertitzaile handien alde, edo
zezenketei zergak jaisteko pro-
posamenarekin. Adibide ho-
riekin herritarrak argi ikusten
du alde izugarria  dagoela
gehiengoa duen Alderdi Sozia-
lista baten eta ezkerrak kon-
trolatzen duen Alderdi Sozia-
lista baten artean.  

Horrelako eredu bat Euro-
para esporta al daiteke?

Orain urte batzuk sortu zen
koalizioaren ideia, baina garai
hartan hauteskundeak egin
aurretik lotu beharreko koali-
zio moduan ulertzen zen. Guk
esan genuen formulak boto
emaileen indarra lortuz gero
soilik izango zuela arrakasta.
Hauteskundeen aurretik geu-
re programaren zati bati uko
egin izan bagenio, ez genuke
gero indarrik izango ezer au-
rrera ateratzeko. Berdin gerta-
tzen da Alderdi Komunistare-
kin.  Europako baldintzak,
aldiz, oso bestelakoak dira:
egoera ezberdinak ematen di-
ra herritik herrira, eta beste-
lako akordioak ezkerreko in-
darren artean. Edonola ere,
kontu batzuek bazter guztie-
tan dute garrantzia, prekari-
tateak, klima aldaketak eta
genero berdintasunak kasu.

“
Argazkiak: Pablo L. OROSA 

«Herritarrek

lortutakoa ulertzen

dute: gutxieneko

soldata igotzea,

pentsioak igotzea,

eta, oraintsu, goi

mailako

irakaskuntza

jasotzeko ordaindu

beharreko tasak

murriztea»



atzerria

“

«Zer da, bada,

politika gauza

batzuei uko egitea

ez bada? Edo

iraultza bat egiten

dugu edo beti

erabaki beharko da

zer den

premiazkoena, zerk

ahalbideratuko

duen gehiengo

sozial bat lortzeko

oinarriak jartzea»

Beraz, minimoen akordio bat
lortzea litzateke helburua.
Akordioa errazago lortzen da
gai komunen inguruan ari ba-
gara, errefuxiatuen krisiari
emandako erantzun gizaga-
bea adibidez. Herritarren bi-
z imodua hobetzen duten
kontuen inguruan adostasun 
bat eskuratzea posible da.

Gauza batzuei uko egitea
esan nahi du horrek?
Zer da, bada, politika? Edo
iraultza bat egiten dugu edo
beti erabaki beharko da zer
den premiazkoena, zerk ahal-
bidetuko duen gehiengo sozial
bat lortzeko oinarriak jartzea,
ezkerreko programa bat abian
jartzeko beharrezkoa gehiengo
soziala lortzeko. Badakigu
egungo Gobernuaren progra-
mako gauza batzuk ez direla
gure gustukoak; horregatik
eusten diogu autonomiari.
Akordioak printzipio jakin ba-
tzuk baino ez ditu babesten.

Zuen programako ardatze-
tako bat feminismoa da.
Klima aldaketarekin batera,
feminismoa al da geure ga-
raiko borroka nagusia?
Guk garrantzi handia ematen
diegu ingurumen kontuei.
Besteak beste, petrolio kontze-
sio batzuk geldiaraztea lortu
dugu. Gizonen eta emakume-
en arteko berdintasunaren al-
deko borroka, berriz, mundu
osokoa da, eta, geure gizarte-
an, mugimendu feminista da
narratiba neoliberalari aurre
ondoen egin diona. Portuga-
len, esaterako, emakume lan-
gileak dira, horietako asko pre-
karioak, etxebizitza duinaren
aldeko borroka gidatzen ari di-
renak. Nabarmentzekoak dira
zaintzaile ez arautuak ere,
zaintzailearen estatutuaren
sorreraren inguruko eztabaida
plazaratzea lortu baitute.

Brasilgo egoerarekin kezkatuta al zaudete?
Brasilgo egoera beldurgarria da. Alde batetik,
Bolsonarok hauteskundeak irabazi dituelako.
Baino, batez ere, kanpaina nolakoa izan den
ikusita: fake news edo berri faltsuak nagusi izan
dira, eztabaida publikorik gabe gidatutako gi-
zarte bat ikusi dugu, gezurrez betetako kanpai-
na bat, inolako kontrapisurik gabe hedatzen di-
ren gezurrak, gorrotoa sustatuz lekua irabazten
duten politikariak... Brasil ikertu beharreko ka-
su bat izango da: horrelako estrategiak baziren
lehenago ere, baina egungo Brasilen politika ia
fede kontu bat izatera pasa da. Langileen Alder-
diak ustelkeria arazo ugari izan ditu, baina
onartu behar da bere agintaldietan herritarren
arteko ezberdintasunakmurrizteko programa
ugari jarri zirela abian. Tamalez lorpen horiek
ustelkeriaren ideiaren azpian ezkutatuta geratu

dira, politikari guztiak berdinak direla dioen
ideiaren azpian. Eta hori egia ez dela badakigun
arren, kaltea hor dago. Eta izugarria da.

Tankerako zerbait gerta al daiteke Europan?
Posible da, bai. Portugalen bertan ere izan geni-
tuen adibide kezkagarri batzuk: konpainia bate-
ko webgune batzuek fake news-ak asmatu zituz-
ten; esaterako, Catarina Martins Ezkerreko 
Blokeko zuzendaritzako kideak milioika euroko
balioa zuen ordulari bat zuela. Uste genuen sare
sozialak tresna egokia izango zirela ekintzaile-
entzat, ezkerrarentzat, salatu nahi zituzten in-
justiziak eta arazoak erakusteko aukera eman-
go zutela. Bada, eskuina eta eskuin muturra
tresna bera erabiltzen ari dira beren mezuak
inolako kontrapisurik gabe zabaltzeko, ideia
beldurgarriak bidegabe hedatzeko.

«Brasilgo egoera beldurgarria da: politika
ia fede kontu bat izatera pasa da»
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Estatu Islamikoa Sirian duen azken gotorlekua galtze-

ko zorian den honetan, milaka dira milizia kurduek pre-

so hartu dituzten jihadistak eta horien emazte eta se-

me-alabak. Argazkikoak Al-Hasakah eskualde kurduan

eraiki duten Al-Hol errefuxiatu eremuan daude.

2014an, sortu berri zen kalifa herriaren deiari erantzu-

nez, 45.000 izan ziren mundu osotik Irak eta Siriara abiatu ziren jihadistak, horietatik 6.000 bat

europarrak. Ehunka izan ziren jihadiston atzetik abiatu ziren emakume eta haurrak ere, 2014 eta 

2019 artean jaio diren umeak ahaztu gabe. Jihadista siriar eta irakiarrek jakin badakite kartzelan

hil nahi ez badute egun etsaitzat dituzten milizietan sartu beharra izango dutela. Inguruko he-

rrialde arabiar eta musulmanek ere nahi dutena egingo dute beraien jihadistekin. Europa da zer

egin ez dakiena. Ezta guk ere. Zein izango da argazkian ageri diren neska-mutilen patua? Zer

adierazten dute emakumearen begi ezkutuek? Beldurra, baina gurea. Dabid LAZKANOITURBURU

KALIFA HERRIA SUNTSITU OSTEAN,
ZER EGIN ONDORENGOEKIN?

BULENT KILIC | AFP

C IKUSMIRA
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O
tsailean gertatu diren
Belgikako institutue-
tako ikasleen mani-
festaldietan ikasleek
agertu duten lurral-
dearekiko kezkak eta

ardurak hunkituta naukate. Ikasge-
latik atera eta lurralde-politika egi-
ten hasi dira, klima agenda politiko-
an ezartzeko eskatuz. Haserrealdi
gazte europarraren hazia 16 urteko
Greta Thunberg suediarraren hitzal-
di ekologista izan omen da. Hark
piztu du beroaldia. Etorkizuna du-
ten belaunaldi berriek, klimak giza-
kiari jarri dion erronkari ekiteko
exijitzen dute, hartutako erremedio-
ak lausoegiak direla salatuz. Eskaera
zehatzak egin dituzte mugikortasu-
naren eta ekosistemen babesaren
inguruan. Esanguratsua da mugi-
mendua ez dela katastrofe “natural”
jakin baten alerta egoeran jaio. Eta

birala egin den klimaren ardurak ez
du moda baten formarik. Sekula ez
du gizarteak gaur eguneko informa-
zio andana eskuratzeko gaitasuna
izan eta sekula ez da sentitu akzio-
eremuan hain zaurgarri. Horregatik,
gazteek gauzatutako klima matxina-
dak balio handia du, zer eta lurralde
ikuspegi baten atzean.   
Klimaren aldaketak lurraldearen

ikuspegia zeharo baldintzatzen due-
lako, harrigarria gertatzen da gure
arkitektura ikasleen artean “antro-
pozeno” hitza  ezezaguna izatea
oraindik ere. Non eta euskal kostal-
deko lurraldeko jendartean, jakina
den moduan, klima aldaketen aurre-
an zaurgarritasun mailarik handie-
na itsasaldeko lurraldeek dutenean.
Angel  Lertxundik berriki  idatzi
duen bezala, unibertsitatea burokra-
tizazioaren eta etekinaren eritasu-
nean dago, ez du pentsamendu kriti-

koa eta norbanakoaren juizio inde-
pendentearen gaitasuna saritzen.
Errealitate eta bizitzatik aldenduta-
ko jakintza jasotzen dutela dirudi.
Dena dela, etorkizuneko euskal arki-
tektoekiko errukia agertuz, hiri-po-
litika gisa selfie postalak egitea pro-
posatzen duen lurraldean bizitzean
konprenigarria da errealitatearen
aurrean galduta agertzea eta hiri-
gintzan garrantzia duena identifika-
tzeko zailtasunak izatea. 

Baina gordinki esan dezagun: pla-
neta laborategi handi bat bilakatu
zaigu klimaren aferaren aurrean.
Egoera definitzen duten parame-
troak berriak direlako, orain arte
erabilitako formulek ez dute balio.
Lurralde antolakuntzaren erronka,
lurraldearen metabolismoa berres-
kuratzeko esku hartzeak proposa-
tzean eta ekosistemetan kate-ondo-
rioak eragitean datza besteak beste. 
Arrisku mailak neurtu eta aztertu

beharko dira, egoera bakoitzari era-
gin-esparru bat atxikiz: orain arteko
eragin-ordenak ekidin, eragin, ko-
piatu, katalizatu, mugatu edota be-
rregitea aukeratu beharko da, ka-
suan kasu.  Babespen estrategia
baino are garrantzitsuagoa izango
da, adibidez, sistema natural eta ar-
tifizialetan katalizatzaile estrategiak
ezartzea –egoerak sustatzea–. Ho-
rrek esan nahi du ekosistemak eta
paisaiak kudeatu behar direla, kon-
plexutasun handiko sistema dina-
mikoekin arituz. Hirigintzak horre-
lako sistemen katalizatzaile-lana
egin nahi baldin badu, lehenik “hiri-
gintza” hitza bera aldatzetik hasi be-
harko gara –unibertsitatetik, zerga-
tik ez–, hau da, diziplina errotik
birformulatu antzu gelditu ez da-
din –jadanik gelditu ez baldin bada 
bederen–. •

Ilustrazioa: ULA IRURETAGOIENA BUSTURIA

Lurraldea klima
gorrian

Ula Iruretagoiena Busturia - @ulissima5
Arkitektoa
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Hauteskunde zikloa abiaraztera doa, abia-
tu da dagoeneko. Berez, maiatzeko udal
hauteskundeak genituen lehen hitzor-
dua, baina Estatu espainoleko hautes-
kunde nagusiak aurreratu izanak hu-

rrenkera aldatu du. Ipar Euskal Herrian, berriz,
datorren urtean dira herriko etxeetako hauteskunde-
ak, eta, jakina, faktore hori hiru probintzietako indar
politiko zein hautetsi guztien buruetan da dagoeneko,
batez ere lehiara aurkeztuko diren hautagaien burue-
tan. Auzapez batzuek errepikatuko dute eta beste zen-
baitek ez direla aurkeztuko iragarri dute. Azken bost
urteotan hautetsiok konpromiso handia azaldu dute
Euskal Herrian izandako gertaera nagusiekin, hala no-
la, armagabetzearekin, presoen eskubideen aldeko di-
namikarekin edota, Ipar
Euskal Herriko hiru herrial-
deekin lotuta, instituziona-
lizazioarekin, besteak bes-
te.  Udalbatza berrietan
konpromiso maila hori be-
rretsi eta errepikatzeak
hauteskunde prozesu ho-
nen helburuetako bat izan 
beharko luke, kateak etenik
izan ez dezan. 
Harrabots mediatikoa,

nolanahi ere, Hego Euskal Herrian handitu da azken
egunotan, eta, maila handi batean, agenda Estatu es-
painoleko giroak markatzen digu; ohi denez, gehiegi-
txo. Berriro ere berezko agenda bat egituratzeko eta
lantzeko arazo franko ditugu. Dependentziaren patua.
Ezin dugu, horratik, ezikusiarena egin. Ultraeskuina-

ren eta espainolismo sutsuaren gorakadak eragina
izango baitu gurean ere. Autonomien Estatua bera ere
gehiegikeria bihurtu zaie. PPk transferentzien kontra
Espainiako Senatura eramandako ekimena adibide bat
baino ez da. Katalunia eta Euskal Herria kate motzean
lotzeko gogoa gero eta nabarmenagoa da.
Bere burua ezkertiartzat jotzen duen gobernu alder-

diaren aldetik, Pedro Sanchezen alderdiaren aldetik
alegia, ez da azkenean aurrerapauso handirik izan, ha-

sieran batean, zenbait gaitan, adierazpen itxaropen-
tsuak egin bazituen ere. Baina eskuinak beste mutu-
rrera egin die tira eta, ezin dugu gure burua engaina,
PSOEren DNA beti-betikoa da. Alfontso Guerraren eta
Felipe Gonzalezen DNA, azken finean.
Zoritxarrez, ezkerrean ez da ausardiaz jokatzeko mo-

duko indar eta mugimendurik atzematen. Gogoratzea
besterik ez dago zer gertatu zen bandera zurien ekime-
narekin. Elkarrizketaren aldekoa omen zen ekimena
independentismoaren aldebakarreko bidea inoiz bai-
no indartsuagoa zegoenean sortu zen, baina, aldiz, Es-
tatu espainolak 155. artikuluarekin erantzun zuenean,
egun batetik bestera desagertu egin ziren oihal eta ka-
miseta zuriak. Felipe VI.a erregeak bere mezu gotorra
egin ostean ez zuten elkarretaratze bat gehiago egin.

2011n 15M mugimendua jarri zen martxan, eta 78ko
erregimenaren giltzarrapoa puskatzeko ideia indartu
zen, alternatiba politiko bat sortzeraino. Podemosek
sekulako indarra hartu zuen hautetsontzietan, berezi-
ki, ez da datu hutsala, Katalunian eta Euskal Herrian.
Halere, Euskal Herrian 2011 hartan Bilduren fenome-
noa sortu zen, indartsu, ezker abertzalearen estrategia
aldaketaren ondorio gisa. Gerora, errealitate sendoa
dela erakutsi du, gorabeherekin bada ere. Ahal Dugu-
Podemosek, ordea, gainbehera egin du, zenbait pasarte
negargarri tarteko, Nafarroako krisia kasu.
Aipatutako guztitik atera daitekeen ikasgaia nahiko

argia da: estaturik gabeko nazioak dira aldaketa demo-
kratikoak eragiteko eremurik egokienak, baita eskuine-
ko oldarraldiari aurre egiteko ere. •

{ asteari zeharka begira }

Hauteskunde zikloa eta
nazio eremua

Ultraeskuinaren eta espainolismo
sutsuaren gorakadak eragina izango 
du gurean ere. Autonomien Estatua
bera ere gehiegikeria bihurtu zaie

hutsa
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Iñaki Altuna
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I
a berrogei urte joan
dira AEK-k lehen aldiz
Euskal Herria lasterka
zeharkatzeko gonbita
egin zuenetik. Denbo-
ra hori igarota, euska-

ra kalera, mundura jalgitzeko
saio horren arrakasta begien
bistakoa da. Hala izan zen az-
kena, eta hala izango da, zalan-
tzarik gabe, hurrengoa, dato-
rren apirilaren 4an Garestik
abiatu eta 14an Gasteiza iritsi-
ko den 21. Korrika.
Bi aldiz amaitu da Arabako

hiriburuan, 1995ean, eta, Mikel
Laboa omendu zuen bederatzi-
garren edizio gogoangarri ha-
ren ostean, 2009an. Nori ez
zaio oilo ipurdia egin Iruñea,
Bilbo zein Baionako kaleetara
bildutako jendetzak Euskal He-
rriko hizkuntzaren aldeko alda-
rri ozen eta sentitua egitean?
Berdin Gasteizen ere, garai ba-
tean euskal hiriburuetan erdal-
dunena izateagatik famatua.
Euskararen ezagutza eta haren
aldeko jarrera ondo islatu izan
da Korrika Gasteiztik igarotze-
an, beste herrialdeetatik ere
jende andana bildu izan dela
kontuan izanda, jakina.
Aurten Euskal Herri osoan

zehar 2.560 kilometro egin
eta, euskara batuaren 50. ur-
teurrenean, Jose Luis Alvarez
Enparantza Txillardegi omen-
duko du “Klika” lelo duen edi-
zioak. Hilaren 9an estreinatu
zuten Kote Camachoren “Txi-
llardegiren klika” dokumenta-
la, Korrikarako berariaz egin-
dakoa,  euskararen aldeko
konpromisoari klika egiteko
eredu ezin hobearen omenez. 
Joan den astean Korrika Kul-

turala aurkeztu zuten. Hilabe-
te eta erdian ehunka ekitaldi
izango dira, tartean sei estrei-
naldi. Hori guztia antolatzea,
eta 11 egunez jende gehien bil-
tzen duen agerpena koordina-
tzea esfortzu erraldoia da.

Hartara, Korrikaren oinarria
elkarlana da, hala AEKren bai-
tan nola koordinakundearen
eta beste eragile askoren arte-
an. Parte hartzen duen oro da
Korrikako protagonista, baina
haietako batzuek dagoeneko
ordu asko eman dituzte laster-

2009ko Korrikaren
azken eguna, Gasteizko
Andre Mari Zuriaren
plazan. Juanan RUIZ | FOKU

GASTEIZEN KLIKA
Korrikaren atzeko lana egiten dutenen
buruhauste eta harrotasun ikaragarriak

Xabier Izaga Gonzalez

Ia urtebete dela hasi ziren Korrikak iraungo dituen 11
egunen prestaketa lanetan. Aurten Gasteizen amaituko
denez, Arabako AEK-kideek ardura berezia dute. Bertako
arduradunekin eta Korrikako prentsa arduradunarekin
hitz egin dugu, antolaketaz, mezuaz, asmoez, eta horrek
guztiak eurentzat zer esan nahi duen kontatu digute.

EUSKARA / b

ketaren eta haren aurreko eki-
taldien prestaketan. 

JAIAREN ETA KOLOREEN ATZEKOA

Nabarmena da Korrikak edo-
zein hiri zein herritan pizten
duen atxikimendua. Ikusga-
rria lasterketa koloretsuak

errepideetan zehar eta herrie-
tan biltzen duen jendetza. No-
la bizi dute AEK-kideek, ordea,
lasterketa erraldoiaren aurre-
ko lan eskerga? Pentsatzekoa
da halako bertigoa ere nabari-
tuko dutela horrelako ekitaldi
erraldoi bat antolatzeko ardu-
ra dutenek. Haietako zenbaite-
kin hitz egin du GAUR8k, jaia,
kolorea eta giro polita baino
ematen ez duen horren atzean
zer dagoen jakin nahian. Zain
ditugu Arabako arduradunak. 
Gasteizko Arana Euskalte-

gian daude Asier Diaz Arnaiz
Korrikako Arabako koordina-
tzailea, Txus Argote edizio ho-
netara arte Asierren ardura
izan duena eta Amagoia Gor-
dobil Gasteizko arduraduna.
Ilune Basterra azken eguneko
arduradunak ez du etortzerik
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izan. Bai, azken eguneko ardu-
raduna: «Jakina, azken egune-
koa ez da txantxetakoa. Atzo
Udalarekin bilera izan zuen,
gaur beste hainbatekin, eta bu-
ruhausteak soberan». Izan ere,
arazoak ez dira falta izaten. 
Iazko udaberrian hasi ziren

Korrikaren amaiera prestatzen.
Eta lehenengo bilera haren os-
tean ezin konta ahala gehiago
egin dituzte, euren artean eta
eragileekin, AEKtik kanpoko
jende eta elkarte askok ere par-
te hartzen baitute prestaketa
lan horietan. Norengana jo ze-
zaketen aztertu zuten, nolako
indarra izango zuten... Horrega-
tik, lehenengo kontua izan zen
zenbat eta zer jende zegoen ja-
kitea, ardura hori har zezaketen
ala ez aztertzea. «Jakina, AEK-k
bakarrik ezin du dena egin. Esa-
te baterako, Korrika Kulturale-
rako Elkar dendan ekimen bat
egingo da, hainbat tabernatan
kontzertuak antolatuko dituz-
te...», dio Amagoiak.
Asierrek nabarmendu nahi

du, halaber, eskualdeetan eta
herrietan sortzen diren batzor-
deak, eta auzoetan sortzen di-
renak. Plangintza kultural bat
egiten dutela dio, eta laguntza
behar badute, AEK-ko ardura-
dun hauengana jotzen dutela,
baina askotan modu autoges-
tionatuan lan egiten dutela;
beste batzuetan, menu kultu-
raletik ekimenen bat kontrata-
tu nahi badute, eurengana jo-
tzen dutela, edo esperientzia
handikoek zuzenean artista-
rengana jotzen dutela. «Egia da
gu koordinazio lanetan gabil-
tzala, baina lortzen duguna he-
rritarrei esker lortzen dugu». 

GARRANTZITSUENA, SAREA

«Hauek hemen hiru lagun di-
ra, eta Euskal Herriko beste
zenbait bulegotan beste ba-
tzuk daude, baina sarea da be-
netan garrantzitsua», dio Txu-

sek. Bere herrian, Bilarren, jo-
an den astean bilera bat egin
zuten herrikoek Errioxako jaia
hartzeko prest zeuden ikuste-
ko, ea gaitasunik eta gogorik
zuten. «Han ez zegoen AEK-ko
inor. Eurak, herritarrak, bildu
ziren. Emakume bat, 70 urteko
erdalduna, euskaraz dakien
gazte batengana doa eta horre-
la hasten da sarea osatzen. Sa-
re handi horretan dago Korri-
karen indarra». 
Beste alde batetik, Amagoiak

dioenez, kilometro bat hartzen
duten horien arteko askok be-
rotu egiten dute giroa Korrika
heldu baino lehen, ekitalditxo-
ak eginez, edo ikastetxeetan gi-
rotzeko jaitxoak antolatuz,
ikastetxea dekoratu egiten du-
te... «Oraintxe bertan deitu di-
date Herrandarrenekoek eta Sa-
maniegokoek [ikastetxeak].
Kilometroa elkarrekin hartuko
dute eta dekorazio bila etorri
behar dute laster girotze ekin-
tzak egiten hasteko». Aurten ki-

Goian, Txus Argote
Korrikaren Arabako
arduradun ohia eta Asier
Diaz Arnaiz eta Amagoia
Gordobil Araba eta
Gasteizko arduradunak,
hurrenez hurren.
Ezkerrean, 16. Korrika,
Gasteizko Andre Mari
Zuria plazako jendetza
zain zuela.
Ihana IRIONDO | FOKU



herria

lometroen bukaera ere girotu-
ko dute, musikariak eramanez,
beste batzuek hamaiketakoak
antolatuz... «Guk abisatzen du-
tenek egiten dituztenen berri
dugu, baina badaude beste asko
abisatu gabe egiten dituztenak
ekitaldiak», dio Amagoiak. 

APUSTU ETA AUKERA POLITA

Argi dago, euren azalpen han-
dirik gabe ere, zer lan eta bu-
ruhauste izan behar dituen Ko-
rrika antolatzeak. Eta Gasteizen
amaitzeak arabarrentzat ardura
handiagoa da, jakina. Horrega-
tik dio Asierrek, txantxetan
esan ere,  Bilbon bukatzea
nahiago dutela. Barre egin dute
hirurek. Sekulako apustua dela
dio Amagoiak, eta Gasteizen
irudi polita erakusteko aukera.
Iritzi berekoa da Asier: «Gastei-
zek erdaldun fama izan du, eta
azken urteotan ikusten ari gara
erabilerak gora egin duela, hala
diote azken datu soziolinguisti-
koek behintzat, gora egin duen
hiriburu bakarra izan dela, eta
testuinguru horretan aurten
polita izan liteke Euskal Herri
osoari erakustea Gasteizen ba-

dagoela masa euskaldun bat.
Jakina, egun horretan leku guz-
tietako euskaldunak izango ga-
ra hemen, baina gasteiztarrok
ere badugu zer esana eta zer
egina».

Amagoiaren ustez, «Euskal
Herriko jende guztiarentzat eta
kanpotik datorrenarentzat ere»
zerbait antolatu eta «gurekin
partekatzeko aukera» ere bada.
«Gogoan dut duela hamar urte
Gasteizen bukatu zenean halu-
zinatu genuela, zenbat jende
etorri zen, zein pozik zegoen
mundu guztia... Eguraldi izuga-
rri ona egin zuen, hori ere egia
da, baina kaleak beteta ikusteak
ematen duen poza...». Bigarren
urtea zuen orduan AEK-n. 

Txusek dioenez, Korrika oso
gertaera maitatua da Euskal
Herri osoan. Konparaketarik
egin nahi ez badu ere, Gastei-
zen Korrikarekiko atxikimendu
berezia sumatzen duela dio, eta
«oso sustraituta» dagoen kon-
tua dela.

Pena bat du Amagoiak
2009ko Korrikatik, ez baitzuen
ekitaldia ikusterik izan: «Azke-
nean ez duzu eguna gozatzeko
aukerarik, hori da geratzen zai-
zun pena bakarra. Baina hori
antolatzen dabilen edonori
gertatzen zaio». Asier artean ez
zegoen AEK-n. Parrandarik
egin zuen galdetu diote bere
lagunek eta ezetz dio, «bai ze-
ra!,  egun osoa Foru plazan
eman nuen, txosnako txanda
egiten, ez Korrika noiz iritsi
zen ez beste ezertaz ere kontu-
ratu gabe». Horra AEK-kide
izan gabe ere laguntzeko auke-
raren erakusgarria. AEK-k or-
duan egin zuen balorazioaren
arabera, oro har ediziorik arra-
kastatsuenetakoa izan zen, be-
harbada jendetsuena, eta An-
dre Mari Zuriaren plazan izan
zuen harrera beroa nabarmen-

du zuen Edurne Brouard Korri-
karen sasoiko arduradunak.

Kilometroa hartzen dutenen
artean gehientsuak «erabat fi-
delak» omen dira, beste batzuk
bat-batean animatzen dira, eta
aurten, Gasteizen amaitzen de-
nez, Euskal Herriko beste lekue-
tatik datozenak ere badaude.
Askok partekatu egin beharko
dute kilometroa, azken egune-
an zailagoa baita kilometro
osoa egitea. Jendeari hori azal-
tzen diotenean, oro har jarrera
oso ona dela diote, berehala
ulertzen dutela . «Jendeak natu-
raltasunez partekatzen du kilo-
metroa, eta gainera eskerrak
ematen dizkizute», dio Ama-
goiak. Gogoan du, halaber, due-
la hamar urteko Korrikan kilo-
metro bereziren bat izan zela;
esate baterako, aniztasunarena.
Hunkigarria iruditzen zaio due-
la ez horrenbeste urte hirira iri-
tsi ziren gasteiztar horiek Ko-
rrikara hurbiltzea. Kilometro
berezi gehiago iragarri ditu
aurtengo. 

Badute zer kontatua, aurreko
edizioetako eta honetako ha-
maika pasadizo eta gertakari

Txillardegi dakar hizpide Sanchezek berehala:
«Klikaren eredu izan zen, erdaratik euskarara,
arrazan oinarritutako euskalduntasunetik
hizkuntzan oinarritutakora...»

Iazko udaberrian hasi ziren Korrikaren
amaiera prestatzen. Eta lehenengo bilera haren
ostean ezin konta ahala gehiago egin dituzte,
euren artean eta eragileekin.

Jon Sanchez, Korrikaren
prentsa arduraduna, eta
Asier Amondo eta
«Porrotx» Korrika
Kulturalaren
aurkezpenean.
Raul BOGAJO | FOKU
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Goian, AEKren Arana
Euskaltegiko zenbait
ikasle beren irakasle
Korarekin (ezkerretik
hirugarrena). Azpian,
Mertxe Mujika AEK-ko
koordinatzaile nagusia,
Asier Amondo
Korrikaren arduraduna
eta AEKren Artezkaritza
Kontseiluko kideak,
21. Korrikaren
aurkezpenean.
Ihana IRIONDO - Gorka RUBIO |

FOKU

gazi-gozo. Maialenena bezalako
hainbat istorio. Gasteiztar ho-
rrek bere hirian amaitu zen le-
henengo Korrikan parte hartu
zuen, lau hilabete baino ez zi-
tuela, berak gogoan ez badu
ere, jakina. Ordutik, edizio guz-
tietan parte hartu izan du, bai-
ta, nola ez, 2009ko Gasteizko
amaiera hartan ere, orduan 14
urte zituela. Aurtengoa berezia
du, Gasteizen amaiera duelako
ez ezik, berak AEK-ko irakasle
gisa lan batzorde batean biziko
duelako ere. Badaki ez duela au-
rreko edizioak bezala gozatuko,
baina bai oso harro, euskararen
aldeko agerpen hori posible
izan dadin bere ekarpena egi-
ten ari delako. Pozik da, hala-
ber, Korrika barrutik ezagutze-
ko aukera duelako.
Arana Euskaltegian amaitze-

ar daude zenbait talderen esko-
lak. Gela batera sartu gara eta
abegitsu hartu gaituzte Sandra,
Diego, Yoli, Olaia, Zuriñe, Jose,
Isabel eta haien irakasle Korak.
B1 mailakoak dira. Aurtengo
Korrikaren gaineko informazio
dezente daukate, non hasiko
eta, «jakina», non amaituko
den. Eurentzat «festa bat» dela
diote, «pozgarria», «oso apro-
posa», «baita ondo pasatzeko
ere». Kilometro bat edo beste
lasterka egiteko asmoa ere ba-
dutela diote. Ondo dakite zein
den Korrikaren leloa eta baita
haren esanahia ere. Eurek egu-
nero erakusten dute euskarare-
kiko konpromisoa, euskalte-
gian; hala ere, argi daukate
konpromiso hori ez dela gela
horretan geratu behar. «Hitz
egiteko konpromisoa» ere ba-
dela dio batek, «kalera ateratze-
ko konpromisoa», beste batek. 

«KORRIKA EGITETIK HARAGO»

Jon Sanchez Altza Korrikako
prentsa arduradunak aspal-
dion Bilbon du operazio-basea,
eta bertatik batetik bestera

mugitzen da, bilera batera,
prentsaurreko batera, atzoko
unitate didaktikoaren aurkez-
penera... Besteak beste, Korri-
karen jarraipena egingo duten
hedabideen arteko lankidetza
erraztea da bere lana. 
Azken edizioen errepasoa

egin digu. “Euskahaldun!” lelo-
pean, 19. Korrikak euskaldunak
ahalduntzeko beharra aldarri-
katu zuen, eta aldi berean jen-
dea euskarara erakartzeko
saioa izan zen. Orain dela bi ur-
tekoak, “Bat zuk” lelopean, hiz-
kuntza baten alde eta guztien
alde egitera deitu zuen. Edizio
hartako kilometro oso berezi

bat dakar gogora Jonek: Santia-
go Zubiko kilometroa, hasiera
baten kilometroa izan nahi
zuelako, elkarlanarena, zubi-
gintzarena. Herritarrak eta eus-
kalgintzako eta euskal institu-
zioetako ordezkariek batera
egin zuten kilometro hura. Eta
badirudi zerbaiten hasiera izan
zela. Oraindik orain, Euskaral-
diak erakutsi du horixe dela bi-
dea egiteko modua. Euskaral-
diarekin lotzen du Jonek ere
Korrikaren edizio honen zen-
tzua eta, jakina, leloa. «Ikasge-
latik kalera, ikastetik erabiltze-
ra, korrika egitetik haragoko
pausoa egiteko klika», alegia. 

Berehala, hilaren 9an Donos-
tian AEK-k eta Korrikak “Jakin”
aldizkariarekin eta EHUrekin
batera Txillardegiri egin zioten
omenaldia dakar hizpide, idaz-
le eta hizkuntzalari handiaren
«klika» eredu jartzeko: «Klika
pertsonala, erdaratik euskarara,
arrazan oinarritutako euskal-
duntasunetik hizkuntzan oina-
rritutakora...», literaturan eta
beste arlo askotan ere. Baita in-
telektualaren irudi zurruna
apurtuz ere, «militante gisa,
herri mugimenduan parte har-
tzen zuen intelektual handia
izan zen, pankartari eusten zio-
na». Eta Lorea Agirrek 19. Korri-
karako egin zuen “Bagara nor”
mezua aipatu du: «Kontua eki-
tea da, plazaren erdigunea har-
tu, ‘Lokaztu, busti, kutsatu’'». 
Jonen ustez, Korrikak osasun

ona du, eta ez omen daki zerga-
tik; edonola ere, «hunkigarria
da, eta beharbada bi urtetik
behin egitea epe egokia da. Ez
da denbora luzeegia, baina bai
iristeko irrikan egoteko modu-
koa eta, aldi berean, bi urtean
gauza asko gertatzen dira; esate
baterako, batean gurasoekin
doazen gazteak hurrengoan
kuadrillarekin joango dira.
Transmisioa dago». Lurraldeta-
suna ere nabarmendu du, eta
harrotasuna, beste herrialdeen-
tzako eredu delako. 
Hunkigarria da Jonentzat,

halaber, aurten amaiera Gas-
teizen izatea. 2007an hasi zen
AEKn eta 2009ko edizioa, Gas-
teizen amaitu zena, azken egu-
neko arduradun gisa bizi izan
zuen. Donostiatik «periferia-
ra» zetorrela uste zuen, «baina
orduan ikusi nuen hau ez dela
hain periferia, gero eta zentro-
ago dela, eta, bestetik, ni ere
'periferiatik' etorri nintzela, Al-
tzatik, hain zuzen, ez Azpeiti-
tik». Horregatik, are hunkiga-
rriagoa da beretzat aurtengo
edizioa.
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Lotuta dagoenak, betiko tokitik mugitzean suma-

tzen du hanka eusten dion katea. Ez bada betiko

toki horretatik mugitzen, besteek beretzat egoki

jo duten inguru horretan gora eta behera aritzen

bada, askea dela irudituko zaio. Baina lotzen

duen soka sumatu eta hori haustea erabakitzen

badu, inork uste baino urrutiago irits daiteke. 

Feminismoa indar transformatzailea da, pertso-

nak, inguruak, egoerak aldarazteko gaitasun izu-

garria dauka. Emakumezko futbolariek futbol zelai erraldoiak betetzen dituztenean, gauza asko

mugitzen dira tokitik. Askoren begien parera agertzen dira futbolari profesionalak, sekulako mai-

la eta grina dutela erakutsiz. Begirada matxistak aztoratzen dituzte, mugiarazi. Eta, batez ere,

begira dituzten neskatoei lezio garrantzitsua ematen diete: nahi duzuna izan zaitezke. Bizitzan

ibiltzeko zapata pare aparta: amets egiteko askatasuna eta kateak hausteko indarra.   

Amagoia Mujika Telleria 

NAHI DUZUNA
IZAN ZAITEZKE

Juan Carlos RUIZ | FOKU

C IKUSMIRA
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G
ureak maite ditugu gehien:
mendiak, hizkuntzak, bazte-
rrak eta festak. Gureak. Noan,
bada, izenordain arriskutsue-

giaren aitzakian, Tolosako inauterien
apologia egitera. Halakoetan, bertakoak
sentitzen baitu, kanpotarrak ez duela
erabateko zilegitasunik, ospakizun ho-
rren bueltako usadioekin hunkitzeko:
danborrada donostiarrentzat, eta Riau-
riaua iruindarrentzat, lehen, orain eta
beti. Arrazakeria folklorikoa. 
Eta, “-keria” galanta izanagatik, ezin

uka, norbere oasiaren mapa ez duela,
inork, norberak baino hobeto ezagu-
tzen. Horixe baitira, tolosarrontzat,
inauteriak: sei eguneko paradisu efi-
meroa; egutegi satiriko bat, hamabi hi-
labete zimurrago garela ikusteko, eta ze

ondo. Inauteriak errutinazko adrenali-
na dira; maitemintze kolektibo bat, gu-
re itxuraldatzearekin, gure eztarri urra-
tuekin eta  gure  Alde  Zaharraren
akustika perfektuarekin.  Eta, bai, hori
ere bai: Tolosan, inauteriak urte osoko
hizpide eta topiko errepikakorra dira,
nahiz eta, ustez, inauterietan gertatuta-
koa, inauterietan geratzen den. 
Ustez. 2011ko Ostegun Gizena baitzen

gure herrian, Gure Kaiola elkartean, ur-
teroko bazkideen afarira bi emakume
joatekoak zirelako, 70 bat bazkide –gi-
zonezko, esan gabe doa– mahaitik al-
txatu ziren eguna. Gerora, albiste eta
erreportajeen bazka izan zen gaia eta,
denborak ahanzturari eskua emana
zionean, Glaukomaren “Gure Kaiola”
singleak hartu zituen Euskal Herriko

parrandak eta Spotify zerrendak. Egile-
en berrespenik gabe bada ere: ez, esan-
go nuke izenburuarena ez dela kasuali-
tatea. 
Jakin berri dut lehen emakume bazki-

dea sartu dela Tolosako elkarte zaharre-
netakoa den horretan, eta garai berriak
ospatu nahi nituzke, baina ezin dut.
Ezin dut, maitemintzen nauten inaute-
r i  berberek baztertzen nautelako,
oraindik ere, herriko zenbait gotorleku-
tan; diru publikoz lagundutako zenbait
elkartetan, eta haien txarangetan. 
Datozen egunotan, gal gaitezen nor-

bere oasiaren lurraldean, maparik ga-
be, eta zahartu gaitezen inauteri bat
gehiago. Baina, inauterietan gertatzen
dena, ez dadila inauterietan geratu: gu-
reek zabalik behar dituzte kaiolak. •

hutsa

Paradisuaren kaiolak

Itzea Urkizu
Arsuaga

hutsa

D
uela aste batzuk ezohiko albiste
batek nazioarteko iritzi publiko-
aren jomugan jarri gintuen. CAF
enpresako langile batzordeak

eskaera egin zion faktoriako zuzendari-
tzari Jerusalemeko tranbiako eraikuntza-
rako lizitaziotik erretira dadin. Gurean
hauts gehiegirik harrotu ez dituen be-
rriak hainbesteko oihartzuna izan du
mundu mailan, non Palestina Askatzeko
Erakundeak berak eskertu egin baitien
Beasaingo langileei lan zama handia
ekar liezaiekeen proiektuaren aurrean
irizpide etikoak lehenetsi izana.
Beharginek argudiatu zuten proiek-

tuarekiko errefusa esanez azpiegitura
horrek nazioarteko legedia eta palesti-

narren giza eskubideak urratzen dituela.
Trenbidea ilegala da nazioarteko zuzen-
bidearen ikuspuntutik, ilegalki okupa-
tutako eremuetan eraikiko dutelako. Eta
baztertzailea da palestinarrentzat, debe-
katuta izango dutelako kolono ilegalen-
tzat eraikitako garraiobide hori erabil-
tzea. Baina, batez ere, gaitzesgarria da
Israelgo garbiketa etniko estrategiaren
osagai gakoa delako. Azpiegitura horren
bidez, okupazio erregimenak Jerusalem
ekialdeko kolonia ilegalak hiriguneare-
kin lotu eta auzune arabiarrak banatu
egiten ditu; eta horrela, hiriko demogra-
fia eraldatu egin nahi dute.
CAFeko langileek enpresaren esku

utzi dute korda luzea ekar dezakeen

erabakia. Eskakizunari muzin egiteak
etekin ekonomiko handia ekarriko lie-
ke, baina baita euren irudi korporati-
boarentzako orban bat ere, etikaren
gainean diruzalekeria hobesten duen
gupidagabeko enpresa bezala geratuko
litzatekeelako jendartearen aurrean.
Aitzitik, proiektutik erretiratuko balitz,
haren jokaera eredugarria izango litza-
teke Israelekiko merkataritza harrema-
nak dituzten beste enpresa askoren-
tzat. 
Ez daukat dudarik tamaina horretako

enpresa batek bere interesen alde joka-
tuko duela. Interes horietarako Israele-
kiko harremanak oztopo bat badira, ga-
raipenetik gertuago izango gara. •

0hutsa

CAF, zirt edo zart
Koldo Sagasti
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enbora ez dela berdi-
na denontzat. Badirela
denboratik eta espa-
ziotik haragoko Zulo
Beltzak. Badirela iza-
rrak, orain dela milaka

urte itzali ziren arren, gure gauak
argitzen dituztenak. Eta burua es-
tutuko nuen umetan, gurea ez zen
denbora horrek zer esan nahi ote
zuen igarri nahian. Filmetan bilatu
nuen erantzuna: espazioan urtebete
egin eta Lurrera mendeak igaro on-
doren iritsitako astronauten istorio-
etan. Edo fantasiazko beste pelikula
hartan bestela; nola protagonistak
bueltan tximinoek menderatutako
pertsonekin egiten zuen topo: tximi-
noen eskulturak eta tximinoen neu-
rrira egindako mundu hura. Eta fil-
metako erantzunak ahitzerako
zuri-beltzezko aspaldiko argazki hu-
ra: Lurra Ilargiaren krater eta hauts
artetik ikusia. Eta begiak ñarrotuta
kontinenteak arakatuko nituen; Eu-
ropa eta Europaren bihurgunean
Kantauri eta Kantauriren kontra
Euskal Herria eta Euskal Herriaren
iparraldean Añorga aurkitu nahian.
Ordura arteko nire ardatz geografi-
koak apurtu zituen argazki hura.
Geroztik nire buruari sarritan egin

izan diodan galdera da ea espaziotik
begiratzen digunak zer ikusiko ote
duen gure bizimoduetan. Aurkituko
ote dion osotasunik gure mundu za-
titu eta zatikatu honi, liburu batetik
begirada pixka bat jaso eta hizkiak
hitz eta hitzak esaldi bilakatzen di-
ren gisa berean. Hemen ere Einstei-
nen teorian bezain erlatiboa da den-
bora;  hauteskunde kanpainatik
kanpainara doaz egutegiak; mundua
aldatuko omen dute gure boto-pape-
rek. Hemendik maiatzera bitarte po-
litika ariko da bazter guztietan,
abuztuko iluntze sargorietako zapa-

rraden gisan: mitinak, bideoak, elka-
rrizketak, memeak eta txioak; politi-
ka kontsumo-objektu bilakatua, era-
bi l i  eta  bota ,  botoa  bezala .  Eta
igaroko da maiatza eta berriz ere bu-
rua makurtuko dugu egunerokota-
suna deritzogun inertzien diktadura
horretara. Egunerokotasuna, batzue-
tan, hauteskundeak baino politikoa-
goa izan arren.

Mundua Lurretik haratagotik begi-
ratzearen parekoa izan behar du
leku bati denboraz kanpotik erre-
paratzeak. Hirian obratan hasi, lu-
rra zulatu, eta hoditerien, estolden
eta hondakinen artean, bat-bate-
an, jada desagertu den espezie ba-
ten fosilak aurkitzeak. Aspaldiko
zibilizazio baten pintura edo tresne-
kin topo egiteak. Hemen, adibidez,

Donostiaren erdiguneko aldamio-ar-
te honetan. Haurrak hara-hona par-
kean, jendea erosketa-poltsekin den-
datik  dendara ,  etxe  baten
burdinazko hezurdura jotzen duen
mailuaren hotsa, garabiak bueltaka,
hondeamakinako langile kaskoduna
parean daukanari oihuka. Eta, uste-
kabean, lurpeko plastikozko hodien,
hondar altxatuaren eta pintadaz jo-
sitako panelen artean, zerbait. Zer-
bait berehalakotasunak irentsiko ez
duena, erakutsiko diguna zaharberri-
tzeaz gain sortu ere egiten dugula;
gure gorputz eraiki eta bizimodu
prekario hauetan, egunean-egunean
bizitzeaz gain aurrera ere bagoazela.
Izan ere, mundua inertziaz jiraraz-
ten duen ardatza mugitu ezean, dena
aldatzen den arren, aldatzen al da
zerbait? •

Donostiaren erdiguneko aldamio-arte hau. Juan Carlos RUIZ | FOKU

Zerbait

Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria
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B
i aste baino gutxiago falta dira jada Mugi-
mendu Feministak Martxoaren 8rako
egindako greba deialdirako. Eta data iritsi
aurretik denborak ematen duen perspek-
tibarekin, bizitzen ari garen momentu
historikoari buruzko hausnarketa egiteko

denbora dugula iruditzen zait. Gaur feminismoaren
laugarren olatuaren barruan surfeatzen ari garelarik,
atzera begiratu dezakegu harrotasunez. XVII. mende
amaieran sortu zenetik, modernitatean existitu diren
mugimendu guztietatik zaharrena dela esan dezake-
gu. Feminismoa, bere sorreratik, berdintasunaren
printzipio etiko eta politikoaren gainean eraiki den
mugimendua izan da, eta ondoren etorri diren ola-
tuek ez dituzte inoiz ahaztu printzipio horiek. Biga-
rren olatu sufragistatik XX. mendeko 70eko hamarka-
dako feminismo erradikalaren hirugarren olaturaino,
mugimenduak gorabeherak izan dituela ere argi dago.
Esate baterako, agerikoa izan da azkeneko hamarkade-
tan bizi izan dugun erreak-
zio patriarkala. Baina jakin
badakigu historian beti
gertatu izan direla horrela-
ko jarrera erreakzionario-
ak; hau da, emakumeok
emandako aurrerapausoen
aurrean, pribilegiatuak di-
renen erasoak jaso izan di-
tugu.

Gaur, esan bezala, lauga-
rren olatuan murgilduta
gaude. Historiako beste ola-
tuetan gertatu izan den be-
zala, feminismoa masa mugimendua bilakatu da. Bai-
na oraingoan bere mugak gainditu dituela iruditzen
zait, belaunaldiartekoa eta globala bilakatu delako.
Inoiz ez bezala, munduko bazter guztietara iritsi da
mugimendua eta emakumeok esnarazi gaitu. Hamar-
kadetan emakumeak lortutako aurrerapausoak ez gal-
tzeko beldurrez egon gara eta horrela jokatu dugula
iruditzen zait batzuetan. Orain, berriz, jarrera bestela-
koa da; ez ditugu lortutako eskubideak galdu nahi, 
eta, aldi berean, beste konkista batzuk lortu nahi ditu-
gu. Dagoeneko ez dugu onartzen zaintzan doako lana
egitea, soldata baxuagoak irabaztea edota eraso sexis-
tak jasateagatik gu errudun bihurtzea.

Etsaiari begira kokatu gara eta utzi diogu gure arte-
ko, emakumeen arteko, ezberdintasunei begira hain-
beste egoteari: emakume zuri eta beltzen arteko ez-
berdintasuna, heterosexual eta bolleren artekoa,
Iparraldeko eta Hegoaldeko emakumeen artekoa...
Ezberdintasunak badaudela badakigu eta gure arte-
an pribilegiatuagoak garenak bagaudela ere badaki-
gu. Baina uste dut berriro ere kokatu dugula indarra
dagokion lekuan eta ohartu garela emakumeak gare-
la feminismoaren subjektu politikoa eta etsaia kan-
poan dugula eta ez etxe barruan. Olatu honek argi
eta garbi erantzun nahi dio patriarkatuaren eta neo-
liberalismoaren arteko aliantzari eta emakumeen
kontra egin duten eraso batuari.

Rosa Cobo pentsalari feministak dioen bezala, fe-
minismoak etorkizunera begira baditu erronka ez-
berdinak. Lehena, bere ustez, patriarkatuak eta neo-
liberalismoak emakumeen eskubideen kontra
sinatutako ezkutuko ituna agerian uztea. Bigarrena,

feminismoaren batasuna eraikitzea, gure arteko
aliantzak indartuz eta kanpoko etsaiari aurre eginez.
Azkenik, Mugimendu Feministaren autonomia
mantentzea, diskurtsoa gureganatuz eta alderdi po-
litikoen instrumentalizaziotik kanpo utziz. Nik, au-
rrekoak azpimarratzeko baino balio ez duen azken
bat gehituko nuke: feminismoaren nahi eraldatzai-
lea erdigunean kokatzea. Erreformaren bidea motz
gelditu dela agerikoa da, beraz, konkista berriak egin
nahi baditugu feminismoak eraldaketa iraultzailea-
ren bidea jarraitu behar duela benetan uste dut.
Bien bitartean, Martxoaren 8an, emakume guztiok
grebara. •

{ koadernoa }

Laugarren olatu feminista

Historiako beste olatuetan bezala,
laugarrenean ere feminismoa masa
mugimendua bilakatu da. Oraingoan bere
mugak gainditu dituela iruditzen zait,
belaunaldiartekoa eta globala bilakatu baita

Amaia Nausia Pimoulier
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P
ertsona batek
pentsatzen due-
na igartzeko gai-
tasuna landu
egin daitekeela
uste du Javier

Luxor mentalista madrilda-
rrak. Gainera, pentsaera horre-
tan eragiteko eta jokaera alda-
razteko teknikak ere landu
daitezkeela uste du. Mentalis-
ta da eta bere jardun nagusia
horretara bideratzen du; hi-
tzezkoa ez den komunikazioa,
limurtzeko gaitasuna, intui-
zioa eta mentalismo moder-
noaren teknikak erabiliz, era-
kustaldi mentalak egiten ditu.
Astean barna enpresetan ari-
tzen da, elkarren ezagutza eta
talde lana bultzatzeko tekni-
kak eskainiz. Asteburuetan,
bestelako aretoetan, entreteni-
mendua ardatz. 

Hain justu, pasa den astebu-
ruan Euskal Herrian izan da,
Eskoriatzan, “Imposible” ikus-
kizuna eskainiz. “Zientziaren
argitan, egia ala gezurra?” jar-
dunaldien baitan gonbidatu
dute Luxor, harrigarria iruditu
arren, bere jardunaren oina-
rrian horixe dagoelako, zien-
tzia. 

Zer da mentalismoa?
Mentalismoa ilusionismoaren
adar bat da. Ilusionismoaren
baitan magia da ezagunena,
askotariko magoak. Eta men-
talismoa ere ilusionismotik
zintzilik dago. Sorreratik gaur
arte, baina, mentalismoa alda-
tu egin da. Jendeak mentalis-
moa maiz gertakari paranor-
malekin eta gauza ilunekin
lotzen du, eta, neurri batean,
normala da. I. Mundu Gerra-
ren eta II. Mundu Gerraren on-
dorioz gorakada handia izan
zuen horrek guztiak. Gerraren
ondorioz, jende asko hil zen
eta hildakoekin harremana
izan nahi zuen jende asko hasi

zen agertzen. Beharra zegoe-
nez, berehala agertu ziren jen-
de hori engainatu eta teknika
susmagarriak erabiliz aberas-
tu nahi zutenak. Horiek ez zi-
ren mentalistak. 

Houdini mago sonatua eta
beste batzuk, mentalista faltsu
horiek agerian uzten hasi zi-
ren, jendea engainatzeko era-
biltzen zituzten teknikak era-
kutsiz eta dena amarru bat
zela salatuz. Bitxia da, baina
horretan ari zirela konturatu
ziren teknika horiek guztiak
beste norabide batean erabil
zitezkeela eta horrela abiatu
zen mentalismo klasikoa. Tek-
nika mentalak entretenimen-
durako erabiltzen hasi ziren;
engainatzeko baino, ilusio bat
sortzeko. Eta mentalismoa are-
toetara eraman zuten.  

Amarruak ez du inor engai-
natu nahi, baina bai liluratu.
Mentalismoaren helburua ez
da jendea engainatzea eta en-
gainu horretatik dirua irabaz-
tea. Mentalista, ilusionista
edota magoa artistak dira eta
ezinezkoaren magia irudika-
tzen dute. Mentalistak norma-
lean jendeak ezagutzen ez di-
tuen jakintza eta teknika
mentalak ezagutzen ditu eta
horiek erakusten saiatzen da,
ez inor engainatzeko, jendea
harritu eta liluratzeko baizik.
Finean, mentalismoak bistan
uzten du zein erraza den per-
tsonen gainean eragitea. 

Diozunez, entretenimenduaz
harago, zer pentsatua eman
nahi diozu begira dagoenari. 
Profesionalki mentalismora
zuzentzea erabaki nuenean,
entretenitzeaz gain, ezagutza
batzuk zabaldu nahi nituela
erabaki nuen. Nik kontatzen
ditudanak jende asko badakiz-
ki, teoria ezagutzen du, baina
nik modu desberdinean konta-

tzen ditut, praktikaren eta jo-
lasen bitartez. 

Azken hamarkadotan asko
aldatu da mentalismoa. Tekni-
ka berriek mentalistaren jar-
duna asko aberastu dute. Da-
goeneko jendeak ez du
gertaera paranormalik espero
eta mentalistak egungo publi-
koaren beharrei erantzuten
die; gorputzaren komunika-
zioa, manipulatzeko gaitasu-
na, eragitekoa, limurtzeko tek-
nikak... Horien guztien atzean
teknikak daude. Batzuetan
pentsatzen da egiten ditugu-
nak amarruak baino ez direla.
Azalpen hori oso sinplea da,
horren guztiaren atzean tekni-
kak daudelako, azalpen zienti-
fikoa. Batzuetan zaila da hori
sinistea eta horretan datza jo-
lasak, guk egiten ditugunak
ezinezkoak direla pentsatzean.
Baina nik egiten dudan guztia-
ren atzean azalpen zientifiko
bat dago. Zientzia gauza guz-
tien atzean dago, baita nola
edo zergatik gertatzen diren ez
dakigun gauzen atzean ere.
Zientifikoak ez diruditen egoe-
ren aurrean ez genuke bestela-
ko azalpenetara jo behar, ho-
rrek txikiagoak egiten
gaituelako eta engainatzen
errazagoak. 

Buruaren indarrean sinisten
duzu, baina, era berean, jaki-
tun zara burua manipulatu
daitekeela. Tristea, ezta?
Tira. Askeagoak izateko lehen
urratsa manipulatzeko modu-
koak garela onartzea da. Gure
burua nahiko alferra da eta as-
kotan ahalik gutxien ahalegin-
tzen da, bide errazena aukera-
tzen du, gauzak automatikoki
egiten ditu... Horrek esan nahi
du askotan ez dituela gauzak
bitan pentsatuko, betiko joere-
tara joko duela, besteek espero
dutena pentsatuko duela... eta
eremu horretan primeran

«Askeagoak
izateko lehen

urratsa
manipulatzeko

modukoak garela
onartzea da»

JAVIER LUXOR

Jendearen gogoa irakurtzeko gaitasuna

dauka; ez begietan laser bereziak dituen

superheroia delako, psikologia sozialaren

barrunbeak ezagutzen dituelako baizik.

Eskoriatzan izan berri da.

Amagoia Mujika Telleria

MENTALISTA
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moldatzen naiz ni. Jendeak
pentsatzen du nik beren bu-
ruan gertatzen dena irakur de-
zakedala, ikus dezakedala. Bai,
baina ez dut egiten haiek uste
duten bezala. 

Nola igartzen duzu jendearen
buruan gertatzen dena?
Gogoa irakurtzeko hiru modu
daude. Lehena: nik nahi duda-
na pentsarazi ahal dizut zu ho-
rrekin konturatu gabe. Biga-
rrena: egoera berean jende
gehienak pentsatzen duena
pentsa dezakezu zuk ere. Ho-
rretarako nahikoa da pertso-
nok egoera jakinetan nola
pentsatzen dugun ezagutzea.
Liluragarria dirudi, baina uste
duguna baino askoz zientifiko-
agoa da. Eta, hirugarrena: per-
tsonak berak, konturatu gabe,
zer pentsatzen duen esaten di-
zu. Gorputzaren lengoaiaren
bitartez, hitzezkoa ez den ko-
munikazioaren bidez... 

Horren arabera, aurreikuste-
ko modukoak gara eta denok
modu bertsuan pentsatzen
dugu. 
Testuinguru batzuetan bai,
eta, beste batzuetan, ez hain-
beste. Baina egia da erabakiak
hartzerako orduan, modu ber-
tsuan hartzen ditugula. Eraba-
kiak hartzen ditugunean mo-
du arrazionalean egiten
dugula pentsatzen dugu, baina
zientifikoki frogatuta dago ez
dela horrela: kasuen %80an
emozioek eta subkontzienteak
dute pisu nagusia erabakiak
hartzerakoan. Eta, gero, nola
edo hala, arrazionalizatu egi-
ten ditugu gure erabakiak, gu-
re pentsaera eta jokaera justi-
fikatzeko. 

Adibidez, behar ez ditugun
zapata batzuk erosten ditugu,
bulkadaz. Eta behin erosita,
ospakizun bat suertatzen ba-
zaigu ere badaezpada erosi di-Argazkiak: Marisol RAMIREZ | FOKU

IBILBIDEA
Ingeniaritza ikasi zuen
eta alor horretan aritu zen
lanean. Hainbat
enpresetan marketing eta
salmenten alorrean lan
egin zuen. Mentalismoak
harrapatuta, bere jardun
profesionalaren norabidea
aldatzea erabaki zuen.
Mentalista da, batetik,
enpresetan aritzen da
formakuntzak ematen,
eta, bestetik, ikuskizunak
eskaintzen ditu aretoetan.
Eragiteko eta limurtzeko
tekniken inguruko
argitalpenak kaleratu ditu.
Mentalismoaren
munduan, sari eta
aitorpen ugari jaso ditu;
Iberoamerikako
Mentalista Onenaren
saria, Europako Mentalista
Onenaren saria eta
Mentalismoaren
Espainiako txapelduna,
tartean. 

“
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tugula esaten diogu gure bu-
ruari, justifikatzeko. Denok
egiten ditugu horrelakoak. 

Pertsonaren pentsatzeko mo-
duaren ezagutza hori entrete-
nitzeko erabil daiteke, baina
baita bideratzeko eta mani-
pulatzeko ere. 
Zalantzarik gabe. Psikologia
sozialak liluratu egiten nau, li-
murtzeko teknikek bereziki.
Gure jokaera eta erabaki guz-
tien atzean psikologia soziala-
ren sei-zazpi arau daude. Ho-
rretara mugatzen da dena.
Marketinean dabiltzanek ondo
ezagutzen dituzte teknika ho-
riek eta gu horien jakitun
izanda ere, funtzionatu egiten
dute. Ni ere erortzen naiz ho-
rietan. 
Kezkatu egin beharko genu-

ke? Ez nau kezkatzen ni limur-
tzea, konbentzitzea, modu eti-
koan egiten badute. Adibidez,
mentalista baten ikuskizune-
an, jendea harritu egiten da, li-
luratu. Haiek ondo pasatzen
dute eta mentalistak ere bai. Bi
aldeek irabazten dute.  
Salerosketen alorrean, ga-

rrantzitsua da bi aldeek ira-
baztea, ez batek bakarrik. Adi-
bidez, auto bat primerakoa
dela esaten badidate, horrekin
konbentzitzen banaute, auto
horrek agindu bezalakoa izan
behar du. Bestela ez da kon-
bentzitzea, manipulatzea bai-
zik. Eta batean zein bestean
teknika berdinak erabiltzen di-
ra, baina batean modu etiko-
an, eta, bestean, ez. 

Zure hitzaldietan esaten duzu
Bob Esponja bezalakoa izan
nahi duzula, baikorra eta on-
do pasatzen duena. 
Bai. Umetan beti esaten nuen
ez nuela serioa izan nahi. Ar-
duratsua izan nahi nuen, bai-
na ez serioa. Badirudi seriota-
sunaren izenean ezin dela

jolastu, ezin dela ondo pasa,
lasai barre egin... Badirudi pro-
fesionaltasunaren izenean ho-
ri guztia albo batera utzi beha-
rra dagoela.  Eta uste dut
erabat kontrakoa dela. 
Enpresetan egiten ditudan

formakuntzetan, hasieran ba-
tzuk zurrun eta serio egoten
dira, baina berehala eranzten
dute parte hori. Ondo pasa de-
zaketela eta dinamiketan par-
te har dezaketela ikusten dute-
nean, berehala aldatzen dute
jarrera ia denek. Pentsatzen
dut hori dela pertsonen eremu
naturala. Bestea, serioaren ka-
tamaloa, ez da naturala. Baina
ez dakit zergatik, jendartean
profesional onak serioa izan
behar duela pentsatzen da,
ideia hori dago guztiz orokor-
tuta. Uste dut oso-oso garran-
tzitsua dela ez ahaztea ondo
pasatu dezakegula, dibertitu
egin gaitezkeela, eta profesio-
nal onak izan. Kontziente naiz

beti ez dela erraza, askotan
gustatzen ez zaizkigun lanak
egitea egokitzen zaigula, egoe-
rak beti ez direla errazak... Bai-
na, era berean, hori hobetzeko
aukerarik txikiena baliatu be-
harko genukeela pentsatzen
dut. 
Gure zaletasunekin eta pa-

sioekin konektatzeko dauka-
gun aukera oro baliatu behar-
ko genuke. Ez bakarrik gure
buruagatik, baita gure ingu-
ruan ditugun pertsonengatik
ere. Azken finean, haiek sufri-
tzen gaituzte edo gozatzen
gaituzte, gure egoeraren ara-
bera. Badakit, hala ere, hori
esatea erraza dela eta egitea
zaila.  

Zure ustez, pertsona oro izan
daiteke aparta zerbaitean. 
Jakitun naiz esaldi ponposo
horiek handiegiak suerta dai-
tezkeela batzuetan. Baina be-
netan pentsatzen dut denok

izan gaitezkeela apartak, bikai-
nak, zerbaitean. Denok dauka-
gu gustura egiten dugun zer-
bait,  dibertitzen gaituena,
orduak eta orduak konturatu
gabe kentzen dizkiguna, eta,
gainera, erabat betetzen gai-
tuena. Badakit ez dela erraza
hori topatzea, baina konben-
tzituta dago denok daukagula
hori barruan. 
Barruan zirrara hori senti-

tzen duenak, ez luke besterik
gabe utzi behar, emozio soil
batean. Sentipen horretan
arakatu beharko luke, ikertu
egin beharko luke. Ez dut esa-
ten dena utzi beharko lukee-
nik sentipen hori izan duela-
ko,  baina ikertzen hasi
beharko luke, zaletasun mo-
dura agian. Guretzako denbo-
ra hartzea oso garrantzitsua
da.  Eta gu hobetzen garen
neurrian, inguruko pertsonak
ere hobetuko dira, gurekin go-
zatuko baitute. 

“
«Gure jokaera eta

erabaki guztien

atzean psikologia

sozialaren sei-zazpi

arau daude.

Horretara

mugatzen da dena.

Marketinean

dabiltzanek ondo

ezagutzen dituzte

teknika horiek»
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inaute guztietan suak hartzen
du. Aurten inauterietako iru-
di  hor i  onik  aterako da ,
errauts bihurtu gabe, herriko
Udalak erretzeko tradizioa
bertan behera uztea erabaki
ostean.

Aurten, sorginaren irudi
hori erre beharrean, Laudioko
herriak omendu egingo du,
sorginek sistemari aurka egi-
ten zioten emakume kemen-
tsuak irudikatzen dituztela
ulertuta. Itxarkundia Dantza
Taldea da omenaldia presta-
tzeko arduraduna, eta Xabi
Solanoren “Erre zituzten”
abesti ezaguna jokatuko du.
Ekitaldi horrekin Laudioko

herriak, jaiak eta oro har gi-
zarte berdinzaleagoen aldeko
jarrera agertuta, sorginen ba-
lioa nabarmendu nahi du.
Jaietarako zinegotzi Amets
Meatzaren iritziz, bertan be-
hera utziko duten tradizio ho-
rrek erreketa emakumearen
askatasuna kontrolatu eta
mehatxatzeko  mekanismoa
zeneko iraganera darama,
«haren lana ikusezin bihurtu
eta etxeko esparrura mugatu
nahi zuten garaira». 
Sorgina erretzea eztabaida

gai izan da Laudion azken ur-
teetan. Aiaraldea hedabideak
gogorarazten duenez, Otse-
meak kolektibo feministak
behin, protesta gisa, inaute-
rietako irudia lapurtu zuen.

SARE N

> Laudion ez dute sorgina erreko

Sorgina ez erretzea erabakita,
sorginen balioa nabarmendu
nahi dute Laudion, jai eta gi-
zarte berdinzaleagoen alde.
Lezeagako sorgina Laudioko

inauterietako irudi protago-
nista da; hala ere, astearte-

> «The Economist» eta bertsolaritza

«The Economist» agerkariak

bertsolaritzari buruzko albiste

bat argitaratu zuen pasa den

otsailaren 14an, bai bertsio digi-

talean eta baita paperean ere.

Londresko egunkariak gaurko-

tasunari begiratu ohi dio nazio-

arteko harremanak eta ekono-

miaren ikuspegi  orokorra

ardatz hartuta. Hartara, nabar-

mentzeko modukoa da bere ira-

Raul BOGAJO I FOKU

kurleei “Euskal hizkuntza bizi-

berritzen laguntzen ari den po-

esia” izenburupean eskaini dien

albistea. Bertan, bertsolaritzak

azken urteotan izan duen gara-

pena azaldu eta euskararen

iraupenean izan duen garran-

tzia nabarmentzen du. About

Basque Country blogak eman

du albistearen berri, «maitasun

istorio» bat bezala aurkeztuz.
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> Migratzaileak, Baiona eta «The New York Times»

Frantziako Gobernuak eta Pre-
feturak Baionan migratzaileei
egiten zaien harreraren aurka-
ko neurriak iragarri ostean, hi-
riburu lapurtarrean alkateak
berak eta gizarte eragileek da-
ramaten babes ekimena na-
barmendu du “The New York
Times” egunkari ezagunak. Ez-
berdinen arteko elkarlana na-
barmendu du bere artikuluan.
Ia artikulu osoan alkateak

duen jarrera goraipatzen du,
baina herri ekimenetik egiten
ari den lana ere aipatzen dute,

Diakite elkarteko Maite Etche-
verryren hitzak jasoz. Bere bu-
rua «ezkertiar independentista
erradikal» gisa aurkezten duela
dio kazetariak, eta, ondorioz,
politikoki zentro-eskuineko al-
katearen kontrako dela, «baina
auzi honetan ez».
Etchegaray aurkeztean

«frantziar Euskal Herria» aipa-
tzen du, eta Baiona kokatzeko
mapa bat ere badakar albiste-
ak, estatuen mugak marraztu
arren zazpi herrialdeko Euskal
Herriaren berri ere emanez.

> Altsasukoak Aske eta literatura

Altsasukoak Aske herri plata-

formak antolatzen duen Litera-

tura Lehiaketaren bigarren edi-

zioa bukatu berri da. Joan den

astean banatu zituzten sariak,

Altsasuko Iortia Kultur Gunean.

Altsasukoak Aske herri plata-

formak antolatutako sari bana-

ketan, 150 lagunek baino gehia-

gok parte  hartu zuten eta

irabazleek diploma eta “Altsasu-

koak aske” oroigarria jaso zu-

ten, Uxue Alberdiren eta Altsa-

suko gurasoetako baten esku-

tik. Maite Iribarren lana izan

zen sarituetako bat. Hona he-

men bere lanaren zati bat: 

AMARI

Altsasutik Sotora,

AMA,

bisitan nigana,

hau dugu hau drama!

Zu triste ikusteak

zulora narama.

Nola arindu zuri

zauri honen zama?

> Trifacho bilatzailea, «Polonia» saioaren azken arrakasta

TV3ko “Polonia” programa sa-
tirikoak bere azken emanal-
dian Trifacho tresnaren berri
eman zuen, «PP, VOX eta C's al-
derdietako fatxek gehien go-
rroto dutena bozka dezaten».
Teledendaren iragarkietan

bezala, aurkezleak hautesleei
laguntzen die alderdirik onena
hautatzen. «Zure neurriko al-
derdi bat bilatzen ordu asko

eman nahi ez badituzu, Trifa-
chok erraz jarriko dizu zeure
eskuin mutur perfektua aurki
dezazun», dio iragarkiak, eta
tresna hori erabiltzea oso erra-
za dela ziurtatzen du; pentsa,
«kaskamotz bat ere bada be-
rau erabiltzeko gai». Programa
hori alde handiz gailendu zen
telebista programazioan,
%22ko ikusle kuota iritsita. 



herritarrak

G
ainbeheran
den zerbait 
indarberri-
tu.  Horixe
egiten saia-
tu da Xiste-

ra elkartea eta bertako lantal-
dea. Urteak joan urteak etorri
zesta-punta ahultzen zegoela
ikusita, proiektu berri batekin
ekitea ezinbestekoa zen. «Mu-
trikuko Danok Bat zesta-punta
eskolako formatzaileak, Jon
Mendizabal Goixarri puntista
ohiak, behin eta berriz errepi-
katzen zidan zestak ez zuela
etorkizunik», gogoratu du
Ibon Urreistik, Xistera kirol el-
karteko presidenteak.

Bere bi semeak zesta-puntan
aritzeko izena eman zutenean
barneratu zen pilota mun-
duan Urreisti, eta ondo gogo-
an du lehen begiratuan senti-
tu zuena: «Bakoitzak bere
aldera egiten zuen indarra,
eta, albokoa zapaldu behar ba-
zen, zapaldu egiten zuen». Ho-
rregatik, Xisteraren filosofia-
ren oinarria  klub guztiak
batzea izan da, «guztiok
arraunlarien gisara jardutea,
ibilbide berean indarra egi-
ten». Gizartea indibidualista
bihurtu dela ados da Urreisti,
baina bere ustez zesta-punta-
ren munduan lortu dute hori
aldatzea: «Guztiok batera lane-
an hastean emaitzak ikusi di-
ra, eta, erakundeek laguntza
eskainiz gero, erakutsi da lortu
daitekeela kirola ez galtzea eta
indartzea, bere mailan». 

Munduan Jai Alai bezala eza-
guna egin zen kirolaren urrez-
ko garaiak errepikatzea ezi-
nezkotzat du, baina behinik
behin «gure herriaren kultura-
ren eta ondarearen parte» den
pilota modalitatea «historiako
liburuetan bakarrik ez egotea»
dute helburu. Guztia ikusezina
dena ikustaraztearekin hasten
dela jakitun, Xistera funtzio-

natzen hasi zenetik hiru urte
bete direnean –aurten lauga-
rren zirkuitua antolatuko du-
te–, «solidario» izan nahi izan
dute gainontzeko pilota mo-
dalitateekin, «batez ere erre-
mintakoekin». Hori horrela, 
hamabost pilota modalitatek
izango dute lekua “Erreminta”
aldizkarian, hilabetean behin
argitaratuko dutena. Pilotale-
kuetan doan eskuratu ahal
izango da, eta etxean jaso nahi
duenak urtean 40 euro ordain-
du beharko ditu, «edo 30 euro,
Xistera Lagun egiten bada».

ERAKUSLEIHO

Duela urtebete hasi ziren al-
dizkariaren ideiari bueltak
ematen, hutsune bat betetzea
xede. «Orain bost urte Xistera-
ren proiektuarekin hasi gine-
nean ikusi genuen zesta-punta
utzita zegoela, eta, orain, bide
onera itzuli garenean, zerbait
indartu garenean, esan dugu:
‘Zergatik ez gara solidario
izango?’. Guztiek erakusleiho
bat badutela aldizkarian hela-
razi nahi dugu, Xistera zesta-
puntarekin lotutako kirola el-
kartea izanagatik, beraiez go-
goratu garela eta ez ditugula
ahanzturan utzi nahi». 

Zesta-puntari, joko garbiari,
erremonteari, pala eta paleta-
ri, xareari, pasakari, errebotea-
ri, xistera handiari eta errake-
tistei «erabateko jarraipena»
egingo diete. Noizean behin
erreportajeak eskainiko diz-
kiete jeu de paume, tambure-
llo edo frontenisari ere. Horrez
gain, erremintarik gabe joka-
tzen diren eskuzko pasaka eta
bote luzea modalitateei ere 
egingo diete lekua. 

«Hedabide hegemonikoeta-
ko partida galduta daukagu»,
dio irmo Urreistik. Horregatik
ikusi dute euren burua behar-
tuta «jendearengana heltzeko
modu propioak» lantzera.

infraganti

Zesta-punta aktibatu eta hain agerian ez dauden
gainontzeko pilota modalitateekin «solidario» izan nahi izan
du Xisterak. Kirol elkartea 2016an sortu zuten, txapelketak
sortu zituzten puntistek gazte mailan jarraipena izan
zezaten, eta, orain, erremintazko jokamoldeen erakusleiho
izango den «Erreminta» aldizkaria argitaratzeari ekin diote. 

IBON URREISTI

Ibon Urreisti mutrikuarra da 2016ko urtarrilean martxan jarri zen Xistera elkarteko lehendakaria. Aritz LOIOLA | FOKU
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“Erreminta” aldizkaria adibide
bat besterik ez da. Zesta-pun-
tako txapelketetako neurketak
streaming bidez ematen dituz-
te eta produkzioa landu eta
ETBri helarazten diote, honek
zestari tarte bat egiteko. 
Argitalpenaren ideiak forma

hartu baino lehenago, Xistera
Lagun egiten zirenei posta
elektronikoz helarazten zizkie-
ten jokoan ziren txapelketen
berri guztiak. «‘Erreminta’ al-
dizkariak ez du konponduko
dagoen arazoa, baina bada al-
darrikapen modu bat ere. Zer
edo zer egin behar dela esate-
koa. Gu prest gaude laguntze-
ko, baina gure errekurtsoak
oso murritzak dira eta politi-
kariak esnarazi nahi ditugu». 

EZAGUTZERA EMAN

Historiako liburuetan geratu
edo proiektu berriekin indar-
tu? Hori galdetzen die Xiste-
rak, eta, zehazki, Urreistik, po-
litikariei. Duela gutxira arte,
ez zegoen txapelketa ofizialik
ere jubenil mailan –zer esanik
ez emakumezkoetan–. Hori
akuilu aktibatu zen Xistera,
«erakartze lana» egin asmoz.
Ikastetxeetara hurbildu ziren
azalpenak eman eta umeak
zestara gerturatzeko. «Hain-
beste jendek eman zuen izena,
2016tik ez dugula kanpaina
berririk egin beharrik izan. Le-
hen gu joaten ginen bila eta
orain beraiek etortzen dira».  
Haurrak prestatzeari egin

zioten lehendabizi, «kirol oso
teknikoa baita zesta». Ortzi-
mugan motibazio indartsu bat
zuten: Xistera Zirkuitua. Muti-
letan, jubenil mailan lehenik
eta iaz elite mailan zein ema-
kumeetan ere, txapelketak an-
tolatu zituzten. Aurten kadete-
ek ere izango dute txapelketa,
baina lehia alde batera utzita. 
Haur askok zesta-puntari

buruz ezer gutxi  zekitela

ohartu dira bidean. «Hau guz-
tia sei-zazpi urtean egitea au-
rreikusten genuen, eta, lauga-
rren urtea betetzera goazen
honetan, lortu dugu jada. Ho-
betu daiteke, jakina, baina ma-
mitsuena lortzeko bide onean
gara», aitortu du pozik Xiste-
rako lehendakariak.  
Emakumeen kasuan, gaine-

ra, kasik zerotik hasi behar
izan zuten. «Oso sakabanatuta
zeuden neska puntistak», dio,
«bai maila eta adin aldetik bai 
geografikoki». Horregatik, mu-
tilekin ez bezala, topaketak
egitea beharrezko zela iritzi

zuten, «bakarrik ez zeudela
ikus zezaten». Nazioarteko to-
paketa antolatu zuten Bilbon
eta «talde oso polita osatu
zen». Bigarren urtean topake-
tak baliatu zituzten «nesken li-
ga moduko bat sortzeko» eta,
azkenean, iaz, debuta egin zu-
ten zirkuitu ofizialean. Aldaza-
bal eta Arbek lortu zuten Xis-
terako aurreneko txapela, eta,
Urreistik kontatu duenez,
emakumeek beraiek eratu zi-
tuzten bikoteak; zozketa egin
beharrean, pareko maila zuten
bikoteak sortu zituzten. «Mai-
la aldetik, teknikoki, ezberdin-
tasun handia dago oraindik
ere», zehaztu du Urreistik. 

GELDO BAINA SENDO

Baina eboluzionatzeko, hazte-
ko, indartzeko garrantzitsuena
lortu dutelakoan dago. «Le-
hen, 12-13 urterekin, izena
emandako gehienek utzi egi-
ten zuten zesta; orain, ordea,
ez». Arrazoi argi azaldu du: 
«Haurrek ikusten badute txa-

pelketaren bat dagoela, be-
raiek ere jokatu nahi izaten
dute. Motibatu egiten dira.
Haurrak zesta-puntan gustura
aritzen direla ohartzean, for-
matzaileak ere gogotsu aritzen
dira. Guztia batera doa». Eta
noski, horrek frontoiak ere bi-
ziberritzen ditu: «Zenbat eta
haur gehiago, are jende gehia-
go pilotalekuetan. Alde horre-
tatik, gurasoen inplikazioa ere
lortu dugu». 
Klub ezberdinak batzen joan

dira Xisterara eta aurten Eus-
kal Herriko mugak gaindituko
dituzte. Kataluniako Club Bas-
conia onartuko baitute elkar-
tean. Biltzarrean bozkatu be-
har dute, baina baiezkoan
daude. «Poliki-poliki goaz,
ezin diegu guztiei baietz esan,
ez baitaukagu guztiekin lan
txukuna egiteko baliabiderik». 
Estatu espainoleko kluben

deiak jaso dituztela ere aitortu
du Urreistik. «Zesta-punta
mundu guztian jokatu da, eta,
alde horretatik, guztia dugu al-
de. Jai Alaia unibertsala izan
da». Horregatik, eta ahalik eta
diru-laguntza gehien lortzeko,
Europa mailako izendapena
eman zioten kirol elkarteari. 
Nazioartekotzea da hurren-

go helburua. Kataluniara hel-
tzearekin bat eman dute lehen 
urratsa elkarte mailan, baina
jada badira hamarka pilotari
Ozeano Atlantikoa gurutzatu
dutenak. Azkena, Ekaitz Men-
dizabal Goixarri mutrikuarra
izan da, eta, urte batzuk lehe-
nago, Jon Goenaga herrikideak
ere jauzi egin zuen Ameriketa-
ko Estatu Batuetara. «Beste pi-
lotari batzuk Mexikora joan
dira», eta, Urreistik kontatzen
duenaren arabera, Xistera zir-
kuituen sailkapenak errefe-
rentzia izan dira pilotarien
hautaketa egiterakoan. •

Pilota modalitate ezberdinei ahotsa eman nahi die Xisterak «Erreminta» aldizkariaren bitartez. Aritz LOIOLA | FOKU

Ane Urkiri Ansola

Emakume puntistak oso sakabanatuta zeudela
ikusita, topaketak antolatu zituzten. Iaz lehiatu
ziren aurreneko aldiz Xistera Zirkuituan.
Aldazabal eta Arbe izan ziren txapeldunak

Bere bi semeak zesta-puntan hasi zirenean
barneratu zen pilota munduan Ibon Urreisti,
Xisterako lehendakaria. Gainbehera ekiditeko,
klub guztiak elkartzea funtsezko ikusi zuen
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Transexualitatea, gizartearen eta
eskolaren trantsizioa
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T
ransexualitateari buruz inoiz baino gehiago
hitz egiten da, hala ere, fenomeno ezezagu-
na izaten jarraitzen du, baita hezkuntza ko-
munitatean ere. Ondorioz, ikasle transexualak
geletan daudenean, batzuetan aurrera erama-
ten diren esku hartzeak kaskarrak izaten dira.

Azken batean, formakuntza espezifikorik jaso ez duten hez-
kuntzako profesionalen esku gelditzen baita egoera eta bizi-
pen pertsonalon kudeaketa. Hau da, sexu hezkuntza jaso-
tzea eskubide bat da, baina, derrigorrezkoa ez denez,
irakasleen borondate eta gaitasunen arabera modu batean
edo bestean gestionatzen da. Hala nola, nahiz eta Eusko
Jaurlaritzak horrelako kasuak bideratzeko protokolo bat
izan, ikastetxe askotan ez dakite nola jokatu. 

Transexualitatea ez da hirugarren sexu edo kategoria bat,
pertsona transexualak nes-
kak eta mutilak baitira ho-
rrela sentitzen direlako.
Mutilak aluarekin eta nes-
kak zakilarekin jaiotzea,
neskak aluarekin edo muti-
lak zakilarekin jaiotzea be-
zain naturala da, nahiz eta
errealitate hori gutxiago
eman. Baina, egun, medi-
kuak izendatzen digun se-
xuarekin identifikatzen ez
bagara, transexualaren eti-
keta jartzen digute eta me-
dikuaren akatsaren morroi
bihurtzen gara. 

Ekografian zutik dagoen
zakila antzemanez gero
mutila izango dela eta ez
egonez gero neska izango
dela erabakitzen da. Beraz,
alde batetik, neskok zakila-
ren absentzia izaten jarrai-
tzen dugu, eta, bestetik,
medikuek maiz huts egiten
dute. Jakin badakigu per-
tsona baten sexua ez dutela
genitalek determinatzen
eta sexu identitatearen eta
sexuazio prozesu zerebra-
laren artean erlazio zuzena
dagoela.  

Osasun zientzietan ezagupen sexologikoa ez da ikasten,
horregatik, ez da ulertzen, ezagutzen, transmititzen ezta
praktika klinikoan kontutan hartzen ere. Horrekin batera,
sexu identitatea norbanako bakoitzak deskubritu eta adie-
razi beharrean, medikuek erabakitzen jarraitzen dute. Se-
xu identitatea ez da inolaz ere erabaki bat; are gutxiago
hirugarren pertsona batek hartzen duen erabaki bat nor-
beraren sentipenaren inguruan. Gainera, medikuen prak-
tika horrek ez dauka oinarri zientifikorik. Osasun zien-
tz iek ,  Mendebaldeko medikuntzaren eraginez ,
ezjakintasun sexualaren hutsune teorikoa moral sexuala-
rekin bete dute. Hortaz, ideologiak zientziak eta balioek
baino pisu gehiago hartu du. Hots, osasungintzan jardu-
ten duten profesionalek transexualitatea sexu aniztasu-
naren ondorio naturala dela ulertu eta transmititu beha-

rrean, disforia de género
diagnostikoa ematen dute.
Horrez gain, arazo sozial
batekin lotu beharrean,
osasun arazo batekin, eta,
zehazki, sexu identitatea-
ren arazo pertsonal bate-
kin erlazionatzen dute.

Transexualitatea gizarte-
ak gauzatu beharreko
trantsizio soziala da.
Onartuko bagenu alua du-
ten mutilak eta zakila du-
ten neskak jaiotzen dire-
la, pertsona transexualek
ez lukete inolako trantsi-
ziorik egingo. Beraien gor-
putza onartu eta maitatu-
ko lukete  den bezala .
Baina, arazo pertsonala
kontsideratzen denez, ba-
liabide guztiak pertsona
transexualei zuzenduta
daude eta benetako lanke-
ta ingurukoekin egin behar
da. Neska eta mutil transe-
xualen ongizatea geletan
bermatzeko, sexu hezkun-
tza bidelagun, trantsizioa
hezkuntza komunitateak
egin behar du. •

Pertsona baten sexua ez dute genitalek determinatzen. GAUR8

Amaia Urrejola
Sexologoa eta psikologoa Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolan
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Juantxo EGAÑA

INDALECIO OJANGUREN

1919KO DURANGALDEKO
ANDREAK, INDALECIO
OJANGURENEN BEGIAN
XX. mendearen lehen herenean argazkigintzak garrantzi
handia hartu zuen. Gure bizitzen parte izaten hasi zen. Edo-
zein gizarte gertaera argazkietan geratzen zen eta garaiko
aldizkari grafikoek irakiten zegoen gizarte hura islatzen zu-
ten. Orduan erakarri zuen argazkigintzak Indalecio Ojangu-
ren eibartar gaztea, Roman Ortuoste halaber eibartarraren
eraginpean. 1908an Estatuko zenbait hedabide haren iru-
diak argitaratzen hasi ziren. Donostian editatutako “Nove-
dades” aldizkariak ere bere argazkien berri eman zuen.
1914an Ojangurenek argazki estudio bat zabaldu zuen. Be-
re mendizaletasuna zela-eta, Euskal Herriko paisaien maki-
na bat argazki egin zituen. Garai hartan “Arrano-argazkila-
ria” goitizenez ezaguna zen. 36ko Gerran, gatazka haren
gaineko zenbait erreportaje egin zituen, hala nola Bilboko
Burdin Gerrikoaren argazkiak eta 1937an “Gudari” aldizka-
rian agertu ziren beste batzuk. Errepresio frankista jasan
zuen eta gerraren ostean berriro argazkigintzan jardun ahal
izateko isun bat ordaindu behar izan zuen. Argazkigintzan
egin zuen lanagatik zenbait sari eman zizkioten; esate ba-
terako, 1929an Eusko Ikaskuntzaren Lehen Kongresuan ja-
so zuena. Artikulua ilustratzen duen irudia 1919an Duran-
galdean egindakoa da.




