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acebookek beste multinazional batzuekin
batera Libra proiektua aurkeztu zuen orain
hilabete bat. Libra txanpon bat da, baina bai-
ta diru-zorro bat ere, hau da, enpresa handi
horiek ez dute soilik txanpon berri bat sortu
nahi, berarekin batera ordainketa sistema

bat ere sortu nahi dute txanpon hori erabili ahal izateko.
Iragarri dutenaren arabera, blockchain teknologian oina-
rrituko da. Hala ere, programazioan adituek esan dute
ez duela zehatz-mehatz teknologia hori erabiliko, hau
da, librak teknologia horren ezaugarri batzuk izango di-
tu, baina ez denak. Eta falta direnen artean, zentrala den
bat: informazioa ez da beraien artean kateatuko diren 
blokeetan antolatuko. Ikuspuntu teknikotik ere nahiko
harrigarria da bultzatzaileek iragarri duten asmoa: ha-
sieran sistema itxia izango
da eta gero irekiko dute. Ho-
rrelako garapenik izan duen
sistemarik ez da ezagutzen;
kontrakoa da ohikoa, hau da,
sistemak irekiak izaten dira
sorreran eta denboraren po-
derioz itxiak bihurtzen dira.
Internet bera ere, neurri ba-
tean, horren adibide da.
Ikuspuntu teknikotik gau-

zak ez badaude argi, are gu-
txiago ikuspuntu ekonomi-
kotik. Batetik, diru berria ez
da, berez, txanpon bat izango, txanpon ezberdinen saski
bat baizik. Hau da, dolarrak, euroak, yenak edo yuanak
erabiliz erosiko dira librak. Diru berria sortuko duen par-
tzuergoak beste txanpon horien gordailu ezberdinak
izango ditu. Eta gordailu horiengatik interesik ordain-
tzen ez badu, antolatzaileak, Facebook eta enparauak
alegia, interes horiekin geldituko dira. Hori soilik ez da
ez irabazi iturri makala izango dagoeneko. Hori jakinda,
galderak datoz: zergatik inbertituko du inork bere dirua
interesak ordaintzen ez dituen txanpon batean? Hobe
du jendeak zor publikoan inbertitzea. Hari horretatik ti-
raka, zer gertatuko da irabazi horiekin? Zergak ordaindu-
ko al dituzte nonbait? Aurrekariak ikusita, nekez.

Proiektu honetan, ordainketa sistema da beste gai ga-
rrantzitsuetako bat. Gaur egungo sistema pribatua da.
Bankuek eta enpresa gutxi batzuek kontrolatzen dute.
Transakzioak egiteagatik ordainsariak kobratzen dituz-
te, eta, kasu batzuetan, diru asko da. Visa, Mastercard,
American Express eta bankuek operazio horiekin diru-
tza irabazten dute. Okerrena da ondoan ez dagoela es-
kaintza publikorik eta egoera guztiz kontraesankorra de-
la administrazio publikoak ezarritako betebeharrekin.
Adibidez, kopuru batzuetatik gora salerosketak ezin dira
eskudirutan ordaindu, baina, aldiz, ordainketok egiteko
baliabide publikorik ez du eskaintzen Estatuak. 
Askoz arriskutsuago da txanpon berriaren opakutasu-

na. Gaur egungo ordainketa sistema pribatua da, baina
administrazio publikoak gainbegiratzen du. Horrek asko

zailtzen du legez kontrako operazioak egitea (ustelkeria,
droga-trafikoa, zerga-ihesa…). Joseph E. Stigliz ekono-
mialaria alderdi horren inguruan nahiko kezkatuta
agertu da azken egunetan idatzi duen artikulu batean.
Ikuskatzaile publikoentzat ikusezinak izango dira li-

bran egindako operazioak, ez ordea sistema eraiki dute-
nentzat. Horiek datu guztietara izango dute sarbidea. In-
formazio horrekin zer egingo duten kezka iturri
garrantzitsu bilakatu da. Stiglizek dioen moduan, banku
sistemak fidagarritasun galera ekarri dion historia luzea
du atzean, baina Facebookek fidagarritasuna askoz azka-
rrago galdu du. Izan ere, sare sozialaren jabeek, prome-
sen eta diruaren artean, beti azkena aukeratu dute. •

{ datorrena }

Facebooken diru berriak
kontu ilun asko ditu

Txanpon berriaren opakutasuna egungo
sistema baino arriskutsuagoa da. Egungo
ordainketa sistema pribatua da, baina
administrazioak gainbegiratzen du. Horrek
legez kontrako operazioak zailtzen ditu

Isidro Esnaola
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energiaren hiru laurden be-
rriztagarrietatik eratorriak
izan zirela esan daiteke –ze-
hazki, kontsumitutako ener-
giaren %74,6k zuen jatorri be-
rriztagarria–. 
Horien artean, itsasoko hai-

zetik sortutako energia eolikoa
da nagusi Eskozian, alde han-
diz gainera. Izan ere, 2018ko
martxo eta aurtengo hil bera-
ren artean bikoiztu egin zuen
herrialdeak aipaturiko energia
mota sortzeko gaitasuna. Be-
rriztagarrietatik eratorritako
energian izan den hazkuntzak,
gainera, izan du eraginik ho-
nen esportazioan ere: orduko
12.868 gigabyte saldu zituen
atzerrira herrialdeak 2017an;
2018an, aldiz, 24.379 izan zi-
ren. 
Paul Wheelhouse Eskoziako

Energia ministroak izan zuen
aipatutako datuen berri ema-
teko ardura. Herrialdearen

E
skozia, estaturik
gabeko nazioa,
ustez politika
propioak garatze-
ko zailtasunak
izan ditzakeen

herrialdea,  aitzindaria da
energia berriztagarrien sekto-
rean; are gehiago, klima-alda-
ketaren aurkako borrokan ere
buru-buruan aritu nahi du.
Britainia Handiaren baitan pe-
trolio eta gas ekoizle handiena
izanagatik, “bide berdea” hau-
tatu du Eskoziak, energia be-
rriztagarrietan inbertituz eta
larrialdi klimatikoaren aurre-
an neurri zorrotzak hartuz.
Izan zezakeen tentaziorik

herrialdeak erregai fosilen ete-
kinetatik aberasteko. Alta, bi
arrazoi egon daitezke Eskoziak
hartu duen bidearen iturbu-
ruan: bata, Ipar itsasoko erre-
gai  fosilen biltegien
egoera –sekretua da bertan ge-
ratzen den gas eta petrolio-
erreserba–; bestea, epe luzeko
begirada bati erantzun die-
zaiokeen apustua egin nahi
izatea, ingurumenarekiko ja-
sangarriagoa eta etikoki zuze-
nagoa dena. 

ITSAS HAIZEA, BURUAN

Politika energetikoaren gaine-
ko eskumenak Westminsterre-
nak badira ere, zirrikitu bat to-
patu du Eskoziak
ingurumenarekiko jasanga-
rriagoak diren politikak gara-
tzeko. Izan ere, politika ener-
getikoak ez baina ingurumena
babesteko politikak Holyroo-
deko Legebiltzarraren esku-
menen baitan aurkitzen dira,
eta aukera hori baliatu du Es-
koziak lehenik energia berriz-
tagarriak sustatu eta ondoren
larrialdi klimatikoa aldarrika-
tuz karbono emisioei gerra de-
klaratzeko. «Aukera ekonomi-
kotzat hartu ditu Gobernu
eskoziarrak energia berrizta-

Aimar Etxeberria Korta

ESKOZIA, AITZINDARI
Energia berriztagarriak sustatzetik
klima-aldaketari gerra deklaratzera

Larrialdi klimatikoa errealitatea den honetan, egoerari 
ekinbidez erantzuten ari zaio Eskozia. Urrats nabarmenak
eman ditu energia berriztagarrien sustapenean, eta
klima-aldaketari aurre egiteko nazio mailako eztabaida
abiatu berri du Gobernu eskoziarrak, herritar zein
enpresak konjuratu asmo dituena. 

Ipar itsasoko erregai fosilak
ustiatzeko erabili ohi duten
instalazio bat. 
Andy BUCHANAN | AFP

INGURUMENA / b

garrien sustapena eta klima-
aldaketaren aurkako jarduna»,
adierazi du Andy Kerrek, Edin-
burgh for Carbon Innovation
erakundeko zuzendari nagu-
siak.
Zentzu horretan, urrats bat

aurretik doa Eskozia Britainia
Handiko gainerako herrialdee-
kin konparatuz energia berriz-
tagarrien sustapenean.
2018an, esaterako, berriztaga-

rrietatik eratorritako energia
kontsumoaren kopuruan erre-
korra ezarri zuen herrialdeak;
Edinburgoko Gobernuaren
Energia eta Industria Departa-
mentuak emandako datuen 
arabera, orduko 26.708 gigaby-
te sortu ziren iragan urtean,
2017ko datuekin alderatuta
%6,1 gehiago. Zenbakiei zentzu
praktikoa ematearren, herrial-
dean 2018an kontsumitu zen
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baitan berriztagarrien sekto-
rea «indartzen» ari dela nabar-
mendu zuen. Bestalde, baina,
Westminster sektorearen bai-
tan ezartzen ari den murrizke-
ta politika kritikatu zuen, es-
koziar  Gobernuaren
jardunean oztopoak jartzen
ari dela leporatuta. «Nahiz eta
Gobernu britainiarrak
2015etik berriztagarrien susta-
penerako kaltegarriak diren
politikak agindu, kalteak batez
ere itsas haizetik eratorritako
energiari ezarriz, Eskoziako
berriztagarrien sektorea ba-
besten jarraitzen dugu», alda-
rrikatu zuen, gaineratuz bere
horretan jarraitzen dutela
energia mota hori sortzeko be-
harrezkoak diren azpiegiture-
tan egiten ari diren inbertsio-
ek eta energiaren sorkuntzak
berak. «Besteak beste, aldaketa
klimatikoaren albo-kalteak
saihesteak duen garrantziaga-
tik», azpimarratu zuen. 
Ingurumenaren aldeko mu-

gimenduek ere begi onez har-
tu dute herrialdeak berriztaga-
rrien arloan eman duen
aurrerapausoa. WWF Scotland
erakundeko politiken burua
da Gina Hanrahan. Zalantzarik
gabe dio berriztagarriek «bere-
biziko papera» dutela herrial-
dea energiaz hornitzen, lan-
postuak sortzen eta emisio
kutsakorrak murrizten. «Alda-
keta klimatikoari aurre egite-
ko urgentzia gero eta nabar-
menagoa den honetan, ospatu
baino ezin dugu egin aurrera-
pauso hau», adierazi du. 
Berriztagarrien industria be-

ra ere, noski, kontent da emai-
tzekin. «Gure industriak lan-
postuak sortzen ditu eta, bide
batez, klima-aldaketa arintzen
laguntzen du energia sortzeko
Erresuma Batuak erre behar
duen erregai fosilen kopurua
murriztuz», aldarrikatu du
Scottish Renewables erakun-

deko politiken zuzendari Joe
Mitchellek. Kalkuluen arabera,
17.000 pertsona enplegatzen
ditu sektoreak Eskozian.  

KLIMA-LARRIALDIAN

Berta Thunberg gazte suedia-
rraren temakeriak izan du
emaitzarik han-hemen. Esko-
zia da Thunbergen deiari eran-
tzun eta klima-larrialdia de-

klaratu duen herrialde horie-
tako bat. Nicola Sturgeon le-
hen ministroak egin zuen de-
klarazioa, alderdiaren iragan
apirileko konferentzia balia-
tuz. Bertan, SNPko kideen au-
rrean, aldaketa klimatikoaren
aurkako hainbat gazte aktibis-
tekin izandako elkarrizketa ba-
tek «inspiratu» zuela onartu
zuen: «Zuzen daude». 
Thunbergek deitu eta mun-

du osoan, ostirala joan ostirala
etorri, protestan aritzen diren
ikasleen ekimenen eta Extinc-
tion Rebellion klima-aldaketa-
ren aurkako mugimendu bri-
tainiarrak deitu protesten
ondotik iritsi zen Sturgeonen
urratsa. Eskozia aldaketa kli-
matikoaren aurkako borroka-
ren «buruan» dagoela aldarri-
katu zuen lehen ministroak,
eta 2045. urterako herrialdea
karbono emisioei dagokienez
neutro izateko helburua ezarri
zuen. Klima-aldaketarako ba-
tzordeak marraztuko dio bi-
dea Gobernu eskoziarrari, eta
hala eskatuz gero euren helbu-
ruetan urrats bat aurrera egi-
teko prest agertu zen Sturge-
on,  helburuak erdiesteko
epemugak murriztuz, esatera-
ko.
«Orain aste batzuk, klima-al-

daketaren gaiarekin kanpaina
egiten ari diren hainbat gazte-
rekin elkartu nintzen. Mun-
duan zeharreko gobernuek la-
rrialdi klimatikoa deitzea da
euren helburua. Diotenez, ho-
ri da zientziak eskatzen duena.
Eta zuzen daude», adierazi
zuen alderdikideen aurrean
egindako hitz-hartzean. «Esko-
ziak dagokion mailan eran-
tzungo dio aferan duen ardura
mailari», nabarmendu zuen.
Zer esan nahi du, baina, la-

rrialdi klimatikoa aldarrika-
tzeak? Ez da honen inguruko
definizio bateraturik, helburu
batek ematen dio zentzuaKontent dira ingurumenaren aldeko mugimenduak Eskozia berriztagarrien alorrean egiten ari den lanarekin.  AFP

17.000 pretsona enplegatzen ditu energia berriztagarrien sektoreak Eskozian.  Andy BUCHANAN | AFP

Ingurumena babesteko politikak garatzeko
eskumena dauka Holyroodeko Legebiltzarrak.
Aukera hori baliatu du Gobernu eskoziarrak
energia berriztagarrien sustapena bultzatzeko

Britainia Handiaren baitan petrolio eta gas
erreserba handienak dituen herrialdea da
Eskozia. Horrek, ordea, ez dio «bide berdea»
jorratzen hastea galarazi
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urratsari: herrialdeak karbono
emisioei dagokienez neutroa
behar du izan 2030erako. Ai-
patu helburua Gobernu britai-
niarrak bere buruari ezarrita-
koa baino askoz ere anbizio
handiagokoa da;  izan ere,
2050a dauka ezarrita epemu-
gatzat Londresek aipatu hel-
burua erdiesteko. 

ELKARRIZKETA NAZIONALA KLIMAZ

Helburuak zentzurik izan de-
zan eta praktikoki egingarria
izan dadin beharrezkoa du gi-
zartearen inplikazioa. Hori ha-
la, klimaren inguruko elkarriz-

keta handi baterako deia egin
zuen Gobernu eskoziarrak
duela pare bat aste. Elkarrizke-
ta hauek larrialdi klimatikoari
aurre egiteko aurrera eraman
daitezkeen ekintzak eztabaida-
tzeko erabili nahi du Sturgeo-
nek, World Forum on Climate
Justice erakundeak antolatuta-
ko jardunaldi batean aurrera-
tu zuenez. 
«Eskoziak, dagoeneko, %47

murriztu ditu berotegi efek-
tua eragiten duten gasak
1990etik hona. Urrunago joan
nahi dugu, ordea, eta aldaketa
klimatikoari egiten diogun

mugitu behar dugu zirkularra
izango den ekonomia eredu
batera, eta horretarako beha-
rrezkoak izango diren teknolo-
giak garatu eta inplementatu
beharko ditugu. Honek guz-
tiak esfortzu handia eskatuko
digu, eta modu justu batean
egin beharko dugu; horretara-
ko bultzatu dugu klimaren in-
guruko elkarrizketa naziona-
la», aldarrikatu zuen lehen
ministro eskoziarrak.  
“Kontsulta-ekitaldi” deituri-

koak antolatu ditu Gobernu
eskoziarrak ekimenari hasiera
emateko. Komunitate eta en-
presekin bilduko dira horie-
tan, eta zuzenean hartuko du
parte horien antolakuntzan
Edinburgoko Exekutiboak. Eki-
taldi hauen bidez milaka lagu-
nengana iristea espero du
Sturgeonen Gobernuak, ho-
rien «kezka, lehentasun eta
nahiak» entzuteko. «Eskoziar
gizartea zer egiteko prest da-
goen entzun nahi dugu. Era
berean, beraiek eskoziar Go-
bernuak egin dezakeenaren
inguruan dituzten iritziak jaso
nahi ditugu», adierazi du SN-
Pren Gobernuak. Hala, abian
da Eskozian klima-larrialdiari
aurre egin asmo dion mugi-
mendua. 

ekarpenari  amaiera eman
nahi diogu behin betiko»,
azaldu zuen Sturgeonek. Ho-
rretarako, herritarrak, enpre-
sak, industriak eta sektore pu-
blikoa interpelatu zituen,
klimaren inguruko elkarrizke-
ta nazionalera gonbidatuz. 
«Karbono emisioei dagokie-

nez neutro izatera iristeak al-
daketak eskatzen ditu bizitza-
ko alor guztietan.  Aldatu
beharko dugu bidaiatzeko mo-
dua, etxeak eta lantegiak bero
mantentzeko erabiltzen ditu-
gun teknikak, eta hiri eta he-
rrien diseinuak. Azkartasunez

Greta Thunberg, Extinction
Rebellion eta gisako

klimaren aldeko aktibisten
lanari esker klima-larrialdia

deklaratu du Eskoziak. 
SNP

ORKNEY, IRAULTZA ENERGETIKOAREN PARADIGMA 
Artxipelago okupatua da Orkney. Izan
pikto, bikingo edo turista, guztiek (izan)
dute jomugan Eskozia iparraldeko 
uhartedia. Hainbat dira gunea
ezagutarazi duten arrazoiak, horien
artean bi nabarmenenak: arkeologikoak
eta energetikoak. Behin lehenen berri
emanda –2017ko ekainaren 3an
publikatutako artikuluan–, bigarrenei
egingo diegu so lerrootan. 
Paradoxikoki, artxipelagoan bertan

sortutako energiak hornitzen ditu
Orkneyra gerturatzen diren
gurutzaontziak. Izan ere, zerbait badu
artxipelagoak hori haizea eta olatuak

soberan izatea da, energia sortzaile ezin
hobeak biak ala biak ere.
Zentzu horretan, sekulako iraultza

bizi izan du artxipelagoak azken
urteotan, energia sorrera eta
kontsumoari dagokionez. Duela ez asko
arte, energetikoki dependentea zen
Orkney, ikatz eta gas erreketatik
eratorritako energia behar zuen bere
behar energetikoak asetzeko. Egun,
baina, sortzen duena baino energia
gutxiago kontsumitzen du; eta sortzen
duen energia guztia berriztagarria da. 
Komunitarioak diren turbina

eolikoak dituzte Orkneyn,

bertakoentzat energia sortzen dutenak;
auto elektrikoak gidatzen dituzte
uhartetarrek, kutsadurarik sortzen ez
dutenak; eta olatu eta mareen joan-
etorritik sortzen den energia
elektrizitate bilakatzeko gailuak ari dira
testatzen artxipelagoan; eta, epe
laburrera, gurutzaontziak gasolioz
hornitu beharrean nitrogenoz
hornitzeko asmoa dute. 
«Hau iraultza da, energia

berriztagarrien baitako iraultza»,
adierazi du Laura Watts Edinburgoko
Unibertsitateko Geozientzia Eskolako
azken urteko irakasleak.

Karbono emisioei dagokienez neutro izan nahi
du herrialdeak 2045erako. Helburu hori
erdieste aldera, klimari buruzko elkarrizketa
nazionala deitu du SNPren gobernuak

2018an herrialdean kontsumitutako energiaren
hiru laurden –%74,6– berriztagarrietatik
eratorriak izan ziren. Berriztagarrien sektoreak
17.000 pertsona enplegatzen ditu Eskozian
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Nork du benetako errua? Egoera gordin bati aurre egi-

teko agindutakoa bete –edo betetzerik izan– ez due-

nak ala egoera gordin horretara bultzatu gaituenak?

Iragan igandean Greziako hautesleek erantzuna eman

zuten hauteskundeetan, Kyiriakos Mitsotakis eskuin-

darra lehen ministro izendatuz. Alexis Tsipras zigortu

zuten, baina berak gidatutako Syriza ezkerreko koalizioa ez zen izan galtzaile bakarra. Lesbos eta

gainerako irletan errefuxiatuen alde diharduten gobernuz kanpoko erakundeak beldur dira gobernu

berriak kanporatze prozedurak agindu dituelako. Urriak badira ere, bizirauteko gizarte laguntzak be-

har dituen jendeak ere aurki sumatuko ditu Mitsotakisek iragarritako zerga jaitsieraren ondorioak.

Syrizari gauza asko egotzi ahal zaizkiolako, baina ez behintzat Grezia hondoratu izanaren erantzu-

kizuna. Horrek izen propioak ditu eta, Papandreu sendiarenarekin batera, Mitsotakis beraren fami-

liarena ere leku nabarmenean dago zerrendan. Grezia gaixoa. D. Lazkanoiturburu

KRISIA SORTZEA AGINDUTAKOA EZ
BETETZEA BAINO HOBEA OMEN

Angelos TZORTZINIS | AFP

C IKUSMIRA
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dineko pertsonetan sa-
rrien ikusten diren
hausturen artean dago
izter-hezur edo femu-
rrarena. Normalean os-
teoporosiarekin eta

erorketekin lotuko hausturak izaten
dira, eta, behin gertatzen direnean,
arazo potoloa dira: pazienteen inde-
pendentzia jokoan jartzen dute eta
%33k baino ez dute errekuperazio
osoa lortzen. Hori gutxi balitz, gastua
handia da: mokorreko haustura ba-
koitzaren kostua 35.000 bat eurokoa
da lehen urtean, eta beste 5.000 ingu-
ru aurrerantzean. Horregatik, osasun
erakundeek ahalegin berezia egiten
dute prebentzioan.

Paziente gazteetan ere gertatzen di-
ra femurreko hausturak, bistan da;
baina askoz ere gutxiago, eta eskuarki
traumatismo handiren batekin lotu-
ta, trafiko istripuak eta beste. Horrela-
ko baten kasua da, hain zuzen ere,
gaurko artikulu hau idaztera bultzatu
nauena. Dei diezaiogun Aitor, eta
esan dezagun itsasontziko mastatik
karelera erori dela; femurra hautsita,
uda osoa etxean igaro beharko du,
eta, denbora sobran duenez, hemen
hobeto osatzeko informazio pixka bat
emango diogu.

Femurraren haustura guztiak, jaki-
na, ez dira berdinak: pitxar bat lurrera
erortzean bezala, zatiak era askotara
egin daitezke, eta, ondorioz, hori estu-
diatzea izango da lehendabizikoa, ho-
rren arabera aukeratu behar baita ara-
zoa konpontzeko teknika onena.
Femurraren hausturak sailkatzeko
erabil daitekeen eskaletako bat Garde-
nena da, non I graduak hezur zatien
mugikortasun minimoa irudikatzen
duen eta IV graduak zatien bereizke-
tarik handiena. Batzuetan tratamen-
du kontserbadorea erabiltzen da, za-
tiak asko mugitu ez direnean, edo,
zerbaitengatik (pazientea oso nagusia
delako adibidez), operatzeak mesede

baino kalte gehiago egingo duenean.
Baina, gehienetan, femurraren haus-
turak kirurgikoki konpontzen dira,
prozedura bizkorrena eta eraginko-
rrena baita. Tratamendu kirurgikoa
lesio unetik bi egun igaro aurretik
egitea gomendatzen da, eta lehenta-
suna femurraren buruaren odol-zir-
kulazioa bermatzea izaten da; ezinez-
koa denean, protesi batekin ordezka
daiteke.

Zenbait kasutan konplikazioak ager
daitezke: infekzioak, seudoartrosia,
soldatze okerra, nekrosia, albo-kal-
te neural eta baskularrak, pieza me-
talikoen soldatze okerra, azaleko ul-
tzerak (pazientea luzaroan oheratua
egon behar denean), tronbosia (%2)...
Azken horren arriskua dela eta, femu-
rraren haustura izandako paziente
guztiekin odolaren koagulazioa kon-
trolatzeko botikak erabiltzen dira.

Bistan denez, dena delako trata-
menduaren ostean errekuperazioa
dator; gure lagun Aitorren kasura
itzuliz, esan behar da luze joko duela

(aktibitate maila normalera itzultze-
ko 3-6 hilabete artean), baina oroko-
rrean emaitzak onak izaten direla.
Hankaren gainean pisua kargatzeko
aukera soldatze prozesuaren arabera-
koa izaten da, eta, bitartean, karga ho-
ri saihesten duten ariketak erabil dai-
tezke,  hala nola igeriketa edo
bizikleta, mugikortasuna berreskura-
tzeko eta muskuluen aktibitatearekin
hezurraren mineralizazioa bizkortze-
ko. Behin pisua kargatzeko argi ber-
dea ematen digutenean, progresiboki
egingo dugu, eta errekuperazioa az-
kartuko da: izan ere, hezurra minera-
lizatzeko estimulurik indartsuena
karga bera da.

Baina gogoratu femurraren haus-
turaren tratamendu eraginkorrena
prebentzioa dela. Horren erakusgarri
da osteoporosia eta erorketak gutxi-
tzeko planak egin dituzten herrialde-
etan, aiton-amonen artean haustura
mota honen intzidentzia asko jaitsi
dela. •

www.abante.eus

Femurraren hausturaren tratamendu eraginkorrena prebentzioa da. GAUR8

Femurraren hausturak

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta
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G
obernagarritasun eza estatu krisiaren
sintoma bat baldin bada, agerian da Es-
painiaren krisiaren nolakoa. Denak aire-
an jarraitzen du aste honetako albisteen
arabera eta hauteskunde berri batzuen
hipotesiak indarra hartu du. Nafarroan

ere urte politikoa sanferminez harago luzatuko da
ezohiko eran.
Egoerak argitzen diren bitartean arnas luzeko gogo-

etarako aukera eman du Iratzar fundazioak antolatu-
tako “Askapen bide(ar)en haritik” ikastaroak. Buruja-
betzaren alde hainbeste borrokatu duen herrian ezin
soberaniaren auziaren itzuleraz gogoetatzeko aukera
galdu. Izan ere, globalizazioaren arrakastaren ospaki-
zunak atzean utzita, burujabetzaren aldeko diskurtso-
ak indarrez datoz bueltan. Krisi-aroan geopolitikaren
jokoa ardatz nagusi batek arautzen baitu, merkatu li-
brearen ideologiaren gainetik: nork bere interesak/es-
kubideak nola babesten dituen bestearen mehatxua-
ren aurrean.
Iragan mendeetan bezala, garai honetan ere, Euro-

pan gertatzen diren joera ideologiko berdintsuak ari
dira erreproduzitzen Euskal Herrian: independentis-
moak darraien burujabetzaren ezkerreko irakurketa
positiboa mugimendu autodeterminista/independen-
tista europarrekin erabateko sintonian aurkitzen da;
neoaranisten pintadaren bat edo beste ikusi dugu gure
kaleetan; eta Diego Fusaro, Salviniren ideologo eskuin-
marxistaren planteamenduak gurean entzuten diren
diskurtso batzuetatik hurbilegi ez ote dauden.
Garai nahasi eta arriskutsuotan euskal nazio egitas-

moa nondik eta nola eguneratu, horixe izan da ikasta-
roaren aztergaia. Zein emari ideologiko geureratu eta
berrikuntzok nola egin. Bigarren horri helduko diot
hemen, azken hiru urteetan sumatu dudan joera bat
mahaigaineratuz, iragana zama pisutsu bat zaiguna-
ren uste edo sentsazio bat, gertatu zaigun txar eta on
guztia ahaztu eta abiapuntu bat erabat berria jarri be-
har dugula dioskun ahots bat.
Horixe da establishment-aren tesi interesatua, ira-

ganari lotuta gaudela alegia, berdin balio duena EH

Bildu nafar gobernuaren osaketatik kanpo uzteko zein
Gasteizko edota Gipuzkoako Foru Aldundiko gober-
nuetarako aukerak ahal beste oztopatzeko. Tesi hori
interesatua zergatik den ez da gaurko gaia, luze hitz
egin da horretaz. Interesgarriagoa deritzot euskal na-
zio egitasmoa birsortzeko behar ditugun etenez eta
jarraidurez gogoetatzeari.
Etenak behar ditugu. Guztiz egia ez den arren abia-

puntu batek balio digu: dena aldatu da. Erantzunak
bagenizkiela uste genuenean galderak aldatu zizkigu-
ten. Gaur, nazio askapen egitasmoaren oinarri progra-
matiko eta sinbolikoak eguneratzea ezinbestekoa da,
garaiko erronka globalekin sintonizatu eta Europako
korronte eraldatzaileekin konektatzea.
Jarraidura behar dugu. Intuizio oso onak izan zituen

herri honek iragan ziklo politikoan. Gaur, soberania-
ren eztabaida bueltan dela, barrurantz begira mundu-
ra begira ere jar gintezke, Jon Maiak esan zuen legez.
Ez baitiogu behar besteko arretarik jarri XX. mendea-
ren bigarren erdian Euskal Herrian garatu zen eralda-
keta prozesuari –hizkuntzaren berreskurapenari, eko-
nomia sozialaren garapenari eta abar luze bati– eta
eraldaketa horren oinarrian egon den balio-sistema
erreproduzitu zuenari. Aldiz, Podemosek liluratu gai-
tu. Eta ikusitakoak ikusita, nago ezkerrak eta nazio as-
kapen mugimenduek sustrai sendoak behar dituztela
garai likidootan. 
Nazio askapen mugimenduaren tradizio politiko-

aren emari intelektual-kulturala –bere konplexuta-
sun osoan, azierto eta hanka sartze guztiekin– lur-
peratzeko deiak entzungo ditugu etikaren eta
eraginkortasun politikoaren izenean. Bigarren horri
dagokionez, ohar gaitezen gauza batez: aurrerabi-
dea zailtzen digun erresistentzia hori ez dela hain-
beste iraganaren zama pisutsua, kontra datorren ko-
rrontearen indarra baizik. Korrontearen kontra ari
baikara, eta hala jarraituko dugu egitasmo emantzi-
patzaile baten eroale garen artean. Eta hala jarraitu-
ko dute botere mediatikoek ere, ETA, Venezuela,
Iran, Eslovenia eta behar diren mamu guztiak jarriz
zirkulazioan. •

{ asteari zeharka begira }

Tentazio errejonista

Gaur, soberaniaren eztabaida bueltan dela, barrurantz
begira mundura begira ere jar gintezke
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A
ndoaingo Sora-
bil la  auzoan
bada istorio
iluna ezkuta-
tzen duen ba-
serri bat.  He-

rrian betidanik hitz egin da
baserri horren inguruan, bai-
na gutxi eta nahasi samar, au-
zoko kaskoaren goiko aldeko
eraikinaren barruan benetan
zer gertatzen zen jakin gabe
edo jakin nahi izan gabe. Fran-
kismoaren lehen urteetan,
1949 eta 1952 bitartean, sei eta
hamabi urte bitarteko 25 nes-
kato inguru bizi izan ziren ba-
serri hartan, modu zorrotzak
eta bortitzak erabiltzen zituz-
ten sei sekularren esku. Tuber-
kulosia prebenitzeko zentroa
omen. Hori zen haur preben-
torioen inguruko bertsio ofi-
ziala. Inork gutxik sinisten
zuen hori, ordea. Eta Andoain-
go kasuan, benetako egia, arte-
an argitu gabe dagoena, ger-
tuago dago haur kartzelatik
edo erreformatoriotik. 

Ezkutuan dagoen errealita-
tearen hari muturrari tiraka
ari dira Xabier Arruti andoain-
darra eta Ander Otaño zizur-
kildarra, lehendik memoria
historikoaren inguruan ari-
tuak. «Jakin dugunez, neskato
horiek Groseko zentro batean
zeuden Sorabillara ekarri au-
rretik. ‘Haur desbideratuak’
esaten zieten, ‘bide okerretik
joanak’. Komunisten alabak
izan zitezkeen, aitarik gabeko-
ak, kalean zeudenak... », agertu
dute ikertzaileek. Izan zitezke-
en, era berean, garaiko gizarte-
aren arau zurrunak hautsi zi-
tuzten neskatoak edota haur
askoko familia batean karga
bihurtutakoak. «Zaldibiakoak,
errezildarrak, donostiarrak,
Hondarribikoak, Irungoak, an-
doaindarrak...  herri horien
bueltakoak ziren neskatoak»,
zehaztu du Xabier Arrutik. 

Haur prebentorioak deitzen
ziren Frankismoko zentroak
Sorabillan ez ezik, Estatu es-
painoleko hainbat tokitan to-
pa zitezkeen. Eta denetan his-
toria errepikatu egiten da; bizi
baldintza muturrekoak eta ba-
rruan gertatzen zenaren ingu-
ruko zalantza eta itzal han-
diak. Tratu txarrak, jatekoaren
falta eta garbitasun oso eskasa
eguneroko ogia ziren preben-
torioetan. Eta hori gutxi ez eta
sexu abusuen oihartzuna ere
sumatzen da hain itxiak ziren
eraikin horien paretetan. 

FALANGE ESPAINOLAREN AGINDURA

«Haur prebentorioak zuzen-
tzen zituzten ordenak zeuden.
Ez ziren erlijiosoak eta hori ere
susmagarria da. Andoainen
eta Sorabillan esaten zen mo-
jen esku zeuden neskatoak zi-
rela han bizi zirenak. Baina
emakume horiek ez ziren mo-
jak, sekularrak ziren. Zentroa-
ren barruan moja jantzita ibil-
tzen ziren, baina hortik kanpo
uniformea kendu eta zibilez
joaten ziren. Ordena horiek Fa-
lange espainolaren kultura-
zentro femeninoaren agindu-
ra zeuden», azaldu du Arrutik.   

Falangearen aginduetara ze-
goen ordena horrek erosi zuen
baserria. Salerosketa agiria ba-
dago. Hala ere, ikerketan dabil-
tzanek nahiago dute oraingoz
datu zehatzagoak ez ematea,
horrek arazoak sortuko dizkie-
lakoan. Frogatuta dago, era be-
rean, Falangeak hilero diru bat
ordaintzen ziola aipatu ordena
horri Sorabillako zentroan ze-
goen ume bakoitzagatik. 

Normalean haur prebento-
rioak herritik aparte egoten zi-
ren eta inguru berdean, mendi
aldean. Sorabillako bizilagu-
nek kontatzen dutenez, neska-
to horiek gosea pasatzen zu-
ten eta inguruko baserrietako
baratzetatik arbiak hartu eta

Beheko irudian,
Andoaingo Sorabilla
auzoko baserrian bizi
zen neskato taldea,
baserria bera atzean
dagoela. Hori da,
oraingoz, lortu duten
zentroaren argazki
bakarra. GAUR8

FRANKISMOAREN ITZALA
Andoaingo baserri batean haur prebentorio
bat izan ote zen ikertzen ari dira

Amagoia Mujika Telleria

Andoaingo Sorabilla auzoko baserri batean pasatu
zituzten hiru urte (1949-1952) sei eta hamabi urte
bitarteko 25 neskatok, sei sekularren zaintzapean.
Falangearen aginduetara zegoen zentroan bizi
baldintzak txarrak ziren; jatekoa gutxi, tratua bortitza eta
garbitasuna eskasa. Frankismoko haur prebentorio bat 
izan zitekeela igarrita, bertan egondakoen bila dabiltza. 

JENDARTEA / b
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zuzenean jaten zituzten. He-
rrian, beraz, gauza jakina zen
haur horiek ez zirela baldintza
egokietan bizi. 
Era berean, auzoko haurrei

debekatu egiten zieten zentro
horren ingurura gerturatzea
edota bertako haurrekin jola-
sean aritzea. «Sorabillako hau-
rrei ez zieten uzten haur ho-
riengana gerturatzen, ezta
zentro horretara hurbiltzen
ere. Hor sekta bat zegoela esa-
ten zieten etxean». 

IGANDEKOMEZA

Sorabillako baserriko neskato-
ek auzoarekin zuten harreman
bakarra igandeko mezan ema-
ten zen. Binaka jarrita ilaran
jaisten ziren neskatoak eta se-
kularrak Sorabillako elizara.
Elizan, gainera, tokia zeukaten
gordeta. Behin meza bukatuta,
berriz zentrora. Ez zegoen bes-
te harremanik. 
Sorabillako baserri horren

inguruan galderak erantzun
ahala berriak sortzen zaizkie
etengabe ikertzaileei. Esatera-
ko, 1950. urteko Andoaingo
erroldari begira, Sorabillako
baserri horretan erroldatuta
agertzen dira 25 neskato eta
sei sekular. Baina, konturatu
dira izenak ez direla han zeu-
den neskatoenak, ezta sekula-
rrenak ere. «Gure hipotesieta-
ko bat  da izenak ez direla
benetakoak, asmatutakoak
baizik. Baina, zergatik? Oso
iluna den zerbait dago horren
atzean». 
Sorabillako zentroa 1952an

itxi zuten, auzoko apaizaren
bultzadaz. «Neskatoek konfe-
satu egin behar zuten apaiza-
rekin komulgatu baino lehen.
Neskatoetako batek apaizari
esan zion lapurtu egin zuela
eta zigortu egin zutela. Jateko
arbi batzuk lapurtu zituela eta
horregatik jipoitu eta zigortu
egin zutela. Apaizak neskatoa-

ren testigantza entzun ondo-
ren, zentroa gidatzen zuen se-
kularrari hitz egin behar zute-
la esan zion. Pentsa, sekular
horri echatortas esaten zioten.
Bistakoa da zergatik. Apaizak
kontuak eskatu zizkion hau-
rrak tratatzeko zuten modua-
rekin inguruan. Behin zentro-
ra bueltatu zirenean, aipatu

Lerroon gainean, Petra
Etxeberria (ezkerrean)
eta Martina Mendibe
(eskuinean), Sorabillako
baserrian egondakoak.
Bien tartean, Xabier
Arruti, gaia ikertzen ari
dena. Eskuineko irudian,
egungo Sorabillako
argazki bat. 
GAUR8

Sorabillako bizilagunek kontatzen dutenez,
neskatoek gosea pasatzen zuten eta 
inguruko baserrietako baratzetatik 
arbiak hartu eta zuzenean jaten zituzten

«Haur prebentorioak zuzentzen zituzten
ordenak zeuden. Andoainen eta Sorabillan
esaten zen mojen esku zeudela neskatoak,
baina emakume horiek ez ziren mojak»
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sekularrak salataria nor izan
zen galdetu zien neskatoei.
Inork aitortzen ez zuenez, de-
nei altxarazi zizkien gonak eta
makilarekin hankak astindu
zizkien. Azkenerako eskua al-
txatu zuen apaizarekin hitz
egin zuen neskatoak eta zigor-
tu egin zuten. Baina ordurako
Sorabillako apaizak gotzaina-
rekin hitz egin zuen zentro ho-
rren inguruan –gotzaina le-
hengusua zuen– eta zentroa
ixteko agindua emanda zego-
en». Eta horrelaxe itxi zuten
Sorabillako baserria 1952. urte-
an. Baina neskato haien sufri-
mendu bidea ez zen han amai-
tu. Handik Donostiara eraman
zituzten, antzeko beste zentro
batera. Eta gogor lan egitera
behartuak izan ziren. 

TESTIGANTZEN BILA DABILTZA

Alicia, Petra, Miren, Teresa,
Piedad. Inork kontatu gabeko
istorio triste, ilun eta mingarri
baten protagonista dira. Kasu
askotan, etxekoek ere ez daki-
te asko haurrak zirela pasatu
zutenaz. «Batzuek zerbait kon-
tatu diete seme-alabei, baina
oso gutxi. Pentsa, ondorengo
batzuek esan digute guk askoz

gehiago dakigula beren amak
sufritu zuenaz beraiek baino.
Horregatik nahi dugu haien
ahotsa jaso, historia horrek
kontatua izan behar duelako». 
Ikerketan buru-belarri sartu

diren Arrutik eta Otañok garbi
daukate. «Hor barruan zer ger-
tatu zen jakin nahi dugu, hori
argitara atera. Eta barruan ger-
tatu zena, noski, han egonda-
ko neskatoek kontatu behar
dute. Horregatik ari gara deial-
dia egiten, bertan egondako
haurrak topatzen, beren testi-
gantzak jasotzeko».
Neskato horietako batzuk

topatu dituzte, egun laurogei
urteren bueltakoak, eta haien
testigantzak jasota daude. Bai-
na gehiagoren bila dabiltza.
«Batzuek kontatzeko gogoa
daukate, beste batzuek nahia-
go dute han pasatu zutena go-
goratu ere ez egin. Eta badira
memoria arazoak dituztenak
ere. Baina gure helburu nagu-
sia hor barruan gertatu zena
argitara ateratzea da eta horre-
gatik gabiltza haur haien bila».
Horretarako ondoko posta
elektronikoko helbidea jarri
dute martxan: amigasdeali-
cia1949@gmail.com.

Sorabillako haurrek
gosea pasatzen zutela eta
gaizki tratatzen zituztela
kontatzen dute.
Frankismoko haur
prebentorioetan, egoera
latz horiek oso ohikoak
ziren.
GAUR8

TXOSTENETAN EXISTITZEN
EZ DIREN MUTURREKO
EGOERA LATZAK

Haur prebentorioak urte askoan ezkutuan egondako
errealitate gordina dira. Datu ofizialen
faltan –ikertzaileei ezinezkoa egiten ari zaie garaiko
artxiboak topatzea, dena desagerrarazia baitago–,
kalkulatzen da 1945 eta 1975 bitartean dozena bat
prebentorio izan zirela Estatu espainolean, batzuk
neskatoenak eta besteak mutikoenak. Pentsatzen da
milioi bat haur baino gehiago pasatu zirela urte tarte
horretan zentro ilun horietatik. Gune osasuntsuak
bailiran saltzen ziren –tuberkulosia sendatzeko, uda
naturan gozatzeko...–, baina errealitatea oso
bestelakoa zen, osasuntsua denaren kontrako
muturrekoa, bai fisikoa eta baita psikologikoa ere. 

Neskatoen prebentorioen kasuan, «bide okerretik»
abiatutakoak «zuzentzea» omen zen helburua. Bide
okerra zer zen? Edozer izan zitekeen bide okerrekoa;
zigarro bat erretzea bezala haurdun geratzea, eta
tartean beste hamaika ertz, frankismoaren begietara
arriskutsuak emakumeak ibili behar zuen bidean.
«Gorrien genea» ezabatzeko ere erabiltzen zituen
Frankok prebentorioak. Hartara, errepublikanoen
seme-alabak horietara eramaten zituzten,
«zuzentzeko». 

Bertan egondakoek kontatzen dutenez, prebentorio
guztietan, gutxi edo gehiago, baldintzak eta praktikak
parekoak ziren. «Umiliagarriena dutxak ziren. Ilaran
jartzen gintuzten patioan, erabat biluzik, eta espartzu
batekin garbitzen gintuzten». «Nik egunero botaka
egiten nuen eta botatakoa jatera behartzen ninduten».
«Zaplazteko bat eman zidaten mukiak kendu
nituelako». «Arauak zorrotzak ziren. Gauetan, ezin
zinen ohetik mugitu eta egunean gehienez bi baso ur
edan zenitzakeen». 

Zentro ilun horien inguruan bada beste zalantzarik.
Bertan egondako batzuek kontatzen dutenez, egunero
injekzioa jartzen zieten eta pilula bat eman. Historia
ikertzen ari direnen hitzetan, «haurrok ez zeuden
gaixo. Berez, tuberkulosia ez kutsatzeko sartzen
zituzten zentroetan, prebentzio modura. Ez litzateke
oso eroa pentsatzea haurrokin esperimentuak egin
zituztela. Baina ez dago txosten mediku bakar bat ere 
jasota. Oso susmagarria da». 

Benetan gogorrak dira umetan prebentorioetan
egon zirenen testigantzak. Azken urteotan han eta
hemen ari dira altxatzen hamarkadetan isilik
egondako ahotsak. Kasu guztietan tratu txarrak, gosea
eta garbitasun falta nabarmentzen dituzte. 
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herria

Azalean itsasten zaigu kresala. Gure eskua miazkatu eta zapore desberdina

hartzen diogu gure buruari. Behatz tartean pilatzen zaigun hondarrak ibile-

ra aldatzen digu. Hezetutako ileak ideiak freskatu eta gazituko balizkigu

bezala sentitzen gara eta kopetan behera erortzen zaizkigun tanta bihu-

rriekin jolasten gara mingainarekin. Arnasa barrurago bezala sartzen da eta

gorputzak gutxiago pisatzen du. Denborak hankak zabaltzen ditu eta pa-

txadaz esertzen da petrilaren gainean, itsasoari begira, inorako presarik

gabe. Uda azaleko poroetatik sartzen zaigunean, azalberritu egiten gara

eta une perfektuan aparteko tokian sentitzen gara. Berdin da non, ezin

zuen beste inon izan. Itsasoak besarkatzen gaituenean, bere egiten gaitu.

Akaso ez da betirako izango, baina irauten duen bitartean gozatzen asma-

tuko bagenu... Amagoia Mujika Telleria 

DENBORA PETRILEAN
ESERTZEN DA, INORAKO
PRESARIK GABE

Aritz LOIOLA | FOKU

C IKUSMIRA
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K
ubako Villa Clara probintziatik
ari natzaizu idazten, irakurle.
Astearte arratsaldez heldu gi-
nen bertara Euskal Herriko ha-

mar lagun, Sortuk ICAP Herrien Adiski-
detasunerako Kubako Institutuarekin
elkarlanean antolatutako eskala politi-
koan. Santiagon egon gara lau egunez,
eta astelehenean hartuko dugu Habana-
rako bidea.
Santa Ifigeniako hilerria bisitatu,

Iraultzaren Defentsarako Batzordeetako
kideekin bildu eta ANAP Nekazari Txi-

kien Elkarte Nazionalaren filosofia eza-
gutu ditugu egunotan, besteak beste.
Datozen egunetan, berriz, izango dugu
aukera Escambray inguruko mendiko
komunitate bat, Habana Zaharreko pla-
zak edota CENESEX Sexu Heziketarako
Zentro Nazionala bisitatzeko. Ikusi eta
entzuten ari garenari esker, asko ari ga-
ra ikasten ere. 
Urrundik idealizatutako herrietara ez

dugula nagusitasunez sartu behar ohar-
tu gara. Latinoamerikako herriak kolo-
nia izan zirela ezin dela ahaztu. Sobietar

Batasuna ezinbestekoa izan zela Kubako
sozialismo antiinperialistak aurrera egi-
teko. Fideletik Raulerako lekuko aldake-
tak egiturazko ekonomia arazoei irten-
bidea topatzeko erabakiak ekarri
zituela. Eta Kuban sozialismo jasanga-
rria eta oparoa bultzatu nahi dutela. 
Duela 30 urte hasitako aldaketaz, era

askotako ikuspegiak daude Kubako
iraultzaren aldeko sektoreen barnean.
Baina badirudi kubazaletasuna izango
dela proiektu burujabeari eusteko bi-
dea. •

hutsa

Idealismorik eta nagusikeriarik gabe
Nekane

Zinkunegi
Barandiaran

hutsa

T
elebistaren aurrean entzierroko
zezen eta kabestroei (idiak) be-
gira, Michel Tournierren artiku-
lu bitxi bat etortzen zitzaidan

gogora, “Célébrations” liburuan bildua,
zeinetan lau hankako abereen ibilerak
aztertzen zituen, esanez etxeko abereak
diagonalean edo trabeska mugituz ibil-
tzen direla eta basatiak lauhazkan. Teo-
ria horren arabera entzierroko kabestro-
ek ibilera diagonala beharko zuketen eta
zezenek lauhazkakoa, baina ez naiz on-
dorio garbi batera iritsi. 
Bereizketa hau azkar ulertzeko: ume

bat lau hankan ibiltzen hasten denean
diagonalean mugitzen da, alegia, ezker
eskua eta eskuin hanka aurreratzen ditu
lehenik eta eskuin eskua eta ezker han-
ka gero. Gure behiek eta oro har etxeko
abereek ere, hala nola katuek eta zaku-

rrek, ibilera horixe dute, diagonalekoa
alegia. Aldiz, abere basatiek, azeriek, or-
katzek eta berdin tigreek edo bisonteek
lauhazkan ibiltzeko joera dute. Horixe
da, esate baterako, otsoa eta artzain za-
kur alemana bereizteko modua ere:
otsoa lauhazkan dabil eta zakurra diago-
nalean. Zaldiaren kasu berezia da: pau-
soa eta trosta diagonalean egiten ditu,
baina azkar doanean lauhazkara igaro-
tzen da. Zaldi basatiak beti doaz lauhaz-
kan. Badirudi ibilera diagonalak ibiltoki
lauak eskatzen dituela. Eremu zailetan,
haitzen artean esaterako, lauhazka segu-
ruagoa dela.
Esan dudan bezala, Tournierren zera

hori irakurri nuenetik ezin izaten dut
entzierrorik ikusi kabestroen eta zeze-
nen ibilerak alderatzen denbora galdu
gabe. Eta gaitz erdi begia abereen ibile-

rei bakarrik jarriko banie, hasita baina-
go gizakien ibilerak, neureak barne, teo-
ria horren arabera aztertzen. Mendiko
makilekin noanean badakit diagonal
garbian mugitzen naizena, neure estilo
zabarra gorabehera. Kaletik barrena ere
mendiko pausajearekin ibili ohi naiz,
jauzi txikiak eginez bezala, eta norbai-
tek pausaje hori guztiz basatia dela us-
teko badu ere, zibilizatua da ehuneko
ehunean, Tournieren arabera. «Pasarela-
ko modeloen ibilera?», galdetuko du
norbaitek eta ez naiz oraindik ondorio
garbi batera iritsi, ibilera horiek azter-
tzen ordu asko eman baditut ere.
Istorio honetan amorrua ematen di-

dana zera da: Paris erdian jaio zen idazle
bat izatea niri behi eta zezenen ibilerari
buruz lezioak eman nahi dizkidana, neu
behien artean jaioa naizenean. •

0hutsa

Entzierroak
Joxean Agirre
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H
arrabotsa sortu du Es-
painian Ciudadanos al-
derdiaren jokaerak az-
ken asteotan. Batetik
akordioak egin ditu
neo... beno ez, betiko-

ekin. Betiko frankistekin esan nahi
dut (baina beste betikoak ere... en-
pin). Bestetik, performance biktimis-
ta nazkagarri bat egin du Stonewalle-
ko matxinadaren urteurreneko
ospakizunetan. Eta artikulua idazten
dudan bitartean Armada Gorriaren
kantak entzuten, ni ere nostalgiko
ote naiz? Barka beza irakurleak,
baina beroari aurre egiteko
sobietar doinuek lagun
zezaketela pentsatu
dut.  Ez  du fun-
tzionatu.
Funtzionatzen

ez duen beste
zerbait honako
da:  ultrazen-
troa barregarri
uzten saiatzea.
Izan Ciudadanos
edo izan euskal
kristaudemokrazia,
guretzat kontraesa-
nak direnak beraien-
tzat eguneroko ogia
dira. Eta azkenean
betikoekin iristen di-
ra akordioetara. Eta
aldaketaren aldekoei
faxista deitzen digute.
Gauza bat esan eta kon-
trakoa egin, bata pentsatu
eta aurkakoa esan. Eta hori guztia la-
sai antzean, behin eta berriro. Alferri-
kakoa da Ines Arrimadasi gogoraraz-
tea ez datozela bat bere erretorika eta
bere praktika. Berdin Azpiazu sailbu-
ruari. Espero aurten aurrekontuen jo-
an-etorriarekin inork jendea ez aspe-
rraraztea eta beste behin Eusko

Jaurlaritza eta bere koalizio ultrazen-
trokoa ez berrindartzea.
Hipokrisiaren enegarren adibide-

an, han joan da Esparza Madrilera,
PSOEri Nafarroako Gobernua eska-
tzera, nori eta Espainia apurtu nahi
omen dutenei. Eta Erkoreka presa
sartuz, egin dezatela Gobernua, ber-
din dio norekin, baina AHTren dirua
orain! Jokoan dagoena boterea zalan-

tzan ez jar-
t z e a

da. “Euskadi, auzola-
na”. Entzuten dudan bakoitzean

autoan oihuka hasten naiz... «Barri-
kadetara, barrikadetara» diostate so-
bietar ahotsek eguzkiak urtuko naue-
nean. Kazetariek Europar Batasuneko
karguen karta-jokoa komentatzen
pasa dute aurreko astea. Interesga-
rria bailitzan. Neoliberal fanatiko bat,
interes militarrei lotutako pertsonai
bat eta, Ramon Solak ederki deskriba-

tu bezala, estatuaren hooligan bat ja-
rri dituzte buruan, prentsak bi ema-
kume eta espainiar bat zirela aditze-
ra ematen zigun bitartean. Azalekoa
komentatzen, analisia alboratuz hitz-
jario etengabean. 
 

 Eta kontua da, ekainaren 28ko ur-
teurrenaren harira, azalekotasunari
kritika ere haizatu dela, aipatu Ciu-
dadanosen hipokrisiari lotuta. Aza-
leko harrotasun desfileak omen dau-
de,  eta  benetakoago

manifestazioak. Merkanti-
lizazioari kritika go-
rabehera, lehenari
ez nioke nik ga-
rrantzirik ken-
duko. Aspaldi-
ko partez ,
normaltzat jo-
tzen dute gero
eta  gaztetxo
gehiagok kalean

beren iritzia adieraz-
tea: nahi duzunari
musu eman, eraso-
rik gabeko jaiez dis-
frutatu edo inguru-
ne ez  kutsatu
batean bizi. Bizi-
tzako oinarrizko
elementuak le-

hen lerroan daude,
maitasuna eta osasuna.

Horien beharrezkotasuna barnera-
tzen badute, erraz, harro eta tinko
mobilizatuko dira laster gazte horiek,
sistemak oinarrizko ase-beharren
aurka duen grina beren gorputzetan
sumatuko baitute. Eta bai, ziur barri-
kadetan elkar ikusiko dugula. Eta ul-
trazentroa beste aldean egongo da.

Post data: Beste urte batez, gazteek
erakutsi digute nola herria eraiki.
Euskal Herria Zuzenean mundiala
izan da, bejondeizuela!! •3 
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Ultrazentroa

Gorka Etxebarria Dueñas
Historialaria

Ilustrazioa: JONBI EGURZEGI
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N
orbait engainatzeko, ez dago gezurrik
esan beharrik. Engaina daiteke egia
esanda ere. Horren adibidetzat jartzen
da maiz kapitainaren eta ofizialaren adi-
bide klasikoa. Itsasontzi batean egiten
omen zuten lan gure kapitainak eta ofi-

zialak, eta ezin omen zuten elkar ikusi. Beti zebiltzan
liskarrean, batak besteari kalte egin nahian. Itsason-
tzietan egiten den legez, gauero-gauero idatzi behar
zuten nabigazio-egunkarian zerbait: eguna nola joan
zen, ezustekorik izan ote zen, ezer aipagarririk gertatu
ote zen, eta gisa horretako oharrak. Gau batzuetan ba-
tak idazten zuen eta, beste batzuetan, besteak.
Ofizialak, antza denez, ronari zaletasuna zion; gehi-
txo edaten omen zuen, aukeran. Halako iluntze bate-
an, beste askotan bezala, ronari emana omen zebilen.
Kapitainak, ofizialaz eta haren edan beharraz kokote-
raino, honela idatzi omen zuen nabigazio-egunka-
rian: «Gaur, irailak 14, ofiziala mozkortu egin da». Lu-
rreratzean, irakurriko zuen egunkaria zegokionak, eta
hark atera zitzala atera beharreko ondorioak.
Bizpahiru egunen ostean, ofizialari egokitu zitzaion
nabigazio-egunkaria betetzea. Egunekoak idatzi au-
rretik, azken egunetan kapitainak idatziak irakurri zi-
tuen, zer gerta ere. Kapitainak irailaren 14an idatzita-
koa ikusita, amorru bizian sutu omen zen. Kolpea
itzuli nahian, kapitainaren kontra egunkarian zer ida-
tzi hasi zen pentsatzen. Itsasontziko egunkariari
errespetua zor zion, baina; ezin han ezer faltsurik ida-
tzi. Eta kapitainak ez zuen, egiaz, aurpegiratzeko ezer
handirik. Etorri zitzaion argia halako batean; egunka-
ria ireki, eta honela idatzi omen zuen, harro eta kon-
tentu: «Gaur, irailak 17, kapitaina ez da mozkortu».
Kapitainaren eta ofizialaren adibidea oso ezaguna
da gezurren azterketan ari direnen artean. Honakoa
erakutsi nahi du: komunika daitekeela zerbait faltsua,
egia den zerbait esanda. Alegia, engaina daitekeela

egia esaten denean ere. Izan ere, itsasontziko bizimo-
duak agintzen du egunean zehar aipagarri izan dena
soilik idatzi behar dela nabigazio-egunkarian. Beraz,
ofizialak idatzitakoa irakurtzean, inork ulertuko du ai-
pagarria dela egun batean kapitaina mozkortu ez iza-
na; eta, hori hala izanda, nork atera ditzala bere ondo-
rioak. Esan, ez zuen ezer faltsurik esan (edo idatzi)
ofizialak; komunikatu, seguru asko, bai. Elkar ulertze-
ko ditugun arauak eta egunkarian idazteko jarraibide-
ak ondotxo ezagutzen zituenez, hark bazekien bere
hitzak irakurtzean irakurle arruntak faltsua den on-
dorioa aterako zuela. Bazekien irakurlea engainatzen
ari zela.
Inork pentsa dezake adibide aldrebes samarra dela;
teoriazaleei gustatzen zaizkien kasu bihurri horietako
bat, artifiziala nolabait. Hala izango da, akaso. Baina,
esango nuke, gaur egun oso erabilia den trikimailua
erakusten duela. Asko eta asko direla egia esanaz en-
gainatzeko helburua duten albiste eta informazioak
gure inguruan. Horren adibidetzat jarri ohi da AEBeta-
ko presidente Trumpen hitz-jarioa. Esanak izango ditu
gauza faltsuak behin baino gehiagotan, ziur aski. Baina
hori baino arriskutsuagoa da nola esaten dituen egia
batzuk: beti ondo neurtuta, ondo aukeratuta, noiz eta
nola ondo pentsatuta. Egia esanda, egiaz bestelako zer-
bait komunikatzea helburu. Eta lortu ohi du, bai.
Ez dugu horren urrutira joan beharrik adibide bila,
halere. Gurean ere sarri zabaltzen dira egia iruzurtiak.
Bereziki, Internet eta sare sozialen bidez barra-barra
zabaltzen diren horietan. Eta, bereziki, gai jakin ba-
tzuen inguruan ari direnean. Hor dauzkagu klima-al-
daketa iruzurra dela ulertarazi nahi duten informa-
zioak, edo txertoen arrisku eta kalteak sinetsarazi
nahi dizkigutenak. Eta, denen gainetik, esango nuke,
homeopatia zuritu nahi dutenenak.
Bai, homeopatiak badu egia ere desagertzeraino di-
luitzeko abilidadea. •

{ koadernoa }

Homeopatiak gaur
ez du inor hil

Gurean ere sarri zabaltzen dira egia iruzurtiak. Bereziki, Internet
eta sare sozialen bidez barra-barra zabaltzen diren horietan

Joana Garmendia
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L
antziegoko mui-
no batean dagoen
Lanzaga bodegan
egin dugu hitzor-
dua. Pablo Eguz-
kiza ardogileak

beraien mahasti partzelak eta
inguruak erakutsi dizkigu bo-
dega gaineko belardietatik.
Paisaia itzela da, eta, horren
emaitza, ekoizten duten ardoa.
Argazkiak egiteko batetik bes-
tera ibili gara, kupel eta barri-
ka artean, eta laborategiko ma-
hai batean hasi gara solasean
Alemaniatik Euskal Herrira
etorritako Ludger Mees histo-
rialariarekin. Unibertsitatean
baino aiseago mintzo da ira-
kaslea. Arabako Errioxako ar-
doaren historiak erakarrita, ar-
dozalea jakituriaz jantziko du
“El Medoc alavés” liburuaren
egileak, XIX. mende bukaeran
Arabako Errioxan emandako
iraultzaz jakitun. Aho zapore
gozoa utzi digu berarekin hiz-
ketan aritzeak.  

«El Medoc alavés» liburuan
XIX. mende bukaerako Errio-
xan ardogintzan eman zen
iraultza aztertzen duzu. Nola
hasi zinen hori ikertzen?
Nahiz eta alemaniarra izan,
beti oso ardozalea izan naiz;
guk garagardoa besterik ez du-
gula uste du mundu guztiak,
baina hori ez da egia. Euskal
nazionalismoari buruzko nire
ikerketak bukatu ostean, beste
zerbait egiteko gogoa neukan,
erabat aldatzeko. Bazkari bate-
an, lankideekin ardogintzaren
sektoreaz eta zuen garrantziaz
hizketan hasi ginen, eta oso
gutxi ikertutako fenomenoa
zela pentsatu genuen. Ikerketa
proiektu bat jarri genuen mar-
txan, eta proposamen hori
Volkswagen Fundazioari aur-
keztu genion. Hiru urtez iker-
tzeko aukera eman zidan ho-
rrek: hemengo artxiboetan Jaizki FONTANEDA | FOKU
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aritu nintzen, bodegak ezagu-
tzen, han eta hemen zeuden
dokumentu ezberdinak azter-
tzen... 30 bat artxibo ezberdin
ikusi nituen; Espainia mailako
Nekazaritza ministeriokoak,
Arabakoak eta baita bodega
zahar batzuetako funtsak ere.
Bodega askotan paper zahar
batzuk zituztela bazekiten,
baina paperok erretzeko prest
zeuden. Riscalen, adibidez,
kontenedore handi batean do-
kumentazio zaharra zuten, eta
material horrekin zer egin ez
zekitela esan zidaten; hasi nin-
tzen ikusten eta ikertzen eta
benetako harribitxiak topatu
nituen, oso dokumentu inte-
resgarriak. Riscalen topatuta-
ko horrekin guztiarekin muse-
oa egin zuten gerora, eta oso
eskertuta daude orain haiek. 

1860. hamarkadan «El Medoc
alavés» jarri zuten martxan
Arabako Errioxan. Zeintzuk
izan ziren aldaketa horren oi-
narrizko gertaerak?
Horretarako jakin behar dugu
aurreko ardoaren mundua no-
lakoa izan zen, hemen betida-
nik landu izan baita ardoa,
erromatarren garaitik gutxie-
nez. Aipatu garaiko ardoak,
baina, funtsezko arazo bat
zeukan: udako beroarekin gal-
du egiten zen, ozpindu. Mugi-
tzerakoan ere galdu egiten zen
ardoa, merkatu batetik bestera
eramatean kasu. Ardoa bota
egin behar izaten zuten. Ardo
asko ekoizten zen eta udako
beroaren aurretik saldu behar
izaten zuten uzta guztia, edo-
zein preziotan. Horrek hemen
krisi soziala sortu zuen. 
Garaiko Arabako Foru Al-

dundiko arduradunek, Ortiz
de Zaratek hasiera batean eta
Pedro Egañak gero –Senatuan
lehen aldiz euskal nazioari bu-
ruz hitz egin zuen politikaria,
bidenabar esanda– bultzatu

zuten proiektu berri bat. Bes-
telako ardo bat egiten saiatu
nahi zuten, bestelako bezeroak
irabazten, diru pixka bat zeu-
katen bezeroak, ardo ona or-
daintzeko prest egongo zire-
nak. Halako koalizio bat sortu
zen: Foru Aldundiko arduradu-
nak, hemengo ardogileak eta
Bordelen bizi zen Marques de
Riscal bitartekari gisa.
Frantzian formazioa hartu-

tako teknikariak ere hurbildu
ziren hona eta futbolean egi-
ten den bezala, fitxaketa on
bat egin zuten orduan; garai
haietako enologoa litzatekeen
maiordomo bat ekarri zuten
Errioxara lanera, Jean Pineau.
Bere sekretu guztiak ekarri zi-
tuen Errioxara, mahatsa nola
bildu eta ardoa zelan zaindu
erakutsi zien hemengo ardogi-
leei. Kupelen fenomenoa eka-
rri zuten hona. Ardo berri bat
asmatzen hasi ziren hemen. Ez
zen Bordeleko ardoaren kopia
bat, baizik eta hango teknika
erabili eta hemengo klima eta
egoera geologiko berezira ego-
kitu zuten. Hiru urteren oste-
an, ardoa ondu zenean, sekula-
ko marketin kanpaina egin
zuten Madrilen. Arrakasta
handia lortu zuten, eta erregi-
naren mahaira ere iritsi zen
ardoa. Botikariak ere ardoa
ona zelan esaten hasi ziren,
eta botiketan Arabako Errioxa-
ko ardoa saltzen zuten orduan. 

Hala ere, iraultzak gutxi
iraun zuen hasiera batean. 
Garai haietan denboraren kon-
tra zihoan iraultza izan zen
Medoc arabarrarena. Nahiz eta
kalitatezko produktu bat egi-
tea lortu, fama ona eskuratu
zuen, baina nahiko jenderik ez
zegoen orduan sortutako ar-
doa kontsumituko zuena. Gus-
tu berria egiteko zegoen orain-
dik. Garaian ardo gogorra
lehenesten zen eta ukitu fran-

tses hori berezia zen, baina in-
guru honetan ez zuen behar
besteko arrakasta izan. 

Frantziar ardo eta ereduaren
garrantzia funtsezkoa izan
zen. Nola erantzun zuen mer-
katuak? 
Espainia orokorrean herri
nahiko atzeratua zen, sozialki
hitz eginda. Teorian beharrez-
koa izango litzateke ardo hori
kanpora eramatea, baina ez
zegoen horretarako ez gaita-
sunik ez kapitalik. Egin kontu
hori guztia industrializazioa-
ren aurretik gertatu zela he-
men. Garai hartako Espainia-
ko gizartea oso tradizionala
eta atzeratua zen, oso aristo-
krata. Ez zegoen dirurik ez he-
mengo ardogileek ardoa hiru
urtez saldu gabe gordetzeko
ez atzerrian saldu ahal izate-
ko ere, banaketa sare sendo-
rik ez baitzen. Denboraren
aurretik zihoan prozesua zen,
eta,  ondorioz, porrot egin
zuen. Araban krisi ekonomi-
koa areagotu egin zen, ezin
izan zitzaion gogoeta estrate-
giko horri eutsi, baina ordura-
ko marka sortuta zegoen, ka-
l i tatezko ardoaren fama
hartu zuen Arabak, eta, geroa-
go, baldintzak eman zirenean,
hemengo ardoak aurrera egin
zuen. Industrializazioaren os-
tean batik bat Bizkaiko eta Gi-
puzkoako kapitala sartu zen
Errioxan eta  aurrera  egin
zuen hemengo ardogintzak,
arrakasta handiarekin. Hori
bai, lehenago egin zen iraul-
tzarik gabe, aurretik ardoa
ekoizteko modua aldatu izan
gabe, ondorengo arrakasta ez
litzateke posible izango. Bode-
ga handiek lehenago egindako
lana eta fama baliatu zuten. 

Lehen Jean Pineau aipatu du-
gu. Zer-nolako garrantzia
izan zuen Arabako Errioxako

«Ardo ona gaur
egun ardo txikia
da, paisaiari eta

inguruari
lotutakoa»

LUDGER MEES

Alemanian sortu eta Zarautzen bizi den

historialaria da Ludger Mees. EHUko

irakasle euskalduna. Ardogintza ere ikertu

du ikuspegi historikotik. Denbora gutxian

bi liburu argitaratu ditu: Arabako Errioxari

buruzko «El Medoc alavés» eta Nafarroa,

Errioxa eta Kataluniako ardoaren historia

soziala aztertzen duen beste bat. Mahasti

artean elkartu gara, Arabako Errioxan.

Patxi Gaztelumendi

HISTORIALARIA



herritarrak

ardoaren bilakaera eta arra-
kastan?
Ez da kasualitatea, gaur egun
Eltziegon lurperatuta dago,
kale handi bat dauka bere
izenarekin; benetan funtsez-
koa izan zen bere ekarpena.
Berak aspaldi ezagutzen zi-

tuen sekretu guztiak hona
ekarri zituen. Ardoak zituen
gabeziak gainditu eta sekula-
ko ardoa lortu zen hemen.
Mahats bilketa bere gidari-
tzapean egiten zen, toki bate-
tik bestera mugitzen zen no-
la egin behar zen erakusten.

Ardogintzan zuen kontzep-
tuan garrantzia ematen zion
herriaren lanari: mahastiek
zuten garrantzia. Lan egiteko
molde berriak ekarri zituen.
Aurretik mahats bilketa alka-
tearen bando batek finkatzen
zuen, mahatsa nola zegoen

erreparatu gabe. Pineauk to-
kian tokiko filosofia zeukan,
eta gaur egun oraindik hori
deskubritzen ari gara: ekoiz-
pen handiak egin beharrean,
lurrari eta egoera bereziei lo-
tutako ardo bereziak egiten
ari dira ardogile batzuk. 

Krisiak eraginda ezin izan
zioten kontratatua luzatu eta
orduan Marques de Riscalek
hartu zuen Pineau, eta urte as-
kotan Eltziegon lanean jarrai-
tu zuen. Bere familiarekin he-
men geratu zen eta gero bere
semeak ere aitaren lanarekin
jarraitu zuen. Eltziegoko heroi
bilakatu da denborarekin. 

«El Medoc alavés» liburua ar-
gitaratu eta hemen zein atze-
rrian ere aurkezteko parada
izan duzu. Zer-nolako oihar-
tzuna izan du ?
Bi oihartzun mota ezberdin
izan ditu liburuak. Alde bate-
tik, ohikoa, lankideek eta ira-
kurri dutenek komentatu di-
datena; historialariek eta ez
zuten istorio hau ezagutzen,
eta ohiko laudorioak jaso di-
tut. Bestetik, hemengo jende-
aren erantzuna jaso dut. Li-
burua  bodega  honetan
bertan aurkeztu nuen, eta ar-
dogile asko izan ziren entzu-
ten. Guztiek daukate liburua,
eta liburua aurkeztu ostean
ere ardogile askoren komen-
tarioak, elkarrizketak... jaso
ditut.  Baten batek liburua
ezin duela bukatu esan zidan,
irakurtzeari ekiten dion ba-
koitzean hunkitu eta jarraitu
ezinik geratzen dela aitortu
dit. Lurrean eragina izan du.
Bodega ezberdinetako jende-
ak izan du liburuaren ezagu-
pena, eta polita da hori. Tel-
mo Rodriguezek eta Pablo
Eguzkizak beren gain lan izu-
garri  bat hartu zuten.  He-
mengo herrietako jendeari,
batik bat ardogintzan murgil-
duta daudenei, eman zieten
liburuaren berri eta sekulako
aurkezpena egin genuen Lan-
tziegoko Lanzaga bodega ho-
netan. Lantziegoko bodegeta-
ko jendeaz gain,  inguruko
herrietako ardogileak ere
etorri ziren. 

Jaizki FONTANEDA | FOKU

«Kupelen

fenomenoa ekarri

zuten hona. Ardo

berri bat asmatzen

hasi ziren. Ez zen

Bordeleko ardoaren

kopia bat, baizik eta

hango teknika

erabili eta hemengo

klima eta egoera

geologiko berezira

egokitu zuten. Hiru

urteren ostean,

ardoa ondu zenean,

sekulako marketin

kanpaina egin

zuten Madrilen»

“
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Duela gutxi jakin dut Ingala-
terrako argitaletxe handi ba-
tek jaso duela liburua, eta be-
rak dituen irakurle anonimo
batzuei bidali diela, proiektu
bideragarria litzatekeen galde-
tuz. Oso txosten positiboa
egin omen dute irakurleek. Be-
raz posible da liburu honetako
historia bera, beste molde ba-
tean, Ingalaterrako irakurleei
egokituta eskaintzea aurki; ez
litzateke liburu honen itzul-
pen soil bat. 

«Iragana kontatuz, etorkizu-
na deskubritu», aipatzen du-
zu liburuan.
Ni historialaria naiz, eta pen-
tsatzen dut nahiz eta historia
ez den behin ere errepikatzen,
gauza batzuk badaudela modu
ezberdinetan berriz agertu eta
ematen direnak. Bukaerako
atalean egiten dut halako go-
goeta bat. Askotan esaten dugu
globalizazioaren garaiotan de-
na berrituta eta aldatuta dago-
ela, eta historia ikertzen eta az-
tertzen ikusten duzu nola gure
arbasoek, kasu honetan Errio-
xan ardoa egiten zuten horiek,
zeuzkaten arazoak ez zirela oso
ezberdinak gaurko arazoetatik.
Arazo batzuk eta irtenbideak 
lortzeko estrategiak oso ber-
dintsuak dira. Horietako bat,
eta funtsezkoa, tokian tokiko
baldintzei egokitu eta izaera
berezia zeukaten ardoak egi-
tea. Azken finean, paisaiari eta
klimari egokitutako ardo txiki
eta bereziak egitea da irtenbi-
dea. Ardo ona gaur egun ardo
txikia da, paisaiari eta ingu-
ruari lotutakoa. Ezagutu egiten
den ardo bat. Badira ez ama ez
nortasuna ez duten ardo asko.
Merezi du atzera begiratu eta
hortik ikastea. 

Orduko iraultzak egungo ar-
dogintza baldintzatu zuela
uste al duzu?

Oraindik garai hartako proiek-
tua ez da erabat garatu. Errio-
xa izendapenean bertan oso
ardo ezberdinak dauzkagu,
nahiz eta denak etiketa bera
eduki; batzuek ez daukate bes-
teekin zerikusirik. Batzuk pro-
duktu masiboak dira, bodega
handi eta industrialek eginda-
koak, kalitatezkoak, noski. Bai-
na baditugu produktu txikia-
goak ere, partzela txiki eta
jakin batzuei lotuak, arestian
goraipatu ditudan ezaugarri
horiek zaintzen dituztenak:
paisaia, klima, lurra bera. Ho-
riek gaur egun lehian ibiltzeko
ez daukate batere erraza. Ho-
rregatik pentsatzen dut, nahiz
eta hainbat urte pasa diren,
egiteko bide luzea dagoela. 

Arabako Errioxako gaurko
ardoak nola sailkatuko zeni-
tuzke?
Historialari eta ardoaren mai-
tale bezala sailkatuko ditut
nik. Oso emaitza ezberdinak
daude Errioxan bertan, oso fi-
losofia ezberdinak. Batzuen fi-
losofia prezioa da. Merkatuan
prezio jakin batean izan nahi
dute, eta kito. Merkatua. Baina
badira arreta guztia ardoan
jartzen duten ardogileak ere.
Kalitatezko produktu bat egi-
ten dute. Eta Errioxan oso ar-
do ona egiten da gaur egun. 
Adibidez, bodega honetan
Pablo Eguzkiza eta Telmo Ro-
driguezek arrakasta handia
daukate. Oso ardo ona egiten
dute, eta, nahi izanez gero,

aukera izango lukete gehiago
ekoizteko, gehiago saltzeko.
Baina  beraiek  diotenez ,
gehiago ekoiztuta ezingo lu-
kete kalitatea eta produktua
kontrolatu,  ezingo lukete
maila mantendu. Beste ba-
tzuk unea aprobetxatu eta
gehiago ekoitzita kalitatea
mantentzen saiatzen dira.
Denetarik dago. 
Zaila da orokortzea. Errioxa
da gaur egun maila handiena
duena, gehien esportatzen
duena, Espainia kontutan edu-
kita. Cava asko saltzen da, bai-
na Errioxak sekulako maila
lortu du hemendik kanpo ere.
Esan behar dut, hala ere, Ale-
manian adibidez, gutxi ezagu-
tzen dela hemengo ardoa. 

«Ni historialaria

naiz, eta pentsatzen

dut, nahiz eta

historia ez 

den behin ere

errepikatzen, gauza

batzuk badaudela

modu ezberdinetan

berriz agertu eta

ematen direnak»“
Irudian, Lanzaga bodegako Pablo Eguzkiza eta Ludger Mees upategiaren inguruko paraje ederretan. Jaizki FONTANEDA | FOKU
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z dakizu zer no-
rabide hartu zu-
re bizitza profe-
s i o n a l e a n ?
Konfiantza gal-
du duzu zure ga-

rai bateko abilidade sendo-
etan?  Ez  zara  ondo
moldatzen ziurtasun-gabe-
zia kudeatzerakoan? Azken
boladan burumakur zabil-
tza, borrokarako gogoa eta
kemena galduta?
Lasai. Inguratzen zaituen

makineria kulturalak bere
artefaktu guztiak sakabana-
tu  ohi  d i tu  zure  he lburu
ahul, bigun eta zalantzatiak
fundamentuz finka eta hor-
ni ditzazun. 
Jarri ezazu arreta zure bu-

ruan, eta zure ametsa gaur
hasiko da; horretarako nau-
zu hemen, zure esanetara
beti, laguntzeko prest. Asko-
tarikoak dira nik har ditzake-
dan izaerak: autolaguntza li-
burua ,  c o a c h pertsonala ,
motibatze pertsonalerako
lantegia, edota zure erronke-
tan murgiltzeko à la carte
asteburua. Zeinahi hautatu-
tako formatua, jada antze-
man dituzu gaurtik hasita
epe laburrerako nirvana ho-
rretan dirdiratuko diren sen-
tsazio goxoak, hitz neurriko-
ak ,  ekintza  adimentsuak.
Bai, dana izango duzu hor,
zure muturraren aurrean,
baldin eta zure burmuinean
tekla halabeharrezkoa saka-
tzen baduzu. Klik! Halaxe da, azkenean ulertu duzu me-
zua: zure zoriona zure esku dago. Beste inon ez. Sartu
ezazu hori buruan, faborez, inportantea da; iltzatu tinko
ardura hori kaskoan, eta gainontzekoa fin-fin doituko
da. Egidazu kasu.

Zoriona merkatu bat
bilakatu da edo, hobe
esanda, zorionari hel-
tzeko nahia. Ego-para-
disuaren logika hori
bat dator pertsonen
energiak, eskubideak,
eta sosak husten di-
tuen oinarri neolibe-
ralekin.
Horixe duzu egia bi-

ribila, baina ez salatu
inori nik esan dizudala.
Egia osoa esaten hasita,
sistemari zure zoriona
bost axola zaio. Saltzen
dizuten zoriontasun
ide ia  horren  atzean
atsekabea baino ez da-
go, jomugara heltzea ez
baita negozioa. Kontua
da zu etengabe zorion-
tasun faltsu horrekin
obsesionatuta egotea,
hobeto egoteko formu-
lekin temati, zure bu-
ruaren kudeaketarekin
gora eta behera, gurpil
zoro batean, biziki en-
gantxatuta.  Izan ere,
makineria hori guztia
zu diziplinatzeko kon-
t ro l - s i s tema  bat  da ,
besteak beste. 
Hala dio, Sara Ahmed

idazleak bere “La pro-
mesa de la felicidad” li-
buruan. Ahmeden hi-
tzetan, «zoriontasuna,
modu jakin batean bi-
zitzeko promesa gisa,
pertsonak zuzentzeko

teknika bat da». 
Beraz, arestian iltzatutakoari iltze indibidualistak ken-

du eta goazen pentsatzera hobe genukeela abiaraztea
ororen ongizatea bermatuko luketen sentimendu, pen-
tsamendu eta ekintzak. •

Zoriona zure esku dago. Beste inon ez. GAUR8 

Itziar Elizondo
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea
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DONOSTIAKO DOTOREZIAREN JAIAREN ATZEALDEA

Juantxo EGAÑA

Ricardo MARTIN. PHOTO CARTE FUNTSA. KUTXATEKA

1924. urtean jokoa debekatu zen eta, ondorioz, Donostiako Kasinoa itxi. Primo de Riveraren diktadura
garaia zen; Rifeko gerraren garaia. Urte zailak ziren. 1924. urtean hasi zen editatzen Estatu frantse-
sean “Vogue” izeneko moda aldizkaria. Donostian urte horretan antolatu zen Dotoreziaren Jaia, Kursa-
alen hain justu. Gaur egungo moda jaialdien parekoa izan zen ekitaldia eta garaiko jostun sonatuenak
izan ziren ordezkatuak jai horretan, garaiko prentsak jasotzen duenez. Aristokraziari begirako ekitaldia
zen eta helburu zuen negurako berritasunak eta joerak aurkeztea; osagarriak, zetazko soinekoak eta
berokiak, larrua, lumak eta harribitxiak. Prentsaren hitzetan, desfilea liluragarria izan zen. 
Goiko argazkiaren egilea Ricardo Martin da. Argazkilariak desfilearen jarraipena egin zuen bere ka-

merarekin eta desfileko uneak ez ezik, Kursaaleko terrazan sorturiko egoerak ere jaso zituen; modelo-
ak aulkietan eserita atseden hartzen, zinemako kamera bat modeloak filmatzen… Martinek desfileko
ohiko irudi estereotipoetatik ihes egiten zuen, beste ikuskera bat eskainiz, ikusle pribilegiatuaren
ikuspegia hain justu. 




