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H
ego Korean izan berri naiz. Duela lau urte
egindako bidaiako lehenengo aldiak izan
zuen nobedade eta ezezagunaren shocka
gaindituta, eguneroko beste detaile ba-
tzuetan erreparatu ahal izan dut. 25 milioi
biztanleko metropolia apartamentu ñimi-

ñoez betetako etxe orratzen presentzia antiestetikoak
menderatzen du. 24 ordutan itzaltzen ez diren neonezko
argiek inoiz lokartzen ez den hiria apaintzen dute. Inoiz
ikusi ditudan trafiko ilara luzeenetan, derrigorrez pa-
zientzia izugarria izan behar duen jendea dabil, etxetik
lanera, lanetik etxera. Lan egunetan, batez beste lau ordu
kotxean pasatzea ohikoa dela esan digu taxi gidariak. Hi-
ru egunetan alde batetik bestera eraman gaituen gizona
aspertuko zen gure egonarri gutxiko aipuekin, nola lite-
ke posible egunero hainbeste denbora horrela pasatzea,
zein izango dira baten burutik pasatzen diren pentsa-
menduak itxaronaldi luze hauetan. Telebista bat daukate
kotxe gehienetan, geldiune amaigabeetan entretenitze-
ko.  Koreako telebista publikora egin dugun bisitan jakin
dugu trafikoari buruzko informazio ematen duen aplika-
zio bat dela kotxeetako tele-
bistetan gehien ikusten den
edukia. Pazientzia oraindik
gehiago frogan jartzeko.

Aurrerapena, anbizioa eta
lan on bat edukitzea gazteen
DNAn daude, lan etikaren
ezaugarriek gureekin talka
egiten dute hainbeste arlo-
tan. Ordu luzeak eta konpro-
misoa  beharrezkoak dira,
baina inork ez du hori zalan-
tzan jartzen, horrela izan be-
har da. Haurrak dituzten gu-
rasoek nola egiten duten galdetu diot bertan ezagutu
dudan bati. Zaintzaileak dituzte, astean zehar ez dago gu-
raso-haurren artean interakzio gehiegirik, esan dit. Haur
batzuek eskolan hamabi ordutik gora ematen dituzte. 

Multinazional baten campusean egon naiz. 15.000 per-
tsona baino gehiago jasotzen ditu egunero barruti itxi ba-
tek, herri baten azpiegitura eta antzeko dinamika nabari-
tu ditut hasieratik. Protokolo zorrotzak jarraituz,
langileak ilaran daude telefonoetako argazki kamerak pe-
gatina batekin estaltzeko. Seguritate neurriak soberakoak
dira. Esan digute negozio sail ezberdinen artean mezuak
eta dokumentuak partekatzea debekatuta dagoela, konfi-
dentzialtasun arau hertsien isla. Bilerak iraun duen ia sei
ordutan Internet erabiltzerik ez dut izan, beste seguritate
neurri bat. Eraikinen barruko kafe-etxeetan eta perfekzio-

an diseinatutako aisialdirako espazioetan jendea dabil
etengabe 25 ordutan. Irribarrez. “Truman Show” batean
sentitu naiz. Zalantzarik gabe.

Erritmo frenetikoa antzematen  da leku guztietan. Ho-
rrek,  guri (eta ziurrenik bertakoei ere) sortzen digun ne-
kea baretzeko, kaleetako edozein izkinatan kafe-etxeak
daude, pilak kargatu eta indarberritzeko. Ez naiz deskri-
bapena handizkatzen ari, 100 metroko kale batean ha-
mabost kafe-etxe kontatu ditut; europar kafe kulturaren
imitazioa, amerikar kafe-etxeak edo korear bertsioak ba-
ta bestearen ondoan jarriz, eraikinetako lehenengo bost
pisuetan, edozein lekutan.

Kapitalismoa nabarmena da. Saltoki gune modernoe-
tan elkartzen da jendea, afaltzeko, iluntzeko kafea har-
tzeko eta erosketak egiteko. Etengabe. Dirua xahutuz.

Tradizioak deuseztatzea eta iragana ezabatzea kon-
tzienteki egin duten pausua dela iruditzen zait (adibi-
dez alboko Japoniak tradizioa eta aurrerapenaren artean
duen dikotomia interesgarri horretatik urrunduz).  Ira-
gana errotik ateratzea gupidagabe egin duten zerbait
dela pentsatzen dut, baina ez dut damurik sentitzen

bertako jendearekin izan ditudan elkarrizketa mugatue-
tan. Aztarna guztiak aurrerapenarekin estaltzea lortu
dute, aurrera begira egiten ari diren bidaia sutu horre-
tan. Zertarako atzera begiratu. Etorkizuna da balio due-
na. Erreka handi batek bitan banatzen du hiria. Hegoal-
dean zeuden nekazari lurretan ez dago berdegune bakar
bat.

Seuleko liburu denda handienera joan naiz libre neukan
arratsaldean. Hiriaren handitasunaren erreflexu, solairu
bakar batean zabaltzen den espazioan bezainbeste liburu
ez dut sekula ikusi. Sail internazionalean, hiriaren historiari
eta eragin sozialari buruzko idatziak bilatu ditu. Behin eta
berriz elkarri egin dizkiogun galderen erantzunen bila: zein
dira hemengo zoriontasunaren parametroak? Zoriontsu
ote da hemen jendea? •
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H
ernanin kale-
an dabilela ba-
tek eta besteak
agurtzen du-
te. Bertan jaio
zen duela 76

urte,  baina badira 50 baino
gehiago Afrikan eta Afrikarako
bizi dela. Lehenbizi Tanzanian
hogei urte eman zituen lanean
eta dagoeneko hogei baino
gehiago daramatza Etiopia ipa-
rraldean, goseak gogor zigor-
tzen duen Wukron (Tigray). Ber-
tan Abba Malaku esaten diote,
“Jainkoaren aingerua”. 
Urtean bizpahiru hilabete

ematen ditu Hernani inguruan.
Eta hala esan behar da, ingu-
ruan, ez baita erraza izaten ber-
tan harrapatzea; Bartzelona, Pa-
ris, Bilbo... joan-etorri dezente
izaten ditu hitzartuta Wukroz
hitz egiteko eta haren alde lane-
an segitzeko. «Hemen nagoene-
an ere benetan kezkatzen naue-
na Wukro da, hemengo kontuak
baino askoz gehiago», aitortu
du. Batek baino gehiagok esaten
omen dio Euskal Herrira «inda-
rrak hartzera» etortzen ote den.
Garbi dauka ezetz, energia ema-
ten dioten gauzak Wukron
dauzkala, ez hemen. Aldrebes,
hemengo bizimoduak maiz
atsekabetu egiten du. 

Zure lana ezagutzera Wukrora
joandako guztiek aitortzen du-
te ukituta eta hunkituta buel-
tatu direla handik. Zer dauka
Wukrok jendea era horretan
harrapatzeko?
Penaz ikusten dut jendea gehien
harritzen duena, gehien hunki-
tzen duena, bertakoen xalotasu-
na dela. Haurrak korrika etor-
tzen zaizkizu, eskutik heltzen
dizute, oso modu xumean, na-
tural. Han ez diot inori entzun
“ze ume pisua, joan dadila bere
gurasoekin”. Hona etortzen nai-
zenean, esaterako, ez zait inor
etortzen korrika besoetara, nire-
kin jolastera, nire ondoan egote-
ra besterik gabe. Bestetik, han
bizitza oso soila da, oso gutxire-
kin bizi dira. Eta hemendik jo-

andakoak berehala konturatzen
dira hemen muntatu den guztia
ez dela beharrezkoa zoriontsua
izan eta gustura bizitzeko. 
Wukroarrek kanpotarrak nola

hartzen dituzten ere berezia da.
Jendea oso abegitsua da, oso go-
zo hartzen du kanpokoa, baina
ez zerbait lor dezakeelako edo
dirua utziko duen turista bat de-
lako, gustura sentiarazi nahi
duelako baizik. Gauza txiki ho-
riekin liluratuta geratzen da he-
mendik joaten dena. 

Zu, aldiz, Hernanira bueltatzen
zaren aldiro deserosoago senti-
tzen zara. 
Gustura etortzen naiz nire fami-
lia hemen dagoelako, baina egia
da hemengo bizimodua ez zai-
dala gustatzen. Dena eskura da-
go, gauza gehiegi; han ez dago
gauza asko, baina oinarrizkoa
han dago. Esaterako, asaldatuta
nago argitara atera diren ko-
rrupzio kasuekin. Tira, korrup-
zioarekin baino, herria horren
aurrean zein lokartuta dagoen
ikusita. Hemen oso jende pres-
tatua dago, ikasia eta profesio-
nala. Arlo guztietan hain jende
ona egonda, hain jakintsua eta
profesionala, nola gerta daitez-
ke horrelakoak? Harritu egiten
naiz. Arazoa ez da korrupzioa
egiten ari direla, herria hori
onartzen ari dela baizik. Beste
herrialde batzuetan ikusi dugu
herria kalera atera dela protes-
tara eta mugiarazi dutela be-
ren herrialdeko egoera.  He-
mengo  g izartea  lokartuta
ikusten dut. Soldatak gero eta
txarragoak dira, lan baldintzak
kaskarragoak, baina, hala ere,
jendea beldurrez dago protesta
egiteko eta kalera ateratzeko,
daukaten gutxi hori galduko
dutelakoan. Penagarria irudi-
tzen zait agintariek herritarrak
egoera horretan jarri izana. 

Eta gero agintari askok «demo-
krazia afrikarrak» aipatzen di-
tuzte mespretxuz.  
Eta asko haserretzen nau ho-
rrek, badutelako zer ikasi Afri-
kaz. Esaterako, Kataluniarekin
sortu den harrabotsa izugarria
iruditzen zait. 1991n Etiopian
zegoen Gobernua agintetik bota
zuten eta borroka horretan la-

gun izan zituzten eritrearrak.
Gobernua lortu eta urtebetera,
eritrearrek gogorarazi zieten be-
ren independentziaren alde egi-
tearren borrokatu zutela, hori
zutela jomuga. Etiopiak errefe-
renduma egin zuen eta eritrea-
rren %95 independentziaren al-
de agertu zen. Herriaren hitza
errespetatu zen eta kito. Eta ber-
din Hegoaldeko Sudanekin ge-
roago. Baina Espainian nola de-
bekatu diezaiokete herriari bere
ahotsa demokraziaren izenean?  

Hala ere, ez dirudi zilegi Afri-
karekin konparatzea, ezta? 
Zalantzarik gabe. Afrika Europaz
askatzen hasi zen 60ko hamar-
kadan. Orduan, apenas zegoen
unibertsitaterik Afrika osoan,
hamar bat baino ez zeuden. Ar-
mada eta Polizia bazegoen, so-
beran eta nonahi. Eta zeuden
politikariak Europakoen neurri-
ra egindakoak ziren, eta Euro-
pari begira eta Europarentzat
gobernatzen zutenak. Klase
akademiko eta profesionalik ga-
be kontinente batek ezin du au-
rrera egin. Komunikabideen
presentzia ere oso eskasa zen,
eta hala segitzen du –biztanleen
portzentaje oso txikiak irakur-
tzen du prentsa, esaterako–. Ho-
rregatik, ez zait justua iruditzen
Europa eta Afrika konparatzea.
60ko hamarkadan Europaz

askatu zen bezala, Afrika orain
bere politikoez askatzen ari dela
iruditzen zait, Europaren neu-
rrira diseinatutako politikari
horiez esan nahi dut. Ni Etiopia-
ra iritsi nintzenean, 1991. urte-
an, hiruzpalau unibertsitate
zeuden eta orain 30etik gora
daude. Bankuetan, bestelako
erakundeetan eta politikarien
bulegoetan dauden askok 35 ur-
te baino gutxiago dauzkate. Le-
hen ez zegoen prestatutako jen-
derik, orain hasi da agertzen
teknikoki, akademikoki eta pro-
fesionalki prestatutako jendea.
Hori guztia kontuan hartuta, ka-
sik gustu txarrekoa ere bada Eu-
ropa eta Afrika konparatzea. 

Nahiz eta gauza askotan Afrika
aurretik doan.  
Zalantzarik gabe. Orain hemen
Podemos-Ahal Dugu alderdia-
ren inguruan eta gizarte zibila-

«Oraindik beharrak handiak
dira, baina Etiopiakoa loratzen

ari den gizarte bat da»

ANGEL
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jendartea eta mundu ikuskera, beharrak

eta balioak egiatakoak dituena.

amagoia.mujika@gaur8.info

MISIOLARIA AFRIKAN



2014 | azaroa | 15 

GAUR8• 22 / 23

ren garrantziaz asko hitz egi-
ten da. Etiopian, gizarte zibil
konstituzionala existitzen da.
Alkate baten bulegora joaten
zarenean han ikusten duzu hi-
riaren edo herriaren organigra-
ma paretan: lehen agintea gi-
zarte  z ibi la  da  eta  horren
azpian daude alkatea eta bote-
re judiziala. Alegia, bai alkate-
ak eta bai epaileak gizarte zibi-
laren aurrean erantzun behar
dute, horri zor dizkiote argibi-
deak. Eta gizarte zibil konstitu-
zional horretako kideek ez dute
dirurik kobratzen.  Wukron,
esaterako, 220 pertsonako par-
lamentua dago. 250 biztanleko
ordezkari bat aukeratzen dute.
Ordezkariak ez dira hautagai
bezala aurkezten, inork ez du
bere buruaren aldeko kanpaina
egiten. Herritarrek aukeratzen
dute ordezkatuko dituen per-
tsona. 220 ordezkari horietan
batzuk analfabetoak dira, bai-
na hori ez da arazoa, irizpide
kontua da. 220 ordezkari ho-

riek beren lehendakaria auke-
ratzen dute –lehendakaria eta
bere idazkaria dira soldata du-
ten bakarrak, lanaldi osoan ari-
tzen baitira– eta bost batzorde-
tan banatzen dira. Lauzpabost
hilero, batzorde bakoitzak bere
arloan egin diren ekimen guz-
tien txosten ekonomiko zeha-
tza jasotzen du. Eta batzordeak
in situ ziurtatzen du txosten
ekonomikoa bat datorrela erre-
alitatearekin. 

Hemengo errealitatetik urrun
samar.   
Bai. Parlamentu horretako kide-
ek maiz ez daukate ezta bizikle-
ta bat toki batetik bestera mugi-
tzeko eta bere lana egiteko.
Parlamentua hartzen duen erai-
kinean bulego gutxi batzuk dau-
de, mahai gutxi batzuk hiruzpa-
lau aulkirekin... eta bilkurak
areto zabal batean egiten dituz-
te. Gizarte zibil horren gastuak
izugarri txikiak dira, baina bere
egitekoak sekulako pisua dauka,

agintarien lana gainbegiratzen
baitu etengabe. Duela gutxi al-
kate batek esaten zidanez, «nire
lana ondo dagoela esaten dida-
ten bakoitzean, gustura lo egi-
ten dut». Pentsa. 

Baina, hala ere, ustelkeria
egon badago.   
Legea egina, tranpa egina. Ustel-
keria kartzelarekin zigortzen da,
eta berriz agintera bueltatzeko
debekuarekin. Duela gutxi kaze-
tari batzuei laguntzen egon nin-
tzen Wukroko kartzela batean.
Eta han ezagutu zituzten hiruz-
palau politiko ustel, preso dau-
denak. 1.000 euro lapurtzeaga-
tik hamabost urteko kartzela
zigorra zeukan horietako batek.
Kazetari espainolak erabat ha-
rrituta geratu ziren. Ustelkeria
oso gauza larria da. Herritarrek
konfiantza jarri dute zugan eta
zuk huts egin duzu. Benetan la-
rria da hori, aukeratu zaituzten
horiei huts egin diezulako. Hori
ezin du ahaztu agintariak. 

Gatozen zuk egiten duzun lane-
ra. 1993an iritsi zinen Wukrora
nekazaritzarekin lotutako gai-
tasunak lantzeko eskola bat
martxan jartzeko ideiarekin.
Zer topatu zenuen?
Oso panorama latza eta beltza.
Etiopia gerra luze batetik zeto-
rren, hamazazpi urtekoa. Aurre-
tik sistema feudal batetik zeto-
rren eta, gainera, Gobernuak
erabat bazterrean utzita zuen
iparraldea. Wukron ez zegoen
ezer. Behar handia zegoen, hori
soberan eta toki guztietan. Adi-
bidez, aireportua edukiontzi bat
zen, barran mahai bat eta aulki
bat zituena. Bertan langile batek
begiratzen zituen hegazkin
txartelak. Orain aireportu xume
bat dago, baina dagoeneko ba-
dauka bere kontrol dorrea eta
suhiltzaileak bertan daude, zer-
bait gertatzen bada ere.  Eta
suhiltzaileen autoa ez badabil,
hegazkinek ez dute lur hartzen.
Duela hogei urte hori pentsaezi-
na zen. Adierazgarria da aire-

IBILBIDEA Hernanin

jaio zen, 1938. urtean.

Soldaduska amaitu

ondoren banku batean hasi

zen lanean, eta orduan

sentitu zuen Afrikarako

deia. Ordutik 50 urte joan

dira, eta Olaranek lan
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tokia Afrikan zegoela

pentsatu zuen jaioterria

agurtu zuenean, eta halaxe

dela ziur daki orain. 
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portuarena. Beste adibide bat:
gure eskola jartzeko zortzi hek-
tareako lursaila utzi ziguten.
Bertan, zuhaitz bakarra zegoen.
Egun,  20.000 landare eta
zuhaitz baino gehiago daude. 

Etiopia loratzen ari dela esan
daiteke?
Bai, izugarri. Ni iritsi nintzenean
beharrak oso larriak eta latzak zi-
ren. Azpiegitura gutxi zeuden
eta, gainera, horiek erabiltzeko
gaitasuna zuten langileak falta
ziren. Eskola eta unibertsitate
oso gutxi zeuden eta hezkuntza-
rako atea itxita zuten haur eta
gazte askok. Apenas zegoen den-
darik, eta orain asko daude. Zer-
bitzuak hobetu egin dira. Ez ze-
goen apenas fabrikarik, industria
ez zen existitzen, eta orain Wu-
kron industria garatzen ari da.
Azken hamar urtean gauzak al-
datzen ari dira. Oraindik beha-
rrak handiak dira, baina loratzen
ari den gizarte bat da. 

Azpiegiturak hobetu direla dio-
zu.
Bai, esaterako, erietxeak ere asko
hobetu dira. Nik ikusi izan ditut
usoak erietxean gaixoaren ohea-
ren gainean. Ez zegoen leihorik,
zuloak bazeuden paretan, baina
kristalik gabe. Ez zegoen babesik;
ez zegoen zementurik, dena lurra
zen, eta ez zegoen sabairik, urali-
tako teilatu bat besterik ez. Osa-
sun eta garbitasun baldintzak
oso eskasak ziren. Etxe gutxitan
zegoen komuna. Normalean, era-
biltzen ez zen lursail bat erabil-
tzen zuten beren beharretarako,
eta hori gaixotasunak kutsatzeko
toki arriskutsua bihurtzen zen.
Gauzak asko hobetu dira, eta
Etiopia hegoaldean ere hala dela
esaten dute. Etxeak eraikitzen ari
dira. Baina ez da Euskal Herrian
bezala. Hemen eraikitzaile batek
etxe multzo bat eraikitzen du
eta gero saldu egin behar ditu.
Wukron, bakoitzak bere etxea
eraikitzen du. Daukazun dirua-
ren arabera, herriko igeltseroari
eskatzen diozu eraikitzen joate-
ko, faseka. Zimenduak jartzeko
dirua daukazula? Ba zimenduak
jarri eta gelditu. Eta eraikitzeko
baldintzak Gobernuak jartzen di-
tu, normalean berak emandako
lursailak izaten baitira.  

Eta, gosea?
Ni Wukrora iritsi nintzenean
haur asko zeuden burua tente
eutsi ezin zutenak. Gose kroni-
koa zegoen, oso latza. Orain,
nahiz eta badauden, sabela puz-
tuta duten haurrak gero eta gu-
txiago ikusten dira. Orain dago-
ena «gose pasiboa» da. Gaizki
elikatutako haurraren garapena
ez da ona. Alegia, lau urteko
haur batek itxura osasuntsua
izan dezake, korrika eta saltoka
ibili, jolastu, baina bere burua-
ren garapena bi urteko haur ba-
tena izan. Malnutrizioaren on-
dorioak dira. Garuna garatzeko
urte horietan zailtasun horiek
badaude, horren arrastoa bizitza
guztirako izaten da. Malnutri-
zioa da zalantzarik gabe Wukron

dagoen arazo larriena, eta Go-
bernua indar handia jartzen ari
da lanpostuak sortzen, bereziki
emakumeentzat. Frogatuta dago
emakumeek lana izateak mese-
de handia dakarrela bere ingu-
rune sozialean.

Zuek baduzue malnutrizioaren
kontrako programa bat. 
Bai, Gobernuarekin elkarlanean.
Hiru hilabetez 300 haur hartzen
ditu gure programak. Lehen, ja-
ten ematen genien, baina amen-
tzat arazoa zen egunero gure
jangelara gerturatu behar iza-
tea. Orain, hainbat elkarteren la-
guntzaz, nutrizio balio oso onak
dituen papilla bat egiten dugu
eta osasun zentro desberdine-
tan banatzen dugu. Eta bertako
medikuak eta langileak ardura-
tzen dira haur horien jarraipena
egiteaz. Hartara, programa ho-
rretan parte hartzen duten hau-
rrei hiru hilabetez papilla hori
ziurtatzen diegu. Hiru hilabete
eta bost urte arteko haurrak di-
ra, bere pisuaren %80tik behera
daudenak. Papilla hori emaitza
onak ematen ari da, baina triste-
ena da beti daudela 300 haur
baino gehiago programan parte
hartzeko zain. 

Prostituzioan aritzen diren
emakumeei beste aukera bat
emateko programa ere badu-
zue.
Emakume horiek zailtasun han-
diak dituzte mikrokredituak lor-
tzeko, ez baitute abalik izaten.
Guk ez ditugu emakume horiek
aukeratzen. Wukron bada elkar-
te bat, emakumeen egoera oso
ondo ezagutzen duena,  eta
haien bidez iristen zaizkigu es-
kaerak. Mikrokredituak lortzen
laguntzen diegu, gehienak 200-
300 eurokoak, eta beren bizitza
goitik behera aldatzen da horiei
esker. Bai emakume horiena eta
bai beren familia osoarena ere.
Wukron emakume askok ez dau-
ka lan mundura sartzeko modu-
rik eta asko izan dira beren gor-
putzarekin negoziatu behar izan
dutenak aurrera egiteko. Asko
amak dira, bikoterik gabe, eta
maiz haurra lokartzeko zain
egon behar izaten dute bezeroa
etxean hartzeko. Garbi ikusi du-
gu emakume horien egoera ho-

betuz, bere inguruko guztiena
asko hobetzen dela. Bide hori
oso ona da. 

Nekazaritzan aritzeko tekni-
kak ere hobetzen ari zarete.
Gazteekin ubideak eraikitzen ari
gara. Dagoeneko asko daude egi-
nak eta horrek asko hobetzen
ditu uztak, ura aurrezten da eta
lursail handiagoak landu daitez-
ke. Bestetik, Gobernua gazteen
eskura jartzen ari da erlauntzak
eta posible den kasuetan, baita
lursailak ere. Hartara, diru pixka
bat ateratzeko modua eskain-
tzen die. Hori nekazaritza gune-
etan ematen da batez ere. Hirie-
tan gazte asko dago lanik gabe.
Asko unibertsitarioak dira, ikas-
ketak amaitu eta lana topatu
ezinean dabiltzanak. Hartara,
horiei kaleak asfaltatzen eraku-
tsi zaie, eta Wukroko kaleak as-
faltatzen lan egiten dute. Lan
horretan ari diren bitartean diru
pixka bat ematen zaie, jan ahal
izateko. Eta behin amaituta, mi-
krokreditu baten %20 ziurtatze-
ko adina diru ematen zaie, be-
ren bidea hasteko modua izan
dezaten. Helburua da gazte ho-
riek lanpostuak sortzea. Proiek-
tu txikiak dira, baina eragin
handia dute ekonomikoki, so-
zialki eta baita ingurunean ere. 

Eta herritarren aldartean, ezta? 
Bai, baina wukroarrek ez dauka-
te halako tristura eta garrazta-
sunik. Euskal Herrian jendea
kezkatuta ikusten dut; lana ez
duenak ez duelako, eta duenak
galtzeko beldurra duelako. Wu-
kron oso gutxi behar dute bizi-
tzeko, eta umorez eta patxadaz
hartzen dituzte egoerak, nahiz
eta maiz larriak diren. 60 zenti-
morekin egun osoan jan dezake
pertsona batek; etxeetan ez da-
go ez mahairik, ez aulkirik, ez
platerik. Lurrean eseri eta ontzi-
tik bertatik jaten dute denek es-
kuekin. Bonbilla bakarra dago
etxe osoan, gela berdinean lo
egiten dute lauzpabost lagu-
nek... Gastuak minimoak dira,
eta txarrena da maiz gutxi ho-
riek ziurtatzera ere ez direla iris-
ten. Baina orduan ere ez daukate
antsietaterik eta depresiorik. Bi-
zitzaren ikuskera oso desberdi-
na da. 

«Lehen gose

kronikoa zegoen,

sabela puztuta eta

ia jateko gaitasunik

ez zuten haurrek.

Orain ‘gose pasiboa’

dago; itxuraz

osasuntsu daude

haurrak baina

malnutrizioaren

ondorioz garunaren

garapen eskasa

dute»
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Euririk ez du ari. Blaitu arte busti nahi dugu, baina.

Eskutik oratu eta giza amarauna sortu gura dugu.

Erlojuaren orratzei eutsi, eta gure ordua ere badela

esan nahi diogu munduari. Askatasun egarria lauki-

txoetan markatu nahi dugu. Besteen antzera, etor-

kizuna hautatu, ez besterik. Inurri lanean abilak ga-

ra, iraganeko ekarpena horren testigu. Durango eta

Iruñea elkartzen duen ehun zangoa izan gaitezke,

bai eta bandera edo boto-kutxa ere. Harean zein

errepidean utzi nahi dugu aztarna, herri baten ar-

nasa. Itxaropen izpiek agudotzen duten hatsa.

oihana.llorente@gaur8.info 

BLAITU ARTE BUSTI NAHIAN

Luis JAUREGIALTZO-Jon URBE |

ARGAZKI PRESS

C IKUSMIRA
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B
aratzezaintza-
ren munduan
barneratu den
pertsona orok
noizbait galdetu
izan dio  bere

buruari, «zer landatu dezaket
hilabete honetan?, noiz erein
ditzaket berakatzak?». Galde-
ra hauentzako erantzun zeha-
tzik ez dago, lur bakoitzak, to-
ki bakoitzak dauzkalako bere
berezitasunak. Udalerri berdi-
nean ere, baldintzak eta lu-
rrak aldatzen dira, eta ortugi-
le bakoitzak bere lan egiteko
era moldatu behar du bere
errealitatera. 
Egoera horren jakitun, hu-

rrengo lerrootan informazio
orokorra emateko saiakera
egingo dugu, datozen hilabe-
teetan euskal baratzeetan to-

patuko dugunaren eta egin
daitezkeen laboreen berri
eman asmoz. Azalpen hauek
pertsona adituek eman dizki-
gute: esperientzia luzeko or-
tugile ekologikoek, alegia.

ZER DAGO BARATZEETAN SASOI

HONETAN?
Udazkenaren azken hilabete-
an sartzear gaudelarik, eguz-
kiak bere izpirik onenak bota
ditu jada. Hortaz, fruitu-labo-
reak (tomatea, piperra, kuia-
txoa, leka, berenjena... heldu-
tasunera  ir isteko eguzkia
behar duten jakiak, alegia)
bukatuta edo, negutegia dau-
katen baratzeetan, bukatzear
daude. Hala ere, aire libreko
ortuak oraindik ekoizpen be-
tean egoteko moduan badau-
de: uztaila-abuztuan negura-

ko landaketa egokiro egin ba-
da, momentu honetan mota
guztietako azak,  azalorea,
brokolia, porrua, eskarola, es-
pinaka ,  zerba ,  azenar ioa ,
erremolatxa, errefautxoa, bo-
rraja, errukula, apioa, kardua
eta bestelako sustrai zein hos-
to-laboreak topatuko ditugu. 
Udara bukaeran jaso eta

gordetako laboreak ere eskura
dauzkagu: indaba, kalabaza,
patata, kipula, sagarra, kiwia...
Hauentzat, biltegiratzea bal-
dintza egokietan egitean dago
gakoa: oro har, gordetzeko di-
ren elikagai freskoak eguzki-
tik apartera dagoen leku lehor
eta aireztatuan jarri behar di-
ra. Kalabazak 15-17 graduren
bueltan ederto daude, baita
hezetasun apur batekin ere.
Beste aldetik, hotzari eutsiko

ez dioten ortuariak eta fruta
batzea komeni da, lehengo
izozteak iritsi aurretik.

AZARO-ABENDUKO LABOREAK

BARATZEAN

Aire libreko baratze batez ari
bagara, urtearen sasoi hone-
tan ez dago gauza handirik
egiterik, landaketei dagokio-
nez behintzat. Baldintza kli-
matikoek markatzen dute
muga: irailaren lehenengo
hamabostalditik aurrera, aire
librean egindako landaketak
garapen optimora ez iristeko
aukerak handiak dira: azaro-
tik aurrera, landareen haz-
kundea asko geldotuko da.
Edonola ere, badira beste lan
batzuk ahaztu ezin daitezkee-
nak: ortuaren bazterrak garbi-
tu, aurreko landaketatik gera-

Zer berri ortu ekologikoetan?

HUTSA

Aire libreko baratzaz ari
bagara, urte sasoi honetan ez
da askorik egiteko landaketei
dagokionez. Baldintza
klimatikoek markatzen dute
muga. 
Haritz MAYORA
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tu diren landare zaharrak batu,
egurra estalpean sartu... Landa-
ketak egiteaz, estalpean ez ba-
da bederen, ahaztu. 

Udaberriari begira, baserritar
batzuek labore arin bat egiten
dute, lurra zati handitan apur-
tuz, neguko hotzak mokilak bi-
rrindu ditzan. Beste baserritar
batzuek, aldiz, hurrengo uda-
berrira arte itxarotea nahiago
dute.

Fruta arbolei  dagokionez,
hosto guztiak jausi direnean,
kimaketa egiteko moduan gau-
de. Zuhaitzak berreskuratu du
ahal zuen guztia hostoetatik;
gainera, adarren egitura garbi
ikusten da eta horrek kimaketa
lana errazten du. Garrantzitsua
da lan hau ilbeheran egitea,
zuhaitzari egiten zaion kaltea
ahalik eta txikiena izan dadin.
Ez dezagun ahaztu zuhaitzari
zauriak egiten ari garela. Gai-
nera, erretiratzen zaizkion ada-
rrak, azken finean, zuhaitzak
galtzen dituen erreserbak dira,
horregatik, ez da komeni urte-
ro egurraren heren bat baino

gehiago kimatzea. Gaixotasu-
nen zabaltzea ekiditeko, zuhai-
tzetik zuhaitzera guraizeak al-
koholarekin garbitzea aukera
ona da.

EREINTZAK ETA LANDAKETAK AIRE

LIBREAN

Porru berria (apirila inguruan
landatzeko eta ekainean batze-
ko); ilarra, baba beltza, tipuli-
na, baratxuri freskoa. Araban,
lehorrerako baratxuria eta ba-
ratxuri freskoa, baba beltza, ila-
rra, neguko letxugak eta espi-
naka. Landaketei dagokionez,
kantauriar isurialdean tipulina
da (abenduaren bukaera alde-
an) aldatzea merezi duen labo-
re bakarra. Araban, aldiz, bat
ere ez. 

Abenduan ere, hazia atera-
tzeko gorde diren kipulak lan-
datzen dira bazterren batean
(aire librean landatu daitezke,
edota negutegian, babestuago
egoteko). Kipula hauek udabe-
rrian loratuko dira, eta hazia
prest izango dute udararen ha-
sieran.

EREINTZAK ETA LANDAKETAK

NEGUTEGIAN

Negutegia izanda, letxuga eta
kukulu tanda txikiak erein eta
landatu daitezke hilean behin.
Berdin espinakarekin. Errukula
eta  errefautxoak zuzenean
erein daitezke lurrean, bara-
txuri freskoa eta lehortzeko
baratxuria bezala (kantauriar
isurialdean, lehorrerako bara-
txuriak arazoak dauzka aire li-
brean, baina ondo garatzen da
babespean). Aire librean gerta-
tzen den eran, posible da negu-
tegian baba beltza edota ilarrak
ereitea. Abenduaren bigarren
hamabostalditik aurrera, tipuli-
nak landatu daitezke. Informa-
zioa zabaltzeko, ENEEK eta Bio-
lur Gipuzkoak prestatutako
“Ortu ekologikoaren plangintza
koadroa” eska dezakezu bi era-
kunde hauetan. 

ENEEK
Euskadiko Nekazaritza eta

Elikadura Ekologikoaren
Kontseilua

hutsa

hutsa

H
utsik egin ga-
be, egunero
oroitzen dut
nire amona

zena, Lutxi. Entziklopedia zen;
hura eta besteaz izugarri irakatsi
zidan, eta gutxik bezala maitatu
ninduen. Aitzitik, azkenaldian be-
reziki gogoratzen naiz berekin,
frankismoan gizateriaren aurka-
ko krimenak egin zituzten ardu-
radunak hizpide diren egunotan,
zehazki. 

Gerraren alaba zen. Oso ume
zen krudelkeriak eztanda egin
zuenean, baina ihes egiteko bere
amarekin, Axun birramonarekin,
trenetan egindako bidaia haiek,
Donostiatik Bartzelonara lehenda-
bizi, Estatu frantsesera ondoren…
ez zituen inoiz ahaztu, ezta Fran-
coren eskutik ondoren etorri ziren
25 urte gordinak. Gerrak, zauriak
eta diktadura tarteko, ama eta ala-
ba ez ziren sekula banandu. 

Berandu, oso berandu bada
ere, Justizia, letra nagusiz, Argen-
tinatik etor daitekeela dirudi.
Justizia eskatzen duten senideak
ikustean, gure birramonaren
azal ximurraz oroitzen naiz, itsu
gelditu zitzaizkion begi urdin
haiez… Akaso ikusi zituen anker-
keriek lausotu zioten bista. «Guz-
tiaren errua Martin Villak dau-
ka», esan ohi zuen. 

Axun eta Lutxi bezalako ema-
kume –nahiz gizon– kemen-
tsuek pasadizo hauek ahaztu ez
zituzten moduan, geuri dagoki-
gu euren testigantzak berresku-
ratzea eta bizirik zeudenean
izan ez zuten errekonozimendua
eta egia ematea. Ez du Madrilek
egingo. Mari Serivini epailea tar-
teko, Interpolek hemeretzi buru-
zagi frankisten aurka eskatutako
«berehalako atxilotzea» ez du
ahalbidetuko,  hilketen preskrip-
zioak eta 1977ko Amnistiaren Le-
gea argudiatuta. 

Francoren itzala luzea da oso.
«Ez naiz hilda dagoenik ere fio»,
zioen amonak. Nik barre egiten
nuen, baina akaso ez zitzaion
arrazoirik falta. •

Memoriak ez du
preskripziorik
Oihane
Larretxea
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H
itzordua Bilbo-
ko Abandoko
tren geltokia-
ren atean egin
dugu, eta, jen-
dearen joan-

etorri horretan, musika entzu-
nez, txaketaren txanoa jarrita...
iritsi da, lasai-lasai. Oharkabean
igaro da ordu horretan kalean
dabiltzan herritarren artean,
etxean baino askoz ezagunagoa

delako  etxet ik  kanpo.  Rap
munduan handienetakoa den
saria irabazi berri du Endika
Gutierrez, Invert barakalda-
rrak: Red Bull Nazioarteko Oi-
lar Batailako finala. Horrela,
azken zazpi urteetan buruan
izan duen helburua lortu du,
«ametsa». 

Ahotsa ez zaio oraindik ere
onera etorri eta lehiaketaren
biharamunean sentitutako

gorputz -g iharretako  mina
oraindik ere sentitzen duela ai-
tortu digu. «Presio handiko
uneak dira lehiaketan bizitzen
dituzunak eta horrek pasara
handia ematen du», onartu du. 

Txapelketa mota honetan bi-
koteka igotzen dira taularen
gainera lehiakideak, eta, nor-
bere burua goratzeaz gain, on-
dokoarena ahalik eta gehien
makurrarazten saiatzen dira:

«Gure  artean  oso  g i ro  ona
egon da [Kolonbia,  Mexiko,
Txile, Peru eta Panamako per-
tsona bana eta Argentinako bi
izan ditu arerio finalean], la-
gun ere egin gara, baina taula-
ren gainera igotzerakoan lehia-
kideak gara», nabarmendu du.
«Jendeari arerioaren hutsak
nabarmentzea gustatzen zaio,
baina ez da hori  teknika baka-
rra; hori bai, haren gainetik ge-
ratu behar duzu», jarraitu du.
Boxeo borrokaldi baten pareko
da azken batean, ukabilkadak
hitzez ematen badituzte ere.
«Ni agertokira igotzean handi-
tu egiten naiz, boxeolariek egi-
ten duten moduan». 

Inprobisazioan lehiakideak
erakusten duen abiadura, bai-
na,  batez ere,  irtenaldi  edo
puntu umoretsuak dira epai-
mahaiak gehien kontuan har-
tzen dituenak. Endika Gutie-
rrez beraren esanetan, «ikuslea
ezustean hartzen duen hitz-jo-
ko argia», alegia. 

Zalantzarik gabe, horretara-
ko baliabideak izan baditu ba-
rakaldarrak, «espontaneoa eta

irekia» izateaz gain, «hiztuna
eta mugitua» ere badelako.
Agertokiaren gainean ez ezik,
handik behera jaitsitakoan ere
inprobisatzeko gaitasuna iza-
tea garrantzitsua dela uste du.
«Nire lanean bertan ere saia-
tzen naiz inprobisatzen egune-
rokoan [gimnasio batean egi-
ten du lan]. Komenigarria dela
uste dut», azaldu du.

Inprobisazioa, ordea, landu
egin behar da, eta bide horre-
tan lan handia egin du rap mu-
sikara bertaratu eta sekulako
tiradizoa sentitu zuenetik .
«Gaztetxoa zarenean normale-
an musika batekin identifika-
tzen duzu zure burua; nik ez
nuen halakorik topatu. Onartu
behar dut, estetikak erakarri
ninduen lehenik rap mundura:
galtza handiek, txapelek... Mu-
sikarena ondoren heldu zen.
Doinu haiek, baina, harrapatu
egin ninduten azkenerako eta
nire burua definitzen lagundu
zidaten», gogoratu du. «Egun
ez nuke nire  burua musika
mota hau gabe azaltzen asma-
tuko», gaineratu du.

infraganti

Taularen gainera igo eta arerioei hitz ukabilkadak ematen da
maisu. Red Bull Nazioarteko Oilar Batailan guztien gainetik
jarri eta titulua lortu du Endika Gutierrez «Invert»
barakaldarrak. Ametsa, ia obsesio, izan du Endikak lehia
honetako gailurrera iristea, eta, behin tontorra zapalduta,
kaleratuko duen diskoan jarri nahi ditu indarra guztiak orain.

ENDIKA GUTIERREZ

Endika Gutierrez Red Bull Nazioarteko Oilar Batailako finalean, ikusleak oihuka dituela. RED BULL



Egunerokoa baliatzen du en-
trenamendu gisa, begiztatzen
duen horri punta ateratzen edo
errima bat jartzen saiatzen da-
eta. «Skater batek kalean doala
erpin eta koskak ikusi eta haien
gainean irrist egiten saiatzen
da; gauza bera egiten dut nik
ikusten ditudan errealitate des-
berdinekin». Azken batean, hi-
tzak, hitz-jokoak... osatzen ditu
buruan gordetzen joaten da.
Erritmoaren gainean dantza egi-
ten, «flow deitzen den hori» bar-
neratzen ere ikasi behar izan du
Endika Gutierrezek eta hori
denborarekin eta aritzearekin
lortu duela aipatu du.
Entsegu horietan afizio bera

duen lagun taldeak asko lagun-
tzen dio. «Asteburuetan maiz
hori izaten da gure plana, elkar-
tu, zerbeza batzuk erosi eta rape-
atzen aritzea», kontatu du. Azken
hilabeteotan ohi baino gehiago
elkartu behar izan du haiekin,
bete-betean aritu baita lehiaketa
prestatzen. Sariketa bera, ordea,
aspaldi irudikatutako ametsa du.
«Orain zazpi urte hasi nintzen
lehiaketotan parte hartzen eta
orduz geroztik buruan izan du-
dan nahia da lehiaketa hau ira-
baztea», aitortu du. “Obsesio” hi-
tza ere baliatu du sariketa honen
bueltan sortu zitzaion sentimen-
dua deskribatzeko. Kostatu zaio,
eta, behin gailurrera iritsita, lasai
dagoela aitortu du: «Ez dut
gehiago lehiatuko, argi daukat;
inprobisatzen jarraituko dut,
noski, baina lehiaketak utzi egin-
go ditut. Lortu dut nahi nuena
eta kito!». Faltan botako duela ai-
tortu du, baina, «gustura nago
nire buruari helburu hori jarri
eta bete dudalako».
Horrek ez du musikatik alden-

duko, egunotan bertan buru-be-
larri baitabil Endika Gutierrez 
osatu duen diskoa sareratzen.
«Urtebete baino gehiago dara-
mat diskoaren lanketan», argitu
du. Idatzita zituen letra batzuk
eta buruan beste batzuk. Uda
honetan halabeharrez hartu be-
har izan zuen atsedena baliatu
du diskoa borobiltzeko. «Etxean
bertan estudio bat egina daukat
eta bertan aritu naiz grabaketa
lanetan», zehaztu du. Aurreko
lanekin alderatuta aldaketak
egin dituela onartu du: «Dene-

tik sartu dut, lehiaketako rapa
landu dut, baina bestelakoak ere
bai». “Abran Paso” izenaz bataia-
tu du lana eta datorren astean
igoko du bere jarraitzaile guz-
tiek entzun dezaten. Argi zuen,
gertatutako gertatuta ere, nazio-
arteko lehiaketa jokatutakoan
argitaratu nahi zuen. «Ea bul-
tzada emateko balio duen!»,
azaldu du irribarretsu. 

Bikotekako erronka guztiak irabazi zituen Endika Gutierrezek. RED BULL
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Musikaz eta idazten duenaz
bizitzea gustatuko litzaiokeela
ez du ukatzen, baina hori, ta-
malez, ez dagoela bere esku
azaldu du. Rapak Latinoameri-
kan duen indarrari inbidiaz be-
giratzen dio. «Hemen ere inda-
rra izan badu, baina diru gutxi
mugitzen da arlo honetan», ze-
haztu du. Txapelketako finale-
an lehiakide izan zituen pertso-
na guztiak musikaz bizi direla
aipatu du, baina «hemen ezi-
nezkoa da». Ez du etsitzen, or-
dea. Bere ustez rapak berriz ere
indarra hartuko du, eta, «bide
horretan nire eredua baliaga-
rria bada, primeran!».
Aspertzeko betarik gabe, eus-

karaz hitz egiten ikastea da gaur
egun duen beste erronketako
bat. Hori lortzeko egunero joa-
ten da euskaltegira. Noizko eus-
karaz rapeatzen? «Idatzi izan
dut rap abesterik euskaraz, bai-

na, egia esan, kosta egiten zait
nire burua euskaraz rapeatzen
ikustea. Euskaldun berria naiz
ni eta rapean aritzeko hizkuntza
izugarri menderatu behar da;
hori bai, idatzi izan dut euskaraz
eta euskaltegiko irakasleak ere
zuzendu izan dit testuren bat!»,
kontatu du barrez. 
Raparen bitartez gaztetxoei

laguntzea ere buruan darabil.
Abokatu talde batekin egiten
du lan musika honen bitartez
emakumeen aurkako indarke-
ria edota bulling-a bezalako
gaiak lantzeko. «Eskoletara joa-
ten gara eta rapa bide hartuta
ikasleei gai horiek modu didak-
tikoan irisarazten dizkiegu. Ra-
pa gazteengana iristeko bide
erakargarria da, izan ere», aipa-
tu du, musika honi dion mires-
mena nabarmenduta. •

«Onartu behar dut, estetikak erakarri ninduen
lehenik rap mundura eta musikak ondoren.
Doinu haiek, baina, harrapatu egin ninduten
eta nire burua definitzen lagundu zidaten» 

«Boxeo borrokaldi bat da azken batean,
ukabilkadak hitzekin ematen baditugu ere. 
Ni agertokira igotzean handitu egiten naiz,
boxeolariek egiten duten moduan»

Maider EIZMENDI 
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EUROPA

SARE N

> Iguala

«Mila esker, nekatu naiz da-
goeneko». Baxu-baxu entzun
ahal izan ziren hitz horiekin
amaitu zuen Mexikoko fiskal
nagusi Jesus Murillo Karamek
Igualako 43 ikasleen heriotza
baieztatu zuen agerraldia. Eta
hitz horiekin osatutako trao-
la, #yamecansé, trending to-
pic da Mexikoko sare soziale-
tan.  Igualako gertakariek
eragindako amorrua azala-
razteko baliatu dute milaka
herritarrek traola, eta eurak
indarkeria eta inpunitateare-
kin zeharo nekatuta daudela
nabarmendu dute. 

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

> India

Gutxienez 11 emakume hil
egin dira tronpak lotzeko eba-
kuntza baten ondorioz. India-
ko Chhattisgarh estatuan jazo
da gertakaria eta beste 50
emakume ere ospitalera era-
man behar izan dituzte ema-
kumeak antzutzeko kanpaina
masiboaren ondoren, horie-
tatik hogeiren bat egoera oso
larrian gainera. Ebakuntza
guztiak mediku bakar batek
egin zituen sei ordutan. Ze-
hazki 83 emakumeri egin
zien tronpen lotura. Egileak
zigor ditzatela eskatu dute
egindako protestetan.

> Ikea

Shangaiko 12 urteko mutiko
batek sei egun eman ditu Ikea
batean ezkutatuta, Xuhuiko
barrutian. Goiz batean eskola-
tik etxera bidali zuten buel-
tan, matematikako etxeko la-
nak egin gabe joan zelako.
Behin etxean amak errieta
egin zion eta mutikoak, hase-
rre, etxetik alde egin zuen,
poltsikoan txanpon gutxi ba-
tzuk hartuta. Ikean ezkutatu
zen, bertan ahal zuena janez.
Bere amak esan duenez, gus-
tukoa du Ikeara joatea. Oso
ahul topatu dute mutikoa, go-
seak jota. 

> Plastikoa

Sandra Krautwaschl eta bere
familiak, ekologiarekin estu
lotuta dauden austriarrak,
apustu berezia egin dute be-
ren bizitzan: plastikorik gabe
bizitzea. Hartara, etxetik atera
dituzte plastikozkoak diren
gauza guztiak; jostailuak, su-
kaldeko tresneria, elektrograi-
luak... baita hortzak garbitzeko
eskuilak ere. Orain egurrezko
eskuilak erabiltzen dituzte.
Sandrak “Plastikotik libre gu-
nea” liburua idatzi du eta bere
aholku propioak praktikara
eraman ditu, plastikoa bere bi-
zitzatik baztertuz. 

> Arrautza

Aste honen hasieran Mosku
arrautza ustelen usainez es-
natu da.  Ordu batzuetan
moskutarrek usain sarkor eta
desatsegina zuen lainoa izan
dute gainean, dirudienez,
sulfuro hidrogeno ihes baten
ondorioz. Moskuko gune ba-
tzuetan, gainera, lainoak as-
ko zaildu du ikusgaitasuna
eta arriskua sortu du. Hirita-
rren esanean, arrautza uste-
len usaina etxeetaraino sartu
da, nahiz eta leihoak itxita
izan. Hipotesi nagusia Mos-
kuko petrolio instalazioari
begira jarri da. 

hutsa

Hatzek pantailei agintzen dieten garaian bizi ga-
ra. Dena azkar, dena orain. Mundua gure hatzen
puntetan dantzan. Akaso laster ahaztu egingo
zaigu itxarotea zer den. Itxaron, kometaren sokak
korapilatu egin dira-eta. Itxaron, haizea baretu
egin da-eta. Itxaron, orain itsasoa gehiegi harrotu
da-eta. Itxaron, une perfektua iritsi arte. Eta iris-
ten denean, are ederragoa da itxaron egin behar
izan duzulako. Hala zen 1967. urtean –argazkia
ordukoa da– eta hala beharko luke orain. Berriz
ikasi beharko genuke itxaroten, eta itxaroteaz
beraz gozatzen.  Paco MARI. MARIN FUNTSA.
KUTXA FOTOTEKA
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ITXAROTEN IKASI ETA
ITXAROTEAZ BERAZ
GOZATU
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