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D
uela hamarkada bat hartu genituen Eko-
nomiako premiazko klaseetatik ezer gutxi
geratzen zaigu. Ez dakienarentzat, gai zaila
da beti. Hain zaila ez dela irudikatzeko
ekonomialari onek duten gaitasunak lilu-
ratzen nau. Hemen bertan, Isidro Esnaolak

mundu guztiak uler dezakeela pentsarazten digu. 
Eremu gehienetan eska daiteken minimoa pasioa ba-

da, hemen interesa eskatzen da. Interes horrek, baita ez-
jakintasunak ere, erreferentzia sendoak bilatzera behar-
tzen gaitu. Albisteak birpentsatzen lagunduko diguten
adituak dira. Aste honetan, bitan erabili behar izan ditut. 
Pandemiaren testuinguruan, Nobel Sarien Akademiak

enkanteen artea hobetu dutenei saria ematea gaizki iru-
ditu zitzaidan. Adi, “gaizki-normal”, ez orain gauza
gehienak hartzen ditugun bezain gaizki; alegia, mortal
gaizki. Jendartearen gehien-
goak eskura ez duen meka-
nismoa hobetu duten bi gi-
zoni saria ematea lizun
samarra iruditu zitzaidan,
besterik gabe. 
Branco Milanovic ekono-

mialariari gaizki iruditzen
zitzaiola irakurtzeak lasaitu
ninduen [hemen haria: shor-
turl.at/buzM9]. "Capitalism,
Alone" liburuaren egilearen
ustez, ekonomiako sari ga-
rrantzitsu batek ekonomiako gai handiei erreparatzen
dieten ikerketak nabarmendu behar ditu, mundu osoko
ongizateari eragiten dioten lanak. Aberatsei bakarrik
axola zaizkien txikikeriei buruzko ikerketak saritzen ba-
dira, besteak beste, ikertzaile gazteei mezu okerra bidal-
tzen zaie.
Milanovicek pobrezia eta desberdintasuna murrizten

lagundu dezaketen gaien zerrenda bat bota du. Adibidez,
Txinan azken hamarkadetan izandako hazkundea, edo
kapitalismoaren egungo monopolio izaera. Iragana eta
oraina hobeto ulertarazten lagunduko duten tesiak dira. 
Haren hitzetan, laburbilduz, «Ekonomia zientzia so-

ziala da. Mundua hobeto ulertaraztea eta pertsonen bizi-

tza (materialki) aberastea du helburu. Hori egiten duen
lana, eta modu garrantzitsuan egiten duena, aipatu be-
harreko lana da». Dena oso ulergarria. Hor kokatzen dira
ekonomialari handien asmoak ere: «Quesnayk Frantzia
aberatsagoa egin nahi zuen. Smithek Merkataritza Iraul-
tzaren onurak mundu osora zabaldu nahi zituen. Ricar-
do hazkunde motorraren suntsipenarekin kezkatuta ze-
goen. Marxek klase sistema amaitzea nahi zuen».
Misioak maila pertsonalean uler daitezke, baina baita

kolektiboan ere. Adibidez, berreraikuntzarako Europar
Batasunaren Next Generation funtsei buruzko eztabai-
daren erdian, gure ekintza kolektiboa gidatuko duten
misioak definitzea oso garrantzitsua da. 
Aste honetan, Mariana Mazzucatok [marianamazzu-

cato.com] John von Neumann saria jaso du. Nobel saria
baino askoz apalagoa da, jakina, baina Milanovicek aipa-

tutako auzi handiei erreparatzeagatik eman diote. Kon-
ferentzian bere tesiak azaldu zituen. Bereziki, balioaren
benetako esanahia eta inbertsio publikoak balioa sortze-
ko duen garrantzia. Misio kolektibo horien definizioan
indar handia jarri zuen, hain zuzen ere. Bere hurrengo li-
burua auzi horri buruzkoa izango dela aurreratu zuen.
Mazzucatok hainbat erakunderi ematen dio aholku.

Adibidez, Eskoziako Gobernuari inbertsio banku bat sor-
tzeko laguntza eman dio. Euskal Herrian ere izan da
[shorturl.at/FRUX6]. Gure agintariek aipatzen dute, bai-
na benetan uste dut ez diotela jaramonik egiten. Next
Generation fondoak lortzeko egin den zerrendan ez da-
go misio argirik. Interesak, ordea, argi daude. •

{ datorrena }

Ekonomiako lezioak
berreskuratu beharko ditugu

Mariana Mazzucato eta Branko Milanovic
«modako» ekonomialariak dira. Agintarien
ahotan dauden adituak. Haiek aipatzeaz
harago, ordea, zalantzagarriagoa da zer
puntutaraino egiten zaien kasu

Iñaki Soto
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M
ikel Re-
parazek
mende
laurden
darama
kazeta-

ritzan (Arbizu, Nafarroa, 44 ur-
te). Mikel Ayestaran ikaskidea-
rekin hara eta hona bidaiatzen
hasi zen (Ayestaran EITBko
Ekialde Hurbileko berriemaile
da egun), eta idazteko ohitura
bazuenez, nazioarteko kazetari
bilakatu zen. Lau kontinente-
tan ibili da kontalari, zenbait
txoko arriskutsuak oso: Geor-
giaren eta Errusiaren arteko
gerra, Afganistango muga irai-
laren 11ko Dorre Bikietako era-
soaren ondoren, Libia… Ez du,
dena den, gerra kazetaritzat jo-
tzen bere burua. Lanbide adik-
tiboa omen hori, baina esparru
zabalagoetan kokatzen du bere
jarduna: gatazka sozialak, hau-
teskundeak, bake prozesuak…
Bilboko EITBko egoitzan egiten
du lana egun, nazioarteko
gaiak koordinatzen. “Las grie-
tas de América” liburua argita-
ratu berri du (Ediciones Penin-
sula), AEBetako jendarteko
gatazkak hizpide dituen konta-
kizuna. Laster AEBetara buelta-
tuko da, EITBn azaroaren 3ko
hauteskundeak kontatzeko.

Prentsa idatzian, irratian eta
telebistan aritua zara, orain
«Las Grietas de América» li-
burua argitaratu duzu. Nola-
tan? 
Ikus-entzunezko komunikabi-
deetan pieza gehienak minutu
edo minutu eta erdikoak dira.
Pieza horietatik kanpo milaka
eta milaka datu eta istorio ge-
ratzen dira, inon kontatu ezin
dituzunak. Niretzat obsesio bat
izan da, AEBetan bost urtez ko-
rrespontsal izanda, zenbat
kontu geratu zaizkidan zintzi-

lik. EITBn halako dokumental
luzeak egin izan ditut, Pablo
Ibarrena heriotzaren korrido-
rean, adibidez, eta nire hasiera-
ko asmoa halako dokumental
sail bat egitea zen. Ez da posi-
ble izan, eta azkenean liburuan
jasota geratu dira eguneroko
zurrunbiloak irentsitako hain-
bat kontu.

Zer moduzko esperientzia
izan da liburua idaztea?
Gogorra. Bi urte luze eman di-
tut. Bigarren edizioa ere salgai
dago dagoeneko. Jendeak gus-
tuko duela dirudi. 

Liburuak AEBetako gizartea-
ren erradiografia du ardatz.
Bost urte egin zenituen han
korrespontsal. Esperientzia
ona? 
Oso ona, bai sendiarentzat
(emaztea eta bi seme ditu),
baita profesionalki ere. Urte
oparoak izan dira. Pertsonalki
gauza politak bizi izan nituen,
adibidez Kuba, Raul Castro eta
Obama administrazioaren ar-
teko harremanak, AEBek Ku-
ban enbaxada jarri zutenean,
Guantanamon egon nintzen,
Alaskan inuitekin klima alda-
ketari buruzko erreportajeak
egiten… 50 estatuak bisitatu
nituen, eta bidaia horietan bi-
zitakoa islatzen da liburuan. 

Zergatik sortzen du halako li-
lura berezia AEBetako gizar-
teak gugan? Munduko demo-
kraziarik zaharrena da, baina
zure liburuan agerikoa de-
nez, inperfekzio asko dituena
ere bai. 
Hegemonia kultural baten on-
dorioz. Kulturalki AEBetako sa-
telite bat gara, gustatu edo ez.
Azken hamarkadetan AEBek
hegemonia ekonomiko, politi-
ko eta kulturala izan dute Men-

debaldean, eta gu Mendebalde
horretako parte garen heinean
orbita horretan izan gara. Dena
den, ez dakigu AEBak nolakoak
diren benetan. Liburuarekin
nazio hari buruz eduki dezake-
gun irudia desmitifikatu nahi
izan dut, baina ez erretratu
ilun edo txar soil bat eginez.
AEBetan gauza onenak egiteko
gai dira, baina baita txarrenak
ere. Aspaldiko gatazka histori-
ko bat dute han, gatazka politi-
ko konpondu gabea, eta horrek
gizartea, politika, ekonomia…
Dena baldintzatzen du.

Ze irudi dugu gurean AEBei
buruz, eta zer irudi ekarri ze-
nuen zuk etxera bueltan?
Han nintzela aurrejuzgu pilo
bat aldatu zitzaizkidan AEBe-
kiko. Txarrak eta onak. Euro-
patik hango gizarteari lente
europarretik begiratzen diogu,
baina han bizi behar da berta-
ko balore, printzipio eta aniz-
tasunaz jabetzeko. Ez dauka
batere zerikusirik Appalache
mendietako estatubatuar ba-
tek, deep south-eko batekin
(hego sakona), edota Kalifor-
niako kostaldeko beste bate-
kin. Colin Woodarden “Ameri-
can Nations” l iburuan
Europatik AEBetara iritsitako
hainbat kulturak AEBetako
egitura politiko eta soziala no-
la baldintzatzen duten azal-
tzen du ondo. New Yorkek Her-
behereetako eragina dauka,
New Amsterdam izan zen,
merkatariek eraikitako herria.
Mid-West (Mendebalde Erdia)
eta Appalacheak Irlanda eta
Eskoziako iheslari politikoek
bereganatutako lurrak izan zi-
ren, gerra odoltsuetatik zeto-
zen zeltak, eta horrek azaltzen
du eskualde horretan indarke-
ria, armak erabiltzeko dagoen
joera. Mississippi, Alabama

«Donald Trump Barack Obamaren, lehen
presidente beltzaren, ondorioa da»

MIKEL REPARAZ 

Mende laurden darama nazioarteko

kazetari, eta AEBetako jendartearen

arrakalak aztertzen dituen «Las grietas de

América» liburua argitaratu du. Azaroaren

3an hauteskundeak dira han, eta Trump

berriro irabazteko gai omen da.

Andoni Urbistondo

NAZIOARTEKO KAZETARIA
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eta Lousiana aldean, berriz,
britainiar esklabista eta jaun-
txo latifundistek Karibetik
kultura zehatz bat ekarri zu-
ten, botere handiko aristokra-
zia eta familia aberatsak sor-
tzeko. Herrialdea askotarikoa
da zinez. Indigenak ikusezin
bilakatu zituzten, baina bi Da-
kotetan (Ipar eta Hego Dakota
estatuak) edo Arizonan, Nava-
jo edo Hopi herriekin, oso ga-
rrantzitsuak dira natiboak. 

Egun hango jendarteko arra-
kalak oso sakonak dira. Zer-
gatik?
Gehienek hasieratik irauten
dute, britainiarrengandik inde-
pendizatu ziren garaitik, XVIII.
mendean. Egun, arrakalak
inoizko sakonenak dira, eta li-
buruak arrakala horiek nondik
datozen, eta azken urteetan
hainbeste zergatik sakondu di-
ren azaltzea du asmoa. Sakon-
du bada Obamaren eta Trum-
pen arteko trantsizio garaian
izan da, AEBetako une histori-
ko traumatikoenetako bat.
Obamarekin zergatik? Ba
gehiengoa den populazio zu-
riak presidente beltz bat politi-
ka antiamerikarrak egiten ari
zela pentsatzen zuelako. Zuriek
euren nagusitasuna arriskuan
ikusi zuten, horrek zirkuitula-
bur bat eragin zuen, eta talde
supremazisten sorrera bikoiz-
tu. Hasieran isilpean aritu zi-
ren. Trump azaldu zenean ka-
lera irten ziren.

Arrazakeriaren arrakala al da
garrantzitsuena? 
Oso serioa da. Black Lives Ma-
tter (“beltzen bizitzak inportan-
teak dira”) mugimenduaren bi-
tartez indartu da, baina ez da
azken urteetako kontua. Esku-
bide zibilen borroka ez zen sor-
tu Trumpen aurka, Obamaren
garaikoa da. Polizia gehiegike-
rien aurka sortutakoa da, eta

batez ere sakelako telefonoekin
dena argitara atera zen unetik.
Ikusten ez genituen gauzak
ikusten hasi ginen 2012-2013
inguruan. Poliziak gazte bel-
tzak nola hiltzen zituen, alegia.
Hor sortu zen Black Lives Ma-
tter. Horrek azaltzen du nola
Trump Obamaren ondorioa
den, neurri batean. Lehen pre-
sidente beltzak sortutako egoe-
raren ondorioa da Trump.

Kwame Rose liburuko prota-
gonista nagusietako batek,
argi esaten du: «Obama da
gerta zekigukeen gauzarik
txarrena». Eta Rose bera bel-
tza da… 
Bai, Black Lives Matter mugi-
menduko aurpegi ezagunene-
takoa Baltimore estatuan. 

Obama ez dute asko maite
beltzek… 

Ez. Batzuek ironia gehiagore-
kin aipatzen dute, besteek iro-
niarik gabe. Obamarekin espe-
rantza handia zutela zioten.
Bere lehen lau urteetan hope
(“esperantza”) eta yes we can
(“ahal dugu”) gisako leloak oso
ezagunak egin ziren. Denok si-
netsi genituen, baina bigarren
lau urtekoan Obamaren ospea
jaitsi egin zen, eta gutxiengoa
den komunitate beltzak ikusi
zuen Obamaren promesak ez
zirela bete, eta batez ere, ez zi-
rela beteko. Eskubide zibilen
gaian, pobrezian, lanpostue-
tan, poliziaren gehiegikerien
aferan… Suzko armen kontrola
ere ez zuen ukitu… Hor komu-
nitate beltzaren haserrea piztu
zen. 2008ko Obamaren diskur-
tsoa bizi izan nuen Chicagon
aurrez aurre, eta hunkitu egin
nintzen. Han ginen kazetariok
uste genuen gatazka sozial eta

politikoa, arrazakeria bukatu
egingo zela, baina ez zen hala
izan. Horregatik esaten dute
Kwame Rosek eta bera bezala-
ko askok Trump izan dela gerta
zekiekeen gauzarik onena,
behingoz supremazismo zuria-
ren benetako aurpegia ikusi
dutelako, maskararik gabe.

Obamak ez zuen egin, ez zio-
ten utzi… Zer gertatu zen be-
netan, zein da zure iritzia? 
Hori da benetako galdera. Pro-
mesak zergatik ez zituen bete?
AEBetako sistema politikoa oso
sistema presidentzialista da,
baina Kongresuak kontrol han-
dia dauka. Check and balance
ereduak funtzionatzen du, bo-
tere banaketak, eta presidente-
ak ezin du nahi duen guztia
egin. Armen kontrolaren gaian,
adibidez. Kongresuaren ozto-
poa gabe ere Obamak badu

«Niretzat obsesio

bat izan da;

AEBetan bost urtez

berriemaile izanda,

zenbait kontu

geratu zitzaizkidan

zintzilik. Azkenean

liburuan jasota

geratu dira

eguneroko

zurrunbiloak

irentsitako hainbat

kontu»

“
Argazkiak: Aritz LOIOLA | FOKU
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puntu ilunik. Trump ikusten
dugu immigrazioaren aurkako
presidente bezala, baina Oba-
ma bera izan da, historia osoan,
immigrazio alorrean, etorkin
gehien deportatu duen presi-
dentea. Bi milioi eta erdi Mexi-
kora, non agintari federalek
haurrak uzten zituzten muga-
ren bestaldean, gurasorik gabe,
eta Gobernuz Kanpoko Erakun-
deek hartzen zituzten, ume-
zurtz zeudela. Nik neuk nire be-
giekin ikusitako egoera da hori,
eta Obamak agindu zuen. Zer
esan atzerriko gerrei buruz.
Drone bidezko bonbardaketak
nonahi agindu zituen… 

Arrazakeria ekonomikoa ere
badago. Mailaketa ekonomi-
koan, bizi baldintzen sailka-
penean arrazak eragin han-
dia dauka. 
Biztanlerian gero eta aniztasun
handiagoa dago, latino kopu-
rua ere gorantz doa azkar, eta
aldaketa demografikoa etorri-
ko da pixkanaka, baina orain-
dik hamarretik zazpi zuriak di-
ra. Supremazismo zuriaren
erreakzioa hortik dator neurri
handi batean, hegemonia, na-
gusitasun hori galtzeko beldur
baitira. Ezberdintasun sozialak
handiak dira. AEBak munduko
herrialderik kapitalistena da,
eta kapitalismoak pobrezia be-
har du. AEBetan 60 milioi per-
tsona pobre daude. Proportzio-
an,  noski,  beltzak askoz
pobreagoak dira. 

Bereziki deigarria da libu-
ruan kontatzen duzun Tulsa
(Oklahoma) hiriko pasadi-
zoa, non zuri supremazistek
auzo beltz aberats bat bonbar-
datu zuten, zuri horiek euren
nagusitasuna arriskuan ikusi
zutelako. 

Nire bidaietako aurkikuntzarik
garrantzitsuena nagusitasun

zuriaren arrastoak nonahi to-
pa ditzakezula da. “Black Wall
Street”, Tulsako Greenwood au-
zoko istorioa, adibidez. Gerni-
kako bonbardaketak du histo-
rialarientzat populazio
zibilaren aurkako lehena izate-
aren sona,  baina Tulsan,
1921ean, auzo beltz aberats oso
bat deuseztatu zuten bonbe-
kin, eta Gernikakoa baino ha-
masei urte lehenago. 

Polizia indarkeria, inpunita-
tea ere bada liburuko ardatze-
tako bat. Datu hau ikaraga-
rria da: hamarkada batean
11.000 hildako eragin ditu

polizia indarkeriak, eta 26
polizia soilik zigortu dituzte. 
Bunker batean babestua dago
polizia. George Floyd belaunaz
ito zuen Derek Chauvin poli-
zia bere etxean dago orain mi-
lioi bateko fidantza ordaindu-
ta.  Dirutza hori ,  gainera,
poliziaren lankideek jarriko
zuten, hura laguntzeko, erru-
gabea dela sinetsita. 

Beltzei beldurra die poliziak. 
Bai, hori hala da. Beltz gazte
bat, bere txanoarekin janzten
dena… Hainbat poliziarekin
hitz egin nuen liburua osatze-
ko, eta euren erantzuna da bel-

durra dietela. Niretzat askatu-
tako esklaboari zaion beldurra
da, “Django Unchained” peli-
kulan ikusten den moduan,
mendeku historiko bat. Poli-
ziek tiro egiten dute lehen au-
kera gisa, eurak tirokatuak iza-
teko beldurra dutelako. Beldur
hori, neurri batean justifikatua
dago, AEBetan gizakiak adina
su arma daudelako, baina Poli-
zia nahieran aritzen da. 

Mintza gaitezen arraza eta ga-
tazka politikoaren jatorriaz.
Historikoa omen, AEBetako
demokrazia sortu zenekoa,
1776an. 
AEBen sorrera ikaragarrizko au-
rrerapausoa izan zen mun-
duan, haren atzetik beste de-
mokrazia guztiak etorri
zirelako. Thomas Jefferson eta
George Washington pentsalari
apartak izan ziren, baina jaun-
txo esklabistak ziren. Ekono-
miaren oinarria esklaboen us-
tiaketa zen, eta jendartea
esklabismo horretan, bertan bi-
zi ziren indigenen genozidioan
oinarrituta eraiki zen. Horrek
zanpatutako gutxiengo bat sor-
tu zuen, eta egun gutxiengo
hori hor dago. Demokrazia be-
rri hark halako armiarma sare
sendo bat eraiki zuen zurien
nagusitasuna mantentzeko, eta
sare hori hausteko hamaika
ahalegin egon badira ere, beti
birsortzen da. Esklabotza desa-
gerrarazi zuen Abraham Lincol-
nek, baina ondoren bereizketa
edo segregazio politikak etorri
ziren. Roosevelten New Deal-
aren ostean, macarthysmoa
etorri zen, eta eskubide zibilen
konkistaren ondoren, Nixonen
urteak. Obama etorri zen eta
ondoren Trump. Beti gertatu da
ziklikoki: zurien nagusitasuna
ardatz duen armiarma sare ho-
ri hausteko aurrerapausoren
bat ematen denean, bi atzera
ematen dira ondoren. Eta ez di-

«Esklabotza

desagerrarazi

ondoren, segregazio

politikak etorri

ziren. Roosevelten

‘New Deal’-aren

ostean,

macarthysmoa, eta

eskubide zibilen

konkistaren

ondoren, Nixonen

urteak. Obamaren

ondoren, Trump»
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rudi armiarma sarea hautsiko
denik, nagusitasun zuri hori
boterearen egitura guztietan
baitago: Wall Streeten, Hollywo-
oden, polizian, espetxeetan…
Justiziak, sistema berak babes-
ten du supremazismo zuria. 

Eta Trump presidente,
2016an. Askok pentsatu ge-
nuen arlote ahobero bat zela,
baina guztiz kontrakoa diozu. 
Ez da ezjakin bat. Gutxietsi
egin dugu, denek. Oso abila da,
batez ere komunikazioan, eta
hori gaurko politika munduan
funtsezkoa da. Orain ere, bere
gaixotasuna, covidarekin, zir-
ku mediatiko bilakatu du, bere
onerako. Trumpek hauteskun-
deak galdu zituen 2016an, bo-
to kopuruan, baina AEBetan
botoak baino estatu mailako
diputatu banaketak, electoral
college sistema delakoak, era-
bakitzen du presidentea. Presi-
dente izan nahi duenak non
irabazi behar duen jakin behar
du, eta Trumpek bazekien. Be-
harrezko zituen boto emaileak
mobilizatzen jakin zuen, biz-
tanleria zuriaren haserrea ka-
nalizatzen. Obama Care osasun
politikak, 2008ko krisia, enpre-
sen deslokalizaziotik eratorri-
tako haserrea… Frantzian Le Pe-
nekin gertatu zen efektu bera
izan zen, Pas-de-Calais edo
Marseilla bezalako gotorleku
komunista asko eskuin mutu-
rreko bilakatu zirela. 

Zergatik du hainbeste jarrai-
tzaile? 
Steve Bannonek berreskuratu-
tako The Know Nothingsmugi-
menduari tiraka, kultura zuri
kontserbadorea bateratu du
Trumpek, eta estatu kolpe de-
mokratikoa eman zuen alderdi
errepublikanoan. Alderdia be-
reganatu eta belaunikarazi
zuen, eta hori ez du inork inoiz
lortu. Ekonomiaren konfiantza

ere lortu zuen, Wall Streetena,
petrolio eta gasaren lobbyena,
eta horrek konfiantza eman
zion merkatuetan. 

Haren 58 milioi bozkatzailee-
tako batzuk arrazistak dira,
baina denak ez dira ergelak. 
Ez, ezin da halako eskema sin-
plerik egin. Arrazista ez dena
gehiengoa dela esango nuke.
Akaso denak nazionalistak di-
rela esango nuke. Alegia, herri-
tar denek, zuriek eta beltzek
aukera berberak dituztela de-
fendatzen dute, konstituzioak
estatubatuar denak babesten
dituela. Praktikan, baina, hori
ez da horrela. 

Inkestek diote Joe Biden hau-
tagai demokratak 10 puntuko

abantaila duela, hauteskun-
deak egiteko bi aste pasatxo
falta direla. Sinesgarritasu-
nik ematen diezu inkestei? 
Bai, eta garbi daukat bototan
Bidenek irabaziko duela, baina
inkesta nazionalek ez dute ezer-
tarako balio. AEBetan estatu go-
rriak daude, errepublikanoak,
eta estatu urdinak, demokratak.
Gorri horietan Bidenek ez du
aukerarik, izan Idaho edo Okla-
homa, eta Trumpek ez du auke-
rarik New York edo Kalifornian.
Orduan, giltza swing state dei-
tuek dute, estatu erabakiga-
rriek: Pennsylvania, Florida,
Ipar Carolina, Wisconsin, Michi-
gan, Arizona, Ohio… Horietan
irabaztea da funtsezkoa. Estatu
horietako inkestek diotenari
begiratu behar zaio. Biden doa

aurretik, baina Trump hurbil-
tzen ari zaio, eta joerak oso ga-
rrantzitsuak dira.

Apusturen bat egin beharko
bazenu, nork irabaziko du? 
Zaila, auskalo! Ez nintzateke
harrituko Trumpek berriro ira-
baziko balu.

Biden edo Trump egon, zuk
aipatutako hainbat gatazka
horiek indarrean jarraituko
dute luze, ezta? 
Bai. Alderdi Demokrata alda-
tzen ari da apurka. Ezkerrak
gero eta pisu handiagoa du,
gazteen bultzadaz. Hor agertu
dira Alexandria Ocasio-Cortez,
Bernie Sanders bera, baina ai-
patu dugun armiarma sarea
haustea oso zaila da. 

«Ezkerrak gero eta

pisu handiagoa

dauka, gazteen

bultzadaz. Hor

agertu dira

Alexandria Ocasio-

Cortez, Bernie

Sanders bera, baina

aipatu dugun

armiarma sarea

haustea oso zaila

da»
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E
statu Islamikoa
erakunde jihadis-
tak (Daesh) ,  Al
Qaedarekin alde-
ratuta, bi ezauga-
rri landu zituen

lau urte iraun zuen bere kalifa
herrian: izua edonon eta edo-
nola zabaltzeko asmoa eta
jihadaren mundu mailako
ikuspegia aldarrikatzea. 
Bi ezaugarri horiek inork

baino hobeto ordezkatu zi-
tuen Londresko mendebalde-
an jaiotako taldeak. Iraken eta
Sirian sortu zen kalifa herrian
parte hartzera joan ziren lau
gaztek osatu zuten talde bel-
durgarria, “Beatles” izenarekin
ezagun egingo zena. 
Estatu Islamikoak dozenaka

kazetari eta kooperante bahitu
zituen, eta lau kide horiei 25
pertsona erailtzea leporatzen
diete, tartean James Foley ka-
zetari estatubatuarra. 
Taldea oso ezaguna egin zen

Mendebaldean, eta ez bakarrik
bahiketetatik bizirik atera zire-
nen testigantza izugarriei es-
ker, baizik eta Estatu Islamiko-
ak berak grabatu eta
Internetera igotzen zituen ba-
sakeriengatik: torturak, lepo
mozketak… Hala nola, Foleyre-

na. Mundu guztia beldurrarazi
zuen irudi hain ikaragarriak
ikusteak. Izan ere, Estatu Isla-
mikoaren estrategiak helburu
zuen askotariko hizkuntzatan
«komunikatzea», Hollywoo-
den estetika imitatzen zuten
bideoen bidez belaunaldi gaz-
teetara iritsi ahal izateko. 
“Beatles” taldeko bi kide

Ameriketako Estatu Batuetara

eraman zituzten eta aurreko
astean epailearen aurrean iga-
ro dira eta beraien aurka egin-
dako salaketa guztiak ukatu
dituzte. 
Taldearen burua Mohamed

Emwazi zen, Jihadi John ezize-
nekoa. Goitik behera zapi eta
jantzi beltzez estalita agertzen
zen Estatu Islamikoaren pro-
paganda bideo beldurgarrie-
tan, harakinaren labana es-
kuan zuela.  Ameriketako
Estatu Batuen drone batek hil
zuen Jihadi  John Sirian
2015ean egindako eraso bate-
an. Bigarrena, Aine Lesley Da-
vis, Paul, bideoetan gutxien
azaltzen zena, Turkian atxilo-
tu zuten urte hartako azaroa-
ren 13an. Auzitegi batek zazpi
urte eta erdiko kartzela zigorra
ezarri zion Aine Lesley Davisi
terrorismoa leporatu eta gero.

«RINGO» ETA «GEORGE»

Alexanda Amon Kotey, Ringo, 
eta El Shafee el-Sheij, George,
Sirian atxilotu zituzten indar
kurduek.

El Shafee el-Sheij,
«George», eta Alexanda
Kotey, «Ringo», «Beatles»
talde jihadistako kideak
kurduen esku
zeudenean. Egun
AEBetan daude,
epaiketaren zain.
AFP

DAESHEKO
«BEATLES»-AK 
Erakunde jihadistako talde
odolzaleko bi kide
AEBetan epaituko dituzte

Dabid Lazkanoiturburu

Lau ziren, guztiak Londres hiriko mendebaldean jaiotakoak.
Estatu Islamikoaren izenean ekintzarik ankerrenak egiten
zituzten. Talde horretako kideek moztu zioten lepoa James
Foley kazetari estatubatuarrari eta beste hainbati.
Bahitutakoek beren larruazalean ezagutu zuten, tamalez,
haien basakeria. «Beatles» taldeko bi kide epaitzen hasi dira
egun hauetan Ameriketako Estatu Batuetan.

ESTATU ISLAMIKOA / b
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Biak AEBetara eraman zituz-
ten kurduen aurkako Turkia-
ren erasoak baliatuta ihes
egingo zuten beldurragatik.
Gainera, William Barr AEBeta-
ko fiskal nagusiak haien aurka
heriotza zigorra ez dela aplika-
tuko agindu dio Britainia Han-
diari, Foleyren amaren eta “Be-
atles” taldearen hainbat
biktimaren baldintza onartuz.
Fooley ez ezik, Alan Henning

britainiar boluntarioa, David
Haines eskoziar kooperantea
eta bi japoniar ere hil zituen
taldeak, gehienei lepoa moztu-
ta. Bideo izugarrietan, bikti-
mak,  jantzi laranja jarrita
(Guantanamoren mendeku bi-
suala), belauniko jarri eta le-
poa mozten zieten, irudiak In-
ternet bidez eta musika
jihadistaz eta efektu bereziz
lagunduta mundu osora zabal-
tzen zituzten, jendea izutzeko.
“Beatles” taldeari dozenaka

herritar italiar, britainiar, da-
nimarkar, frantses, zeelanda-
berritar, errusiar eta estatuba-

tuar bahitzea eta kasu gehie-
netan hiltzea leporatzen diote.
Estatu espainoleko hiru kaze-
tari ere haien eskuetan egon
ziren, tartean GARAko kolabo-
ratzailea den Ricardo Garcia
Vilanova argazkilari katalana.
Harekin batera bizirik atera
ahal izan zuten Marc Margine-
das eta Javier Espinosa kazeta-
riek, 2013tik 2014ra bahiketa
izugarri latza pairatu ondoren.

LIVERPOOLEKO TALDEAREN IZENA

Londresko Gobernuak britai-
niar nazionalitatea kendu zien
2018an lau gazteei –bat jada
hilda zegoen ordurako–, baina
betirako gogoratuko dituzte
Liverpooleko musika talde mi-
tikoko taldekideen izen ospe-
tsuekin.
Nola, ordea, uztar daiteke

Beatlesen musika samurra eta
alaia horrelako krudelkeria
erakutsi zuen taldearekin? Be-
raien britainiar azentua hor
zegoen, nola ez, baina azalpe-
na konplexuagoa da.

Bahitutakoen erreflexu ba-
ten ondorioa baino ez da,
“izuaren gudari” haien eskue-
tan egon zen Nicolas Henin
kazetari frantsesaren ustez.
«Nik neuk, lehenengo egune-
tik, eta ziegan bakar bakarrik
nengoela, ezizenak jarri niz-
kien zaindariei, barregarri utzi
eta haien anonimatua desage-
rrarazteko. Nire gogokoenari
Ergela jarri nion... bizirik ja-
rraitzeko bahitutakoon erre-
flexua, badakizu...».
Geroztik jihadismoan aditu

eta kontseilari bilakatu den
kazetari beteranoari kasu egi-
nez, John Cantlie gerra berrie-
maile edo correspondant de
guerre eta «Rock-and-roll zale
amorratuari» bururatu zi-
tzaion Beatles ezizena jartzea.
Nola edo hala, eta nahita

edo nahi gabe, jihadismoaren
mundu mailako sinbolo 
bihurtu zen taldea. 
“Beatles” taldearen momen-

turik “gorenean” izugarrizko
erreputazioa zuten Estatu Isla-

Mohamed Emwazi,
«Jihadi John», taldeko
burua eta bere
krudelkeriagatik
ezagunena, bi bahituri
lepoa mozteko prest. 
GARA

mikoaren kalifa  herrian.
«Haien metodo sadikoek ez
zuten mugarik: gurutzatzeak,
jendea uretan itotzea, exeku-
zio itxurak egitea», azaldu du-
te Anne Speckhard eta Ardian
Shajkovc-ek Koteyri (Ringo)
Rojavako ziegan egin zizkioten
elkarrizketen ondoren. «Bizi-
rik atera zirenek pistolak lo-
kian, eztarrian sableak, kolpe-
ak, argindarrarekin torturak
gogoratzen dituzte», gaineratu
dute Bortxazko Estremismoa-
ren Ikerketarako Nazioarteko
Zentroko bi adituek. 

SONA HANDIA ESTATU ISLAMIKOAN

Krudelkeria horrek sona eman
zien Estatu Islamikoaren bar-
nean. «Kalifa herriko indar be-
reziak zirela uste zuten», go-
goratu du Nicolas Heninek:
«Hain handia zen haien harro-
keria, uste sendoa, gureganako
mespretxua eta indarkeria gri-
na, guztiz harrituta geratzen
baitzinen», gaineratu du.
Abou Mohammad al-Adnani

Estatu Islamikoaren bozera-
mailearekin eta Abou Bakr al-
Baghdadi kalifarekin berare-
kin harreman zuzena zuten.
«Ospea ondo profitatu zuten»,
dio Dan Byman Washingtongo
Georgetown Unibertsitatean
irakasle eta jihadismoan adi-
tuak. «Kalifa herriaren hierar-
kian igo ahal izateko gazteak
errekrutatzea inportantea zen
eta bideo odoltsu horien bidez
lortu zuten. Oinarrizko borro-
kalarien gain-gainetik zeu-
den», gaineratu du. 
Galdera asko daude erantzu-

nik gabe “Beatles” talde jiha-
distaren inguruan eta ziur as-
ko inoiz ez dira jakingo. Bat
hilda dagoelako, bestea Tur-
kiako ziega batean eta azken
biak Virginia estatuko toki se-
kretu batean atxilotuta, urta-
rrilaren 15ean hasiko den epai-
ketaren zain. 



hutsa

3 
B
EG

IR
A
D
A
:

os
as

u
n

a
/ 

h
ir

ia
re

n
 lo

(r
)a

ld
ia

 /
  l

on
do

n
 c

al
li

n
g

N
oraezaren erdian gau-
dela,  oso erraza da
«dena txarto» egiten
ari den aitzakia mer-
keari heltzea segurta-
sun neurririk eza eta

dena libre izatea aldarrikatzeko; ez
dut nik horrelako kirtenkeriarik
egingo. Halere, ziurgabetasunaren
erdian badira argi dauden zenbait
gauza. Adibidez, «kirola egiteko mas-
kara ez da beharrezkoa...» dioen arin-
keria horri, eranskin bat falta zaio:
«...segun eta non».

Pandemiak Euskal Herrian izan
zuen sarrera gogor hartan, konfina-
menduaren erdian, jo eta su aritu gi-
nen prebentzio neurrietan arrazional-
tasunari  eusteko aldarrikatuz,
histeria kolektiboko giroaren erdian.
Kritiketako bat, hain zuzen ere, kirola
egiteko debekuaren kontrakoa izan
zen: bakarrik arituz, beste pertsone-
kin segurtasun distantziak manten-
duta, kutsatzeko arriskua oso txikia
baita. Gorabeherak gorabehera, konfi-
namendu neurrien arintzea etorri ze-
nean jendeak kirolari berrekin ahal
izan zion. Orokorrean ondo, esan be-
harko; baina, ez dakit nahita ala nahi
barik, artikulu honen izenburutzat
hartu dudan uste nahasgarri hori za-
baldu zen, kiroldegietako hormetan
itsatsitako arau bihurtzeraino. Eta ez
da guztiz zuzena.

Bistan da kirol munduak bere ezau-
garriengatik ez duela parranda giroak
duen arrisku berbera. Baina hobe da
gauzak ondo egitea txarto baino, eta
ez ginateke kirolarien arteko kutsatze
tasaren gorakada baten zain egon be-
harko babes neurriak egokiro hartze-
ko. Harira: kirolean gabiltzala arnas
fluxua askoz ere handiagoa eta indar-
tsuagoa denez, birusa barreiatzeko
aukerak ere biderkatu egiten dira. Ho-
rregatik, kirolaria bakarrik edo segur-
tasun distantziak mantenduta ari ba-

da (oinez pausu normalean dabilen
pertsonen artean baino distantzia
handiagoarekin, jakina), arriskua txi-
kiagoa denez, maskara barik ibiltzea
zilegi da. Baina kirolari hori herriko
kaleetatik pasatu behar denean, jende
artean, eta distantzia mantendu ezin-
da... maskara jantzi behar du! 

Arazo praktikoak daude, ulertzen
dut: «nik beti horrela egin izan
dut» argudioak indar harrigarria du
pertsonengan, eta errutinara itzuli
nahiaren inertziak batzuetan gauza
burugabeak egitera eramaten gai-
tu. Horretara, herritik hiru kilometro-
ra dagoen urtegira korrika joatea gus-
tatzen zaionak (edo eskualdetik 30
kilometroko bizikleta buelta egitea,
berdin da), agian ohitura izango zuen,
herrira itzultzean, azken esprinta he-
rri erdiko etorbidean egiteko, gero
etxe ondoko parkean deskantsatzeko,
luzaketa batzuk eginez. Bai, seguru:
lehen hori egingo zuen, eta normalta-
sunera bueltatzeko dituen gogo itze-
lek hori berriro egitera bultzatuko du-
te. Baina... noski, nola jantziko du
maskara etorbidean eginiko azken es-

print horretan? Hori itolarria! Eta
parkean ere, arnasari buelta ematen
ari dela, nola egingo ditu luzaketak
maskararekin? Ezin arnasarik hartu!
Eta horregatik, kirolariok (izenburuko
mezu nahasgarriek lagunduta), bere
hatsa, aerosolak eta mikrotantak kale-
ko jendearen artean barra-barra heda-
tzen dituzte, zezenek bezala ufaka.
Oso gauza arriskutsua.

Soluzioa, baina, erraza da: azken es-
printa herritik hiru kilometrora egin;
hortik etxerako bidea, oinez, eta arna-
sa lasaituz. Eta herrian sartzen zare-
nerako, arnasa lasaituta izango duzu.
Horrela, bakarrik bazaude, maskara
barik ibili ahal izango zara; jendeare-
kin gurutzatzean, jantzita. Kendu, jan-
tzi, kendu, jantzi... horrela ibiliko zara.
Deserosoa dela? Bai, noski, baina as-
tronauta jantzita dabiltzan osagileak,
eta, zer esanik ez, zainketa intentsibo-
etako unitateetan dauden pazienteak
ere ez daude eroso. Hori gogoratuta,
errazagoa egingo zaizu musukoa pol-
tsikoan eramatea, beharraren arabera
jantzi eta eransteko. Burua erabili! •

http://www.abante.euse nondik! 

Kirola egitean arnas fluxua handiagoa eta indartsuagoa da. Jon URBE | FOKU

«Kirola egiteko maskara
ez da beharrezkoa...»

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta



2020 | urria | 17 

GAUR8• 10 / 11hutsa

h
er

ri
a

Ez dakit berez ona ala txarra den, baina se-
gur aski urtemuga oharkabean pasako zi-
tzaigun, Foro Sozialak gaur Aieten ekital-
dia deitu izan ez balu. Bederatzi urte joan
dira jadanik eta beharbada lehenengo kol-

pe batean pentsatu duguna baino gehiago aldatu dira
gauzak. Zerrenda ditzagun batzuk: 2011ko urri hartan
ETAk borroka armatuari eusten zion, jarduera etena
izan arren; kartzeletan 700 euskal preso politiko in-
guru pilatzen zen; bizirik zen Kofi Annan, Donostiako
gailurraren buru; Patxi Lopez eta Miguel Sanz zituz-
ten lehendakari Hegoaldeko administrazioek (Ipar
Euskal Herrian inor ez oraindik); Emmanuel Macron
banketxe batean ari zen, Pablo Iglesias tokiko telebis-
ta batean, Arnaldo Otegi espetxean; ez zen Katalunia-
ko prozesuaren iragarpe-
nik, are gutxiago pandemia
baten susmorik, ez espai-
niar monarkiaren gainbe-
herarik, ez Brexitik, ez Ins-
tagramik, ez Euskaraldirik,
ez Trumpik...
Gogoan dut su epelean

egosten ari zen guztiari ten-
peratura gehiago eman be-
har izan zitzaiola azkenik,
topera azkartu: Moncloan
Zapateroren egunak amaitzen ari zirela eta Rajoy eto-
rri bazetorrela jakinda antolatu zen gailurra, aurrera-
tutako lana galbidera joan ez zedin. Gogoan dut ere
PSEko Jesus Eguigurenek behin eta berriz errepikatzen
zuena: prozesua elurra urtzea bezalakoa izango zela,
ohartu gabe gauzatzen joango zen zerbait, abiadura
motelean eta zalapartarik gabe. Batzuen premiak beste
batzuen moteltze nahiarekin uztartzen ziren.
2020 urtearen talaiatik 2011ra begira jarrita, Eguigu-

renen ustea nagusitu dela esatea errazkeria litzateke.
Hasteko, berak adierazitakoaren kontra, zenbait arlo-
tan elurrak elur izaten segitzen du, izotz ez esateagatik,
batere bigundu gabe: Jakes Esnali buruz erabaki berri
dutenari, azken atxiloketei edo Madrilen egiten ari di-
ren epaiketei begiratu bestela. Beste zenbait kontutan,

aldiz, bururaino gauzatu da Aieten ireki zen bidea; ez
zela denbora kontua, borondate kontua baizik, frogatu
zuen ETAk konferentzia egin bezain laster borroka ar-
matua betirako utziz eta 2018an bere zikloa amaituz.
Beste hainbat arazo ez azkar ez poliki, aurrera eta

atzera, arre eta so ibili da bederatzi urteotan. Adibide
bat: konponbide politiko baten beharra Aieteko Adie-
razpenean sartzeak piztu zituen itxaropenak dezente
hoztu ziren 2012an eta 2013an, gero nabarmen berotu
2014an Gure Esku Dagoren giza kate arrakastatsuaren
eta Eskoziako galdeketaren eskutik, jarraian moteldu,
2017an berriz ere berpiztu Kataluniako eztandaren ha-
rira... Horren aurrebaldintza den interlokuzio politikoa
lortzeko borroka ere gorabeheratsua izan da: irainka
hartu zituzten Sortuko bultzatzaileak Madrilen Aiete

baino hilabete batzuk geroago, baina gaur EH Bildure-
kin esertzen da espainiar presidentea. Presoen hurbil-
tzea oso motel doa oraindik, baina Parisek azkar egin
daitekeela erakutsi du. Eguigurenek irudikatu bezala
etorri dira dozenaka iheslari eta deportatu, baina ez
guztiak. Inork orduan amestuko ez zuen gisan elkartu
dira bi aldeetako biktimen min eta ahotsak, Nafarroa-
ko Legebiltzarrean egin berri den solasaldia adibide.
Urtean behin Aieteko ekitaldirantz burua jiratu eta

balantze zintzoa egitea ariketa osasuntsua da, betiere
bide orri gisa denborak hostoz estali duela onartuta.
Lortutakoa eta lortu gabe dagoena zerrendatu, abiadu-
raz hausnartu, lehentasunak zehaztu, iparrorratzari
tinko eutsi eta aurrera jarraitzeko. Izotza elur bilaka-
tzeko borrokan, elurra ur eta ura bide. •

{ asteari zeharka begira }

Aieteko beroaldi azkarra 
eta elur urtze motelak

Urtean behin Aietekorantz burua jiratu eta
balantze zintzoa egitea osasuntsua da,
izotza elur, elurra ur eta ura bide
bilakatzeko borrokan aurrera jarraitzeko

hutsa
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Ramon Sola
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labur-laburrak izaten dira eta
erriman oinarritzen dira na-
gusiki». 

Adibide batzuk ere jasotzen
ditu antologia horretan: «Ero-
si diat astoa», «hik beharko
duk hik, lastoa»; «Nehork ez
du hil nahi», «baina zahartu
bai!»; «Mihiak ez du hezurrik
hausten», «baina bai hautsa-
razten»; «Horixe da txakurtxo
polita... zer izen du?», «Pitxi-
ta», «eta putzik egiten al du
ipurdia itxita?». 

Xabier Payaren esanetan,
«Antologia egiteko eduki nuen
lan handienetako bat ahozko
generoen antolaketa izan zen,
horri guztiari ordena bilatzea,
liburura jotzen zuen edonork
logika bat ikusteko. Zirtoa egu-
neroko generoen zerrendan
sartzen da, ez duelako erritua-
litate jakin bat, ez konplexuta-
sun metodologiko bat, ez dira
oso gauza konplikatuak. Gaz-
telerazko dicho edo réplica da
parekoa eta arte txikiago beza-
la sailkatzen da. Txisteak, atso-
titzak eta zirtoak sailkatzen di-
ra eguneroko genero horien
barnean eta atsotitzena da
gehien landu dena. Gero, txis-
teak baliagarriak dira herri ba-
ten beldurren eta tentsioen
berri izateko, askotan umorea
izaten delako horien ezkutale-
kua. Eta, hirugarrenak, zirtoak,
gutxien aztertu direnak eta
gutxien ezagutzen direnak di-
ra, genero bezala ez dagoelako
inon jasoa». 

OINARRIA, ERREPIKA

Payak Iñaki Arranzen “Hitza
azti” liburua ekarri du gogora.
«Liburu zoragarria da. Bertan
ez da asko hitz egiten zirtoez,
baina bai esaten da ahozko ge-
nero guztiek daukaten oina-
rrizko printzipioa errepika de-
la;  soinuen errepika,
errepikarik eza, hitzen errepi-
ka... Ahozko genero guztiak

B
aziren eta badi-
ra. Zirtolariak.
Ahozkotasun bi-
ziko eta zorro-
tzeko hiztunak,
bestearen esa-

nari bizkor, graziarekin, umo-
rearekin eta gehienetan erri-
matuz erantzuten diotenak. 

Zirtoa ahozko literaturaren
genero bat da. Xabier Payaren
“Ahozko euskal literaturaren
antologia” liburuan ahozko
generoen sailkapen bat egiten
du egileak eta “egunerokoen”
sailean kokatzen ditu zirtoak,
txisteekin eta atsotitzekin ba-
tera. 

Aipatu argitalpenean jaso-
tzen denez, «badira egunero
edo edozein egunetan gerta-
tzen diren ahozko literatura-
ren performanceak: ez dute
zertan jendetzarik bildu, ezta
testu luzerik izan ere. Aski da
belaunaldiz belaunaldi jasota-
ko herri jakintzaren sorkari
txiki bat esatea, kantatzea edo
kontatzea eta ondorengo be-
launaldiek transmisio katea ez
etetea. Alde horretatik, konta-
kizun labur, pasadizo edo esa-
erok ez dute aparteko baliorik
unean-unean, ezta banaka ere,
baina ahozko literaturaren di-
namikaren baitako genero gi-
sa ulertuz gero, adierazpide
txiki hauek dira hizkuntza ba-
ten balioa eta kalitatea isla-
tzen dutenak». 

Payaren definizioaren arabe-
ra, «zirtoa, ateraldia edo di-
txoa esaldi edo erantzun ba-
rregarria  da,  edozein
elkarrizketatan bat-batean era-
biltzen dena. Halako esaldiak
erabiltzen dituenari ditxolaria
edo zirtolaria esaten zaio.
Praktika aski zabaldua izana-
gatik Euskal Herrian, erantzun
ezohikoenak eta barregarrie-
nak ematen zituzten herrita-
rrek baino ez zuten hartzen di-
txolari  izena.  Erantzunak

Amagoia Mujika Telleria

ZIRTOLARIAK
Zirtoa, euskarazko «zaska» errimatua,
grazia bereziko ahozkotasunaren txispa 

Ahozkotasuna eta hizketaldia oparo diren egoeretan,
zirtoa loratzen da. Besteak esandakoari bizkor,
graziarekin eta errimatuz ematen zaion erantzuna da
zirtoa, euskarazko «zaska» errimatua. Tolosaldeko
Harituz Bertsozale Elkarguneak proiektu bat du
eskuartean, gaztetxoak zirtoarekin jolas egitera tentatu
eta bertsogintzara gerturatzeko. 

KULTURA / b

Pello Errota (1840-1919)
asteasuar bertsolaria oso

zirtolaria zen. Hark 
esandako batzuk guganaino

iritsi dira bere alaben
ahotik. 
GAUR8
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nolabait errepikapenarekin jo-
lasten dira; urtero errepika-
tzen direlako, errimatuak dire-
lako –finean, errima soinuen
errepika da–, egitura errepika-
tzen delako, errepikatzen ez
denean ere horrek gogoanga-
rritasuna ematen du eta horri
esker errepikatu ahal izango
ditugu... Ahozko literaturak az-
ken batean estrategia edo for-
mularen bat bilatzen du gogo-
angarri egin dadin eta hori
errepikatu ahal dezagun. Zir-
toen kasuan hori bete egiten
da. Soinu errepikapen bat da-
go, hoskidetasunean oinarri-
tzen den erantzun edo ateraldi
bat delako». 

Zirtoa ez da generotzat har-
tua izan orain arte eta ikertu
ere gutxi egin da. «Txistearen
antzera, zirtoan ere bukaeran
dator kolpea eta harridura
sortu behar du, ateraldia en-
tzuten duenari harridura edo
irria sortu behar dio». 

Zirtoaz ari garela ez da ego-
kia lehenaldian hitz egitea,
orain ere badaudelako zirto-
lariak. Zirtoak aise samar lo-
ratzeko euskarazko ahozkota-
sun bizia behar du inguruan.
Horixe baldintza nagusia. 

Payaren ustez, zirtolari ad-
jektibo bat da. «Sebastian Li-
zaso oso zirtolaria da, Joxe
Agirre ere bazen. Ahozko ge-
neroek ez dituzte muga gar-
biak, bertsotan ibiltzen denak
errima landua du eta akaso
badu gaitasuna norbaiti mo-
du errimatuan eta zorrotz
erantzuteko». Baina zirtola-
riak ez du derrigor bertsolaria
izan behar. Eta, alderantziz,
bertsolari guztiak ez dira zir-
tolariak. 

ATERALDIA, ZIRIKADA, EZTENKADA

Xabier Amurizak azaldutakoa-
ren arabera, tokiaren arabera
«zirtolaria, ditxolaria edo tes-
tularia» esaten zitzaion esal-

di gogoangarri errimatua bo-
tatzen zuenari. «Ateraldia, zi-
rikada, eztenkada...  badira
zirtoaren inguruan erabil-
tzen diren hitzak.  Umore-
tsuak izan daitezke, buru-
tsuak ,  gogorxeagoak .. .
Norbaitek esandakoari ema-
ten zaion erantzuna izaten
da, hizketaldian sortzen den
ateraldia, normalean errima-
tua. Eta askotan jendaurrean
gertatzen den egoera bat iza-
ten da, zirtolariari gustatzen
zaiolako gero bere erantzuna
han eta hemen kontatua iza-
tea».  

Komunikazioa eta ahozkota-
suna oparoago ziren garaian,
hizketaldiak biziak eta luzeak
ziren garaian, ohikoa zen zir-
toak sortzea. «Baina baziren
horretan nabarmentzen ziren
batzuk, horiei esaten zitzaien
ditxolari. Eta nola bazekiten
abilak zirela horretan, jende-
ak tentatu egiten zituen, ziri-
katu. Horiek ezagunak izaten
ziren, hizketarako dohaina ez
ezik, azkar erantzuteko eta
errimatzeko gaitasuna ere ba-
zutelako. Herrian eta ingu-
ruan oso ezagunak ziren. Edo-
nori  ez  z itzaion ditxolar i
esaten, bakan batzuk ziren
horretarako erraztasuna eta
zaletasuna zutenak», kontatu
du Amurizak.

Lazkao Txikiren zirto bat
ere aipatu du. «Begietan gai-
tza zuen bati esan zion ‘begi
bat daukazu Txindokin eta
bestea Aizkorrin’. Hori min-
garria ere bada. Horrelako as-
ko zituen Lazkao Txikik. Beste
behin, bazen Arrate Irratian
Ziriako izeneko esatari eza-
gun bat, bertso munduan ere
asko ezagutzen genuena. Ha-
ren emaztearengana gertura-
tu eta ‘zure senarrak nola ize-
na du?’, galdetu zion Lazkao
Txikik. Eta, hark, erantzun,
‘Ziriako’. Eta Lazkao Txikik,

Pello Errotaren zirtoak
oinarri hartuta Unai
Iturriagak egindako

komikia.  
ZUGAZART                 

BERTSOZALE ELKARTEA

WWW.BERTSOIKASGELA.EUS

‘ona  izango da  orduan
ziri(r)ako’. Horrelako hitz jo-
koak egiten sorgina zen».

Zirtoa, gehien-gehienetan,
errimatua da, baina badira
errimarik gabeko zirtoak ere.
Sonatua da, adibidez, Mikaela
Elizegiren –Mikela Zintzarri
ezizenez ezaguna zen Pello
Errotaren laugarren alaba–
zirtoa. Asteasuko emakume
talde bat Mikaela zirikatzen
zebilela, haietako emakume
batek esandakoa eta Mikae-

lak, ordurako 90 urte beteak
zituenak,  erantzundakoa:
«Aizu, Mikela! Hemen ema-
kume artean eztabaida bat
sortu da, emakumeari gizona-
renganako gogo hori noiz,
zenbat urterekin joaten ote
zaion, eta zaharrena zeu zare-
la eta zeuri galdetzea erabaki
dugu». Eta Mikaelak eran-
tzun: «Ba zaharrago batenga-
na jo beharko duzue hori jaki-
tera, niri ez zaidan oraindik
joan eta».



herria

«AIZTONDOREN ZIRTOTSA»,
ZIRTOA BERTSOA PIZTEKO METXA

H
arituz To-
losaldeko
Bertsozale
Elkargune-
ak zirtoa
oinarri eta

abiapuntu hartuta proiektu
bat josi du. Pello Mari Otaño
beka eskuratu du Harituzen
proposamenak. Hango kide
Mikel Artolaren hitzetan,
«ikerketa  proiektu hau
proiektu orokorrago baten

barruan kokatzen da. Bertso-
zale Elkartean bertsolaritza-
ren didaktikaren inguruko
gogoeta batean ari gara. Pro-
ba batzuk egiten ari gara
hezkuntza arautuko eskola
batzuetan eta baita bertso
eskola batzuetan ere, eta
erronka honakoa da: nola
landu bertsolaritza bat-bate-
koa erdigunean jarr ita .
Orain arte gure buruan egon
izan da bertsotan egiteko le-
hendabizi idatziz ikasi behar
dela eta ondoren ikasten de-
la bat-batekoa. Ez goaz ikus-
puntu horren kontra, baina
balantza bat-batekoaren al-
de jarri nahian ari gara». 
Konturatuta omen daude

10-11 urte bitarteko haurre-
kin zailtasunak agertzen di-
ren une bat dagoela: esaldi
errimatuak egiten hasi behar
den unea. Eta bertsolaritzan
oinarrizkoa da noski esaldi
errimatuak egiten jakitea. 
Bide horretan, Harituz el-

kartekoek zirtoaren bidea
proposatzen dute, esaldi erri-
matuak modu dibertigarrian
egiten ikasteko bidea izan
daitekeela uste baitute.
Bertsotan egitea eta zirto-

ak egitea gauza desberdinak
dira. «Bertsolaritza erretori-
karen genero bat da, diskur-
tsoa osatzea eskatzen du. Zir-
toa zehatzagoa da eta ez du
diskurtsorik eskatzen. Ez dira
gauza bera. Baina bertsotan
egiteko oinarrizko teknikak
errimatzea eta esan nahi du-

zuna doinu batekin neurrian
sartzea eskatzen du. Zirtoa
egiteko errimatu egin behar
duzu, baina ez duzu neurrian
sartu beharrik. Eta doinurik
ez dauka. Genero desberdi-
nak izan arren, teknikaren
ikuspuntutik parekotasunak
dituzte», zehaztu du Artolak.
Hortik abiatuta, pentsatzen
dute zirtoaren lanketak la-
gundu dezakeela bertsotan
egiten ikasteko.  
Pello Mari Otaño ikerketa

bekak Aiztondoko bertsolari-
tzari buruzko ikerketa zienti-
fikoa bultzatzeko helburua
duenez gero, bertara aurkez-
tu duten proposamenak no-
rabide bat baino gehiago
dauzka. “Aiztondoren zirto-
tsa” izeneko proiektuak, ba-
tetik, Aiztondon historian ze-
har izan den zirto tradizioa
jaso eta transmititu nahi du.
Eta, bestetik, ahozko genero
horren aplikazio didaktikoa
osatu nahi du, bertsolaritza
irakasteko orduan erreminta
baliagarria izan daitekeela si-
netsita. 

ZIRTOA AIZTONDON

Zirtoari ez zaio garrantzi be-
rezirik eman, egunerokoan
eta hizketaldian sortzen zen
burutazio gisa hartu izan
baita. Haritz Mujikak adiera-
zi duenez, «nagusiki bertso-
larien inguruko bildumetan
jaso da zirtoaren tradizioa,
bertsolariei buruzko pasadi-
zo umoretsuetan».  

Aiztondoren kasuan, Aus-
poa bildumako zenbait libu-
rutan sakabanatua agertzen
da zirtoen tradizioa. Liburu
horiek bertsolarien inguruko
liburuak dira. «Adibiderik
esanguratsuenetako bi izan
daitezke Teodoro Mujikaren
‘Errekaldeko Intxaurraren
Itzala’ (Mujika, 1996) eta An-
tonio Zabalaren ‘Pello Errota-
ren Itzala’ (Zabala, 1965). Lan
horietan ez da zirtoa soilik
jasotzen, bertsoak, txisteak
edo gisako pasadizoak ere
agertzen dira», esan dute Ha-
rituz taldekoek. 
«Bertsolarien inguruko bil-

duma lanak izanagatik, bada
nabarmentzen den ezaugarri
bat: ez dira bertsolaritzaren
historian leku berezia duten
bertsolariak soilik agertzen,
bazterrerago egon izan diren
izenak ere protagonista
bihurtzen dira. Tartean da,
esaterako, Sabina Elizegi, be-
re zirtolari izaeragatik ezagu-
tu duguna bertsolari izaera-
gatik baino gehiago»,
gaineratu dute.
«Gure helburua da Aizton-

do inguruan ezagunak diren
eta jasota dauden zirtoak bil-
du eta horiekin bilduma
esanguratsu bat egitea», esan
du Mujikak.
Liburuetan bilduta geratu

dena zirtoaren berezko pre-
sentziaren parte txiki-txiki
bat baino ez da. «Bilduta da-
goena bertsolaritzaren giroa-
ren ingurukoa da. Horrek ezMikaela Elizegiren ilustrazioa.       Felix AIZPURUA I ASTEASUKO UDALA
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du esan nahi inguru horre-
tan bakarrik gertatzen zenik,
baina hori geratu da jasota
batez ere». 

Errezilen, esaterako, berta-
ko kontalariak bildu eta
haiek esandakoetatik osatu
zuten “Errezildarren ateral-
diak” izeneko liburua. Ez da
propio zirtoak biltzeko egin-
dako proiektu bat, baina tar-
tean badira. «Gure helburua
didaktikoagoa da, baina ikus-
ten dugu Errezilen egin zen
bezala, beste leku askotan
egin daitekeela. Orain bage-
nuen asmoa kontalari onak
diren batzuekin elkartzeko
eta haien esanak jasotzeko.
Baina heldu samarrak dira
denak eta covid-19aren kon-
tu honekin geratu egin dugu
kontua», azaldu du Artolak.

EUSKARAREN GRAZIA

Bertsolaritzaren transmisio-
aren haritik tiraka, proiek-
tuak baditu helburu gehiago.
«Belaunaldiz belaunaldi iri-
tsi zaizkigun zirto horiek

kontatzen trebatzea nahi du-
gu, ahozkotasuna landuz. Bi-
de batez, euskarak bere bar-
nean duen umoreaz eta
adierazkortasunaz jabetzea
nahiko genuke. Zirtoa ez bai-
ta esaldi bat nolanahi bota-
tzea;  errimatua,  azkarra,
umoretsua, zorrotza... izan
behar du. Badakigu hori ez
dela erraza ikasle guztien ka-
suan, baina gutxienez ezagu-
tzea eta euskarak horretara-
ko balio duela konturatzea
da helburua», azaldu du Ha-
ritz Mujikak.  

Zirtoa egun hain modan
dagoen «zaska»-ren parekoa
da, baina errimatua eta eus-
karazkoa. Eta hori ere alda-
rrikatu nahi dute proiektu
honekin; euskarak balio du
gauzak umorez eta zorrotz
esateko. «Zirtoa euskaraz
pentsatu behar da eta hori
oso interesgarria iruditzen
zaigu», gaineratu du Artolak.
Zirtoaren izaera zirikatzaile
eta umoretsu hori kontuan
izanda, haur eta gaztetxoen-

tzat ariketa tentagarria izan
daitekeela uste dute. 

«Horrez gain, bertsolari-
tzaren ikas eta irakas proze-
suan tokia izan dezakeela us-
te dugu. Orain arte esaldi
errimatuak egiten mila mo-
dutara erakutsi izan da eta
uste dugu zirtoena beste bi-
de bat izan daitekeela. Ume-
entzat, segur aski, beste bide
batzuk baino esanguratsua-
goa eta erakargarriagoa da
zirtoarena», iritzi dio Muji-
kak. 

Zirtoak ahozkotasun biziko
testuinguru bat eskatzen du.
Garai batean zirtorako giro
hobea zegoen akaso, ahozko-
tasun biziagoa eta komuni-
kazio sarriagoa. «Garai bate-
an zirtolari gehiago egongo
ziren, baina nik ez dut galdu-
tzat eman nahi genero hori.
Uste dut orain ere badirela
zirtolariak, edozein lagunar-
tetan entzuten dira zirtoak.
Akaso ez dira errimatuak,
baina egon badaude. Eta se-
guru Whatsapp taldeetan ba-
rra-barra sortzen direla zirto-
ak», gaineratu du Artolak. 

Esan bezala, “Aiztondoren
zirtotsa” proiektua martxan
da. «Zirtoen bilketa lana egi-
ten ari gara eta aplikazio di-
daktikoa pentsatzen eta di-
seinatzen ari gara, ahalik
azkarren martxan jarri nahi
dugulako. Abendurako ber-
tso eskola batzuetan probak
eginda izatea espero dugu
eta datorren ekainean aur-

keztuko dugu proiektua bu-
katuta, proposamen didakti-
koa barruan», azaldu du Mu-
jikak. 

«Gu konturatuta gaude er-
darazko ‘zaska’ horiek grazia
egiten dietela ikasleei eta bu-
ruan gordetzen dituztela.
Hori bera euskaraz egitea,
errimatzen ikasiz, ahozkota-
suna landuz eta bertsogin-
tzara gerturatuz. Hori da as-
moa», bukatu du Artolak. 

Pello Errotaren ilustrazioa.       Felix AIZPURUA I ASTEASUKO UDALA

«Bertsolaritzaren ikas eta irakas prozesuan
tokia izan dezake. Esaldi errimatuak egiten
mila modutara erakutsi izan da eta zirtoena
beste bide bat izan daiteke»

«Aiztondoren zirtotsa» proiektuak Aiztondon
historian zehar izan den zirto tradizioa jaso
eta transmititu nahi du. Eta, bestetik, genero
horren aplikazio didaktikoa osatu nahi du
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herria

I May Destroy You
HBO

Ziur asko oraindik entzun ez du-

zun arren apuntatu ongi bi izen

hauek: “I May Destroy You” tele-

saila eta bere sortzaile eta prota-

gonista nagusia den Michaela Co-

el. Aktoreak berak jasan zuen

sexu eraso batean oinarrituta, ia

gogoratzen ez duen baina gertatu

zaion bortxaketa baten biktima

izateak uzten duen traumari bu-

ruzko kontakizun paregabea iru-

ditu zait. Tinder belaunaldiko se-

xu adostasunari eta harremanen

merkantilizazioari buruzko erra-

diografia aparta. Trauma bat bai-

no askoz gehiago dela frogatu

nahi duen kontakizun desberdina

eta iraultzailea.

Nabarmentzekoa lehenik, ha-

sieratik erakusten duen ausardia

ikaragarria. Askok polemikotzat

edo asaldatzailetzat jo dute dago-

eneko, ziur aski gizarte gisa era-

bat prestatuta ez daudelako gai

horiei buruz hitz egiteko. Harri-

garria iruditu zait beharrezkoak

diren gai ugari nola jorratu di-

tuen, gizonen zein emakumeen

aurkako sexu indarkeria islatzen

duten azpitramak txertatuz; trau-

ma osteko sindromearen norma-

lizazioa, gehiago entzuteko beha-

rra duen belaunaldi baten gizarte

isla leiala, arrazismoa, transfobia,

homofobia, suizidioa, depresioa,

baina figura arrakastatsuen bidez

azalduz, bakardadea, eta, noski,

gero eta polarizatuagoa den

mundu batean geure lekua edota

izena sortzeko nahiak sorrarazten

duen antsietatea.

Telesaila sexu hezkuntzako kla-

seetan jarri beharko litzatekeela

iruditzen zait. Deserosoa eta go-

gorra izan arren, beharrezkoa da

bertan planteatzen zaizkigun

gaiei heltzea eta gogoeta sakonak

egitea. Bizitzaz diharduelako az-

ken finean, baina bizi dugun erre-

alitate berriaren betaurrekoeta-

tik, sare sozialez eta sexuaz.

L'Effondrement
Filmin

2019ko telesaila den arren,

2020ko udako fenomeno bilaka-

tu den ekoizpena da zalantzarik

gabe. Filmin plataforman txerta-

tzeak eman dion bultzada nabar-

mena izan da, baina, batik bat,

erakusten dituen irudiak pande-

mia egoeran gaudenetik gertuko-

ak eta ez hain arrotzak sentituko

dituzulako. Zortzi atal, bakoitza

sekuentzia plano bakar batean

filmatua. Hasieran ezagutzen ez

dugun gertaera konkretu batek

gizartearen erabateko kolapsoa

eragin du. Zortzi gertaera inde-

pendente dira, kolapsoa eragin

duen gertaeratik egun desberdi-

netan kokatuak. Bakoitza, denbo-

ra errealean filmatutako emozio-

en errusiar mendi bat da, non

abentura, akzioa, drama, eta la-

rritasuna lehen pertsonan eta

ekintzaren barruan egongo bazi-

na bezala biziko dituzun, ia bideo

joko batean izango bazina bezala. 

Aho zabalik utziko zaituen tele-

sail larrigarria eta frenetikoa.

Aparta. Teknikoki, azken urteetan

ikusi dudan proposamenik berri-

tzaileenetarikoa. Lehen minu-

tuan lepotik heldu eta azken se-

gundoraino askatzen ez zaituen

ekoizpen zorabiagarria. Guillau-

me Desjardins, Jeremy Bernard

eta Bastien Ughetto, Les Parasites

izeneko taldea osatzen duten hiru

errealizadoreen lanari ez zaio me-

riturik falta, baina arrakastaren

behin betiko bultzada bizi dugun

pandemia bera izan da. 2019an

filmatutako atalek hain modu na-

barmenean hitz egiten dute

2020an gertatutakoari buruz,

ezen telesail hau ikusteko mo-

duan erabat eragiten baitu. Errea-

litateak telesailari lagundu badio,

jariatzen duen errealismoak bere

arrakasta errematatzea lortu du.

Kolapsoaren beldurra transmiti-

tzen duen istorioa da, erakusten

duen gizartearen desintegrazioa

guztiz sinesgarria delako. 

PANTAILA TXIKIAN

Hausnartzeko telesailak

Gaizka Izagirre Brosa

Telesailak ez dira soilik entretenimendurako sortzen
diren telebista produktuak. Une askotan hori ere
badira noski, baina atal berri honetan, hausnarketa
sakonak egiteko parada eskaintzen diguten ekoiz-
pen paregabe ugari daudela ere aldarrikatu nahiko
nuke. Geure garunak astindu, kontzientziak zirikatu
eta gai polemiko, interesgarri eta mamitsuak mahai
gainean jarriz, eztabaidarako parada ematen dute-
nak. 2020. urtean ikusi ditudan telesail ugariren
ezaugarri nagusia hori izan denez, aitortuko dizut
erraza izan dela gomendio zerrenda hau osatzea.
Pantaila txikiaren bidez hausnartzeko prest?
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Når støvet har lagt
sig
Filmin

Eskandinaviako telebistan %42ko

share ikusgarria lortu duen tele-

sail hau ere ezinbestekoen ze-

rrenda sartu beharko zenuke. Fe-

nomeno horren zergatia guztiz

ulertzen dut, Europa iparraldeko

urteko telesailik onena iruditu

baitzait. Gurutzatzen diren isto-

rioen egituraz baliatuz Kopenha-

ge hiriko jatetxe batean gerta-

tzen den atentatu terrorista

basati baten gaineko kontakizun

gordina da. 

Eraso hori gertatu baino ha-

mar egun lehenago kokatzen da

tramaren erpin bat, baina baita

gertatzen den unean eta, noski,

ondoren ere. Interesgarriena da

guztia ikuspegi soziologiko ba-

ten betaurrekoetatik begiratze-

ko aukera eskaintzen digula, ja-

kin gabe elkarrekin konektatuta

daudela –edota egongo direla–

eta pertsonaiek beren bizitzako

inflexio puntu gorenean nola

erreakzionatuko duten jakin ga-

be. Askotariko pertsonaia horiei

esker –Justizia ministroa, etxe-

rik gabeko ama, jatetxeko jabea,

zerbitzarietako bat eta bederatzi

urteko alaba, iturgin bat, pales-

tinar jatorriko ile apaintzaile

bat, abeslari suediar bat eta mu-

gikortasun arazo larriak dituen

erretiratu bat–, telesailak mili-

metroraino aztertzen du daniar

mikrokosmos hori. Hain sakon-

ki sartzen gara pertsonaien

errutina horretan, narrazioa

hain da zehatza eta sendoa, une

batzuetan ahaztu egiten baitzai-

gu pantailaren aurrean gaudela.

Asko gustatu zait fikzioaren

asmoa ez dela inongo momen-

tutan interesaren morboa aten-

tatuan ardaztea. Guztiz kontra-

koa. Helburua da zu eta ni izan

gintezkeen pertsonaia horiei no-

la eragiten dien erakustea. Nola

hobetu edo okertu gaitzakeen.

Elkartu edo zatitu. Gaitzestea

edo askatzea. Benetakoa, gertu-

koa eta gordina, eta baita oso gi-

zatiarra ere. Horrekin guztiare-

kin, telesail nordiko askok era

paregabean egiten duten mo-

duan, Danimarkako gizartearen

erradiografia txiki bat ikusteko

oso baliagarria iruditu zait. 

Devs
HBO

Zeinen zaila den hainbeste zirra-

ra eta sentsazio transmititu diz-

kidan telesail baten mamia hi-

tzen bidez transmititzea.

Buru-hausgarri existentzial zo-

ragarria iruditu zait, Alex Gar-

land ironia erruz duen gidoilari

burutsua dela frogatu duen lan

zirraragarria. Zientzia-fikzioz

mozorrotua dagoen lan zorrotza

eta txundigarria.

Lily eta Sergei bikotea dira,

San Frantzisko hiriko kanpoal-

dean kokatua dagoen enpresa

teknologiko batean egiten du-

ten lan, Amaya enpresan. En-

presa misteriotsu horren ba-

r r u a n ,  D evs  i z e n e ko

azpiproiektu bat garatzen ari

den talde bat dago, eta Sergei

bertan er rekrutatzen dute .

Egun batean Sergei ez da etxe-

ra itzuliko, eta Lilyk enpresak

bere bikotearen desagerpenari

buruz ematen dion bertsio ofi-

zialaren atzean beste zerbait

ilunagoa dagoela uste du. En-

presaren fatxadaren atzean zer

ezkutatzen den eta enpresaren

proiektu klandestinoen bene-

tako xedea zein den ikertzen

hasiko da, eta ondorio beldur-

garri eta latzak aurkituko ditu.

Desafiatzailea, intimoa, do-

torea eta bisualki hipnotikoa

da. Urteko zientzia-fikziozko

piezarik dotore eta pertsonale-

netako bat izateaz gain, premi-

saz harago, abangoardiako tek-

n o l o g i a  i n g u r u n e  b at e a n

girotutako konspirazio thriller

bezala planteatua dago telesai-

la. Hainbat kontzeptutan sa-

kontzen du gainera, hala nola

determinismoan, hautapen as-

kean, ingeniaritza kuantikoan,

gizaki egiten gaituen horretan

eta adimen artifizialaren mu-

getan. Galdera ugariz eta oso

erantzun gutxiz betetako thri-

ller teknologikoa. 

Little Fires
Everywhere
Amazon

“Big Little Lies”, “The Affair” edo-

ta “Bloodline” bezalako telesai-

lak gustuko badituzu, hau da

aukeratu behar duzun hurren-

goa. Mendekotasun sortzailea

eta oso entretenigarria. Ohio in-

guruko auzo batean kokatzen da

trama nagusia, eta istorioaren

erdigunean bi emakume: Elena

(Reese Witherspoon), arauak zo-

rrotz jarraitzen dituen tokiko

kazetaria eta Mia (Kerry Was-

hington) alabarekin batera au-

zora iritsi berri den emakume

misteriotsua. Azalduko ez ditu-

dan hainbat gorabehera tarteko,

bi emakumeek talka egingo du-

te, haien seme-alabak lagun egi-

ten diren bitartean.

Telesailaren erdigunean koka-

tzen den gai nagusi eta arantza-

tsua amatasunarena da, modu

ezberdinetan ulertuta eta ikus-

puntu guztietatik hartuta. Itxu-

raz denak perfektua dirudiene-

an, sarritan sumatzen duzu

badela azpian beste zerbait gor-

deta. Istorioak ere sinplea eta ar-

gia dirudi, baina pertsonaien

begiradek, keinuek eta isiluneek

ezkutuko sekretu eta orbainak

aurkitzera eramango zaituzte,

geraezina izango den lehergai-

lua zartarazi arte. Izenburuak

dioen bezala “Su txikiak edo-

non”. Hori bai, AEBetako gizarte-

aren gaitz nagusien zaurietan

hatza hondoratzen duten su txi-

ki handiak. 
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irugarren ka-
p i t u l u a n
« n a h i k o a
da!» pentsa-
tu nuen, bai-
na ez, Pa-

triaren laugarrena ere
ikusi dut, 1989. urtean
gertatzen omen dena. Eta
eskerrak, Patriako heroiak
bere negozioa defendatu
baitu, noren eta bere langi-
leen aurrean. Josu Muguru-
za parlamentaria hil dutela
eta, ez dute serieko pertso-
naiek ezer berezirik esateko,
nahiz eta une oro moralez
blai dauden. Hori bai, greba
orokorra egin dutenez lan-
gileek, horrela erreakziona-
tzen du Txato eredugarriak:
«tres imbéciles me han
montado un piquete, ¡man-
da huevos, mis propios em-
pleados!». Nork egingo dute
piketea lantegian ba, Txirri,
Mirri eta Txiribitonek? Lan-
gileak gaiztoak, enpresariak
onak. Horra hor espainiar
progresiaren gailur intelek-
tuala.
Egiari zor, serieko ekoizleak nolabaiteko distantzia hartu
du irudien kontakizunarekiko: «Es una serie de ficción y no
es el relato único ni el definitivo». Baina Aramburuk berean
tinko. Ezker abertzaleko zenbaitek Patrian alde bakarraren
kontakizuna ikusi dutela eta, horrela dio autoreak: «Tengo
la impresión de que basta leer a uno o dos para saber lo que
piensa el resto (…) vuelven a sus cabreos de costumbre». Ho-
rraino iristen da bere burua País Vasco-ko Tolstoitzat duena-
ren analisi ahalmena.
Helburua ETAren zenbait biktimaren bizipena jasotzea ba-
zen, badirudi hori egoki egin duela, edo horrela sentitu dute-
la bederen. Horiei ez die kontraesanik eskaintzen, ez ditu de-
seroso jartzen. Lasai ikus dezake seriea biktimen berezko
ontasunean eta zuzentasun moral erabatekoan sinesten
duenak. Baina hori lortzeko borreroak ere protagonista
bihurtzen ditu Patriak. Eta hor dago agian sinesgarri ez dena.
Biktimen ontasuna borreroen gaiztakeriak iltzatzen baitu.
Agian izango da azken astean arnas luzeko Kobayashiren
“Giza izatea” (1959-1961) trilogia ikusi dudala, Bigarren

Mundu Gerraren testuingu-
ruan erabaki moralak har-
tzeko zailtasunaz hausnar-
tzen duena. Edo, besterik
gabe, “Jojo Rabbit” (Taika
Waititi, 2019) bezalako film
ez-pretentzioso batean pro-
tagonistek Patrian baino
askoz ere konplexutasun
handiagoa dutela. 1989. ur-
teko Euskal Herriaz ari ba-
da, non dago PNV eta Eusko
Jaurlaritza? Non Euskadiko
Ezkerra? Non PSOEren go-
bernua? Non industria kri-
sia? Non negoziazioaren al-
deko aldarria? Nolatan da
apaiza herriko figura moral
nagusia testuinguru horre-
tan? Patriaren Euskal He-
rria, XXI. mendeko konsti-
tuzionalistek ikusi nahi
luketen irudi finkoa da. Bik-
timak eta borreroak. Beste-
rik ez. Ez dago grisik, ez da-
go konplexutasunik,  ez
dago testuingururik. Kon-
plexutasunaren aukera ba-
karra borreroak damutzea
eta pentiti bihurtzea da.

Patriako bi emakume protagonisten bizia emazte/alar-
gun eta ama izatera mugatzen da. Ez dute besterik bu-
ruan, beren gizona/semea ez bada.  Biktima eta
borreroa. Ez dago beste ezer, ez bada euri etengabea. Pa-
triaren ikuspegian, ETArik gabe mundua harmonikoa zate-
keen, familia nuklear heteropatriarkalak batuta. Behar
duen bezala. Aita bere tokian egon balitz, ez zen semea
ETAkoa izango. Beste familiak ez luke aita galduko. ETArik
gabe, seme homosexualak ere ez luke etxetik alde egin be-
har (tira, horri buruz beste batean arituko naiz, oso ohiko
klixea baita).
Ikuspegi horretan, euskara ornamentu barroko besterik
ez da. Ohiko gaztelanian txertatzen diren hitzak: «kaixo
maitia, un musu, agur, lasai…». Ezin imajina dezaket euska-
rarentzat heriotza okerragorik, gaztelaniaren bitxikeria
bihurtzea baino. Ez dakit Patria ikusten jarraituko ote du-
dan, agian besterik gabe istorioak ez du merezi. Ez da inte-
resgarria. Hori bai, «egun on, buenos días» esaten didan
hurrengoari zaplazteko batekin erantzungo diot. •

Ilustrazioa: JONBI EGURTZEGI

Gorka Etxebarria Dueñas
Historialaria
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K
onfinamenduaren amaieran artikulu bat
idatzi nuen hemen bertan sare sozialetan
hautematen nuen «umefobia» hizpide. No-
la ahaztu askok haurrak egunean ordube-
tez irteten hasi zirenean izan zuten erreak-
zioa. Erreakzio haiek agerian utzi zuten

gure gizartearen helduzentrismoa, gure artean nagusi
den indibidualismo afektiboa. Indibidualismo horixe
da sistema kapitalistarentzat produktiboak ez diren
sektoreak alde batera uztera garamatzana: umeak, adi-
nekoak eta mendekoak bidearen ertzean utzi ditugu.

Denbora bat igaro da pandemia hasi zenetik, hau-
rrak birusaren eramaile eta kutsatzaile handiak zirela
esaten zigutenetik. Orain, jakin badakigunean adinga-
beak ez direla euren artean kutsatzen ari, kutsatze ka-
su handienak leku itxietan gertatzen direla eta kutsa-
tzaile nagusiak helduak direla, Iruñeko alkateak
erabaki du haur parkeak ix-
tea. Eta tristeena da nire in-
guruan jende askok txalotu
egiten duela. Etxean adin-
gaberik ez duen jendeak, ja-
kina. Zer enpatia faltara iri-
tsi gara horrelako zerbaitek
pentsatzera eraman edo
gogaitu ez gaitzan? Hau da,
ama izateaz gain, lur hone-
tako herritarra naiz, eta
gehien sufritzen duteneki-
ko enpatia gaitasuna galdu ez izana espero dut. Esate
baterako, ez naiz txakurren zale handia (nire alergia
dela-eta txakurrengana gehiegi ez gerturatzea komeni
zait), baina ez nuke inoiz animalien aurkako tratu txa-
rrik onartuko; ez naiz emakume arrazializatua, baina
beti salatuko ditut ekintza arrazistak. Horrelako adibi-
de asko okurritzen zaizkit. Indibidualismo afektiboak
eraman gaitu zuzenean eragiten digunari buruz baka-
rrik kezkatzera eta horrek kapitalismoari gauzak
erraztea baino ez dakar.

Beraz, aire zabaleko espazioetan kutsatzea txikiagoa
dela frogatuta geratu bada eta sobera baldin badakigu
pandemiaren kudeaketak haurrengan eragiten duen

presio psikologiko eta emozionala ikaragarria dela,
zergatik hartzen du Maya bezalako norbaitek haur
parkeak ixteko moduko neurri bat? Haurrak ez dira
logika horretan gaizki ateratzen diren bakarrak. Esate
baterako, zergatik ez dira bilatzen neurri alternatibo-
ak zahar etxeetan? Birusak jota hiltzen ez badira, gure
aitona-amonak penaz hilko ditugu martxa honetan.
Nire ustez, galderaren erantzuna da neurri horiek be-
ren burua defendatzeko gaitasunik ez dutenen kontra
hartzen direla. Genero ikuspuntua gehituko bagenu,
argumentua biribila litzateke: badakigu zeintzuk da-
biltzan zaintza lanetan, parkean zein zahar etxeetan,
gehienbat.

Dena dela, puntu baikor batekin amaitu nahiko nu-
ke. Pozten nau jakiteak hazten ari direla horrelako
neurriekiko jarrera kritikoak. Pandemiaren hasieran,
zenbait gauza esanez gero, erreakzionariotzat, elkarta-

sun gutxikotzat edo, are, ukatzailetzat jotzen zintuz-
ten. Pozten naiz Koldo Leoz, Lizarrako alkatearen adie-
razpenekin, esanez haurrek nahikoa sufritu dutela
jada, geratzen zaizkien aisialdirako espazio urriak
ukatzeko orain. Espero dut gero eta politikari gehia-
gok eta gizarte zibilaren zati handiago batek sinestea 
horrelako krisialdi larri baten aurrean erantzun ez
hain zapaltzaileak eta enpatikoagoak egon daitezkee-
la, bizitza erdigunean beste interes batzuen gainetik
jartzeko esaldi otzanari lehentasuna emango diote-
nak. Espero dut indibidualismo afektibotik ateratzen
joatea, eta inor atzean uzten ez duen maitasun kolek-
tiborantz bidaiatzea. •

{ koadernoa }

Indibidualismo afektibotik
maitasun kolektibora

Koronabirusaren inguruko neurri
murriztaileak beren burua defendatzeko
gaitasunik ez dutenen kontra hartzen dira;
haurrak eta adin nagusikoak, kasurako

Amaia Nausia Pimoulier
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B
uruko eritasu-
na duten per-
tsona eta seni-
deen elkarteen
EAEko federa-
zioa da Fedea-

fes. ASAFES eta ASASAM (Ara-
ba), AGIFES (Gipuzkoa) eta
AVIFES (Bizkaia) dira federa-
zioa osatzen duten elkarteak.
Etxe askotan egon daitekeen
sufrimenduaz jakitun, lagun-
tza eskatzeko deia egin dute. 

Buruko osasun arazoak di-
tuzten pertsonak. Nori buruz
ari gara hitz egiten? 
Osasunerako Mundu Erakun-
dearen arabera, hamarkada
honetan lau lagunetik batek
buruko osasuneko arazo bat
du edo izango du. Beraz, atera
kontu zenbat lagunez hitz egi-
ten ari garen. Buruko gaixota-
sunak askotarikoak dira eta
era ezberdinetan eragiten du-
te. Agian oso gogorra dirudi
eskizofrenia bezalako gaixota-
sun batek, baina era batean
eragiten dio pertsona bati eta
beste era batean beste bati,
gaixotasun fisikoekin gerta-
tzen den moduan. Askotariko-
ak dira, batzuek eragina dute
arlo emozionalean, beste ba-
tzuek eragin handiagoa dute
pentsamenduan… Agian,
gehien ezagutzen direnak an-
tsietatea eta depresioa dira, ar-
lo komunitarioan normaliza-
tuagoak daudenak, eta gero
badaude buruko gaixotasun
larri gisa ezagutzen ditugu-
nak. Baina hori asko esatea da,
zeren depresio larri batek oso
garapen negatiboa izan deza-
ke. Hitz horrekin ohituago
gaudela ematen du eta, aldiz,
depresio bat oso larria izan
daiteke,  EAEn bi  egunean
behin lagun batek bere buruaz
beste egiten du.  Suizidio
gehienen atzean –suizidio ka-
suen %90etan– buruko gaitz

bat dago eta gerta daiteke per-
tsonak berak, ez eta familiak
ere, identifikatu ez duten de-
presio bat izatea. 
Gero, badaude beste hainbat

buruko gaixotasun: eskizofre-
nia, desoreka bipolarra… Baina
horietan ere ez dago egoera
bakar bat, oso era ezberdine-
tan eragiten baitute. Gaixota-
sun mota horiek pairatzen di-
tuzten lagunek laguntzarekin,
tratamenduarekin bizimodu
erabat normala egin dezakete
eta hori ere nabarmendu be-
har da. Imajinario kolektiboan
horrenbesteko mina egin
duen “Psycho” gisako filmak
ditugu, baina hori ez da errea-
la. Gaixoak txarto sentitzen
badira ospitalera joaten dira 

edozein gaitz fisikorekin beza-
la; sendatzen zara eta zure bi-
zimodua berregiten duzu. Us-
te dugu buruko gaixotasuna
duen gaixo bat denbora guz-
tian psikiatrikoan dagoela eta
hori ez da erreala.

Buruko gaitzak dituzten per-
tsonen isolamendua saihes-
teko sentsibilizazio kanpai-
nari ekin diozue. Nola ari da
eragiten isolamendua?
Buruko gaixotasun gehienek
duten gako garrantzitsueneta-
ko bat da, berez, gaixotasun
horiek gaixoa isolatzera era-
maten dutela. Isolamendua
berez badugu eta testuingu-
ruak isolamendu hori indar-
tzen badu, buruko osasuna na-

Raul BOGAJO | FOKU

«Araba, Bizkai eta

Gipuzkoan bi

egunean behin

pertsona batek bere

buruaz beste egiten

du. Suizidio kasuen

%90etan buruko

gaixotasun bat

dago atzean eta

identifikatu gabeko

depresio bat izan

daiteke»

rriatzeko arrisku handia dugu.
Horregatik, kanpainaren hel-
burua da egia esatea, segurta-
suna dela-eta urruntze soziala
bete behar dugun arren, azpi-
marratzea era ezberdinetan
konektatzeko aukerak ditugu-
la. Horregatik agertzen da tele-
fono baten irudia, hain zuzen
ere, edozeinek erabil dezakee-
lako eta une zehatz batean dei-
tu eta laguntza eskatu, sufri-
mendu horrekin gera ez dadin.
Batzuetan profesional batekin
hitz egitea, pauta batzuei ja-
rraitzea… Lasaitu psikiko hori
oso garrantzitsua da. 
Mezu hori  nabarmendu

nahi dugu, ez daitezela arazoa-
rekin etxean bakarrik gera.
Gogoan ditut, adibidez, adine-
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ko gurasoekin bizi diren per-
tsona horiek eta familiek du-
ten sufrimendua, bai eta gaz-
teen kasuan ere,  gurasoek
sufrimendu handia izaten bai-
tute osasun arazo bat duen se-
me-alabarekin. Laguntza eska
dezatela, hori da mezua. 

Egoerak eragiten dituen on-
dorio psikologikoak aipatu
dituzue: antsietatea, depre-
sioa… Zer ari zarete ikusten?
Oro har, ziurgabetasun oso 
handiko egoera batean gaude,
ez dakigu bihar zer gertatuko
den, eta konfinamendu gogor
batetik gatoz, osasun ondorio-
ak, sozialak, ekonomikoak eta
lan mundukoak utzi dituena.
Horrek guztiak biztanlerian
eragiten du, oro har, baina ba-
dira sentiberagoak diren per-
tsonak. Elkarteetan nabaritu
dute kezkatutako pertsona
gehiago dagoela eta adituek
eurek gaixotasun mota horien
gorakadaz hitz egiten dute.
Hurrengo pandemia buruko
osasunarena izango dela diote,
antsietateagatik, depresioaga-
tik… etor daitekeen olatuaren
aurrean. 
Konfinamenduan profesio-

nalek oso egoera zailak bizi
izan dituzte eta horrek euren-
gan eragina izan dezake. Eragi-
na argia da; ez dakigu olatu
hori indar gutxiagorekin edo
lehena baino indartsuago eto-
rriko den baina prestatuta
egon behar dugu. Horregatik,
buruko osasunean bitartekoak
areagotzea eskatzen dugu.
Ezin duguna da ezohiko egoe-
rari baliabide berberekin eran-
tzun, zeren hori egiten badugu
beharrezkoak diren beste bi-
tarteko batzuk murriztu be-
harko ditugu. Horrenbestez, 
baliabideak areagotzen ditugu
edo, bestela, nola egingo diogu
aurre datorren errealitate ho-
rri?

Suizidioen tasa nabarmendu
duzue, EAEn bi egunean
behin heriotza bat dagoela
adieraziz, eta zehaztu duzue
%9 gizonezkoak eta %17 ema-
kumezkoak direla, zer dago
datu horien atzean?
Datu horiek, gizonezkoen %9
eta emakumezkoen %17, de-
presioarekin lotutakoak dira.
Oro har suizidioa altuagoa da
gizonezkoen artean emaku-
mezkoen artean baino, horrela
izan da beti. Suizidio saiakera
gehiago gertatzen da emaku-
meen artean, baina gizon
gehiago suizidatzen da. Da-
tuak kezkagarriak dira, trafiko
istripuek eta indarkeria ma-
txistak dutena baino intziden-
tzia handiago batez ari gara 
hitz egiten. Zer esan nahi du bi
egunean behin pertsona bat
hiltzeak? Oso datu asaldaga-
rria da eta gogoeta bat eragin
du, baita prebentzio estrategia
bat diseinatzea ere. Hor hartu
dugu parte guk, nola geldi dai-
tekeen hausnartzen. Argi da-
goena da adituek ematen du-
ten ehunekoa: suizidioen %90
inguru buruko gaitz batekin
lotuta daude eta kasu horien
%70 ez daude osasunarekin
konektatuta, ez dago haiei bu-
ruzko historiarik erregistratu-
ta. Senide askok ez dakite bu-
ruko osasun arazo bat duela,
eta buruko gaitza duten per-
tsona horien artean handia da 
depresioaren intzidentzia.
Gazteen kasuan ere badago

depresioa. Batzuetan depre-
sioa ez da hautematen edo zail
da ikustea edota ez da identifi-
katzen nerabeak bizitako egoe-
ra jakin batek sortu duelako 
buruko gaitza. Egin behar du-
guna da estrategia bete eta ar-
lo bakoitzean prebentziorako
neurriak jarri. Izan ere, gazte-
en artean suizidioen intziden-
tzia azpimarragarri bat dago
adin tarte horretan, baita adi-

nekoen artean ere. Gorakada
detektatu da eta bakardadea-
rekin lotuta dagoela uste du-
gu. Garrantzitsuena estrategia
martxan jartzea da eta pre-
bentziorako eta promoziorako
baliabideak areagotzea.

Etxeetan itxialdia, mugikor-
tasunean murrizketak… Nola
egin diote aurre gaixoek eta
familiek hain egoera delika-
tu bati?
Heldu zaiguna elkarteekin lo-
tura duten pertsonen egoerak
dira, zeren egongo dira gu be-
raiengana iristen ez garen per-
tsonak edo gugana heltzeko
gai izan ez direnak. Nola egin
diote aurre? Elkarteetatik la-
gundu zaie, elkarteek euren
jarduera osoa eraldatu dute la-
guntza hori eman ahal izateko.
Hori nabarmendu nahi dut,
pandemian zehar ikusgai jarri
ditugu osasun zerbitzuetako
langileak, dendariak, garbi-
tzaileak… Eta badago hiruga-
rren sektorean lan egiten duen
sektore bat, gizarte ekintzaren
arloan aritzen direnak, txarto
pasatzen ari zirenei laguntze-
ko antolatu zirenak, eta berezi-
ki gure federazioa osatzen du-
ten elkarteen lana goraipatu
nahi dut, lan handia egin bai-
tute pertsonei arreta ematen,
beharrezkoa zen kasuetan
haien etxeetara joaten… Egu-
neko zentroak itxi baitziren
eta jende hori ezin zen ezer ga-
be geratu. Egoera zaurgarrian
zeuden pertsonak zirela ikus-
ten zutenean etxeetara joaten
ziren edo telefonoz ematen
zuten laguntza, telematikoki. 
Ahal den guztia egin da per-

tsona horiek bakarrik ez uzte-
ko. Hori zutabeetako bat izan
da. Profesionalak, elkarteak
beste zutabe garrantzitsu bat
izan dira, baina egoerari eus-
ten egon direnak familiak izan
dira. Gaixoei laguntzen egon

«Urruntze
sozialeko une

honetan buruko
gaixotasuna

dutenei telefonoa
hartu eta laguntza

eskatzeko esaten
diegu, sufrimendu

horrekin ez
daitezela gera»

MARIJOSE CANO

Buruko osasunean pandemiak une zailak

eragin ditu eta ondorio gehiago ekarriko

ditu. Hori dela-eta Canok baliabideak

eskatu ditu eta sufritzen daudenei mezu

bat helarazi: «Eskatu laguntza».

Nerea GOTI

FEDEAFES-EKO GERENTEA



herritarrak

dira elkarteak, baina osasun
sistemaren arreta telefono bi-
dezkoa izan da, eta martxotik
ekainera bizpahiru dei egon
badira ere, horrekin ezin dio-
gu pertsona bati sostengua
eman.
Hori adierazi nahi dugu; oso

egoera zailak kudeatu behar
izan dira eta badakigu konfi-
namendua guztiontzat gogo-
rra izan dela, baina are gogo-
rragoa zailtasunak dituzten
pertsonentzat. Egia esan elkar-
teek artatutako gehienek ondo
eraman dute egoera edo ondo
eramatea lortu dute laguntza
nahikoa izan dutelako, baina
agian jende askok ez du aukera
hori izan eta bakarrik egin be-
har izan diote aurre.

Garai gogor horri dagokio-
nez, profesional batzuek na-
barmendu dute amak, ahiz-
pak, alabak… emakumeak
izan direla gaixoen zaintza-
ren eta laguntzaren pisua
eraman dutenak.
Zaintza lanak emakumeengan
jartzen dira desgaitasun ka-
suetan, haurrekin… eta gure
kasua ez da salbuespen bat, pi-
sua emakumeek eramaten du-
te. Urte asko daramatzagu ge-
nero ikuspegia lantzen,
besteak beste elkarte barruan
pedagogia egiten, baina duda-
rik ez dago haiek direla zain-
tzaren pisua eramaten dute-
nak eta horrek beraien buruko
osasunean ere eragiten du, az-
kenean gurpil baten modukoa
baita.

Teknologia berriak kontaktu-
rako bide eraginkorrak izan
dira. Arrakala digitala suma-
tu al duzue gaixoen artean?
Gaixo askok arazorik gabe ma-
neiatzen dituzte teknologia
berriak, gazteek batez ere, bai-
na kolektiboaren zati batean
arrakala digitala egon badago

eta batzuetan arrakala baino
amildegi digitala da. Oso den-
bora laburrean bilakaera zinez
handia izan da. Formakuntzan
inbertitu behar da, bakoitzak
ahal duen neurriko prestakun-
tza eskuratzeko, eta hori bul-
tzatu. Nahiago dugu aurrez
aurreko arreta eman, askotan
kontaktu humano horrek edo-
zein bideo deik edo telefonok
baino askoz gehiago egiten
duelako. Ezin dugu aurrez au-
rreko arreta alde batera utzi,
baina bizi izan genuen bezala-
ko egoera bat bizi behar badu-
gu, teknologia berriak eragin-
korrak izan daitezke.  Aldi
berean, elkarteetan egin behar
den eraldaketa digital horre-
tan inbertitu beharko dugu. 

Baliabideen beharrei dago-
kienez, haurren eta nerabeen
buruko osasunean dauden
premiak azpimarratu dira.
Iaz gizarte baliabideak eta osa-
sungintzakoak aztertzen zi-
tuen txostena aurkeztu ge-
nuen.  Txostenaren 
ardatzetako bat haur eta nera-
been buruko osasunarekin lo-
tutakoa zen. Baliabideak behar
dira osasun arloan baina baita 
arlo sozioedukatiboan ere,
zailtasunak dituzten gazteak
direlako eta laguntza horren
beharra dutelako. Haiek behar
dute eta haien familiek ere, as-
kotan egoera horiek kudeatze-
ko zailtasunak dituztelako.
Gure elkarte batzuek berezko
programak dituzte adin txiki-

koen familiei laguntzeko eta
hori ere bultzatu behar da.

Baliabideen beharra nabar-
mendu duzue.
Covid-19aren pandemiaren
aurretik arreta jada defizita-
rioa zen, baliabide gehiago be-
har genituen. Orain premiaz-
koa da,  izan ere,  adituek
beraiek antsietatea edo depre-
sioa bezalako patologien uhol-
dea aurreikusten dute. Eskura
ditugun baliabideekin ezin
izango diogu uholde horri au-
rre egin, zeren orduan beste le-
ku batzuetatik kendu beharko
ditugu. Baliabide gehiago be-
har dira osasun arloan eta gi-
zarte zerbitzuetan benetako
arreta komunitarioa egiteko.   

Raul BOGAJO | FOKU

«Baliabideak behar

dira osasun arloan

eta arlo

sozioedukatiboan

ere, zailtasunak

dituzten gazteak

daudelako eta

laguntza hori behar

dutelako» “

MAITE
DITUZUN
HORIEK ETA
HARREMAN
SOZIALAK

Egungo egoera ez da erraza

baina Maria Isabel Garcia

Peñak argi dauka bizitzan

aurrera egiteko

lagungarriak izan

daitezkeen ardatz batzuk

daudela eta elkartea

horietako bat dela. Buruko

gaixotasuna du eta 2008tik

Aiaraldean lan egiten duen

Asasam elkarteko kidea da.

Era aktiboan hartzen du

parte hainbat lantaldetan.

Itxialdiaren hilabete gogor

haiek, lanaren, familiaren

eta elkartearen

laguntzarekin atzean geratu

dira. Pozik esan dezake

aurrera egiteko gai izan

dela, baina gogoan du oso

laguntza bereziak izateko

aukera eduki duela, hala

nola Whatsapp taldeak,

bideo deiak edota lan arloan

laguntzen dion

psikologoaren lana.

Estigmarik eta etiketarik

gabeko mundu hobe batekin

amesten du Maria Isabel

Garciak eta horregatik lehen

pertsonan hitz egiten du

buruko osasunari buruz eta

etxean larritasunarekin bizi

duen horri elkarte batera

jotzeko esaten dio, bertan

lagundua eta ulertua

sentituko delako. 

Lotura afektiboak ere

nabarmentzen ditu, «maite

dituzun horiek zaintzea»,

arauen barruan bizitza

normala egitea eta

harreman sozialak izatea.
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hutsa

A
urtengo neguko osasun leloa
argia da: telelana eta aire libre-
ko kirolak. Lanik egiten ez du-
gunontzat, etxeko lanak eta

mendia. Herriko kiroldegitik itzuli bat
egin nuen eta konplikatua ikusi nuen
kontua: aldez aurreko hitzordua, sarre-
rako kontrolak, bizikletatik zintara eta
handik arraunera eta handik pisuetara
musukoarekin ibili beharra... Jakoba
Errekondoren esaldiarekin gogoratu
nintzen, «baratzea aire libreko gimna-
sioa da», eta udal baratze bat eskatu
nuen.
Ez naiz izan baratze zalea. Zahartzaro-

ko ezintasunen ikur gisa ikusi izan dut
beti. Norbaitek jubilatu eta baratze bat
jarri behar zuela esaten bazidan, akabo!
Pentsatzen nuen, «hireak egin dik». Bes-

talde, herri aldirietako baratzeak hiru-
garren munduko irudi bat izan dira,
frankismoaren garaiko ondare, plastiko,
bidoi, burdina eta uralita anabasa bat,
estetikoki deitoragarriak. Aurreiritziak
aurreiritzi, aitzurrean ibili naiz eta ni-
rea frantziar jardin bat da, landare le-
rrokatuek marrazten dituzten irudi geo-
metriko eta  guzti .  Artea natura
bilakaturik edo alderantziz.
Jakoba Errekondok esan zuen halaber

gaur posible den iraultza bakarra bara-
tze zaleena dela, lurrarekiko lotura be-
rreskuratzea alegia. Iraultza oso elitista
begitantzen zait, bilbotar bakoitzari ba-
ratze bat ematekotan, Kantabria konkis-
tatu beharko genuke eta. 
Kontua da aire libreko bizimodua,

outdoor kultura, modan jarri dela. Dato-

rren astean Getariako Irakurle Taldea-
ren bilera egitekotan ginen eta seguru
asko herriko plazan egingo dugula abi-
satu dit Uxue Alberdik. Prestatuta nen-
goela erantzun diot.
Goizero pantailari begira ordu batzuk

eman ondoren (bezperan idatzitakoa
ezabatzen gehienetan) mendi buelta bat
egitera edo baratzera noa. Han auzoko
baratze zaleak aitzurra eskuetan dudala
ikusten banau, «¿Qué, trabajando?» gal-
detzen didanean ni, Pio Barojak auzoko
baserritarrari bezala, «no, descansando»
erantzuteko gogoarekin geratzen naiz.
Barojaren auzoko horrek arratsaldean
Itzeako langelan leihoa zabalik lanean
ari zela ikusten bazuen, «¿Qué, descan-
sando?», galdetzen omen zion eta «no,
trabajando», erantzuten zion Piok. •

hutsa

Negua aire librean

Joxean Agirre

hutsa

E
uskal Herrian 400.700 herrita-
rrek nolabaiteko pobrezia edo gi-
zarte bazterketa pairatzen dute.
Hori jaso du Gaindegiak, pobre-

zia neurtzeko Europako markoaren me-
todologia bateko adierazleetan oinarri-
tuta. Bitartean, munduko 20 pertsona
aberatsenek beren ondasunen pilaketa
areagotzeko baliatu dute pandemia.
Gaur da, hain justu, Pobreziaren eta

Bazterkeriaren Aurkako Nazioarteko
Eguna. Azken urteetan, areagotu egin
dira etxebizitzako gastuen ordainketak
atzeratuta dituzten herritarrak, neguan

berogailua piztu ezin dutenak, edo oina-
rrizko zenbait elikagai erosteko zailtasu-
nak dituztenak. Eta covid-19ak lehendik
zegoen gizarte bereizketa areagotu due-
la aintzat hartuta, egoera zaurgarrian
zeudenak are okerrago daudela aurrei-
kus daiteke. 
Nazio Batuen Erakundeak, adibidez,

nabarmendu du pandemiak «neurriz
kanpo» eragingo duela emakumeen po-
brezian. Lana galtzeko arrisku handia-
goa dutelako, besteak beste, asko direla-
ko turismoan, ostalaritzan eta etxeko
lanetan aritzen direnak. 

Eta izurriaren ondorioei aurre egiteko
planez ahoa betetzen dutenek, industria
eta sektore ekonomikoa suspertu behar
direla diotenek, pizgarri ekonomikoak
aipatzen dituztenek, ez dute lana galtze-
ar dauden horientzako onurarik plante-
atzen. Entzun dugu langileek hautatu
beharko dutela kaleratzeen eta soldata
jaitsieren artean, solidarioak izateko ga-
raia dela eta protestek eta grebek ez du-
tela laguntzen. Esan diezaiotela hori co-
vid-19an positibo eman eta garbitzaile
edo zaintzaile lana galtzeko beldurrez
dagoenari. •

0hutsa

Pobreziaren izurria

Nekane
Zinkunegi
Barandiaran
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E
z nintzen kon-
turatu noraino
sumatzen nuen
bidaien fa lta ;
hegan egitearen
falta nabaritu

nuen, harik eta, bozgorailuan
ongietorria eta segurtasun
oharrak kapitainaren ahotse-
an entzun ziren arte», esan
zuen Nadzri Harifek, Royal
Brunei Airlines konpainian
izan zuen 85 minutuko espe-
rientziaz. 
“Hegaldi panoramiko” bate-

ko bidaiari baten testigantze-
tako bat da. Hegaldi panora-
mikoak edo “ inora  ez
daramaten bidaiak” ordu ba-
tzuen buruan atera diren leku
berean lurreratzen diren he-
gazkin bidaiak dira. «Murriz-
keta asko dauden garai bate-
tik gatoz, eta zapuztuta ikusi
ditugu gure aisia aukera asko,
horrelako jarduera atsegin as-
ko; horietako bat hegazkin
bat hartzea izan daiteke», dio
Silvia Sumell psikologo eta
UOC Kataluniako Unibertsita-
te Irekiko Psikologia eta Hez-
kuntza Zientzien Ikasketen
irakasle laguntzaile ohiak.
«Esperientzia baten falta go-
goan edukitzen denean, berri-
ro bizitzeak hobeto sentiaraz-
ten gaitu;  hegazkin  bat
hartzeak, buelta bat eman eta
denbora laburrean leku bere-
ra itzultzeko bada ere, aske
sentiarazten gaitu eta plazera
sentiarazten digu, baldin jar-
duera hori lehen atseginga-
rria bagenuen», azaldu du.

KONTSUMITZEKO BESTE AUKERA BAT

Covid-19 gaixotasunak turis-
moa baldintzatu eta mugatu
du, eta hegazkin konpainiei
nabarmen eragin die horrek.
Hala ere, badirudi inora ez
daramaten hegaldi horiek
kontsumorako eta aisialdira-

ko beste aukera bat direla he-
galdiaren falta sumatzen du-
ten pertsonentzat. «Oporre-
tan ezin  joateak  edo ohi
bezala ezin bidaiatzeak pre-
mia horiek ez direla ase senti-
tzea eragin dezake eta, ho-
rrenbestez ,  inora  ez
daramaten hegaldi horiek jar-
duera atsegingarri eta diberti-
garria bihurtu daitezke», ze-
haztu du Sumellek. 
Aukera hori aire konpainia

batzuek jarri dute abian: Ro-
yal Brunei Airlines (Brunei),
EVA Air (Taiwan), All Nippon
Airways (Japonia) edo Qantas
(Australia). «Estatu espainole-
an horrelako estrategia bide-
ragarria litzatekeen zalantza
handiak ditut», dio Pablo Dia-
zek, UOCko Ekonomia eta En-
presa Ikasketen irakasle eta
turismoan adituak. «Hori egi-
ten duen konpainiak ondo
neurtu behar ditu, alde bate-
t ik ,  hedabideetan izango
duen oihartzuna dela-eta izan
dezakeen eragin positiboa
(balio erantsiko esperientzia
batez apaindua;  adibidez,
chef batekin, DJ batekin edo
beste edozein amurekin), he-
galdiek eragindako diru sa-
rrerak eta ibilgetutako hegaz-
kinak berraktibatzea; baina
bestetik, eta horren aurrean,
praktika bitxi eta kutsaga-
rriak direla-eta eman dezake-
en irudi txarra» ere oso kon-
tuan izan behar  duela
ohartarazi du adituak.

LUXU GEHIAGOKO ESPERIENTZIAK

Ia hegaldi panoramiko guz-
tiek luxuzko zerbitzuak di-
tuzte: tokiko janariak eta opa-
riak eskaintzen dituzte, gai
dibertigarriak bilatzen dituz-
te, koktelak eta, hala dagokio-
nean, urtebetetze pastelak
dastatzera gonbidatzen dute,
eta hegazkinetik ikusten di-
ren lekuei buruzko azalpenak

BIDAIAK INORA EZ
Leku berera itzultzen diren aireko bidaia
laburrak, pandemia garairako alternatiba?

GAUR8

Esperientziak berriro bizitzeak aske sentiarazten gaituela
eta plazera sentiarazten digula diote adituek. Esate
baterako, hegazkin bidai batek. Hori kontuan izanda, Asiako
aire konpainia batzuk ordu batzuen buruan atera diren leku
berera itzultzen diren bidaiak eskaintzen hasi dira, covid-
19ak eragindako kalteak arintzeko asmoz. 

PANDEMIA / b
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ematen ditu kapitainak. Gai-
nera, ibilbidea ohi baino be-
herago egiten dute, bidaiariek
ikuspegia miresteko aukera
izan dezaten eta, aldi berean,
lehen ez bezala egiten dute
hegan; horrela, zerbait berria
bizitzeko aukera dute. 
«Bidaia horiek azken hel-
mugarik ez badute ere, ohiko-
ak bezain estresagarriak ez
izateko pentsatuta daude: ez
dago ilararik, hegaldi lasaiga-
rriagoak dira eta bidaiariak
beste estimulu batzuk har-
tzen ditu aintzat, lehen erre-
paratzen ez zien alderdietan
jartzen du arreta –hodeietan,
paisaian edo koloreetan– eta
horrek sentsazio eta emozio
berriak bere arretagune izate-
ko aukera ematen dio», adie-
razi du psikologoak. 
Hegaldi horien prezioa 450
eta 2.400 euro bitartekoa da
bidaia bakoitzeko. «Argi dago
hegazkinak eta tripulazioak
lurrean izateak kostu batzuk
dituela, eta ekimen horiek
gutxieneko onarpena badute,
nolabait berdindu litezke,
neurr i  batean behintzat ,
nahiz eta ikuspuntu ekologi-
kotik enpresaren irudia arris-
kuan jar daitekeen», azpima-
rratu du Diazek.
«Oihartzun mediatikoa go-
rabehera, komenigarriagoa
da bitxikeria gisa hartzea,
noizbehinkako publikoa izan
dezakeena, baina ez praktika
erregular gisa», dio Diazek.
Hala ere, besterik da gertatu
dena, esate baterako, Austra-
lian joan den astean. Qantas
aire konpainiak zazpi orduko
hegaldia jarri zuen salgai. Bi-
daia horretan, herrialde har-
tako hainbat lekuren gainean
egiten dute hegan, eta txarte-
lak hamar minutu igaro bai-
no lehen agortu ziren. «Asko
bidaiatzen duen pertsona ba-
tek bidaiatzeko esperientzia-

ren falta sumatzen du, espe-
rientzia horrek berekin daka-
rren guztia; ez hainbeste bi-
daia bera, baizik eta hegaldia
bidaiaren esperientziaren
parte zirraragarri gisa uler-
tzea», azaldu du Sumellek.

ETA INGURUMEN KONTZIENTZIA?

Baina praktika horrek bi al-
derdi ditu. Izan ere, haren in-
paktu ekologikoa handia da,

abiazio komertzialeko hegal-
diak garraiobiderik kutsaga-
rrienetakoak baitira, bai eta
ingurumenari kalte handiena
egiten diotenetakoak ere. «Ez
hori bakarrik», dio Diazek,
«gainera, praktika hori pan-
demia baino lehenagoko joe-
ren kontrakoa da. Joera horie-
tako bat ,  esate  baterako,
ibilaldi laburreko hegaldiak
kentzea izan da;  abiadura

handiko trenbideen bidezko
lotura dagoen Europako hiri-
buruen arteko ordubete eta
ordu eta erdi bitarteko bi-
daiak, alegia. Joera horien isla
izan da, halaber, zenbait mu-
gimendu ekologistak, hala
nola flygskam edo “hegan egi-
teko lotsa” sustatzen duen
mugimendua,  ingurumen
kontzientzia zuten zenbait
herrialdetako biztanleriak on-
do hartzen zuena, batez ere
Eskandinaviako eta Europa
erdialdeko zenbait estatutan.
Oraingoz, sare sozialetan kri-
tikak areagotu egin dira itxu-
raz beharrezkoak ez diren he-
galdi  hor ien aurrean,  eta
konpainia batzuek haien era-
gina arintzeko karbono ordai-
nak egiteko aukera aztertu
dute, edo, bestela, emisio gu-
txiago sortzen dituzten he-
gazkinak erabiltzea.

Aurreko orrialdean, 
bidaia lurretik hurbil,
bidaiariek ikuspegia
miresteko aukera izan
dezaten. Goian, Qantas
konpainiaren hegazkina,
«inora ez daramaten
bidaiak» egiten dituen
konpainietako bat. 
Gotzon ARANBURU | FOKU -

Daniel SLIM | AFP

Praktika horren inpaktu ekologikoa handia da,
abiazio komertzialeko hegaldiak garraiobiderik
kutsagarrienetakoak baitira, baita ingurumenari
kalte handiena egiten diotenetakoak ere

«Murrizketa asko dauden garai batetik gatoz, eta
zapuztuta ikusi ditugu gure aisia aukera asko,
horrelako jarduera atsegin asko; horietako bat
hegazkin bat hartzea izan daiteke»



herritarrak

go asteetan emanen dute kan-
paina horren berri, xehetasun
osoz, baina dagoeneko hasi di-
ra protagonistak agertzen. 

Josu Iturri Arroitzeko Iturri
Kontserbak enpresako kidea
da. Bertan, Errigoraren kanpai-

nari esker, euskararen ezagu-
tza eta erabilera sustatzeko eta
euskararekiko jarrera positi-
boak birsortzeko ekintza prak-
tikoak abian jarri dituztela
azaldu du. Arroitzeko Iturri
Kontserbak enpresak euskara
plana abiatu baitu.

«Egia esan, hemen nik baka-
rrik hitz egiten dut euskaraz
bezeroekin. Hemendik kanpo
ez dago ohiturarik euskaraz
hitz egiteko», dio. “Agerraldia”
kanpainarekin hori irauli nahi
dute. «Proiektu polita da gu
bezalako jendearentzat; euska-
raz ikasi duen jendea eta gero
praktikatu behar duena. Ikas-
tolan gazteleraz egiten ge-
nuen, gero ere gazteleraz, eta
ahaztu egiten zaizu edo ez du-
zu hitz egiteko erraztasunik»,
azaldu du. Ikastolaz kanpoko
beste eremu batzuen beharra
nabarmendu du kanpainaren
lehen protagonistak.

Haren atzetik, Nafarroako
erdialde eta hegoaldeko eus-
kalgintza eta kulturgintzako
beste protagonista batzuk iri-
tsiko dira, euskararen alde ari
direnak saretu eta indarrak ba-
tzea xede.

> Errigoraren kanpaina berria

Errigoraren kanpaina berria
ate joka dago. Nafar hegoalde-
ko produktuz betetako saskiak
urriaren 24tik azaroaren 12ra
eskatu ahal izango dira, eta
aurten “Agerraldia” izeneko
proiektuarekin dator. Hurren-

> Baffest, argazkigintzaren magiaz kutsatzeko tailerrak

Baffest emakume argazkilari
berrientzako jaialdia da, Bara-
kaldoko Udalak bultzatua eta
Fotopop Producciones Cultu-
rales-ek antolatua. Bosgarren
edizio honetan zortzi eta ha-
mabi urte bitarteko umeenga-
na hurbiltzeko doako bi tailer
antolatu dituzte. 

Lehenengoa, “Stop Motion”,
larunbatean izango da, gazte-

NAIZ+

leraz, eta «stop motion tekni-
karen oinarriak eta objektuak
erabilita irudi bidezko konta-
kizunak sortzen» irakatsiko
dute. Bigarren tailerra, “Argaz-
ki kontakizunak”, euskaraz
emango dute hilaren 24an. Ha-
ren protagonistak «dinamikak
eta jolasak» izango dira, eta
«argazki kontakizunak eta se-
kuentziak» landuko dituzte.
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> Jokoa, polemika edo marketina?

Okzitaniako Tolosako Arkanes
scape room edo ihes gela ordu
gutxiren buruan ezagun egin
da Frantziako Estatuan bere es-
kaintzari esker: erabiltzaileak
Emmanuel Macron presiden-
tea askatzeko, Justiziaren aurre-
ra eramateko edo hiltzeko au-
kera du. Azken aukera horrek
polemika gune bihurtu du lo-
kal hori eta, aldi berean, publi-
zitate kanpaina ordainezina
egin dio.
Jokoa 2019ko abuztuan inau-

guratu zen, baina oharkabe

gertatu zen, harik eta urrian
“La Dépêche” egunkariko arti-
kulu batek begirada guztiak
hara bideratu zituen arte.
Parte hartzaileen helburu

nagusia estatuburua aurkitzea
da. Hamabi urtetik gorako hiru
edo zortzi laguneko taldeak jo-
an ohi dira, anarkista batzuen
larruan sartu eta 75 minutuan,
segurtasun indarrak iritsi bai-
no lehen, mandataria aurkitze-
ko. Bisitarien hiru laurdenek
presidente frantsesa hiltzeko
aukera hautatzen dute. 

> Aurten ere, Ahostegunak izango dira ostegunak

Iaz bezala, ahozko kultur sor-
kuntzaren inguruan ondo pa-
satzeko Ahostegunak antolatu
dituzte Mintzola Ahozko Lante-
giak eta EHUko Mikel Laboa Ka-
tedrak. Horrela, antzerkiaz, ber-
tsoaz, kantuaz eta literaturaz
gozatzeko aukera eskainiko die-
te 18 eta 22 urte bitarteko gazte-
ei, Euskaltzaindiaren eta EHU-
kulturaren babesarekin. 
Ostegunetan izango dira

saioak; lehena, urriaren 29an,

Euskaltzaindiaren Donostiako
egoitzan, 16:00etatik 19:00eta-
ra. Izen ematea aste honetan
zabaldu da.
Gazteen artean harreman

sarea ehuntzea helburu, espe-
rientziak eta iritziak parteka-
tuko dituzte aurtengo gonbi-
datuek:  Olatz  Salvador
kantariak, Erika Olaizola akto-
reak, Eli Pagola eta Odei Barro-
so bertsolariek eta Oier Gui-
llan idazleak. 

> Bandera gorri, hori… eta zuria?

Arrano Patruilako hegazkinek
bandera gorri, hori eta zuria
marraztu zuten Madrilgo ze-
ruan joan den astelehenean. 
Ehunka pertsona elkartu zi-

ren Felipe Borboikoa estatu-
buruari babesa emateko. Ban-
dera eskuan –armarridunak,
armarririk gabekoak eta arra-
nokumedunak– eta Errege
Jauregiaren aurrean urrun-

tzerik gorde gabe, urriaren
12ko ekitaldi militarra ikus-
ten saiatu ziren. Hegazkinek
lau zerrenda marraztu zituz-
ten zeruan, bi gorri, bat horia
eta bestea zuria. Hutsegitea
ez zen oharkabean geratu, eta
sare sozialak ikur berriari bu-
ruzko iruzkinez bete ziren.
Aurten farolekin behintzat ez
dute arazorik izan.
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ky etxeak atera berri duen jatorrizko ekoizpe-
netako bat da Aldous Huxleyren «The Brave
New World» liburuaren moldaketa. Bizi ditu-
gun garai arraro hauetan edozein egoera disto-
piko erakargarria iruditzeko gure tolerantzia
mailarik baxuenetan dagoen arren, Huxleyk as-

matutako New London inoiz baino gertuago sentitu dut.
Diskurtso filosofikoa sofistikazio gutxiko harreman gehie-
gitan islatu dutela esango nuke, baina produkzioaren kalita-
tea eta hainbat aktore ezagunen lana benetan bikainak dira.

Danubio ibaiaren deltan dagoen Sulina izeneko herrian
irakurri nuen Aldous Huxleyren liburua. Herriaren izena
ahaztuta neukan, baina bidaiatzeko eta hotelak bilatzeko
benetako liburuak erabiltzen genituen garaiak ziren, eta li-
buru haiek izaten zituzten azken orri zurietan bidaian zehar
bisitatuko lekuak idazteko ohitura nuen. Apalean hautsez
beteta zegoen liburua, eta han aurkitu dut izena. Sulina.

Bertakoek galdetzen ziguten ea zergatik joan ginen hara,
Bartzelona zuten nire “gertuko” erreferentzia bakarra eta
ulergaitza zitzaien nola au-
keratu nuen Errumaniako
leku galdu hura egun ba-
tzuk pasatzeko. Bartzelo-
nan egon nintekeenean ale-
gia.  «Maiteko duzu edo
gorrotatuko duzu» ahol-
kuarekin joan ginen Erru-
maniara, berezkoa dudan
optimismoak bultzatuta le-
henengo taldekoa izango
nintzelakoan. Tamalez de-
sengainu handia hartu
nuen, eta askok zioten po-
tentzialaren alde positibo
hori ikusterik ez nuen izan. 

Potentziala askotan gain-
baloratuta dagoela irudi-
tzen zait, sarri libreki era-
biltzen dugun kontzeptua
da, izan ere. «Horrek poten-
tzial handia dauka, bizi-
tzan zerbait handia lortu-
ko  du» eta  antzekoak
behin eta berriz entzuten
ditut nire inguruan. Poten-
tzialak daukan gauzarik 
txarrena da beste norbai-
ten laguntza behar duzula
lehenik eta behin poten-
tziala aitortzeko (urratsik

errazena) eta gero gaitasun horrekin zerbait egiteko (asko-
tan gertatzen ez dena). Bestela ametsean gelditzen da.
Kontzeptu hutsean. 

Abuztuko arratsalde bero hartan, han nengoen hutsik ze-
goen terraza batean Danubioren handitasunari begira, “Bra-
ve New World” irakurtzen. Une hartan bertan jaso nuen te-
lefono deia BBCn hartu nindutela esanez. Zorionekoa
sentitzen naiz nire potentziala ikusi zuen pertsona hura
azaldu zelako, nire ustez hala moduzko elkarrizketa hartan
eman nituen erantzunetatik haratago beste zerbait ikusi
zuelako. Eta Errumaniako leku dekadente hartan hasi zen
nire ondorengo hamar urteetako ibilbide pribilegiatua.

Sentsibilizazio handia daukat potentzialaren kontuare-
kin; badauzkat antzeko adibide ugari: espero ez nituen
enkontruak, bidean bilatu ditudan pertsona konkretu
batzuk eta aukerak egiten lagundu didaten beste hain-
bat. Niri eman didaten laguntza horren esker ona beste ba-
tzuei bueltan ematen saiatzen naiz eta oso presente daukat

hori nire egitekoan.
Unibertsitatetik atera be-

rri diren zazpi gazterekin
solasaldia izan nuen aurre-
ko astean, Sky etxean dago-
en formakuntza testuingu-
ru batean. Bi urtez, negozio
analisi eta estrategia postu
ezberdinak betetzeko auke-
ra ematen zaie, sei hilabe-
tean behin sail ezberdine-
tan postuak txandakatuz.
“Millenial” belaunaldikoen
ezaugarrietako bat da era-
kusten duten azaleko se-
gurtasun eta ausardia hori,
harrotasun ukitukoa eta ig-
norantziaz betetakoa. Po-
tentzial  izugarria ikusi
nien, baina han egote hu-
tsagatik zeukaten zorteaz
ez zirela jabetzen garbi ze-
goen. Eta, hori da poten-
tzialaren beste dimentsio
garrantzitsua. Laguntzeko
prest dauden haiei, lagun-
tzen utzi behar zaiela. Au-
toerrekonozimendu horren
faltan,  mundua jateko
prest dagoenaren ibilbidea
azkar amaituko da. •

GAUR8

Garazi Goia - @GaraziGoia
Idazlea
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Juantxo EGAÑA

MANUEL TORCIDA. LUX ARGAZKIA. ARAMENDIA FAMILIAREN FUNTSA

IPARRAGIRRE,
MANUEL
TORCIDAREN «DE
VASCONIA» OBRAN
Manuel Torcida (1864-1928) Santande-
rren jaiotako argazkilaria Bilbon bizi izan
zen 1888tik. Ikasketaz kimikaria eta far-
mazialaria zen, eta pintura eta berniz fa-
brika batean izan zuen lehen lana Bizkai-
ko hiriburuan. Argazkigintzarako
zaletasuna Lumiere anaiekin izandako ha-
rremanetik eta haiek Lyonen zeukaten
produktu fotografikoen fabrikara eginda-
ko joan-etorrietatik sortu zitzaion. Hasie-
ran, Posta kaleko 1. zenbakian finkatu zen
argazkilari gisa, eta 1901ean Garcia Raz-
quinekin elkartu eta Foto Lux sortu zuen,
Bilboko Kale Nagusiko 8. zenbakian. Ha-
rreman komertzial horrek denbora gutxi
iraun zuen, eta Manuel Torcidak bere bi-
deari jarraitu zion argazkilari gisa. “La Tar-
de” arratsaldeko egunkarian eta “Noveda-
des” aldizkarian argitaratu zituen bere
lanak. Zenbait margolarirekin adiskideta-
sun harremana izan zuen, hala nola Jose
Arruerekin, eta haren obraren zenbait
postal argitaratu zituen. 1912 eta 1914
artean, Torcidak, Lux-Bilbao marka komer-
tzialaren pean, “euskal portfolio” bat argi-
taratu zuen, “De Vasconia” izenekoa. Guz-
tira, 11 koaderno ziren, laminatan
itsatsitako argazkiz eta testu deskriba-
tzailez osatuak. Argazkietarako gai hauek
aukeratu zituen: Oñatiko Unibertsitatea,
euskal baserria, Bermeoko Ertzilla dorrea,
Butroeko gaztelua, Traña-Jauregi oine-
txea, “Cristianas”, Mundaka, Galdakaoko
Santa Maria, “Otoñal”, Balmasedako zubia
eta Jose Maria Iparragirreren (1820-1881)
erretratua. Nahiz eta bera ez zen izan Ipa-
rragirreren irudiaren egilea, erabili egin
zuen. Hondoa aldatu, pintatu, ukituak
eman eta karakterizatu egin zuen erretra-
tua, zenbait elementu erantsiz, hala nola
«Gernikako arbola» eta musika konpas
batzuk. 1913an argitaratutako koaderno
honetan, Karmelo Etxegaraik (1865-
1925) urretxuar bardoaren bizitzaren
azalpen bat idatzi zuen. 




