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A
razo bat ezkutuan dagoenean bere existen-
tzia bera ezkutatzen da; sinpleki ez dago
edota bere benetako dimentsioa jakitea aski
zaila da. Gertatzen da ere hura argitara azal-
tzen hasten denean arazo berria dela uste
izaten dugula, edo jada zegoena larritu egin

dela. Bortizkeria matxistarekin halako zerbait gertatzen
dela uste dut. Oihu eta jazarpenetik, bortxaketa eta erail-
ketara. Bere tamaina ondo ezagutzeko datu errealik gabe,
bigarren mailako elementuen inguruan polemika piztea
gerta daiteke (protesta egiteko aukeratzen den modua,
esaterako), edo oraindik okerrago izan daitekeena: eraso-
en berri amaigabeen aurrean bere existentzia normaliza-
tzen hastea eta “babes-oskol” bat haztea gugan. Egunero-
kotasunean kokatutako gaitz ekidin ezina, alegia,
zeinaren aurrean erantzun zibilizatu eta lasaia antolatu-
ko dugun.

Orain egun gutxi, Euskal
Herrira oporretan etorritako
New Yorkeko irakasle eta ber-
dintasunaren aldeko aktibis-
ta batekin bortizkeria ma-
txistaren inguruan hitz
egiteko aukera izan nuen.
Herri eta auzoetan gertatzen
ari diren erasoei buruz hitz
egitean, Ameriketako Estatu
Batuetako campusetan ema-
ten direnei buruz hitz egin
zidan (hura ere, tradizioz eta
tradizionalistez betetako es-
parrua). Errealitate ezaguna
izan arren, urte luzez isildua.
Azken urtean, hala ere, gai oso eztabaidatua izan da, argi-
taratu berria den ikerketa bat dela eta. Ameriketako Esta-
tu Batuetako unibertsitate campus eta erresidentziak az-
tertuta ateratako ondorioen aurrean hitzak soberan
daude: ikasketek batez beste irauten duten lau urteetan,
bederatzi gaztetatik batek sexu eraso bat jasaten du gu-
txienez behin. Baina ez hori bakarrik, hirutik batek bor-
txatuko lukeela aitortzen du, ezer gertatuko ez litzaioke-
ela jakingo balu. FAR Bortxaketaren Aurkako Fakultatea
elkartearen arabera, fakultateetan dauden emakumezko-
en %20k sexu erasoren bat jasan du, erasoen %90 sala-
tzen ez badira ere.

Bertigoa sortzen duten zenbakion aurrean, ordea, an-
tzinako formulak erabiltzen jarraitzen dute, datuok eza-
gutuko ez balituzte bezala. Biktima kulpabilitzatzeko za-
lantzarik ez dute, “The Guardian” egunkariak ezagutarazi

berri duen kasuan bezala. Emakume estatubatuar batek
bere unibertsitatea, Virginia Wesleyan College, salatu
zuen. Neskak ondorio larriak pairatzera eraman zuen
eraso sexual larria sufritu zuen. Erasotzailea identifikatu
eta unibertsitatetik kanporatu zuten. Hala ere, fakultate-
ak berak gomendiozko gutuna idatzi zion beste uniber-
tsitate batean onar zezaten, eta bere espedientean gerta-
tutakoari buruz ezer ez idaztea erabaki zuen. Neskaren
salaketa jaso zuenean, gainera, zentroak honakoa egin
zuen: emakumearekin sexu harremanak izandako gizon
guztien izen-abizenak lortu eta beraiekin bildu zen bikti-
mari buruzko informazioa lortu asmoz.

Ondorio latzak ere jasotzen dira aipatu ikerketan. Era-
sotzaileen %26k baino ez zuten azalpenik eman behar
izan poliziaren edo ikastetxeko zuzendaritzaren aurrean,
eta %1 baino ez zuten ikastetxetik kanporatu. Errealitate
negargarri batekin egiten dugu topo: unibertsitate esta-

tubatuar batetik egotzia izateko aukera gehiago ditu az-
terketa batean kopiatu duenak klasekide bat bortxatu
duenak baino.

Gurean, titular asaldagarriak bata bestearen atzetik ja-
sotzen ditugun jario etengabe eta itogarri honetan, su-
mindura eta amorrua sentitzen dugu. Hala ere, kasu
gehiago salatzeak ez du esan nahi erasoak gehitu direnik.
Goazen kasu guztiak kalera ateratzera, “gertatzen diren
gauzak”, “beti gertatu izan dena” edo “etxean garbitu be-
harreko arazoak” gehiago izan ez daitezen. Prebentziora-
ko funtsezkoa da hezkuntza, berdintasun eta errespetu
baloreak indartzea; emakumea objektu bilakatzearen
ideiatik aldentzea, norbaiten jabetza garen sentimendua
behin betiko suntsitzea. Epe ertain eta luzera begirako
eguneroko lan isila funtsezkoa da. Isila ez da izango, or-
dea, erantzuna: ez goaz ohitzera eta ez goaz onartzera. •

{ datorrena }

Gerturatu eta hamalau

Prebentziorako funtsezkoa da hezkuntza,
berdintasun eta errespetu baloreak
indartzea; emakumea objektu bilakatzearen
ideiatik aldentzea, norbaiten jabetza garen
pentsamendua behin betiko suntsitzea

Iratxe Urizar
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E
uropak berak onar-
tu du: egungo ba-
liabideen ustiapen
ereduak marka guz-
tiak hautsi ditu eta
ez da jasangarria

etorkizunera begira. Hori ho-
rrela, ekonomia zirkularre-
rantz abiatzeko lehen urratsak
egitea adostu du; baliabideen
ustiaketa ereduak paradigma
aldaketa bat behar duela onar-
tu du. Gauza jakina izan arren,
ez da ahuntzaren gauerdiko
eztula Europako Legebiltzarre-
an kontu hauetaz eztabaida-
tzea, are gutxiago egungo pa-
nomara i luna aitortu eta
etorkizunera begira eredu al-
daketa bat proposatzea.
Sirpa Pietikäinen europarla-

mentari finlandiarrak eraman
zuen eztabaida Legebiltzarre-

ra. Finlandiako National Coali-
tion Party-ko kidea –zentro es-
kuineko alderdia, Europako Al-
derdi Popularraren baitan
kokatzen dena– bera, Europa
mailan ikuspegi ekologikotik
jasangarria den eredu baten al-
de agertzen da; jasangarria, bi-
zi ereduari dagokionez, ga-
rraioari begira, produkzioan
eta kontsumoan; eta hori ba-
liabidez hornitzeko –lege-
esparruez, batez ere– borrokan
dihardu.
Abiapuntua sinplea da; hel-

burua lortu arteko bidea, be-
rriz, oztopoz betea dago. Balia-
bideen erabileran dago gakoa,
hauen ustiapen eraginkorra 
lortzean. Egungo egoeran, ba-
liabideak modu jasangaitz ba-
tean ustiatzen ditugun garaio-
tan, ingurumena kaltetzen eta
etorkizun ekonomikoa zalan-
tzan jartzen ari gara: mundu
mailan produzitzen den guztia
sortu eta eragiten diren hon-
dakinak kudeatzeko, mundu
mailako ekonomia, baliabide-
en ikuspegitik, planeta bat eta
erdi erabiltzen ari da. Gainera,
egoera hau aldatu ezean,
2030era begira aurreikusten
da bi planeta beharko lirateke-
ela. «Bide honetan jarraitzen
badugu, irteera ekologiko eta
ekonomikorik gabeko kale itsu
batean amaituko dugu», adie-
razi zuen Pietikäinenek Euro-
pako Legebiltzarrean.
Gizakiari Lur planetak jarri

dizkion mugak gainditzen ari
gara, eta horren adibide beste-
rik ez dira klima aldaketa, de-
forestazioa, desertifikazioa, 
biodibertsitatea galtzea eta gi-
sako efektuak. Horregatik, in-
gurumenari kalte gehiago egi-
ten jarraitu gabe, baliabide
gutxiago ustiatzea proposatu
zuen politikari finlandiarrak,
bizi baldintzak eta egungo on-
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Ekonomia zirkularrerantz
{ analisia } Aimar Etxeberria Korta
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Ekonomia zirkularreranzko
bidea hartu du Europak,
inplizituki bada ere egungo
garapen ereduaren porrota
aitortuz. Baliabideen
ustiapen egokia arazo
ekologikoaren eta
etorkizuneko erronka
ekonomikoen soluziobide
izan daitekeela onartu du

hu
tsa Baliabideen neurrigabeko ustiaketak hainbat fenomeno kaltegarri eragiten ditu; deforestazioa da horietako bat. GAUR8
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gizatea galdu gabe, hori bai.
«Lehiakortasunean urratsak
egin ditzakegu, Europa berrin-
dustrializatu dezakegu eta gu-
re bizi maila hobetu dezakegu,
ekonomiaren hazkundea balia-
bideen ustiapenarekin erlazio-
natzeari uztearekin soilik», na-
barmendu zuen.

Egun, Europak arazo larri bat
dauka: munduko beste edo-
zein eremuk baino gehiago be-
har du baliabideen inporta-
zioa; erabiltzen dituen gaien
%40 inportatzen ditu. Zifra ho-
rrek, gainera, gora egiten du
estrategikoak diren hainbat ba-
liabidez hitz egitean, minera-
lak eta substanzia elikagarriak
kasu. Baliabideen ustiapen era-
ginkorra egiteko beste arrazoi
bat, Pietikäinenentzat. Gaine-
ra, Europako Batzordeak egini-
ko kalkuluen arabera, baliabi-
deen emankortasuna
handitzeak bi milioi lanpostu
berri sortuko lituzke Europar
Batasunean 2030. urtera bitar-
te. Finean, politikari finlandia-
rrak defendatzen duena da ba-
liabideen ustiaketa eraginkor
bat egun pairatzen dugun ara-
zo ekologikoaren eta etorkizu-
neko erronka ekonomikoen so-
luziobide izan daitekeela.

Paradigma aldaketa
Sirpa Pietikäinenek proposatu-
tako bideak, baina, paradigma
aldaketa bat eskatzen du hala-
beharrez. Ez da egungo baliabi-
deen neurrigabeko ustiapena-
rekin eta kontsumo mailekin
ekonomia zirkularraren ziklo-
an sartzeko aukerarik. Hala, ba-
liabideen ustiapen eraginkorra
sei kontzeptuon bidez kokatu
du politikari finlandiarrak:
ekonomia zirkularra, baliabi-
deak «ur-jauzi» gisan erabil-
tzea, hondakinen arloko hie-

rarkia, ekoizleen jarrera ardu-
ratsuagoa, industria arloko sin-
biosia eta negozio ereduen al-
daketa.

Ekonomia zirkularrari dago-
kionez, lehenengo urratsa eko-
nomia linealari amaiera ema-
tea izango litzateke, hau da,
hartu-egin-kontsumitu-ezaba-
tu eredua bertan behera uztea.
Ekonomia zirkularraren baitan
material ez berriztagarri guz-
tiak zirkuitu itxian mugitzen
dira. Hondakinak bildu, birzi-
klatu eta berrerabili egiten di-
ra, hau da, ez da zaborrik sor-
tzen. Bestalde, baliabideak
«ur-jauzi» gisa erabiltzeak
esan nahi du hauei ahalik eta
eraginkortasun gehien atera-
tzea. Horretarako, balio gehiga-
rriak dituzten baliabideak us-
tiatu behar dira, eta ondoren,
hauek ahalik eta aldi gehiene-
tan erabili.

Hondakinen hierarkizazioari
esker –prebentzioa, berrerabi-
lera, birziklapena, berreskura-
tzea eta ezabatzea– baliabide
bakoitzetik probetxu handiena

ateratzen da, apenas hondaki-
nik sortu gabe eta, azken bu-
ruan, zero zabor eredu batera
iritsiz. Baina, ekoizleek ere ba-
dute zereginik ekonomia zir-
kularreranzko bidean. Eurek
izan behar dute produktu ba-
ten azken zikloa ixtearen ardu-
radunak, hau da, eurek ardura-
tu beharko dute saldutako
produktu horren jarraipena
egin eta azken unean produk-
tua ziklora kateatzeaz. Sinbiosi
industrialaren bidez, berriz,
ekoizleak elkarlanean aritzen
dira euren artean, batak beste-
aren subproduktuak erabiliz.

Azkenik, eta negozio eredua-
ri dagokionez, hainbat dira ba-
liabideen erabilera eraginkorra
hobetzea helburu hartuta sor-
tzen ari diren negozio ereduak.
Honen adibide bat izan daiteke
alokairu-salmenta eredua lan-
tzen dutenena. Honen bidez,
produktua bera saldu beharre-
an produktu horrek eskaintzen
dituen funtzio edo zerbitzuak
dira saltzen direnak. Eredu ho-
nek enpresek diru-iturri egon-

kor bat izatea ahalbidetzen du,
eta baliabideen erabilera gu-
txitzea eta produktuen man-
tentze egokia bermatzea susta-
tzen du.

Aldaketa sustatu
Sirpa Pietikäinen parlamenta-
riaren aburuz, egungo politi-
kek ez dute ekonomia zirkula-
rrak beharrezko duen
paradigma aldaketa bultza-
tzen. Haren iritziz, material ba-
liotsuak –zeinetariko askok
kostu ekologiko eta sozial han-
dia duten– zabortegietan edo
erraustuta amaitzera kondena-
tzen dituen eredu batean kate-
atuta dago Europa.

Egoera hau iraultzeko pizga-
rrien beharra dagoela ondo-
rioztatu du politikari finlan-
diarrak, pizgarri ekonomikoak
nahiz lege mailakoak. Ondo-
rioztatu ez ezik, adibideen be-
rri ere eman zuen Europako
Legebiltzarrean. Hala, hainbat
finantziazio-mekanismo bidez
berrikuntza sustatu daitekeela

hutsa

1,5
planeta ari da
erabiltzen gizakia,
baliabideen
ikuspegitik, mundu
mailan produzitzen
den guztia sortu eta
eragiten diren
hondakinak
kudeatzeko

%40
Europak erabiltzen
dituen materialen
artean inportatzen
duen kopurua.
Zifrak gora egiten
du estrategikoak
diren hainbat
baliabideez hitz
egitean

Ekonomia zirkularreranzko bidean nahitaezkoa da ekonomia lineala –hartu-egin-kontsumitu-ezabatu– alde batera uztea. GAUR8



hutsa

atzerria

adierazi zuen, zerbitzu eta
produktu eraginkorretan zen-
tratuz, batez ere. Era berean,
produktu hauen eskaria han-
ditzen lagun daitekeela gai-
neratu zuen, kontratazio pu-
blikoko prozesuen bidez zein
ingurumenarekiko mesede-
garria den fiskalitatea ezarriz.
Produktuei diseinu ekologi-
koko elementuak txertatzea
ere proposatu zuen, eta egun-
go legedia aldatzearen beha-
rra azpimarratu zuen, baldin
eta egungoak produktu be-
rrien garapena edota eredu
ekonomiko berri bat garatzea
oztopatzen badu. Ildo horri
jarraiki, pixkanaka, inguru-
menarentzat kaltegarriak di-
ren jardueretarako diru la-
guntzak bertan behera uzten
joatea proposatu zuen.

Europako herrialdeetako le-
gerian zentratuz, hauetan
ekosistemikoak diren zerbi-
tzuak edota biodibertsitatea
bezalako elementuak ez dau-
dela txertatuta salatu zuen,
ezta arrisku ekologiko edo so-
zialak ere, hauek ekonomia-
ren epe laburreko emaitzetan
eragina dutela aldarrikatuz.
«Horrek kapitalaren kudeake-
ta oker batera garamatza», az-
pimarratu zuen. Horregatik,
estatu finantzarioetan, konta-
bilitatean eta informazio
integratuan arrisku sistemi-
koak kontuan hartzeko pro-
posamena luzatu zuen: «Be-
harrezkoa da baliabideen
eskasia, ingurumen arriskuak
eta halako kontzeptuak lege-
dia finantzariora gehitzea».

Gainera, beharrezkoa irudi-
tzen zaio inbertitzaile eta era-
kundeen arteko inbertsio ere-
dua aldatzea, hau denboran
luzeagoak izango liratekeen
inbertsioekin ordezkatuz.
«Enpresen eta ingurumena-

ren artean ez dago kontraesa-
nik, interes eta onura batera-
tuak baizik», adierazi zuen.
Talka, bere esanetan, berri-
kuntzaren eta baliabideen
eraginkortasunaren alde egi-
ten dutenen eta politikoki eta
merkatuen menera kateatuta
geratu direnen artean dago
Pietikäinen ustez. Ildo horre-
tan, lehenengo multzoko en-
presen aldeko apustu garbia
egin zuen.

Egindakoa neurtu
Ekonomia zirkularraren gai-
neko irakurketa, proposa-
men, lege aldaketa eta aba-
rrek ez dute baliorik
egindakoaren azterketarik
egin ezean, ezta atzerapauso-

ak onartuz gero ere. Horrega-
tik, arloz arlo aurreratutako
hori guztia neurtzearen alde-
koa da politikari finlandiarra.
Neurtze hori, ordea, guztien
parte-hartzearekin egin behar
delakoan dago, hau da, guz-
tien artean hitzartutako adie-
razleak ezarriz: «Ondorioz,
Europar Batasunak oinarriz-
ko adierazle bat garatu behar
du, baliabideen eraginkorta-
suna neurtzeko orduan lotes-
lea izango dena».

Baina adierazle komun bat
nahikoa ez eta azpiadierazle-
ak eratzearen proposamena
ere luzatu zuen. Helburua,
horien bidez baliabideen
eraginkortasuna alderdi ez-
berdinetatik neurtzea izango
litzateke, hartutako konpro-

misoen artean zentzuzkoe-
nak zein diren aztertzeko
edota kostuen arabera eragin-
korrenak zein diren ikusteko.

Sirpa Pietikäinenen esane-
tan, adierazle komunen ga-
rrantzia erraz uler daiteke
kontabilitatean pentsatuz ge-
ro: «Enpresek aldiro euren
irabazien berri ematen dute.
Zifra horrek denbora tarte ja-
kin batean enpresa jakin ba-
tek irabazitako diruaren berri
ematen du. Hainbat azpi-
adierazleri esker, sortutako
defizitaren edo irabazien zer-
gatien berri jakin daiteke».
Horregatik, enpresen finan-
tza fluxua modu bateratuan
aztertu daitekeen bezala, es-
tatuen baliabide ustiaketa ere
modu komunean aztertu be-
harko litzatekeela uste du po-
litikari finlandiarrak. «Euro-
par Batasunak anbizio
handiko helburu bat zehaztu
behar du energia eraginkorta-
sunari dagokionez, adierazle
komunetatik abiatuta. Era be-
rean, ateak irekita utzi behar
dizkie negozio eredu berriei
eta erabaki politikoei», adie-
razi zuen Europako Legebil-
tzarrean. 

Garatutako analisiaren oi-
narri den agiriak –‘Sobre el
uso eficiente de los recursos:
avanzar hacia una economía
circular’– babes zabala jaso
zuen Europako Legebiltzarre-
an igaro uztailaren 9an egin
zen bozketan: 394 aldeko bo-
to jaso zituen, 197 aurkako eta
82 abstentzio. Beraz, eta pape-
rean bada ere, esan daiteke
Europa ekonomia zirkularre-
ranzko bidean jarri dela. Da-
tozen urteetan frogatu ahalko
da abiatutako bidea etapak
egiten doan ala guztia Bruse-
lan onartutako paper batean
geratzen ote den.
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Ingurumenari kalte
gehiago egiten jarraitu

gabe baliabide gutxiago
ustiatzearen aldekoa da

Sirpa Pietikäinen,
egungo ongizate maila

galdu gabe. 
GAUR8
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Siriako, Irakeko, Afganistaneko... gerrateen ondorioz

edo pobrezia dela-eta egunero Europara ihesean iris-

ten diren milaka lagunen dramak ez du etenik. Grezia-

ko Lesbos irla turistikora, esaterako, egunero 2.000

etorkin iristen dira, plastikozko txalupa txikietan horie-

tako asko. 90.000 biztanle dituen uhartean egoera ge-

ro eta larriagoa da. Kos uhartean, 1.750 pertsona Gobernuak bidalitako ferry batean zain daude.

Babesa besterik ez dute eskatzen. Astearte goizean, Kosera iritsi nahian ari ziren bost siriar ito

egin ziren, euren txalupa irauli eta gero. 24 pertsona zihoazen barruan. Alemanian, aurten,

750.000 lagunek eskatu dute babes politikoa. Marka guztiak hautsiko ditu kopuru horrek, Barne

ministroak ohartarazi duenez. Bien bitartean, Sirian aire erasoek dozenaka pertsona, emakume

eta ume mordoa tartean, hil dituzte aste honetan. Horietako bonbardaketa bat merkatu batean

izan zen. Eta Yarmurkeko palestinar errefuxiatu gunean tifusa barreiatzen ari da... A. Lertxundi

GREZIAKO IRLA TURISTIKOAK
GERRAREN ONDORIOEN ISPILU

Achileas ZAVALLIS | AFP

C IKUSMIRA
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D
enbora gutxi geratzen zaio agintean Espainia-
ko PPri 2015eko bukaerako hauteskunde oro-
korrak baino lehen. Lau hilabete, gehienez,
etxeko lanak txukun eginda uzteko. Amaiera-
ko oharra egiteko. Horregatik, gauzak ederki
errematatuta lagatzeko lege ekimen berriak

ikusten ari gara azken asteotan. “Mozal Legea” izan da deiga-
rrienetako bat; espazio publikoa, guztiona omen dena, modu
aski zapaltzailean arautu duena. Eta, azkena, kasualitatez uda
honen atarian onetsi dena, Mendien Lege berritua.
Bertan, 2013ko Kosta Legearen aldaketan erakutsitako jarre-

ra garapenzalean oraindik gehiago sakondu dute neolibera-
lek, UPyD eta UPNren aldeko bozekin, eta PSOEren abstentzio
koldarrarekin. Haien guztien logika kapitalistari jarraikiz, in-
gurumena babesten duen arkitektura juridiko oro desarautu
beharra dago, ekonomia berpizteko aitzakia sakrosantua dela
medio. Ekologiaren kalamatrika aspergarria polita baita soi-
lik turistak (turisten dibisak) erakartzeko amarru eraginkorra
den bitartean; baina ez dira lirikarako garai onak, eta, eteki-
nak epe ahalik eta laburrenean lortu nahi direnez gero, hobe
ez nahastea ingurumenaren kontua eztabaida ekonomikoan.
Europako hazkunde tasarik handienari eutsi behar zaio (da-
goeneko urte arteko % 3 gainditu du Espainiak), kosta ahala
kosta.

«Espainia Marka» ez baitu soilik osatzen euskaldunok as-
ki ongi ezagutzen dugun linguizidio etengabeak. Badirudi
ekozidioa ere espainiar DNAren parte dela. Bestela, nola

ulertu halako atzerakada eman izana Mendien Legearekin?
Zeren eta, amaierako ohar bat izan arren, 50. artikuluari gehi-
tu zaion esaldiak ateak irekitzen dizkie asmo urbanistikoekin
eragindako sute “nahigabekoei”: erretako basoak ezin dira 30
urtez erabileraz aldatu (muga hori PSOEko Cristina Narbonak
egokiro sartu zuen 2006an), «interes publikoko premiazko
arrazoirik egon ezik». Amaierako ohar hori izan da PPren
ekarpen bikaina. Zer izan interes publikoko premiazko arra-
zoi, hor dago koska. Ia edozein gauza, ongi argudiatuz gero:
industrialdeak, etxebizitzak, bulegoak… Horien guztien erai-
kuntzak barne produktu gordina handitu baitezakete. Baita
sustatzaileen poltsikoak ere, bide batez.

Ez da huskeria, Espainia beti dagoelako Europako suteen
urteroko sailkapenetako buruan, Portugalekin batera.
WWF Naturarentzako Mundu Funtsaren arabera, gainera, Es-
painian urtero jazotzen diren 14.500 suteetatik %55 nahita
eragiten dira, eta, %23, arduragabeki. Eta aurrekari piromano-
urbanistikoak ez dira lasai egoteko modukoak. Benidormeko
Terra Mítica parke tematikoa nola eraiki zen gogoraraz daite-
ke, esaterako, 1992an baso babestu batek jazotako sute handi
eta susmagarri baten ondorioz, artean Eduardo Zaplana alka-
te zela. 1995ean, jada Valentziako Generalitateko presidente
zela, parkea, bi golf-zelai eta zenbait hotel eta apartamentu
turistiko ere barne hartzen zituen proiektu handinahia inte-
res orokorreko izendatu zuen Zaplanak. Baita azkar eraiki ere.
PPren amaierako oharrari esker baso gehiago ikus ditzake-

gu sutan. •

Ilustrazioa: UNAI FERNANDEZ DE BETOÑO

Unai Fernandez de Betoño
Arkitektoa

Amaierako oharra
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rrakasta izan du Arnaldo Otegik Logroñoko
ziegatik euskal jendartearentzat asmaturiko 
agurrak (hain arrakastatsu, ezen Pablo Igle-
siasek berak bere egin duen ‘‘Irribarre egin,
irabaziko dugu-eta’’ hori). Baina onar deza-
gun azken bolada honetan ezkerreko abertza-

leen artean argi izpiak/aukerak gidari hartzen dituztenen
irribarrea baino, alde ilunak/gabeziak lehenesten dituzte-
nen tristurak gailentzen ari direla. Haserraldien marma-
rra, behintzat, ozenago entzuten da, erakargarriagoa
omen da. Hortaz, agian zertxobait gaurkotu eta zorroztu
beharko litzateke Arnaldoren lelo animosoa, eta garbi
utzi: irribarre egin gabe, irabazterik ez dago-eta. Iribarre
egin, bere zentzu zabalenean: errealitatea perspektiba lu-
zean begiratu, ilusioa landu; burua ireki; albiste onak na-
barmendu eta txarrak gerta ez daitezen etsi gabe ahale-
gintzen segitu; guettoetatik atera eta jendearekin
(gutarrekin eta gutarrak ez
direnekin) egon, hitz egin, ez-
tabaidatu, disfrutatu ahal ba-
da; eta noizbehinka, norbere
buruaz barre pixka bat ere 
egin (autokritika sanoa, ale-
gia). Ibilbide orri, ekimen po-
litiko, hauteskunde emaitza
eta abarren gainetik, giza ja-
rrera xumeago hauetan as-
matu beharko du ezkerreko
mugimendu abertzaleak, au-
rrera egin nahi badu. 
Adibide –adierazgarri– ba-

tzuk utzi dizkigute azken
egun hauek, eremu ezberdi-
netan. Athleticek lortutako kopak, esaterako, eztabaida bi-
txiak eragin ditu han-hemenka, giroa ozpinduz. Alde bate-
an, athleticzaleak izan ala ez, gehiago ala gutxiago
bihotzez eta sano poztu direnak. Kontrako muturrean,
«futbola, herriaren opioa» dogmari atxikiak ospakizunak
errefusatu dituztenak. Eta ustez erdian, bietatik aldendu
baina badaezpada, inor ez aztoratzearren-edo, serio eta
festatik kanpo gelditu direnak, sektore honen ordezkari
politikoak kasu. Azken emaitza: hirutik bi irribarre zipi-
tzik egin gabe.
Era berean, marka da, gero, Gasteizko jaiek zabaldutako

orbaina, non eta Nafarroarekin batera egoera politikoa eta
soziala iraultzeko aukera sendoena gorpuzten ari zen to-
kian. Istilu zehatzaz ez dago gehiago esaterik, aski ezagu-
na baita, baina geroko ondorioek eta hasierako jarrerek
presazko hausnarketa merezi dute. Izan ere, parekidetasu-

na helburu bada, ez dirudi hain gauza zaila denik adosgu-
neak bilatzea eta ahalegin horri elkarrekin ekitea. Jazota-
koak, ordea, beste asmo ezkutu batzuk agerrarazi ditu: an-
tza, hainbat feministak blusa eta nesken mugimendua
ezabatu nahi dute eta, aldiz, hainbat blusa eta neskak mu-
gimendu feminista desagerrazi nahi dute, nahi den orde-
nean irakurrita. Bion kaltetan, baina bereziki guztiona den
borroka ahuldurik. Tartean, EAJko alkatea, bere burua bi-
tartekari eskaintzen. Ur nahasietan beti agertu ohi da
arrantza oparoa aurreikusten duenik.
Serioagoa, gaiak hala agintzen du, presoen aferaren in-

guruan aspaldi hasitako elkar mokoka. Batzuen zein bes-
teen (guztion) grina euskal espetxeratu eta iheslariak aha-
lik eta azkarren etxera ekartzea bada, erretolika gehiegi
barnebiltzen du amnistiaren kontzeptuari buruzko ikami-
kak. Penagarria da zapore mikatz hori ongietorrietaraino
iristea. Hainbeste urtetan atzeratutako poza zapuztu,

epeldu edo duen garrantzirik ez emateak mixerien tamai-
naren berri ematen du, beste ezerk baino hobeto.
Askotan aipatua izan da Estatuak konponbide prozesua-

ri ezarritako blokeoak eztabaida gatazkaren ondorioetan
trabatu eta prozesu politikoa atzeratzea duela jomugan.
Bestelako helburu paralelo bat ere badu, eskema orokorra-
ri baino jende arruntari eragiten diona: etsaiari gerra psi-
kologikoa ematea, irabaztea ezinbestekoa dela barneraraz-
tea, gezurra izan arren. Dudarik ez, ondorioak ditu. Esan
liteke Estatuari eta sistemari irabazi ezin izatearen hain-
baten sentsazioak ondoan dagoen beharreko lagunari ira-
bazteko gogoa ekarri duela. Eta sumindura honek bestela-
ko su txikiak piztu eta elikatzen dituela. Hortaz, hurrengo
borroka nagusia, dinamika politiko handietan baino, nor-
banakoen jarreretan dela esango nuke. Hortik hasten da
irabazteko bide bakarra. Irribarre egitetik. •

{ asteari zeharka begira }

Irribarre egin gabe 
irabazterik ez dago-eta

Udakoak ikusita, Arnaldoren lelo animosoa
zertxobait moldatu beharko litzateke.
Zentzu zabalenean egin behar da irribarre:
perspektiba erabili, ilusioa landu, burua
ireki, atera, poztu, hitz egin... Edo jai dugu

hutsa

hutsahutsa

Ramon Sola
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itzak berak
dioen bezala,
e u s k a r a r e n
ezaguera eta
erabilera neur-
tu eta segurta-

tuko duen agiria da Euskararen
Gaitasun Agiria, EGA bezala eza-
gutzen dena. 1982an plazaratu
zen lehendabizikoz titulua, La-
kuako Gobernuaren Hezkuntza,

Unibertsitate eta Ikerketa Saila-
ren eskutik, euskararen gaitasu-
na neurtzeko sistema baten be-
harra zegoela-eta.  Hala ere,
Euskaltzaindia izan zen euska-
raren gaitasuna neurtzeko az-
terketak eta agiriak bideratzen
lehena.
Azken 30 urte pasatxo haue-

tan EGA izan da euskararen gai-
tasuna modu ofizialean neur-

tzeko tresna ia bakarra; horrek,
«desitxuratu eta gaindimentsio-
natu» egin du agiriaren ustezko
balioa, AEKren ustetan. Bada,
azterketaren inguruko eztabai-
da piztu da PSEren eskutik, agi-
ria lortzeko saiakera egiten du-
tenen artean lautik bat delako
titulua eskuratzen duena.
Patxi Lopez lehendakari zene-

an Hezkuntza sailburu zen Isa-
bel Celaa izan da sua piztu due-
na. Pasa den uztailaren 21ean
egin zituen adierazpenetan, adi-
tu talde independente batek
EGA titulua eskuratzeko egiten
den azterketaren edukiak eta
ikuspegia berrikusteko eskaria
egin zuen, «azterketa gainditzen
dutenen portzentajea txikia de-
lako». Ildo horretan, zerbaitek
«huts» egiten duela gaineratu
zuen, eta administrazio publi-
koak «zirkinik egin» gabe ezin
duela geratu aldarrikatu zuen.
«Egoera honek frustrazioa

sortzen du EGA titulua eskura-

Herritar bakoitzak bere
mailan
«euskahaldundu» behar
duela aldarrikatzen du
AEK-k. 
Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

EUSKARAREN GAITASUN AGIRIA
Euskararen ezagutza eta gaitasun maila,
bere tokian jarri beharreko bi elementu

Aimar Etxeberria Korta

Eztabaida piztu da EGAren inguruan PSEren eskutik,
azterketa gainditzen dutenen portzentajea txikia dela-eta.
Euskalgintzako eragileek, berriz, azterketari duen garrantzia
eman nahi diote, ez gehiago eta ez gutxiago. Euskaraz
jakitea eta EGA azterketa gainditzea bi kontu ezberdin
direla nabarmendu nahi dute.

HEZKUNTZA / b
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tzeko ahalegina egiten duten
milaka pertsonen artean. Enple-
gu bat aurkitzeko egiten dute
EGA ateratzeko ahalegina, eta
denbora eta diru asko eskain-
tzen diote erronkari», azpima-
rratu zuen Celaak. Zentzu horre-
tan, azterketa gainditzen ez
dutenen zergatian sakondu be-
harra dagoela ere adierazi zuen,
azterketa egiten dutenen, hauen
prestakuntzaren edota azterke-
taren beraren egokitasunaren
errua ote den jakiteko.

DATUAK ETA ALDERAKETAK

Pertsona batek euskaraz, ahoz
zein idatziz, gaitasun maila kon-
kretu bat duela erakusten duen
ziurtagiria da EGA. Titulua esku-
ratzeko hiru proba edo azterke-
ta gainditu behar dira: atariko
proba,  azterketa idatzia eta
ahozko azterketa. Lakuako Go-
bernuak banatzen du titulua
Euskal Autonomia Erkidegoan,
Nafarroakoak Foru Erkidegoan
eta Euskararen Erakunde Publi-
koak Ipar Euskal Herrian.
Atariko proba 85 itemez osa-

tutako azterketa bat da, eta,
printzipioz, 60 erantzun zuzen 
behar dira berau gainditzeko.
Hala ere, atariko proba aurkez-
ten direnen %50ak gainditu be-
har duela-eta, 60 erantzun posi-
tiboko langa hori jaitsi egin ohi
dute. Proba idatzia, berriz, bi
ataletan banatuta dago: ulerme-
na eta idazmena. Bi atalen arte-
an 50 puntu osatzen dira eta
gainditzeko 27 dira lortu beha-
rrekoak. Azken probak ahozko-
tasuna neurtzen du eta bi atal
ditu honek ere: entzutezko uler-
mena eta mintzamena. 50 pun-
tu daude jokoan azken proba
honetan ere, baina 25 dira gain-
ditzeko lortu beharrekoak kasu
honetan.
Lakuako Gobernuaren Hez-

kuntza, Hizkuntza eta Kultura
Sailak emandako datuen arabe-
ra, 2009-2014 urte artean EGA
azterketara aurkeztutakoen
%23,42k eskuratu zuten agiria.
Batez beste, 13.676 pertsona aur-
keztu dira azterketara aipatu ur-
teen artean, eta iragan 2014a
izan zen emaitza hoberenak
eman zituena: 11.298 pertsona
aurkeztu ziren eta horietatik
2.993k eskuratu zuten titulua,

hau da, aurkeztutakoen %26,49k
eskuratu zuten EGA. Antzekoak
dira Nafarroako Gobernuak
emandako datuak ere. 2013 eta
2014ko emaitzei dagokienez,
%22,35ek eskuratu zuen EGA ti-
tulua Foru Erkidegoan. Autono-
mia Erkidegoarekin alderatuta
pertsona gutxiago aurkezten da
azterketara –1.429 pertsona ba-
tez beste aipatu urteetan–, eta
azterketa gainditzen dutenen
kopurua ere zertxobait txikia-
goa da. Ipar Euskal Herriko da-
tuak eskuratzen ahalegindu ba-
gara ere,  ezin izan dugu
Euskararen Erakunde Publikoa-
rekin harremanetan jarri.
Bada, komenigarria da EGA

Europa mailan erabiltzen diren
erreferentzia markoen baitan
kokatzea. Honen arabera, C1
maila izango luke, ingeleseko
Advanced edo frantsesezko
DALF bezala. Alde horretatik, eta
Lakuako Gobernuak emandako
datuen arabera, Hizkuntza Esko-
la Ofizialean 2013-2014 ikastur-
tean egin ziren azterketekin
alderatuz, EGA Europako Errefe-
rentzia Markoaren baitako beste
hizkuntzen gainditze maila be-
rean dagoela ondoriozta daite-
ke. Aipatu ikasturtean %24,29
izan ziren ingelesezko C1 maila-
ko azterketa gainditu zutenak,
%25,37 izan ziren frantsesezkoa
gainditu zutenak, %24,14 alema-
nezkoa gainditu zutenak eta
%25,89 euskarazko azterketa
gainditu zutenak, hau da, EGA-
ren baliokidea den titulua esku-
ratu zutenak.
Honek adierazten du Europa-

ko Erreferentzia Markoaren ba-
tez bestekoan kokatzen dela
euskarazko C1 maila, baina, gal-
dera da: normala da euskararen
lurraldean euskarazko azterketa
gainditzen dutenen maila inge-
lesezkoa, frantsesezkoa edo ale-
manezkoa gainditzen dutenen
maila berean egotea? Baina kon-
tuz, horrek ez du esan nahi az-
terketaren maila jaitsi behar de-
nik jende gehiagok gainditu
dezan.

HIZTUNAK BEHAR DIRA

Euskararen inguruan lanean da-
biltzan eragileak bat datoz EGA-
ren inguruan duten iritzian.
EGAri duen garrantzia emateanEAEn %23,42koa da azterketa gainditzen dutenen batez besteko tasa. Nafarroan, aldiz, %22,35ekoa. Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS
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zentratzen dira, ez gehiago eta 
ez gutxiago: Europako Errefe-
rentzia Markoaren arabera eus-
karazko C1 maila aitortzen duen
titulua da. Hala, errenkan iritsi
ziren Celaaren proposamenari
emaniko erantzunak. Lakuako
Gobernuaren Hizkuntza Politi-
karako sailburuorde den Patxi
Baztarrika izan zen lehenengoe-
tariko bat. “Deia” egunkariari es-
kainitako elkarrizketan, EGA az-
terketaren emaitzak eta
euskararen ezagutza maila bi
kontu ezberdin direla adierazi
zuen: «EGAk oso altua den mai-
la linguistiko bat ziurtatzen du,
hainbat funtzio akademikotara-
ko beharrezkoa dena, unibertsi-
tatean euskarazko ikasgaiak
ematea, adibidez. Agerikoa da
gizartearen gehiengoak ezin
duela maila horretako ezagutza
bat izateko asmoa izan».
Hein horretan, gizarte guztiak
hizkuntza maila bera ezin duela
izan adierazi zuen eta, «beneta-
ko helburua» euskara erabiltzea
dela gaineratuz, guztiek EGAren
beharrik ez dutela azpimarratu
zuen. «Ondorioz, EGA azterketa-
ren gainditze mailetan aurrera
ez egiteak ez du esan nahi eus-

kararen ezagutzan eta erabile-
ran aurrera egiten ez denik»,
adierazi zuen. Hala ere, azterke-
ta gainditzen dutenen kopurua
hobetu beharreko kontu bat de-
la aitortu zuen, baina «drama-
tismorik gabe eta objektibotasu-
na galdu gabe».
Antzerako hitzak erabili zi-
tuen Euskaltzaindiko lehenda-
kari den Andres Urrutiak ere.
Azterketaren egokitasuna de-
fendatu zuen Gasteizko Udala-
rekin euskararen erabilera sus-
tatzeko erdietsi  zuten
akordioaren berri emateko egin-
dako prentsa agerraldian, beste-
lakoan bere izatearen zergatia

galduko lukeelakoan, hau da,
trebetasun linguistiko batzuk
aitortzea: «EGA azterketa gida-
baimena ateratzeko egiten den
azterketa bezala planteatzen ba-
da, bere izatearen zergatia gal-
duko luke». Haren esanetan,
EGAren garrantzia hizkuntza
trebetasun batzuk aitortzean
datza eta, gainera, uste du bar-
neratutako kontu bat dela hori,
«azterketa prestatzearekin nahi-
koa ez delako».
AEKren esanetan, berriz, La-
kuako Gobernuaren Hezkuntza
Sailak aurkeztutako datuak
esanguratsuak dira eztabaida
kokatzen laguntzeko. Hala, go-

goratzen du Europan erabiltzen
den Hizkuntzen Erreferentzia
Markoaren arabera, inguruko
hizkuntzetan dagoen maila be-
reko azterketen gainditze tasak
dituela EGAk. «Hortaz, non dago
gakoa? Gure ustez, EGA edo C1
maila bere neurrira ekarri behar
da», adierazi dute AEK-koek. He-
rritar bakoitzak hizkuntza era-
biltzeko dituen behar eta gaita-
sunak,  testuinguru eta
zereginen arabera, ezberdinak
direla aitortzen dute: «Adibidez,
elektrikari ona izan eta euskaraz
ederki aritzeko ez da zertan
izan, derrigor, EGAren jabe ».
Hein horretan, euskarak, au-
rrera egin dezan, hiztunak be-
har dituela aldarrikatu du AEK-
k. Gaineratu duenez, euskara
maila onargarri batean jakin eta
erabiltzen duten herritarrak di-
ra hezkuntza sistemak eta eus-
kaltegiek sortu behar dutena:
«Esan bezala, gakoa ez da agiri
baten edo beste baten jabe iza-
tea, pertsonari bere eguneroko-
an euskaraz bizitzea ahalbidetu-
ko dioten hizkuntza gaitasunen
jabe izatea baino. Herritar ba-
koitzak, beraz, bere mailan eus-
kahaldundu behar du».

Europako Erreferentzia
Markoaren arabera, C1
mailan kokatzen da EGA,
Ingelesezko Advanced
edo frantsesezko DALF
bezala. 
Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

Euskarak hiztunak behar dituela aldarrikatu du
AEK-k, hizkuntza maila onargarri batean jakin
eta erabiliko dutenak: «Herritar bakoitzak bere
mailan ‘euskahaldundu’ behar du»

Hizkuntza Eskolako datuen arabera, 2013-2014
ikasturtean %25,89k gainditu zuen euskarazko
C1 azterketa, %24,29k ingelesezkoa, %25,37k
frantsesezkoa eta %24,14k alemanezkoa
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Z
uberoako xoko ba-
tetik Euskal Herriko
sinesmen zaharren
irudikapena berrin-
terpretatu dute. He-
rauskorritxe zen-

troan mitologiaren ikuspegi
berria proposatzen dute. Atetik
sartzearekin bat mezua argi eta
garbi agertzen da, “mitologia”
hitzak burura ekartzen dituen
irudiekin ez dugula topo egingo 
azaltzeko: «Eüskal mitologiari
bürüzko marrazki ala irüdikape-
nak 20. mentean baizik ez dira
agertü, ahomihiz helarazirik
izan dira betidanik, eta ondorioz
gela hontan haien itxüratzeko li-
bertate osoa hartü da». 
Askatasun hori oinarri, per-

tsonaia ezberdinak era ezohiko
batean agertzen dira bideoetan,
eskultura txikietan, marrazkie-
tan eta soinuaren bitartez. «Sen-
tsazioetan oinarrituta, gure sal-
tsa egin dugu», azaldu du Pette
Etxebarria proiektua osatu
duen taldeko kideak: «Ez da zen-
tro dibulgatiboa, interpelatu
nahi izan dugu, mitoek duten
interesa piztu nahi izan dugu». 
Zentroari izena ematen dion

Herauskorritxe harriaren kopia
ere atzematen ahal da bertan.
“Atharratzeko harria” bezala
ezagutua dena Maidalenako ka-
peran atzematen ahal da, eta III.
mendean egin zuen Caius Vale-
rius Valerianus erromatarrak
“Herauscorritse” jainkoaren
omenez.
Harria «laidotze edo opa egite

aldare bat da», eta horren ingu-
ruan jan eta edateko bilkurak
izaten ziren, «saihetsetan zizela-
turik ageri diren ontziak eta az-
pil zabalak pentsarazten duten
bezala». Euskal jainkoaren sinis-
mena ospatzeko baliatzen ziren
ekitaldien zentzua eguneratu
eta harria egungo maneretan bi-
ziarazi dute. «Ikuspegia aldatu
dugu sentsazioei lotuta, horre-
tan originaltasuna bada, begira-
tu eta sentitu», nabarmendu du
Etxebarriak.
Egiazko harriaren inguruan

bezala mitoak bizitzaren parte
bilakatzen dira Atharratzeko
zentroan baliabide ezberdinak
erabiliz. Baliatutako tresnetako
bat marrazkiak dira, gaurkota-
sunetik egindakoak, baina garai

usu ikusten dugunetik, askotan
bideo horietan sinpleki erakus-
ten dugu. Esaterako, basajaun
egiteko oihanak guri eragiten
dizkigun sentsazioetatik abiatu
gara». Bideoan hostoz eta larruz
jantzitako gizon argal bat ikus
dezakegu hostoz egindako zego
batekin errekan ura hartzen. 
Sortzaileek emandako tresne-

kin batera, norberak ere inguru-
nearekin bat eginik sentsazioei
atea irekitzeko bidea eman du-
te; sei metroko zulo baten gai-
nean sare bat ezarri dute eta bi-
sitariak hortik ibiltzeko aukera
badu. «Gainean jartzen ahal za-
ra eta marraztu edota etzan»,
azaldu du Etxebarriak.

GIZARTEAREKIN BAT EGINEZ

Proiektuaren hastapenetik da
bertako partaide Claude Labat
historialari eta mitologian adi-

batetik ekarritako zentzua be-
renganatuz: «Marrazki horiek
dira segurean ere, sineste zaha-
rrak eta aztikeriak botitzen di-
tuen jakintza batez baratu diren
azken herexak. Siniste horiei es-
ker, balinba, oso gogorrak ziren
bizimoldeak aisago egariten zi-
tuzten». Soinuak izan dira mito-
logiara hurbiltzeko beste era
bat, adineko zuberotarrek mito-
logiari buruz duten jakitatea eta
irudipena partekatu dute, eta,
hala, zentroan azalpenok entzu-
teko eserlekuak ezarri dituzte.

Bideoak era badira zentroko
protagonista; bost dira orotara,
estetika eta luzera ezberdineko-
ak. Animazioak, oihalen gaineko
efektuak, kanpo zen barne esze-
nifikazioak jasotzen dituzte. La-
minak, basajaun edo jentilak
ikus daitezke bideoetan: «Abia-
puntua ez zen errepresentatzea

MITOLOGIA SENTITUZ
Egungo ikuspegitik berrinterpretatu 
dituzte iraganeko euskal mitoak 

Idoia Eraso

Atharratzeko turismo bulegoaren gaineko estaian
Herauskorritxe mitologia interpretazio zentroa ireki berri
dute. Bertan, euskal kondaira eta mitoetara hurbiltzeko
aukera ematen zaio bisitariari, jentilak, basajaun, lamiak...
bezalako pertsonaia mitologikoak euskarri garaikide eta
ikuspegi berriekin deskubritzeko.

KULTURA / b
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tua, eta Herauskorritxe gauzatu
duten gazteak lagundu ditu bi-
dean. Lau zuberotar, osagarriak
diren lan eremu ezberdinetatik
heldutakoak, izan dira proiek-
tuaren sortzaileak: Joana Etxe-
berri jostuna, Dido Etxeberri di-
seinuan aditua eta arte
plastikoak lantzen dituzten Ma-
ritxu Etxeto eta Pette Etxeba-
rria. Denen artean Kakots elkar-
tea sortu dute.
Xiberoa Herri Elkargoak mito-
logiari buruzko zentro bat egite-
ko proiektu deialdia egin zuen,
eta lau gazteek eskuratu zuten.
Berehala erabaki zuten «beste
manera batez espresatzeko li-
bertatea» hartuko zutela. Mito-
logia egungo arranguren era-
kusle izan behar dela uste du
Labatek ere, eta bere irudikape-
na horren arabera moldatzearen
defendatzaile sutsua da. Gazte-
en ikusmoldea ezagutzean bere-
hala bat egin zuen proiektuare-
kin: «Hemen ez ditugu imajinak
kontsumitzen, baina gure bai-
tan, sakonean, den zerbaiti bu-
ruz mintzatzen».
Ikusmolde hori izan da
proiektuaren abiapuntua: «Mi-
toak sortzen du jendartea eta
humanitatea kontatzen digu.

rritxeko interpretazio zentroak
egindako ekarpenak bestela
“ulertezinak” direla sentitzen
dutenentzat lagungarri izatea
ere badu helburu testuak. Ho-
rrenbestez,  bisitariak berak
izango du bisitari zer zentzu
eman erabakitzeko aukera.
Euskal mitologian aditu ez
izanagatik ezagunak zaizkigun 
hainbat pertsonaiaren gainean
ematen den ikuspegiak harritu
egingo du bisitaria, egungo gi-
zartearen errealitate eta beha-
rretara ekarritako mezuak ema-
ten baitira zentroan. Esaterako,
basajaunaren bitartez bestelako
ideiak helarazten dituzte: «‘Ba-
sa’ izateak ez du erran nahi
‘abre’ edo ‘bahest’ izatea». Bide
horretatik harago eramaten
ahal da gogoeta: «Oihanean edo
basoan bizitzen entelegatzen du
gizakiak izadiaren parte bat be-
ra dela eta izakiak oro elkarri
atxikirik direla. Basajaunak,
hots basoetan bizi den pertso-
naiak, lotsarazten gaitu, zuhurki
bizitzera deitzen gaituelakoz».
Jentilak ere agertzen dira At-
harratzeko turismo bulegoko se-
lauruan. Haien irudikatzeko bi-
deo batean gaztetxo batzuk
agertzen dira zuriz jantzita, eta
ikasgai bat badute helarazteko:
«Mitologia kontakizunak dio
Ürre Aroala arrajiterik ezin dela
agi eta honartü behar dügüla
izadiaren legeak gizonen legeen
gainetik direla».
Laminengana hurbildurik
munduko beste mitologiak
abiapuntu harturik diren be-
raiekiko aurreiritziak baztertu
nahi izan dituzte: «Lamiñak ez
dira debrütto txostakari elibat,
haboroziz-eta jente txarroil eta
ergelak, edo beharri xorrotxak
dütüen elfe üdüriak..». Zer ez di-
ren argitu eta zer diren argi
azaldu dute: «Hoinak ahateen
gisan, palmatürik dütüen eta
ttipixka diren emazte edo gizon
elibat». Ondoren, Herauxkorri-
txe berezi egiten duen mitoen
interpretazioari uzten diote bi-
dea: «Jentetarzün habororen bi-
la dauden gizakien seinale da.
Lamiñek badue jente kenteari
hanitx erakastekorik». Azalpen
guztiak bideoan ikusten dena
ulertu nahi dutenentzat dira,
eta bestela sentitu!

Mitoa pertzepzio, sentsazio ala
emozio batetik agertzen ahal
zaigu». Hitzok oinarri hartuta
Etxeberriak borobildu du ideia:
«Gure xedea mitologia egunero-
koan, bizitzan eranstea izan da». 
Mitologoak Herauskorritxeko
lana «gizartearen zerbitzura» da-
goela adierazi du. Zentzu horre-
tan, turistentzat bezala bertako
jendearentzat ere zer ikasi ekar-
tzen duela gaineratu du: «Euskal
kultura zientifikoki ere aztertzen
da, eta hor ikusten da kondairek
gizarte zaharren beldurrak era-
kusten dituztela. Mitoak ulertu 
eta berrikusteak gaur egungo gi-
zartea laguntzen ahal du».
Labatek lau gazteen eskuetan
egitasmoak berehala hartu

duen «ikuspegi artistikoa» na-
barmendu du. Zentzu horretan,
bisitariak «beren oinarrietan de-
segonkortu» nahi izan dituztela
azpimarratu du: «Horrela jende-
ak mitologia sakonki sentitzen
ahal du». Helarazten duen me-
zuaz gain baliatutako estetika
bera ere aipatu nahi izan du:
«Artistikoki gaur egungo ikus-
pegi oso polita eskaintzen du».
Gaia jorratzeko erak harritu du
historialaria: «Arras kontent
naiz, nik emandako datuekin
harago joan dira».
Interpretazioak interpretazio, 
mitologia zentzu hertsian topa-
tzeko asmoz zentrora hurbil-
tzen direnentzat testu argigarri
bat ere prestatu dute. Herausko-

Mitologiaren ikusmolde
gaurkotu eta pertsonala
ematen dute lau gazte
zuberotarrek
Herauskorritxe zentroan
bideoak, marrazkiak,
soinuak eta eskulturak
baliatuta.  
Bob EDME

Mitologiaren gainean interpretazio zentroak
emandako ikuspegiak bi iritzi kontrajarri sortu
ditu bisitarien artean; anitz maitatu dute
batzuek eta ulergaitza egin zaie beste batzuei

«Alegiak dira gure egünoroztako arrenküren
salazale» esaldiak laburbiltzen du mitologiara
hurbiltzeko zentroaren sortzaileek izan duten
era, baita egin dituzten sorkuntzen xedea ere
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L
au problema eta soluzio bat
jarri nituen aurreko artiku-
luan udako aisialdi egunok
buruari ekiten emateko es-
kaintza gisa. Artikulu honetan
proposaturiko lau problemon

soluzioak datoz eta, era berean, problema
berri bat jarriko dut mahai gainean.

1.- Bederatzi puntuak lotzea lau lerro
zuzenekin eta arkatza altxatu gabe. Iru-
dian ikus daiteke soluzioa. Gakoa, pun-
tuek marrazten duten karratutik atera-
tzea da; enuntziatuak esan ez eta gure
buruak egiten digun mugapena gaindi-
tzea, finean.

2.- Hiru etengailu beheko solairuan,
bonbilla goikoan eta soilik behin igo gai-
tezke gora bonbilla zein etengailuk pizten
duen jakiteko. Lehen soluzioaren haritik,
berriz ere problematik irtetean datza ga-
koa: goiko solairura igotzean, argia piztu-
ta den ikusteaz gain bonbillaren tenpera-
tura ere egiazta baikenezake. Hala, 1.
etengailua denbora batez piztu, gero itza-
li, 2. etengailua piztu eta goiko solairura
igotzen bagara, badugu informazio guz-
tia. Piztuta badago, 2. etengailua da eran-
tzuna. Itzalita badago, berriz, bero badago
1. etengailua da erantzuna, eta, hotz bada-
go, 3. etengailua.

3.- Hiru preso eta bost txapel, bi beltz
eta hiru zuri. Bakoitzak beste bien kape-
lak ikusten ditu, eta berearen kolorea as-
matu behar. Banan-banan galdetuta, le-
henak eta bigarrenak «ez dakit»
erantzuten dute, eta orduan hirugarrenak
badaki bere kapela zuria dela. Kasu horre-
tan, informazioa «ez dakit» horietatik
ateratzen dugu. Lehen presoak berea (A)
zein den jakiteko modu bakarra da beste
biak (B eta C) beltzak izatea; «ez dakit» ai-
tortzen duenez, baztertzen dugun kasua.
Aukera dago B eta C zuriak izateko edo
bietako bat beltza. Bigarren presoak hori
badakienez, «ez dakit» esaten badu hori
soilik bi arrazoiengatik izan daiteke: 1) A
eta C zuri ikusten ditu eta orduan berea
beltza ote den ez da ziur; 2) A beltz eta C
zuri ikustea. Izan ere, C beltz eta A zuri
ikusiko balitu, ziur jakingo bailuke berea
zuria dela. Hala, bi kasu posibleetan, C zu-
ria da.

4.- Hamabi txanponen artean faltsua
zein den topatzea, soilik hiru pisaketatan:
gakoa, pisaketa bakoitzak eskaintzen di-

gun informazioa optimizatzea da. Hala,
lehen pisaketa ia intuitiboan lau txanpon
(a,b,c,d) kanpoan utzi eta lau (e,f,g,h) eta
lau (i,j,k,l) parekatuko ditugu balantzan.

A aukera: balantza orekatzen da. Txan-
pon faltsua kanpoan utzi dugula jakinik,
soluzioa erraza da, eta ebazpen bide ez-
berdinak daude. Adibidez, bigarren pisa-
ketan (a,b,c) eta (e,f,g) (edo benetakoa dela
dakigun edozein txanpon) parekatzea:

1) Orekatzen bada: argi dago, faltsua d
da.

2) Desorekatzen bada, badakigu faltsua
a, b edo c dela eta gainera pisutsuagoa
edo arinagoa ote den. Beraz, hirugarren
pisaketa batean a eta b parekatuz, oreka-
tuz gero faltsua c da, eta, desorekatuta, pi-
sutsu, edo arinena, aurreko pisaketak
emandako informazioaren araberakoa
izango da.

B aukera: balantza desorekatzen da. Ka-
su zailena. Bigarren pisaketan, hiru baliz-
ko aukerak zabaldu behar dira: desoreka
alde berera mantentzea, beste aldera de-
sorekatzea eta berdintzea. Hau era ezber-
dinetan ebatz daiteke, baina adibidez: de-
magun (e,f,g,h) izan dela pisutsuena: e, f
eta g beste aldera pasako ditugu eta bere
ordez a, b eta c sartu. Beste aldetik i, j eta k
kanpoan utziko ditugu. Beraz, (h,a,b,c) eta

(e,f,g,l) parekatuko ditugu balantzan, hiru
aukera zabalduz:

1) Desoreka mantentzea [(h,a,b,c) izatea
pisutsuena]: edo h da faltsua eta pisu-
tsuagoa edo l da faltsua eta arinagoa. Hi-
rugarren pisaketa batean bietako bat be-
netako txanpon batekin konparatuz
ebatziko genuke zein den faltsua.

2) Desoreka beste aldera [(e,f,h,l) izatea
pisutsuena]: kasu honetan, badakigu fal-
tsua pisutsuagoa dela eta e, f edo h dela.
A2 kasuan bezala, hirugarren pisaketan
hiruretatik bi konparatuz ateratzen dugu
faltsua zein den.

3) Orekatzea. Kasu honetan badakigu
faltsua kanpoan utzi dugula, i, j edo k dela
eta arinagoa dela. Ikusi berri dugun ka-
suan bezala, pisaketa batekin ebazten du-
gu faltsua hiruretatik zein den.

Eta problema, apika metaproblema, zu-
tabe honen karaktere muga! Pentsatze-
ko astirik hartzen ez genuela eta, denbo-
raren kudeaketarekin problema bat
genuela nion aurreko batean, orain, or-
dea, paperera etorrita, espaziora itzultzen
da problema. Horratx ebatzi beharreko
problema nagusiena; nola egin gure es-
pazio eta denborak! Hori bai, ez espero
soluziorik hurrengo artikuluan... •

Gakoa, puntuek marrazten duten karratutik ateratzea da. GAUR8

Lau soluzio eta
problema bat

Gorka Zozaia
Kimikaria
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E
remu labainkorra den arren, mintza gaitezen
edukiaz eta formaz politikagintzan, mamiaz
eta azalaz, mezuaren eta moduaren arteko
harremanaz. Gaiari heltzeko aitzakia, Gastei-
zen talde feministen eta blusen eta nesken ar-
tean sortu zen ika-mika da. Gaia sintetizatze-

ak duen arriskua neureganatuta, honela laburbil daiteke
afera: sei gaztek ahoz eraso zioten emakume bati jaietan,
emakumeak kexa azaldu zion Blusen eta Nesken Batzor-
deari eta erasotzaileak desenkusatu egin ziren, baina Ba-
tzordeak ez zuen aplikatu aurretik Bilgune Feministare-
kin sinatuta zuen protokoloa, non esaten den erasotzaile
oro kanporatu behar dela txosna gunetik, bai eta kuadri-
llatik ere blusa izanez gero.

Bilgune Feministak aldez aurretik iragarri zuen eten
egingo zuela kuadrillen jaitsiera Jatorrak taldekoak iga-
rotakoan, neskarik ez duen kuadrilla bakarra delako eta,
kasualitatea ala ez, erasotzai-
leak kuadrilla horretakoak
zirelako. Jaitsieraren egune-
an feministek, buruak txa-
noz estalita, pasealdia eten
zuten eta istiluak sortu ziren
feministen eta kuadrillakoen
artean. Hortik etorri da ezta-
baida interesgarria sare so-
zialetan: forma azal hutsa da
ala mezuaren parte da? Me-
zuaren parte bada,  ez da
arrazoi nahikoa forma ere
gogorra izateko? Formak gor-
de behar dira zapaltzailea
den arauaren parte izanda?
Eta, bestetik, irauli nahi duen orok eskandaluzko izan be-
har du eta deseroso? Bentzitu ala konbentzitu egin behar
du iraultzaileak?

Argi dut irauli nahi duenak ezinegona sorrarazi behar
duela sisteman, zutoinak arrakalatu eta egitura osoan pi-
tzadurak sortu justiziak bidea egin dezan. Sistemak me-
hatxaturik ikusi behar du bere burua indar berriaren au-
rrean. Kontua da nola lortu efektibitate handiena
egiatan eraginkorra izan dadin interpelazioa, sistema
burgesa abila baita desaktibatzen erasogarria suerta da-
kiokeen mehatxu oro: fagozitatu egiten du, indargabetu
eta gerora komertzializatu ere egiten du bere balioak ko-
lokan jartzen dituena (hippy eta punk mugimenduak 
adibide); desprestigiatu egiten du kexaren eragilea, mu-
gimendu sindikalarekin eta feministarekin egin ohi
duen bezala.

Sindikalismoak eta feminismoak beren borroka-tres-
nak etengabe berrasmatzeko beharrizana dute, sistemak
ahalmen handia duelako aldarrikapen justuak indargabe
uzteko: greba orokorrak indarra galtzen du errepikapen
hutsa bihurtzen denean, eta feministen ekintzak erraz
estigmatizatzen dira gizartean erroturik dauden aurrei-
ritzi matxistak erabilita. Iraultzek alternatibak bilatu be-
har dituzte etengabe, eta mezu bera emateko forma be-
rriak asmatu behar dituzte, bi helbururekin: batetik,
baliagarria den mezua ez zaharkitzeko eta gaurkoturik
mantentzeko, eta, bestetik, mugimendutik kanpo dau-
den herritarrak balio berrietara erakartzeko. Eta posible
da asmatzea, herri harresiek halaxe frogatu baitute gazte
mugimenduaren borrokan, edo Pussy Riot taldeak borro-
ka feministan. Biek ala biek agerian utzi dute jende asko-
ren babesa beregana dezaketela beste forma bat ematen
diotenean betiko mezu politikoari.

Fagozitatzeaz eta desprestigiatzeaz gain, sistemak ba-
du beste mekanismo bat ezkerraren aldarrikapenak de-
saktibatzeko: sinplifikazioa. Ez du axola zein den gaia:
printzipio etikoak, abortua, immigrazioa ala Estatuaren
funtzioa arlo finantzarioan. Sistema beti saiatuko da di-
mentsio ezberdinak bakar batean gutxitzen, eskuinak
munduaren kosmogonia integral eta koherentea eman
nahi duelako, non ezberdintasun sozialak sistemikoak
eta naturalak diren eta, ondorioz, ordena naturalean ezer
aldatzerik ez dagoela frogatu nahi duen.

Horren aurrean, edukia bezainbeste forma ere errei-
bindikatzen dut, mezua eraginkorragoa bihur dadin: ba-
tzuetan talka, eta beste batzuetan topo; interpelatu eta
pedagogia egin; deseroso sentiarazi eta konplizitateak
bilatu. Zailena da, baina, jakitea noiz jokatu batera eta
noiz bestera. •

{ koadernoa }

Fondoa eta forma
politikagintzan

Edukia bezainbeste forma erreibindikatzen
dut, mezua eraginkorragoa bihur dadin:
batzuetan talka, beste batzuetan topo;
interpelatu eta pedagogia egin; deseroso
sentiarazi eta konplizitateak bilatu

Laura Mintegi
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herritarrak

S
herpa life», jartzen
du bere aurkezpen
txartelean. Bere lana
definitu nahian hasi
eta horixe okurritu
omen zitzaion, bizi-

tzaren bideak ibili nahi dituena-
rentzat laguntzailea izan baitai-
teke Juanjo Lertxundi, batez ere
bidea bera gozatzen laguntzen
duen xerpa modukoa.
2012. urtean Txertoa argitale-

txearen bultzadaz “Ausartu zai-
tez! Aldatu eta bihurtu zure
ametsak egia” autolaguntza li-
burua argitaratu zuen. Orain
proiektu horri segida ematera
dator “Kexarik gabeko mundua”
izeneko proiektuarekin. Propo-
samenak erraza dirudi: kexa-
tzen, kritikatzen eta gaizki esaka
gastatu ohi dugun denbora eta
energia arazoen konponbidean
inbertitzea. Ez dirudi zaila, bai-
na erraza ez da. «Ni urtarrilean
hasi nintzen saiatzen eta ekai-
naren 14an lortu nuen helbu-
rua». Pentsa, eta Lertxundik ba-
daramatza urte batzuk kexarik
gabeko pausajea entrenatzen. 

Zure liburuan esaten duzunez,
txikitandik era jakinean eta
helburu jakinarekin progra-
matuak gara.
Bai, halaxe da. Txikitandik etxe-
an eta eskolan jasotzen dugun
heziketaren bidez eta bestelako
bizi esperientziak medio, pro-
gramatuak gaude. Zertarako?
Teorian zoriontsuak izateko,
baina nire ustez erabat desko-
nektatuta gaude eta erabat kan-
pora begira jarriak. Berez zo-
riontsuak gara, baina egungo
gizartean muntatzen ditugun
istorioekin ahaztu egiten zaigu
zer den benetan zoriontsua iza-
tea, airean dagoen kontzeptu
bat balitz bezala irudikatzen du-
gu. Eta zoriontsu izatea hori bai-
no askoz errazagoa da; unean-
unean daukazunarekin gozatzea
da, pozekin eta penekin berdin.
Haurrek berez hori egiten dute;
pozik daudenean pozik daude,
eta, kasketa dutenean, erretxin-
duta. Behin kasketa pasata, ez
dira hor harrapatuta geratzen,
berriz bizi dute unea. Zorionta-

suna da daukaguna onartzea,
gure bertuteekin eta gure aka-
tsekin, eta bizitzea. Bizi, baina
letra larriz.  

Erraza omen da, baina gero eta
gehiago kostatzen zaigu. Be-
launaldiz belaunaldi zoriontsu
izateko gaitasuna galtzen ari
ote gara?
Belaunaldiz belaunaldi gurekiko
gero eta deskonektatuago gau-
dela esango nuke. Azken lau ur-
teotan jendearekin zuzenean ari
naiz lanean eta depresio kasu
gero eta gehiago ikusten ditut,
tartean jende gazte asko. Badi-
rudi gero eta gehiago daukagu-
la, baina garrantzitsuena falta
zaigu zalantzarik gabe; gure bu-
ruarekin gustura bizitzea.

Egungo jendarteari oker konta-
tu ote zaio zoriontasunaren fil-
ma? 
Ba akaso bai. Asko izanagatik,
beti ez daukagunaren falta su-
matzen dugulako. Ez diogu ba-
liorik ematen daukagunari, de-
la  osasuna,  lana,  lagunak,
familia, aisialdia... beti gaude ez
daukagunaren penaz. Zer gerta-
tzen da? Ez daukagun hori lor-
tzen dugunean ere ez garela
erabat zoriontsu. Lortzeko une-
an poza sentitzen dugu, baina
berehala itzaltzen da poz hori,
eta berriz nahi dugu gehiago. Ni
yogako klaseetan zera irakasten
saiatzen naiz: nire burua maita
dezadan, nire burua onar deza-
dan eta balioa eman diezaiodan
naizen bezala. Hori oinarri oso
ona da zoriontsua izateko. 

«Kexarik gabeko mundua»
eraiki nahian, proposamen bat
egin duzu orain.
Badakit  anbizio  handiko
proiektua dela, baina abiatu be-
harra dago. Konturatuta nago
denok nahi dugula hobetu per-
tsona modura; osasun hobea,
harreman hobeak izan, lan ho-
bea, diru gehiago irabazi... Bai-
na denon helburua hori den
arren, jokaera bestelakoa izaten
da; kexa, kritika, gaizki esaka
aritzea... Jende gehienak ez du
ahaleginik egiten pertsona be-

zala hobetzeko. Alderantziz, in-
darra eta denbora galtzen du
kexatzen eta egoerak kritika-
tzen. Eta proposatzen dudana
ardurazko jokaera bat izatea da:
zerbait ez bazaizu gustatzen, al-
da ezazu. Ezin baduzu aldatu,
alda ezazu zure jarrera. Baina,
batez ere, ez zaitez kexatu.  

Jarrera aktiboa eta ardurazkoa
aipatu dituzu.   
Bai. Ulertu behar dugu bere bi-
zitzaren ardura osoa, %100ean,
norbanakoak daukala. Hartara,
norberaren aukera da zoriontsu
izatea edo triste egotea. Bene-
tan kontrola dezakegun gauza
bakarra horixe baita: gure pen-
tsamenduak eta gure jokaerak.
Ados, kanpoan gauza asko ger-
tatzen dira eta gertaera horiek
ezin ditugu kontrolatu, baina
kontrola dezakegu gertaera ho-
rien aurrean zer egin eta nola
jokatu. Hor dago gakoa. 

Eta «kexarik gabeko mundua»
eraikitzeko pultsera bat propo-
satzen duzu.   
Pultsera, finean, tresna bat bes-
terik ez da, beste edozer gauza
izan daitekeen bezala. Proposa-
tzen dudana da pultsera esku
batean jartzea eta zure buruari
helburu hauxe jartzea: 21 egun
emango ditut kexatu gabe, kri-
tikatu gabe eta gaizki esaka ari-
tu gabe. Hitza betetzen ez duzu-
nean, pultsera eskuz aldatu
behar duzu eta berriz ere konta-
tzen hasi. 
Pultseraren helburua da kon-

turatzea gure ahotik zein hitz
ateratzen diren. Hortik ondo-
rioztatu behar dugu zein pen-
tsamendu ditugun. Eta gure
pentsamenduak ezagutzen ba-
ditugu, gure jokaerak aldatzeko
aukera daukagu. Horrela nire
sentimenduak eta ekintzak al-
datzeko modua daukat. Emo-
zioak ez dira ez onak ez txarrak.
Emozioak direnak dira; onak
edo txarrak gure kudeatzeko
moduak bihurtzen ditu. 

Indarra konponbidean jarri.   
Horixe. Egoera bat nire gustu-
koa ez denean, pentsatu behar

«Zerbait ez bazaizu gustatzen, aldatu; ezin baduzu
aldatu, aldatu zure jarrera. Baina ez kexatu»

JUANJO
LERTXUNDI

Kexaka, kritikatzen edo gaizki esaka aritu

gabe bizitzen lagunduko dizu, pultsera bat

oinarri proposatzen duen ariketari esker.

Ez dirudi zaila, baina erraza ez da.

amagoia.mujika@gaur8.info

«SHERPA LIFE»
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dudana zera da: ‘Zer egin deza-
ket nik egoera hori hobetzeko?’.
Jarrera eraikitzailea da bultzatu
behar dena, indarra konponbi-
dean jarri behar da. Baina kexa-
rena eta kritikarena pandemia
bat da egun, erabat barneratuta
ditugu eta askotan ez gara kon-
turatu ere egiten kexatzen ari
garela. Erabat inkontzientea da
askotan. 
Kexatzea, gainera, jarrera era-

bat pasiboa da. Kexatu, errua
gizarteak, bikoteak, trafikoak,
eguraldiak edota Rajoyk dauka-
la esan eta kito. Jarrera hori da
aldatu behar duguna. 

Saiakera norbanakoek abiatu
behar dute, baina helburua
handiagoa da, jendartean era-
gin nahi baituzu aldaketa.   
Gure gorputzarekin parekatzen
dut jendartea. Gure gorputzean
nahikoa da zelula txar bat ego-

tea gainontzekoak txar bihur-
tzeko. Jendartean, berdin. Nahi-
koa da toxikoak diren pertsona
bakan batzuk egotea jendartea
bera okertzeko. Eta, alderantziz,
kexarik gabe bizitzen saiatzen
diren pertsona bakan batzuk
egonda, lor dezakete inguruko-
ak berera ekartzea. Norbere ja-
rrera aldatuz lor daiteke ingu-
rukoak aldatzea eta mundu
sanoago bat eraikitzea. 

Komunitate moduko bat osatu
nahi duzu, ezta?
Bai, nik esker oneko tribua dei-
tzen diot. Kezka eta jakin-min
berdintsuak dituen jendearen-
tzat topagunea izatea nahi nu-
ke, tarteka elkartu eta esperien-
tziak partekatzeko.  Tr ibu
horretako partaideen egitekoa
izango da jende gehiago erakar-
tzea, jende gehiago konbentzi-
tzea badela bizitzeko beste ja-

rrera bat, askoz sanoagoa. Tri-
bua erabat irekia da, kolore guz-
tietako jendeak parte har deza-
ke.  Baldintza bakarra dago:
kexarik gabeko mundua eraiki-
tzeko nahia izatea eta komuni-
kazio eraikitzailea bultzatzea. 

Dagoeneko 200 lagun zaudete
tribuan.
Bai, gero eta jende gehiago ari
da gerturatzen. Udan atseden
hartu dugu, baina irailetik au-
rrera Gipuzkoako herri desber-
dinetan hitzaldiak emango di-
tugu proiektuaren berr i
emateko eta jende gehiago era-
kartzeko. Hitzaldietara etortzen
den jendeari pultsera dohainik
emango diogu, norbera bere la-
na egiten has dadin. Gero eta
jende gehiago izan kexatu gabe
bizi dena, mundua hobea izan-
go da. Hori da proiektu honen
erronka.

Zergatik 21 egun? Horrek ba-
dauka azalpen zientifikoa, ez-
ta?
Bai. Frogatuta dago pertsonok
ohitura berri bat barneratzeko
21 eguneko epea behar dugula;
21 egunez jarraian errepikatu
behar dugu jokaera bat gure
baitan barneratzeko,  gure
bihurtzeko, gure buruan neuro-
na-etorbide berri bat zabaltze-
ko.  

Zuk lortu omen duzu 21 egune-
ko erronka.
Bai. Urtarrilean hasi nintzen eta
ekainaren 14an lortu nuen. Hala
ere pultsera soinean daramat,
gogoratzeko. Baina jarrera bat,
gauzak hartzeko modu bat bar-
neratzea lortzen duzu. 
Edozein gaitasun guregana-

tzeko lau etapa pasatu behar di-
tugu; esaterako, gidatzeko bai-
mena lortzeko.  Lehenengo

«Proposatzen

dudana da pultsera

esku batean jarri

eta zure buruari

helburu hau jartzea:

21 egun kexatu

gabe, kritikatu gabe

eta gaizki esaka

aritu gabe ematea»

“ Argazkiak: Jon URBE | ARGAZKI PRESS
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etapan ezgaiak eta inkontziente-
ak gara. Ez dakigu gidatzen eta
ez daukagu barneratuta zer egin
behar den auto bat gidatzeko.
Bigarren fasean ezgaiak izaten
segitzen dugu, baina kontzien-
teak gara, dagoeneko badakigu
zer egin behar dugun gidatzeko.
Hirugarren fasean gai gara eta
kontziente gara. Badakigu gida-
tzen, baina etengabe ari gara
pentsatzen gidatzen ari garela.
Eta, azken fasean, laugarrenean,
gai gara eta inkontzienteak gara.
Badakigu gidatzen eta joan gai-
tezke ondokoarekin hizketan
edo paisaiari begira, barneratu-
ta daukagulako gidatzeko ekin-
tza. Eta arazoren bat sortzen ba-
da,  alarma pizten zaigu eta
kontziente izatera pasatzen ga-
ra. Hori da lortu beharrekoa, jo-
kaera bat erabat barneratzea eta
gure egitea. Eta hori da pultsera-
ren helburua. 

Duela lau urte sortu zenuen
Donostian Gausartu Zentroa.
Zure bizitzan norabide aldake-
ta bat izan zen. 
Hogeita bi urte aritu nintzen in-
formatikari modura enpresa be-
rean lanean. Duela lau urte nire
bizitzako etapa hori amaitu zela
eta berri bat abiatu behar nuela
sentitu nuen, eta Donostian
zentro bat ireki nuen. Bertan yo-
ga, meditazioa eta terapia des-
berdinak egiten ditugu. 
Niretzat, baina, ez zen mundu

berria. 2000. urtean eta nire bi-
zitzako krisi baten ondorioz iri-
tsi nintzen yoga mundura. Eta
ordutik ibilbide bat egin dut eta
mundu berri bat ireki zait be-
gien aurrean. Pixkanaka nire su-
frimendu maila jaisten joan da,
gertatzen zaizkidanak beste mo-
du batera bizitzen ikasi dut. Ni-
retzat baliagarria izan dena bes-
teei eskaintzen diet orain nire
zentroan eta nire terapietan. 

«Sherpa life» omen zara. 
Izen horixe bururatu zitzaidan
bai. Finean, bizitzako laguntzai-
le modukoa izan nahi nuke. Jen-
deari lagundu nahi diot bere
pentsamenduak eta jokaerak
identifikatzen eta, kalte egiten
badiote, aldatzen saiatzen. Zen-
bait tresna jarri nahi ditut jen-
dearen eskura bizitzako egoera

desberdinak kudeatzeko gaita-
suna izan dezaten eta zorion-
tsuagoak izan daitezen.  

Zein jende mota gerturatzen da
zuen zentrora?   
Normalean 35 urtetik aurrerako
jendea, 60 urte bitartean. Dago-
eneko bizi esperientzia pixka
bat pilatuta duen jendea izaten
da. Normalean “dena” daukana,
baina, hala ere, zerbait falta
zaiola sentitzen duen jendea
izaten da, daraman bizitzarekin
gustura ez dagoena. Normale-
an, hamarretik zortzi, emaku-
meak izaten dira. 

Zentroan egiten dudan lanaz
gain, Usurbilgo Sendategian ere
egiten dut terapia bertan dau-
den gaixoekin; yoga, meditazio
teknikak, mindful... Azken fine-
an funtsa da arreta jartzea gure
pentsamenduetan eta horiek al-
datzeko ahalegina egitea. Emo-
zioak kudeatzeko tresnak es-
kaintzen saiatzen naiz. Baina
abiapuntua beti gure burua
onartzea da, bere gauza onekin
eta txarrekin. Eta hori da ingu-
rukoak onartzen hasteko abia-
puntua. Gure burua den bezala
ez badugu onartzen nahiko lan
izango dugu gainontzekoak
onartzeko.

Bizitzako hiru «P»-ak nabar-
mentzen dituzu.    
Bai, beharrezkoak dira: pasioa,
pazientzia eta pertseberantzia.
Bizitzan edozein erronka aurre-
ra eramateko beharrezkoa da
hiru gauza horiek izatea. Pasio-
ak indarra ematen digu, moti-
bazioa; pazientziak erronka ho-
rretan mantentzen laguntzen
digu eta pertseberantziak egu-
neroko lana eskatzen digu. De-
na ezin da lortu, baina uste du-
guna baino gauza askoz
gehiago lor ditzakegu. 

Umetatik gure emozioak kude-
atzen erakutsiko baligute, de-
na samurragoa litzateke?   
Zalantzarik gabe. Arazoa da ez
dela komeni. Zergatik? Jendea
gero eta ezjakinagoa izan, gure
burua eta gaitasunak gero eta
gutxiago ezagutu, orduan eta
otzanagoak eta maneiatzen
errazagoak garelako. Hori ko-
meni zaio sistemari. Ez zaio ko-
meni bere emozioak kudeatzen
eta arazoetan baino irtenbidee-
tan indarra jartzen duen jende
aktiboa. Artaldea komeni zaio.  

Egun asko hitz egiten da hez-
kuntza emozionalaz, adimen
emozionalaz...    
Egia da gauza batzuk aldatzen
ari direla, sumatzen da mugi-
mendua arlo sozialean, politi-
koan... Kontzientziaren aroa bi-
zitzen ari  garen sentsazioa
daukat eta hori, zalantzarik ga-
be, baikorra da oso. Gure bizi-
tzaren erabateko ardura hartu
behar dugu. 

«Azken urteotan jendearekin lanean ari naiz eta

depresio kasu gero eta gehiago ikusten ditut.

Gero eta gehiago dugu, baina garrantzitsuena

falta zaigu: gure burua onartzea»

«Bere zoriontasunaren ardura osoa, %100ean,

norberak dauka, benetan kontrola dezakegun

gauza bakarra gure pentsamenduak eta gure

jokaerak baitira»
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N
ola aldatzen diren gau-
zak, bai. Ikasturte bukae-
ran lankide batek baino
gehiagok, animo artean,
doktorego tesiaren gara-
penaren abenturak kon-

tatu zizkidan. Orduan ez zela ez sarerik
ez Google bilatzailerik ez ordenagailurik
ez egungo bulegoko tresna ahaltsurik ez
ezer. Orduan dena zela papera, liburutegi
fisikoa, idazteko makina. Miresten ditut.
Astebete falta zait doktorego tesia de-

positatzeko. Lo eta jan gutxi. Lan eta ur-
duritasun asko. «Bizitzan behin eta bizi-
tza guztirako!», esaten zidaten lankideek.
«Zuretzat da eta zurekin egongo da beti»,
zuzendarietako batek. Gogorra da dokto-
rego tesiaren kontu hau. Borondate han-
dia eskatzen du. Eta diziplina. Eta ordena.
Baina polita ere bada orrialde kopuruak
gora egiten duela ikustea. Kapituluak be-
tetzen doazela. Zentzua eta forma har-
tzen ari dela sentitzea. Zure-zurea dela.
Baina, batez ere, bukaera laztantzea.

Bukaeran nago. Urduri, baina ilusio
handiz. Eta inoiz baino gehiago oroi-
tzen naiz lankideek kontatzen zizkida-
ten abentura haietaz. Garai hartan lan
egiteko moduez. Eta pozten naiz, nahi
gabe, doktorego tesia XXI. mendean egi-

teko aukeragatik. Miresten ditut aurreko
mendekoak.
Azken astean erreferentziak txertatzen

ibili naiz. Hor sentitu dut, batez ere, XXI.
mendearen arintasuna. Zitak eta
erreferentziak dokumentatu eta testuan
txertatzeko tresnek urrea balio dute.
Google Scholar bilatzailearekin
(https://scholar.google.com) eta Refworks
erreferentzien kudeatzailearekin
(https://www.refworks.com) maitemindu
naiz. Lehenak erreferentzia sortzen zidan
(kasu gehienetan zuzenketa bat edo bes-
te eskatzen du, baina nik aukeratutako
arauak aplikatuz sortzen du, APA kasu:
https://en.wikipedia.org/wiki/APA_style).
Eta klik batekin, Refworks kudeatzaileko
nire kontura esportatzen du. Refworks
erreferentzien kudeatzaile bat da eta
erreferentzien antolaketa errazten du.
Eta “bibliografia sortu” botoia klikatu
eta… “artxila mortxila”, magia egiten du.
Erreferentzien kudeatzaileak ikerlari

eta liburuzainentzat oso baliagarriak di-
ren tresnak dira. Eta ia ezinbestekoak
gaur egun. Informazioa inoiz baino esku-
ragarriago dago, erraz eta azkar aurki
daiteke. Informazio iturriak esponen-
tzialki hazi dira. Eta, horrekin, ikerlariak
inoiz baino informazio gehiago kudeatu
behar du, iturri ezberdinetatik datorrena

homogenizatu edo bateratuz. Horretan
laguntzen dute erreferentzien kudeatzai-
leek. Are, ageriko abantaila horri, errefe-
rentzia kudeatzaile, bilatzaile eta testu
editoreen arteko bateragarritasuna gehi-
tu behar zaio, euren artean “hitz egiteko”
gai izanez, eta kudeaketa erabat sinplifi-
katuz.

Internetek, partikularki, eta teknolo-
giek, oro har, ikerlariaren lana irauli
dute. Sareak informazioa gure laneko
mahaira ekartzen digu, eta mota guztie-
tako tresnek informazio hori kudeatzen
laguntzen dute. Lan nekeza da doktorego
tesiarena (eta zer esanik ez beka baten la-
guntzarik gabe, beste zerbaitetan lan egi-
tea ezinbestekoa denean, bizi ahal izate-
ko). Nik badakit zenbat energia inbertitu
dudan, zenbat izerdi isuri, eta ezin irudi-
ka dezaket nola arituko ziren XX. mende-
an. Zein ezberdina izango zen doktorego-
tesiaren garapenaren prozesu guztia. Eta
beste teknologia batzuekin bada ere, niri
ere iritsi zait: bukaera laztantzeko eguna.
Eta barrua goxatzen du horrek. 
Teknologiak aldatu dira, baina orain

sentitzen dudana XX. mendekoek ere
sentitu izan zutela esango nuke. Nola al-
datzen diren gauzak, berdina sentitu
arren. •

Internetek, partikularki, eta teknologiek, oro har, ikerlarien lana irauli dute. GAUR8

Iratxe Esnaola

Nola aldatzen diren
gauzak, kamarada!

Informatika ingeniaria
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Juantxo EGAÑA

DANIEL VELEZ

ASKATASUNAREN
ALDEKO MARTXAK,
ARATZURIN
TOPALEKU
1977ko abuztuaren 28an As-

katasunaren Aldeko Martxa-

ren amaierako ekitaldia egin

zen Aratzuriko zelaietan. Mar-

txa uztailaren 10ean hasi zen,

eta Agurain, Gernika, Lodosa

eta Zarauztik abiatutako zu-

tabeek Euskal Herri guztia ze-

harkatu zuten, Aratzurira iritsi

bitartean. Telesforo Monzo-

nek egin zuen amaierako eki-

taldiko hitzartze nagusia, Go-

bernu espainolak Europa

iparraldeko zenbait herrialde-

tara bidali zituen hamabost

euskal herritarren laguntzaz.

Argazkia Daniel Velezek (Do-

nibane Lohizune, 1938) atera-

takoa da. Bere aitaren eskutik

hasi zen argazkilaritzan, eta

Parisera iristean ekin zion ar-

gazkilari profesionala izateari.

Euskal Herrira bueltan, “Soud

Ouest” egunkarian jardun

zuen erretiroa hartu arte.
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Usadioak, gure herrietako jaien bizkarrezurra

osatzen duten ohitura zaharrak. Mantendu beha-

rrekoak omen, batzuen esanetan, hurkoari kalte-

rik egiten ez bazaio bederen. Belaunaldiz belau-

naldi transmitituak, jasotzen duena behartuta

dago bere ondorengoei haren berri ematera. Hala

ikasi dute zubietarrek, eta hala egin dute urtee

tan zehar. Zuhaitz enbor bat du oinarri tradizioak,

jaiei hasiera emateko herriko plazan jartzen du-

tena. Zubietan, argazkiak erakutsi lez, indarrak

ematen dio jarraipena usadioari. E. ArrutiJagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

INDARRAK EMATEN
DIO JARRAIPENA
USADIOARI

C IKUSMIRA

hutsa

P
odemos alderdia sortu aurretik ja-
da Kongresuan alkandora hutsean
ibiltzeagatik kargu hartu zidaten.
Hura ez zela etxe handirako itxu-

ra. Parlamentarien lanaren duintasuna
urratzen omen nuen. Eutsi ezin eta, bat-
batean, erantzuna atera zitzaidan ezpain
ertzetik. Alkandora erantsiz gero egokiago
egongo ote nintzen galdetu nion, alboan
nuen letratuaren irribarre eutsitakoaren
testigantzapean. PPko atso enperifollatue-
tariko bat zen, zaharra bezain zaharkitua.
Ez zuen ez orduan atsoak irudikatuko
agindu duintasun goreneko Estatuko Gor-
teetan gaur horrenbeste parlamentari
ikusiko zituenik alkandora hutsean… Jaki-
na da politikagintzan entzulearen iritzian

itxurak %80 eragiten duela, eta, mezuak,
aldiz, %20 baino ez. Modan dago mangak
jasota alkandora hutsean joatea. Modan
daude egungo egoera larria irauli eta al-
datzeko ahalmena beren buruari soilik ai-
tortzen dieten alderdi berriak.

Berriak zaharren ordez, diotenez. Ho-
rrela esanda, ardoarekin ezik, ados egon
ninteke. Zaharra ez da halabeharrez za-
harkitua, iraultzailea ere izan daiteke. Be-
rria ere ez da zertan berritzaile. VOX,
UPyD eta C’s alderdiek aldaketarako ezer
berririk eskaintzen ote dute ba? Aitzitik,
atzera egitea dute xede; 78ra gutxienez.
Alderdi berri xamarrak izanagatik, zahar-
kituta jaio dira. Berrietan berriena, Pode-
mos, aldaketaren berme bakarra omen.

Baina, beraien proposamen aurrerakoie-
nak dagoeneko Euskal Herrian habian di-
ra edo alderdi hainbatek hamarkadak da-
ramatzate  aldarrikatzen.  Gobernua
bereganatzeko lehian, modan dagoen al-
kandora hutsean janzten dira. Baina itxu-
ra ez da dena. Dagoeneko “kasta” arbuia-
tzetik neurri aurrerakoienetan atzera
egitera igaro dira, alderdi zaharkituen an-
tzera. Zer du ba Uriarte jaunak berritzaile-
tik? Berriak bai, baina dagoeneko zaharki-
tuak.

Izan ere, egun ekoizten diren gailu be-
rrien iraungitze data hain da laburra… Eta,
hala ere, asko eta asko Media Markt-era
joango da. 

Zaharrak berri. •

0hutsa

Zaharrak berri

Xabier Mikel
Errekondo
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