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U
ruguaiko Fronte Zabala 1971ko otsailaren
5ean sortu zen. 40 urte baino gehiago da-
ramatza lanean, eta, momentuz behintzat,
indarra galdu beharrean handituz doa, ge-
ro eta kide eta sektore gehiago biltzen bai-
titu bere baitan. Munduko ezkerrarentzat

Fronte Zabalaren ibilbidea eredu izan da, ezkerrak, oro-
korrean, apurketa eta zatiketarako joera baitauka,
nahiz eta etengabe kontrakoa aldarrikatzen duen. Fron-
te Zabalaren antolaketa eta funtzionamendu ezaugarri
ezberdinen inguruan idatzi izan dut iraganean, eta
gaurkoan ere bere izaeraren faktore nagusi batean zen-
tratuko naiz.
Fronte Zabala, definizioz eta praktikan, alderdien ko-

alizioa eta mugimendu politikoa da, eta bere erabaki
gune nagusia den Plenario Nazionalean biek ordezkari
kopuru bera dute. Fronte Zabalak, ondorioz, sektore eta
alderdien batuketa hutsak
emandakoak baino militan-
te gehiago dauzka. Alderdi
bakoitzaren eta Fronte Za-
balaren helburuak ez datoz
bat ehuneko ehunean, eta,
horrek sortzen dituen kon-
tradikzioen gainetik, Fron-
teak etengabe eta iraunkor-
ki bere programa politikoa
eztabaidatu, adostu eta egu-
neratu izan du. Prozesu ho-
rretan sortzen dira Frontea-
ren baitako konfrontazio
nagusiak, adosturikoak guz-
tien babesa eskuratu arte.
Izaera bikoitz hori ez da soilik adjektibo soil bat, ez

da paperean gelditzen. Herriz herri eta auzoz auzo
Fronte Zabalak comités de base izeneko taldeak dauzka
antolatuta, eta, komite horiek, sektore ezberdinen
agenda eta helburuetatik harago, Fronte Zabala bera or-
dezkatzen dute. Era berean, alderdi eta sektore bakoitza
ere auzo eta herrietan antolatuta daude. Horrek esan
nahi du maila lokalean eta nazionalean Fronte Zabalak
eragile ezberdin asko dituela antolatuta, sektore bakoi-
tzarenak gehi Frontearenak berarenak. Dualtasun hori
eta bi dimentsioen arteko harremana ez da bakarrik
maila nazionalean ematen; zuzendaritzan, maila guzti-
guztietan jazotzen den zerbait da. Elkarlan eta harre-
man horrek batasuna areagotu egiten du; ezberdinen
arteko eztabaida maila guztietan eta egunero ematen
da, baina baita elkarlana ere.

Asko dira inongo sektoreetako militante izan gabe
Fronte Zabalaren militante direnak, eta bada “indepen-
dente” moduan ekarpena egiteko aukera ere. Frontearen
comités de base delakoetan lanean aritzen diren mili-
tante guztiak ez dira baina militante independenteak;
asko sektore ezberdinetan daude antolatuta. Hori bai,
comités de base horietan aritzean ez dute, ezin dute,
sektorerik ordezkatu.
Fronte Zabalak planetaren beste latitude askotan ezi-

nezkoa dirudiena lortu du, ezkerreko alderdi askoren ar-
teko elkarlana sortu eta bereziki urteetan mantentzea;
eta produktuak aldi berean izaera propioa izatea, alder-
dien emaitzen batura baino eremu zabalagoa ordezka-
tuz. Alderdiak ez dira desagertu, ezta gutxiago ere. Gisa
honetako Fronte Zabal batek behar bezala aurrera egite-
ko, alderdi indartsuak mantentzearekin batera, alderdi 
horien guztien izaera ordezkatzea lortu behar du. Arike-

ta konplikatua, beraz, Fronteak, izaera propioa manten-
du eta bide propioa garatzearekin batera, sektore guz-
tien ordezkari izan behar duelako, forman eta edukian.
Eta kontuan izan Frontea osatzen duten dozenaka sekto-
reen artean oso izaera eta helburu ezberdineko alder-
diak daudela: MPP, Alderdi Komunista edo Alderdi Kris-
tau Demokrata, esaterako. Helburu orokorrak dira
Fronte Zabala baturik mantentzen dutenak; bakoitza be-
re estrategiaren letra txikiari begira egongo balitz, ez lu-
kete batasun hori mantentzerik lortuko. Eta zertarako
mantendu batasuna, ez badu norberaren programaren
osotasuna ziurtatzen? Guztiek argi dutelako batasunik
gabe aldaketarik ez litzatekeela lortuko. Batasuna, elkar-
lana, beharrezko dute, bere horretan helburu ere bilaka-
tu delako. Elkarlanerako arrazoiak argi eta partekatuta
izateak berak ere errazten ditu batasuna eta elkarlana. •

{ datorrena }

Koalizio edo mugimendu

Uruguaiko Fronte Zabalak planetaren
beste latitude askotan erabat ezinezkoa
dirudiena lortu du: ezkerreko alderdi
askoren arteko elkarlana sortu eta,
bereziki, urteetan mantentzea

Gorka Elejabarrieta

hutsa

hutsahutsa



atzerria

G
ero eta automo-
bil gehiago da-
go munduan,
eta, ondorioz,
oinezkoek jasa-
ten duten arris-

kuak gora egiten du ia bazter
guztietan, herrialde pobretue-
tan batez ere. Urtean 1,24 milioi
pertsona hiltzen dira zirkulazio
istripuen eraginez eta 15 eta 29
urte bitarteko gazteen artean ez-
beharrok dira hildako gehien
eragiten duten faktorea, OME
Osasunaren Mundu Erakundeak
emandako datuen arabera.

Pentsa daiteke auto gehien
duten herrialdeetan, industriali-
zatuenetan, istripuek eraginda-
ko hildakoen kopurua ere beste-
etan baino handiagoa izango
dela, baina ikerlariek bestelako
egoera bat deskribatzen dute:
garapen bidean dauden herrial-
deetan mundu osoan dauden
ibilgailuen %50era iristen ez ba-
dira ere, zirkulazio ezbeharrek
eragindako hildakoen %91 herri
horietan gertatzen dira. Oinez-
koak, txirrindulariak eta motor-
zaleak dira errepideetako erabil-
tzaile zaurgarrienak, ahulenak,
eta ezaugarri horrek heriotza
kopuruan ere badu islarik: zir-
kulazio istripuetan hildakoen
erdiak dira oinezko, txirrindula-
ri edo motorzale.

Egoera ikaragarri aldatzen da
leku batetik bestera, jakina. He-
rrialde garatuenetan denbora
asko daramate arazoarekin bizi-
tzen eta neurriak hartu dituzte
errepideetan hildakoen kopu-
ruak behera egin dezan, Estatu
espainolean azken urteotan ger-
tatu den moduan.

LARRIAGOTZEKO JOERA

Baina beste herrialde askotan,
hirietan horrenbeste ibilgailu
ibiltzea fenomeno berri samarra
da, eta, oraindik neurri egokiak
hartu gabe dituztenez, heriotza
kopuruak ikaragarriak dira.
OMEko adituek egin dituzten
kalkuluen arabera, errepidean
hildakoen kopurua murrizteko
neurririk hartzen ez bada, he-
mendik bost urtera urtean 1,9
milioi pertsona hilko dira. 

Hori bai, nazioarteko erakun-
deak berak nabarmentzen du
posible dela neurri egokiak har-

tzea, gaur egun 28 herrialdetan
gertatzen den moduan. 

Bost faktore dira, adituen ara-
bera, kontuan hartu beharreko-
ak: gehiegizko abiadura, alkoho-
la  kontsumitu ondoren ez
gidatzea, motorzaleek kaskoa
erabiltzea, segurtasun uhala
erabiltzea eta umeak autoan
eramateko sistema egokiak era-
biltzea.

Ezintasuna eta amorrua eragi-
ten ditu leku batetik bestera jo-
an behar hutsak gaur egun
oraindik horrenbeste kalte era-
giteak: urtean hiltzen diren 1,24
milioi pertsona horiei erantsi
behar zaizkie istripuetan izan-
dako 50 milioi zaurituak, ezbe-
harraren ondorioz kasu askotan
desgaitasunen bat ere pairatzen
dutenak. Eta istripuek kalte eko-
nomikoak ere eragiten dituzte:
biktimari eta senideei alde bate-
tik, eta herrialdeari berari beste-
tik: istripuaren ikerketa ordain-

du egin behar da, zauritutakoa-
ren tratamenduarekin egin be-
har den moduan. 

KALTE EKONOMIKO NABARMENA

Gainera, produktibitateak behe-
ra egiten du eta ezbeharra jasan
duenaren etxekoek lana edo es-
kola galdu beharra izaten dute
kasu askotan, erietxean dagoe-
nari laguntzeko. 

OMEk dio oso zaila dela mun-
du osoan istripuek eragindako
kalte ekonomikoak kalkulatzea,
baina orain 15 urte egindako
txosten bat gogorarazten du,
zer-nolako arazoaren aurrean
gauden jabetzeko: 2000. urteko
518.000 milioi dolar. Geroztik
kopuru hori ikaragarri haziko
zela pentsa daiteke, errepidee-
tan dauden ibilgailuen kopu-
ruak ere gora egin duelako.

Herrialdeka egindako ikerke-
ten arabera, errepideko istri-
puek barne produktu gordina-

ren %1eko kalteak eragiten di-
tuzte leku batzuetan, eta %3ra
iristen dira beste batzuetan.
Etxeko ekonomiari dagokionez,
familia batzuek sekulako zorrak
egiten dituzte istripu baten on-
dorioz, eta kasurik negargarrie-
netan gutxiago jaten hasten di-
ra, poltsikoan nahikoa dirurik ez
dutelako.  

Egoera horren atal bati heldu
dio Luc Besson zinema-zuzen-
dari frantses ezagunak. “Eskola-
rako bideak Afrikako umeak hil-
tzen ditu” izenburuko bideoa
Hegoafrikan eta Estatu frantse-
sean filmatu du. Hiru minutu
eskasetan, nazioartean makina
bat sari jasotako zinemagileak
Parisko auzo aberats bateko
umeen eskolarako bidea azal-
tzen digu, Hegoafrikako etxola
auzo erraldoi bateko haurren bi-
dearekin nahastuta. Bi kasue-
tan, umeak pozik doaz, lagunak
agurtzen dituzte ikustean eta

%91
Garapen bidean
dauden herrialdeetan
mundu osoan dauden
ibilgailuen %50era
iristen ez badira ere,
zirkulazio ezbeharrek
eragindako
hildakoen %91 
herri horietan
gertatzen dira   

1,9milioi
Osasunaren Mundu
Erakundeko adituen
kalkuluen arabera,
errepidean hildakoen
kopurua murrizteko
neurririk hartzen ez
bada, hemendik bost
urtera urtean 
1,9 milioi pertsona
hilko dira

Argentinan Eskolarako
Bidea deitzen dioten
ekimena martxan da eta
helburua da umeak
bakarrik, autonomia osoz,
etxetik eskolara joatea:
oinez, posible denean; eta
bizikletaz edo garraio
publikoaren bitartez
bestela. GAUR8

{ txostena } Jose Angel Oria

HEZKUNTZA ESKUBIDEA
Eskolarako bideak egunean 500 ume inguru hiltzen
ditu mundu osoan, herrialde pobretuetan batez ere
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bizkarrean daramatzate eskolan
beharko dituzten liburu eta ma-
terialak. Errepide batera iristen
diren arte, egoerak oso tankera-
koak dira.

PARIS ETAHEGOAFRIKA

Frantsesek zebra-bideak, sema-
foroak, udaltzainak, seinale ego-
kidun bideak eta beste baliabide
asko dituzte eskolara arazorik
gabe iritsi ahal izateko. Hegoa-
frikakoen egoera oso bestelakoa
da: zuhaitzik ere ikusten ez den
basamortu itxurako leku triste
batean dago lau errail dituen
errepidea: ez zebra-biderik, ez
semafororik, ezta pasabide se-
gururik ere. Eta autoak sekulako
abiaduran doaz, beraien artean
tarte oso txikiak utzita.
Bost lagun dira eskolarako bi-

dean eta handienak hartzen du
helduaren papera, besoekin bes-
teei eusteko. «Orain» esaten dio
txikienari eta bat-batean korri-
ka hasten da, lehenengo bi errai-
lak zeharkatzeko. Ia harrapatu
dute, baina azkenean errepidea-
ren erdian dago, lagunen zain.
Gero besteek maniobra bera
egin beharko dute, abiadura
handia daramaten auto, auto-
bus eta kamioien artean. Eta no-
rabide bateko errailak igaro on-
doren, kontrako norabidekoekin
gauza bera egin behar dute. Be-

ren bizitza arriskuan ipintzen
dute, egunean bi aldiz gutxie-
nez, biharko egunean aurrera
atera ahal izateko. Bessonen bi-
deoak inork espero ez duen ja-
rraipena du: Hegoafrikako ume-
ak ondo iristen dira eskolara,
baita frantsesak ere, baina azken
horietako bati baloiak ihes egi-
ten dio eta horren bila joatean
auto batek harrapatzen du. Egi-
leak nabarmendu nahi izan du,
neurri egokienak hartuta ere, gi-
dariek gutxieneko arau batzuk
errespetatu ezean, tragedia edo-
non gerta daitekeela.
Bessonen lanaren azkenengo

segundoetan Afrikako errepide-
etan jarritako kamerek grabatu-
tako benetako irudiak eskain-
tzen zaizkigu: oso urrutitik
hartutako irudiak diren arren,
garbi ikusten da nola harrapa-
tzen dituzten oinezkoak errepi-
dea zeharkatu nahian zebiltzala.

POBRETUEN DRAMA

Afrika da automobil gutxien di-
tuen kontinentea, populazioa-
ren eta ibilgailu kopuruaren
proportzioa kontuan hartuz ge-
ro, baina bertan ematen dira au-
toen erabilerari lotutako ondo-
riorik tragikoenak. 
Veronica Raffo Munduko Ban-

kuko adituak eskainitako da-
tuen arabera, Afrika Beltzean

100.000 biztanleko 24 hildako
izaten dira urtean. Ekialde Hur-
bilean eta Afrikako iparraldeko
herrialdeetan kopuru hori zer-
txobait jaisten da: 21 hildako.
Eta Latinoamerikan ez daude as-
koz ere hobeto: 19,2 hildako,
«Europako herrialde batzuetako
datuak hirukoiztuz», Rafforen
arabera.
«Latinoamerikako 15 eta 44

urte bitarteko herritarren arte-
an, heriotza gehien eragiten di-
tuen faktorea errepideko ezbe-
harrak dira. Sekulako galera
ekonomikoa da, Estatuak diru
asko inbertitu baitzuen herritar
horien osasunean, hezkuntzan
eta ongizatean, eta galdu egiten
ditu produktibitate handiena
duten momentuan», Raffok egi-
ten duen irakurketaren arabera.
OMEk joan den maiatzean ar-

gitaratutako txostenak nabar-
mentzen du herrialde pobretue-
tan gertatzen direla errepideko
istripuek eragindako hildakoen
%90etik gora, baina herrialde
aberatsenetan ere pobreek ho-
rrelako istripu batean hiltzeko
aberatsek baino aukera gehiago
dutela. 
Hildakoen adinari dagokio-

nez, 15 eta 44 urte bitartekoak
ziren biktimen %59. Eta bikti-
men sexuari erreparatuz gero,
gizonek emakumeek baino datu

okerragoak ematen dituzte: hil-
dakoen %77 gizonezkoak dira.
Txostenaren egileek diote 25 ur-
tetik beherako gazteen artean,
mutilek neskek baino aukera
gehiago dutela errepidean hil-
tzeko: hiru aldiz gehiago.
«Bide-segurtasunari bere oso-

tasunean heltzeko neurri ego-
kiak hartu behar dituzte behin-
goagatik gobernuek, eta horrek
sektore askoren esku hartzea es-
katzen du: garraioa, Polizia eta
osasun eta hezkuntza siste-
mak», diote OMEkoek, istripuak
saihestea posible dela esplika-
tzeko.
Latinoamerikak, datu kezka-

garriekin batera, fenomenoari
aurre egiteko eredu egokiak ere
eskaintzen ditu. Bertako herrial-
de guztiek onartu zuten
2010eko martxoan 2011tik
2020ra doan epea Bide Segurta-
sunaren Hamarkada izendatzea.
Gobernuek hildakoen kopurua
murrizteko neurriak agindu zi-
tuzten, 2020rako kopuru hori
erdira jaitsi dadin. Bost milioi
heriotza saihestea litzateke hori,
eta kalte ekonomikoek ere behe-
ra egingo lukete: 5.000 milioi
dolar inguru.
Baina herrialde batzuetan hil-

dakoen kopuruak gora egiten ja-
rraitu du. Argentina, Txile eta
Uruguai lirateke salbuespenak.

info+
Luc Besson zinema
zuzendariak egindako
«Eskolarako bideak
Afrikako umeak
hiltzen ditu» bideoa:
https:/youtu.be/0u09Vfl

5Klw
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Veronica Raffo Munduko Ban-
kuko adituak nabarmendu du
Argentinak 2008an Bide Segur-
tasunerako Agentzia Nazionala
eratu zuela, arazoari aurre egin
nahi dion erakundea: bere au-
rrekontu propioa eta lantalde
egokiak ditu, eta abian jartzen
diren ekimenen egokitasuna
neurtzen duen behatoki bat ere
lanean dute. Raffok dio baliabi-
de horiei esker lortu dutela Ar-
gentinan errepide istripu gu-
txiago izatea.
Bolivia, Ekuador, Dominikar

Errepublika eta Venezuelan, al-
diz, arazoa larriagotzen ari da
oraindik. Motorzaleak dira az-
ken urteotako biktima nagu-
siak, Latinoamerikan gero eta
gehiago erabiltzen baita ibilgai-
lu mota hori, kasu askotan la-
gun gehiegi aldi berean erama-
teko.
Azpiegitura seguruak, ibilgai-

lu eta gidari seguruak, herrita-
rren kontzientziazioa eta istri-
puen ondorengo erantzuna
dira, adituen arabera, hildakoen
kopurua murriztea lortu nahi
bada hobetu beharreko arloak.

OINEZ ESKOLARA

Baina segurtasunaren izenean
hartzen diren erabaki batzuk ez
dira beti egokienak izaten. Eus-
kal Herriko toki askotan, esate-
rako, ohikoa da eskolen aurrean
dozenaka auto ikustea, aurrera
eta atzera, elkarri enbarazu egi-
ten sekulako estresarekin, eta
kutsadura eraginez. Umea segu-
ru doa eskolara, baina, bakarrik
ibiltzen ikasi beharrean, guraso-
ekiko edo eskolara eramango
duen helduarekiko menpekota-
suna indartzen da.
Arazo hori konpontzeko ma-

kina bat ekimen jarri dira abian
munduan. Pedibus programa,
esaterako, Australian sortu zuen
1992an David Engwicht ekin-
tzaileak, autoek hirietan duten
eragina murriztu nahian. Berak
Walking School Bus deitu zion
ekimenari eta berehala zabaldu
zen “oinezko eskola autobusa”:
Zeelanda Berrira aurrena, eta
AEBetara, Kanadara, Britainia
Handira eta Europako beste he-
rrialde batzuetara ondoren.
Gaur egun 40 herrialde baino
gehiagotan zabalduta dago.

Argentinan Eskolarako Bidea
deitzen diote ekimenari eta hel-
burua da umeak bakarrik, auto-
nomia osoz, etxetik eskolara jo-
atea: oinez, posible denean, eta
bizikletaz edo garraio publikoa-
ren bitartez bestela. Bertan gero
eta ume gutxiago joaten zen ba-
karrik eskolara eta, ondorioz,
horien arriskuak ere gora egiten
zuen. Egoera hori iraultzeko sor-
tu zuten programa. Alde batetik
umeentzat egokiak izango diren
bideak prestatu behar dira (se-
maforoak eta zebra-bideak, es-
paloi zabalak...), prozesu parte
hartzaile baten bitartez. Eta he-
rritarrei jakinarazi behar zaie
zer egin nahi den. Guztia prest

dutenean, lehen egunetan hel-
duren baten laguntzarekin egin-
go dute bidaia, umeek konfian-
tza hartu arte,  eta, hortik
aurrera, bakar-bakarrik.

BIRMANIAKO BOLANTEAK

Oso bestelako egoerak dituzte
beste herrialde batzuetan, Asia-
ko hego-ekialdekoetan esatera-
ko. Baita Afrikako toki askotan
ere. Hiriak ikaragarri hazi dira,
baina errepideak egiteko ga-
raian ez dira kontuan hartzen
oinezkoak. Eta oinezko ugari
ibiltzen da errepidean, batez ere
Afrikan. Gainera, ibilgailu askok
ez du ibilgailuen azterketa tek-
nikorik egiten eta errepideak

ere eskasak dira. Era berean, kas-
korik gabeko motorzaleak oso
ohikoak dira Vietnam, Thailan-
dia eta Bangladesh bezalako he-
rrialdeetan, eta kamioiaren edo
autobusaren gainean dozenaka
lagun pilatuta ikustea oso nor-
mala da.
Myanmarren, berriz, badakite

zer den gauzak erabat gaizki egi-
tea. Britainiarren kolonizazioa-
ren eraginez, bertako ibilgailu
gehienek eskuinean dute bolan-
tea, baina errepideak eskuineko
errailetik ibiltzeko diseinatuta
daude. Beraz, beste inon baino
ikuspen gutxiago dute birma-
niarrek, Jason Szep idazleak egin
zuen ikerketa baten arabera.

Goiko irudian, Bangladesh,
eta, behekoan, Vietnam.

Munduko bazter askotan
arazo larria da autoen eta

oinezkoen arteko
elkarbizitza. 

GAUR8

15-44
Latinoamerikako 15
eta 44 urte bitarteko
herritarren artean,
heriotza gehien
eragiten dituen
faktorea errepide
ezbeharrak dira

1992
Pedibus programa
sortu zuen 1992an
Australian David
Engwichtek, autoek
hirietan duten
eragina murrizteko.
Walking School Bus
deitu zion ekimenari
eta berehala zabaldu
zen «oinezko eskola
autobusa» Zeelanda
Berrira, AEBetara,
Kanadara, Britainia
Handira eta Europako
beste herri batzuetara  
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Hiru puntu falta izan zaizkio Daniel Scioli Buenos Airesko Go-

bernuaren eta Argentinako peronismo garaiezinaren hauta-

gaiari lehen itzuliaren osteko inkestak gezurtatu eta Mauricio

Macri liberala menperatzeko. Garaile hutsa izan da txiki-txikita-

tik Scioli. Etxetresna elektrikoen negozioarekin aberastu zen

familia batean jaio zen. Gaztaroan motonautikan aritu eta mun-

duko txapeldun izan zen zortzi aldiz. 1989an istripu larria izan

zuen hiriburutik gertu den Paranako deltan lehiatzen ari zela,

eta eskuineko besoa galdu zuen. Hala ere, ez zuen kirola utzi.

Carlos Menem peronistak, eta bide batez baita liberala ere, sar-

tu zuen politikan eta bere Kirol ministro izatera iritsi zen.

2001eko krisi larriaren ondoren Kirchnertarrak gailendu ziren

peronismoan eta Scioliren eskutik Buenos Airesko gobernadore

kargua ere lortu zuten. Azken urteotako krisia medio, Gober-

nuak Scioli hautagai gisa aurkeztea beste aukerarik ez zuen.

Betiko garaileak, ordea, porrotera eraman du ez soilik hamahiru 

urteko legealdia, baita peronismoa bera ere. Peronismoak gal-

tzailearen epika behar duelako irabazteko. Dabid Lazkanoiturburu

GARAILE PERONISTA BATEN PORROTA ARGENTINAN

Alejandro PAGNI | AFP

C IKUSMIRA



atzerria

S
antadevi Meghwal
ikasleak 20 urte bes-
terik ez ditu eta gau-
za bat oso argi du
buruan: berak urte-
bete egin gabe zuela

bere gurasoek adostu zuten ez-
kontza bertan behera uztea, in-
dargabetzea; eta mehatxuek, ja-
zarpenak eta bazterketak ez
dute bide horretatik aterako.
Ostrazismora kondenatuta du

gaztea bere herrixkako kontsei-
luak. Gainera, isuna jarri dio soi-
lik gizonezkoez osatuta dagoen
talde horrek. Hala ere, bere ka-
sua ez da bakarra,  gero eta
gehiago baitira arbasoen tradi-
zio krudel horri ezetz esaten
dioten emakumeak.
Meghwalek hamaika hilabete

baino ez zituen bere familiak
ondoko herrixka bateko 9 urte-
ko mutil batekin ezkondu zue-
nean. Rajastan Indiako ipar-
mendebaldeko estatuan gertatu
zen hori, basamortua nagusi eta
ia betidanik umeen ezkontzak
ohiko kontua izan diren tokian.

SENARRA IKUSI ZUEN EGUNA

Ikasle gazteak gogoan du bere
senarra lehen aldiz ikusi zuen
egun hura. Bere lagun baten fa-
miliak hamabost urte lehenago
egindako zeremonian esku har-
tzeko aukera izan zuen. Lagun
horrek eskolaren aurrean moz-
kor-mozkor eginda eta irainak
botatzen zegoen gizon bat sei-
nalatu zion. «Laguna niregana
etorri eta zera esan zidan: ‘Begi-
ra, zure senarra da’», gogoratzen
du neskak. 
Korrika atera omen zen berta-

tik, etxerako bidean, gurasoei
kalean entzundakoa egia ote

zen galdetzera. «Galdera beste-
rik gabe bota nien etxeratzean:
‘Zergatik ezkondu ninduzuen
era horretan?’». Jodhpurreko
Unibertsitateko banku batean
eserita dago ikaslea egun hura
gogora ekartzean. Arte ikaske-
tak bertan bukatu nahi ditu.
Umeen ezkontzak legez kon-

trakoak badira ere, Indiako ne-
kazaritza eremu pobreenetan
milioika haur ezkontzen dituzte
era horretan. 20 eta 24 urte bi-
tarteko emakumeen erdiak
adierazi du 18 urte bete gabe
zeudela ezkondu zituztela, datu
ofizialen arabera.

HERRIXKETAKO KONTSEILUAK

Ohitura zaharkitu hori Rajasta-
nen bertan beste inon baino in-
dartsuagoa da. Estatuko herrix-
katan kasta bereko gizonek
osatzen dute beti kontseilua,
oso ahalmen handia duen orga-
noa. Bertako bizitza erarik auto-
ritarioenean zuzentzen dute gi-
zon horiek,  baina gero eta
gehiago dira egoera horren au-
rrean nahikoa dela esaten dute-
nak. Ezkontza horiek ezabatzeko
exijitzen dute, eta kasu askotan
gobernuz kanpoko erakunde ba-
tzuen eta Indiako Gobernuaren
beraren laguntza izaten dute.
Santadevi Meghwalek 17 urte

bete zituenean joan behar zuen
bere senarrarekin bizitzera, tra-
dizioari eutsi nahi izanez gero.
Baina senarraren gurasoak
emaztearen bila etorri zirenean,
neskak ezetz esan zien, eta bere
etxean geratzeko erabakia har-
tua zuela adierazi zien.
Era horretan hasi zuen kon-

tseilu ahalguztidunaren aurka-
ko borroka, gogorra bezain lu-

zea. Oso garesti ordainarazi zio-
ten erabakia: kontseiluak eraba-
ki zuen ez Meghwalek ez bere
etxekoek herrixkako bizitza pu-
blikoan esku hartzerik ez zutela
izango aurrerantzean. Gainera,
igeltseroa den aitari 21.500 eu-
roko isuna ezarri zioten, inoiz
ordaintzerik izango ez duen
multa.
Orain hilabete batzuk, maia-

tzean, Meghwalek Sarathi Trust
gobernuz kanpoko erakundeari
eskatu zion laguntza. Talde hori
behartutako ezkontzak ezaba-
tzen saiatzen ari da azken urteo-
tan eta orain dela hiru urte
epaileek lehen aldiz eman zio-
ten arrazoia.

ARGI IZPI BAT

«Ume baten ezkontza gela
ilun baten tankerakoa da, eta,
azkenean, argi izpi bat aurkitzen
dugu», kontatu digu Kriti Bharti
Sarathi Trust erakundeko zu-
zendariak. Oso herritar gutxik
ezagutzen duten lege baten arti-
kulu bati buruz ari da aditua:
horren arabera, familiek ados-
tutako ezkontzak ezabatzeko au-
kera dago, «argi izpi bat» gela
ilunean sartu dituztenentzat.
Artikulu hori erabilita, azken

hiru urteotan 27 ezkontza balio-
gabetzea lortu du Bhartik Rajas-
tan estatuan. Aukera horrekin
dibortzioarekin baino lehenago
lortzen da ezkontza ezabatzea,
eta, gainera, emakumeei sozial-
ki merkeago ateratzen zaie. Izan
ere, bi aldeak, senarra eta emaz-
tea, ezkontza ezabatzeko ados
egonez gero, eta adinaren berri
ematen duen dokumenturen
batekin, emakumeek lortzen
dute beren komunitateek ez

baztertzea. Dibortzioarekin, al-
diz, emakumea baztertu egiten
dute leku askotan, Bhartik azal-
du digunez.
Meghwalek bere ezkontzaren

ezabapena lortzea espero du,
baina bere kasuan senarra ez
dago ados. Neskak nabarmen-
tzen du ez direla elkarrekin
inoiz bizi eta gizonak bahitu
egingo duen mehatxua ere egin
duela.
Umeen ezkontzak ugaritu egi-

ten dira Akshaya Tritiya izeneko
festa erlijiosoaren inguruan. Ur-
tero, egun horiek hurbiltzen di-
renean, agintariek umeen ez-
kontzen aurkako operazioak
jartzen dituzte abian.

URTE ASKOTAKO LANA

Rajastani dagokionez, poliziek
eta gizarte laguntzaileek ezkon-
tzak eteten dituzte eta zeremo-
niak zuzentzen dituzten gizonei
zein laguntzen duten dendariei
esaten diete horrelako ezkon-
tzatan ez luketela esku hartu be-

Santadevi Meghwalek alde
egin zuen bere herritik eta
gaur egun ikasketak egiten

ditu unibertsitatean. 
Money SHARMA | AFP

UMEEN EZKONTZAK
Hamaika hilabeterekin ezkondu zuten
Indiako neskaren borroka ausarta

Annie Banerji (AFP)

Artean urtea bete gabe zuela adostu zuten bere ezkontza,
orduan 9 urte zituen mutiko batekin. Santadevi Meghwali
patu horixe zioten prestatua gurasoek eta Rajastan
estatuko tradizioak. Berak ez zutela ezkonduko erabaki
zuen. Garesti atera zaio erabakia berari eta bere familiari,
baina badu indarrik patu propioa eraikitzeko. 

JENDARTEA / b
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har. Kanpaina horiek eta fami-
liei emandako diru laguntzek
lortu dute ezkontzen kopuruak
behera egitea. Hala ere, egoera
bere onera ekartzeko asko falta
da oraindik. Horixe nabarmen-
tzen du Joachim Theis Unicef
Nazion Batuen Erakundeko
agentziako adituak. Bere ustez,
jarduera horri amaiera emateko
urte asko beharko dira oraindik.
Pentsamoldeak aldatzea zaila
izaten baita. Familia askok espe-
ro du senarraren familiak beren
alaba mantentzea, eta itxaropen
horrekin luzatzen dute hain tra-
dizio krudela. Beste batzuek dio-
te umeen ezkontzei esker lor-
tzen dela neskek harreman
sexualik ez izatea ezkondu au-
rretik, gai hori aipatzerik ere ez
baitago Indiako eremu horietan.
Eransten dute ezkonduta ego-
nez gero, eraso sexualak saihes-
teko aukera gehiago dituztela.
Baina horiek helduen kontuak

dira. Umeentzat beraientzat tra-
dizio hori hondamendi handia

bak hezteko, indarkeria jasateko
aukera gehiago izateaz gain»,
adierazi du Joachim Theis Uni-
cefeko adituak.
Noizbait irakasle izan nahi

duen Meghwalek bere komuni-
tateari erakutsi nahi dio bera
dela bere bizitzaren jabe baka-
rra. «Egunen batean ezkonduko
naiz, baina nire ikasketak amai-
tu eta gero, nire independentzia
eskuratu ondoren, ez lehenago»,
dio gazteak, begietatik malkoak
isuriz.

Pentsamoldeak aldatzea zaila izaten da. Familia
askok espero du senarraren familiak beren
alaba mantentzea, eta itxaropen horrekin
luzatzen dute hain tradizio krudela

Gizonez osatutako bere herrixkako kontseiluak
zigorra ezarri dio. Bere kasua ez da bakarra,
gero eta gehiago dira haur direla ezkontzeko 
tradizioari ezetz esaten dioten emakumeak

Duela urte pare bat edonor
astintzeko moduko albistea
iritsi zen Yemendik. 8 urteko
neskatoa 40 urteko
gizonezkoarekin ezkontzera
behartu zuten eta eztei
gauean hil egin zen.
Senarrak sexu erasoa egin
zion eta sexu organoen
urraketa larria eragin zion,
heriotza eragiteraino. 
Giza eskubideen alde lan

egiten duten hainbat
erakundek gogor salatu
zuten Rawan izeneko
neskatoaren heriotza eta 40
urteko erasotzailea eta
neskatoaren familia
zigortzeko eskatu zuten,
haurra ezkontza horretara
behartzeagatik. 
Hasiera batean kasuaren

inguruko informazio
nahasia zabaldu zen,
berriari sinesgarritasuna
kendu nahian. Baina tokian
lan egiten duten giza
eskubideen aldeko
erakundeek ziurtzat jo zuten
Rawanen heriotza egoera
horretan gertatu zela. Are
gehiago, jakinarazi zuten
Rawanek 10 urteko ahizpa
bat zuela eta hori ere
indarrez ezkonarazi zuela
aitak. 
Yemenen lau neskatotik

bat 15 urte bete aurretik
ezkontzera behartzen dute.
2009an ezkontzeko
gutxieneko adina 17 urtean
finkatzen zuen legea onartu
zuten, baina segituan atzera
bota behar izan zuten,
legegileek «islamaren
aurkakoa» zela ebatzi
zutelako. Kalkulatzen denez,
2011tik 2040ra munduan
140 milioi haur behartuta 
ezkonaraziko dituzte.

8 URTEKO
NESKATO
YEMENDAR
BAT, EZTEI
GAUEAN HILA

da. Batere naturala ez dena. Ka-
su askotan, gehiegitan, eskola
uztera behartuta egoten dira:
etxetik ezin irten, beraz. Gaine-
ra, oso gazte direla haurdun ge-
ratzen dira, eta hori ere kaltega-
rria  da osasunarentzat ,
amarenarentzat zein umearena-
rentzat.

INDEPENDENTZIA HELBURU

«Gazte horiek hezkuntza gu-
txiago jasotzen dute eta arazo
gehiago dituzte beren seme-ala-
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itz egin dezagun Kataluniaz eta Artur Masez.
Paragrafotxo bat bederen. 2009. urtea izango
zen, TV3 Kataluniako telebista kateko prime time-
a. Mònica Terribas orduko TV3 kateko zuzendaria
Artur Mas orduko Kataluniako Parlamentuko
oposizio burua elkarrizketatzen ari zen. Terriba-

sen insistentzia Masen iheskortasunaren tamainakoa da, eta
aspertu egin zen azkenerako Mas. «Galdera berarekin tematuta
zaude, ala?», bota zion, «amb il·lusió». «Ados, hurrengo galde-
ra: zein iritzi duzu auto elektrikoaren inguruan?», izan zen Te-
rribasen erantzuna. Masek –ez eta TV3 ikusten ari ginenetarik
inortxok ere– ez zuen ezusteko gidoi-bira hori espero. Galdera-
erantzun hori ez zuen prestatua, agerikoa zen, eta bost urte pa-
sa diren honetan ez dakit erantzun egokirik ba ote duen Masek,
ba ote dugun guk geuk.

Eztabaida garrantzitsua iruditzen zait auto elektrikoarena.
Aurrerapen positibo bat ezbairik gabe, baina “auto” kontzeptua
bera zuritzeko arriskua ere badu, ibilgailu pribatuaren gainbe-
hera sumatzen den garaiotan. AEBetan, esaterako, lehen aldiz
historian egin du behera auto salmentak. Fabrikatzaileak mer-
katu-aukera ezberdinak ari dira aztertzen eta “auto egile” hu-
tsetik “mugikortasun hornitzaile” izatera ari dira pasatzen, mu-
gikortasun ohitura berrietan autoak paper zentrala izaten
jarrai dezan betiere. Auto elektrikoa, adimentsua, konektatua,
gidaririk gabeko autoa... Utopia, automobil teknologiko jasan-
garria, edonoren eskura izango dena.

Adostasunik ez dago Peak Oil edo Petrolioaren Gailurra iris-
tear den ala jada gertatu zen, baina erregai fosilen aroa

agortze fasean dagoela onartua dago oro har. Bitartean, fase
hori ordezkatuko duen oreka berria, energia elektriko garbiare-
na, ez da oraindik iritsi, eta mugikortasunari dagokionez auke-
ren leiho bat ireki dela dirudi, garraio modu jasangarriagoen
onerako: gasolina bidezko ibilgailu pribatua ezaugarri negati-
boekin lotzen da gero eta gehiago (kostua, kutsadura, iragana),
baina auto elektrikoa ez da oraindik alternatiba gisa ulertzen:
autonomia eskasa, potentzia, bateria...

Dena den, auto elektrikoa gainbaloratua dago. Bigarren Mun-
du Gerrako gerra-propagandarako afixen artean bazen bat ga-
solina aurrezteari buruzkoa, gerrarako beharrezkoa baitzen.
Irudian kapeladun gizon bat ageri zen autoa gidatzen, bakarrik.
Ondoan lema godwindarra: “Bakarrik gidatzen duzunean Hi-
tlerrekin ari zara gidatzen!”. Ba auto elektrikoaren beste ho-
rrenbeste. Mugikortasun kultura aldatu ezean, auto elektrikoak
ez du auto ilaren arazorik konponduko. Elektrizitatea energia
berriztagarri bidez etorri ezean, kutsadura arazoak ere ez dira
konponduko; asko jota, esternalizatu egingo dugu kutsadura,
eta, harekin batera, baita gure kezkak ere. Auzo berriak autoa-
ren eskalara eraikitzen segiko dugu, eta egungo espazio publi-
koan autoaren rol zentrala ez da zalantzan jarriko. Zer esanik ez
azpiegiturak eraikitzean isurtzen den CO2 guztiari buruz, alda-
ketarik ere ez hor.

Aipua Henry Ford berarena da: jendeari zer nahi zuen gal-
detu izan banio, «zaldi azkarrago bat» erantzungo zidake-
en. Gasolinaren aroa amaitzear den honetan, galdera ez dago
soberan: zer nahi dugu, gasolinarik gabeko auto bat ala para-
digma aldaketa bat? •

Ilustrazioa: ANDER GORTAZAR BALERDI

Ander Gortazar Balerdi - @derzu_uzala
Arkitektoa

Zaldi azkar elektrikoa
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A
ste oso garrantzitsuak dituzte aurrean Eus-
kal Herriko zein Kataluniako ezker indepen-
dentistek, arrazoi ezberdinak direla medio.
CUPi Artur Masen lepoan jarri duen korapi-
loa askatu edo estutzeko ordua heldu zaio,
eta erabaki horrek inbestidura saioa ez ezik

procés osoa bera ere baldintzatuko du, onerako ala txa-
rrerako. EH Bilduk, bitartean, CUPek saihetsi duen erron-
kari aurre egingo dio: Estatu mailako lehia ez da joko-ze-
lai goxoena, baina emaitza txukuna lortu beharko du,
koalizioa bera sendotu nahi badu. Aukerak baino, arrisku
larriak antzematen dira batentzat zein bestearentzako.
Nolabaiteko CUP zaletasun bitxia, lilura ez esateagatik,

sortu da euskal independentismoaren adar batean azke-
naldi honetan. Badira EH Bildu CUP izan beharko litzate-
keela sostengatzen ari direnak. Begi bistan da horretara-
ko ez direla alderaketa aritmetikoan oinarritzen, jakina
baita (edo beharko luke izan)
CUP Kataluniako Legebiltza-
rreko seigarren indarra dela
eta 135 legebiltzarkideetatik
10 baino ez dituela (EH Bil-
duk Gasteizekoaren 75 eser-
lekuetatik 21 eskuratu zi-
tuen, beraz, portzentualki ia
lau aldiz indartsuagoa da;
eta, Iruñekoan, 50 eserlekue-
tatik 8, hau da, CUPen bikoi-
tza). Anai-arreba katalanen
egungo trantzeak, 2004an
ezker abertzaleak Ibarretxe
Plana delakoaren aurrean
izan zuena ekartzen du gogo-
ra. Gehiengoaren giltza eskuan zuen, baina pisu bertsua
(75etik 7/135etik 10), eskasa, nahiz CUPen egungo ordez-
karitza irailaren 27ko arrakastaren ondorioa den eta ez-
ker abertzalearena, aldiz, 2001eko hauteskundeetako po-
rrotarena. Hiru-hiruko formula irudimentsuarekin
konpondu zuen ekuazioa Arnaldo Otegiren taldeak, era
kritikoan Ibarretxe Planari bide emanez; ikusteko dago
zein hautu hartuko duen Antonio Bañosen taldeak eta
zein emaitza emango duen horrek. Bete-betean asmatzea
nahiko nuke. Baina datuak, behintzat, argi gera daitezen.
Kopuruari, indarrari, eragiteko gaitasunari baino, aipa-

tutako miresleek CUPekoen jarrerari gehiago begiratzen
diotela ondorioztatu beharko dugu, beraz. Koherentziari,
alegia. Baina bitxia da hori ere, Esquerra Independentis-
ta mugimenduko batzarren azken erabakia jakin arte
ezin baita koherentziaren inguruko balorazio sendorik

egin, eta hara iritsita ere zaila izango baita Artur Mas al-
boratzeko konpromisoarekin zein procés-arekin, biekin,
koherentea, puro-puroa, izatea lortzea. Kinka larri hone-
tan, hainbat gauzatan EH Bildu izan nahian imajinatzen
ditut CUPeko kide ugari; indar mailan, aliantzak egiteko
gaitasunean, jokatzeko malgutasunean...
Politikoki hain aldakorrak eta arinak diren garaiotan,

asko agintzen du modak. Hainbat cupero berri podemita
ohi ere bada, aurretik bilduzale izana da eta auskalo tar-
tean bere burua ez ote duen bildurri gisa ere ikusi... Azpi-
tik etengabe mugitzen diren lurrotan oraindik ere erroak
guztiz sendotu gabe agertzen da EH Bildu, baina, gabe-
ziak, oztopoak eta akatsak onartuta ere, ezkerreko inde-
pendentistek sekulan osatutako tresna politiko eralda-
tzaile potenteena dela ez dago ukatzerik. Alderaketa
gorrotagarriekin jarraituz, esan daiteke CUPen egungo
estadioa nabarmen gainditu zuela bere garaian EH Bil-

duk, aldez aurretik jada CUPen kultura politikoa eta bes-
te hainbat barnebiltzen zituen ezker abertzaleak barruko
mugak apurtu eta bidelagun berriak batu zituelako, gau-
zak eraldatzeko irabaztea helburu. Eta horretan darrai.
Aski adierazgarria izan zen Gipuzkoan, EH Bildu era-

kunde nagusien agintetik kanporatzeko, botere faktiko
guztiek eratutako “koalizioa”. Baina askoz bitxiagoak dira
EH Bildu bere esparru naturaletik bertatik ahultzeko joe-
rak (euskal kainismoa? arduragabekeria? perspektiba fal-
ta? dena batera?). Zer esanik ez barrukoak balira lez joka-
tu baina benetan kanpokoak direnen erasoak! Oztoporik
ez zaio falta EH Bilduri abenduaren 20rako bidean, eta
guztiak gainditzeko heldutasuna, batasuna eta indarra
erakutsi beharko ditu. Bitxia litzateke CUPek EH Bildu
izateko urratsa eman dezakeen une honetan bertan, EH
Bildu euskal CUP zen garaietara itzultzen hastea. •

{ asteari zeharka begira }

EH Bilduren eta CUPen
bideak gurutzatu egiten dira

Bitxia litzateke CUPek EH Bildu izateko
urratsa eman dezakeen une honetan
bertan, EH Bildu euskal CUP zen garaietara
itzultzen hastea. Katalanen erabakiak eta
euskal koalizioaren emaitzek esango dute

hutsa

hutsahutsa

Ramon Sola
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luak euskaraz ere jartzeko. Har-
tara, Hernaniko Udalak kale ho-
rri bi izen jarri zizkion: “Andre
kalia” euskaraz eta “Calle Uru-
mea” gazteleraz. Horrek froga-
tzen du 1896. urtetik Andre ka-
lia izen ofiziala izan zela, baina
artxiboan ezin topatu noiz arte
izan zen eta zergatik galdu zen.
Badirudi 1902. urtean Urumea
izena jartzea adostu zela eta, az-
kenik, 1927. urtean Padre Carda-
veraz izena. 1988. urtean izena
euskaratu eta Kardaberaz kalea
jarri zitzaion. Baina inon ez da
zehazten Andre kalia izena ken-
du ote zen.  

ANDREEN KALEA

Artxiboak eta paper ofizialak
aparte, garbi dagoena da Andre
kalea esaten zitzaiola. Baina,
zergatik? 2008. urtean udal ar-
txiboko teknikariak gaiaren in-
guruan idatzitakoaren arabera,
«udal artxiboan dagoen doku-
mentazioa ikertuta, ondoriozta
dezakegu Andre kalea herrita-

rren artean zabaldutako izena
zela kalearen berezitasun sozio-
kulturalak direla-eta. Badirudi,
ahozko transmisioak hala jaso
duelako, herriko emakumeek
kale horretan egiten zutela be-
ren bizitza soziala». 
Kalearen berezitasun horien

inguruko informazioa ahoz aho
eta belaunaldiz belaunaldi iritsi
da egunotaraino eta apenas da-
goen paper ofizialetan jasoa.
Ondorioz, eta ahozko kontake-
tak berezkoa duen bizitasuna
medio, teoria desberdinak osatu
dira.  
Teoria baten arabera, Kale Na-

gusian zeuden denda dotoreak,
eta, apain jantzitako jendea, di-
rua zuena, bertan ibiltzen zen.
Andre kalean, aldiz, emakume-
ek lana egiten zuten. Hernaniko
egituran nagusi dira bi atariko
etxeak eta, teoria horren arabe-
ra, herrian gune publikoa eta
pribatua zeuden berezita. «Kon-
tatzen da garai batean emaku-
meek ohitura handia zutela aul-

P
asa den otsailaz ge-
roztik, Hernaniko
Kaxkoan dagoen
kale bizienetakoak
“Andre kalea” izena
du ofizialki. Alegia,

kaleko plakan halaxe ageri da,
baita bestelako paper eta izapi-
de ofizialetan ere.  Pasa den
otsailaz geroztik, Andre kalea
Andre kalea da goitik behera eta
ezker-eskuin. Izan ere, aurretik
plakan eta paperetan Kardabe-
raz kalea izan arren –eta, lehe-
nago, Urumea kalea–, hernaniar
askoren ahotan beti izan da An-
dre kalea. Beraz, izana zuenak
izena berreskuratu du orain.    
Izena berreskuratzeko eskaria

ez da atzo goizekoa eta bultza-
tzaileek ate asko jo behar izan
dituzte urte askoan. Horiekin
eseri da mahaian GAUR8, artxi-
boetan jaso gabe geratu den eta
belaunaldiz belaunaldi biziraun
duen historia ezagutu nahian.
Nekane Idarreta Mendiola, Ixiar
Pagoaga Soraluze, Irantzu Jaure-
gi Artola eta Maialen Apezetxea
Lujanbio Kalandria taldeko ki-
deak dira. Batzuk Kaxko elkarte-
tik eta besteak Berdintasun Kon-
tseilutik iritsi dira Kalandriara.
Eta guztiak batzen dituena An-
dre kalearen izena berreskura-
tzeko ahalegina izan da. 
Nekane Idarreta Mendiola An-

dre kalean jaioa da eta bertan
bizi da. Betidanik izan du kalea-
ren historiaren eta istorioen in-
guruko jakin-mina. «Hemengo
jende edadetuak beti esan izan
dio Andre kalea. Gure etxean ai-
tak beti  horrela izendatzen
zuen, nahiz eta izen ofiziala
Urumea lehenbizi eta Kardabe-
raz izan gero. Eta jakin-mina

amagoia.mujika@gaur8.info

ANDRE KALEA
Hernanin emakume errealek badute
kale bat, beti haiena izan dena

Artxibo ofizialetan lerro gutxi batzuek eta herritarren
memorian kontu gehixeagok kontatzen dute Hernaniko
Andre kalean etxetik aulkia jaitsita emakumeak elkarri
kontuak esaten aritzen zirela lanean, haurrak zaintzen,
karta jokoan... Horregatik esan izan zaio kale horri Andre
kalea. Otsailaz geroztik, gainera, izen ofiziala da. 

JENDARTEA / b

piztu zidan, ohitura hori nondik
ote zetorren jakin nahia».
Eta jakin nahi horri lotuta ha-

si zen Kaxko elkartearen jirako
hernaniar talde bat udal artxi-
boan pista bila. Nahi baino gu-
txiago topatu dute artxiboetan.
Jakin dute, hala ere, 1896. urtean
Gipuzkoako Foru Aldundiak
udalei gomendioa egin ziela or-
dura arte erdara hutsean idatzi-
ta zeuden kale izenen errotu-

Ezkerretik eskuinera, Ixiar
Pagoaga Soraluze, Irantzu

Jauregi Artola, Maialen
Apezetxea Lujanbio eta

Nekane Idarreta Mendiola,
Kalandria taldeko kideak,

Andre kalean. Jon URBE |

ARGAZKI PRESS
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kiak etxetik jaitsi eta kalean ese-
rita lanak eginez hizketan ari-
tzeko. Emakumeak Andre kale-
an kartetan aritzen zirela ere
kontatzen da. Horregatik, Kax-
koko jaiaren egunean –uztaila-
ren 16an– ohitura hori berresku-
ratu da eta karta jokoa izaten da
kalean», kontatu du Idarretak. 

Beste teoria batek dioenez,
Andre kalean arropa garbitzaile
asko bizi ziren. Aberats jende as-
ko etortzen omen zen arropa
garbitzaileei beren jantziak uz-
tera, Leokako garbitegian harri-
koa egin zezaten. «Donostiako
aberatsek Hernanin bigarren
etxeak zituzten, asteburuak pa-
satzeko eta atsedena hartzeko.
Eta haiek ere jantziak ekartzen
zizkieten Andre kaleko emaku-
meei garbi zitzaten. Badirudi
horrela izaten zela», gaineratu
du Ixiar Pagoaga Soraluzek.

Azken teoria baten arabera,
baliteke generoaren araberako
kaleen banaketa bat egotea; hau
da, Kale Nagusia, gizonezkoena,
Andre kalea, emakumezkoena
eta, Atzietas, animaliena. 

EMAKUME ERREALEN IZENAK

Arrazoia bat edo bestea izan, ar-
gi dagoena da Andre kaleari ha-
la esan izan zaiola kale horretan
emakumeen presentzia nabaria
zelako, eta hala ekarri du eguno-
taraino herriaren memoriak.
«Euskarri historikoa daukagu si-
kiera hilabete batzuetan kale ba-
tek emakume errealen izena
izan zuela frogatzeko, eta horri
heldu egin behar geniola eraba-
ki genuen. Gainera, erdiguneko
kale bat da eta hori ere garran-
tzitsua da, emakumearen rola
beti izan delako bazterrekoa.
Buru-belarri defendatu izan du-
gu kalearen izena berreskuratu
beharra zegoela», nabarmendu
du Pagoagak. 

Hasiera batean Kaxko elkarte-
tik jo zuten Hernaniko Udaleko
atea, 2007-2011ko legegintzal-
dian, Andre kalea izena berres-
kuratzeko eskatuz. «Kardabera-
zen urteurren bat zetorrela-eta,
gaia geldirik uztea erabaki zuen
Udalak. Gerora, Berdintasun
Kontseilura helarazi genuen»,
gogoratu du Idarretak. 

Garai  hartan Berdintasun
Kontseiluan zegoen Irantzu Jau-

Eskuinaldean, garai bateko
emakume taldea Andre
kalean. Beheko irudian,

duela aste batzuetako
bilkura.

GAUR8 - Ikor KOTX
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regik nabarmendu duenez, segi-
tuan ikusi zuten bide hori ibil-
tzeko beharra. «Herriko kaleak
hartu eta emakume izen errea-
lik ez dagoela konturatu ginen.
Daudenak, elizari lotutakoak di-
ra, eta, beraz, ez dira emakume
errealak. Kaleen izenek garran-
tzia daukate, balio sinbolikoa
daukate, jendarte batek garran-
tzia zeri ematen dion adierazten
dutelako, zer ematen duen on-
tzat edo eredutzat. Hernanin
zorte handia daukagu erdigune-
ko kale garrantzitsu bat dugula-
ko herritarren artean Andre ka-
lea deitua izan dena.  Hori ,
gutxienez, badaukagu eta hortik
abiatu ginen». 

Hernanin 80 kale eta plaza
izen daude, eta, horietatik, orain
artean, seik soilik zeukaten izen
femeninoa, guztiak elizarekin
lotuak: Agustindarren plaza,
Arantzazu plaza, Ave Maria par-
kea, Madalena kalea, Santa Bar-
bara bailara eta Zikuñagako ama
bailara. Eta, azkena, Andre kalea.

Berdintasun Kontseilutik eta
Kalandriatik lan handia egin du-
te kalearen izena berreskuratze-
ko borrokan. «Aurreikusten ge-
nuen gai  korapilatsua izan
zitekeela, eztabaida piztuko zue-
na. Kale izendegien inguruko
jardunaldiak egin genituen eta
alderdi politiko guztiekin bildu
ginen, proiektuaren nondik no-
rakoak azaltzeko. Atzetik lan
handia egin dugu oso garrantzi-
tsua iruditzen baitzitzaigun
adostasuna lortzea», segitu du
Maialen Apezetxeak. Azkenean,
2014ko uztailean aho batez era-
baki zuen udalbatzak Andre ka-
lea izena berreskuratzea. 

Aurtengo otsailean inaugura-
tu zuten Andre kalea, plaka be-
rri eta guzti. «Herrian harrera

bikaina izan da, espero genuena
baino hobea», esan du Apeze-
txeak. 

KALEA BERE EGITEN ZUTENAK

Andre kalearen historiak eta
bertako istorioek berezitasun
asko dituzte. Batetik, kontatzen
denez, emakumeek kalean lan
egiten zuten, kartetan jolastu,
hizketan egin, haurrak zaindu,
batzuek erre ere egiten omen
zuten. «Kontatzen dutenez, era-
bat kalean bizi ziren. Josten,
arropak garbitzen, haurrak zain-
tzen... bizimodu baten erakusle
da. Horrez gain, emakumeek ai-
sialdiaz gozatzen zuten, karte-
tan eginez-eta. Eta ikuspuntu
horretatik ere oso interesgarria
da», esan du Idarretak.

Emakumeak beti existitu dira,
ez ordea historia liburuetan. Eta
artxiboetan arakatzen hasi dire-
nean, zulo handiarekin topo
egin dute Kalandriakoek. «Ab-
sentzia esajeratua da. Agertzen
diren emakume apurrak gizo-
nezkoen zerbitzura zeudenak
dira. Edo bestela zergak ordain-
du behar zituzten emakumeen
izenak agertzen dira, askotan
abizenik gabe. Gero, errepresio-
arekin, izen-abizenez agertzen
hasi ziren. Zigortzeko bai, horre-
tarako izen-abizenak zituzten
emakumeek», kontatu du Pago-
agak. Artxiboetan topatutako
apurrarekin eta ahozko testi-
gantzetan jasotakoarekin egin
du aurrera proiektuak eta, bai,
dagoeneko Andre kalea izen ofi-
ziala da. Baina ez da horretan
geratu.

TABAKALERAREN PROIEKTUA

Kalandria taldeak Andre kalea-
ren izena berreskuratzeko
proiektua abiatutako garai pare-

tsuan jarri zuen martxan Taba-
kalerak Komanditario Berriak
ekimena. Jendartetatik sortuta-
ko artea bultzatzeko plataforma
bat da eta, bere bitartez, edozein
giza talderi bere desioei eran-
tzungo dien artelan bat gauza-
tzeko modua eskaintzen dio.
Eta, halaxe, parean suertatu zi-
ren Kalandria eta Tabakalera,
eta beren bideak korapilatu egin
ziren. 

Komanditario Berriak ekime-
nerako Kalandriaren proiektua
hautatu zuten. Ondoren, Haizea
Barcenilla arte irakasle eta ko-
misarioak bitartekari lanak egin
zituen Hernaniko taldearekin,
proiektua bera eta harekin lortu
nahi zutena definitzeko. Eta Bar-

Hernanin 80 kale eta plaza izen daude, eta,
horietatik, orain artean, seik soilik zuten izen
femeninoa, guztiak elizarekin lotuak. Orain
Andre kalea dago, emakume errealen kalea

«Kontatzen dutenez, bizitza kalean egiten zuten
emakumeek; josten, arropak garbitzen,
haurrak zaintzen... Gainera, aisialdiaz gozatzen
zuten, eta hori oso interesgarria da»

ANDRE
KALEA, BIDE
LUZEAGO
BATEN
HASIERA
«Zer pasatzen da
herrietan emakumea
espazio publikotik eta
historia ofizialetik
ezabatzen denean?».
Gogoeta hori abiatu nahi
izan dute Kalandria
taldetik, ez bakarrik
Hernanirako, baita beste
herrietarako ere. Galdera
horri tiraka osatu dute 
Señora Polaroiska
taldeko artistekin
elkarlanean ikus-
entzunezko bat, laster
argia ikusiko duena. Lan
hori egiteko urria
amaieran deialdia egin
zieten hernaniarrei: 200
emakume behar zituzten
ordu batzuetan kalea
bere egin zezaten.
Erantzuna bikaina izan
zen eta oso giro berezia
sortu zen. Kalandriatik
garbi dute ibili beharreko
bidea: «Andre kalea izan
da abiapuntua, baina lan
handia dago egiteko». 

Joan den otsailean
berreskuratu zuen Andre

kaleak bere izena modu
ofizialean, argazkiko plakan

ikus daitekeenez. Argazkia
inaugurazio egunekoa da. 

Ikor KOTX

cenillak Señora Polaroiska tal-
deko kideei pasatu zien proiek-
tu hori artelan bihurtzeko en-
kargua. Azken urte eta erdian
Kalandria eta Señora Polaroiska
elkarlanean aritu dira eta emai-
tza denbora gutxian izango da
ikusgai. Alde batetik, ikus-en-
tzunezko bat prestatuko dute,
«emakume hernaniarren keme-
na, indarra, balentria, dibertsioa
eta gozamena» aldarrikatuko di-
tuena. Gauzak ondo bidean,
abenduan izango da lehen ema-
naldia Tabakaleran. Eta, beste-
tik, kalean bertan arrasto iraun-
kor bat utzi nahi du proiektuak,
segur aski iturri forman etorri-
ko dena. 2015 amaieran edo
2016 hasieran ikusiko da. 
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Alaitz Arenzanak eta Maria Ibarretxek
urte eta erdi inguru daramate beren
Bilboko estudiotik Hernanirekin estu
lotuta. Tabakalareran Komanditario
Berriak proiektuaren bitartez beren
eskuetara iritsi zen Kalandria taldearen
erronka eta kaleko eskaera hori artelan
bihurtu dute bi sortzaileek. Hori zen
helmuga eta horretan ari dira, josi duten
proiektuari azken orraztua ematen. Bi
norabideko proiektua da; batetik ikus-
entzunezko pieza bat sortu dute, eta,
bestetik, Andre kalean jartzekoak diren
iturria landu dute.

«Haizea Barcenillaren bidez iritsi
zitzaigun Andre kalearen proiektua eta
Kalandriaren asmoa. Hasieratik esan
ziguten Andre kalearen ingurutik
abiatuta hausnarketa zabalagoa egin
nahi zutela; emakumearen presentzia
espazio publikoan, herri eta hirien
antolaketa genero ikuspuntutik,
historiaren kontaketa ofizialean
emakumeen hutsunea... Kezka eta
erronka horiek guztiak jasota osatu
genuen gure proiektua, gure
proposamena», hasi dira kontatzen. 

Señora Polaroiskak saio dezente egin
ditu Hernanin adin desberdineko
emakumeak bilduz Andre kalearen
ingurukoak jasotze aldera. Horietatik eta
han eta hemen bildutakoetatik abiatuta
osatu duen proiektuak parte
desberdinak dauzka. «Batetik, ez dago
Andre kalearen inguruko historia ofizial
bat, ezta historia bakarra ere. Hipotesi
asko daude, pasadizoak, gertaerak,
txutxumutxuak... baina ez dago formalki
jasota dagoen historia ofizialik. Ez
dagoenez, asmatzea erabaki genuen eta
hernaniarrekin bildutako informazio
horretatik abiatuta kondaira mitologiko
bat osatu dugu. Baina pertsonaiek
errealitatetik asko izango dute eta
indartu beharrekoak iruditzen zaizkigun
baloreak izango dituzte. Erreferente bat
asmatu dugu», hasi dira kontatzen.
Andre kalea zer zen, nolakoa zen,

emakumeek bertan zer egiten zuten...
herriaren memoriatik lehen eskuko
informazioa jaso zuten lehenbizi,
nagusiki emakume edadetuen ahotik.
Gerora, belaunaldi gazteagoekin elkartu
ziren kalearen lehenaz, orainaz eta
etorkizunaz hitz egiteko. 

HIRU PERTSONAIA, HIRU BALIO SORTA

«Jasotako informazio horrekin
guztiarekin hiru pertsonaia asmatu
ditugu, balio jakinak biltzen dituztenak
baina itxura zehatzik ez dutenak. Hiru
pertsonaia horiek dira kondairaren
protagonistak eta indartu nahi ditugun
balioak biltzen dituztenak». GAUR8rekin
egon zirenean artean pertsonaia horien
izenak erabat zehaztu gabe zituzten,
baina balioak garbi zituzten.

Balio horietako batzuk espazio
publikoa okupatzeko eskubidea, aisiaz
gozatzeko eskubidea, ez produzitzeko
eskubidea, elkartzeko eskubidea... dira.
«Jasotako testigantzen arabera Andre
kalean emakumeek kalea bere egiten
zuten eta ondo pasatzen zuten
elkarrekin. Izugarri balio garrantzitsua
iruditzen zaigu. Ez produzitzeko
eskubidea oso garrantzitsua da. Zergatik
egon behar dugu beti ‘baliagarriak’ diren
gauzak egiten? Zure lagunekin elkartu
eta kartetan jolastea ez al da
baliagarria?», galdetu du Ibarretxek.

Bigarren balio sortak barrena
hustearekin dauka lotura, gustatzen ez
zaizkigun gauzekin amaitzeko
eskubidearekin, protestarekin...
«Kutsakorra zen zerbait egin nahi
genuen. Dena Hernaniko emakumeekin
osatu dugu, adin desberdinekoak
gainera. Gaizki sentiarazten dituzten
gauzen inguruan jardun gara, nola
askatuko liratekeen galdetu diegu eta
hortik ateratako ideietatik osatu dugu
bigarren parte hori. Katarsi pertsonalak
irudikatu nahi izan ditugu. ‘Nola
askatuko zenuke ondoez hori? Buila
eginez? Zerbait bortizki puskatuz? Nola?’.
Galdera horietatik abiatu gara», kontatu
dute. 

Hirugarren balioa migratzailearena da.
«Gaur egun oso garrantzitsua iruditzen
zaigu migratzaile izatearen ideia. Ez da
zertan identitate bakarrekoa izan behar,
bai tokiari dagokionez eta baita
pentsaerari lotuta ere. Pertsonak
migratzen joaten gara, aldatzen,
moldatzen... Horrez gain, hor dago toki
bati baino gehiagori lotuta egotearen
sentipena edo batzuetan inongoa ez
zaren sentipena. Hernanin migrazio
mugimenduak oso garrantzitsuak izan
dira eta horiek ere jaso nahi izan

«Iruditu zaigu herrian sortu den giroak proiektua
bera gainditu duela. Emakumeek sekulako ilusioz
eta hunkituta parte hartu dute»

SEÑORA POLAROISKA TALDEKO SORTZAILEAK

ALAITZ ARENZANA ETA MARIA IBARRETXE

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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M
aite eta Irati, ama-alabak, topa-
tu nituen orain gutxi mendian
paseoan. Eguraldi ona aprobe-
txatzen ari ziren galdetu nien

eta amak baietz, baina 4 urteko alabari
komeni zitzaiola ez gizentzeko ibiltzea
esanez bukatu zuen esaldia. 

Nora, sekulako eztularekin eraman du
aitak medikuarengana. Sendagileari sin-
tomak azaldu dizkio. Hark, betaurreko
gainetik goitik behera begiratu dio 6 urte-
ko umeari eta bere adinerako gehiegi pi-
satzen duela bota dio. 

Saioaren gurasoak kezkatuta sumatu
ditut. Astebete da eskolara joan nahi ez
duela. 9 urteko alabari ikaskideek iseka
egiten omen diote gizena dagoelako. “Po-
tola” deitzen diote aukera duten bakoitze-

an, eta ez, normala den bezala, ez du esko-
lara joan nahi. Gurasoei behin eta berriz
eskatu die dieta bat egin nahi duela, ar-
galdu egin nahi duela. Beste neskatoak
bezalakoa izan nahi duela esanez egiten
du negar.

Nagore soinketako orduan igerilekura
joan behar den bakoitzean gaixorik jar-
tzen da. Gaur ere gurasoen sinadura fal-
tsuarekin entregatu du oharra eskolan. Ez
du besteen aurrean bainujantzian azaldu
nahi. Ez du entzun nahi uretara salto egin
behar duenean igerilekuko ura hustuko
duela algara artean.

Garazi, ohiko dendetan koloretako bu-
larretakoak erosi ezin dituen nerabea, ne-
garrez atera da ortopedia dendatik. 140
tailako bularretakoak erosi behar izan

baititu titiak ez erortzeko eta bizkarreko
minik ez izateko. Eta buruari zin egin dio,
18 urte egin eta dirua aurreztu bezain
pronto bularrak txikitzeko operazioa
egingo duela.

Eguneroko gertakizun txiki hauek be-
raien motxiletan gordetzen joango dira
Irati, Nora, Saioa eta Garazi guztiak. Beste-
en begientzat eder eta polit izateko erre-
mintaz beteko dituzte motxilak benetan
nor diren eta zer diren ahaztuta. 

Inor ez da bere gorputza gorrotatuz
jaiotzen, baina zoritxarrez gure jendarte-
ak horretan irakasten du. Bizitzaren zati
handiena gure burua onartu gabe pasa-
tzen dugun emakumeak gara, ispilu au-
rrean benetan gure burua ikustea eta
maitatzea lortzen dugun arte. •

0hutsa

Gorputzak

Mirari Martiarena

ditugu». Uzbekistan, Andoain, Kolonbia,
Bolivia, Mongolia, Senegal, Maroko,
Sahara, Ekuador, Extremadura... Toki
askotako emakumeek bizitu izan dute
eta bizi dute Andre kalea, eta horiek
guztiek izan dute beren tokia
proiektuan, beren herrietako dantza
tradizionalak ekarri baitituzte bertara.
«Hernanin bada migratzaileak biltzen
dituen elkarte bat, Amher izenekoa, eta
horri esker emakume migratzaile askok
badute elkarren berri. Hori abantaila
handia izan da guretzat, konfiantza giro
bat sortzen lagundu digulako. Egia esan,
sekulakoa izan da emakume horiek
gurekin izan duten jarrera. Larunbat
arratsaldetan grabatu dugu beren zatia,
gehienek astean zehar ezin zutelako lana
zela-eta. Eta sekulakoa izan da larunbat
arratsaldetan, beren jai egunean,
gurekin biltzeko eta lan egiteko agertu
duten borondatea», nabarmendu dute. 

PROIEKTUA GAINDITU DUEN SENTIMENDUA

Andre kalearen proiektuak proiektuaren
beraren mugak gainditu eta bizitza
propioa hartu du, bere kabuz ibili da
bilera, txosten eta estrategietatik harago.
«Ikus-entzunezkoaren zati bat
grabatzeko 200 emakume baino gehiago
bildu genituen goiz batean Andre
kalean. Erantzuna sekulakoa izan zen.
Belaunaldi desberdinetako emakumeak
bertaratu ziren, erabat ilusionatuta eta
hunkituta. Iruditu zaigu herrian sortu

den giroak proiektua bera gainditu
duela. Emakume horiek oso eskertuta
agertu zaizkigu, oso ondo pasatu dutela
adierazi digute. Sekulakoa izan da», esan
dute sortzaileek. 

Normala denez, Hernanin irrikaz
daude Señora Polaroiskaren lana
ikusteko. «Oraindik data zehatzik ez
dugu, baina espero dugu abenduan
barna Tabakaleran lehen emanaldia
egitea. Tabakalerarako hiru pantailatan
banatutako ikus-entzunezkoa prestatzen
ari gara, osatu dugun kondaira eta hiru
pertsonaien deskribapena jasoko
dituena. Gero, bestelako muntaia bat ere
prestatuko dugu, pantaila bakarrean
ikusteko modukoa, eta hori Hernanin
aurkeztuko dugu, urtarrilean segur aski»,
aurreratu dute Arenzanak eta Ibarretxek. 

KALEAN BETIRAKO AZTARNA BAT

Kalandria taldeak hasieratik adierazi dio
Polaroiskari kalean aztarna fisiko bat
uzteko beharra, denboran iraungo
duena. «Andre kalean iturri bat jartzeko
proposamena egin genien, espresuki
kale horretarako sortutako iturri bat,
kondairaren berri eta sortu ditugun hiru
pertsonaien berri jasoko duena. Hor
dago Andre kalean arropa garbitzaileak
aritzen zirenaren kontaketa, hor dago
Leokako garbitegia, uraren joan-etorria,
ahozko transmisioaren jarioa... eta
iruditu zitzaigun egokia izan zitekeela
Andre kalea iturri batekin eta urarekin

lotzea. Gainera, garrantzitsua iruditzen
zitzaigun herritarrek erabiliko zuten
zerbait izatea. Hortik iturriaren ideia». 

Polaroiskak sinbolo bat ere sortu dio
Andre kaleari: triangelua. «Kondaira eta
bertako hiru pertsonaiak biltzen ditu
triangeluak, hirukiak. Hiru ertz, hiru
pertsonaia, hiru garai: lehena, oraina eta
geroa». Triangeluak esanahi asko dauzka,
bere posizioaren eta kolorearen arabera.
Esaterako, punta beherantz daukan
triangeluak ilargiarekin dauka lotura,
emearen hasierarekin, umetokiarekin,
jainkosarekin... eta uraren sinbolo
alkimikoa ere bada. Bestetik, punta
beherantz duen triangelu beltza Bigarren
Mundu Gerran kontzentrazio
esparruetan zeuden emakume
«asozialekin» lotzen zen, inposatutako
genero rolak betetzen ez zituztenekin.

«Asko gustatzen zaigu triangeluaren
ideia hori eta iturri horretan presentzia
izango du. Segur aski iturriaren botoia
hiruki hori izango da», agertu dute.  

«Gure ametsa, benetan gustatuko
litzaigukeena, hemendik urte edo
hamarkada batzuetara neska-mutikoek
iturri horretatik ura edan, kondaira
irakurri eta garai batean Hernanin bizi
ziren hiru emakume horien inguruan
hitz egitea litzateke, benetan existitu
ziren edo ez jakin gabe. Auskalo, nork
daki. Guregana iritsi diren kondaira
zenbaitek ere auskalo ze bide egin duten,
ezta?», bukatu dute. 

«Ikus-entzunezko

piezaz gain, Andre

kalean iturri bat

jarriko dugu,

kondairaren eta hiru

pertsonaien berri

jasoko duena.

Kalandriatik

garrantzitsu jotzen

zuten kalean aztarna

fisiko bat jartzea eta

iturria aproposa

iruditu zaigu»

“
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G
arai batean aito-
na-amonek egi-
ten zuten bezala
gurdia hartuta
erosketak egite-
ra joatea plaze-

ra da askorentzat beharra baino.
Okindegira, arrandegira, fruta
dendara, harategira... edo super-
merkatura zuzenean. Gurdia,
saskia, telazko edo plastikozko
poltsak beteta itzuliko dira etxe-
ra. Kapritxo ugari ere izango di-
ra lekale eta barazkien artean.
Arrunta zaigun irudi hori, bai-
na, askorentzat ametsa besterik
ez da. Soldata minimo batekin,
hura gabe batzuetan, etxerik ga-
be, lanik gabe, seme-alaba ugari-
rekin... ikusten ez ditugun egoe-
ra gogor asko daude gurean ere. 
Elikagai Bankuaren lana elika-

gaiak eskuratu ezin dituzten
pertsonei horiek ematea da, eta,
honela, bizitza duinagoa izaten
laguntzen diete egunero ahora
zer eraman badutelako. Banku
honetan ilusioak gordetzen di-
ra; erabiltzaileen ilusioak, elika-
gaiak ematen dituztenenak eta
boluntarioenak, guztiek ere hel-
buru beraren inguruan indarrak
batzen dituztelako. Supermer-
katura joaterik ez dutenek ere
hozkailua betetzea dute xede. 
Azken urteetako ohitura ja-

rraituz, Elikagai Bankuak Elika-
gaien Bilketa Handia antolatu
du aurtengoan hirugarrenez.
Atzo eta gaur Hego Euskal He-
rriko –eta Estatu espainiar oso-
ko– elikadura denda askotan eli-

kagaiak jasotzeko txokoak jarri
dituzte. Ekimen honetan parte
hartu nahi dutenek, euren ohiko
erosketari zerbait gehiago gehi-
tu behar diote, eta, ordaindu os-
tean, jasotzeko txoko horietan
utzi behar dute eman nahi du-
ten hori. 
Gipuzkoako Elikagaien Ban-

kuak kanpainaren aurkezpena
egin zuen pasa den astean Do-
nostian eta bertan Bilketa Han-
dia zein garrantzitsua den era-
kusten duten hainbat datu
eman zituzten.  Gipuzkoako

Bankuak bi biltegi ditu, bata
Oiartzunen eta bestea Bergaran.
Bergarako biltegiko arduraduna
den Jose Antonio Aguirrebeña
ekitaldian egon zen. «Lehen ur-
tean 350.000 kilo elikagai jaso
genituen, iaz 575.000 kilo eta
aurten ez dakit noraino iritsiko
garen, baina saiatuko gara zifra
hori gainditzen», aipatu zuen. 
Gipuzkoako Elikagai Bankua-

ren zuzendariordea den Jose
Manuel Pinedak aipatu zuenez,
2013an ez zituzten hainbeste ki-
lo espero eta ezustean harrapa-
tu zituen izandako harrerak.
«Porra egiten genuen, ea zenbat
kilo jasoko ote genituen. Gure
aurreikuspenik baikorrenak
100.000 kilokoak ziren. Bat-ba-
tean hainbeste elikagai gorde-
tzeko lekurik gabe ikusi genuen
geure burua eta lau hilabetez
zeharo zoratuta ibili ginen dena
antolatzeko. Iaz aurreko urteko
emaitzak lortzea espero genuen,
baina biderkatu egin zen jasota-
ko kilo kopurua eta, berriro, le-
kurik gabe gelditu ginen. Bi hila-
bete eman genituen jasotakoa
antolatzen. Aurten uste dugu
prestatuago gaudela: boluntario
gehiago daude, espazio aldetik
aurreikusi dugu non sartu jana-
ria eta furgoneta gehiago lortu
ditugu. Hala ere, baliteke berriro

Luzaroan irauten duten 
elikagaiak jasotzen dira,
tartean kontserbak,
prestatutako janariak,
haurrentzako
produktuak, gailetak,
pasta, lekaleak...
BANCO DE ALIMENTOS

DENON SASKIAK
BETE DITZAGUN
Premiazkoa den
Elikagaien Bilketa Handia
iritsi da berriro

Nagore Belastegi Martin

Hirugarrenez martxan da elikagaiak erosterik ez dutenek 
ere elikadura osasuntsua jasotzea ziurtatzen duen ekimen
solidarioa. Erosketek egitera joaten den orok besteentzat
zerbait gehiago erosi ahal izango du, Elikagai Bankuak jaso
eta behar dutenen artean banatzeko. Urtez urte gehiago
dira jasotzen diren kiloak, baita lagundutako pertsonak ere.

JENDARTEA / b
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ustekabean harrapatzea». Gaur
iluntzean, dendak ixten dituzte-
nean, jakingo dute ea aurten on-
do moldatzen diren edo, berriro
ere, jendearen eskuzabaltasu-
nak aurreikuspen guztiak haus-
ten dituen. 

BILKETA ETA BANAKETA MOTAK

Elikagai Bankuek hiru bilketa
mota egiten dituzte. Astero-
astero produktu iragankorrak
eta freskoak jasotzen dituzte su-
permerkatuetan. Dendek eraba-
kitzen dute zer sal daitekeen eta
zer ez, itxura txarra duelako
edota iraungitzeko data gertu
dutelako. «Adibidez, platanoak,
belzten direnean ez dira politak
eta ez dira saltzen, baina gozo-
gozoak dira jateko», azaldu zuen
Aguirrebeñak. 
Behin produktuak Elikagai

Bankura eramanda, sailkatu egi-
ten dituzte eta txarra dagoena
bota egiten dute. Gainontzeko
guztia erabiltzaileen artean ba-
natzen dute. 
Hilero-hilero luzaroan irauten

duen janaria ere banatzen dute.
Produktuok eskuratzeko kanpai-
na bereziak erabiltzen dituzte,
adibidez orain eskuartean duten
Bilketa Handia. Jendeak ere nahi
duenean elikagaiak eman ditza-

ke. Azkenik, urtero Europar Ba-
tasunak diru kopuru bat ema-
ten du Elikagai Bankuentzako.
Madrilgo Gobernuak diru horre-
kin janaria erosten du eta zen-
tro ezberdinen artean banatzen
du. «Pentsa zein garrantzitsua
den Bilketa Handia, Europak Ba-
tasunak ematen duen laguntzak
berak baino gehiago suposatzen
duela», azaldu zuen Jose Anto-
nio Aguirrebeña Bergarako bil-
tegiko kudeatzaileak. Horrek
esan nahi du bi eguneko kanpai-
nan kaleko jende arruntak jana-
ri kilo gehiago ematen dituela
Europar Batasunak urte osoan
baino. Marka da gero.
Kontuan izan behar da ere

aurten Europar Batasunak era-
baki duela bere ekarpena Elika-
gai Bankuaren eta Gurutze Go-
rriaren artean banatzea, azken
erakunde hori ere elikagaiak ba-
natzen hasi delako. «Horregatik,
aurten iaz baino jende gutxia-
gorekin aritu gara –24.522 era-
biltzaile izatetik 22.800 izatera
pasa dira–. Baina, zoritxarrez,
horrek ez du esan nahi jende gu-
txiagok duenik zerbitzu honen
beharra, baizik eta lanak banatu
egin ditugula», aipatu zuen. 
Guztira, Gipuzkoako Elikagai

Bankuak iaz ia bi tona kilo bana-

tu zituen erabiltzaileen artean.
Aurten uste dute muga hori
gaindituko dutela, urriko neur-
ketan jada 1.887.386 kilo zenba-
tu zituztelako. Urte amaierarako
zifra hori handituko dutela ba-
dakite, Gabonak garai berezia
izaten direlako eta behar gehia-
go sortzen direlako. 
Kanpainarekin bat egin nahi

duenak oraindik badauka auke-
ra. Hiri eta herri handietako su-
permerkatuetan bilketarako
txokoak izango diren arren, he-
rri txiki eta auzoetako denda as-
kok ere bat egin dute ekimena-
rekin eta bertan utzitako janaria
Elikagai Bankura bideratuko du-
te. Izena eman duten denden ar-
tean honako hauek daude: Eros-
ki, Alcampo, Carrefour, BM, El
Corte Ingles, Lidl, Super Amara,
Dia, Todo Todo eta Makro. 
Bestalde, Elikagai Bankuen Es-

tatu mailako webgune nagusian
(www.bancodealimentos.es) ere
ekarpenak egin daitezke, zuze-
nean produktu saskiak besteen-
tzat erosiz. Bost eurotan oina-
rrizko saskia eros daiteke;
hamar eurotan saski ertaina;
hogei eurotan saski osoa; eta,
azkenik, hogeita bost eurotan
haur saskia umeentzako pro-
duktu bereziekin.

Iazko Bilketa Handian
boluntario bat lanean,
Garbera merkataritza
gunean. Boluntarioen
zeregina informazioa
banatzea eta elikagaiak
sailkatzea izaten da.
Andoni CANELLADA | ARGAZKI

PRESS

ESKAERA
GEHIEN
DUTEN
ELIKAGAIAK
BEHAR DIRA
Elikagai Bankuak elikagai
mota guztiak jasotzen ditu,
eta, beraz, guztiak eskertu,
baina Elikagaien Bilketa
Handian luzaroan irauten
duten produktuak hartuko
dituzte. Izan ere, biltegiak
betetzeko balioko du
kanpaina honek eta epe
luzean gordeko dituzte
elikagaiok. 

Normalean jendeak pasta
eta lekaleak eman ohi ditu.
Antolatzaileek ekarpenok
asko eskertzen dituzte
produktu basikoak direlako
eta asko kontsumitzen
direlako. Gainera, jendeak
borondate onez ematen
ditu. Hala ere, konturatu
dira erabiltzaileek bestelako
produktuak ere eskatzen
dituztela, eta, askotan, ez
dituztela nahiko izaten.
Horregatik, aurten produktu
horiek eskatu nahi dizkiete
herritarrei, kanpainarekin
bat egin nahi izanez gero
horiek eman ditzaten. 

Hori horrela, nahiago dute
esnea, gailetak, azukrea,
olioa, gosarietarako hauts
txokolatea, haurrentzako
elikagai bereziak edota
pixoihalak, arrain
kontserbak eta poteetan
prestatutako janariak
(lekaleak, barazkiak...).
Azken horiek oso 
garrantzitsuak dira Jose
Antonio Aguirrebeñaren
esanetan. «Pentsatu behar
dugu zerbitzuaren
erabiltzaile askok ez dutela
ez etxerik ez sukalderik.
Furgoneta batean bizi
denarentzat oso zaila da
kozinatzea, eta, horregatik,
asko eskertzen dituzte jada 
prestatuta dauden
janariak». 

Kontraz, elikagai
iragankorrak ez dira eman
behar, alegia, edariak,
haragia eta arraina,
produktu freskoak,
jogurtak...
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arisen lapurrak sartu dira,
ama!». «Zer gertatu da, ba-
da?», amak. «Disneyland
Paris itxi egin dute eta tre-
nak ez dabiltza». Ganix eta
5 urteko bere lagunak ondo-

rio horretara iritsi dira, nonbait, ikasto-
lan. Astelehenean, eskolan berriro topo
egin dutenean, asteburuan edonon iku-
si dituzten irudiak eta helduei entzun
dizkietenak izango zituzten hizketagai.
Bakoitzak ikusitakoa eta entzundakoa
azaldu, eta denen artean hausnartzen
arituko ziren zer arraio gertatu den Pari-
sen hain neurri gogorrak hartu behar
izateko. 
Ganix eta bere lagunek, haur eta gazte

guztiek bezala, ezagutzeko irrikaz dau-
den munduaren gainean beren teoria
interpretatiboak egiten dituzte. Hedabi-
deak dira, askotan, munduari begiratze-
ko eskuerara duten leihoa. Handik zehar
begiratu, eta dituzten bitartekoekin eta
erreferentziekin saiatu behar dute be-
ren begien aurrean dutena interpreta-
tzen eta ulertzen. Ondorioz, askotan us-
te ez badugu ere, haurrek eta gazteek
badute munduaren interpretazioa: be-
raiena eta beraien neurrira egina, noski.
Bitartean, askotan ere, eskolak ateak eta
leihoak itxita ditu munduan eta bizi-
tzan benetan gertatzen denaren aurre-
an. Eskolan ez dago lekurik ez denbora-
rik gertaera horientzat. Ezta etxean ere.
Sarriegi pentsa dezakegu txikiegiak di-
rela eta ez dutela ulertuko, edo, okerra-
goa dena, ez direla ohartu ere egiten.
Baina nork egin diezaioke ihes gaur
egun hedabideen zaparradari oso txikia
izanagatik ere?

Oso zaila da haur baten aurrean jarri
eta bere buru txikian sortzen diren
galdera eta ulertezin guzti-guztiei
erantzutea. Are gehiago, mundua, gure
begietara ere, esplikaezin bihurtu dene-
an, jaso ditugun gaiztoen eta onen defi-
nizioek ez digutenean balio mundua es-
plikatzeko. Euskaldunok ere badugu
gure gatazka partikularra alboan ditu-
gun bi estatuekin. Etxe askotan kartze-
laren eta erbestearen egunerokoa bizi
behar dute. Eta etxe horietako neska-
mutilak heziguneetan ditugu gurekin.
Haietako askoren astelehenak ere ez di-

ra izaten errazak, asteburuan milaka ki-
lometro egin ondoren, kartzelan egon
ondoren, maite duten hura han utzita
berriro itzuli behar izan dutenean. Nola
erantzun begiradarekin egindako “zer-
gatik dago kartzelan?” galdera isilari,
ipuinetatik eta filmetatik jaso ditugun
onen eta gaiztoen ereduen kargarekin?

Bizitza, bere aurpegi onarekin eta
txarrenarekin gehienetan, eskolako
arrakaletatik sartzen da ezkutuan.
Izan ere, bizitza ez da beti polita eta
erraza. Zenbat saiatzen ote gara, or-
duan, neska-mutilak bizitza zail bihur-
tzen denerako prestatzen, estrate-
giez hornitzen.. . Nahiko genuke
mundua bestelakoa balitz, errazagoa,
samurragoa, baina oraingoz gero eta
gehiago ari da urruntzen desio horreta-
tik. Bien bitartean, neska-mutilak mun-
duan integratu ahal izateko hura uler-
tzeko lanean ari dira, une oro. Saia
gaitezke haur eta gazteak kultura jabe

gisa ikusten, eta haiekin hitz egiten
mundu honek dituen miseriez, erantzu-
nik gabe geratzen garenean umiltasu-
nez ala dela aitortuz. Hori litzateke bi-
dea, akaso, neska-mutilek sentitzeko
maite dituzten pertsonak mundua es-
plikatzeko argudio ulerkorrik gabe gera-
tu badira, munduan zerbait aldatzeko
premia izango dela. Ohartuko bagina
aukera ematen diegunean haurrak gai
direla erronka asko gainditzeko, mun-
dua pixka bat aldatzen ari dela sentitu-
ko dugu geuk geronek.
Zer neurriko katastrofea gerta liteke 5

urteko haur baten begietara onek beti
gaiztoak garaitzen dituzten eta bizitza ia
perfektua den Disneyland Paris bera ix
teko? Ez dakite Siria non dagoen, zer den
Estatu Islamikoa, ezta zeintzuk diren
mundua dardararazten ari diren interes
geopolitikoak ere. Baina beren imajina-
rioko pertsonaia beldurgarrienak, ma-
kurrenak eta gaiztoenak behar dute izan 
argiak itzali dituztenak... lapurrak! •

Zer gertatzen ari da munduan haurren begietara? Olivier MORIN | AFP

Bizitza ezkutuan sartu da
eskolako zirrikituetatik

Arantxa Urbe
Hezitzailea eta Hik Hasi-ko kidea



2015 | azaroa | 28 

GAUR8• 20 / 21hutsa

h
er

ri
ta

rr
ak

E
zkontzaren egunean bertan arazoak hasi zire-
la esaten zuten batzuek. Besteek, berriz, elkar-
bizitzaren hurrengo hilabeteetan. Dena den,
auzitegian fiskalaren galderei gehiengoak
erantzun zien bikotearen arteko arazoen leku-
ko izan zela. Esate baterako Pedro Insaustik,

Juan eta Mariaren auzokideak, esan zuen bikotearen
etxearen lau hormetatik harago entzuten zirela jipoiak,
oihuak eta negarrak. Kalearen beste aldeko dendariak,
berriz, behin baino gehiagotan ikusi zuela Maria nega-
rrez eta, gutxienez behin, aurpegi masaila morearekin.
Epaileak Mariari galdetu zionean zergatik ez zuen bere
senarra aurretik salatu emakumeak burua makurtu zuen
eta hasieran lotsa sentitu zuela, gero Juanen barkamen
eskaerak sinistu zituela eta, azkenean, beldurra sentitu
zuela adierazi zuen. Baina, egia esateko, berak ere ez ze-
kiela oso ongi nola erantzun galdera horri aitortu zion
epaileari. Bere guraso eta au-
zokideei esker bizirik jarrai-
tzen zuela aitortu zuen eta,
euren salaketarik gabe, ziur
zegoela dagoeneko hilda
egonen zela.

Maria epaitegi horretatik
ateratzerakoan, jakinda epai-
leak arrazoia ematen ziola
eta aurrerantzean bere tortu-
ratzailearekin elkarbizitza
eten egiten zela, ez zen aske
sentitu. Epailearen galdera
behin baino gehiagotan etor-
tzen zitzaion burura, «eta
zergatik ez duzu zure senarra
lehenago salatu?». Erruaren ziztada sentitu zuen eta, gu-
rasoen etxera laguntza eske joan zen unean bezala, bu-
rua makurtu zuen. Eskerrak bere auzokideak hor zeude-
la, babesa emateko eta gertatutakoaren lekuko izateko.

Mariaren istorioa aste honetan irakurri eta entzun di-
tugun beste hainbat esperientziaren oso antzekoa da.
Azaroaren 25ean emakumeen indarkeriaren kontrako
egunarekin batera agerian gelditu da hainbat emakumek
oraindik bizi duten amesgaiztoa. Baina Mariaren kasua
ez da aste honetako istorioa, ezta pasa den astekoa, edo
pasa den urtekoa ere, orain dela 400 urte gertatuko isto-
rioa baizik. Maria Etxaleku Iruñeko auzokidea zen eta
1615. urteko azaroan Juanek ematen zion «bizitza txarra-
rekin» kezkatuta, auzoko bizilagun agurgarrienen ordez-
karitza talde batek Nafarroako Auzitegi Gorenera jo zuen
justizia bila.

Garai horretan, gaur egun bezala, emakumeen kontrako
indarkeria zabalduta zegoen. Azalpenak, gaur egun entzu-
ten ditugunen oso antzekoak; gizonaren nagusitasuna-
ren gaineko sinismena, gizon eta emakumeen arteko de-
soreka ekonomikoa eta, azken finean, patriarkatuaren
kulturaren zama. Baina, Mariaren kasuan salaketaren ar-
dura ez zen bakarrik emakumearen sorbalden gainean ko-
katzen, komunitate osoa inplikatuta zegoen, agian mende
horietan elkarbizitza eta bake soziala norbanakoaren gai-
netik kokatzen zirelako. 

Horren isla Iñaki Reguerak eskaintzen dizkigun da-
tuak, Euskal Herrian XVI. eta XVII. mendeetan emakume-
en aurkako indarkeriagatik egindako salaketen laurdenak
soilik zeuden biktimak bultzatuta, hau da, emakumeak
berak. Beste hitz batzuetan, salaketen hiru laurdenak bizi-
lagunek, senideek edo fiskalak berak egiten zituzten. Gaur
egun, berriz, 2013ko datuen arabera, kasuen %70ean ema-

kumea da salaketa egiten duena. Azken lau mendeotan
eman den komunitatearen indarraren galeraren isla.

Behin eta berriro gure politikariek, komunikabide eta
erakundeek errepikatzen dute emakumearen kontrako in-
darkeria salatu behar dela, eta horrekin guztiz ados nago.
Baina mingarria da ikustea nori zuzenduta dagoen deia,
emakumeei esaten zaie beraien ardura dela 016 telefono-
ra deia egitea, beraiek izan behar dutela lehenengo urratsa
ematen dutenak. Noski, emakumeen artean kontzientzia-
zio maila areagotzen den heinean arazoaren konponbide-
tik gertuago egonen garela egia da. Baina egia da ere gizar-
tearen inplikazioa areagotu behar dela, emakumeak
errudun sentiaraztea ez dela irtenbidea. Komunitatearen
papera indartu beharko genuke, norbanakoa babestuz, tal-
de sentimendua areagotuz. Alegia, beraien mina gure mi-
na dela ulertuz. •

{ koadernoa }

Beraien mina gure
mina dela ulertzea

XVI. eta XVII. mendeetan emakumeen
aurkako indarkeriagatik Euskal Herrian 
egiten ziren salaketen laurdenak zeuden 
biktimak bultzatuta. Hiru laurdenak
bizilagunek, senideek edo fiskalak berak

Amaia Nausia Pimoulier
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G
aia zinez mami-
tsua hartu du
hizpide, baina
«kanpoko lagu-
nek» maiz pau-
satzen dizkio-

ten galderek akuilatuta, ehun
orri eskasetan sartu ditu azken
mendeetako gorabehera histori-
ko nagusiak Peio Etcheverry-
Ainchartek, Pirinioen alde bate-
ra zein bestera Euskal Herriko
egungo egoera soziopolitikoa
ulertzeko lagungarri izango de-
lakoan. Joera, sentipen edo ideo-
logia prototipoak nolatan sortu
diren azaltzen «baina inolaz ere
ez determinatzen» dituzten ger-
taera historikoak jaso ditu Elkar
etxearen eskutik frantsesez ar-
gitaratu berri duen liburuan.   

Zer bilatzen duzu azalpen his-
toriko honekin?
Helburu pedagogikoa du. Oro
har historiari buruzko liburuak
luzeak izaten dira, eta, jendeak
gero eta gutxiago irakurtzen
duenez, horrelako liburuxkak
behar ditugula uste dut, 100
orrialdekoak, salneurri txikiko-
ak eta gai enblematiko batzuen
klabe nagusiak jasotzen dituzte-
nak. Ipar Euskal Herrian aber-
tzaletasuna Hego Euskal He-
rrian baino apalagoa zergatik 
den galdetu zidan Parisko lagun
batek eta galdera horrek bultza-
tuta ekin nion lanari. Galdera
arras politikoa da, baina histo-
riaren ikuspegitik merezi zuen
aztertzea bi aldeak noiztik, nola
eta zergatik hasi ziren bereizten.
Zergatik oraindik eraikitzen ari
den ikuspegi edo sentimendu
nazionala ez den berdin gara-
tzen ari bi aldeetan. Hainbat
kontzeptu eta egoera argitzeko
atzera egin behar denez, Erdi
Aroan hasita egin dut errepasoa. 

Erdi Aroa aipatu duzu, baina
garai hartako egiturek ez zuten
ez nazio ez estatu izaerarik...
Egun joera handia dago, ez ba-
karrik Euskal Herrian gainera,
egungo nazioen ernamuina Erdi
Aroan bilatzekoa. Hori anakro-
nismo hutsa da. Garai hartan
jendearen arteko harremanak ez
ziren nazio sentimendu baten
inguruan egituratzen. Harre-
man oso feudala zen, norbai-

tzuen jauntxoak eta norbaiten
morroiak ziren, baina ez fran-
tses, ez espainol, ez gaztelar, ez
aragoitar, ezta euskaldun ere.
Jende guztia biltzen zuen senti-
mendu bakarra erlijiosoa zen,
hots, kristautasuna zen faktore
bateratzaile bakarra. Estaturik
ere ez zen. Jauntxo edo errege
bati interesatzen zitzaion baka-
rra zergak lortzea zen eta, kasu
hoberenean, armada bat altxa-
tzea. Ez zen beste harreman be-
rezirik, adibidez herritartasuna,
bozkatzeko gaitasuna… Erregeek
ez zuten estatu bat eraikitzeko
borondate berezirik. Hortaz, ez
zuten administraziorik sortzen,
edo, sortzekotan, oso ahula zen. 

Nafarroako erresuman, agian?
Estatuak, zentzu modernoan,
XIV. edo XV. mendeetan hasi zi-
ren pixkanaka sortzen. Nafarro-
ako erresumak ere administra-
zio enbrioi bat bazuela esan
daiteke, baina ordurako beste
influentzia gune batera, frantse-
sera hain zuzen, pasatzen hasia
zen, eta hegoaldean erresuma-
ren konkista hasia zen.

Bi aldeak bilakaera ezberdina
izaten hasiak baziren ere, iden-
titate komun bat zutela senti-
tzen zuten?
Ez. Identitatea aipatzen delarik
ezin da erran jendeak ez zuela
identitaterik, jakina baina kon-

tzeptu oso konplexua dela.
Identitate mota anitz zeuden
(emazte, erlijiosoa, soziala...),
baina nazio identitaterik ez.
Adibidez, anitzetan aipatzen da
Matalazena errege frantsesaren
kontrako eta euskaldunen esku-
bideak defendatzeko lehen ol-
dartze abertzalea izan zela. Ez
zen horrela izan. Mito bat da,
Benito Lertxundiri esker ere
handitu dena. Bere kantan “tira-
no arrotzen ohiltzeko” esaten
duenean ez da erregea arrotza
zelako, baizik eta tokiko eskubi-
de fiskalak apurtzen zituelako.
Oldartze antifiskala izan zen, ez
oldartze antifrantsesa. Gainera,
garai hartan zuberotarrek ez zu-
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ten ikuspegi zuberotarrik ere;
hangoak ziren, beren haraneko-
ak, tokiko instituzioak zaindu
nahi zituzten eta altxatu egin zi-
ren, baina Euskal Herriaren
ikuspegirik ez zuten. Bizkaian
antzeko zerbait gertatu zen. Ba-
ziren tokiko instituzio batzuk
erregeek ahuldu edo kendu nahi
zituztenak eta erakunde horiek
atxikitzeko oldartu ziren. XIX.
mendean nazioak eraikitzen ha-
siak ziren jada baina karlistak ez
ziren abertzaleak, beren tokiko
antzinako foroak babestea bila-
tzen zuten, foralistak ziren. XX.
mendean EAJ sortu zenean hasi
zen hedatzen abertzaletasun
kontzeptua. Ez da nahasi behar.

Ipar Euskal Herria Frantzian
integratzeko asimilazio proze-
sua Iraultzarekin hasi zen, bai-
na kosta egin zitzaion Estatua-
ri hori lortzea, ezta? 
Bai, Iraultzan kontzeptu berriak
sortu ziren (herritartasuna, es-
kubideak...), baina gerora he-
rrien integrazioa erdiesteko
ideia zinez jenial batean oinarri-
tu zen Estatua: petite patrie,
grande patrie (aberri txikia, abe-
rri handia). Espainian ez bezala,
non herriekiko jokamoldea za-
paltzaileagoa izan zen, Fran-
tzian ez zen bortitza, paternalis-
tagoa zen. Esan beharra dago,
zentralismoaren historia, estatu
zentralistarena alegia, errepu-
blika baino mende bat lehenago
eraikitzen hasia zela, monarkia
zentralistarekin hain zuzen. Bai-
na orduan, zentro politikoak de-
na hartzen zion periferiari, or-
dainetan herritarrei deus eman
gabe: ez zerbitzurik, ez moder-
nitaterik, ez afera politikoetan
parte hartzeko aukerarik... Iraul-
tzaren ostean, Estatua, zergen
eta armada egitearen truke, he-
rritartasuna (citoyenneté), boz-
katzeko eskubidea, babes sozial
batzuk, hezkuntza nazionala...
ezartzen hasi zenean, jendea ja-
betzen hasi zen truke horrek in-
teres bat bazuela beraientzat,
are gehiago garai hartako Ipar
Euskal Herria arras pobrea zela
kontuan hartzen bada. 

Halere, euskararen baztertze
prozesua ez zen gozoa izanen...
Bortitza izan zen, bai. Euskaldu-
nek beren hizkuntza kentzeaga-
tik sufritu egin zuten, baina, al-
di berean, beharrezko etapa zela
barneratu zuten, modernitatea-
ren jauzia emateko eta baserri
mundutik ateratzeko prezioa ze-
la pentsatu zuten. Hizkuntzaren
bazterketa faseak, halere, lau be-
launaldi iraun zituen. Hezkun-
tza nazionalaren bitartez ikasi
zuten modernitatearen hizkun-
tza frantsesa zela, historia betie-
reko Frantziaren historia zela,
gauza bera geografian, muga
“naturaletan”, ibaietan...

Eta horrela sortzen joan zen
frantsestasun sentimendua...
Jakina. Hala eta guztiz ere, ahaz-
tu ezin den beste elementu bizi-

ki inportantea dago tartean:
odolaren atxikimendua, alegia.
Eskolaren bidez nazio bat inte-
gratzen irakasten da, baina hori
dena oso teorikoa da,  jakin
arren eguneroko bizitzan ahaz-
ten den zerbait da. Aldiz, lau ur-
tez Lehen Mundu Gerran etsai
komun baten kontra borroka-
tzea beste gauza bat da, horrek
asko lotzen du. Bretoi, korsikar,
paristar, euskaldunak, Frantzia
osoko herritarrak aberri handia
–Frantzia– defendatzeko elka-

rrekin hiltzea eta hori dela abe-
rri txikiek aberri handiari egiten
dioten ekarpena sentitzeak, ho-
rrek asko lotzen du. “Odolaren
zerga” deituko geniokeen ho-
rrek sustraitzen du odolean na-
zio ikuspegi edo sentimendu
hori. Lehen Mundu Gerra aitzin
nazio frantsesaren eraikuntza
prozesua ez zen arras bukatua,
baina, horren ondotik, jende
guztiak barneratu zuen frantse-
sak zirela. Gainera, ahanzteko
joera izango balitz ere, hor dau-
de herri guzti-guztietan, erdi-er-
dian ezarritako oroitarriak, urte-
ro armistizioaren egunean
egiten diren ekitaldietan lora-
tuak, arbasoak hil egin zirela
edo frentetik elbarrituta eta
zaurituta itzuli zirela sekulan ez
ahanzteko. Hor eraikitzen da,
hain zuzen, morts pour la Patrie
sentimendua.

Hegoaldean, aldiz, ez zen ho-
rrelakorik gertatu...
Batere ez. Nazio bat eraikitzeko
izan ziren antzeko bitartekoak
(hezkuntza nazionala) edo jazo-
erak (Independentzia gerra, zer-
bitzu militarra...). Gerora Espai-
niaren aldeko Kubako Gerra ere
izan zen, non 3.000 euskaldun
hil ziren. Baina gerra hori desas-
tre baten kronika izan zen: jen-
dea behartuta, sentimendurik
gabe joan zen eta Espainiareki-
ko atxikimendurik ez zuen bate-
re sortu. Gainera, garai hartan
modernizatzen ari ziren bi gu-
neak zentro politikoaren perife-
rian zeuden (Euskal Herria eta
Katalunia). Bertako burgesia
sortu zen, prentsa, elektrizitate
publikoa, burdinbidea… Gertuko
lurraldean bertan zegoen gara-
pen horretara zentro politikora
baino gehiago atxikitzen joanBob EDME

«Lehen Mundu
Gerran hil zirenek

ordaindutako
odolaren zergak

sustraitu zuen
frantsestasuna»

PEIO 
ETCHEVERRY-AINCHART

Argitaratu berri duen liburuan Ipar eta

Hego Euskal Herriko egoera soziopolitiko

horren desberdinera iristeko izandako

jazoera historiko nagusiak azaldu ditu.

Arantxa Manterola

   HISTORIALARIA
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zen jendea. Bertako burgesia,
botere ekonomikoa, euskal na-
zionalisten (EAJ) alde jarri zen.
Horregatik diot Hego Euskal He-
rrian bilakaera zentrifugoa izan
dela, eta, Iparraldean, zentripe-
tua. Agian, Espainiak, Frantzia-
ren petite patrie-grande patrie
ideia jorratu izan balu arrakasta
ukango zukeen herrien asimila-
zio prozesuan, baina XVI. men-
detik XX.era Errege Katolikoen
urrezko garaiaren nostalgian bi-
zi izan da Espainia eta horrek ez
du balio nazio bat eraikitzeko.

Gainera, ez da izan 1789ko
Iraultza bezalako ezer...
Eta azken gerlak beti periferia-
ren eta zentro politikoaren arte-
koak izan dira (karlistadak,
1936ko gerra zibila eta, ostean,
40 urteko diktadura). Hegoalde-
an konfrontazio izugarria izan
da, eta horregatik bi identitate
horiek banatzen dira eta oso zai-
la da, egun ere, espainol eta eus-
kaldun batera izatea, hala senti-
tzen diren batzuk badiren arren,
jakina. Iparraldean aldiz, nor-
baiti galdetzean, baita arrunt
frantsesa den eskuineko bati
ere, aldi berean euskalduna dela
esango du. Abertzale oso mili-
tanteek soilik dute Euskal He-
rria aberri bakartzat.

Euskal auzia asimetriaz josita-
koa dela diozu...
Gutxienez badira bi asimetria
eta, beharbada, Nafarroan hiru-
garren bat ere bada. Baina ho-
rrenbeste sakontzea biziki kon-
plikatua izanen litzatekeenez, bi
asimetriatan geratu naiz. Lehe-
nengoa arras klasikoa da, esta-
tu-nazio independente eta nor-
malizatu baten eta gutxiengo
nazional baten artean gertatzen
den gatazka asimetrikoa, alegia.
Aldi berean, bada bigarren bat
Ipar zein Hego Euskal Herriaren
artekoa. Bi historia, bi prozesu
ezberdin eta horien ondorioz bi
egoera arras ezberdin ere.

Euskal gatazkaren irtenbidea
ez da, zure ustez, historian bi-
latu behar. Alta, historiak izu-
garri markatu du...
Historiak gauzak azaltzen ditu,
ez ditu determinatzen. Markatu
hitzarekin historiak destino bat

agindu edo finkatuko lukeela
erran nahi baduzu, ez. Izan dela-
ko horrela izango dela pentsa-
tzea, ez. Ez da hain matemati-
koa. Gauzak mendeetan horrela
edo hala izan badira ere, horrek
ez du esan nahi 50 urtetan alda-
tuko ez direnik. Hernani eta
Baiona jarri ditut adibide pixka
bat antagonismoa azaltzeko,
baina Enkarterriko herri batean
ere abertzaletasunak ez du pisu
bera, eta Baiona eta Baigorriren
artean ere ñabardura anitz dira
geografikoki, sozialki... Egun sor-
tzen ari diren fenomeno berriek
(Europaren eraikuntza, globali-
zazioa) nola eragingo duten nor-
tasunetan ikusteke dago. Mun-
dua oso fite aldatzen da. Batek
daki zer bilakatuko den. Gaurko
edo biharko belaunaldiek beren
borondatearen arabera eraikiko
dute, baldin eta erabakitzeko es-
kubidea aitortzen bazaie. Horre-
tan da, egun, gatazka.  

IBILBIDEA
Publikoki bere militantzia

politikoagatik ezagunagoa

den arren, historialaria da

Peio Etcheverry-Ainchart.

Elkar argitaletxean ari da

lanean eta bertan

argitaratu du «Pourquoi

est-on indépendantiste à

Hernani et pas à

Bayonne» (Zergatik dira

independentistak Hernanin

eta ez Baionan).
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Nafarroa zaha-
rreko azken
elizako hautsa

ere harrotu du Abel Azcona artista-
ren instalazio batek. Egileak berak
sare sozialetan zabaldu duen beza-
la, 242 mezatara joan, ostia kontsa-
kratuak bildu, eta hitz erraldoi bat
osatu du haiekin: “pederastia”. Eli-
zaren egitura osoa muineraino ku-
tsatzen duen jokaera gaitzesgarria
salatu nahiko zuen artegileak, edo-
ta erakunde katolikoak giza esku-
bideen aurkako eraso horiek alfon-
bra azpian ezkutatzeko baliatzen
duen zurikeria. 
Herrialdeko lobby kristauak, bai-

na, apaltasunaren bertuteaz predi-
katu beharrean, iraintzat hartu du
kritika artistikoa, eta gurutzada
abiatu du Azconaren aurka. Ehun-
ka lagun bildu dira erakusketa are-
toaren aurrean arrosarioa erreza-
tzera, tximista jainkotiar batek
sakrilegio hura suntsituko zuen
esperantzan. Alferrik. Hainbeste-
rainokoa izan da botere talde ho-
rren presioa, non Iruñeko auzapez
jaunak berak heresia salatu behar
izan duen prentsa agerraldi bate-
an. Horretan, behintzat, aldaketa-
ren alkateak erakutsi du aldaketa
gutxi izan dela Nafarroan.
Aferak, ezinbestean, “Charlie

Hebdo” astekariaren aurka urtarri-
lean gertatutako erasoa ekarri dit
gogora. Orduan adierazpen askata-
sunaren heroitzat aurkeztu zizki-
guten aldizkariko langileak. Mun-
du osoak jantzi zuen lazo beltza.
“Mundu zibilizatuko” agintariak
pankarta buruan agertu zitzaizki-
gun, baita Netanyahu bezalako gi-
zateriaren aurkako kriminal bat
edo beste ere. Eta sinestarazi zigu-
ten erasoaldiaren biktima bilakatu
izanak zilegitasuna ematen ziela
edozeren kontura txisteak egiteko.
Baina, tira, Parisekoek mairuei, txi-
rotutako herrialdeetako emaku-
meei eta, oro har, zanpatuei egiten
zieten trufa. Iraindua eliza denean,
oso bestelakoa da adierazpen aska-
tasun grina. Askatasuna nahi ba-
dugu, izan dadila erabatekoa, baita
sakratuena kakazteko ere. •

Sakratuena
kakaztu
Koldo
Sagasti

Jon URBE | ARGAZKI PRESS
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P
irinioetan murgil-
duta, Erronkari be-
re natura basatia-
gatik da ezaguna,
baita bere gastro-
nomia gozoagatik

eta antzinako ohituretan oina-
rritutako izaeradun herritarren-
gatik ere. Burgi, Bidankoze, Gar-
de, Erronkari, Urzainki, Izaba eta
Uztarroze dira basoen ustiape-
netik, abeltzaintzatik eta turis-
morik bizi den bailara osatzen
duten herriak. Ezka ibaiak ze-
harkatzen du bailara iparralde-
tik hegoaldera eta bere bidean
Burgiko arroila bezalako ikuski-
zun naturalak eskaintzen ditu.
Turismo.navarra.es webgune-

an jasotzen den moduan, aukera
zabala da Erronkarin: basoak,
iraupen eskiko pistak,  Hiru
Behien Zerga –Europako ohitura 
zaharrenetarikoa da eta urtero
uztailaren 13an berritzen da–
edota Almadia Eguna –urtero
maiatzaren hasieran ospatzen
da– bezalako tradizio bereziak,
kalitatezko gastronomia –gazta
eta artzain apurrak adibidez–,
Julian Gayarre bezalako pertso-
naia ospetsuen inguruko muse-
oak, desnibel desberdinetako
ibilbideak, Hiru Erregeen Ma-
haia (Euskal Herriko mendi al-
tuena izateagatik ezagutua)...
Roncalia.com orrian azaltzen

den moduan, bihar abiatuko da
2015-2016 neguko denboraldia.
Udan zehar beraien artaldeekin
Puerto Grande zonaldeko larre-
ak bete dituzten abeltzainek, es-
kiatzaileei txanda emango diete
eski makilak eskura emanez,
eta, horrela, espazio bera kudea-
tzeko bi modu desberdinen ar-
teko uztarketa antzeztuko dute.
Txistorraz, ogi-mami dastatzez
eta fanfarre doinuz gozatzeko
jai egun ederra izango da.

IRAUPEN ESKIA

Eskia maite dutenentzat Larrako
natur erreserban kokatutako 
Erronkari Bailarako Mendi Zen-
troa interesgarria izan daiteke.
Izabatik gertu dago eta era guz-
tietako zerbitzu eta baliabide-
ak –material alokairua, taberna,
kafetegia, terraza, izotz jauzia,
eguzkia hartzeko eremua eta
sauna– eskaintzen ditu, bai eta
eskiatzeko hamar kilometro 

pista ere. Aipatu Roncalia web-
gunean eskura dago informazio
guztia, baita une oro pistek du-
ten egoeraren inguruko xeheta-
sunak ere. Ezaugarri bertsuak
dituzten bi eremu daude irau-
pen eskia egiteko: Erronkariko
Mendi Jardueretako Zentroa eta
Abodi-Irati eski zentroa.
Lehenean 19 kilometro daude

prestatuta eta bi eremu desber-
dinetan banatuta dago: Ferial-
Zampori –1.600 metroko batez
besteko altuera du– eta La Con-
tienda –bost kilometro ditu Ar-
las mendiaren magalean, 1.700
metroko batez besteko altuera
du eta hiru ibilbide daude–.
Abodi-Irati eski zentroa Iratiko
baso ezagunean dago eta batez
beste 1.400 metroko altuera du.
Eskiatzeko 20 kilometro eta
elur erraketekin ibiltzeko bi pis-
ta ditu. Zailtasun handirik gabe,
eskia maite duten guztien mai-
lara egokitzen dira pistak.

ELUR ERRAKETEN AUKERA

Elur erraketak aspalditik erabil-
tzen dira elurra maiz egiten
duen lekuetan; gaur egun, es-
kiak janztera atrebitzen ez dire-
nei goi mendietan elurretan
ibiltzeko aukera paregabea es-
kaintzen diete. Pistatik kanpora
kokatutako eremu alternatibo-
ez gain, aipatu bi eski estazioek
prestatutako zirkuitu txikiak
ere eskaintzen dituzte.  Elur
erraketarik ez duenak, ekintza
espezializatutako enpresa bate-
an aloka ditzakete (Turismo.na-
varra.es webgunera jo). Azkar
ikasteko moduko jarduera da
eta, aldi berean, gozamen han-
dia eskaintzen duena.
Mendiaz gozatzeko beste au-

kera bat Mirua enpresara jotzea
da. Mendi gidari zerbitzua es-
kaintzen dute eta Pirinioetako
altxorrak ezagutzeko proposa-
menak dituzte: Iratiko basoa,
Bertiz, Baztango bailara edota 
Urbasa-Andia parke naturala.
Hegazti behaketan espezializa-
tutako gidak ere badituzte. Nor-
beraren neurrira egindako ibil-
bideak, zeharkaldiak, igoerak,
ekoturismo ibilbideak eta elur
erraketa bideak ere badituzte
aukeran. Informazioa gehiago
behar izanez gero, Mirua.com
webgunera jo.

ERRONKARI
Makilen esku aldaketak
abiatzen du neguaren
gozamena

Makilak artzainen eskuetatik eskiatzaileen eskuetara
igarotzen direnean hasten da neguko denboraldia
Nafarroako Pirinioetan. Erreportaje honetan mendiak
estaltzen dituen  elur geruzaz gozatzeko hainbat
proposamen jasotzen dira, iraupen eskitik hasi eta
hegaztien behaketaraino.

TURISMOAb

Goian, elur erraketekin Urbasan; behean, iraupen eskia egiten Belaguan. Iñigo URIZ - Eduardo BUXENS

PUBLIERREPORTAJEA
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IRUDIAK TESTIGANTZARI GAIN HARTU ZIONEKOA

Juantxo EGAÑA

FRANTZIAKO ONDAREAREN ETA ARKITEKTURAREN MEDIATEKA

Garai batean, bidaiariek beren testigantzen bidez ematen zuten bisitatzen zituzten lekuen inguruko ikuspuntua. Kasu askotan,

testigantza horiek «in situ» eginiko marrazkiekin osatzen ziren. Argazkigintzaren jaiotzearekin, ordea, testigantzak argazkiengan-

dik ordezkatu ziren. Hala egin zuen Henry de Lestrange kondeak ere. XIX. mendean Euskal Herrian hartu zuen lur frantses aristo-

kratak, eta Hondarribian, Hendaian eta Pasaian eginiko hamaika argazki utzi zituen, 1896. urtearen bueltan eginak guztiak ere,

goikoa kasu. Egun, bere argazkiak Parisen aurkitzen dira, Frantziako Ondarearen eta Arkitekturaren Mediatekan.



herritarrak

A
urpegiz baino,
ahotsez suerta
daiteke ezagu-
nagoa Maria Je-
sus Telleria, Se-
gura Irratiko

esataria. 40 urte baino gehiago

daramatza esatari lanetan, bai-
na bere ahotsa itzali egingo da
denbora labur batean buruan;
erretiroa hartuko du Maria Jesus
Telleriak. 40 urte hauek eman
diotenaz, Segura Irratiaren osa-
sunaz eta, orokorrean, irratiak

izan dituen aldaketez galdetu
diogu.
Segura Irratiaren hastapenak

ezagutzeko 1956. urteraino egin
behar da atzera. Herriko apaiza
izan zen irratia sortu zuena; «gi-
zon mugitua, egonezina zuela
zirudien», gogoratzen du Telle-
riak. «Katxarromania» zuela
esaten omen zuten eurak, esku
artean beti zerbait zuela eta. Ha-
la, bailarako herritarrei euska-
razko zerbitzua emateko helbu-
ruarekin abiatu zuen Zesareo
Elgarresta apaizak irratiaren
proiektua: «Arrosarioa erreza-
tzeko, zorion agurrak luzatzeko,
negozioak egin ahal izateko...».
Herritarrekin harreman zuzena
izango zuen irratia sortu zuen,
beraz, Elgarrestak, eta oraino
izaera bera mantentzen du.
1956an sortu zen irratia, or-

dea, urte batzuen buruan itxia-
razi egin zuten, Arrate Irratia
edo Loiola Irratiarekin batera,
frankismo bete-betean. Urte ba-
tzuk itxita eman ostean, 1973an
berriro ireki zituen ateak Segura
Irratiak, frekuentzia-modulazio-
an (FM) orduko hartan; hain zu-
zen ere, garai horretan kokatzen
dira Maria Jesus Telleriaren has-
tapenak irrati munduan.
Bera ez zen kazetaria, delinea-

tzailea baizik, eta ez zekien nola
funtzionatzen zuen irrati batek;
irratia entzun egiten zuen, asko
jota. «Irratiak berriro ateak ireki
zituenean etxean aurkitzen nin-
tzen, ikasketak amaitu berritan.
Bazen gazte bat irratian lan egi-
ten zuena, oso musikazalea be-
ra, baina behar bat sortu zi-
tzaion eta egun batzuetarako
irratia utzi beharra zeukan. Ha-
la, bateren bat behar eta niri es-
katu zidan egun batzuetan bere
tokia bete nezan», azaldu du Te-
lleriak. «Bihar etorriko al zara?»
batekin hasi eta gaur arte, egu-
nez egun, joan da Maria Jesus
irratira: «Banekien inor ez zego-
ela, eta, beraz, esan beharrik ez
zegoen, banekien etorri egin be-
har nuela».
Tradizio luzeko irratia da da-

goeneko Segura Irratia; handi-
nahirik gabekoa, gainera. «Izen
handiko irratien mailara iriste-
ko helbururik ez daukagu guk;
txikira jokatzen dugu, gertuko-
ra. Lau katuk egin dugu lan he-

men, eta, horrenbestez, denok
denetik egiteko konpromisoa
daukagu», adierazi du Telleriak.
Horrez gain, sakonak edo oso
landuak izan daitezkeen gauzak
egiteko aukerarik ere ez dutela
gaineratu du, «eta entzulea ere
daukaguna da, gauza jakin ba-
tzuk eskatzen dizkigun entzu-
lea». Txikitasun horrek egiten
du handi Segura Irratia, eta for-
mula hori izan da urte luzez ai-
rean mantentzeko sekretua.

TXIKITASUNEAN HANDI

Segura Irratiak ez du audientzia
datuen inguruko ikerketarik
egin, bestelako modu batzuk di-
tuzte euren audientziak neur-
tzeko. Aurrez aipatu bezala, he-
rritarrekiko gertutasuna da
irratiaren balore nagusienetari-
ko bat. Modu horretan, jasotzen
dituzten deien arabera jakin de-
zakete zenbat jendek eta nondik
deitzen duen. «Kostaldetik –Za-
rautz, Orio– jende pila batek
deitzen du goizeko saiora. Tolo-
saldetik ere –Tolosa, Villabona,
Andoain– asko deitzen dute, bai-
na, batez ere, Goierri ingurukoa
da gure entzuleria», azaldu du
Telleriak.
Esaterako, elkarrizketa egiten

ari ginen bitartean dei bat jaso
zuten Segura Irratian, hurrengo
eguneko goizeko saioan zorion
agur bat emateko. «Gaur [elka-
rrizketaren egunean], adibidez,
Zuhaitz Gurrutxagaren urtebe-
tetze eguna da eta aginduta ge-
nion zorion agur bat eskainiko
geniola. Hori hala, deiak bata
bestearen atzetik jaso ditugu...
topera ibili gara! Telefonoa jo
eta jo izan dut goiz guztian ze-
har, eta behin 10.00ak jo ostean
ere hots egiten jarraitu dute; ez
dut musika jartzeko astirik ere
izan!», azpimarratu du.
Baina badu beste modurik ere

Maria Jesus Telleriak jendeak
euren esanak entzuten dituztela
antzemateko. «Hemen ingu-
ruan edozein dendatan sartu
eta konturatzen zara irratia ja-
rrita daukatela», azaldu du, adi-
bide bat emanez: «Eta niri zen-
bait  alditan gertatuko ote
zitzaidan Beasain edo Ordiziara
joan erosketak egitera, zerbait
eskatu eta... ‘Hara! Zu Segura
Irratikoa zara!’ entzun behar iza-

infraganti

Segura Irratiko esataria da Maria Jesus Telleria. 40 urte
baino gehiago daramatza jardunean, baina denbora labur
baten buruan itzali egingo da bere ahotsa; erretiroa hartuko
du. Urte hauetan asko aldatu da irratia egiteko modua, baina
berak bereari eutsi dio; telefonoa ireki eta herritarrei hitza
ematen jarraitzen du, entzulea saioaren parte eginez.

MARIA JESUS
TELLERIA

Maria Jesus Telleria, Segura Irratiaren estudioan. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS
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tea. Horrek esan nahi du entzun
egiten gaituztela». ETBko “Herri
txiki, infernu handi” saioan
agertuz geroztik, gainera, batek
baino gehiagok aitortu dio azke-
nean aurpegia jarri diola: «Aho-
tsari aurpegia jarri diote».

GARAIAK ALDATU DIRA, IZAERA EZ

Erraz esaten da 40 urteko ibilbi-
dea duela irratian Maria Jesus
Telleriak, pisu handiko motxila
da hori. Urte horietan guztietan
irratiak izan duen bilakaeraren
zuzeneko testigu izan da bera,
eta garaian garaira egokitzen ja-
kin izan du, «zer erremedio!».
Saioak egiteko eta antolatzeko
modua ez du asko aldatu; jende-
ak irratira hots egiten jarraitzen
du, eta bere lanak herritarrei
ahotsa ematea izaten jarraitzen
du. Publizitatearen kontuan, or-
dea, zenbait gauza aldatu direla
onartzen du: «Irratian hasi nin-
tzen garaian publizitatea mag-
netofono bidez sartzen genuen.

Ondoren, berriz, ‘kartutxo’ izena
eman genion sistema atera zen;
hark ere zintarekin funtziona-
tzen zuen, baina kajatxo batzue-
tan sartuta egoten ziren. Gero
minidiskoak iritsi ziren, eta
egun ordena-
gailuz egiten
dugu». Gaine-
ratu du ez da-
kiela etorkizu-
nean irratia
nola eta zen-
bateraino al-
datuko den,
baina,  aldiz ,
oso garbi  du
Segura Irratian
beren izaera
propio horre-
kin jarraitu be-
harko dutela.
Herritarrenganako gertuta-

sun horren isla da Maria Jesus
Telleriak saioak antolatzeko
duen modua. Programazio jakin
bat jarraitzen dute egunero, eta

bi saio nagusi izaten ditu berak:
Kalejiran, 09.00etan hasi eta
10.00ak bitartean, eta urtaroa-
ren arabera izenez aldatzen den
magazina, 12.00etatik 13.30era.
Aitortzen duenez ez da bezpe-

ran bihara-
muneko saio-
ak prestatzen
ibiltzen, jen-
dearen parte
hartzea oso
handia dela-
ko: «Bihar zer
egingo du-
dan? Zerbait
sortzen bada,
tapa, barrura!
Eta osteran-
tzean iristen
diren oharre-
kin beteko

dut saioa». Buruhauste handirik
ez, beraz, saioak prestatzeko or-
duan, telefonoak, jo eta jo, bes-
telako gauzak egiteko ere asti
handirik ematen ez diolako.

Urte berriarekin batera utziko
du Maria Jesus Telleriak Segura
Irratia, «penaz». Baina, bestalde,
eguneroko presa eta lotura ho-
rietatik askatzea zer den proba-
tu nahi duela dio. «Momentu
hauetan erretiroa opor kontu gi-
sa ikusten dut», adierazi du.
Irratia, gainera, entzuleen bero-
tasunean utziko du, hala adie-
razten baitiote gaixoaldi edo
opor buelta bakoitzean lanera
bueltatzean bere ahotsa airera-
tzen duenean. Maria Jesusen
esana isilduko den arren, Segura
Irratiak etxeko sukaldeetan ja-
rraituko du, «zalantzarik gabe.
Jarraituko du gainera –adierazi 
du– bere betiko nortasunari eu-
tsita; gertuko irratia izanez, he-
rritarrekin zuzeneko harremana
mantenduz; egunean egunekoa-
ri eta momentuan momentuko-
ari erantzunez, gure entzuleek
eskatzen diguten moduan».

Lantalde txikia dauka Segura Irratiak. Ondorioz, denek denetik egiteko konpromisoa daukate. Andoni CANELLADA | ARGAZKI PRESS

hutsa

«Nik erretiroa hartu arren airean jarraituko du
Segura Irratiak, bere nortasunari eutsita
gainera; gertuko irratia izanez, herritarrekin
zuzeneko harremana mantenduz»

Aimar Etxeberria Korta

«Ez dut denbora asko ematen saioak prestatzen.
Telefonoa ireki eta deiak iristen hasten dira;
izaten da egunik telefonoa isildu ez eta musika
jartzeko astirik ere izaten ez dudala!»
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uela lau aste Olatz Arbe-
laitz azaroaren 12ko In-
formatikari Euskaldunen
Bilkuraz aritu zen. Eta lau
aste beranduago, ekitaldia
pasa eta gero, ezin aipatu

gabe utzi.
Robotikan, hiru hitzaldi gonbidatu-

ren bidez murgildu ginen. Horri buruz
ezer gutxi dakigunontzat, harrigarria
izan zen ikustea zer-nolako ikerketak
egiten ari diren munduan. Philip K.
Dickek irudikatu zituen androideak,
itxuraz gizakiengandik desberdintzeko
zailak direnak, oraindik ez dira existi-
tzen. Dena den, badira saiakerak giza-
kion formak eta ekintzak kopiatu nahi
dituztenak, baina oraindik urruti omen
gaude sentimenduei dagokienez. Robo-
tak ez dira sentimenduak adierazten
zein antzematen trebeak.  Ez dira,
oraindik behintzat, enpatikoak!
Enpresa gazteak ere baditugu mun-

duan asko zabaltzen ari den droneen
merkatuan. Haiek garatutako roboten-
tzako burmuinak deritzotenak aurkez-
tu zizkiguten, sarearekin izan ziren ara-
zoak gorabehera. Eta  niretzako
ikaragarriena, ebakuntzak egiteko beso
robotikoa izan zen. Mahats ale bat zuri-
tu zuen mamia ezertarako ukitu gabe!
Oso-oso garestiak omen dira robotok,
eta euskal enpresa bat diseinu merkea-
go baten atzetik dabil. Agian, ebakun-
tzak egiteaz gain, Urtezahar gaueko
mahatsei azala kentzeko erabiliz gero,
bigarren etekin bat atera dakieke. Kar,
kar, kar.
Ondoren komunikazioak izan geni-

tuen. Ziur gauza askoz gehiago aurkez-
teko aukera bazegoela, baina hauek
izan genituen: tresna informatikoetan
euskararen presentzia zabaltzeko lane-
an dihardutenak; itzulpen automatiko-
ak hobetzen dihardutenak; euskara
zuzentzeko tresnak eskaintzen dituzte-
nak; eta euskara idatzia ez ezik, web
orrietan dagoena ere euskaraz entzute-
ko aukera ematen dutenak. Herritarren
partaidetza sustatzen dutenak ere aur-
keztu zizkiguten.
Roboten presentzia minimoa izan

zen komunikazio irekiotan, baina azal-
du, azaldu ziren, eta, gainera, hezkun-
tzaren mundutik. Ikusi ahal izan ge-

nuen Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako ikasleek nola lor dezaketen ardui-
no plaka baten bidez zaharren egoitza
bateko bizitza geldoa animatzea eta
adineko pertsonen buruak aktibatzea.

Horrekin, hiri laborategi irekiekin,
lanbide heziketarako euskarazko
material elektronikoarekin eta ikas
arloetan konpetentzia digitalen uz-
tarketarekin, «Informatikaren irakas-
kuntza Lehen eta Bigarren Hezkun-
tzan» izenburudun arratsaldeko
mahai inguruari ireki genion atea.
Teknologiaren erabilera eta teknologia-
ren sorkuntza balantzaren bi aldeetan
jarri ziren; Europa mailan definitu di-
ren konpetentzia digitalak azaldu ziren
mahai gainean. 
Nik gaitasun digitala alfabetatze oro-

korrarekin konparatu nahiko nuke. Ira-
kurtzen ikasteak ate asko zabaltzen diz-
kigu, baina ez da nahikoa irakurtzen
jakitearekin, irakurtzen duguna azter-
tzeko gaitasuna ere landu beharra da-
go; pertsona ezberdinek idatzi dutena-
rekin puzzleak egin ditzakegu eta testu
berriak sortuko genituzke horrela. De-
na den, benetako alfabetatzea ez da
iristen idazten ikasten dugun arte. Izan
ere, gure ideia propioak garatzeko au-

kera ematen digu idazketak. Noski,
umeei idazten irakasten zaienean ez da
espero ume horiek guztiak milaka la-
gunek irakurriko dituzten eleberriak
idaztea, baina, aldiz, horretara iristeko
bideak zabaltzen zaizkie. Gaur egun al-
fabetatze digitalaren bila bagoaz, mun-
du digital horretan sortzen ere irakatsi
beharko genieke umeei, programatzen,
beren sormen teknologikoa gara deza-
ten. Jakin badakigu ume guztiek ez di-
tuztela garatuko milioika lagunek era-
biliko dituzten aplikazioak,  baina
horretara iristeko bideak zabaldu be-
harko genizkieke.

Akaso eztabaida pixka bat falta izan
zen. Badirudi ez ditugula txapela bu-
ruan artaldean ibiliko diren ardi latx
elektrikoak hezi nahi, baizik eta etorki-
zunean androideei enpatia eman, dro-
neekin urruti bizi direnen bizitza erraz-
tu, kirurgiarako robot merkeagoak
garatuko dituzten pertsonak sortu. Ho-
ri lortzeko bideak nondik hasi behar
duen da dirudienez eztabaidagaia. Ira-
kasleek hartu behar al dute ardura?
Geldi behintzat, ezin dugu geratu! Etor-
kizunean esan ahal izango dugu Infor-
matikari Euskaldunen Bilkurak bide
hori ere ireki duela? •

Informatikari Euskaldunen Bilkurako irudi bat, Donostian. Jon URBE | ARGAZKI PRESS

Ardi latx elektrikoekin edo gaitasun
digitalekin egiten dugu amets?

Edurne Larraza Mendiluze
EHUko Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria
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Bi hanken gainean ibiltzen ikasi arte, ahal bezala moldatzen gara; arrastaka, katuka, izkina guztiak eutsiz, balantzaka. Konturatze-

rako, korrika gabiltza, belaun urratuak eta kopetakoak bilduz. «Eroriz ikasten da ibiltzen», esaten digute aldamenetik gureak bai-

no askoz hanka luzeagoak dituztenek. Laster konturatuko gara, baina, guri ere hankak luzatu zaizkigun arren, gure pausajea ez

dela guk nahi bezain patxadatsua. Laster konturatuko gara batzuetan korrika txikian ibiltzen garela, ez garai batean bezala jolase-

an gabiltzalako, beldurra dugulako baizik. Ez dakigu seguru zeri diogun beldurra, baina batzuetan estutu egiten gara bakarrik eta

ilunetan, edota jendetza artean egun argitan. Garai batean izkinei helduta zutitzen ikasi genuen modura ikasi behar izaten dugu

gerora pausoa seguru botatzen, norabidea eta erritmoa aukeratzen. Gorriz tindatuta daude dagoeneko pausorik eman ezin duten

emakumeen zapatak, baita beren pausajea modu askean aukeratu ezin dutenenak ere.   amagoia.mujika@gaur8.info 

BATZUETAN KORRIKA TXIKIA EZ DA
JOLASA, BELDURRA DA

Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

C IKUSMIRA
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