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U
da hartan, liburua irakurri ostean, N-ri lehe-
nengo mezua bidali nionetik zortzi hilabete
pasatu ziren itzulpena egingo nuela adostu
genuen arte. Mezu batzuk partekatu geni-
tuen denbora hartan, baina dena hitzartu ge-
nuenean bakarrik esan nion itzulpena sei hi-

labetetan amaitzeko asmoa nuela; amatasun bajak irauten
zidan bitartean. Egun horretan, bera ere haurdun zegoela
esan zidan, baita berak ere hirugarren nobela idazteko pla-
na zeukala buruan, nire moduan egunero bi ordu lan egi-
nez; biok hori egin nahi genuen, haur zaintza lanetatik at
gure espazioa mantentzeko, sormena eta amatasuna elka-
rrekin uztartu ahal izateko. N-ren haurdunaldia luzatu
egin zen, bi astez; nirea, hamar egun aurreratu. N-ren ala-
ba apirilaren 12an jaio zen, nirea hurrengo egunean.
Amatasun bajan nengoela, iluntze batean laneko festa

batera joan nintzen. I-rekin topatu nintzen han. I ere eus-
kalduna da eta nire lantegi berean egiten du lan. Duela
zortzi urte, hogeita bost mila langileko etxe hartan lur har-
tu nuenean, esan zidaten bazela han beste euskaldun bat.
Orduan ez ginen ezagutu, eraikin ezberdinetan geunden,
ni Londresen eta bera hiriaren kanpoaldean. Noizean
behin burutik pasatzen zitzai-
dan ea I-k oraindik han jarrai-
tuko ote zuen. Denbora pasa-
tu da, jendeak alde egin du,
jende berria etorri da, sail ez-
berdinak sortu dituzte eta za-
harrak desagertu dira. Eta, ka-
sualitatez, azkenean, sail
berdinean amaitu dugu.
Udaran egun batzuk pasa-

tzera joan zen I Euskal Herri-
ra, gurasoei bisitan. Asteburu
hartan, eguraldi ona zegoela-
eta, Aralarra joan omen ziren.
Han oinez zebiltzala, beste hainbat mendizale, mendizale
ez ziren turista eta beste jende guztiaren artean, gizon bat
gerturatu zitzaien. Agidanez, I-ren aitak Boise jartzen zuen
xukadera bat zeraman soinean eta ea amerikarrak al ziren
galdetu zien gizon hark ingelesez. Ezetz, euskaldunak zire-
la erantzun zien I-k. Orduan, gizon hura, R, euskaraz hasi
omen zen. R ingelesa da baina euskaraz ia perfekzioan hitz
egiten du. Beste hamahiru hizkuntzekin batera. Egun gu-
txi batzuk pasatzera joan zen Euskal Herrira, eta larunbat
hartan Aralarra joan zen, justu egun berean, ordu berean,
I-rekin enkontru hura eman zen lekura iristeko. I-ren lana-
ri buruz hasi omen ziren berriketan, eta lantegi berean lan
egiten zuen beste euskaldun bat ezagutzen zuela aipatu
zuen R-k. «Garazi al da? Bai, eta duela urtebete agindu zi-
dan bere liburua bidaliko zidala, baina ez zuen egin».

Nola kalkulatzen da probabilitate hori? Ingalaterran
bizi diren bi pertsona, asteburu berean Euskal Herrira jo-
ateko probabilitatea, han daudela mendi berdinera joate-
koa; horretarako egun bera eta ordu bera aukeratzekoa;
eta behin han egonda beste hainbat mendizaleren artean
topo egitekoa eta hitz egiten hastekoa. Eta, noski, nire
izena elkarrizketan ateratzekoa. Ez dakit zein den ekua-
zioa, baina probabilitatea ñimiñoa da, ezta?
Baina tira, itzul nadin istoriora. Nire lotsarako, R-k

arrazoi zuen. Duela urtebete, Londresen ospatutako hiz-
kuntzen biltzar batean –kasualitatez nire etxe atzeko
konferentzia gunean– poesia errezitaldi batera joan nin-
tzen. R-k ingelesera itzulpena egiten zuen, euskaratik in-
gelesera. Han ezagutu nuen R. Beste hainbat gauzen arte-
an, Euskal Herritik deserrira ihes egin zutenez, euskal
literaturaz eta nire liburuaz aritu ginen. Papertxo batean
idatzi nuen bere helbidea, nire liburua bidaltzeko. Baina
galdu egin nuen. Ordutik askotan etorri izan zait burura,
eta egin nituen R-ren laguna den M-ri helbidea eskatzeko
pare bat saiakera antzu. Baina kontua da ez niola bidali.
I-k gertatu zena kontatu zidan egunean bertan idatzi

zion M-ri R-ren helbidea eskatzeko, eta segituan bidali

nion mezua, liburuarekin batera. M ere biltzar berean
ezagutzeko zortea izan nuen.
R-rekin mezu trukea izandako aste berean, hegazkin

hartatik atera nintzenean, eta izkina batean haur karroa
muntatzen ari nintzela, «G, zu zara?», entzun nuen. Ka-
sualitatez, M zen. Aireportuko taxi ilaran, auto zuri bat
tokatu zitzaigun. Azkenengoz biltzar hartan ikusi gine-
netik jazotakoaren laburpena egin genion elkarri. Itzul-
penaren proiektuaren berri eman nion. «Nork idatzi due-
la  esan duzu? N-k? Ezagutzen dut.  East  Anglia
Unibertsitatean ikastaro bat egin zuen eta han kointzidi-
tu genuen».
Bizitza ezustekoz beteta dago, esan zidan R-k. Egia da,

eta ezusteko horiek guztiak bata bestearekin nahasten
direnean sortzen dira istorio ederrenak. •

{ koadernoa }

Ezustekoen zirkulua itxiz

«Bizitza ezustekoz beteta dago», esan
zidan batek. Egia da, eta ezusteko horiek
guztiak bata bestearekin nahasten
direnean sortzen dira istorio ederrenak
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E
makumeek enpresa
arloan duten boterea
handitzearena bate-
re inbertsiorik eska-
tzen ez duen aldake-
ta dela dio Nerea

Ibañez Aspegiko (Gipuzkoako
Emakume Profesional eta Enpre-
sarien Elkartea) lehendakariorde-
ak, azken batean, «orain artean
egon diren ideiak aldatzea» dela-
ko emakumeak administrazio
kontseiluetara eta zuzendaritza
karguetara iristeko bidea. Gizarte-
ak ezin duela biztanleriaren erdia-
ren talentua alferrik galdu dio.
«Pertsona bati aukera eman behar
zaio askatasunez proiektuetan in-
plikatzeko eta garrantzitsua zer
den edo ez erabakitzeko, haren
erabakiari aurre hartu gabe», adie-
razi du, emakumeen balioen ingu-
ruko aurreikuspenak aipatuta.
Kontziliazioa era aipatu du, baina
zentzurik zabalenean, familia ez
ezik bizitza ere kontuan hartu be-
har duelako bere esanetan.

Kaleratutako gidan bildutako
gomendio sorta ez da berritzai-
lea, proposamenetako asko le-
hendik ere ezagunak baitira.
Zergatik sentitu duzue gomen-
diook landu eta liburuxka bate-
an batzeko beharra?
Gida behar batetik eratorri da.
Proiektuaren ideia modu arinean
sortu zenean aurretik egina zego-
en ikerketa baten datuak begira-
tzen hasi ginen. Estatu espainole-
ko datuak jasotzen zituen, eta,
gure harridurarako, erabakitzeko
ahalmena ematen duten kargue-
tan eta zuzendaritza kontseilue-
tan emakumeek duten parte har-
tzearen ehuneko tasetan azken
bigarren lekua zuen Euskadik, soi-
lik Ceutaren atzetik. Ez genuen
horrelakorik espero, egia esan. Ba-
genekien arlo horretan hutsune
bat genuela, baina hain handia ze-
la ez genuen pentsatzen. Hurren-
go urteko datuek are leku okerra-
goan kokatu gintuzten, azken
postuan. Arabako, Bizkaiko eta Gi-
puzkoako enpresei dagokionez,
%8,79k betetzen dute administra-
zio kontseiluetan legeak ezartzen
duen %40ko emakumeen presen-
tzia. Zifrok esku artean, argi ikusi
genuen zerbait egin beharra zego-
ela. Gure ikerketa propioa egitea
erabaki genuen zifron atzean be-

netan zein errealitate zegoen jaki-
teko. Eta, egia esan, kosta egin zi-
tzaigun lehen lerroan ari diren
emakumeen testigantzak batzea;
ez, gainera, ez zutelako nahi,
haien jarrera oso ona izan delako;
emakumeok identifikatzea kosta-
tu zitzaigun, oso gutxi daudelako.
25 batu genituen azkenean eta oso
testigantza eta esperientzia abe-
rasgarriak jaso genituen. Kontura-
tu gara uste baino esperientzia
gehiago elkarbanatzen dituztela
eta hainbat sentsazio ia guztiek
bizi izan dituztela.

Esperientzia eta sentsazioak ai-
patzen dituzu, zerk eman dizue
atentzioa testigantza horieta-
tik?
Gidan hainbat arazo azaldu eta
hainbat gomendio sartu ditugu,
baina guztien artean esaldi edo
egoera batek eman zigun aten-
tzioa. «Ez dit konpentsatzen» esal-
diarekin dauka erlazioa. Ideia ho-
rren bueltan lanean jarraitzeko
asmoa dugu, zer pentsa ematen
duen ideia delako. Jakin behar du-
gu zergatik hasten den emaku-
mea bere ibilbidea zalantzan jar-
tzen behin adin profesional
zehatz batera iritsitakoan. Gure
ustez, inguruak eragindako pre-
sioa da. Azken batean, oraindik
orain besteek esperotako rola ez
betetzeak zama handia dakar. Ho-
rregatik, gidaren hasieran gizarte-
ari eta komunikabideei zuzendu
gatzaizkio. Gizarteak pertsona
guztien aukerak errespetatu be-
har ditu; pertsona horiei askata-
sun osoz erabakitzeko aukera
emango dien inguru bat eskaini
behar dio. Komunikabideek rolak,
balioak, arauak eta sinboloak
egonkortzean zeregin garrantzi-
tsua dute, eta balio positiboak bul-
tzatu behar dituzte; balio horiek
katalizatuko dituzten gizon eta
emakumezko erreferenteak ager-
tu behar dituzte. 

Emakumeekin lan egitea behar
beharrezkoa dela ondorioztatu
duzue.
Bai emakumeekin bai inguruare-
kin, biekin. Egia esan, seme-alabak
dituen emakumeak presio gehia-
go duela ikusten da, edota inguru-
tik egiten diren adierazpen eta
galderek presioa sortzen dietela
emakumeoi. Adibide bat jarriko

dut. Nik lanagatik bidaiatu egin
behar izaten dut, eta, banoanean,
behin baino gehiagotan galdetu
didate, «eta semea?». Nire sena-
rrari edota gizonezko lankideei ez
diote hori galdetzen. Hori oso kal-
tegarria izan daiteke pertsona ba-
tzuen kasuan. Erantzukizunak
hartzea eta aginte postuetara iris-
tea ez da erraza; ez lortzea ez man-
tentzea. Laguntza behar izaten da,
eta horren ordez kontrakoa jaso-
tzea ez da bidezkoa.

Langileari, izan gizon edo izan
emakume, bere ibilbide profe-
sionalari dagozkion erabakiak
hartzeko ahalmena ezagutzeaz
mintzo zarete. Zer gertatzen da
hori arautu behar izateko?
Gure gomendioa erantzukizun
kargu baterako pertsona baten-
gan pentsatzen denean, haren ta-
lentua kontuan hartzea da, haren
bizitza pertsonala balioetsi gabe.
Profesionalak diren pertsona as-
kori ez diegu sarri beren ibilbideei
dagozkien erabakiak hartzen uz-
ten. Adibide bat jarriko dut hobe-
to ulertzeko. Pentsa zuk ama gai-
xo etxean duzula eta hura
zaintzen duzula. Enpresa ardura-
dunak agian pentsatuko du zu za-
rela pertsona egokia kargu edo

«Gure gidaren
helburua

gizartearen %50
baino gehiagoren

talentua alferrik ez 
galtzea da»
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erantzukizun zehatz bat hartzeko,
baina eskaintza ez egitean eraba-
kitzen du etxean duzun egoera ze-
hatzagatik. Hori gertatu egiten da
eta ez da justua. Pertsona bati au-
kera eman behar zaio askatasunez
proiektuetan inplikatzeko eta ga-
rrantzitsua zer den edo ez erabaki-
tzeko, haren erabakiari aurre har-
tu gabe.

Aginte eta erantzukizunak har-
tzeko orduan emakumeei kon-
fiantza falta atzematen zaie?
Konfiantza kontuak ere badaude,
bai. Testigantzetako batean jaso
genuen bizipen deigarri bat. Ema-
kumeetako batek kargu garrantzi-
tsu baterako beste emakume bat
izendatu zuela kontatu zuen. Izen-
datu zuen emakumea etorri zi-
tzaiola kontatu zuen, eta ia bene-
tan prestatuta zegoen galdetu
ziola. Nire ustez, gure buruari jar-
tzen diogun exijentzia maila han-
dia da, kasu batzuetan handiegia.

Emakumeak erabaki postuetan
sartzeko gomendio sorta ema-
kume profesional eta enpresa-
rien elkartetik sortu izanak ez
dio gidari bidea zailtzen?
Bai, agian bai, baina guk argi utzi
nahi dugu hau ez dela emakume-

en kontua soilik. Guztientzat dira
interesgarriak gure gomendioak,
gizartearentzat oro har. Gainera,
ez dute inbertsiorik eskatzen,
orain artean indarrean izandako
ideia batzuk aldatzea baino ez du-
te eskatzen. Azken batean, gure gi-
daren helburua gizartearen %50
baino gehiagoren talentua alferrik
ez galtzea da. Justiziaz haratago,
errentagarritasun kontua ere ba-
da, eta, horregatik, emakume eta
gizonek, familiek, instituzioek, gi-
zarteak oro har, parte hartu behar
dute eraldaketa honetan. Jakina
da emakume askok gizonek baino
espediente akademiko hobeak di-
tuztela, baina, aldiz, ez dituzte bo-
tere postuak betetzen. Agian ez
dute nahi, baino zergatik? Eta nahi
badute, zergatik ez dute horiek
lortzeko aukera bera?

Krisi garaian, emakumeak lan
merkatutik ateratzeko saial-
diak izan direla salatu dute mu-
gimendu feministatik hainbate-
tan. Halakorik atzeman duzue?
Krisiaren eraginez gizon eta ema-
kumeen soldaten arteko tartea za-
baldu egin da; zalantzarik gabe,
emakumeak izan dira egoeraren
kalteturik handienak. Urte luzez
borroka handia egin da eta egia da

krisiarekin atzerakada gertatu de-
la emakumeon eskubideetan.
Onartu behar dut, hala ere, nire
ustez, administrazioen partetik
emakumeak babesten ari direla
ikuspegi desberdinetatik, proiek-
tu eta programa zehatzekin. Hain-
bat segmentu eta instituziotan gai
hauetan pausuak emateko nola-
baiteko interesa dago –eta intere-
sa diot eta ez motibazioa–. Intere-
sa badago eta hori behar den
bezala bideratzen jakin behar du-
gu, benetan gizarteari lagun die-
zaion ahaleginak.  

Politikan emakume ordezka-
rien kuotak ezarri dira, zein
modutan baloratzen dituzu ha-
lako neurriak?
Gauzak behar bezalakoak balira ez
litzateke kuotarik beharko, ahal-
menak kontuan hartzea nahikoa
litzateke. Baina tamalez ez da hori
egiten. Oso prestatuak dauden
emakumeak daude gure artean.

Zein eremutan zabaldu nahi di-
tuzue gomendio hauek?
Gida, batez ere, enpresa pribatuei
dago bideratuta, gutxien arautua
dagoen eremua delako, eta, aldi
berean, behar handienak bertan
daudelako. Gurea industrian eta

familian oinarritutako sarea da
batez ere, eta ezaugarri horiek
berezi egiten dute egoera. Datu
bat aipatu behar da, hala ere:
Ogasuneko datuak begiratuz ge-
ro, konturatzen gara enpresaren
jabetza emakumeen esku dagoe-
la kasu askotan, baina ez boterea.
Horrek oraindik ere larriago egi-
ten du gertatzen dena.

Ordutegien aferan ere eman
nahi izan dituzue gidalerroak.
Ordutegiena oso garrantzitsua
da. Ahal den neurrian, bilerak lan
ordutegiaren barruan ezarri be-
har dira, eta lan ordutegia eragin-
kortasunez betetzea bultzatu be-
har da, lanaldiak luza ez daitezen.
Era berean, produktibitate maila
dagoen moduan dago baloratuta,
eta, hala ere, orduen arabera ku-
deatzen jarraitzen dugu. Ez du
zentzurik. Garrantzitsua da lan-
gileek zer egin behar duten jaki-
tea eta hori betetzeko baldintzak
askatasunez kudeatzea. Azken
batean, bizitza pertsonala, fami-
lia bizitza eta lan bizitza hobe-
kien uztartzen dituen langilea
produktiboagoa izaten da.

Kontziliazioaz mintzatu zarete,
baina familia eremuaz harago
bizitza eremuaz mintzatzea
nahiago izan duzue.
Joera dago horretarako, baina
kontziliazioa ez da soilik amata-
sunarekin edo aitatasunarekin
lotu behar, kontziliazioa bizitza
da, bizitza pertsonala. Nik giza
baliabideen alorrean egin dut
lan, eta, oporrak hartzeko or-
duan, ama edo aita zirenek ez zi-
tuztenek baino koordinazio be-
har gehiago zituztela uste zuten;
eta ez da horrela, haurrik ez dute-
nek ere behar dute kontziliazioa.
Hori ulertu behar da bai enpre-
san bai langileen artean. Aita edo
ama denak hala erabaki duelako
da aita edo ama. Nik erabaki de-
zaket ez izatea edota beste modu
batera izatea, eta horrek ez dio
eskubide gehiago ematen alboko
lankideari. Nik izan ditut, esate-
rako, surflariak lantaldean eta
haien eskaera eguerdian bazkal-
tzeko tarte handiagoa izatea zen,
surfean aritzeko. Bakoitzak bere
bizitza eta bere beharrak ditu eta
hori kudeatzen jakin behar da
enpresan.
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Hori lortzea ez da batere erraza,
ezta?
Kudeatzea eta ‘jefe izatea’ bereizi
behar dira. Badira oso txarrak di-
ren kudeatzaileak, jefe izatera mu-
gatzen direnak. Kudeatzaile on ba-
tek bere bizitzako arlo guztietan
izan behar du. Kudeatzaile ona nai-
zela uste dut, eta, horregatik, arlo
guztiak kudeatzen saiatzen naiz.
Ezin naiz kudeatzaile ona izan nire
bizitzako arlo desberdinak kudea-
tzeko gai ez banaiz. Horretarako
malgutasun pixka bat behar dut. 

Kanpotik datozkigu ereduak?
Ereduak agian ez, baina beste mo-
du batera jarduten duten kasuak
badira. Gurean badira pertsonak,
aginte postuetan batzuk, aipatu
ditudan jarduteko moduak intere-
satzen ez zaizkienak. Guztiok ikusi
ditugu lanean behar baino ordu
gehiago ematen dituzten pertso-
nak; kasu batzuetan, ez dakit zein
den arazoa. Eskozian egona naiz,
eta eredua ez den arren, kontu hau
oso desberdin ulertzen dute. Per-
tsona bat sistematikoki behar ez
den orduetan lanean badago, zer-
bait gertatzen zaion galdetzen
zaio. Herri batzuetan gure ordute-
giak ez lituzkete onartuko. Familia
erantzukizunak alboratzen ari di-
rela usteko zuten; hemen, aldiz,
enpresa alboratzen dela uste da.

«Uste dut ezin

naizela kudeatzaile

ona izan nire

bizitzako arlo

desberdinak

kudeatzeko gai ez

banaiz»

“
Enpresei zuzendutako gomendio zehatzak
eman aurretik, gizarteari zuzentzen zaio
Aspegik egindako gida. «Pertsona guztien
aukerak naturaltasunez errespetatzea, eta
pertsona horiei askatasun osoz
erabakitzeko aukera emango dien ingurune
bat eskaintzea», hori da lehen giltza.
Emakume, gizon eta administrazioei
ezarritako lan ildoekin batera, enpresei
hamar gomendio luzatzen dizkie gidak:

1.- Zure enpresan talentuaren %100
lortzeko, erabili hautaketa prozesu irekiak,
pertsonen meritu eta gaitasunak soilik
kontuan hartuko dituztenak.

2.- Erantzukizun kargu baterako pertsona
batengan pentsatzen duzunean, kontuan

hartu haren talentua, eta ez balioetsi haren
bizitza pertsonala; balioetsiko du pertsonak
berak. Eskain iezaiozu lanpostua.

3.- Bildu enpresako pertsonekin aldizka,
haien lanbide helburuak zeintzuk diren
jakiteko. Garatu karrera planak edo lanbide
planak.

4.- Erraztu enpresa ahalmena erakusten
duten pertsonen lanbide garapena, goi
mailako gaitasunak edo gaitasun
estrategikoak eskuratzea eta garatzea
bultzatuz, pertsona horien baldintza
pertsonalak edozein izanik ere.

5.- Ahal den heinean, saiatu bilera
ordutegiak, laneko bazkariak, bidaiak eta

abar ohiko lan ordutegiaren barruan
ezartzen. Bultzatu lan ordutegia
eraginkortasunez betetzea, lanaldiak
artifizialki luza ez daitezen.

6.- Babestu neurri zehatzekin langileen
bizitza pertsonala, familia bizitza eta lan
bizitza uztartzeko aukera, amen zein aiten
kasuan, alderdi pertsonala eta familia
alderdia lanbide bizitzaren oztopo izan ez
daitezen.

7.- Enpresako sail eta lantalde batzuetan
gehienak edo denak gizonak edo
emakumeak badira, sartu beste sexuko
pertsona gehiago; ikuspegi desberdinek
sormen eta talentu handiagoa emango
diote enpresari.

8.- Familia enpresaren jabetzan
belaunaldi aldaketa prestatu eta
planifikatzean, kontuan hartu senideen
gaitasun eta merituak. Horretarako, erabili
belaunaldi aldaketa antolatzen duten
tresnak, hala nola familia protokoloak.

9.- Identifikatu eta balioztatu arrakasta
erreferente gisa lanbide helburuak lortzen
dituzten pertsonak. Eman balioa bizitza
pertsonala eta familia bizitza orekatuz
lanbide arrakasta izatea lortzen duten
pertsonei.

10.- Ezaugarri pertsonalekiko errespetua
eta langile guztienganako zein haien
arteko berdintasunezko tratua
lagungarriak dira lan giro estimulatzailea
sortzeko, pertsonen erabateko lanbide
garapena bultzatzeko eta aniztasuna
bereizketa eta berrikuntza iturri gisa
kudeatzen duen eta erronka berriei aurre
egiteko gaituta dagoen enpresa bat
lortzeko.

EMAKUMEEK ERABAKI ETA AGINTE POSTUETAN TARTE
HANDIAGOA IZAN DEZATEN HAMAR GOMENDIO
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herritarrak

Bada dena libre den toki bat. Buila egitea,

muturreraino haserretzea edo pozez leher-

tzea baimenduta dagoen toki bat. Harmaile-

tatik zelaira goitik behera begiratzen zaie oi-

netako fosforitoak eta tupe perfektuak

luzitzen dituzten kromoetako pertsonaiei.

Harmailetatik zelaira bai, baina behetik gora

begiratzen zaie, puntaren puntara iristea lor-

tzen duten gutxi horien artean daudelako. 

«Futbolean jolastea lan bat da?», galdetu

zenuen behin. «Gutxi batzuentzat bakarrik,

oso zaila da, ia inork ez du lortzen...», saiatu

ginen zuri hanketatik beherantz tira egiten

lurra uki zenezan. 

Segitu beharko dugu kromoetan agertzen

ez direnak famatzen, idolo propioak sortzen

eta indartzen, kontraborrokan, futbola lagu-

nartean jokatzeko edota gozatzeko kirol zi-

rraragarri baten ahalik eta antzekoena izan

dadin.  

amagoia.mujika@gaur8.info 

LAGUNARTEAN
GOZATZEKO
KIROL BATEN
AHALIK ETA
ANTZEKOENA

C IKUSMIRA

Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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Z
ilar emari adatsa nork orraztu ez
daukazun arren, bizipenen ildo zi-
murrak... Berri Txarrak-en “Zimel-
kor” abestia izanen litzateke testu

honen soinu banda; irudia, aldiz, emaku-
me xahar bat taka-takara iganda, horman
zera idazten: “Adinekoak borrokan”.
Pauso ttipi eta mantsoz, haiek ere oina-

tzak uzten dituzte gure kaleetako manifes-
tazioen paisaian. Badute zer errana, eta
errateko gogoa ere bai. Gipuzkoako jubila-
tu eta pentsiodunen Duintasuna elkartea-
ren mobilizazio batean izan naiz berriki.
Hagitz berezia izan da niretzat. Martxa bu-
katzean eurekin gelditu naiz pixka batean.
Emakume batek besotik heldu eta zenbat

kontu kontatu dizkidan paseo bat eman
bitartean! Amatxi oroitarazi dit eta gustu-
ra ibili naiz bere ondoan. Urrats batzuk ha-
rago zihoan senarra. Elkarrizketan sartzen
saiatzen zen, baina emazteak «orain ez ga-
ra horretaz ari!» ohartarazten zion eta so-
lasean segitzen zuen.
Murrizketa guztiek emakume aurpegia

dutela azaltzen zidan: «Kotizazio gutxi
egiteko aukera izan dugu, ez digute kultur
mailarik izaten utzi, lanak prekarioak izan
dira eta jubilazioak ere halakoak». Andre
aunitzi aditutako testigantzak agertzen zi-
tuen. Botikara joan aitarentzat edo sena-
rrarentzat zerbait erostera eta botikariak
«zuk ere hartu beharko zenuke» gomen-

datzean, «baina nik ezin dut» erantzuna.
Tratu txarrak ere aipatu dizkit, zein zaila
den semeak edo senarrak ematen dizkizu-
la onartzea eta, are gehiago, salatzea. Gai
hauei guztiei heldu eta borrokatzeko grina
sumatzen zaio. E-mailak trukatu ditugu.
Jendartean adinekoez dugun kontzep-

tua goitik behera aldatu behar dugula
pentsatzen dut. Euretaz mintzatzen gara
dituzten beharren ikuspuntutik (botikak,
zahar etxeak, zainketak) baina egiten du-
ten ekarpen izugarriaz atzentzen gara (bi-
lobez, senarraz, anaiez... arduratzea, seme-
alabak eta etxea sostengatzea...). 

Zilar emari adatsa nork orraztu ez dau-
kazun arren... urrearen balioa duzu. •

0hutsa

«Zilar emari adatsa...»

Maider Iantzi
Goienetxe

hutsa

G
aroña berrireki egingo dute, kosta
ala kosta. Horixe da urte hauetan
guztietan adierazi dutena zuzeneko
ardura dutenek, Espainiako Gober-

nuak, Segurtasun Nuklearreko Batzordeak
(CSN) eta Iberdrolak. Zergatik, ordea? PPko
Gobernuari nuklearrak bost! Baina oligopo-
lioen interesak eta bereak bat dira. Kontua
ez da energia eredua, negozioa baino, eta
Iberdrola ez da nornahi, indar faktiko nagu-
sietarikoa baizik. Gainera, PPk behar beste-
ko neurri guztiak hartuko ditu, CSN bere
nahierara baliatuta. Sinplea da oso, Iberdro-
lak nazioartean berriztagarrietan inbertitu
du, baina Espainian Iberdrolaren patrikak
erradiaktibitatezko txanponez dira bete-
tzen: Garoña %50, Almaraz I %53, Almaraz

II %53, Cofrentes %100, Ascó II %15, Vande-
llós %28, Trillo %48. 
Arazoaren tamaina erraz da ulertzen ho-

rrela, Garoña ez baita soilik Garoña. Garoña
zortzi erreaktoreen negozio biribilaren ata-
ka da: zentralen bizitza aurreikusitako 40
urteetatik 60ra luzatzeko bermea. Alegia,
amortizatutako zortzi erreaktore +20 urtez
zukutzea... +8x20, milaka milioiko nego-
zioa. Fukushimako istripuak langa gogorra
ezarri die, ordea. Iberdrolak, baina, Garoña
egokitzeko ehun milioitik gorako inbertsio-
rik ez du burutuko Gobernuak berrireki
egingo duela ziurtatu artean. Hala, bukatu-
ta behar luketen erreaktorearen ontziaren
konponketak ez ditu hasi ere egin... hautes-
kundeen emaitzen zain. PPk berrireki egin-

go du, bai ala bai. Sozialistak ezetz diote,
baina ezaguna dugu hauen hitzaren hutsa.
Eta, eztabaidara atera duten hondakin

nuklearren biltegiak ez du ezer baldintza-
tzen, edozein kasutan beharrezkoa baita.
Ondorioz, nago Garoña behin betiko ixte-
ko bide bakarra dagoela: eragileek etenga-
beko estrategia zuzentzea erantzule nagu-
sia den Ignacio Sanchez Galani. Bada
garaia.
P.D.: Ingurumen Ministerioak baimena

eman eta hilabetera, zergatik haizatu ote
du EAJk biltegiaren gaia? Agian, hautes-
kundeei begira PPn higadura bere onura
delako eta bera higa dezaketen fracking-a
eta erraustegia fokutik kanpo uzteko. Jo-
kaldi bikoitz aparta! •

hutsa

Garoña, bai ala bai

Xabier Mikel
Errekondo



herritarrak

S
oka batekin elkar lo-
tuta biziko balira be-
zalakoa da Mikel eta
Iñaki Artola anaien
arteko harremana.
Afizioak konparti-

tzen dituzte, eta horiek ofizio
bilakatzea lortu dute, bakoitzak
bere modura izan bada ere. Bien
artean Iñaki da mediatikoki eza-
gunena, pilotaria, Lau T’erdiko
Txapelketan final laurdenak ar-
teko bidea egitea lortu duena.
Mikelek, berriz, foku gutxiago
ditu berarengan, baina iragan
igandean Gipuzkoako Bertsolari

Txapelketako finalerdietarako
txartela eskuratu zuen, Eskoria-
tzan jokatu zen kanporaketan.
Pilota eta bertsoa –edo alderan-
tziz–, beraz, bien bizitzan prota-
gonista. Elkarren artean, pilota-
rekin eta bertsoarekin duten
harremanaz hitz egiteko elkartu
dira GAUR8rekin.
Aurrez adierazi bezala, final

laurdenak arteko bidea egin du
Iñaki Artolak Lau T’erdiko Txa-
pelketan: «Uda bastante ona
egin nuen, konfiantzarekin sen-
titzen nuen nire burua eta ilusio
dezente nuen jarria txapelke-

tan».  Hasi ,  ongi  hasi  zela
dio –22-17 irabazi zion Olaetxea-
ri final zortzirenetan–, Altuna
III.aren aurkako partida iritsi
zen arte: «Aste hartan nerbio
dezenterekin ibili nintzen, be-
hatz bat arazoak ematen ari zi-
tzaidalako. Nire kasuan, behin-
tzat, nerbioak eta lesio kontuak
eskutik helduta doaz. Gainera,
banekien jende asko zela joate-
koa partida ikustera, eta nik be-
hatza ongi ez nuela jakiteak...».
Galdu egin zuen neurketa –14-
22–, eta horrekin finalerdietara
sailkatzeko itxaropenetako as-

ko, Oinatz Bengoetxea eta Ai-
mar Olaizolaren aurka jokatu
behar baitzuen hurrengo fasera-
ko sailkapena. Ez zuen aurrera
egiterik lortu azkenean.
Mikelek, berriz, txapelketa

lehiatzen jarraitzen du, oholtza-
tik jaisteko batere asmorik gabe.
Inoiz baino lan gehiago egin du
txapelketa prestatzen, eta egin-
dako lanak bere fruituak eman
dituela esan daiteke: «Sailkapen
faseko bi saioetan lan ona egin
nuen, eta erraz pasa nintzen au-
rrera. Gero, final zortzirenetan,
hala moduz ibili nintzen; justu-
justu sailkatu nintzen, azken to-
kian. Baina esan dezaket espek-
tatibak beteak ditudala jada.
Egindako lanaren emaitza izan
da finalerdietara sailkatu iza-
na». Hemendik aurrera Euskal
Herriko Txapelketan sartzea
izango du helburu. Finalerdiak
lehiatuko dituzten hemezortzi
bertsolarietatik hamasei sailka-
tuko dira, hamazazpi Beñat Gaz-
telumendi barruan bada. Baka-
rra geldituko litzateke, beraz,
kanpoan: «Helburua, beraz, az-
kena ez egitea izango da. Arris-
kua dago, ordea».

GERTUTIK JARRAITUTAKO IBILBIDEAK

Sarreran aipatu moduan, ederki
ezagutzen dute elkar, sekreturik
gabeko harremana da eurena.
Hala, lehen pertsonan ezagu-
tzen dituzte bestearen ibilera
eta komeria guztiak. Iñakik, adi-
bidez, lagunak ditu Mikelen ber-
tso eskolako kideak, bera ere,
tarteka, bertaratzen delako ber-
tso batzuk kantatzera. «Garai
batean, etxeko hirurak –guraso-
ak eta bera– nahiko nerbioso
egoten ginen Mikelen bertso
saioak gerturatzean. Baina gero
eta lasaiago bertaratzen naiz
saioetara, azkenengo hauetara
bereziki, hasi zaidalako konfian-
tza ematen ongi egingo duela»,
azaldu du anai gazteak.
Anaia zaharrak, berriz, lasaia-

go jarraitu ditu gaztearen ibile-
rak: «Iritsi zen momentu bat,
afizionatutako azken urtean ba-
tez ere, berak ongi jokatzen ba-
zuen garaipena eskuratzen zue-
la». Profesionaletara salto egin
zuenetik, ordea, gauzak asko al-
datu direla dio Mikelek. «Nik
aulkitik jarraitzen ditut norma-

infraganti

Mikel eta Iñaki Artola dira eurak, bata bertsolaria eta
pilotaria bestea. Biek ala biek afizioa ofizio bilakatzea lortu
dute; txikitako pasioari bide ematea lortu dute. Inork baino
hobeto ezagutzen du batak bestea, eta ederki dakizkite
bataren zein bestearen mugak. «Helburua, beti, bakoitzak
duen guztia ematea da, ahala mugaraino eramatea».

ARTOLA ANAIAK

Pilotari profesionala da Iñaki Artola (ezkerrean). Mikel, aldiz, bertsolaria da eta Bertsozale Elkartean egiten du lan. Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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lean partidak, eta harrituta ge-
ratzen naiz orain gutxi arte tele-
bistatik jarraitzen genituen pi-
lotari  horiek ze abiaduran
jokatzen duten». Horren harira,
dio, askotan galdetzen diola be-
re buruari zer esan dakiokeen
kantxan dagoen anaiari.

Anaiak izateak, ordea, baditu
bere alde onak eta txarrak. «Nik
berari esanez gero ‘aste honetan
bertso eskola txarra egin dut’,
berak badaki, ez beste inork. Eta
alderantziz zer esanik ez; berak
behatzean edo eskuan arazoren
bat izanez gero, aste guztirako
dilema bilakatzen da biontzat.
Gehiegi eta dena bizi dugu elka-
rrena», azpimarratu du Mikelek.
Bestalde, anaiak izateak eta el-
kar hain ongi ezagutzeak asko
laguntzen die besteari aholkuak
eman edo nolabaiteko ekarpena
egiteko orduan. Iñakik, adibidez,
dio bigarren entrenatzaile baten
moduan hartzen duela anaia:
«Bi entrenamendu egin izan di-
tut nik askotan: bata lagunekin
eta bestea, ondoren, anaiarekin
egiten nuena. Libre ginen guz-
tietan, gainera, frontoiko plana
egiten genuen. Entrenatzaile ez-
berdinak ere izan ditut, baina
beti izan dut bera bigarren en-
trenatzaile moduan». Eta ez dio
hala izateari utzi. Egun Iñakik
bere entrenatzaile propioak ba-
ditu ere, pilota bakarkako kirola
den heinean, norberak moldatu
behar izaten du bere jarduera,
eta hor izaten du anaia esku bat
botatzeko.

Mikelek, aldiz, dio hoztasune-
tik begiratutako iritziak ematen
dizkiola anaia gazteak: «Badaki
nondik natorren, lehen zer egi-
teko gai nintzen eta horren ara-
berako iritzia ematen dit. Azke-
naldian esan izan dit barrenetik
gero eta gehiago abesten duda-
la. Hori berak bakarrik daki, ez
beste inork».

DENA EZ DA PILOTA ETA BERTSOA

Itxura eman dezake ez dela pilo-
ta eta bertsolaritzaz gain bizi-
tzarik artolatarrenean. Ezta gu-
txiagorik ere, nahiz eta geure
burua engainatzen arituko gina-
tekeen pilotak eta bertsolaritzak
Artola anaien bizimoduan du-
ten pisua ezkutatzen ahalegin-
duko bagina. Mikelek dio euren

hizketagai nagusia pilota izaten
dela, «haserretu arte hitz egiten
dugu», eta, lana ere bai; Bertso-
zale Elkartean lan egiten due-
nez, lanaz ari denean bertsolari-
tzaz ari  dela gaineratu du.
Ordea, azaldu du gurasoak ez di-
rela gehiegi sartzen euren kon-
tuetan, eta horrek lasaitasuna
ematen diela beste gauza ba-
tzuez jarduteko: «Adibidez, hiz-
ketagai interesgarriak ekartzen
ditu Iñakik klasetik, joaten de-
nean, eta askotan aritzen gara
eztabaidan kontu horiez. Bestal-
de, tesi bat ari da egiten lagun
bat naziogintzaz eta estatugin-
tzaz, eta sarri hartzen dugu hori
ere hizketagai. Soziolinguistika
ere presente egon ohi da gure
hitz aspertuetan; hizkuntzaren
inguruan hitz egiten dugu sarri,

baina baita honek kulturan
duen eraginaren inguruan ere».

Gurasoak pilota eta bertso za-
leak direla azpimarratu du Iña-
kik, baina gaineratu du ez direla
mundu horietan asko sartzen,
beti kanpotik bezala jarraitzen
duela. «Zaleak bai, baina ez gu
adina», azaldu du. Hori hala,
adierazi du beste ikuspegi bate-
kin ikusten dituztela gauzak:
«Adibidez, gure ama ez da kez-
katzen irabazi edo galdu egin
dudan, minik hartu ote dudan
da interesatzen zaiona. Mikelen
kasuan, berriz, ea itxura eman
dudan jakin nahi izaten du». Ai-
tak ere distantzia hartzen omen
du, nahiz pilota asko gustatu.
«Baina pentsa, honek [Iñakik]
jokatu egiten du, nik purrusta
egiten diot, eta, gainera, hiruga-

rren baten jarduna entzun be-
harko balu...», azpimarratu du
Mikelek.

Pertsona jantziak izateaz gain,
punta-puntako kirolean mugi-
tzeak esan nahi duen guztiaren
inguruan oso ikuspegi neurtua
dute bi anaiek, gauza guztiak be-
re tokian jartzen ariko balira be-
zala. «Nik oso estu hartzen dut
bera –dio Mikelek–. Jokatzen ari
denean asko eskatzen diot, bai-
na orain, adibidez, txapelketa
amaitu dela-eta, lasai hartzeko
esaten diot». Baina asko espero
du anaia zaharrak gaztearen-
gandik: «Pentsatzen dut orain-
dik askoz gehiago joka dezakee-
la. Bere garaian ere esaten nion
afizionatu mailan hoberena
izan artean ez zuela profesiona-
letarako saltoa emango; eta one-

nen artera iritsi arte ez zuen
eman saltoa. Orain ere pentsa-
tzen dut gaitasuna duen horrek
gaitasun hori muturreraino era-
man behar duela, eta hala izan
arte ez dagoela deskantsurik.
Nik honakoa nahiko nuke berak
esatea ibilbide profesionala
amaitzean: ‘Nire gaitasunak az-
keneraino eraman nituen’. Hori
egiten badu, beste guztia atzetik
etorriko da».

Iñakik, aldiz, dio estutze maila
norberaren helburuen arabera-
koa izan ohi dela. Hori hala, gai-
neratu du berak ez dakiela garbi
zeintzuk diren Mikelen helbu-
ruak: «Ez dakit bertsotan anbi-
ziorik ba ote duen txapelketetan
hoberenekin kantatzeko, edo
egunen batean hortik bizitzera
iristeko». Bereari dagokionez,
aitortzen du txikitatik ongi mol-
datu izan dela pilotan, eta, on-
dorioz, helburua dituen gaitasu-
nak ongi aprobetxatzera iristea
dela, «muturreraino eramatea.
Nik uste nahikoa ahalegintzen
naizela –jarraitu du–, ñabardu-
rekin, baina oso gutxitan esan
behar izan dit gehiago ahalegin-
du behar dudala».

Ahala, ordea, norbera gustura
aurkitzen denean ateratzen da.
Zentzu horretan, ahalegintzen
dira gauza bakoitzari bere ga-
rrantzia ematen. «Txikitatik ari
gara honetan [pilotan eta ber-
tsotan], hori izan dugulako pa-
sio. Gehiena sufritu izan dugu-
nean horrekin ahaztu garelako
izan da; txapelketan bizitze ho-
rrek jan egin gaituelako, gain
hartu gaituelako. Ondo pasatzea
ahaztu zaigunean pasa dugu
gaizki», adierazi du Iñakik. «Ez
baldin bagabiltza gustura, zerta-
rako aritu?», luzatu du galdera
Mikelek. «Egiten ari garen hau,
finean, eta nahiz eta horretatik
bizi garen momentu honetan,
hautu bat ere bada», azpimarra-
tu du. •

hutsa

Aimar Etxeberria Korta

Iñakik 21 urte ditu; 26 egingo ditu datorren astean Mikelek. J.C. RUIZ | ARGAZKI PRESS

«Ondo pasatzea ahaztu zaigunean izan da
gehiena sufritu dugun momentua; txapelketan
bizitze horrek jan egin gaituelako gertatu zaigu
hori, gain hartu gaituelako»

«Dena ez da pilota, dena ez da bertsoa;
bestelako hizketagaiak ere izaten ditugu.
Soziolinguistikaz jarduten dugu asko,
hizkuntzaz eta honek kulturan duen eraginaz»
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Juantxo EGAÑA

DANIEL VELEZ

JOSEBA ELOSEGIK BERE
BURUARI SU EMAN
ZIONEKOA

1970eko irailak 18. Donostiako Atano

frontoian Munduko Pilota Txapelketa-

ren inaugurazio ekitaldia egiten ari

zen, Franco buru zela. Ekitaldiaren une

batean, Daniel Velez, “Soud Ouest”

egunkariko argazkilaria, frontoitik ate-

ratzen saiatu zen, baina poliziak ez

zion utzi. Bat-batean, oihu bat entzun

eta sugarretan bildutako pertsona bat

ikusi zuen. Joseba Elosegi zen, bere

buruari su eman eta «Gora Euskadi

askatuta» oihukatuz Francorengana

hurbiltzen saiatu zena. Polizien artetik

karretea bukatzeko falta zitzaizkion bi

argazkiak atera ostean, karretea ba-

rruko arropan gorde eta beste bat jarri

zion kamerari. Irteeran kontu handiz

miatu eta material guztia kendu zio-

ten, gordea zeukana izan ezik. Hirian

zeuden kontrol zorrotzak ikusita, eza-

gun bati eman zion karretea, Ipar Eus-

kal Herrira eraman zezan. Behin kan-

poan, poliziak berriz miatu zuen eta

gauerdira arte atxilo hartu. Ordurako,

baina, karretea Donibane Lohitzunen

zen eta argazkiak hurrengo egunean

argitaratu zituen “Soud Ouest”-ek.


