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adira hamar urte baino gehiago Palestinako
Preso Politikoen Eguna izatetik, Preso Politi-
koen Nazioarteko Eguna izatera pasatu zela
apirilaren 17a. Munduko hainbat herrialde-
tatik Euskal Herrira etorritako delegazio za-
bal batek aho batez erabaki zuen, nahiz eta

bakoitzak bere egun sinbolikoak izan, herri zapaldu ho-
rren omenez egindako keinu gisa palestinarren eguna
denona bilakatzea. Modu horretan, preso palestinarren
egoera gogoratzeko egunetik, munduan zeuden beste
errealitateak elkarrekin salatzeko eguna bilakatu zen.
Gaur egun, jada XXI. mende bete-betean egonik ere,

preso palestinarren egoera salatzen jarraitu behar dugu.
Baita sahararrena, kurduena, milaka eta milaka presore-
na ere, estatuek bortxatzen dituzten eskubideen defen-
tsan altxatutako hainbat eta hainbat presorena mundu-
ko hamaika herrialdetan. Maroko salatuko dugu eta
sahararren aurkako errepre-
sioa (euren egoeran espai-
niar Estatuaren erantzuki-
zun zuzena ahaztu gabe),
guztion gainetik dagoela us-
te duten Ameriketako Estatu
Batuen jarrera, Leonard Pel-
tier bezalako lider indigena,
beste asko bezala, urte luzez
kartzelatuta duena, eta bere
populazioaren aurka “hiltze-
ra bota” politika erabiltzen
duena, populazio beltzaren
aurka, noski. Turkia bezala-
ko estatuen jarrera salatzen
jarraituko dugu. Ez soilik
kurduen aurka abiatutako zibilen aurkako sarraskia.
Gaur egun, Europako (Europa, giza eskubideen aldarri-
katzaile harroa, hiritarren eskubideen zaintzaile fina)
jendarme eta lanpasa bilakatua: bertara bidaliak izango
dira, merkantzia bailiran, milaka eta milaka pertsona,
horiekin zer gertatuko den ardurarik izan gabe.
Apirilak 17, preso politikoak existitzen direla aldarrika-

tzeko eguna, hurbilago ditugun Estatu frantsesetik eta
Estatu espainoletik hasi eta Portugal eta Suitzako kartze-
letaraino, Argentinatik jarraitu eta AEBetako Pensilva-
nian orain urteak preso dagoen Mumia Abu Jamal duten
ziega iluneraino. Baina baita gogoan izateko ere badirela
milaka eta milaka herritar, kartzelan ez egonda ere, be-
raienak ez diren estatuetan preso daudenak, jazarpen
politikoarengatik etxera bueltatu ezin direnak. Denak
gogoan, baina euretako bakoitza ere bai. 

Munduan dauden borrokak gogora ekartzeko unea ere
bada, eta munduko hainbat tokitan gurea ekarriko dute
gogora. Gure espetxeetan dauden presoak, kolektibo
duin eta sendoa. Almeriatik Fleuryra dispertsaturik eta
bakarturik. Gaurkotasun osoz, Nekaneren atxiloketare-
kin. Epailearen aurrean salatu zuen tortura testigantza
lazgarriak bihotza estutzen digu orain ere, erantzuleak
inoiz deklaratzera eramanak izan ez direnean gaur egun. 
Eguna bera ezartzean, aldarrikapen eguna zela azpi-

marratu zen. Errealitate gordin bat kaleratzeko eguna,
existitzen den errealitate bat gogoratzeko, irauten duen
borroka duina.
Eta noski, remember Long Kesh, badira 35 urte Bobby

Sands gabe, bere aldarrikapen eta eredua gure artean
mantentzen den arren. Orduan bezala gaur errepikatuko
dugu distantzia eta ñabardurak gaindituta, baita kultura
eta borroka eredu eta esperientzia ezberdinak izanik ere,

oinarrian badela mantentzen den ideia egoskorra: bere
konpromisoarengatik espetxean daudenak preso politi-
koak dira eta horrela aitortuak izan behar dute. Ukatzeak
ez du ezer konpontzen. Gatazkaren parte eta ondorio iza-
nik, euren aitortza egitea eta euren ahotsa entzutea ezin-
bestekoa da gatazka bera gainditu nahi bada. Existitzen ez
diren plantak egiteak ez du existitzen ez direla aitortzen,
aldarrikapen herrikoi batetik abiatutako ekimen batean
ziega bat jartzea debekatzeak ziega horren existentzia be-
ra ezabatzen ez duen bezala.
Inoiz baino egunerokotasun handiagoarekin manten-

tzen da data. Aldarrikapen eta borroka ereduak aldatu di-
ra, baina sentimendua berdina da. Beharra argi daukagu,
bihar Bilboko kaleetan egongo garela argi dugun bezala,
preso politikoak egon badirela salatzen, hemen eta han,
denak gogoan eta euren borroka aldarrikatzen. •

{ datorrena }

#Apirilak17

Aldarrikapen eta borroka ereduak aldatu
dira, baina sentimendua berdina da.
Beharra argi daukagu, bihar Bilboko
kaleetan egongo garela argi dugun bezala,
preso politikoak egon badirela salatzen

Iratxe Urizar
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N
amibia Afrika-
ko hego-men-
debaldean dago
baina beste
kontinente ba-
tekoa dirudi ,

argindarrak ez baitu bertan eten
deserosorik izaten, errepideak
onak dira, ur hornidurak ez du
arazo handirik izaten eta auto-
ilararik ez dute ezagutzen nami-
biarrek. Windhoek hiriburua,
berriz, planetako hiri ederrenen,
garbienen eta ondoen seinalez-
taturik daudenen artean ageri
da: ondo zaindutako lorategiak,
lau edo sei erreiko etorbideak,
merkataritza gune modernoak
eta munduko gizakirik abegiko-
rrenak, turistak erakartzeko li-
buruxkatan esaten denez.
Aldi berean, kolonizatzaileen

arrastoak begi bistakoak dira
bazter guztietan eta haiek ipini-
tako desberdintasunaren hazia
gero eta urrutiago dago desager-
tzetik. Afrikako herrialde abera-
tsenen artean dago Namibia,
baina populazioaren %5 abera-
tsenak herrialdeko BPG barne
produktu gordinaren %71 du be-
re esku, eta biztanleriaren %55
pobretuenak BPG horren %3
baino ez du. Egoera jasangaitza,
begirale batek baino gehiagok
idatzi izan dutenez.
San edo boskimanoena mun-

duko herririk zaharrenetakoa
edo zaharrena dela iradokitzen
du genetikak. Gutxienez 20.000
urte egin ditu Afrikako hego-
mendebaldean. Bantuak iritsi
zitzaizkien orain dela 1.500 urte
inguru. XV. mendera arte ez zi-
ren iritsi europarrak, Bartolo-
meu Dias portugesa zehazki,
baina eremu hartako muturreko
lehortasunak eragin zuen gizon
zuriak bertatik ospa egitea.
1793an hasten da aro moder-

noa, herbeheretarrek Walvis
Bayko portua bereganatu zute-
nean. Alemaniarrak 1840an iri-
tsi ziren basamortua besterik ez
zuen eremura, eta 1884an Ale-
maniaren Afrikako Hego-men-
debaldea deitu zioten. 
Lehen Mundu Gerran alema-

niarrek izan zuten porrotaren
eraginez, garaiko Nazio Batuek
(Nazioen Liga izeneko erakunde-
ak) Hegoafrikaren esku utzi zu-
ten herrialdea, eta agintari zuri

berriek Apartheid sistema ezarri
zuten, «etxean» egiten zuten
moduan. Kanpoko zuriak agin-
tzen, eta bertako beltzak esklabo
moduko zerbait bihurtuta.
Namibiak 825.418 kilometro

karratuko azalera du (Euskal He-
rriak halako berrogei), baina bi
milioi biztanle baino ez (Euskal
Herriak hiru milioi inguru ditu).
Namib basamortuak (munduko
zaharrena dela diote adituek)
herrialdearen mendebaldea har-
tzen du eta izena ematen dio,
baina agintean dagoen alderdi
politikoak berak kolonizatzaile-
ek ezarritako hizkera erabiltzen
du bere izenean: Swapo, South-
West African People's Organiza-
tion, Afrikako Hego-mendebal-
deko Herritarren Erakundea.
Erosteko ahalmenaren pare-

kotasunaren arabera egindako
sailkapenetan oso goian ageri
da Namibia. Afrikako batez bes-

teko datuak laukoiztu egiten di-
tu 1990ean independentzia lor-
tu zuen herrialdeak. Baina oso
datu ona izan zitekeena, zikindu
egiten du muturreko desberdin-
tasunak. Horrenbesteko ezber-
dintasuna ez da jasangarria eta
esperientziak esaten digu azke-
nean indarkeria lehertzen dela.

XX. MENDEKO LEHEN GENOZIDIOA

Namibiaren azken mendeotako
historia errepasatuz, ikusten da
bertakoen aurkako indarkeriak
genozidio itxura hartu zuela
XX. mendearen hasieran, Ale-
maniak berak iazko uztailean
onartu zuenez. 
Alemania potentzia koloniza-

tzailea izan zen 1840ko hamar-
kadatik 1915era arte. 1904tik
1908ra kolonizatzaileek herero
herriaren populazioaren %80
inguru hil zuten, eta nama he-
rriaren %50. Bizirik atera zire-

nentzat beren lurra infernu
bihurtu zuten europarrek: lu-
rrak kentzen zizkieten, deporta-
tu, gatibu-lanak egitera behartu,
«eremu indigenetan» sartu, baz-
tertu… Namibiako beltzek beren
lurra galdu zuten genozidioaren
bitartez, eta ondasun hori zu-
rientzat izan zen.
Angela Merkelen Gobernuak

iazko uztailaren 10ean onartu
zuenez, «1904tik 1908ra Nami-
bian abian jarritako sarraskia
gerra krimena eta genozidioa
izan zen». Baina adierazpen hori
lortzeko lan asko egin behar
izan zuten namibiar batzuek,
Gobernuak ez ikusiarena egiten
zuen bitartean. 
Genozidio haren biktimen on-

dorengoak Alemaniara joan zi-
ren uztailaren hasieran, bertara
eraman zituzten gorpuzkiak he-
rriratzeko helburuarekin: Gilen
II.a Alemaniako azken enpera-
dorearen tropekin batera zihoa-
zen sasizientzialariek esperi-
mentu pseudozientifikoak
egiten zituzten Namibiakoekin,
ikuspegi arrazista batetik abia-
tuta. Alemaniak konpentsazio-
ren bat ordaintzea ere ordezka-
ritzaren helburuen artean
zegoen (mila milioi dolarreko
ordaina kalkulatu zuten).
Die Linke ezkerreko alderdiak

mozio bat aurkeztu zuen Bun-
destag Parlamentuan eta Nor-
bert Lammert (CDU Merkelen
alderdikoa) ganberako presiden-
teak berak onartu zuen, “Die
Zeit” astekariari egindako adie-
razpenetan, «herero herriaren
altxamenduaren aurkako erre-
presioa genozidio bat izan zela,
Nazioarteko Zuzenbidearen
egungo arauen arabera».
Gainera,  Alemanian egun

haietan «Völkermord ist Völker-
mord!» (genozidioa genozidioa
da) izenburuko sinadura bilketa
egin zuten, erakundeei genozi-
dioa onar zezan exijitzeko.
Genozidioaren biktimen on-

dorengoen ordezkaritzak Lon-
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Namibiak 825.418
kilometro karratuko
azalera du (Euskal
Herriak halako
berrogei), baina bi
milioi biztanle baino
ez (Euskal Herriak
hiru milioi inguru
ditu) 

%86
Afrikako beste estatu
batzuen aldean,
Namibiak biztanle
dentsitate
txikienetarikoa du.
Biztanleriaren
gehiengoa (%86)
beltzak dira. Etnia
nagusia ovambo da,
biztanleriaren erdia.
Zuriak %6 dira
(Afrika Beltzean
bigarren 
proportziorik
handiena,
hegoafrikarren
atzetik),
herbeheretar,
alemaniar, britainiar,
frantziar eta
portugaldarren
ondorengoak.
Mestizoak %8 dira

Orrialde honetan,
Mendebaldeko Namib

basamortuak izutu egin
zituen europarrak XVIII.
mendera arte. Hurrengo
orrialdean, egungo hiru

namibiar gazte (goian) eta
genozidiotik bizirik atera

ziren hereroak (behean). 
GAUR8

{ txostena } Jose Angel Oria

NAMIBIA
Afrikako paisaiarik ederrenetako batek desberdintasuna,
indarkeriaren hazia, garatzen jarraitzen du
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dres ere bisitatu zuen iazko uz-
tailean, bertan baitago “Blue Bo-
ok” izeneko txostenaren kopia
bakarra. “Afrikako hego-mende-
baldean jaiotakoei eta Alema-
niak ematen dien tratuari bu-
ruzko txostena” –izen hori jarri
zioten idatziari hasiera batean–
1916 eta 1918 artean idatzi zuten
britainiarrek, Alemaniako Inpe-
rioak Namibian egin zituen izu-
garrikerien berri emanez. 
Westminsterren, britainiar

Parlamentuan, dute kopia gor-
deta, nahiz eta bere garaian ale-
maniarrekin adostu zuten txos-
tena suntsitzea, alemaniarrek
britainiarren gehiegikerien in-
guruan egin zuten ikerketa sun-
tsitzearen trukean. 
Baina britainiarrek ez zuten

agindutakoa bete, eta genozidio-
aren biktimen ondorengoak
Londresera joan ziren iazko uz-
tailaren 9an, Namibiako Gober-
nua estutzeko helburuarekin,
“Jeune Afrique” aldizkariari Ka-
tuutire Kaura parlamentario
ohiak adierazi zionez: «Herrial-
dean eragina dutenak ez dira
arazoa sufritu dutenak. Gure ka-
buz urratsak egitea erabaki du-
gu, bestela ez baita inoiz ezer
pasatuko». Izan ere, Windhoeko
erakundeetan nagusi den Swapo
alderdiak ez du inoiz bat egin
herero eta nama herrien aldarri-
kapenekin, Berlinekin dituen
harremanak ez kaltetzeko.
“Blue Book” txostenak 200

orrialde zituen orain ehun urte,
baina horietako 49 baino ez
daude gordeta. Nahikoa, hala
ere, Alemaniako Inperioak Na-

mibian egin zuena XX. mende-
ko lehen genozidioa izan zela
ondorioztatzeko. Begirale ba-
tzuek eransten dute alemania-
rrek orduan egin zutena naziek
urte batzuk beranduago egingo
zituzten sarraskien entrena-
mendu moduko bat izan zela.

NAZIA ETA AITONA

Namibiako sarraskien protago-
nisten izenak aztertu zituen
Fontenaille-N’Diaye idazle fran-
tsesak liburu batean, oso ondo-
rio esanguratsuetara iristeko.
Esaterako, Otto von Bismarck
kantzilerrak Namibiara Inperio-
aren goi kargu moduan bidali
zuen gizona Heinrich Goering
izan zen, Hermann Goering
Adolf Hitlerren aholkulari ga-
rrantzitsuaren aitona.
Garai hartan Namibiara iritsi

zen Eugen Fischer medikuak
egin zituen goian aipatutako es-
perimentu pseudozientifikoak.
Bere liburuko paragrafo batzuk
oso-osorik hartu zituen Hitle-
rrek bere “Mein Kampf” liburu-
rako. Gainera, Fischerren jarrai-
tzailerik ezagunena Josef
Mengele izan zen, Auschwitz
nazien kontzentrazio eta sarras-
ki esparruko «medikua», alegia.
Edonola ere, genozidioaren

benetako egilea, nabarmentzeko
moduko burua, Lothar von Trot-
ha jenerala izan zen, Afrikako
ekialdean eta Txinan esperien-
tzia handia pilatu zuen milita-
rra. Berari agindu zioten herero
herriko matxinoak «garbitze-
ko», Alemaniako 123 kolono hil
baitzituzten namibiarrek.

Hereroak puntu bakar batean
bildu ziren, akats larria, eta Trot-
hak inguratu egin zituen
1904ko abuztuan. Jeneralak bere
tropei agindu zien guztiak hil-
tzeko, zaharrak, umeak eta ema-
kumeak barne. Zaurituta geratu
zirenak baionetaz hiltzen zituz-
ten. Ihes egitea lortu zutenek ir-
tenbide bakarra zuten, basa-
mortua, baina bertan aurkitu
zezaketen ur guztia propio po-
zoituta utzi zuten Alemaniako
kolonizatzaileek.
«Ezin dut ikusi ditudan basa-

kerien berri eman, batez ere
emakumeen eta umeen aurka

egindako basakerien berri. Ika-
ragarriegia da kontatu ahal iza-
teko», idatziko zuen hurrengo
urtean Friedrich Vedder misio-
lari alemanak.

HEGOAFRIKAKO ARRAZISTAK

Alemaniarren administrazioa
1915ean bukatu zen, mende bat
baino gehiago pasatu da dagoe-
neko, baina haien arrastoak baz-
ter guztietan ageri dira orain-
dik. Esaterako, kale askoren
izenak garai hartakoak dira: Ber-
gerstrasse, Litzstrasse, Uhlands-
trasse... Arkitekturan ere nabar-
mena da alemaniarren eragina.

1904
Alemania potentzia
kolonizatzailea izan
zen 1840ko
hamarkadatik 1915era
arte. 1904tik 1908ra
kolonizatzaileek
herero herriaren
populazioaren %80
inguru hil zuten, eta
nama herriaren %50
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Enperadorearen indarrek os-
pa egin behar izan zuten
1915ean, Lehen Mundu Gerran
izandako porrotaren eraginez,
baina namibiarren egoerak ez
zuen hobera egin. Hegoafrikak
bereganatu zuen lurraldea, hau
da, gutxiengo zuria nagusi zen
hegoaldeko herrialdeak. Alema-
niarrek egindako gauza gehie-
nak bere horretan utzi zituzten,
eta apartheid sistema arrazista
ezarri zuten. Beltzak, beren lu-
rretan berriz bazterrean. 
Gaur egungo Namibiako zu-

riak (populazioaren %6 inguru)
alemaniarren eta Hegoafrikako
kolonizatzaile zurien ondoren-
goak dira, eta herrialdeko onda-
sun ia guztiak beren eskuetan
dituzte: lurraren %90 beren
mendean dago, eta eremu ho-
rren ia erdia hesituta dago, jabe-
tza pribatua baita, apartheid sis-
temak «oparitutako» ondasuna.
Jabeak, kasu askotan, Europan
bizi dira, Alemanian eta Italian
batez ere.

MULTINAZIONALAK NAGUSI

Namibiako zati handi bat basa-
mortua da, baina eremu horre-
tan ere aberastasun ugari ditu:
diamanteak, urrea, zilarra eta
uranioa, esaterako. Baliabide na-
tural horiek konpainia multina-
zionalek atera eta saltzen dituz-
te,  Rio Tinto britainiarrak
esaterako. Beste herrialde askok
ere jasaten duen estraktibismoa
da nagusi Afrikako herrialdean,
eta hori oso kaltegarria izaten
da aurrera begira, ez baitu bes-
telako ekonomia motaren bat
garatzen uzten. Konpainia ho-
riek sinatuta dauzkaten itunen
arabera, baliabide natural ho-
rien etekinak Mendebaldera joa-
ten dira, eta bertakoentzat ku-
tsadura eta bazterketa besterik
ez dira geratzen.
Estraktibismoak desberdinta-

sun ekonomikoak areagotu bai-
no ez ditu egiten. Eta fenomeno
horrek batzuk eta besteak bizi
diren lekuetan du isla garbia.
Katutura Windhoek hiriburuko
auzo bat da. Herero herriaren
hizkuntzan «katutura» hitzak
«bizi nahi ez dugun tokia» esan
nahi du. Hiriburuko herritar
beltz gehienak 1961ean sortuta-
ko auzo horretan bizi dira. Garai

hartan Hochland Park auzoa
sortzeko asmoa zuten aginta-
riek eta horretarako eremu za-
bala hustu beharra zeukaten:
Katuturara eraman zituzten au-
zo berrian lekurik izango ez zu-
ten herritarrak. Hochland Parke-
ko biztanle gehienak zuriak dira
gaur egun, baina beltz batzuk
ere bizi dira bertan, ministro ba-
tzuk esaterako.

IRAGARRITAKOMATXINADA

Nekazaritza eta abeltzaintza ere
konpainia handien mesederako
diseinatuta daude Namibian
(haragi asko esportatzen du Na-
mibiak). Era horretako nekazari-
tzak ez du langile askorik behar,
ordea: landetxe batek sei langile
nahikoa izaten ditu, batez beste-
ko datuen arabera. Ondorioz,

nekazaritza mota horrek Nami-
biako lan indarraren %8 baino
ez du hartzen.
Thisisafrica.me webguneak

egin berri duen txosten baten
arabera, herritar beltzek ez dute
lurrik eta ezin dute nekazari
bihurtu. Badago proiektu bat lu-
rrak birbanatzeko, herritar bel-
tzek ere zerbait izan dezaten,
«baina prozesu hori oso mantso
doa, 1990etik 2002ra lurraren
%1 baino ez baitzuten birbana-
tu. Gobernuak eskuak lotuta di-
tu, independentzia lortu aurre-
ko negoziazioetan ‘3. kapitulua’
Namibiako Konstituzioan sar-
tzea erabaki baitzuen Harreman
Taldeak (Britainia Handia, AE-
Bak, Kanada, Alemania eta Esta-
tu frantsesa), Swapo-koen Go-
bernuak lurraren inguruan ezer

egiterik izan ez zezan», Thisisa-
frica.me-ko analisten arabera.
Gauzak horrela, Zimbabwen

gertatu zenaren tankerako zer-
bait Namibian ere aurki gerta-
tzea espero dute begiraleek. Eus-
karazko Wikipediak esplikatzen
duenez, «ekonomiak 2000n
egin zuen behera, Mugabe presi-
denteak hartutako neurri baten
ondorioz: nekazari zuriei lurrak
desjabetu eta askapen-gerrako
beteranoei ematea, nahiz eta
nekazaritzaz ezer ez zekiten.
Beste aditu batzuen ustez, or-
dea, ekonomiaren beheraldia le-
henago hasi zen; 1990ean Go-
bernua diru publikoa neurriz
kanpo gastatzen aritu zelako».
Edonola ere, gauzak oso gaizki
egin ziren eta egoerak okerrera
egin zuen.

Goiko argazkian,
hiriburuko Katuturo auzo

pobretua. Behekoan,
europar kolonizatzaileek

Luderitz hirian eraikitako
etxeak. 
GAUR8

%5
Afrikako herrialde
aberatsenen artean
dago Namibia, baina
populazioaren %5
aberatsenak
herrialdeko BPG
barne produktu
gordinaren %71 du
bere esku, eta
biztanleriaren %55
pobretuenak BPG
horren %3 baino ez 

%90
Namibiako zuriak
(populazioaren %6)
alemaniarren eta
Hegoafrikako
kolonizatzaile zurien
ondorengoak dira
batez ere, eta
herrialdeko ondasun
ia guztiak beren
eskuetan dituzte:
lurraren %90 beren
mendean dago, eta
eremu horren ia erdia
hesituta dago



2016 | apirila | 16 

GAUR8• 6 / 7

Beren jaioterrian ez zieten onartzen gizakiak izanik be-

raiek ere giza eskubideak dituztela, baina pertsona ho-

rien historia ez zitzaigun iristen. Sirian, Afganistanen,

Iraken eta beste leku askotan ez dago duintasunez bi-

zitzerik. Herritar ausartenek, argienek, egoera hobetu

nahian protesta egitean, egurra baino ez dute ezagu-

tu. Ihes egin zuten. Europako bidean, polizien gas negar-eragileak (irudia igandean Greziako Ido-

menin hartutakoa da) egin die ongietorri tristea. Momentu batez eskubiderik ezagutzen ez zaien

gizaki horien aurpegiak eta istorioak ezagutzeko aukera izan dugu. Baina aurki desagertu egin-

go dira gure pantailetatik, bestelako izenen bat jarriko dieten atxilotze zentroetara eramango

baitituzte. Eta ahaztu egingo ditugu. Eta Baxar al-Assad bezalako tipoek diseinatuko dute beren

herrialdeen geroa. Eta Europako agintariek beraiekin negoziatuko dute. Guztion artean, beste

palakada bat botako dugu demokraziaren hilkutxaren gainera. joseangel.oria@gaur8.info 

BESTE PALAKADA BAT
DEMOKRAZIAREN HILKUTXARA

Bulent KILIC | AFP

C IKUSMIRA



atzerria

V
ietnamek sekula-
ko lehortea jasan
du azken bolada
honetan, azken
ehun urteko la-
rriena. Ondorioz,

herritarrek ogibidea arriskuan
dute eta herrialdeko hegoaldean
bizi diren ehunka mila lagunek
arazoak izaten dituzte edateko
moduko ura lortzeko ere. Gaine-
ra, labore ugari galdu egin da
bertan, lehorteak eragindako
egoeraren ondorioz

Le Van Hung 66 urteko neka-
zariak Mekong ibaiaren deltan

ditu bere lurrak. Normalean oso
lur emankorrak izaten dira del-
takoak, baina aurten ez dago ho-
rrelakorik. Ben Tre probintzian
duen hektarea batean arroza
landatu zuen, eta orain atseka-
betuta begiratzen dio emaitzari.

ZAZPI TONATIK EHUN KILORA

«Normalean uzta bakoitzeko
zazpi tona biltzen genuen, eta
aurten ez gara 100 kilora iritsi-
ko. Landarea hazi hazi da, baina
alea ez da behar bezala atera,
urak gatz gehiegi du-eta», espli-
katu digu.

Lehortearen eraginez ibaiko
uraren mailak behera egin du.
Gainera, Txinan eta Laosen az-
ken urteotan eraiki diren urte-
giek, zentral hidroelektrikoak
elikatzeko, emaitza bera eragin
dute. Ondorioz, itsasoko ura sar-
tu da ibaiaren ibilguan eta neka-
zariak ur gezarik gabe utzi ditu,
beren lurrak ureztatzeko auke-
rarik gabe alegia. Ehunka mila
lagun daude aurpegia garbitze-
ko eta edateko urik gabe.

Gainera, esaera zaharrak esa-
ten duen moduan, “azienda
ahulak, zorri asko”. Muturreko

Itsasoko ura sartu da
Mekong ibaiaren

ibilguan eta nekazariak
ur gezarik gabe utzi ditu,
beren lurrak ureztatzeko

aukerarik gabe. 
GAUR8

Mekong ibaian beste hamaika presa eraikitzeko asmoa agertu
dute herrialde ezberdinetako agintariek eta horiek deltako
herritarrengan izango lituzketen ondorioak aztertzeko eskatu
zion Vietnamgo Gobernuak DHI Danimarkako konpainiari.
Txostenak dio milioika lagun ekonomikoki kaltetuko
lituzketela presa horiek eta ingurumenarentzat ere
hondamendi larria izango litzatekeela.

Mekong Ibaiko Batzordeari (Thailandia, Vietnam, Kanbodia
eta Laosek esku hartzen dute bertan) entregatu zioten bi urte
eta erdiko lanaren fruitua. Egileek aurreikusten dituzte kalte
larriak nekazarientzat zein arrantzaleentzat Kanbodian eta
Vietnamen. Ibaiko izurdea ere desagerraraziko lukete presa
berriek, ikerketaren arabera.

Mekong ibaiaren deltari dagokionez, nekazaritzak behera
egingo luke. Izan ere, presa horietan sedimentuak ez aurrera ez
atzera geratuko lirateke, eta deltara askoz ere nutriente
gutxiago iritsiko lirateke. Ondorioz, ur gazi gehiago sartuko
litzateke nekazariek erabiltzen dituzten lurretara, eta orain arte
lur aberatsak zirenak eremu idor bihurtuko lirateke.
Arrantzaleentzat ere egoera txarra litzateke, presek arrainen
migrazioa erabat oztopatzen baitute.   

BESTE HAMAIKA PRESA
ERAIKITZEKO PROIEKTUA

Ontziak hartuta kilometro asko egiten dituzte Mekong ibaiaren deltako herritarrek ur garbia lortzeko.  GAUR8

VIETNAM
Milaka lagunen ogibidea
arriskuan ipini du
lehorterik larrienak

Eric San Juan (Efe)

«El Niño» fenomeno atmosferikoak eragindako lehorte
ikaragarriak alde batetik, eta Mekong ibaian eraiki diren
presek bestetik, erabat aldatu dute bertako deltako
herritarren bizimodua. Apirila eta maiatza oso hilabete
gogorrak izango dira, urteko beroenak izaten baitira
normalean. Ekainean euria hasten bada, gaitz erdi.

JENDARTEA / b
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beroak eragin du izurriak beste
urtetan baino gehiago hedatzea,
eta labore asko alferrik galdu di-
ra eremu horretan.
Can Tho da eskualdeko hiririk

garrantzitsuena. Bertako Uni-
bertsitateak egin duen ikerketa-
ren arabera, Mekong ibaiaren
deltako ereiteko moduko 2,2 mi-
lioi hektareen %50 inguruk ura-
ren gazitzea jasan dute.

HAZKUNDE EKONOMIKOA

Nekazaritzak bizi duen egoera
larriaren eraginez, Vietnamgo
Gobernuak bere aurreikuspen
ekonomikoak aldatu behar izan
ditu. Asiako hego-ekialdeko he-
rrialdeak 2015ean %6,7ko haz-
kunde ekonomikoa izan bazuen,
aurten %5,5ean geratuko da, une
honetan egiten dituzten kalku-
luen arabera.
Baina datu makroekonomiko-

ak alde batera utzi eta herrita-
rren egoerari erreparatuz gero,

hobeto ulertzen da vietnamda-
rren egungo kezka. Le Van Hun-
gek, esaterako, abereentzako eli-
kagai moduan saldu beharko du
arrozaren landare lehorra, eta
badaki bide horretatik oso diru
gutxi bilduko duela, espero zue-
na baino askoz ere gutxiago. No-
la itzuliko dio bankuari 2.000
euro inguruko kreditua? Uzta
saltzean jasoko zuen diruarekin
zorrak ordaintzea espero zuen,
baina une honetan ez daki lan-
gileei soldata nola ordainduko
dien ere.
«Itsasertzetik gertu gaude, be-

rrogeiren bat kilometrora, eta
hemen ohituta gaude, beti iza-
ten baita gatz pixka bat uretan,
baina aurtengo egoera ez da
normala, askoz ere gatz gehiago
baitu urak: mila zatitik bi gatza-
renak izatetik, zazpi izatera pasa
gara. Ez dut horrelako ezer seku-
la ikusi», adierazi du, arrakala-
tutako lurrari begiratzen diola.

Herri  berean bizi  da Tran
Vinh Hoang nekazaria. Kokon-
doak ditu. Baita zitrikoak ere.
Lehortea berehala amaitzen ez
bada, ez daki nola aterako den
aurrera. Ezta bertan jarraitzeko
indarrik izango ote duen ala ez.
«Etxean kanila zabaltzean, ur
gazia ateratzen da. Bestelako
urik ez da ateratzen. Aurpegia
garbitzeko ere ez du balio ur ho-
rrek», adierazi digu. 31 urteko
nekazariak esan du bere ekoiz-
penaren %90 galdu duela eta
kokondoei esker bizi dela gaur
egun, lehorteari hobeto egiten
baitiote aurre. 

AHATE TXIKIAGOAK

«Normalean, aste bakar batean
mila koko biltzen ditugu eta
aurten 250 alera iritsi ezinik ga-
biltza. Baina koko horiek ere de-
sagertuko balira, familia elikatu
ezinik geratuko nintzateke.
Etxean ditugun ahateek ere ja-

san dute lehortea, bestela baino
askoz ere gutxiago hazi baitira»,
esplikatu digu.
Nekazaritzak sekulako krisia

bizi badu, gainerako herritarrak
ez daude askoz hobeto. Eremu-
ko herritar guztiak daude kalte-
tuta, kozinatzeko ur garbia eros-
tera behartuta baitaude. Baita
higiene pertsonalerako ere.
«Ontziak hartuta batetik bestera
doa jendea. Batzuek ontzi hu-
tsak daramatzate, ura erosteko,
eta besteek, beteta, ura saltze-
ko», adierazi du Luong Ngoc
Hung tabernariak, Giong Trom
herrian jatetxe txiki bateko jabe
denak. 

KANILAKO URA ETA UBELDURAK

Luong Ngoc Hungek esandakoa-
ren arabera, etxean erabat mu-
rriztu dute ur kontsumoa, su-
kalderako eta garbitasunerako
ur garbia erosi behar izanak
etxeko ekonomia erabat kaltetu
du-eta. «Seme-alaben eskola no-
la ordaindu ez dakidala nabil,
baina ezin ditut urik gabe utzi.
Kanilako urarekin aurpegia gar-
bituz gero, azalean ubeldurak
ateratzen zaizkie», kontatu digu.
Okerrena da aurrera begira ja-

rrita ere gauzak ez direla hobe-
tzen. Datozen bi hilabeteetan,
urteko beroenak normalean, ez
du euririk egingo eta termome-
troa 39 gradutaraino iritsiko da.
Eta gaitz erdi ekainean berriz
euria hasiz gero.
Beraien egoera Mekong ibaiko

urtegiekin ere badu zerikusirik.
Esan berri da Laosko agintariek
bertako lau presa handienen
uhateak zabaldu dituztela,
ibaiak ur gehiago izan dezan.
Deltako herritarrek eszeptizis-
moz hartu dute berria. «Ezin du-
gu ezer egin, euriaren zain egon
besterik ez», Tran Vinh Hoangek
esan digunez.

El Niño izenaz ezagutzen den
fenomeno atmosferikoak eragin
du egungo lehortea. Ekuatore
inguruko Ozeano Bareko itsasoa
eta atmosferaren sistema globa-
lean gertatzen den alterazioa da
El Niño, normalean abendua eta
martxoa artean gertatzen dena.
Fenomenoaren eraginez, nor-

malean oso hezeak diren ingu-
ruak, Asiako hego-ekialdea kasu,
lehor izatera igarotzen dira, eta
normalean lehorra den Hego
Amerikako mendebaldeko kos-
tan prezipitazio ugari gertatzen
dira. Vietnamen diote aurten
Mekong ibaiko urtegiek arazoa
larriagotu egin dutela.
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S
akonki aztertzeko moduko kasua da Donos-
tiako Garbera merkataritza-zentroaren handi-
penarena. Kasuak ondo baino hobeto frogatu
baitu lurralde-antolakuntza eta hirigintza,
teknika zientifiko hutsak izatetik urrun, sa-
rritan hala mozorrotu dizkiguten arren, ideo-

logiaz blai egindako jakintza-arloak direla, eta, horren
ondorioz, botereak dituen tresnetako bi. Eta, gurean, ka-
pitalismoak eta haren morroiek agintzen dutenez, ekono-
miaren hazkunde amaigabea sustatzea du helburu hirigin-
tza-ildo ofizialak.  Besteak beste,  merkataritza-zentro
erraldoiei oztopo urbanistikoak ezabatuz.
Horixe agindu baitu 2015eko irailean Espainiako Auzite-

gi Gorenak: EAEn merkataritza-gune handiak eraikitzea eta
zabaltzea mugatzen zituen 2004ko Lurralde Plan Sektoria-
la (LPS) ez dela nor zerbitzu-sektore ahalguztidunari ozto-
po gutxienekorik ezartzeko. Europako Batasunak agindu
omen baitzuen, 2006ko 123 Zerbitzu Zuzentarauaren bidez,
ezin zitzaiola inolako hesirik jarri saleroste askeari, eta,
horrenbestez, merkataritza-guneen ezartzeari. Ikuspegi
ekonomiko hertsia soilik aplikatuta, bederen.

Gorenaren epaiak gardenki baitio, bitxia bada ere, arra-
zoi ekonomiko hutsez haragoko interes orokorreko bes-
te argudio batzuk jartzea ere bazegoela, besteak beste
lurralde-antolakuntzakoak edo ingurumenekoak. Hortaz,
Gorenak ate argi bat ireki dio Eusko Jaurlaritzari, LPSren
legezko aldaketa bat egin ahal izateko, 25.000 metro koa-
dro baino handiagoko merkataritza-zentroak orain arte be-

zala debekatzen jarraituz. Debeku hori oraingo honetan in-
gurumenaren ikuspegitik arrazoitzea ez bailitzateke batere
zaila, besteak beste komertzio-edukiontzi erraldoi horiek
eragiten duten mugikortasun pribatu kutsakor ikaragarria
kontuan hartuz.
Horretarako, hala ere, asmo politikoa da beharrezko, beti

bezala. Eta Eusko Jaurlaritzako zein Donostiako Udaleko
aginteetan dagoen EAJk ez du batere gogorik erakutsi orain
arte. Eta dagoeneko urte erdi pasa da esandako epaia kale-
ratu zenetik. Iragan martxoaren 17ko Legebiltzarreko Oso-
ko Bilkuran aukera paregabea eduki zuen arren. 

Bertan, EH Bildu legebiltzar-taldeko Iker Casanovak aur-
keztutako legez besteko proposamenari, non arestian
esandako aldaketa egiteko eskatu baitzen, bitartean
merkataritza-gune erraldoi gehiago egiteko lizentziak
izoztuz, ezezko borobila eman zion ardatz neoliberal
osoak: EAJ, PSE, PP eta UPyD alderdiek. Horren ordez,
gainera, denbora alferrik galtzeko kontraproposamen kon-
tserbadore baten alde ere egin zuten alderdiok, lantalde
gehiago sortzea eta bilerak biderkatzea adostuz, berandu-
tze horren bidez Garberaren handipenari ateak nahita za-
balduz.
Aski esanguratsuak izan ziren Legebiltzarreko eztabai-

dan Norberto Aldaiturriaga jelkide legalistaren azken hi-
tzak: «Europarra izateak badakar klub batean parte har-
tzea. Klub bat, zeinetan joko arau batzuk onartu behar
diren, gustatu ala ez». Antza, klub horretan ezin zaizkie he-
siak erraz eraiki enpresari handiei. Soilik errefuxiatuei. •

Ilustrazioa: UNAI FERNANDEZ DE BETOÑO

Unai Fernandez de Betoño - @UnaiFdB
Arkitektoa

Garberaren
handipena
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E
uskal alderdi nagusien artean, zinez zaila iza-
ten da ohiko jokamoldeak apurtzen dituen go-
bernaririk topatzea. Lider ausart gisa jokatu
baino, arriskuak murriztu eta segurola samar
agertzen dira gehienak. Juan Jose Ibarretxek
bazuen aipatutako ideia barnebiltzen zuen

gustuko esaldi bat: «Idiak zapaldu duen tokitik ibili behar
da». Baina nor eta bere ondorengo den Iñigo Urkulluk ire-
ki dio atea aurretik inortxok ere asma ezin zezakeen auke-
rari: EAEko hauteskundeak espainiarrekin batera egitea.
Bere burua abertzaletzat duen alderdi batetik etorrita,
edonor zur eta lur uzteko modukoa da asmoa, eta froga
gisa hor da Joseba Egibar alderdikideak (EAJren esentzia
historikoen zaindari gisa-edo) agertu duen harridura edo-
ta hiritar arrunt askoren ulertezintasuna. Baina adi, Urku-
llu ez da erotu, eta ez dago txantxetan. Eta pentsaezina di-
rudien hori, tradizio jeltzaletik bertatik ikusita onartezina
ere badena, gaur egungo na-
haste-borrastean erraz egin
dezake onargarri, edo tolera-
garri behintzat, EAEko lehen-
dakariak. Batetik politikoki
horretan interesaturik diren
indarren laguntzarik ez zaio-
lako faltako (PP, PSOE, Pode-
mos eta C’s) eta EH Bilduri
zaila jarriko liokeelako aurka
jotzea, ahulezia seinaletzat
hartua izango bailitzateke.
Eta bestetik, gizarteari begira,
hauteskunde kanpaina baka-
rra egiteak aurreztuko lituz-
keen diru eta ajeak aipatuz
jende asko konbentzituko lukeelako tamalez EAEko le-
hendakariak. 
Eta, hala ere, eskandalagarria bada. Eta EAJren bilakae-

raren adierazgarria ere bai.
Mozorroa kenduta, proposamen hutsarekin bere burua

biluztu du Urkulluk, bere beldurrak azaleratu ditu. Espai-
niarren bultzadak ondorio nagusia lukeelako: espainiar
alderdiek gora egitea hautestontzietan, eta, hemengoek,
aldiz, behera. Eta bigarren bat: euskal auzien oihartzuna
Estatukoen azpitik jartzea. Bi kontu horiei esker berak
Ajuria Enean segitzeko indar harremana hobetzen dela
aurreikusten du Urkulluk, dudarik ez da. Honen azpian
ezkutatzen den kalkulua ez da, noski, EAJk gora ala behera
egingo ote duen, baizik eta EAJ-PP-PSOE-C’s bloke berriak
Gasteizko Legebiltzarreko gehiengoa ahalbidetuko duen
ala ez. Jakin badaki Urkulluk: EH Bildu eta Ahal Duguren

artean 38 legebiltzarkide pilatuz gero, EAJren boteregune
nagusia arrisku larrian egongo da.
Bi sailkapen klasikoak urratzen ditu eskema berri ho-

rrek. Bloke banaketa berria ez dagokio, bistan da, abertza-
le/ez-abertzaleen arteko azken hamarkadetako talkari, eta
ezker/eskuin dialektika historikoarekin ere ez da guztiz
egokitzen. Zuzenagoa da esatea marraren alde batean al-
daketaren aldeko indarrak lerrokatzen dituela, eta, beste
aldean, berriz, aldaketa txikiena ere nahi ez dutenak. Ur-
kulluren eguneroko praxi politikoaren bitartez Partido
Nacionalista Vasco zena Partido Conservador Vasco bila-
katzeko bidean da; Euzko Alderdi Jeltzalea zena, Eusko Al-
derdi Geltzalea. Eta legealdi honetan zehar arrakasta ezin
zaio ukatu: duela bost urte EAEn abiadura oso lasterrean
zetorren aldaketa politiko eta sozialari galga jartzen lortu
du. Gero eta bortitzago: hor da, bidea markatuz, Gipuzko-
an ehunka lagunek zaborrontzietan janaria bilatu behar

ez izatea bermatzen zuen AGI diru laguntza kentzeko era-
baki krudela. Kontserbadorea dela esatea motz gelditzen
da, Thatcherrek berak ere txalotu egingo luke.
Behin lozorroa hedatuta, aurreikus daiteke, Marmota-

ren Egunean bezala, konpromiso berdin-berdinak ekarri-
ko dituela besapean Urkulluk lehiarako: arlo ekonomiko-
an, langabezi tasa %10era jaistea; arlo post-armatuan,
elkarbizitza eta bakea bururaino eramatea; eta arlo politi-
koan, estatus berria lortzea. Duela lau urte agindutakoa
eta bete gabe utzitako berbera. Marka da gero!
Gauzak horrela, EAJren nagusitasuna baino zerbait ma-

mitsuagoa dago jokoan hauteskundeotan, bai espainia-
rrekin batera egin ala ez, bai ekainean ala uda pasata egin:
aldaketarako 2011ko grina hura guztia indar osoz berpiz-
ten ote den ala ez. Lau urteko lozorroa gehiegizkoa da,
zortzi urtekoa tragikoa litzateke. •

{ asteari zeharka begira }

Eusko Alderdi Geltzalearen
Marmotaren Egunean 

Lozorroa hedatu ostean, konpromiso
berdinak ekarriko ditu Urkulluk besapean
hurrengorako: langabezia %10era jaistea,
bakea eta elkarbizitza bururaino eramatea
eta estatus berria lortzea. Marka da gero!

hutsa

hutsahutsa

Ramon Sola
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MENDIAREN HISTORIAREN ZATI BAT, IRUDITAN

E
uskal herritarrek
duela urte asko-
tatik dute lotura
estua mendiare-
kin. Horrek, nola-
bait,  eragin du

urteen poderioz hainbat ma-
terial sortzea, izan argazki,
dokumentu edo kirol mate-
rial. Hori horrela, eta ondare
hori guztia desagertzeko
arriskuan dagoela jabetuta,
EMMOA Fundazioak euskal
mendizaletasunaren histo-
riarekin zerikusia duen onda-
re material oro bildu, kon-
tserbatu, zaindu, dibulgatu
eta erakusteko konpromisoa

hartu du. Horretan bidelagun
izango du Aranzadi Zientzia
Elkartea.
Donazioen figuran oinarri-

tuko da osatu asmo duten
museoa, eta honakoak barne-
bilduko ditu: mendi gaietan
berezitutako liburutegi handi
bat, dokumentu artxibategi
bat, fototeka bat eta balio his-
toriko berezia duten piezen
gordetegi bat. Horrek guztiak
osatuko du Mendi Dokumen-
tazioaren Euskal Zentroa,
«EMMOAren helburuen jo-
muga dena eta euskal gizarte-
aren laguntzarekin errealitate
bihurtzea espero duguna».

gehiagoz alpinistek, eskalatzaile-
ek, eskiatzaileek eta abarrek sor-
tutako milaka argazki, doku-
mentu eta kirol material gorde
eta herritarrek kontsultatu ahal
izateko moduan jartzea litzate-
ke. Hori, Aranzadik Donostiako
Intxaurrondo auzoan izango
duen egoitza berrian egin ahal
izango litzateke.
Juantxo Agirre Aranzadi Zien-

tzia elkarteko idazkari nagusiak
hartu zuen hitza agerraldian.
«Momentu historiko bat» bezala
definitu zuen hitzarmenaren
izenpetzea, eta akordioa zientzia
elkarteak euskal mendizaletasu-
narekin duen konpromisoak
bultzatu duela gaineratu zuen.

E
uskal mendizaleta-
suna babesteko».
Hala bataiatu dute
EMMOA Fundazioak
(Euskal Mendizale-
tasunaren Museoa)

eta Aranzadi Zientzia Elkarteak
sinatu duten hitzarmena, iragan
asteko asteartean, zientzia elkar-
tearen egoitzan, eginiko agerral-
di batean izenpetu zutena.
Jokin Otamendi Aranzadiren

lehendakariordea,  Txomin
Uriarte EMMOA Fundazioaren
lehendakaria eta Joseba Ugalde
Euskal Mendizale Federazioko
lehendakaria izan ziren hitzar-
mena izenpetu zutenak, baina
agerraldian izan ziren, besteak
beste, Gregorio Ariz, Pili Ganuza,
Juanjo San Sebastian edota Alex
Txikonen mailako hainbat eus-
kal mendizale ere.
Hitzarmena, beraz, memoria

historikoan espezializatua dago-
en elkarte batek eta Euskal Men-
dizaleen Federazioaren babespe-
an mendiak utzi duen ondare
historikoa biltzeko asmoz jaio
den fundazioak sinatu dute. Hel-
buru nagusia 100 urtez baino

EUSKAL MENDIZALETASUNA
Aranzadi eta EMMOA Fundazioa, mendiaren historia zati
bat bildu, kontserbatu, zaindu eta erakusteko bat eginda

Aimar Etxeberria Korta

Harreman estua eta antzinakoa da euskal herritarrek
mendiarekin dutena. Horrek, urteen poderioz, hainbat
material sortzea eragin du: argazkiak, dokumentuak, kirol
materiala... Bada material hori guztia jaso, kontserbatu,
zaindu eta erakusteko bat egin dute Aranzadi Zientzia
Elkarteak eta EMMOA Fundazioak.

MENDIA / b Zentzu horretan, gogoratu zuen
Aranzadi Aralarko mendilerroan
jaio zela, hots, betidanik izan du-
tela harremana mendiarekin,
«honen ikerketa zientifikoare-
kin», zehatzago esateko.
Hitzarmenaren ondorioz, ur-

teetan zehar mendia zapaldu du-
ten belaunaldi ezberdinen «se-
kretu,  usain,  bizipen eta
abarrak» jaso eta hurrengo be-
launaldiei transmititzeko mo-
duan izango dira, Agirreren us-
tez. Ildo horretan, memoria
historikoa jasotzeari dagokionez
urteetan pilatutako esperientzia
guztia jarriko du EMMOAren es-
ku Aranzadik: «Lagunduko dugu
argazki zaharrak jasotzen, testi-
gantzak hartzen, dokumentazioa
gordetzen eta, hein batean, mo-
du estandarizatu batean gordeko
ditugu». Kontuak kontu, aurre-
ratu zuen jada euskal mendiza-
letasunaren museoa osatzeko
materialen bilketa lan horretan
murgilduta daudela, baina ez
dute aurreikusten epe laburrean
museoa irekitzeko aukerarik.
Aurrez aipatu egoitza berria –In-
txaurrondon kokatuko dena– Es-

tatu espainiarraren jabegoko
eraikin bat da eta Ministro Kon-
tseiluaren sinadura baten espe-
roan dira espazioaren erabilera
Aranzadi Zientzia Elkartearen es-
ku izatera igaro dadin.

BIDE LUZE BATEN HASIERAN

Behin martxan, baina, mendiari
loturiko ondasunei dagokionez
museoa erreferentzia gune ga-
rrantzitsu bilakatuko dela adie-
razi zuen: «Hori da gure apus-
tua. Mendiak ezagutzeaz batera,
bertan izan diren mendizaleak
ezagutzeko aukera ere emango
digu museoak».
Antxon Iturriza mendi-aditu,

kazetari eta EMMOAko kideak
hartu zuen hitza, berriz, funda-
zioaren izenean. Honen ibilbide
laburra –mendizaletasunak sor-
tutako ondarea kudeatu eta kon-
tserbatzeaz arduratuko zen ino-
lako erakunderik ez zegoela-eta,
ekimen partikularrari esker era-
tu zuten fundazioa– azpimarra-
tu zuen, baina pozik agertu zen
Aranzadi bezalako elkarte bate-
kin hitzarmen bat sinatu izana-
gatik. «Hainbat ate jo ditugu es-
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Aranzadi Zientzia Elkarteko
eta EMMOA Fundazioko

kideez gain, euskal
mendizale historiko anitz
bertaratu ziren aipatu bi

erakundeek elkarren arteko
hitzarmena ofizialtzeko
egin zuten agerraldira. 

Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Ezkerreko orrialdean,
Federación Vasco Navarra de
Alpinismo izenarekin jaio
zen Euskal Herriko
Mendizale Elkargoaren 
sortze asanblada, 1924ko
maiatzaren 18an Elgetan
ospatu zena. Argazki oinaren
ezkerrean, euskal espedizio
bat Mon Blanc mendira iritsi
zen lehen aldia, 1926an.
Eskuinean, aldiz, Fortuna
kirol elkarteak antolatutako
lehenengo mendi martxaren
kontrol postu bat, 1941ean. 
A. Bandres artxiboa - Fortuna KE

artxiboa

pazio fisiko baten bila, eta gaur,
Aranzadi Zientzia Elkartearekin
sinatutako hitzarmenari esker,
euskal mendizaletasunaren on-
darea salbatzeko proiektuak ir-
tenbide bat duela ikusten dugu»,
adierazi zuen Iturrizak.

«Askotan entzun izan dugu
mendia oso garrantzitsua dela
Euskal Herrian, mendia kirol bat
baino askoz gehiago dela. Ikusi
izan dugu nola goraipatzen di-
ren euskal mendizaleen balen-
triak, Alex Txikonen azkena adi-
bide», jarraitu zuen. Hori hala,
balentria horien guztien atzean
40.000 federatuz osatutako ko-
lektibo bat dagoela nabarmendu
zuen, «balioa eman behar zaion
kolektiboa». Gauzak horrela, oso
luzea izango den bide baten ha-
sieran daudela adierazi zuen:
«Mendiak asko du honetatik; lu-
zea izango da gaurtik aurrera
egingo dugun bidea, eta ez daki-
gu nora eramango gaituen». Eu-
ren egitekoari dagokionez, gor-
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Ezkerreko irudian Loli Lopez
Goñi donostiarra, Mont
Blanc eta Cervino mendietan
gailurra egin zuen
lehenengo emakume
euskalduna, 1958an.
Eskuineko argazkian, berriz,
Sheve Peña mendizale 
donostiarra, 87 urterekin,
Kilimanjaroko gaina egin
ostean, 1995ean.
I. Goikoetxea artxiboa - S. Peña

artxiboa

detzeaz gain erakutsi egin nahi
dutela esan zuen: «Gure historia
kaleratu nahi dugu». 
Egin beharreko guztia, baina,

Antxon Bandres oroimenean
izanik egingo dute: «Ziur naiz
bizirik balego bera litzatekeela
nire tokian legokeena, tribuna
honetatik berriketan. Bizirik ba-
litz, ziur naiz bera litzatekeela
garatzen ari garen proiektu ho-
nen bultzatzaile nagusia».

ESANAHIZ BETERIKO ONDASUNAK

Euskal mendizaleek urteetan ze-
har sortu eta pilatu dituzten ar-
gazki, dokumentu eta kirol ma-
terialen donazio bidez
funtzionatuko du museoak. Ha-
la, eta Juantxo Agirreren esanak
baieztatuz, agerraldia bera nola-
baiteko donazio gune bilakatu
zen. Hasieran aipatu dugu hi-
tzarmenaren izenpetzean pre-
sente zirela hainbat mendizale
ere, bada, horietako batzuek eu-
rentzat esanahiren bat duten
elementuak donatu zituzten. 
Horietako bat izan zen Grego-

rio Ariz, Nafarroatik Himalaiara
egiten ziren espedizioen burue-
tako bat. Bi ondasun historiko
donatu zituen. Batetik, 1979ko
maiatzaren 12an Dhaulagiriko
gaina egin zuen espedizioari

Nepalgo agintariek emaniko
baimen orria. Horrekin batera,
gailurra egin izana aitortzen
zuen agiri bat ere donatu zuen.
Baina, bestetik, eta aipatu espe-
dizioari lotuta, bitxikeria bat ere 
kontatu zuen. Tontorrera iriste-
an eskutitz bat aurkitu zuten,
plastiko baten barruan sartua.
Bost orrialdeko eskutitz bat zen,
japonieraz idatzia. Eskutitzare-
kin batera bi argazki zeuden, eu-
rak igo aurreko urtean gailurra
egin zuen espedizioko bi talde-
kiderenak. Guztia hartu eta be-
hera jaitsi zuten, bestelako ton-
torretako buzoietan aurkitzen
zituzten gauzekin egin zuten
bezala. «Behin Iruñera iritsita,
eskutitza itzuli eta ohartu gi-
nen, agian, ez genuela ongi egin
jaistearekin. Eskutitzak zioen bi
argazki haiek gure aurreko espe-
dizioko partaide ziren baina gai-
lurra egin ez zuten –entrena-
mendu saioetan bizia galdu
zuten– bi mendizalerenak zire-
la. Euren familiak espedizioaren
esku utzitako bi argazki ziren,
tontorrean lurperatuak izan zi-
tezen», azaldu zuen Arizek. Gau-
zak horrela, eta eskutitzak igor-
learen helbidea zuela jabetuta,
argazkiak bueltan bidali zituz-
ten, mezu gehigarri batekin:

Kranpoi parearen berezitasuna
da lagun batek oparituak izan
zirela, mendi tontorrak zapal-
tzeko gogoa bai baina diru nahi-
korik ez zuela-eta. «Pirinioetako
gailur aunitzetan egon dira. Ni-
retzako oso garrantzitsuak dira
eta hemen geratzea nahiko nu-
ke», adierazi zuen Ganuzak.
Donazio hunkigarriena, bai-

na, mendian bizia galdu zuen
Miriam Garciaren amarena izan
zen. Hasteko, esan zuen bera ez
zela mendizalea, eta gaineratu

«Esan genien, eurek hala nahi
izanez gero, argazkiak tontorre-
ra bueltan eramateaz arduratu-
ko ginela. Ez genuen erantzunik
jaso, beraz, argazkirik gabe bai-
na eskutitzarekin geratu ginen».
Espedizio hartako kide zen Pi-

li Ganuza ere, 8.000 metroko
gailur bat egin zuen lehenengo-
tariko emakumea izanik. Kran-
poi batzuk utzi zituen museoa-
ren esku,  Pirinioetako eta
Alpee-tako gailurrak egiteko
erabiltzen zituen kranpoiak.
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Ezkerrean, Dhaulagiriko
gaina egin zuen espedizioko
kideak. Hura izan zen
euskaldunek 8.000 metroko
gailur bat egin zuten lehen
aldia, 1979an. Eskuinean,
Miriam Garcia, 1987an,
Yosemiten eskalatzen. 
Nafarroako espedizioa Dhaulagirira -

M. Garcia artxiboa

bere alabaz hitz egitea asko kos-
tatzen zaiola: «Gaur, baina, gau-
za bat soilik ekar nezakeen: bere
mendiko federatu txartela.
Egun batean, bere gauza guztiak
ekartzeko eskatzen didatenean,
ekarriko ditut. Bere federatu
txartela, bere zenbakia zen nik
ulertzen ez nuen hori. Nik ez
daukat –jarraitu zuen– mendia-
rekin lotutako kontakizunik.
Mendiarekiko neukan interes
bakarra nire alaba bertara 
gehiago ez joatea zen. Kuriosoa
da. Nik nire ondoan nahi nuen
nire alaba, bestelako giro bate-
an, baina esan beharra daukat
Miriam mendiarentzako jaioa
zela. Egiaz, mendiaren zati bat
zen nire alaba,  nirea baino
gehiago».
Juanjo San Sebastianek, aldiz,

polar bat utzi zuen museoaren
esku, K2 mendiko gaina zapaldu
zueneko botak zakarrontzira bo-
ta ostean: «Duela sei bat urte
edo obrak egin genituen etxean.
Halakoetan gertatzen den legez,
gauza zaharrak botatzeari ekin
genion. Tartean ziren K2 mendi-
ra igo nintzeneko bota parea;
guztioi gertatzen zaigun mo-
duan, baina, zaharkituak eta
egoera kaskarrean zeuden. Hala
bota nituen, nire 8 urteko seme-

aren harridurarako». Jantzi po-
larrak ere egina zuen K2 mendi
ko gaina, eta espedizio hartan
kide zuen eta bizia galdu zuen
Atxo Apellanizen omenez dona-
tu dio museoari.
Alex Txikon izan zen donazioa

egiten azkena. Estaka moduko
bat donatu zuen, 22 urte zituela
Makalura eginiko hiru asteko es-
pedizio batean aurkitu zuena.
Azaldu zuenez, 1970. urtean egin
zen lehen aldiz gailurra Maka-
lun, espedizio frantziar baten es-

kutik. Ordukoa omen estaka, 
mendian gora zela hamabost bat 
metrora bistatu zuena. Sokatik
irten eta haren bila jo zuen zuze-
nean. Agerraldian egoterik izan
ez bazuten ere, Alberto Zerain
eta Juanito Oiarzabalek ere izan
zuten keinu bat museoarekin.
Kranpoi bat donatu zuen Zerai-
nek, eta luzera normaleko bere
azken botak Oiarzabalek, hanke-
tako behatzak moztu ostean lu-
zera txikiagoko botak erabiltzen
baititu egun.

Donazio bidez funtzionatuko
du mendiko materialekin

osatua egongo den museoak.
Alberto Zerain eta Juanito
Oiarzabalek ere egin dute

euren donazioa. Ezkerrean,
Alberto Zerainek G1 mendiko
gailurra egiteko erabili zuen
kranpoietako bat. Eskuinean,
Juanito Oiarzabalen luzera
normaleko azken botak,

hanketako hatz guztiak moztu
aurrekoak.

Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Donazio bidez funtzionatuko du Euskal
Mendizaletasunaren Museoak. Horren lekuko,
Alex Txikon, Alberto Zerain edota Juanito
Oiarzabalek egin dute jada euren donazioa

Aranzadik Intxaurrondo auzoan izango duen
egoitza berrian egongo da EMMOAren material
guztia. Egoitza egokitzeko, baina, Gobernu
espainiarraren sinadura baten esperoan daude
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I
ruñeko Udalak 1985ean
utzi  zion San Fermin
jaietako kartela egiteko
eskaera zuzenean artista
bati egiteari, eta, lehiake-
taren lehenengo urtee-

tan nolabaiteko askatasunez ari-
tu baziren ere egileak, mende
laurden inguru daramagu jada
diktadura estetiko zehatz baten
pean. Jakin behar dugu, ordea,
ez dela beti horrela izan eta ez
duela zertan horrela izan behar.
Kontuak kontu, lehiaketara bere

lana aurkezten duenak saria ira-
bazi nahi du, noski, eta ahalik
eta biderik komertzialena bila-
tuko du horretarako. Eta deial-
diaren oinarrietan badira idatzi
gabeko arau pare bat urtetik ur-
tera erlijiosoki errespetatzen di-
renak kartelen gaiei eta hauen
tratamenduaren inguruan. Le-
henengo araua kromatikoa da:
irabazteko zuria, gorria eta bel-
tza beharrezkoak direla egiazta-
tzen badu diseinatzaileak, hor-
tik joko du tinko. Bigarrena,

ikonografikoa: aurreko irabazle-
ak ikusita santua, zezenak, ko-
rrikalariak… nahitaezkoak direla
ulertzen badu, amen egin eta
bere afixan ere jarriko ditu egi-
leak, banaka edo nahasturik.
Errealitate horrek eragin zu-

zena du ikusleen artean: déjà
vu etengabearen edo kartela au-
rretik ikusita izanaren sentsa-
zio bazterrezina. Urtero gai be-
rak antzeko tratamenduarekin
ikusteak indarra kentzen dio
nolabaiteko homogeneotasun

horretatik ateratzen den edo-
zein zortzikoteri, baina epaima-
haiak askoz gehiago egiterik ez 
duelakoan nago, betiere gutxie-
neko ezaugarri tekniko batzuk
aintzat hartu beharrean baldin
badago konposizioari, tipogra-
fiari, erreprodukziorako gaita-
sunari… dagokionez.

NOLAKOAK DIRA SANFERMINAK?
Festaren isla den ispilua bila-
tzen du jende askok kartelotan,
kontuan hartu gabe horrenbes-
te jende biltzen duen festak
beste hainbeste bizipen eta ira-
kurketa eskaintzen dizkiola ba-
koitzari. «Zezenik gabe sanfer-
minak ulertzerik  ez  dago»,
«santua bera da sanferminen
bihotza», «parranda hutsarena
ez da eman nahi dugun irudia»
eta antzeko esaldiak ohikoak di-
ra aukeratutako kartelen aldeko
zein kontrako argudioak emate-
ko. Ez dakit, feston nazioarteko-
tzeari dagokionez, kosmopale-
tismo hutsa ez ote den mundu
osoa erakarri nahi izatea aldi
berean gehiegikeria horri muga
jarri behar zaiola aldarrikatuz...
Izan dira beste era bateko kar-

telak ere, ausartagoak, irudi-
mentsuagoak, konplexu gabeak.
Lehiaketako finalera ere iritsi
izan dira horrelako hainbat, bai-
na gehienetan ez dute jendea-
ren onespenik lortu. Onerako
edo txarrerako, baina, Iruñean
da bai lehiaketa bai erabakia ere.

SANFERMINAK 2016
Hau da Iruñea eta hauek gure kartelak

Udaberriarekin batera udara begira jartzen da Iruñea. Eguraldia goxatzeaz gain, uztaileko
eta hiriko festetako usaina sumatzen hasten da Nafarroako hiriburuan San Fermin jaiak
iragartzeko aukeratuko den kartelaren harira. Urtero zortzi finalista eta urtero askotariko
haserretarako hainbat arrazoi, epaimahaiari gustu eta irizpide falta leporatuz: kartelak 
itsusiak direla, beti berdinak direla, ume batek egindakoak diruditela… Eta horrela, iskanbila
txiki batekin, hasten dira Iruñean festaren atarikoak, hurrengo kapitulura arte, non behin
kartela aukeratuta beste zalaparta txiki bat izango dugun herriak egindako hautuagatik...

EXPRAIKULTURA / b

Sanferminak iragartzeko
kartelak aukeratzeko

prozesua bera jaion
«momentico» horietako bat

bihurtu da dagoeneko.
Bada, Exprai marrazkilari

eta ilustratzaileak kartelen
gainean egiten duen

analisia ere bihurtzeko
bidean da.

Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI

PRESS
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ZEZENA

Diseinatzaile baten
kartel picassianoa.

Ohiko gai bat lantzen
du, baina oso txukun

egin du egileak.
Orekatua, konpentsatua

eta tipografikoki
zaindua da emaitza.

Hotz samarra gertatzen
zait eta pena ematen dit,

zezenaren itxura
prehistorikoa asko

gustatu zaidalako, baina,
akaso, ahalik eta garbien

egin nahi horrek, 
indarra kendu dio azken

emaitzari. Lehiaketa
honetan horrelako

sasilogotipo asko
ikusten da, baina kartel

batek beste zerbait
behar duelakoan nago.

TXURIBELTZ

Urtero dugu
sinpletasunaren eta
garbitasunaren aldarria
egiten duen lan bat,
jendearen haserrea
sortuz. Zezen bat eta
korrikalari bat. “S” eta
“F”. Zezena, beltza;
korrikalaria, zuriz
jantzia. Atzean, gorria.
Testuak ez dio toki
gehiegi kentzen
kartelari. Zertarako?
Handiagoa izateak ez
lioke mesederik egingo.
Ongi dago dagoen
moduan, baina joko
chillidar hauek (batez
ere koloreokin)
ikusiegiak egiten
zaizkit. Aldi berean,
baina, ez diot
edertasuna ukatuko:
oso konposizio duin eta
fina iruditzen zait.

FESTAREN
KOLOREAK

Santua irudikatzeko
collage bat. Koloretsua
da besteen ondoan,
nahiz eta ohiko tonuak
nagusitu. Akaso beltza
faltan botatzen zuelako
sartu du egileak kolore
hori beheko tiran.
Tipografikoki gehiago
eskatuko nioke:
testuaren konposaketa
ongi ikusten dut, baina
irudiarekin uztartzean
lortutako emaitzak ez
nau asetzen. Teknikoki
oso landuta dago eta
Iruñean bere publikoa
izango du, inolako 
zalantzarik gabe.

AMA A TU
MADRE

Garai batean
multikopistarekin
egiten ziren kartelen
estiloa gogorarazten dit.
Irudirik ez, hizkiak 
soilik; batzuk
tipografikoak, besteak
kaligrafiakoak. Egileak
hitz joko bat egin du
bertan botatako
mezuarekin: Batetik,
“Ama/Maitatu”
gomendio elebiduna
botatzen digu. Aldiz,
kartelari izenburua
jartzerakoan,
euskarazko “Ama
maitatu” itzuli du “Ama
a tu madre” esateko.
Joko polita iruditu zait
bi mezu positibo
uztartzeko. Hortik
aparte, ariketa
kontzeptual honi ez
diot ibilbide luzerik
ikusten.



herria

REINAS

Tipografikoki gehiegi
landu gabe badago ere,
irudia oso potentea da
eta aukerak izango ditu.
Lau emakume
erakusten dizkigu,
elkarren arteko
konplizitate keinu polit
batekin. Kolorearen
trataera ere –ohikoa
izanik– egokia da;
sinpletasunaren bila,
baina ongi
aukeratutako tonuekin.
Irudiak balore asko
islatzen ditu:
emakumeak dira,
irribarretsu daude,
festetako ikur
nagusietako bat dira,
mundu zabalaren
irudikapen ikonikoa
hirian… Oso positiboa.

SAN
MARRAZKIN

Oso sanfermineroa.
Nahaste-borraste hutsa,
bere horretan gehiegi
konplikatu gabe.
Umeen presentzia
dakarkigu marrazkien
bidez, baita nazioarteko
ikuspegia ere 
txertatutako testuen
bitartez. Oso
ebokatzailea iruditzen
zait. Adierazpen
mugagabea biltzen
duten tabernetako
komunen ateen antzera.
Tipografia aldetik ere
egokia ikusten dut,
hizki nagusiekin
autoerreferentziala
izanik. Oso alaia, oso
sinpatikoa, eta, gainera,
jendeak lasai asko esan
dezake ume batek egina
dirudiela. Erreginekin
batera, nire gogokoena.

PAÑOLETAS

Txupinazoaren
aurretiko azken

minutua irudika
dezakeen kartela.

Epaimahaiak
aurkezpenean azaldu
zuenez, berdintasuna

islatzen omen du,
klaserik, adinik,

generorik ez. Aldiz, 
estanpatu gisako

patroiak indargabeko
homogeneotasunera 

daramala deritzot.
Finean, ordenatik eta

lerroetatik at den ideia
batez ari gara

sanferminak aipatzean.
Diseinuaren eskola

klasikoetara jo du
grafikoki, baina nik ez

dut oso egokitzat.
Tipografiaren erabilerak

ere krak egiten dit.

RECORRIDO
SAN FERMÍN

Gutxien gustatu
zaidana (bati tokatu
behar). Beste irudi bat
osatzeko kontzeptuen
horrelako uztarketak
ezagutu izan ditugu,
baina aurtengoa oso
behartua iruditu zait.
Gauza gehiegi azaltzen
ditu: entzierroa, santua,
zezen plaza… 
Figuratiboegia da;
sotilagoa balitz,
irudimenari zertxobait
gehiago utzi izan balio,
emaitza bestelakoa
litzateke. Hotza egiten
zait, eta irudia eta
tipografia ez datozela
bat iruditzen zait. Hala
ere, aipatutako
osagarriok puntu asko
emango dizkiote.
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P
NV SA, kudeaketa bera helburu,
botere guneak bereganatzea, balia-
bideak bere nahierara bideratzeko
elkarte anonimoa. Xedea iraba-

ziak, bidea botere gune publikoen kontro-
la eta kudeaketa. Profesional bihozgabeak,
guztiona “familiako” holding elkarte ano-
nimoen artean banatzen maisuak. Batek
bestea elikatu elkar elikatzeko. Zilborres-
tea.
Gas eskitoa eta petrolioaren ikerketa,

prospekzio, azterketa zein ustiaketarako
fracking teknologiaren kontra agertu da
berriki Madrilen oposizioko alderdi guz-
tiekin batera. Praktikan, ordea, legegin-
tzaldiaren amaiera arteko moratoria eska-
tu dute.  Ekaina arte?  Iraingarria .
Mugimendu kalkulatua, jakitun Legebil-

tzarrerako hauteskundeei begira higadura
iturri zaiela. Gero gerokoak. Denboraren
haizeak hitz larriak ere higatu eta hondar
bilakatuko baititu. 
Zubietako erraustegi toxikoarentzat sei

urteko moratoria eskatu zuten Usurbilgo
Itunetik hamasei alderdi, sindikatu eta
eragilek. Hondakinen kudeaketa osoa ez-
tabaidatu eta erabaki zedin, amankomu-
nean eta behar beste denboran. Ukoa
erantzuna. Gipuzkoako Aldundirako hau-
teskundeak galdu ostean, ordea, sei hila-
beteko moratoria onartu zuen PNVk. EH
Bildu antzu baten aurrean mugimendu
kalkulatua, 2015ean berreskuratu baitzuen
boterea. Azeri zahar aseezinak badaki bere
unea itxaroten. Bitartean, hondakinen in-
guruan sua piztu eta giroa gori-gori jartze-

raino hauspotu zuen, EH Bildu izututa jo-
ko zelaitik erretiratzeraino. Erraustegiari
aurre egin diezaiokeen bilketa sistema ba-
karrari, atez atekoari, eraso etengabean
darrai. Galdeketen abanderatua bilakatua,
alajaina! Baina behar besteko informazio-
rik eta eztabaidarik gabeko galdeketa, gal-
deketa itsua da. Nahasmendu itsustuaren
erdian ariketa maltzurra. Amarrua. Mugi-
mendu kalkulatua. 
EH Bildu eta Podemos aurka izanik, PNV

jakitun da 2019 arteko epea duela erraus-
tegia atzera ezina egingo duten erabakiak
hartzeko. Eta hartu egingo ditu. Berari
bost osasuna eta minbiziak! Enpresekin
bat elkar elikatzen jarraitu nahi du. Kalku-
latua du mugimendua, erraustegiarekiko
inolaz ere ez du galdeketarik onartuko. • 

0hutsa

Alderdi teknokrataren mugimendu kalkulatuak

Xabier Mikel
Errekondo

hutsa

B
erriz, berriz, dio umeak, kantatu
abestia berriz. Berriz altxatu zara
ohatzetik, ezkerraldetik, eskuinal-
detik edo aitzinetik. Berriz jantzi

dituzu galtzerdiak eta zapatilak. Egun ba-
tean, zergatik jakin gabe, buruak errefe-
rentziatzat hartu zuen puntua ere, lanera
sartzean, portalean –erranez «oporretatik
bueltan hemen izanen naiz»– hor dago be-
rriz. Heldu den urtean, eta hurrengoan eta
hurrengoan... 
Egunero ez, baina tarteka oroitzen zara

behinola erreferentziatzat hartu zenuenaz
eta momentu batez begira gelditzen zara.
Ez du zentzu handirik, ez dakizu zehazki
ze puntu den ere, hor dago nonbait, igo-

gailuaren ertzean, baina balio dizu ez zo-
rionez lanean segitzen duzula frogatzeko
bakarrik, baita denborak eta zikloak irudi-
katzeko ere. 
Berriz, berriz, kontatu ipuina berriz.

Munduan dena errepikatzen da eta, hale-
re, deus ez da berdin. Goiza, arratsaldea
eta gaua. Elenari (Karmele Jaioren “Musika
airean” nobelako protagonista) hodei zuri
geldiak, kafesnea eta argia gustatzen zaiz-
kio, eta isiltasuna ere bai. Baina egunekoa,
ez gauekoa. Berarentzat, egunak denonak
dira, eta, gauak, aldiz, norberarenak. Nor-
berak egin behar die aurre. Berak lehen-
bailehen lokartu nahi izaten du, maindire-
ak harrizkoak bihurtzen zaizkiolako

ilunpetan eta oroimenaren zama guzia
gainera erortzen sentitzen duelako. 
Eguna haur jaioberria da, bere inozen-

tzia eta deskubritzeko gogo guztiarekin.
Arratsaldeak oroitzapenen pisua darama
eta gauak jada ez du barkamenik. Hala
deskribatzen du Elena adineko emakume-
ak zikloa, salako leihotik munduari so egi-
ten dituen gogoetetan.
Errepikatzen diren errepikaezinak. Ber-

dinak diruditen desberdinak. Berriz, be-
rriz... Uste dut hori izan daitekeela bizitzak
bere bidean uzten duen musika. Elenak
dioen bezala, soka kanta baten denboran
pasatzen da. Hortaz, ahal dugun guztia go-
zatzea dagokigu. •

Berriz, berriz...

Maider Iantzi
Goienetxe
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Z
igarroaren keak airean deskribatzen duen ibilbi-
deari begira geratzen naiz maiz. Begira, nola bat-
batean lerro zuzen eta uniforme hori anabasa
zoro bihurtzen den. Halakoetan, inoiz klaseren ba-
tean jasotako azalpena datorkit burura –fluidoek
abiadura batetik aurrera jario laminarra galdu eta

zurrunbilotsua hartzen dutela–, baina, batez ere, inguru eta aba-
gune honetako prozesu asko ikusten ditut zigarroaren kean isla-
tuta. Eta galdera atoan: zein puntura arte deskribatu eta aurre-
san dezakegu ibilbide hori?

Erantzuna konplexutasunaren jakintza esparrutik lortzen
ahal den ustea (itxaropena?) izan dut beti, eta, duela aste batzuk,
azkenik, hartu dut ikasketa hauetan erabat murgiltzeko eraba-
kia. Hargatik, egun dezente daramatzat ingurukoei zer egin
nahi dudan azaldu nahian “konplexutasuna” zer demontre den
azaltzen. Ez da gai berria, lerrootara ere ekarri nuen duela urte
batzuk artikulu pare batean, baina berriki irakurritako artikulu
batzuei esker azalpen egokiago bat eskaintzekotan naizela uste
dut.

Konplexutasuna, finean, objektu eta fenomeno heterogeneo-
en mundu batean, hauen arteko batasun ikusezin bat ematen
deneko iradokizuna da; holistika, beste hitzetan. Erredukzionis-
moa litzateke bere aurkako
pentsamendua, eta ikuspegi
horrek indarra izan zuen XIX.
mendeko bigarren erdian sal-
bu, “konplexutasun erro-
mantiko” gisa izenda dezake-
guna izan da pentsamendu
nagusia azken bi mendeotan.
Ez da 70eko hamarkadara ar-
te izango “konplexutasun ba-
rroko” gisa deskriba daitekee-
na indarra hartzen hasiko
denera arte, osotasunak in-
terpretatzeko ikuspegi erabat
berria. Izendapenok Chun-
glin Kwa autoreari hartu diz-
kiot, ene aburuz, oso ondo
deskribatzen baitu mundu
ikuskeron bilakaera XX. men-
dean zehar.

Esan dezadan, asko sinteti-
zatuz, nagusi izan den ikus-
pegia (erromantikoa) behetik
gorakoa izan dela, elementu
heterogeneoak izate gorena-
goak sortzeko “kolaboratzen”
ikusten dituena; sistemak
ikusten dituena edonon.

Kontzepzio hori ekosiste-
men eboluzioa behatzearekin
indartu zen nabarmen, eta,
hain zuzen ere, oso lotua da-
go sistema konplexuak nora-

bide batean “hazten” direneko irudikapenarekin. Hasieran ore-
karantz, klimax egoera baterantz edota egoera estazionario ba-
terantz desplazatuko balira lez ulertzen ziren osotasunok; ener-
giaren aprobetxamendu maximorantz edota entropiaren
sorrera minimorantz (termodinamikaren bigarren legeak era-
gin handia izan baitzuen ikuspegi erromantikoaren egokitzape-
nean). Finean, baina, eboluzioa helburu baten xerka ematen den
ikuspegi intuitiboa izan da nagusi.

60ko hamarkadaren bueltan, baina, sistema kimiko «xele-
bre» bi aztertu ziren –B.P. Belousov eta Zhabotinskii (1958)
eta Brosselator (1968)– eboluzio ez-jarraitua eta oszilazio
karakteristiko bat erakusten zutenak. Berauen interpreta-
zioak, Bifurkazio Puntuen (zeinetan sistema bat bi noranz-
koetan mugi daitekeen) eta fluktuazioen garrantzia azpima-
rratzen du eta erakusten, ordena berri baterantz ematen
den sistemako elementuen «kooperazioa» ez dela orkestra-
tua. Ordutik, ikuspegia erabat aldatu eta ikuspegi “barrokoa” da
indarra hartzen hasi dena, zeinaren arabera ez den sistema kon-
plexuetan oreka edo klimax egoerarik espero eta ez-egonkorta-
suna –fluktuazioa, zurrunbiloa– txarra izatetik konplexutasun
forma berrien sortzaile izatera igaro den. Berriro, inondik inora

berria ez den mundu ikuske-
ra bat, Epikuroren fisikan kli-
namena zena (libre albedrio
edo erabakimen askearen
iturri) edo Leibnizek monada
bezala deskribatu zuen mun-
du ikuskera.

Erromantikoarekin aldera-
tuz, beraz, goitik beherakoa
da ikuspegi barrokoa, lorate-
gi bateko hosto batean, beste
horrenbeste ikusten duena,
jendartea organismo bat be-
zala ikusi ordez, organismoa
jendarte bat bailitzan ikusten
duena. Ikuspegi horren ara-
bera norbanakoak ez daude
“kooperatzen”, baizik eta
“funtzionalki integratuak”,
mugimendu zurrunbilotsu
batean. Guztiarekin, bi dis-
kurtsoak dira baliagarriak
errealitatea interpretatzeko,
eta biak baliatu behar ditugu.
Izan ere, sistema konplexu
baten etorkizuna asmatu
ezin dugunean nahikoa ez
dakigulako da, barrokoentzat
kontu ontologiko bat dena,
epistemologikoa baino... 

Tira, zigarro honek eman
du berea. Ea hurrengoaren
ketik zer ikasi badagoen! •

Zigarro baten keari begira gauza asko ikas daitezke. GAUR8

Gorka Zozaia - @zotz_
Kimikaria
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zkenaldian hogeitaka urteko gazte batzue-
kin pasa behar izan ditut orduak eta harri-
tuta naukate dituzten ohitura eta ardurek.
Sakelako gailuaren inguruan bizi dira, guz-
tiak jiratzen du horren inguruan. Sare sozia-
letan ikusgai jartzen dira une oro: dena da

argazkiak egitea eta zabaltzea, beste edozer gauza egin
bitartean mezuak irakurri eta bidaltzea... Apple etxeak
zer berrikuntza aterako duen adi beti, hori eskuratu arte-
an ez dute atsedenik hartzen, horrek kentzen die loa.
Starbucks kafetegietan capuccino bat edateak pozarren
jartzen ditu; eta, aldiz, edozer erosterakoan ez dute be-
raien burua saltoki batean produktua eskutan hartzen
irudikatzen. Zertarako? Amazonen bidalketa gastuak hu-
tsaren hurrengoak dira beraientzat eta produktua nahi
beste alditan bueltan bidal dezakete. 

Musika ere kontsumitzen dute, jakina, eta uste baino
gehiago gainera, baina Spotifyk egindako aukeraketak di-
ra beraien kuttunenak. Eta
kontzertuak aukeratzerako-
an, talde folk berriak edo in-
dieak izan ezean –horiek dira
pizgarri nagusiena–, jaial-
dien alde egiten dute. Parte
hartzen duten taldeak bai,
baina garrantzitsuagoa da
bertan egon ahal den giro,
parranda eta ligoteoa. 

Niretzat oinarrizkoak di-
ren zenbait gauzaz kontzien-
te ez badira edo axolagabeki
jokatzen badute ere, egune-
rokotasunean informatuta
daude eta informatzen dira,
ez dira halabeharrez burbuila batean bizi; ondo dakite
zer aukera duten. Eta alor batzuetan oso kritikoak dira,
gainera, batez ere marka edo produktu hype-ak ez diren
produktuen prezioak aztertu edo albo batera uzterako
orduan.

Gazte egiten dituen –eta gu jada ez– ezaugarri garran-
tzitsu bat ere betetzen dute askok eta askok: orain dela
hamabost urte Euskal Herrian zein munduan gertatu
ahal izan den edozerk ez duela beraiengan inongo intere-
sik ezta jakin-minik pizten. Hurbilago sentitzen dituzte
berriki AEBetan salgai jarri dituzten kolore beltzeko han-
burgesak, orain dela hamarkada bat beraien herrian zu-
tik iraun zuen gaztetxearen esperientzia baino.

Gazteak lehen, orain eta beti aurrera begira bizi dira
eta nagusiagook egin eta kontatzen dugunari bizkarra
ematen diote. Hori bizitza-legea da eta horren kontra

ezer gutxi egin daiteke. Eta, bai, badakit gazte guztiak ez
direla azaldu ditudan bezalakoak, baina nik ezagutu eta
hemen jaso dudana nagusitzen ari den tendentzia bat da
eta –niri behintzat– zer pentsa ematen dit. Hain bere-
koiak bihurtuko ote dira? 

Duela gutxi, 70eko hamarkadan poliziak kalean erail-
dako mutil baten anaia elkarrizketatu nuen, dagoeneko
nagusia adinez baina gazte pentsaeraz. Hura amorratuta
zegoen gaur egungo gazteek iragan laburrean gurean
gertatutako bidegabekeria eta eskubide urraketen gaine-
an erakusten duten interes falta eta indiferentziarekin.
Ez hori bakarrik; hark uste du beraien sakelako eta kapri-
txo puntualetatik at ez dutela begiratzen eta espabilatu
ezean egur asko jasoko dutela.

Horrek gogora ekarri dit, esaterako, aurten 40 urte be-
te dituen Gasteizko Martxoaren 3ko gertaera, gazte askok
eta askok ezagutu ez dutena, sarraskia izanagatik krudela
izateaz gain, alde positibo handia –askotan gogoan iza-

ten ez duguna– ere izan zuelako. Langileen eskubideen
alde egiteko hiriko enpresa, denda eta ia zerbitzu guztiak
gelditu zituzten eta herritarren babesa ere erabatekoa
izan zen. Horregatik, hain zuzen ere, erabaki zuen Espai-
niako Gobernuak hain krudel jokatzea, langileen eta oro
har herritarren halako batasuna betirako zapuzteko. Eta
halako indar metaketa esperientzia, nahiz eta bukaera la-
tza izan zuen, oso gogoan izateko modukoa da, batu eta
ahaleginduz gero gauza asko lor daitezkeelako.

Badakit gazte guztiek ez dutela honetaz paso egiten,
eta nagusiagook mundua salbatzen ari garenik ere ez dut
uste. Gauzak ez dira beltzak edo zuriak, eta uste baino
jende gehiago da bidegabekerien kontziente eta ardura-
tsu. Gainontzekoentzat, horra hor, Gipuzkoako kostalde-
ko horma batean aspaldi egindako marrazkia: «Gaur bo-
rrokatzen ez duenak ez dezala bihar negar egin». •

{ koadernoa }

Datorrena datorrela

Gazteak lehen, orain eta beti aurrera
begira bizi dira eta nagusiagook egin eta
kontatzen dugunari bizkarra ematen diote.
Hori bizitza-legea da eta horren kontra
ezer gutxi egin daiteke

Iker Barandiaran
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herritarrak

I
ker Arizabalaga Agifes el-
karteko psikologoak ez
du inolako zalantzarik:
«Buruko gaixotasuna
dutenak berreskura dai-
tezke. Gaixotasunak aka-

so hor segituko du, baina per-
tsona berreskura daiteke, bizi
kalitate ona izan dezake eta zo-
riontsua izan daiteke». Horreta-
rako, baina, norabide askotan
egin behar da lan; profesionale-
kin, familia eta ingurukoekin
eta jendartearekin orokorrean.
Izan ere, osasun mentaleko ara-
zoak dituenak nekez lortuko du
zoriontsua izatea jendarteak eti-
keta bati itsatsita ikusten badu
beti. Bide horretan, Arrizabala-
gak zenbait pista eta aholku es-
kaintzen ditu osasun mentaleko
arazoren bat duen pertsonare-
kin komunikazioa hobea izan
dadin. 
«Buruko gaixotasunaz hitz

egiten dugunean, gaixotasun la-
rriez ari gara normalean; eskizo-
frenia, nahaste bipolarra, norta-
sun nahasmendua, elikadura
nahasteak, nahaste konpultsibo-
ak... Guk urte askoan arazo ho-
riek tratatu ditugu, baina azken
urteotan abanikoa zabaltzen ari
zaigu eta gero eta jende gehiago
gerturatzen da antsietatearekin
eta depresioarekin. Nahaste sa-
murragoak dira horiek, baina
horrek ez du esan nahi pertsona
horrek gutxiago sufritzen due-
nik. Osasun mentaleko arazoen
ezaugarri nagusia da sekulako
inpaktua dutela gaixoarengan
eta familiarengan. Sufrimendu
handia eragiten dute». Datuek
diotenaren arabera, buruko gai-
xotasuna duten pertsonen seni-
deen %30 inguruk tratamendu
psikologikoa behar izaten dute 
denboraren joanean. Psikologo-
ak gaineratu duenez, «horri
guztiari jendartean dagoen es-
tigma batu behar zaio. Umeta-
tik elikatzen den estigma da:
‘kontuz ibili, bestela zoro bat
etorriko da eta eraman egingo
zaitu’, esaten zaie umeei». 
Osasun mentala «denon ara-

zoa» dela nabarmendu du psi-
kologoak, pertsona guztiek bai-
tute makalaldiren bat izateko
arriskua. Baina, normalean, jen-
dartean ezkutu samarrean da-
goen kontua da. «Arrandegian

ezezagun bat entzun dezakezu
kontatzen halakori minbizia to-
patu diotela, baina normalean
inori ez diozu entzuten halako
psikologoarengana edo psikia-
trarengana joan dela kontatzen.
Gai tabua da, estigma hor dago
eta jendeak ezkutatu egiten du». 
Aurreiritzi horien guztien on-

dorioz, buruko gaixotasuna
duen pertsonarekin komunika-
zioa maiz zaila eta eskasa izaten
da. «Ezjakintasunagatik maiz ez
da jakiten nola hitz egin buruko
gaixotasuna dutenekin, haiei
begira jarrita gaixotasuna baino
ez delako ikusten. Jendeak, nor-
malean, betaurreko berezi ba-
tzuetatik ikusten du buruko gai-
xotasuna duen pertsona; hark
esandakoak zalantzan jartzen
ditu, ez du uste erabakitzeko
gaitasunik duenik... eta, gainera,
maiz diskriminazioa gertatzen
da. Lan munduan, esaterako,
diskriminazio bortitza ematen
da. Pentsa lan elkarrizketa bate-
an galdetzen diotela, ‘desgaita-
sun bat duzula jarri duzu curri-
culumean,  zergatik?’.  Eta,
erantzuten du, ‘eskizofrenia
daukat’. Lana emango diotela
uste duzu?». 

INPAKTU BORTITZA

Arrizabalagaren ustez, horri
buelta ematea ez da batere erra-
za eta, gainera, jendarte bezala
ezer gutxi ari gara egiten. «Esko-
letan pixkanaka-pixkanaka se-
xualitateaz hitz egiten hasi da,
aniztasunaz... baina buruko osa-
sunaz hitz egiten al da? Eta ez
naiz ari bakarrik buruko gaixo-
tasunez, norberak bere buru
osasuna nola zaintzeaz ere ari
naiz. Hori oso garrantzitsua da.
Haurrei txikitandik erakutsi be-
har diegu beren emozioak kude-
atzen. Ezinbesteko ikasgaia da,
bestela, haur zein heldu izan, 
nahi ez genuen hori egiten bu-
katzen dugu maiz, ez dakigula-
ko gure emozioak ondo identifi-
katzen eta kudeatzen». 
Buruko gaixotasunek kolpe

bortitza dakarte normalean, bai
pertsonarentzat eta bai bere in-
gurukoentzat ere. «Askotan per-
tsona horri gertatzen zaiona gi-
zarteari azaltzen diona familia
bera da, ez gaixo dagoen pertso-
na», zehaztu du psikologoak. 

Pausorik latzena eta arazorik
larriena gaixotasunaren kon-
tzientzia hartzea izaten da. «Zai-
lena hori da, norberak arazo bat
duela eta bakarrik ezin duela
konpondu onartzea. Laguntza
eskatzea. ‘Umore aldaketa borti-
tzak ditut, zergatik?’. ‘Zergatik
iruditzen zait inguruko guztiak
nire kontra daudela?’. Oso gogo-
rra da norberak bere baitakoak
ezin dituela kudeatu onartzea.
Hori onartzeak zauri larria da-
kar. Zaila da eta askok ez dute
sekula onartzen». 
Inpaktu bortitz horren ondo-

ren, maiz ingurukoek ez dute ja-
kiten nola kudeatu. Etengabeko
zalantzak izaten dituzte egiten
duten edozerk gaixo dagoenari
mesede edo kalte egiten ote
dion. «Unearen arabera hartu
behar dira erabakiak. Buruko
gaixotasunetan egoera ez da be-
ti berdina eta erregularra; ba-
tzuetan hobeto eta besteetan
okerrago egoten da pertsona.
Baina norberak arazo bat duela
onartzen badu eta laguntza es-
katzen badu, pauso izugarria da
hori. Kasurik gehienetan gaixo-
ak ez du onartzen arazo bat due-
la eta maiz familia da laguntza
eske etortzen dena», zehaztu du
Arrizabalagak. Nabarmendu
duenez, Agifesen ikusten dute-
na icebergaren punta baino ez
da, pentsatzekoa baita buruko
gaixotasuna duten pertsona as-
ko diagnostikatu gabe eta artatu
gabe daudela. 
Behin buruko gaixotasuna

diagnostikatuta, zer egin? «Ese-
rita gera zaitezke, tristatuta. Edo
lanean hasi egoera hobetzeko,
suspertzeko». 
«Buruko gaixotasuna duen

pertsonarengan segurtasun eza
sortzen da; autoestimu arazoak
sortzen dira, tokiz kanpoko por-
taerak gerta daitezke, bakartze-
ko joera egoten da –besteekin
harremantzeko gai ote diren za-
lantzak sortzen zaizkielako–, la-
nean arazoak sortzen dira, ardu-
rak hartzeko ezintasuna... .
pixkanaka pertsona hori ezdeus
sentitzen hasten da, lehen egi-
ten zituen gauza asko egiteko
gai ez dela sentitzen duelako.
Buruko gaixotasuna dutenen
kasuan oso nabarmena da nor-
beraren burua gutxiesteko joe-

«Betaurreko
berezi batzuekin
ikusi ohi da buru

gaixotasuna
duena:

gaixotasuna
ikusten da, ez

pertsona»

IKER ARRIZABALAGA

Agifes Buru Gaixotasuna duten

Pertsonen eta Senideen Gipuzkoako

Elkartea da. 1985. urteaz geroztik,

estigmen, usteen eta beldurren sastrakek

hartutako bidean ari da lanean, buruko

gaixotasuna duten pertsonen eta haien

senideen bizi kalitatea hobetu nahian eta

jendarteak osasun mentalari begiratzeko

duen modua aldatu nahian.

amagoia.mujika@gaur8.info

AGIFESEKO PSIKOLOGOA
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ra; ez da normala sentitzen, nor-
malak besteak dira. Bere burua
estigmatizatzen du».
Horregatik, Arrizabalagaren
mezua garbia da: «Buruko gai-
xotasuna duen pertsonari kon-
fiantza osoa eman behar zaio,
bere gaitasunetan sinetsi behar
da, ahalik eta autonomoena
izan dadin lagundu behar zaio...
Buruko gaixotasun guztiak bes-
teekin harremantzeko orduan
agertzen dira, eta, besteak, nor-
malean, gertuen daudenak iza-
ten dira. Horregatik beti sortzen
dira gatazkak familian, bikote-
an, lagun artean, lanean... Ez da
egoera erraza, maiz oso bortitza
gertatzen da, baina badaude ho-
betzeko bideak». 
Buruko gaixotasuna duten
pertsonen kasuan, maiz fami-
liak gehiegi babestera jotzen du
eta ez dio uzten erabaki propio-
ak hartzen. Orokorrean, buruko
gaixotasunen trabarik handiena
hori da: erabaki propioak har-
tzeko zailtasuna. «Guk, Agifese-
tik, lan asko egiten dugu alor

horretan. Autonomia sustatzen
dugu eta erabaki propioak har-
tzeko gaitasuna lantzen dugu.
Familiei ere mezu hori helaraz-
ten diegu: utzi bere erabaki pro-
pioak hartzen, nahiz eta jakin
hanka sartuko duela. Nola ikas-
ten da bizitzan? Hanka sartzen
eta akatsak egiten. Baina fami-
lien %70ak buruko gaixotasuna
duen senidea gehiegi babestera
jotzen du».  

GAIXOTASUNA EZAGUTU ETA ULERTU

Buruko gaixotasun larrien ka-
suan ohikoa da errealitatearen
pertzepzioan arazoak ematea.
«Familiak eta ingurukoek asko-
tan gaixoak egiten dituen ekin-
tzen ondorioetan jartzen dute
arreta; ‘alfer bat da’, ‘ez du ezer
egiten’, ‘sekulako astakeriak esa-
ten dizkit’... Osasunaren Mundu
Erakundearen datuen arabera,
buruko gaixotasuna duen seni-
tartekoren bat izateak sortzen
duen sufrimendua paraplejia
edo antzeko gaixotasun larriek
sortzen dutenaren parekoa da.

Egoera latza da, familiak asko-
tan ez daki zer egin eta nola jo-
katu eta gaixoa gehiegi babeste-
ra jotzen du, ez dio erabakiak
hartzen uzten, ez dio autono-
moa izaten uzten eta, gainera,
zorrotz kritikatzen ditu bere
portaerak. Etsaitasun horrek,
pertsona hori etengabe kritika-
tu eta bere erabakiak zalantzan
jartzeak, ez du laguntzen. Iker-
tuta dago jarrera horiek susper-
tzearen kontra doazela eta be-
rriz gaixotzeko aukera gehiago
dakartela», nabarmendu du Agi-
rrezabalak. 
Garbi samar zer ez den egin
behar, baina zer egin behar da?
«Familiak, lehenik eta behin,
gaixotasuna ezagutu behar du,
bere ezaugarriak ikasi, horrekin
bizi ahal izateko. Adibidez, dia-
betesa daukan pertsona batek
zer egin behar du? Gaixotasuna
ezagutu eta ulertu horrekin el-
karbizi ahal izateko eta ahalik
eta bizi kalitate onena izateko.
Buruko gaixotasunen kasuan,
berdin. Gaixotasuna ezagutzea-

rekin batera, horrekin nola bizi
ere ikasi behar da. Gaixoari zer
pasatzen zaion ulertu behar da,
egiten dituen gauzak zergatik
egiten dituen ulertu. Hortik au-
rrera, gauza batzuei garrantzia
kendu behar zaie, normaldu
egin behar dira, naturaltasunez
hartu, patxadaz...». 
Agifesen gaixoarekin eta bere
familiarekin lan egiten dute,
«ezinbestekoa» delako. Buruko
gaixotasuna duten pertsona
gehienak familiarekin bizi dira
eta gertuko horien babesa eta
laguntza ezinbestekoa dute au-
rrera egin ahal izateko. «Buruko
gaixotasun larrien kasuan, he-
ren bat nahiko ondo errekupe-
ratzen da eta tratamendu ego-
kiarekin bizitza normala egin
dezake; beste heren bat erori eta
altxa ibiltzen da, batzuetan ho-
beto eta besteetan okerrago; eta
beste herena ez da hobetzen. Ba-
dira bide horretan funtsezkoak
diren faktoreak: tratamendua
ondo segitzea, psikologoaren la-
guntza izatea, gaixo dagoenaren

kontzientzia izatea eta familia-
ren laguntza, ez gehiegizko ba-
besa». 
Ingurukoei begira, oso garran-
tzitsua da arazoa «ahalik eta la-
saien eta patxadatsuen har-
tzea». Arrizabalagaren hitzetan,
«normalean pertsonaren eta fa-
miliaren pentsamendua amo-
rruak eta beldurrak bahituta
egoten da. Eta horrela ezin da
ezer aldatu. Emozio horiek aska-
tzea beharrezkoa da lanean hasi
ahal izateko. Beste askotan fa-
miliak oso erreta eta nekatuta
daude egoerarekin, ez daukate
itxaropenik. Hori aldatu beha-
rra dago. Frogatuta dago buruko
gaixotasuna duten pertsonen
kasuan hobetzea dakarren era-
gile nagusia familia dela, psikia-
tra edo psikologoa baino gehia-
go». 
Nola lagun dezake familiak?
«Lehenik eta behin,  gaixoa
onartzen eta errespetatzen. As-
kotan buru gaixotasuna duen
pertsona ez da errespetatzen.
Ezinbestekoa da pertsona hori

Argazkiak: Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI PRESS
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entzutea, epaitu gabe; enpatiza-
tzea eta bere sufrimenduan al-
boan egotea. Familiaren eginbe-
har nagusia hori delako, babes
emozionala ematea. Familiaren
lana ez da psikologoarena, psi-
kiatrarena, laguntzaile soziala-
rena edo etxeko andrearena egi-
tea. Familiaren lana da alboan
egotea eta entzutea». 
Egia da, hala ere, gehienetan

gaixoaren eta ingurukoen arte-
ko komunikazioa korapilatsua
izaten dela. «Ez kritikatu, ez ser-
moirik bota, ez aurpegiratu
ezer... familiei bereziki lagun-
tzen diegu beren emozioak ku-
deatzen eta mingainari eusten
ikasten. Zaila da, baina beha-
rrezkoa. Gaixoa gaizki dagoene-
an, hobe da bere horretan uztea,
bere espazioa uztea. Behin lasai-
tu denean, emozionalki desakti-
batu denean, orduan da hitz egi-
teko momentua, egin duena
konpontzeko modua ote dagoen
aztertzekoa», azaldu du Arriza-
balagak. Gaixoa pertsona heldu
baten moduan tratatzea ere oso
garrantzitsua da, «heldu bat be-
zala tratatu behar da heldu bat
bezala joka dezan». Hortik au-
rrera, pertsona horri entzutea,
egonkor dagoenean erabaki pro-
pioak hartzen uztea, etengabe
zer moduz dagoen ez galdetzea,
bere espazio propioa uztea eta
espezializatutako baliabideak
topatzea da bidea. 
Arrizabalagak etengabe dara-

bilen hitza «errekuperatu» da.

«Urte askoan buruko gaixotasu-
na zuen pertsonari tratamen-
dua eman eta etxean lasai ego-
teko esaten zitzaion. Hartara,
zulo beltz batean egotera konde-
natzen zen, itxaropenik eta au-
rrera begirako planik gabe. Hori
ez da bidea, errekuperatzeko au-
kerak badaude. Horrek ez du
esan nahi gaixotasuna sendatu
egingo denik eta bere zailtasu-
nak desagertu, baina lana egi-
nez gero, gaixoaren bizi kalita-

tea asko hobetu daiteke. Buruko
gaixotasuna duen pertsona ba-
tek bizitza proiektu bat izan de-
zake, zoriontsua izan daiteke»,
nabarmendu du argi eta garbi
Agifeseko psikologoak. 

ZUK ZER EGIN NAHI DUZU?
Orain artean beste bide batean
egin da lan: errekuperazio psi-
kosoziala eta integrazioa. «Hori
ondo dago, baino ez da nahikoa.
Bide horretatik jendea berresku-

ra daiteke funtzionalki, lanera
buelta daitezke akaso, baina ez
dira zoriontsuak izango. Pertso-
na horiei argi galdetu behar
zaie: ‘Zuk zer egin nahi duzu?’.
Maiz, hori galdetu eta harrituta
geratzen dira, aurretik sekula
inork ez dielako halakorik galde-
tu.  Ordura arte medikazioa
eman izan diete eta kito. Agife-
sen oso garbi daukagu pertsona
guztiek daukagula gaitasuna
suspertzeko eta hobetzeko, nor-

berak dituen gaitasunetatik eta
aukeretatik abiatuta. Inongo
medikaziok ez du lortuko per-
tsona bat zoriontsua izatea. Per-
tsona guztiek daukate berresku-
ratzeko eskubidea eta aukera.
Hori da mezua. Horretarako,
baina, pertsona horiengan sine-
tsi behar da, bai gaixoak berak
eta bai ingurukoek».  
Eta nola da zoriontsu pertso-

na bat? Ba norberak erabakitzen
duen modura. «Batzuek jendea-
rekin pixka bat egon, paseatu
eta irakurri egin nahi dute; bes-
te batzuek lanera bueltatu nahi
dute... bakoitzaren egoeraren eta
nahien araberakoa izango da bi-
zitza proiektu hori. Egia da ba-
tzuetan gogorik ezak, apatiak,
energia faltak, tristurak... zaildu
egiten dutela lan hori. Baina
egin daiteke». Psikologoak aipa-
tu dituen tasun horiek, norma-
lean, gaixotasunaren ondorio
omen dira, nahiz eta batzuetan
botikari lotzen zaizkion.
«Buruko gaixotasunen trata-

mendu farmakologikoek ondo-
rioak dituzte. Hori ukaezina
da», esan du Arrizabalagak. «In-
glaterran, adibidez, protokolo
zehatzak jarri dituzte martxan
tratamendu horiek jasotzen di-
tuztenen arazo fisikoak bereziki
zaintzeko, frogatuta baitago bo-
tika horiek hartzen dituztenek
arazo fisiko gehiago izaten di-
tuztela. Hemen, berriz, kontra-
koa gertatzen da. Buruko gaixo-
tasuna duten pertsonen gaitz
fisikoei ez zaie arreta handirik
eskaintzen. Are gehiago, maiz
larrialdietara joaten dira arazo
fisikoekin, eta, osasun mentale-
ko gaixoak direla ikusten dute-
nean, ez dituzte serio hartzen.
Estigma horraino iristen da». 
«Buruko gaixotasunen ka-

suan, behin diagnostikoa dau-
kazunean, zure hitzak gutxiago
balio du. Guk, Agifesen, pertso-
nekin lan egiten dugu, ez gaixo-
ekin. Gure ahalegin guztia per-
tsona berreskuratzea da.
Antsietatea baldin badu, antsie-
tatea izaten segituko du. Lan
egingo dugu antsietate horren
maila jaisteko eta lan egingo du-
gu pertsona hori berreskuratze-
ko, bizitzan egin nahi duena egi-
ten lagunduko diogu, ahalik eta
zoriontsuen izan dadin». 

«Agifesen ikusten

dutena icebergaren

punta baino ez da,

pentsatzekoa baita

buruko gaixotasuna

duten pertsona asko

diagnostikatu gabe

eta artatu gabe

daudela»

“
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Lau urtez egiaren eta justiziaren zain. Baina ez egone-

an. Kalean, bulegoetan, herri erakundeen egoitzen au-

rrean. Pankarta atzean. Erakunde horiek herriarenak di-

rela erakusteko zain. Lau urtez erakunde publikoek

euren lehentasuna herria babestea dela erakuts deza-

ten esperoan, euren beharrizana ez dela herritarrei

erasotzen dietenak babestea erakuts dezaten esperoan. Lau urtez herritarrei egindako erasoak

argitu eta lehenbailehen justizia egin, aitorpena eta erreparazioa ematea gutxieneko eskubidea

dela gogorarazten, erasotzaileak erakunde horien ardurapekoak izanda ere. Batez ere. Lau urtez

bidegabekeria handi batengatik barrenak irakiten, hutsune handi batek barrena eztarriraino be-

teta. Tristezia aurpegian, baina adorea bihotzean eta erabakitasuna buruan. Zain baina ez etsita.

Zain baina ez egonean. Instituzioek ordezkatzen omen duten herriak babestuta. Lau urtez hai-

zearen kontra, egiaren alde.  Xabier Izaga Gonzalez 

LAU URTEZ HAIZEAREN KONTRA,
ZAIN BAINA EZ EGONEAN

Aritz LOIOLA | ARGAZKI PRESS

C IKUSMIRA
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NEKAZARITZA ETA ELIKADURA EKOLOGIKOA

P
uxtarri berde dirdiratsu eta
gozo hauek udaberrian haz-
ten dira gure baratzetan. Ba-
ba beltzarekin batera, urte-
an ematen diren lehenengo
fruitudun barazkiak dira.

Arro mediterraneoan dute beren jatorria,
eta, uste denez, duela ia 10.000 urte (ze-
realak ereiten hasi baino zertxobait be-
randuago) jadanik ereiten ziren ilarrak,
abereen elikadurarako. 

Zaporez goxoak eta leunak, ahoa fres-
kotasunez betetzen digute eta platerei
bizitasuna ematen diete beraien kolore-
arekin. Udaberri hasierako bi lekariak,
ilarra eta baba beltza, menestrak gerta-
tzeko bikote aproposa dira. Nutrizional-
ki aztertuta, baba beltzek ilarrek baino
kaloria gutxiago dituzten arren, gainon-
tzeko nutrienteak antzeko kopurutan
dauzkate. Bada hipertentsoek kontuan
izan beharreko datu bat: baba beltzak
sodioan aberatsagoak dira.

Ilarrak era intentsiboan asko ekoizten
dira, batez ere kontserbarako eta izozte-
ko. Gure baratzetan hazten diren ilar
ekologikoek ez dute zerikusirik hauekin.
Agerikoa denez, zaporez eta kolorez ez-
berdinak dira (askoz biziagoak), eta nu-

trizionalki, freskoak (bereziki ekologiko-
ak) askoz aberatsagoak dira.

Ilarrek karbohidrato, proteina eta
zuntz kopuru handia dute, horregatik,
oso gomendagarriak dira azukre arazo-
ak dituztenentzat: odoleko azukre maila
erregulatzen dute. Era berean, koleste-
rol maila ere kontrolatzen dute; arazo
kardiobaskularrei aurre egiteko prime-
rako baliabidea dira. Zuntzari esker ere
idorreria arazoak saihesten laguntzen
dute.

Mineral eta oligoelementuak ere uga-
riak dira ilarretan, eguneroko nekeari
aurre egiteko aproposak dira hortaz.
Gainera, B1 bitaminari esker animoa al-
txatzen laguntzen digute, nerbio siste-
maren oreka mantenduz. 

Haurrentzat aproposak dira oso: mag-
nesio ugari dute ilarrek. Mineral hau ga-
rrantzitsua da gaztetxoen hazkundean,
proteinak osatzeko beharrezkoa baita.
Ilarrak zerealekin konbinatuz gero, adi-
bidez arrozarekin, proteinak osatzeko
beharrezkoak diren aminoazido guztiak
lortzen dira. Aipatu beharra dago haz-
kundearentzat hain garrantzitsuak diren
kaltzio, burdin eta fosforo ugari ere ba-
dutela ilarrek.

Ilar freskoak erosi behar baditugu, le-
kari erreparatu behar zaio: lekak berde
dirdiratsu eta leun egon behar dira, ho-
riek baitira freskotasunaren seinaleak.
Ilarra batu eta 1-3 egunen buruan kontsu-
mitzea da zuzenena, ahalik eta propieta-
te gehien mantentzen dituztela ziurta-
tzeko. Prestatu aurretik, zuritzea da
gomendagarriena, eta, kontserbatu nahi
badira, izoztea aukera bikaina da.

Prestaketan, etxeko txikiek (baita na-
gusiek ere!) ilarrak urkultzen lagun deza-
kete. Bitartean, baratxuria txikitzen joan-
go gara, olio berotan bota urdaiazpiko
zatitxoekin, eta, azkenik, ilarrak gehituko
ditugu. Su motelean egin, ilarrak bigun-
du arte. Platera osatzeko, arrautza parea
jar daiteke ilarren gainean. Hau da ila-
rrak prestatzeko era tradizionala, baita
ilarren zapore goxoaz gozatzeko modu
egokia ere!

Arroza laguntzeko, haragi gisatuarekin
edota legatza saltsa berdean prestatzeko
erabili ohi dira. Oraingoan, baina, kroke-
ta batzuk egiteko errezeta aurkezten di-
zuegu.

Ilarrak, udaberriko perlak

HUTSA

Sabrina PATO

Ilar kroketak
OSAGAIAK

Litro bat esne
100 ml oliba olio
150 g irin integral
Tipula txiki bat
250 g ilar egosi
Gatza eta piper hautsa
Arrautzak
Ogi birrindua
Frijitzeko olioa

PRESTAKETA

1. Kipula txiki-txiki ebaki eta lapiko
batean olioarekin sueztitu.

2. Aurrekoari irina gehitu eta hagaxka 
batekin bueltak eman poliki-poliki,
etengabe.

3. Pixkanaka, esnea gehitzen joan,
bueltak emateari utzi gabe.

4. Gatza eta piper hautsa gehitu.

5. Azkenik, oreari ilarrak bota, ongi
nahastu.

6. Orea hozten utzi.

7. Orea hotza dagoenean bolatxoak
egin.

8. Bolatxoak irinetik, ondoren arrautza-
tik eta azkenik ogi birrindutik pasa.

9. Olio berotan frijitu.
*Nahi bada urdaiazpikoarekin ere egin
daitezke.

Kroketa borobilek barruan bolatxo ber-
deak izango dituzte, haurren poztasu-
nerako!

ILARREN KONPOSAKETA
100 GRAMOKO
Energia 81 kcal

Ura 75 g
Proteina 6 g
Lipidoak 0,5 g

Karbohidratoak 13,1 g
Zuntza 5,2 g
Kaltzioa 24 mg
Burdina 1,7 mg
Magnesioa 35 mg
Fosforoa122 mg
C bitamina 24 mg

Sabrina Pato
Elikadura hezitzailea eta sukaldaria
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P
ertsona bat argala
denean ez dugu
arazorik ikusten,
baina gizena bada
konnotazio txar
bat dago. Niretzat

berdina da beltzarana naizela,
begi berdeak ditudala edo gize-
na naizela esatea, gauzarik nor-
malena da, ezaugarri fisikoak

besterik ez dira. Beraz, ez naza-
tela deitu ‘potxolita’; gizena
naiz eta kito». Horrela hasi zuen
hizketaldia Irune Alfonsok, eu-
femismoak ez dituela gustuko 
argi utziz.

19 urte besterik ez ditu baina
ez du buruan txoririk. Duela bi
urte feminismoa ezagutu zuen
eta horrek bere burua maitatze-

ko tresnak eman zizkion. Egun,
«lodiaktibista» gisa definitzen
du bere burua, «lodifobiaren
kontra egunero borrokatzen
duen lodiaktibista». Orain bere
gorputzarekin pozik dago, naba-
ri zaio irribarre egiteko mo-
duan, kaletik ibiltzeko moduan,
gauzak inolako lotsarik gabe
hitz egiteko moduan, baina
gaizki pasa du. «Nik ahizpa biz-
kia dut. Ez dugu antzik, bera beti
izan da argalagoa. Amak konta-
tu izan dit hilabete batzuk bes-
terik ez genituela, haur kotxea-
rekin irtetean, jendeak ‘zein
polita den hau, beste hau lodia-
goa da’ esaten zuela». 

Jada 10 urterekin, Irune berak
ondo baino hobeto gogoratzen
duen pasadizo bat gertatu zi-
tzaion. Aitonarekin paseatzen
zela, auto batek kolpe suabe bat
eman zion. Gidariak, barkame-
na eskatu beharrean, errua bera-
ri bota zion esanez lodi zegoela
eta arreta gehiagorekin ibili be-
harra zuela.

Ikastolan bullying edo eskola
jazarpena jasan zuen, eta ezeza-
gunen aldetik ere jasan ditu
mespretxuak. Adibidez, behin
lagunekin parrandan zegoela,
pertsona bat gerturatu zitzaion
eta bera ez omen zen atsegina
izan. «Zu ixo, ez zarela ezer esa-
teko aproposena», esan zioten.
«Zergatik? Gizen nagoelako? Gi-
zenak ederrak ez garenez jato-
rrak izan behar al dugu?», bota
zuen gertatutakoa amorruz go-
goratzen duen Irunek.

Kaletik ere gauzak esaten diz-
kiote. Hitzorduaren egunean
bertan, kaletik zihoala buila
egin zioten auto batetik. Bere
ustez, emakumea delako gerta-
tu zen. «Emakumeoi jaiotzen
garenetik esaten zaigu ederrak
izan behar dugula. Gizonezkoen
kasuan ere ematen da lodifobia,
baina ezin da konparatu. Agian
ez dituzte abdominalak izango,
baina ez diete kaletik ezer esan-
go. Emakumeak iraindu egiten
gaituzte, zerbait jateagatik kriti-
katu…», aipatu zuen. 

Bere iritziz lodifobiak pertso-
na guztiei eragiten die, ez baka-
rrik gizenei. «Edertasun kanon
batzuk daude eta horietan sar-
tzen direnek beldurra izango
diote gizentzeari. Presio asko
izango dute, ispiluari begira bizi-
ko dira gizentzen badira badaki-
telako zer datorren», esan zuen
horren ondorioz elikadurarekin
arazoak sortzen direla gehituz.
Edertasun kanon horiek etenga-
be errepikatzen dira telebistan,
publizitatean eta modan. 

«Zenbat maniki daude nire es-
kumuturrak baino hanka mehe-
agoak dituztenak?». Tailak ere
gero eta txikiagoak egiten dituz-
te, eta, gainera, taila batetik au-
rrera denda berezietara jo behar
izaten da. Honela «bereziak» di-
rela esaten zaie gizenei. Sexuan
ere berdina gertatzen da. Porno-
grafia webgunek aztertzen badi-
tugu, esaterako, atal fetitxistak
daude, «gustu berezientzako»
atalak. Bertan adinekoak, tran-
sexualak edo gizenak ageri dira,
arruntetik irteten diren pertso-
nak bailiran tratatuz. «Nire bi-
kotekideari pertsona gizenak
gustatzen zaizkio, baina beti
esan izan dit ez dela fetitxista,
argalduko banintz berdin izan-

infraganti

Sudurrean aro bat darama, ile beltza dauka eta gizena da.
Irune Alfonsoren hiru ezaugarri fisiko besterik ez ditut
aipatu, beste asko baditu-eta. Horrez gain, ikus-entzunezko
komunikazioko ikaslea, 1997. urtean jaioa, Villabonakoa eta
Irmo talde feministako kidea da. «Lodiaktibista» da eta
edertasun kanonen aurka borrokatzen du egunero.

IRUNE ALFONSO

Txikitatik jasan du lodi izateagatik jazarpena Irune Alfonsok: eskolan, kalean, parrandan... Jaizki FONTANEDA| ARGAZKI PRESS
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go nintzela bere gustuko, nire
osotasunak erakartzen duela». 
Gizenen kontrako argudio na-

gusiena osasuna da. Aurreiritzi
asko daude eta uste da lodiak
beti jaten daudela, ez dutela ki-
rolik egiten, gaixotzeko arriskua
dutela. Iruneren esanetan, ez du
zerikusirik, badaudelako gize-
nak kirola egiten dutenak eta
ondo elikatzen direnak. «Nik
orain arte ez dut osasun arazo-
rik izan», baieztatu zuen. Osasu-
naren argudioa erabiltzen dute-
nentzako galdera bat dauka:
«Gaixotzen banaiz beraiek zain-
duko al naute? Ez, ezta? Ba or-
duan utzi bakean!». Era berean,
uste du medikuntzan lodifobia
asko dagoela: «Esaten digute al-
tuera eta adinaren arabera ‘X’ ki-
lo izan behar ditugula. Baina ni-
ri 5 kilo gehiago edo gutxiago
izateak ez dit minik emango».

KANONAK ERROTIK APURTU

Iruneri, pertsona gizen askori
bezala, maiz esaten diote aurpe-
giz polita dela, pena bat dela
«galtzera ematen» ari delako, ez
duelako bere edertasuna apro-
betxatzen. «Aurreneko gauza,
nik ez badut nahi nire edertasu-
na aprobetxatu, zer? Eta bi, zer-
gatik ari naiz desaprobetxatzen?
Ni nire kilo guztiekin ere ederra
naiz. Ni ez naiz ederra nire aur-
pegiarengatik: ni ederra naiz ni-
re izter puska hauengatik, nire
ipurdi handi honegatik eta nire
titi hauengatik. Ni ederra naiz ni
neu naizelako». 
Edertasuna eta argal izatea lo-

tuta daude gizartean. Interneten
belleza hitza idaztera animatzen
gaitu (euskaraz “ederra” jarrita
emaitza bestelakoa da). «Ez zai-
zu aterako paisai polit bat, ez.
Beti emakume argal, zuri eta
gazteak aterako dira», aipatu
zuen. Bonita hitza jarriz gero ere
edertasun kanon ezagunari
erantzuten dioten emakumeak
agertzen dira. Bonito jarriz gero,
ordea, atuna.
Azken urteetan edertasun ka-

non hori zertxobait aldatzen ari
da. Gordibuenas edo fofisanos
gaztelerazko hitzekin hain argal
ez dauden pertsonak deskriba-
tzen dira. Irunerentzat eman
den pauso hori ez da positiboa.
«Edertasun kanonak suntsitu

egin behar dira, eta deskribapen
horiekin esparrua zabaltzen ari
dira, besterik gabe. Emakume
eta gizon konkretu batzuk onar-
tzen dituzte orain, baina muga
bateraino soilik. Eta horietatik
kanpo daudenek ez dute balio.
Pixka bat po-
txolita zaude,
baina beno,
polita zarenez
eta ez zarenez
edertasun ka-
non horietatik
gehiegi atera-
tzen, bada, or-
duan, onarga-
rria  zara. 
Arazoa suntsi-
tu beharrean
arazoa zabaldu
egiten da ho-
rrela. Sinplista
iruditzen zait, beraientzat posi-
zio eroso bat. Kanonak errotik
apurtu behar dira, auzia azter-
tuz eta horren aurka borroka-
tuz», azpimarratu zuen.

Horretarako, uste du komuni-
kabideetan zabaltzen diren me-
zuak zaindu egin behar direla,
eta, era berean, hezkuntzan ere
gaia landu behar dela. «Askotan
galdetzen diot nire buruari, zein
mundutan bizi garen gure gor-

putza maita-
tzen irakatsi
beharrean go-
rrotatzen ira-
kasten digu-
tela kontuan
izanik.  Hori
aldatu behar
dugu, gorpu-
tzak anitzak
direlako,  ez
daudelako bi
berdin». 
Irunek ikasi

du azkenean 
bere burua

maitatzen, baina kosta egin zaio.
Feminismoak lagundu dio, eta
bertatik joz topatu zuen lodiak-
tibismoa, zeinek gorputz anizta-
suna defendatzen duen. Berdin

du altua, gizena, zimurduna edo
elbarria izatea, gorputz guztiek
balio berdina dute. Ideia horri
helduz, bere buruari argazkiak
ateratzen hasi zen eta ispilu au-
rrean biluzik jartzen. Bere gor-
putza ederra dela esaten hasi
zen, bere burua maite zuela.
«Hasieran tontakeria bat zela
iruditzen zitzaidan, baina azke-
nean asko lagundu dit. Lehen ez
nuen nire burua maite», kontatu
zuen. Zoriontsua da orain. Hala
ere, noizean behin egun txarrak
ere badituela aitortu zuen. 
Orain bera da gainontzekoei

laguntzen diena. Gaztea da bai-
na badu eskarmentua. Stop Gor-
dofobia Twitter eta Facebook-
eko taldean dabil administrari,
eta bere barrenak usteko erabil-
tzen duen blog bat ere badu,
“Adicta a mi cuerpo” deiturikoa.
«Besteek nire hitzek laguntzen
dietela esaten didatenean oso
pozik jartzen naiz», esan zuen. •

Edertasun kanonek patriarkatuarekin eta kapitalismoarekin zerikusia dutela uste du Irune Alfonsok. Jaizki FONTANEDA| ARGAZKI PRESS
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«Ni ez naiz ederra nire aurpegiarengatik: ni
ederra naiz nire izter puska hauengatik, nire
ipurdi handi honegatik eta nire titi hauengatik. 
Ni ederra naiz ni neu naizelako»

Nagore Belastegi Martin

Lodifobiak pertsona guztiei eragiten die, 
ez bakarrik gizenei. Edertasun kanon 
batzuk daude eta horietan sartzen
direnek gizentzeari diote beldurra
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L
inda Liukas gazte finlandia-
rraren berri izan dut sarean.
TEDeko («www.ted.com») 
saio batean topatu nuen le-
henengo: «Haurrei ordena-
gailuak gerturatzeko modu

eder bat» («A delightful way to te-
ach kids about computers»). Liukasek
30 urte ditu, programatzailea da eta
haurrentzako liburuak idazten ditu.
Tartean, “Hello Ruby”, haurrei modu
erraz eta dibertigarrian programatzen
irakasteko liburu bat. Eta helburu hori
partekatzen duten zenbait iniziatiba eta
plataformetan parte hartzen du, Codea-
cademy-n (www.codeacademy.com),
esaterako. Gisako plataforma andana
daude: Code.org, CS First, Khan Aca-
demy, Blockly Games eta beste hainbat.
Batzuk neskei begirakoak: Girls Who
Code, Black Girls Code eta #YesWeCode,
besteak beste.
Plataformon asmoa eta Liukasen

nahia haurrak txikitatik programaziora
gerturatzea da. Ez gerora programatzai-
leak edo ingeniariak izateko helburua-
rekin, haur horiek helduak direnerako
ondo prestatuak egon daitezen baizik.
Curriculumean txertatuta egon behar-
ko lukeen gaia dela defendatzen dute.
Onura pedagogiko asko izan ditzakeela.
Konpetentzia orokor ezberdinak gara-
tzen lagun dezakeela. Teknologiek gure
eta haurren bizitza erabat aldatu duten
garaiotan, idazten eta irakurtzen ikas-
ten duten gisan, programazioak atzean
duen logika eta abstrakzioa landu behar
dituztela. Ez al dira bada natibo digita-
lak?
Natibo digitalak. Ez dut oso gustuko

kontzeptu hori. Zer esan nahi du zehaz-
ki? Txiki-txikitatik teknologiak eskura
edo eskuetan izango dituztela? Alegia,
txikitatik hasiko direla teknologia kon-
tsumitzen? Hori da Liukasen kezkarik
handienetako bat: egungo haurrak tek-
nologia kontsumitu soilik egiten dutela.
Ez dutela sorkuntzatik bizi, kontsumo
hutsetik baizik. Eta horrek eragin zuze-
na duela euren erabileran. Nolabait,
programatzen ikasteak erabiltzaile ar-
duratsuagoak izaten lagunduko diela
defendatzen du. Eta maila pedagogiko-
an onura handiak ekar ditzakeela: bate-
tik, abstrakziorako gaitasuna, hau da,

mundu errealeko ataka konplexu bat
eredu edo modelo sinple batean adie-
razteko gaitasuna, hortik gero ataka ho-
ri ebazteko; eta bestetik, algoritmo bat
prozedura bat denez, errepikatzen diren
eragiketak beharko ditu zenbait kasu-
tan, baldintzak ezartzea beste batzuetan
eta bestelako egiturak, eskatzen den
ataka ebazteko bidean.

Programazioa erronka konstante bat
da. Lotu egiten zaitu, engaiatu. Eta
haurrengan jarrera proaktiboa susta-
tzen lagun dezake. Frustrazioa erre-
gulatzen. Eta helburua lortu bitarte
saiatzen jarraitzearen garrantzia lan-
tzen. Programazioak antolaketa eska-
tzen du. Planteatzen den ataka eredu
sinple batean irudikatzea. Eta ataka
ebazteko bide ezberdinak sortzea (pro-
gramazioan, helburu berdinerako, per-
tsona bakoitzak bere programa propioa
sor dezake, besteenaren aldean ezberdi-
na dena, helburu bera bete arren).

Horregatik guztiagatik, Liukas eta
plataforma hauek konpetentzia digita-
len beste definizio bat erabiltzen dute.
Hauek, konpetentzia digitalen baitan,
tresna ezberdinak erabili eta kontsumi-
tzeaz aparte, pentsamendu konputazio-
nala kokatzen dute. Eta pentsamendu
konputazionalaren baitan, programa-
zioa. Hortaz, bi ideia nagusi transmiti-
tzen dituzte nire ustez: bata, konpeten-
tzia digitalek, tresnen kontsumoaz
harago, teknologien sorkuntza ere bar-
nebildu behar dutela; eta, bestea, pro-
gramatzen ikasteko, ez dagoela progra-
mazio-lengoaiarik ikasi  beharrik
(irudiak klikatu eta arrastatzen egin
daiteke).
Nago, era berean, haurrek programa-

zioa gertuagotik biziko balute, teknolo-
gien erabilera ez arduratsuaren ondo-
rioak modu kontzienteagoan biziko
lituzketela. Eta ziur aski, gainera, ikasle
gehiago izango genituzke Ingeniaritza
fakultateetan. Kalterik ez. •

Programazioa erronka konstante bat da, ikasketa bide bikaina. GAUR8

Txikitatik programatzearen
onurak

Iratxe Esnaola
Hezkuntzan doktorea
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ALMADIAK HARTUTA IBAIAN BEHERA, ENBORRAK GARRAIATZEN

Juantxo EGAÑA

DIEGO QUIROGA Y LOSADA

Egurra zen Erronkari, Zaraitzu eta Aezkoako ibarren diru-iturri nagusia, batez ere, baso-mozketaren ondorioz lortzen zutena. Lor-

tutako egur hori ibaietan zehar garraiatzen zuten, almadiak erabiliz horretarako. Zerrategietan amaitzen zuen egurrak, ondoren

tratatua izan zedin. Almadiak zuntz begetalez elkar lotutako egurrez eraikitako baltsak dira, arraun banarekin aurrealde eta atze-

aldean. Enborrak almadia bidez garraiatzeko garaia abenduan hasi eta maiatza edo ekainean amaitu ohi zen. Dagoen dokumenta-

zioaren arabera, jakin daiteke XIV. mendetik datorren garraio-modu bat dela. Diego Quiroga y Losadarena da Ezka ibaian ateratako

argazki hau. Turismoarekin zerikusia zuten lanen ondorioz egin zen ezagun eta Gerra Zibilaren garaian bere argazki-artxiboaren

zati handi bat galdu zuen. Egun, Nafarroan dira bere lan gehienak.
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