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O
rain dela aste batzuk sorginaren irudia-
ren inguruko hitzaldi bat eman nuen,
emakume idealaren eredutik aldentzea-
gatik jazarritako zigor eta marjinazioari
buruz hitz egin nuen. Hitzaldi amaieran
lehenengo ilaran eserita zegoen gizon

batek hartu zuen hitza. Nire esperientzian oinarritu-
ta, ia beti horrela izaten da, nahiz eta gizonezkoak pu-
blikoan gutxiengoa izan, gehiengoetan hitza hartzen
duen lehenengoa gizona da. Eroso sentitzen dira, ere-
mu publikoa gizonena den seinale. Emakumeren ba-
tek hitza hartzen duenean berriz, ia beti «esan behar
dudana agian tontakeria bat da» edo «ez nago oso
ziur baina» batekin hasten da. Irentsitako segurtasun
faltaren isla, ia hitz egiteko eskubiderik ez bagenu be-
zala eta, eremu pribatuan edo zaintzan ez bezala, ez
dagokigun eremua okupatzeagatik barkamena eskatu
beharko bagenu bezala.
Gizon honek berriz hitz egiterakoan ez zuen segur-

tasun faltarik transmititzen, are gutxiago, lasai asko
eta oso doinu jator batekin, niretzat nahiko paterna-
lista egia esateko, azaldu zidan oso oker nengoela. Be-
rak behin Nafarroako Artxibo Orokorrean bere herri-
ko sorgin baten kontrako auzi bat irakurri zuelako eta
nik esaten nuena ez zelako %100ean betetzen. Mans-
plaining bat markatu zen momentu horretan. Ingele-
setik hartutako neologismo bat da: man (gizona) eta
explain (azaldu). Honela definitu daiteke: «zerbait
norbaiti azaldu, normalean gizonak emakumeari, bes-
teak ezer ez baleki bezala edota azalpena entzuten
duenak azalpena ematen duenak baino gehiago dakie-
la kontuan hartu gabe».
Egoera hau behin baino gehiagotan bizi izan duda-

nez, arnasa hartu nuen eta batu ahal izan nuen lasai-
tasun guztiarekin saiatu nintzaion azaltzen kasu ba-

kar batek ezin duela orokortasuna azaldu eta fenome-
no bat ulertzeko, kasu honetan sorginkeriaren ehiza
Historian, auzi guztiak aztertu behar ditugula eta or-
duan ondorioztatu. Hau da, historialari batek egiten
duen lana. Hau da, ni Historian doktorea eta gaian
aditua naizen aldetik, auzi bakar batek ematen dizun
jakintzatik “zertxobait” haratago nagoen ikertzailea
izanik, banuela gai honetan berak ematen zidan auto-
ritatea baino gehiago. 
Baina azkenekoa ez nion esan, txikitan esan zidate-

lako besteek baino gehiago nekiela agerian uztea
gaizki zegoela, ez nuela mutil-lagunik aurkituko “ma-
ri-jakintsu” bat izanda. Eta kontua da berriro ere nire
burua gainesfortzu bat egiten aurkitu nuela. Adin er-
diko gizona banintz ziur nago horrelako azalpenak ez
nituela eman beharko, nire hitzek legitimitatea iza-
nen luketelako.
Ba hauxe bera sentitzen dut hauteskunde kanpaina

honetan hautagaiek, gizonezkoak ia %100ean, ber-
dintasunari buruz hitz egiten dutenean. Egia esateko
ez dut hau askotan sentitzen, horrek esan nahiko lu-
keelako berdintasunaren gaiak kanpainan protago-
nismoa duela. Minutu bat eta berrogeita hamar se-
gundo hain  zuzen  e re  t e leb i s tak  emandako
Espainiako lau alderdi nagusien eztabaidan, besterik
gabe. Minutu bat eta berrogeita hamar segundo doi-
nu serio –niretzat berriro ere doinu paternalista or-
dea– batekin azaltzeko emakumeen kontrako indar-
keria gizarte osoaren gaitz jasanezina dela.  Ezta
segundo bat ere gure gizartean bizi dugun gizonen
eta emakumeen arteko desorekak gainditzeko propo-
satzen dituzten (proposatzen dituztenean) neurriei
buruz hitz egiteko. Abantaila bakar bat ikusten diot
honi, behintzat gai honetan mansplaining gutxi ja-
san behar ditugula. •

{ koadernoa }

«Mansplaining»

«Mansplaining» ingelesetik hartutako neologismo bat
da: «man» (gizona) eta «explain» (azaldu). Honakoa:

«zerbait norbaiti azaldu, normalean gizonak
emakumeari, besteak ezer ez baleki bezala edota

azalpena entzuten duenak azalpena ematen duenak
baino gehiago dakiela kontuan hartu gabe»

Amaia Nausia Pimoulier
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P
roposamen berezia
da Jakoba Errekon-
dok atondu duena.
“Altza Porru” izen-
buruarekin; “Jako-
bakeriak” izeneko

perlak, zortzi marrazkilariren
ekarpen umoretsua, Maialen
Lujanbioren hitzaurre aparte-
koa eta Idoia Torregarairen pro-
fil zorrotza jaso ditu. Baratzea
maite dutenentzat izango da
akaso, baina irria maite dute-
nentzat ere ederki balio du. 

Umorearen apologia berezi
hori egiteko gertukoengana jo
du usurbildarrak eta marrazki-
lariak hiru ariketaren bueltan
jarri ditu lanean: gai librean ba-
ratzearen inguruko istorio bat
sortzen, lehendabizi; Jakobak
irratian jasotzen dituen galde-
rak eta emandako erantzunak
hartu eta bakoitza horietako bat
irudikatzen, gero; eta, azkenik,
bertsotako kartzelakoa bezala
definitu duten ariketan, desafio-
ka. Gai berdina jarri zaie mahai
gainean zortziei –besteak ere gai
horren bueltan ari zirela esan
gabe– eta bakoitzak bere ikuske-
ra propioa eman dio gaiari.   

«Altza Porru». Izenburutik egi-
ten duzu umorearen eta irria-
ren aldarrikapena. Horiek lan-
datzeko beharra ikusten duzu?
Batetik horien beharra dago eta,
bestetik, baratzeari begiratzeko
era asko daude. Baratzetik zer
ikasi asko dago. Eta irriak eta
marrazkiek horretan lagundu
dezakete. Irriarekin dena askoz
hobeto ikasten da. Liburu hau
baratzeari begiratzeko era bat
da, komikitik eta marrazkitik.
Zaldieroak esaten duen mo-
duan, bazen garaia marrazkila-
riak gai normal baten bueltan
elkartzekoa, XXI. mendeko gai
baten inguruan. Eta baratzea
hori da, garai honetako gai ga-
rrantzitsu bat. 

Liburuan parte hartu duten
guztiek zurekin loturaren bat
daukate.
Hasteko, nire ustez baratzea kul-
turaren oinarria da. Lurra landu
ez bagenu, ez litzateke kultura-
rik etorriko. Lurra lantzeak toki

batean finkatzea ekarri zuen.
Eta horrek ekarri du hizkuntza,
eraikuntza, garraioa... dena. Lu-
rra landu gabe oraindik tximi-
noak izango ginateke. Hortik
abiatuta, kultura era askotara
garatu da. Esaterako, bertsolari
batek erabiltzen dituen baliabi-
de guztiak lurra lantzetik datoz:
hizkuntza, zorroztasuna, mun-
du ikuskera... eta berdina gerta-
tzen da beste kultur alor desber-
dinekin.  Proiektu hau ideia
horretatik abiatu zen. Nik eraba-
ki nuen ez nuela azalpen handi-
rik eman nahi eta nolabait ha-
rremana dudan jendearekin
hasi nintzen. Guztiekin daukat
loturaren bat. 

Liburuan salbazioa baratzetik
etorriko dela diozu. Mundu as-
kotarako atea dela ere esaten
duzu. 
Kasu honetan irribarrerako
atea. Baina, orokorrean, baratze-
ak kulturaren arlo guztietako
ateak zabaltzen ditu eta, batez
ere, jakintzaren arlo guztienak.
Jakintza da klabea. Euskaraz
“jan+tzi” esaten dugu, jantzi bu-
rua. Eta burua janzteko jan egin
behar da. Jakintza jakitik dator,
etimologia akrobazia bat eginez.

Nik beti esaten dut ez direla
baratzeak jarri behar eskoletan,
baizik eta eskola guztiak bara-
tzetan eman behar direla. Inge-
lesa eman daiteke, soziologia,
nekazaritza, biologia, kimika,
matematika... dena jakin edo
ikas dezakegu baratzetik. Bara-
tzeak nola funtzionatzen duen,
nola egokitzen diren landareak,
nola elkarlana egiten duten, no-
la batzuk besteekin gaizki mol-
datzen diren... Horri guztiari on-
do begiratuz gero, segur aski
gure artekoak ere hobeto fun-
tzionatuko luke. 

Egungo jendarteko presaren
parean, baratzeak denbora pro-
pioa du, gainera. 
Hori ere bai. Baratzeak denbora-
ren beste dimentsio bat dauka.
Nik esango nuke galdu ditugun
dimentsio asko dituela baratze-
ak. Lore bat ikusi eta hortik to-
mate bat etorriko dela pentsa-
tzen da, asko kostata gainera.

Baina tartean har bat ager daite-
ke eta nik jan behar nuena beste
batek jaten du. Bizitza ikusteko
eta bizitzaz ikasteko beste leiho
bat da baratzea. Landare desber-
dinen arteko elkarbizitza, kan-
poko landareak hemen nola
egokitzen diren ikustea, landare
migratzaileak, errefuxiatuak...
Jendartea esaten dugun bezala,
landare-artea ere badago.  

Zuk esana da iraultza bat gerta-
tzen ari dela baratzegintzan. 
Hala pentsatzen dut. Batetik
jendea oso arduratuta dago eli-
kadurarekin. Behingoz kontura-
tzen hasi gara jaten duguna zein
garrantzitsua den eta nolako
arazoa daukagun ingurumene-
an: Nafarroan ekoizten dugun
brokolia Alemaniara saltzen du-
gu eta hemen jaten duguna Ho-
landatik dator. 

Horrez gain, lurrarekiko lotu-
ra berreskuratzen ari garela uste
dut. Euskal Herrian gauza bitxia
gertatu da, gure belaunaldiare-
kin mugara iritsi garela uste
dut. Gure gurasoak saiatu ziren
gu baserritik eta lurretik urrun-
tzen, ez zutelako hor etorkizu-
nik ikusten. Eta guk alderantziz-
ko bidea egin dugu, konturatu
garelako lurrarekiko lotura onu-
ragarria izan daitekeela. Gaine-
ra, toki batzuetan administra-
zioak eta erakunde publikoak
ere horrekin jabetu dira. Eta ho-
rri guztiari krisia batuta, ba oso
ondo. 

Azkeneko bospasei urtean He-
go Euskal Herrian lau mila edo
bost mila baratze publiko ingu-
ru egin dira. Eta horrek guztiak
bestelako ondorioak ekarri ditu:
kontsumitzaileen eta baserrita-
rren artean loturak sortu dira,
baratze komunitarioak jarri dira
martxan... eta kulturaren ekolo-
giak, kontzeptu bezala, indarra
hartu du. 

Adibidez, afganiar bat Euskal
Herrira etortzen denean bere ja-
teko era, bere barazkiak eta bere
haziak ekartzen ditu. Zergatik ez
dugu ikasiko berak nola izenda-
tzen dituen eta nola jaten di-
tuen? Hori da integratzea, ezta?

Nik uste dut munduan –nik
ezagutzen dudan neurrian

«Bizitza ikusteko eta bizitzaz ikasteko
beste leiho bat da baratzea»

JAKOBA ERREKONDO
SALTSAMENDI

Bizi Baratzea proiektuaren baitan,

bigarren liburua bizkarka hartuta dator

usurbildarra, aitzurraren posturan. «Altza

Porru» , izenburutik umore ona ereiteko

deia eginez. Zer erein hura jaso. Jakoba

Errekondok garbi dauka jendartea hankak

baratzeko lurrean pausatuta eraikiz gero,

jendarte desberdina izango dela.

Desberdina eta hobea. 

amagoia.mujika@gaur8.info

PAISAJISTA ETA INGENIARI
AGRONOMOA
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behintzat–, Euskal Herrian adi-
nako gurutzatze kulturalik ez
dela gertatu. Kokapen geografi-
koak eragin du hori; guk berez
kultura atlantikoa dugu, baina
ekialdetik etorri diren kultura
guztiak hemendik pasatu dira.
Beti esaten da: “euskarak iraun
du inork ez gaituelako konkista-
tu”. Ez, ez, alderantziz, denekin
nahastu gara eta denengandik
ikasi egin dugu, denei atera die-
gu etekina. Eta, orain ere, berdi-
na egin beharko genuke. Mun-
duko toki guztietatik ekarritako
landareak dauzkagu gure bara-
tzetan eta berdina egiten segitu
beharko genuke, gurearekin ja-
betuta, noski. Izan ere, kanpoko-
arekin jabetzen zarenean berta-
koaren kontzientzia hartzen
duzu.  

Lehen ere izan dira hautsitako
mugak. Pentsa, gure aurrekoek
tomatea ez zuten entsaladan
jaten, «kanpokoen» ohitura
omen zelako. 

Gure aitona tomatea entsaladan
jaten hasi zen 80 urterekin. He-
men tomate asko jan izan da,
baina eginda, poteratua. Entsa-
ladan, gordinik, ez zen jaten.
Guk, esaterako, umetan azukre-
arekin jaten genuen. Baina to-
matea, gaur egun gure baratze-
ko erregina dena, garai batean
ez zen entsaladan jaten ez zela-
ko bertako ohitura. Gauza asko-
rekin gertatu izan da hori. Duela
gutxi arte izan da babarruna jan
ez duen jendea, kanpokoa zela-
ko, “indibaba”. Eta, pentsa, be-
rrehun urte baino gehiago dira
babarruna ekarri genuela.
Baina hori interesgarria da. Fi-

nean, zer da kultura? Niri asko
gustatzen zait “kultura komuni-
tate batek bere arazoei aurre
egiteko duen era” dela esaten
duen definizioa. Nola konpon-
tzen dira arazoak? Zein irtenbi-
de ematen zaie? Batzuk hereda-
tutako arazoak dira, aurrekoek
izaten zituzten berdinak. Eta ir-
tenbideak ere heredatu egiten

dira. Beste arazo batzuei beste
komunitate batzuetan, akaso, ir-
tenbidea topatu diete. Ikas deza-
gun haiei begira. Kasu horretan
garrantzitsua da ondo aukera-
tzea eta gurera ondo egokitzea.
Eta, azkenik, erresistentzia dago.
Kulturak berezkoa du erresis-
tentzia eta hor kokatzen da to-
matea entsaladan jan nahi ez
duen hori. Beretzako oso ga-
rrantzitsua da, berea manten-
tzeko, kanpokoari aurre egitea. 

Euskadi Irratian 32 urte dara-
matzazu astez aste entzuleen
zalantzak argitzen. Egia da gal-
dera guztiak jasota dituzula? 
Bai, 32 urtetan egin dizkidaten
galdera guztiak koadernoetan
jasota dauzkat. Ez dakit zenbat
ditudan, milaka galdera. Sasoika
galderak errepikatu egiten dira.
Orain, esaterako, jendea tomate-
arekin dabil bueltaka. 
Baina, garapena izugarria izan

da. Aurreneko urteetan galderak
askoz sinpleagoak ziren: “perre-

xila noiz erein behar dut?”, 
“etxean landare berde bat dau-
kat eta ez dago ondo”. Egun, be-
rriz, galderak askoz zehatzagoak
dira, landarearen izena zehatz
samar esaten da, galdetu aurre-
tik Interneten begiratzen da... 
Garai batean, segur aski, nire

irratiko jarraitzaileak estilo jaki-
nekoak ziren eta gaur egun za-
baldu egin da abanikoa. Gazte
batek badaki informazioa bila-
tzen eta askoz galdera zehatza-
goak egiten dizkidate. Publikoa
eta beharrak aldatu egin dira.
Eta baratzera gerturatzen den
jendea ere aldatu egin da. Neu-
rri horretan, askoz jakintsuago-
ak gara orain, nahiz eta lehena-
go gehiago ziren senez jokatzen
zutenak. 

Baratzearen berri Interneten
jaso ez dutenek, baina, ez diote
beren jakintzari aparteko ga-
rrantzirik ematen. 
Arazoa izan da baratzearen in-
guruan gure burua gutxietsi

«Euskal kulturaren

gauzarik

garrantzitsuena

amona bat, baserri

batean, hazia

apartatzen ari

denean geratzen da.

Begira jartzen zara

eta ez duzu

asmatzen nola

egiten duen»

“
Argazkiak: Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS
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egin dugula. Baratzea baztertuta
utzi dugu erabat. “Baserri horre-
tan zer ekoizten da?”, galdetuz
gero, batean haragia, bestean sa-
gardoa, bestean behi esnea, bes-
tean gazta... nabarmentzen da.
Eta guztietan baratzea dagoen
arren, hori ez da esan ere egiten.
Zergatik? Baratzea emakumeak
egin izan duelako. Gizonezkoak
egiten dituen gauzak garrantzi-
tsuak dira, eta egunero-egunero
aurrera egiteko ematen duen
baratzea, emakumearen lana
denez, ez da garrantzitsua. 
Nik beti esaten dut euskal kul-

turaren gauzarik garrantzitsue-
na amona bat, baserri batean,
hazia apartatzen ari denean ge-
ratzen dela. Begira jartzen zara
eta ez duzu asmatzen nola egi-
ten duen, sekulako abiadan ari
delako. Etxe batean babarrun
borobilena; beste batean, luzee-
na; hurrengoan, distira gehien
duena... Gero hazi horiek beren
lurrean erein eta berea ematen
dute. Ez dago babarrun bera bi
baserritan, hor sekulako anizta-
suna sortzen da. 
Emakumeek daukaten jakin-

tza hori oso-oso garrantzitsua
da. Izan ere, nola ikasi dute hori
egiten? Amari begira, hark amo-
nari begira, amonak bere amari
begira... eta milaka urte atzera
egiten dugu ekintza txiki eta in-
kontziente batekin. Eta atzera
eginez, gure kulturaren oinarri-
ra joaten gara, lurra lantzen hasi
ginen egunera. Emakume horri
esan behar zaiona da berak dau-
kan jakintza harrotu egin behar
dugula, azaleratu eta jaso. Baina
arazoa da emakume horiek ez
diotela garrantzirik ematen be-
ren jakintzari. 

Baratzean ere genero ikuspe-
gia.  
Zalantzarik gabe. Baratzea era-
bat emakumeena izan da. Nire-
tzat emakumeen artean askoz
gaitasun handiagoa izan da ba-
ratzerako. Ni gure amonarekin
akordatzen naiz, txikia nintzela
baratzean laguntzen nion, eta
konturatzen nintzen sekulako
gaitasuna zuela. 

Euskaldunak eta ilargia. Lotu-
ra berezia dago hor eta hori ere
jasotzen duzu liburuan. 

Bai, baina kulturalki ilargiare-
kin dugun harremana birdefini-
tu egin beharko genuke. Izenak
nola erabiltzen ditugun, ilgora,
ilbehera, ilberria... hor sekulako
nahasmena dago. Aurreko libu-
ruan saiatu nintzen pixka bat
txukuntzen, baina ez nuen era-
bat lortu. Arazoa da euskal kul-
turaz hitz egiten dugunean, az-
kenean, hizkuntzalariengana
jotzen dugula. Hizkuntzalariek
liburuetan begiratzen dute eta
liburuak Frantzian eta Alema-

nian ikasi duten ingeniariek
idazten dituzte. Eta oraindik
gure artean bizirik dauden hi-
tzak eta esaerak ez daude hizte-
gietan jasoak, ikaragarrizko
aberastasuna baitugu. Eta hor
korapiloak eta arazoak sortzen
dira.
Niri gertatu izan zait hitz ho-

riek erabiltzen ditudan modua
dela eta, baten batek Euskal-
tzaindiari kontsulta egin izana.
“Jakobak horrela erabiltzen du.
Hori zuzena al da?”. Eta Euskal-

tzaindiak, noski, ezetz esan du.
Nik ikasi dut senarekin eta han
eta hemen galdetuz. Jakintsu
jendea ilargiaren gai honekin
hain interesatuta dagoenez,
pentsatu nuen lana jartzea. Li-
buruan ilargiaren egoerak eta
faseak izendatzen dituzten 108
izen bildu ditut, euskaraz erabil-
tzen direnak. Ea, mesedez, nork
argitzen digun kontua. 

Zuk ehunka hitz horiek jaso-
tzeko ez duzu Euskaltzaindira
deitzen. 
Ez, inoiz ez. Irratian, liburuetan,
hitzaldietan... egiten dut bilketa
lana. Joaten naizen herri guztie-
tan eskatzen dudan gauza baka-
rra arbela bat izaten da. Arbela
horretan esaten diren hitz guz-
tiak jasotzen ditut: zeinek esan
duen, zenbat urte dituen eta
nongoa den. Hori guztia ere ja-
sota daukat. 
Euskarak sekulako aberasta-

suna dauka eta lan oso-oso ur-
gentea egin beharra dago hitz
horiek biltzen. Gainera, jendea
laguntzeko prest dago. Nik he-
rriz herri jendearekin lortzen
dudan harremana beren jakin-
tza baloratzen lortzen dut. Nik
gauza batzuk badakizkit, baina
beste asko ez. Eta haien jakintza
jasotzea sekulakoa da. Eta jende-
ak asko eskertzen du, bat-batean
dakien hori baloratzen hasten
baita. Hori ikaragarria da. 
Jakintza hori guztia bildu, jaso

eta jendearen esku jartzea oso
garrantzitsua da. Eta horretara-
ko webgune bat sortzeko asmoa
daukat. Une honetan mundu
horren inguruan webgune bat
prestatzen ari gara, Argia-tik,
bai hitz horiek biltzeko eta baita
biltzen dugun hori azaltzeko eta
jendearen esku jartzeko. Bizi Ba-
ratzea proiektuaren baitako
ekarpena izango da, Bizibara-
tzea.eus webgunean, eta hurren-
go hil bukaeran hor izatea espe-
ro dugu. 

Eta hainbeste hitzaldi, irra-
tsaio, liburu eta webgune, nola
dago zure baratzea? 
Oso eskas. Lore ziztrin batzuk,
sagastitxo bat, nahiko lan ema-
ten didan mahastitxo bat... Gure
etxean baratzea aitonak egiten
du, eta eskerrak hari.  

«Joaten naizen herri

guztietan arbela bat

eskatzen dut. Arbela

horretan esaten

diren hitz guztiak

jasotzen ditut: 

zeinek esan duen,

zenbat urte dituen

eta nongoa den»
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Dagoeneko oporretan daude. Oporre-

tan zein eskola egunetan, baina, jola-

serako adina dute. Hala ageri dira

pankarta aurrean umeok, dagokien

bezala, seguruenik pankarta atzean

daudenak zer dela-eta bildu diren ho-

rra oso ondo ulertu gabe. Gurasoek,

beharbada, azaldu diete gizon batek

emakume bat hil duela. Jende askok,

ume izan gabe ere, ez du ulertzen

zergatik gizon batek hil duen emaku-

me bat. Beste batzuek ez dute ulertu

nahi. Emakumea zelako, izan liteke

azalpenetako bat; alegia, gizonak be-

ra baino indar fisiko handiagoa zuela-

ko. Beste bat, berriz, emakumea zela-

ko; alegia, erlijioetan bezala gizarte

eraketan ere berdintasuna asmo polit

baina hutsa baino ez delako, pertso-

nak beren izaeraren eta bizi baldin-

tzen arabera hierarkikoki sailkatzen

dituen sistemaren menpeko gizartean

bizi garelako. Egun batean, beharba-

da, pankarta oinean hazitako umeok,

neskek eta mutilek, mutilek eta nes-

kek, emakumeak erailtzea ohikoa zen

aspaldiko garai batez hitz egingo die-

te umeei.  Beharbada. Agian!

Xabier Izaga Gonzalez 

PANKARTA
OINEAN
HAZITAKO
UMEEN ZAIN
OTE?

C IKUSMIRA

Jaizki FONTANEDA | ARGAZKI PRESS
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hutsa

U
dako lehen egun beroarekin ba-
tera egiten ditugu etxean bela-
rrak. Arratsaldea arrastaloa eta
sardea eskutan hartuta pasa du-

gu biok. Zeri buruz idatzi ez nekiela esan
diot eta azkar bota dit erantzuna irriba-
rrez: «Niri buruz!». Gai asko nituen bu-
ruan. Guztiek batera alde egin dute eta
belar pizarrak bildu ahala berari buruz
idatziko ditudanak ere biltzen hasi naiz.
Jaio nintzenean, denek oso neska polita

nintzela esaten zuten; aitaren berdin-ber-
dina. Berak azkar atera zuen ondorioa:
alaba polita bada, aita ere bai. 30 urte be-
randuago bere antza dudala esaten diote-
nean, pasadizo bera kontatzen du eta se-
guru nago orduan bezalaxe egiten duela
irribarre. 

Umore fin-fineko gizona da gure aita.
Tabernan lan egiten zuenean «baserriko
txipiroiak» eskaintzen zituen eta bezero-
en barre algara lortzen zuen. Kotxe be-
rriak eramaten dituzten kamioiak ikusita
zergatik galdetzen genion umetan eta
«ordainsaria ez ordaintzeko» esaten zi-
gun. Iaz, bera min hartuta zegoelako, nik
ekin behar izan nion ardi jezteari lehen
aldiz nire bizitzan. Berak instrukzioak
ematen zizkidan, barre egiten zuen, hala
moduz moldatzen bainintzen eta «eske-
rrak ez duzun ardi esnetik bizimodua ate-
ra behar» esaten zidan irribarrez. Agian
horregatik gustatzen zaizkit hainbeste
txisteak, hitz jokoak eta umorea.
Lehen aldiz zinera amarekin nobiotan

hasi zenean joan eta lo hartu zuen. Sarre-

ra alferrik ordaindu zuela-eta ez zen
gehiago itzuli “Loreak” estreinatu zuten
arte. Ume txiki bat bezala joan zen zinera,
ilusioz beterik. Sekuentzia bateko prota-
gonista izan zen eta bera bezain harro ibi-
li ginen etxekoak, pantaila handian azal-
tzen zela jakinda.  
Belarretan pasako dugu astea eta urte-

roko erritualak egingo ditugu: pizarrak
bildu, traktorearen atzetik ibili eta azala
erre.  Erdi brometan esan dit berari buruz
idazteko eta behingoagatik broma serio
hartu diot. Belarrak ontzeko eguraldi ona
eta beroa behar dira. Niretzat eguzkiaren
alde onena itzala izan arren, belarrak egi-
tearen alderik onenetako bat aitarekin
denbora pasatzea eta bere lanetik ikastea
izaten da. •

0hutsa

Belarrak

Mirari Martiarena

hutsa

P
rentsako agerkariek hizki larritan
atera dute azken orduotan Gastei-
zen gertatutako erailketa matxis-
taren albistea. Hiltzaileak berak

aitortu omen du biktima akabatu eta zati-
katu ostean poltsetan sartuta bota zituela
gorpuzkinak Zadorra ibaira. Ez dago za-
lantza izpirik, ezta espekulaziorako zirri-
kiturik ere. Horregatik, hain zuzen ere,
bereziki deigarria da “El Correo”-n, gaizki-
learen ekintza zuritu nahian, kaleratuta-
ko izenburua: «Atxilotutakoaren auzoko-
ek ezin dute gertatutakoa sinetsi, ‘mutil
zintzoa zen’». Testuan erasotzailearen eta
bizilagunen arteko harreman adeitsua go-
raipatzeaz gain, alkohol eta drogekin lo-
tutako arazoei egozten diete gertatutako-

aren erantzukizuna, mutil zintzoa ez bai-
tzen, nonbait, bere ekintzen jabe. Horrela-
ko astakeriak irakurtzeak sumina eragin
dit. Baina ulergarria egin zait berri emai-
learen sinadurari erreparatu diodanean.
Albistea izenpetzen duen kazetaria ezagu-
na da hirian bere aurreiritzi islamofobo,
misogino eta klasistei informazio itxura
emateagatik. Sona handiko berri asmatu
bat baino gehiago dago bere curriculume-
an, kaleko arropaz jantzita igerilekuetan
bainatu omen zen emakume musulma-
narena, kasu. 
Duela astebete, egunkari berean, eskan-

daluzko lerroburua eskaini zion festa es-
parru batean gertatutako bortxaketa saia-
kerari: «Ertzaintzak mesfidantzaz hartu

du Aranako jaietan gertatutako sexu era-
soagatiko salaketa». 
Ondorengo lerroak erasoaren bi bikti-

men epaiketa dira: halako orduetan pa-
rrandan zebiltzala, hurrengo egunera arte
ez zutela Ertzaintzarengana jo... eta poli-
zia txosten konfidentzialetan baino ira-
kurri ezin daitezkeen datuak, betiere, sus-
moaren itzala  erasotakoen gainean
zabaltzeko. Horrelako titularrak ez dira
halabeharrez edo utzikeriaz sortuak, ai-
tzitik, ideologia bati men egiten diote. 
Terrorismo matxistaren aurrean eran-

tzukizunaren jomugan emakumeak jar-
tzea erabaki politikoa da, eta horrelako
kazetariak dira egunez egun ideologia ho-
ri elikatzen dutenak. •

hutsa

Apologetak

Koldo Sagasti



herritarrak

I
lehoria, altua eta irriba-
rretsua da Irene Pare-
des. Beti izan da horre-
lakoa. Haurra zenetik ez
da asko aldatu. Txikitan
kirola egiten zuen. Bere

esanetan, familian oso errotuta
dagoen ohitura da eta horrega-
tik beti ibili izan da korrikan,
mendian, bizikletan... Judo esko-
lak ere jaso zituen eta ondoren
atletismoarekin hasi zen. Futbo-
larekin betidanik izan du lotura
estua. «Oroimena dudanetik ba-
loi batekin ibili izan naiz», aitor-
tu zigun. Horregatik, agian, Le-

gazpin futboleko Lehen Mailan
jokatzera zihoan neska bat zego-
en zurrumurrua zabaldu zenean
inor ez zen harritu neska hura
Irene Paredes zela jakitean.
24 urte ditu orain, 25 egingo

ditu uztaila hasieran, eta bere
ametsa bete berri du: Liga ira-
baztea. Taldekide guztiak bezala
azpi-azpitik hasi zen, herriz he-
rri guztia eman eta kamiseta
izerdiz blaitzen, unean-unean
janzten zituen koloreak sutsuki
defendatzen. Ilintxa Legazpiko
taldean hasi zen, eta, ondoren,
denboraldi bat eman zuen Urre-

txu-Zumarragako Urolan, biak
ala biak Ohorezko Erregional
mailakoak. Bertatik orduan Hi-
rugarren Mailan zegoen Zarau-
tzek fitxatu zuen. Laster Realak
bere abilezian erreparatu eta
Donostiako taldean jokatzen 
hasteko proposamena egin zion.
Honakoa sekulako pausoa izan
zen berarentzat. «Sufritu egin
nuen, baina azkenean ohitu
egin nintzen. Zailena atletismoa
utzi behar izatea izan zen, une
horretan oso ondo nenbilelako.
Baina pentsatu nuen atletismoa
beti hor egongo zela eta Realak

deitzea ez dela beti gertatzen»,
aipatu zuen futbolariak.  
2008tik 2011ra egon zen Zu-

bietan, Lezamatik deia jaso zuen
arte.  «Ni beti realzalea izan
naiz –aitortu zuen–, baina Ath-
leticek deitu zidanean Realare-
kin zazpigarren-zortzigarren
postuan ibiltzen ginen. Athletic
lehenengo, bigarren, hiruga-
rren... zebilen. Futbolari bezala,
nire ametsa izan da gorenera
iristea, eta, ahal bada, tituluren
bat irabaztea. Zaila izan zen bai-
na hori erabaki nuen». Eta ho-
rrela, hurrengo denboraldian
zuri-gorriz jantzi zen.
Pixkanaka bere lekua egin

zuen taldean, defentsa moduan
jokatzen. Baina tituluak ez ziren
iristen! «Ni Athleticera horreta-
ra etorri nintzen, eta iritsi nin-
tzenetik dena porrotak ziren: Li-
ga galdu, Kopa galdu…», baina
azkenean iritsi da, «iritsi da
behingoz hainbeste desio nuen
titulua», bota zuen. 
Baina ez zuten gabarrarik ate-

ra. Gaiaren inguruan eztabaida
sortze hutsa pauso baikorra den
arren, oraindik bide handia da-
go berdintasuna lortzeko, eta ki-
rola ez da salbuespena. Futbole-
an ere neskak bigarren mailan

infraganti

Futbol Liga irabazi berri du Irenek Athleticeko taldekideekin
batera. Bere ametsa zen hori lortzea eta pixkanaka joan da
gerturatzen, azkenean garaikurra esku artean izan arte.
Txikitatik izan da oso kirolaria eta inor ez zen harritu
Legazpin Lehen Mailan jokatzen hasi behar zen berria
herrian zabaldu zenean. Betiko Irene izaten jarraitzen du.

IRENE PAREDES

San Mames zaharreko arku famatua Lezaman dago egun oroigarri gisa. Argazkian, Irene Paredes arkua atzean duela. Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS
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egon behar. Kontuak kontu, Liga
irabazi zuten eta ederki ospatu
zuten, gabarrarik gabe izan ba-
zen ere. «Harrera izugarria egin
ziguten. Esan zutenez 10.000
pertsona inguru gerturatu zi-
ren, zaila da jakitea, baina seku-
lakoa izan zen. Jende pila bat jo-
an zen! Amets bat bezalakoa
izan zen. Hainbat Liga irabazita-
ko kideak baditugu taldean eta
esaten zidaten kristoren jaia
izango zela, baina ez nuen espe-
ro hainbesterako izatea», aipatu
zuen pozez gainezka.
Gabarraren aferari buruz esan

zuen jendeak eskatu egin zuela
baina klubak erabaki zuela ez
ateratzea. «Mutilek Superkopa
irabazi zutenean bezala ospatu-
ko genuela esan ziguten, eta, be-
no, guri, egia esan, benetan in-
porta zitzaiguna Liga irabaztea
zen. Guk bagenekien ospatu
egingo genuela, berdin zitzai-
gun nola. Eta klubak autobusa
proposatu zuenez, ba autobu-
sa… eta, ezer egongo ez balitz, ba
ezer. Jendearekin beste modu
batera ospatuko genuke», esan
zuen baikor. 
Neskek oraindik eskuratu ez

duten beste eskubide bat Bilbon
jokatzea da, San Mamesen. Noi-
zean behin joaten dira, partidu
bereziak direnean, baina norma-
lean Lezaman aritzen dira.
«Gustatuko litzaiguke San Ma-
mesen jokatzea baina badakigu
zaila dela horrelako estadio bat
betetzea. Lezamara jende dezen-
te etortzen da; 1.000 pertsona
inguru. Aurten bospasei parti-
dutan bete da zelaia (1.500 per-
tsonentzako edukiera du). Baina
San Mamesera joatea eta 2.000
pertsona bakarrik etortzea...»,
komentatu zuen horrelako ins-
talazio bat zabaltzeak kostu

handia suposatzen duela irado-
kiz.  
Athleticek zale pila bat ditu, 

baina neskek ez dituzte hainbes-
te jarraitzaile izaten nahiz eta
maila gorenean egon. Ireneren
ustez kontuan hartu beharreko
hainbat faktore badaude. Lehe-
na, honakoa: «nesken partidak
gehiago promozionatu behar di-
ra jende gehiagok ikusteko».
Nork egin behar du lan hori?
Klubak berak, baina baita komu-
nikabideek ere. «Prentsan eta te-
lebistan ez gara asko ateratzen
eta jendeak ez daki zer egiten
dugun ere. Aurten bai, ondo ibili
eta gehiago agertu gara komuni-
kabideetan, eta, hala, jendeak
gehiago jarraitu gaitu eta gehia-
go etorri da zelaira. Denboraldi
kaskar bat eginez gero, aldiz, 
jendeak ez daki ezta sailkapene-
an non gauden», azaldu zuen. 
Egoera horrek «amorrua eta

pena» sortuagatik, egunero bo-
rrokatzen dira lehoi emeak ho-
rrelako gauzak pixkanaka alda-
tzen joateko, berez «gizartearen
beraren arazoa» delako, ez baka-
rrik futbolariena. Eta pixkanaka
emakumezko futbolariei egin-
dako gorazarreak ere hasi dira
heltzen. Iaz Legazpiko zazpiko
futbol txapelketan ohorezko sa-
kea egin zuen, txalo artean. Ur-
teetan bertan jokatu izan du eta
bere lagun taldearekin txapelke-
ta irabazi ere egin zuen. Baina
profesionala izatera pasatu ze-
netik, harmailetatik ikusi izan
ditu partiduak. Iaz ere Udalak
harrera egin zion. «Denoi gusta-
tzen zaizkigu honelako gauzak,
baina, egia esan, niri berdin dit.
Nik egiten dudanarekin disfru-
tatzen dut, eta herrira joatean
pertsona normala bezala har-
tzea gustatzen zait», esan zuen.

Nahiz eta betiko Irene izaten
jarraitu, orain jendeak partidei
buruz galdetzen dio, eta zer egi-
ten duen jarraitzen du. Eta hori
berarentzat primerakoa da. Hori
bai, neska futbolariak gizartean
lekua egiten hasi besterik ez di-
ren bitartean, mutilak benetako 
izarrak dira. Hala, gauzek aurre-
ra egiten duten bitartean, neska
gehienek, nahiz eta dedikazioz 
profesionalak izan, beste ogibi-
de bat ere badute, ez dutelako
soldata astronomikorik jaso-
tzen. «Badago jendea futbolera
dedikatzen dena, baina epe la-
bur batez. Bizitzeko ematen du,
baina futbolarekin amaitzean ez
daukazu ezer. Horregatik, gehie-
nok ikasi edo lan egiten dugu
goizetan», azaldu zigun. 
Irenek goizetan lan egiten du,

eta, arratsaldetan, entrenatu. El-
karrizketa egin genuenean, gai-
nera, ikastaro bat egiten ari zen

eguerditan. Berarekin hitz egite-
ko tarte bat ateratzea kostatu zi-
tzaigun. «Nik Soin Hezkuntza  
ikasi nuen, gero master bat egin
nuen eta orain Lezaman nabil
Bizkaiko klubekin harremanak
kudeatzen. Gurekin teknifikazio
modura entrenatzera etortzen
diren nesken kontrola eramaten
dut. Talde batzuen entrenamen-
duetan laguntzeko eskatzen di-
date batzuetan, eta hitzaldiak
ere ematen ditut», esan zuen. 
Pozik dago Irene orain arte

lortutakoarekin. Euskal Selek-
zioan zein Espainiakoan jokatu
izan du eta horrek beste herri
batzuk ezagutzeko aukera eman
dio. «Ikaragarria da ikustea zein
maila dagoen beste liga batzue-
tan». Futbola gustatzen zaion
edonork nahiko luke horrelako
esperientzia bat bizitzea.•

hutsa

Nagore Belastegi Martin

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

«Ondo ibiltze garenean gehiago agertzen gara
komunikabideetan, gehiago jarraitzen gaituzte
eta zale gehiago etortzen dira. Kaskar bagoaz,
jendeak ez daki ezta sailkapenean non gauden»

«Hainbat Liga irabazitako kideak baditugu
taldean eta esaten zidaten kristoren jaia
izango zela, baina ez nuen espero harrera 
hainbesterainokoa izatea»
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Juantxo EGAÑA

KEYSTONE VIEW COMPANY

BILBOKO PORTUKO EMAKUME ZAMAKETARIAK

XIX. mendearen amaieran, Bil-

boko portuan, emakumeek

egiten zituzten zamaketa la-

nak, batez ere ikatza deskar-

gatzeko lanak. Laneguna oso

gogorra izaten zen: askotan

hamabi ordura ere iristen zen.

Eta horri etxean egiten zuten

lana batu behar. Hori guztia

gutxi ez, eta gizonezkoei bai-

no gutxiago ordaintzen zie-

ten. Emakumeok sufritzen zi-

tuzten lan baldintza kaskarren

berri eman zuen garaiko zen-

bait komunikabidek, “El Libe-

ral” egunkariak kasu. Eta langi-

leek ere protesta egin zuten

egoera salatzeko. 1903. urte-

an Portuko Langileen Elkartea

sortu zuten. Egile ezezagune-

ko argazkian ikatzaren deskar-

ga jasotzen da. Argazkia Keys-

tone etxeak zabaldu zuen,

AEBetako Pennsylvania esta-

tuan sortua eta irudi estere-

oskopikoetan espezializatua. 


