
ZABUTIK SALTO TXAPELERA
MIRIBILLAN JOKATUKO DA GAUR BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETAKO FINALA. ZORTZI BERTSOLARI IGOKO DIRA

ZABU ARROSARA, ZEINEK SALTO EDERRENA EGIN. TXAPELDUN BERRIA IZANGO DU BIZKAIAK ETA BERTSOGINTZAN

HAIN MARKA SAKONA UTZI DUEN XABIER AMURIZAK LOTUKO DIO TXAPELA BURURA. > 12 Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

ONDAREA SOINEAN: Egun
«baserritar jantzi» gisa ulertzen
dena leial al zaio jatorrizkoari? > 22

ASTEARI ZEHARKA BEGIRA

Kalera Kalera eta presoen
Kolektiboaren eztabaida  IÑAKI ALTUNA   > 11

www.gaur8.info
mila leiho zabalik

2016ko abenduaren 17a |  X. urtea  •  498. zbk.
0,50 euro 



Arduraduna: Amagoia Mujika Telleria. Erredakzioa: Xabier Izaga Gonzalez.

Argitaratzailea: Astero. Lege Gordailua: SS-77/07. Helbidea: Portuetxe 23-2a. 20018

Donostia. P.K.: 1099. Tel.: 943 31 69 99 / Faxa: 943 31 69 98. e-posta: info@gaur8.info.

Publizitatea: Euskal Prensa. Tel.: 94 424 72 06.mila leiho zabalik

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILAK
(HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAK) DIRUZ LAGUNDUA

Haiti: «Matthew» urakanari

krisialdi politikoa eta eskubide

urraketak batu zaizkio 04

Biktima ala borrero? 07

Ban Ki-moonen agurra, tirabira

diplomatiko eta gatazka artean 08

Zortzi bertsolari kulunkan,

Bizkaiko txapela harrapatzeko 12

Gaur egungo «baserritar jantziak»

jatorrizkoen berdinak al dira? 22

Akaso inoiz ikusi duten astorik

politena 25

In fraganti: Belen Nevado 28

Juantxo Egañaren behatxulotik 31

4

22

8

28

SINADURAK:

03  Isidro Esnaola: Txina eta 

       Mendebaldeko gobernu ereduak

10  Saioa Aginako: Gezurretan?

11  Iñaki Altuna: Kalera Kalera

       eta presoen Kolektiboaren 

       eztabaida 

20  Beñat Gaztelumendi:

       Jabetzaren eta gabeziaren 

       tarteko oreka eutsiezin hori 

21  Laura Mintegi: Donostiako 

       Protokoloaren garrantzia 

26  EXPRAI

27  Antton Izagirre: Gure dorreak

27  Miren Azkarate: Hara eta hona 

       «pertenentziekin»

21  Ana Arruarte Lasa: Hezkuntza 

       materiala berrerabiltzen: 

       ikaste-objektuak



2016 | abendua | 17 

GAUR8• 2 / 3hutsa

at
ze

rr
ia

P
asa den igandean hamabost urte bete ziren Txi-
na Munduko Merkataritza Erakundeko kide bi-
lakatu zenetik. Epe horretan munduko merka-
taritzan Txinak duen pisua bikoiztu egin da:
munduko esportazioetan Txinaren zatia %5,9
izatetik %13 izatera igo da; inportazioei dagokio-

nez, %5,4tik %11ra hazi da Txinaren puska. Denbora horre-
tan, beraz, Txinaren pisua etengabe handitu da. Munduko
merkataritzako joko arauak, alabaina, ez ditu alde izan. Gai-
nerako kideek baldintza bat jarri zioten: hamabost urteko
epea zuen merkatuko ekonomia estatusa lortzeko. Teorian,
ekonomia zentralizatu batetik merkatuko ekonomia batera
igarotzeko denbora ematen zioten. Edozein kasutan, epea
beteta, Txinak bere burua merkatu ekonomiatzat jotzen du
eta horren araberako urratsak egiten hasi da. Astelehenean,
AEBetako eta Europar Batasuneko dumping azterketetan
erabiltzen dituzten metodologiak berrikusteko eskaera ba-
na egin zuen.

Merkatu ekonomia estatusa
lortu bitartean, beste estatuek
abantaila nabarmenak izan
dituzte. Esaterako, dumping
azterketetan, Txinako prezio-
ak erabili ordez, hirugarren es-
tatu batekoak erabiltzeko au-
kera zuten, kasu askotan
adibide nahiko bidegabeak
erabiliz gainera. Horrela, bai
Europar Batasunak altzairua-
ren kasuan bai AEBek beste
hainbat kasutan dumping
egoerak eman direla ondo-
rioztatu izan dute, Txinako
hainbat produkturen salmenta garestitzeko muga-zergak
ezarriz. Edozein kasutan, kanpo merkataritzan, estatu de-
nek zikin jokatzen dutela kontuan hartu behar da. Hori dela
eta, kanpoko merkataritza harremanak elkarren arteko ha-
rrapaketa prozesu gisa definitu izan ditu batek baino gehia-
gok. Merkataritza librearen aldeko erretolika gauza bat da,
eta, zarata handirik gabe bertako produkzioak babesteko
neurriak hartzea, beste bat. Protekzionismoa beti egon da
presente; Trumpek erretolika besterik ez du aldatu.

Aldaketak beste esparru batzuetan ere sumatzen dira.
Txina merkatu ekonomia den ala ez eztabaida teoriko in-
teresgarria izan daiteke, baina argi dagoena honako hau
da: bertako gobernu eredua nabarmen aldentzen da AE-
Betako edo Europar Batasuneko ereduetatik. Txinan iriz-
pide ekonomikoen gainetik irizpide politikoak lehenes-
ten dira. Ekonomia beti helburu politikoetara egokitzen

da, ez alderantziz. Txinako buruek eskarmentu luzea dute
herrialde jendetsu eta nahiko txiro baten kudeaketan, eta
esperientziak erakutsi die muga oso estuetan mugitzen
direla. Hori dela eta, baliabide ekonomikoak helburu poli-
tikoen arabera erabili behar diren uste sendoa dute. 

AEBetan eta Europar Batasunean beste eredu bat nagu-
situ da: irizpide ekonomikoak irizpide politikoen gainetik
jarri dira etengabe. Salbuespena Alemaniaren batze pro-
zesua izan zen. Garaian kantziler zenak, Helmut Kohlek,
markoen trukean Alemaniako Errepublika Demokratiko-
ko eta Alemaniako Errepublika Federaleko markoak pare-
katzea erabaki zuen –bat baten truke  –, ekonomialari guz-
tien iritziaren aurka. Ekonomialariek uste zuten, arrazoiz
gainera, Alemaniako Errepublika Demokratikoko marko-
ak ez zuela hainbeste balio. Azkenean, irizpide politikoa
gailendu zen eta egoera hori helburu politikoak lehenes-
tearen adibide bakartzat gelditu da. Egun, aldiz, krisiaren

gestioa nola egiten den ikustea besterik ez dugu botere
ekonomikoak agintzen duela eta bere interesak eta ikus-
puntuak beti gailentzen direlako ikusteko.

Botere ekonomikoaren eta politikoaren arteko harre-
manen Mendebaldeko ereduan funtsezko aldaketa suma-
tzen da: botere ekonomikoaren ordezkariak jada ez dira
konformatzen kanpotik eragitearekin, gero eta gehiago
politikarien lekua hartzen ari dira. Hori nabarmena da hu-
rrengo AEBetako presidentea, Donald Trump, osatzen ari
den gobernuan. Hala ere, joera orokorragoa da: beste esta-
tuetako gobernuetan ere nabaria da. Diruaren aginte ezku-
tu batetik ageriko gobernu batera igarotzen ari da eredu-
garritzat jotzen den Mendebaldeko demokrazia. Krisi gero
eta sakonago baten zantzuak erakusten ari da. Demokrazia
berreskuratzeak politika ekonomiaren gainetik jartzea es-
katzen du. •

{ datorrena }

Txina eta Mendebaldeko
gobernu ereduak

Diruaren aginte ezkutu batetik ageriko
gobernu batera igarotzen ari da
eredugarritzat jotzen den Mendebaldeko
demokrazia. Krisi gero eta sakonago baten
zantzuak erakusten ari da
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herritarrak

M
a t t h e w
urakanak
tx ik i z i oa
e r a g i n
zuen ira-
gan urrian 

Haitin, 2010eko lurrikara borti-
tza gogora ekarriz. Pasa den
urriaren 4an ukitu zuen Karibe-
ko uhartea. Laugarren mailako
urakan bortitzak 240 kilometro
orduko haize bolada izugarriak
eragin zituen, 300 eskolatik go-
ra, urteko uztak eta elikagai
erreserbak hondatuz. Datu ofi-
zialen arabera, 546 hildako utzi
zituen, 1,5 milioi biztanle daude
premiazko laguntza beharrean
eta 175.000 lagunek utzi behar
izan dute euren bizilekua. Oro-
tara, urakanak bi milioitik gora
biktima utzi ditu. Kalte materia-
lak itzelak izan dira; errepideak,
azpiegiturak, osasun etxeak...
gelditu dira erabili ezinik. 
Robin Guittard Amnesty In-

ternational gobernuz kanpoko
erakundeko Karibeko lantalde-
ko kidea da. GAUR8 berarekin
mintzatu da Haitiren egoerari
buruz. Naturak eragindako txi-
kizioari, migrazio arazoak eta
krisi politikoa batzen zaizkio.

Nola deskribatuko zenuke
«Matthew» urakanaren ondo-
rengo Haitiko egoera?
Lehenik eta behin argi izan be-
har da Haitiko egungo egoera
faktore ugariren ondorioa dela.
Azpiegituren arloan gabezia
handiak ditu Haitik eta horrek
erakunde publikoak eta Estatua
bera ahuldu egiten ditu. Esta-
tuak ahaleginak egin dituen
arren, Haitik ez du azpiegitura
eta baliabide nahikorik honda-
mendiei aurre egiteko. 2010eko
lurrikara da esaten ari naizena-
ren adibiderik argi eta tragikoe-
na. Matthew urakanaren aurre-
ko egoera oso latza zen jada.
2010eko lurrikarak eragin zuen
krisi humanitarioa konpondu
gabe zegoen. Duela sei  urte
etxebizitza galdu zuten 60.000
haitiarretik gora desplazatuen-
tzako kanpalekuetan bizi ziren
oraindik urakana gertatu zene-
an. Egoera negargarri horren ar-
dura ez da soilik Estatuarena,
nazioarteko komunitatearena
ere bada.

Naturak eragindako honda-
mendiei migrazio krisialdia
gehitu behar zaio. Haiti hegoal-
dean, eremurik kaltetuenean
hain justu, Dominikar Errepu-
blikatik kanporatutako haitia-
rren kanpaleku bat dago. Bertan,
bizi baldintzak penagarriak zi-
ren urakana gertatu aurretik
ere. Giza eskubideen arloan ere
gabezia larriak antzeman ditu-
gu, esaterako, justizia arloan.
Presoen % 70 prebentiboak dira.
Urteak daramatzate prebentibo
gisa; pentsa, askotan jaso deza-
keten balizko zigorrean aurrei-
kusitakoa baino denbora dezen-
te gehiago ematen dute preso
prebentibo gisa. Gerta daiteke
garrantzi gutxiko lapurreta ba-
tegatik bost urte egotea preso
epaiketarik gabe, eta, epaitua
izatean, bi urteko kartzela zigo-
rra jasotzea. Justizia sistemak ez
du balio. Horrez gain, krisi poli-
tikoa sakona da. Iaz, presidentea
eta udal agintariak hautatzeko
hauteskundeen lehen itzulia
egin zen, baina iruzur salaketak
tarteko emaitzak bertan behera
utzi zituzten. Urrian errepikatu
behar zituzten hauteskundeak, 
baina urakanaren ondorioz
atzeratu egin zituzten. [Azaroa-
ren 20an egin ziren presidente-
tzarako hauteskundeak. Behin-

«Gure erronka azpiegituren
eta eskubideen alorretan

Haitiren prestakuntza maila
hobetzea da»

ROBIN 
GUITTARD

Jada bi hilabete pasa dira «Matthew»

urakanak Haiti kolpatu zuenetik. Naturak

eragindako txikizioari krisialdi politikoa eta

giza eskubideen urraketak batzen zaizkio.

Ainara Lertxundi

AMNESTY INTERNATIONAL
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behineko Hauteskunde Batzor-
deak iragarritako emaitzen ara-
bera, Jovenel Moïse PHTK alder-
diko hautagaiak botoen %55,67
lortu zituen, eta, Jude Celestin
LAPEHeko kideak, %19,52. Azken
horrek emaitzok ez dituela
onartzen ohartarazi eta mobili-
zatzeko deia luzatu dio jendar-
teari. Bigarren itzulia urtarrila-
ren 29an egingo da]. Faktore
horiek guztiek Haitiko egoera
lehertzeko zorian utzi dute.

Dominikar Errepublikatik mi-
laka haitiar kanporatu dituzte.
Zein da euren egoera?
Munduko Migrazio Erakundea-
ren arabera, Dominikar Errepu-
blikako migrazio politika be-
rriak behartuta, 2015etik haitiar
jatorria duten edo Dominikar
Errepublikan jaioak izanagatik
bertan egoera alegalean zeuden
1o0.000 inguru itzuli dira Hai-
tira. Historikoki, migrazio han-
dia egon da bi herrien artean,
eta urte luzez araututako mugi-
mendua izan da. Dominikar
Errepublikan haitiarrak kontra-
tatzen zituzten azukre-kanabera
plantazioetan lan egiteko. Bai-
na, 2013an, Auzitegi Konstitu-
zionalak dominikar herritarta-
suna kendu zien milaka etorkini
atzeraeraginezko izaerarekin.
Gobernuak deportazioak eten
zituen, paperik gabe zeudenen
egoera legeztatzeko.  Baina,
2015eko uztailean, deportaziok
berriz martxan jarri zituzten;
hala, haitiar jatorriko etorkin
askok itzultzea erabaki zuten,
beldurragatik. Deportazioetan
giza eskubideen urraketa ohi-
koa da; legea eta pertsonen
duintasuna ez dira beti aintzat
hartzen. Deportazioak bortitzak
eta arbitrarioak izan ohi dira,
maiz familiak elkarrengandik
bananduz. Askotan ez dute den-
borarik ere euren ondasunak
biltzeko.  Gutxi gorabehera,
60.000 bat pertsona euren ka-
buz itzuli dira Haitira. Jaso ditu-
gun lekukotasunen arabera, as-
kok alde egiteko mehatxu eta
presioak jasan zituzten. Gainon-
tzeko 40.000 horien artean, er-
diak dominikar legedia errespe-
tatuz kanporatu dituzte. Horrek
gauzak ondo egiteko nolabaite-
ko borondatea erakusten du,

hots: kasuak banaka aztertu eta
Dominikar Errepublikan jaiota-
ko inor ez deportatzeko nahia
agertzen du. Baina legezkoak ez
diren deportazioak ere egon di-
ra. Mugaren zaintzaz ardura-
tzen den unitate militarrak egin
ohi ditu legez kanpoko deporta-
zio gehienak. Horien atzean us-
telkeria dago. Ohikoa da solda-
du batek etorkin multzo bat
atxilotzea eta lasai uztearen tru-
ke dirua eskatzea. Eskatukoa
ematen ez badiote, deportatu
egiten ditu. Egoera oso konple-
xua da, horregatik, garrantzi-
tsua da egoerak desberdintzea,
ez baita zuzena esatea 100.000
pertsona deportatu dituztela. Bi
herrialdeek erantzukizun han-
dia dute; Dominikar Errepubli-
kak nazioarteko legedia errespe-
tatu behar du eta Haitik ere 
egoerari tamainako erantzuna
eman beharko lioke. Baina ez da
hala. Estatuak huts egiten du.
Mugara iristean deportatuek ez
dute inolako laguntzarik. Mu-
gan ez dago erakunderik. Ur-
horniketa eta bestelako oina-
rrizko zerbitzurik gabeko
kanpalekuak eraiki dituzte Haiti
hegoaldean, mugan. Osasun eta
hezkuntza eskubideak utopia
hutsa dira kanpalekuotan. Hala,
bi herrialdeotan zatituko uhar-
tea migrazio krisi latza bizitzen
ari da. Amnesty International
eta gobernuz kanpoko gainon-
tzeko erakundeak oso kezkatuta
gaude.

Herritartasuna kendu ostean,
milaka pertsona aberri gabe
gelditu dira Dominikar Erre-
publikan. Hortaz, ez dira inola-
ko eskubideren jabe.
Pertsona horien egoera kezka-
garria da. Aberrigabeak izanik,
ez dute nortasun agiririk, eta,
esan bezala, egoera horretan
ezer gutxi egin dezakete, ez bai-
tira legalki existitzen. Umeak
badira, lehen hezkuntza amaitu 
dezakete, baina arazo handiak
izango dituzte bigarren hezkun-
tza egiteko. Eta unibertsitatea-
ren ateak erabat itxita dituzte.
Prestakuntzarik gabe, baldintza
duinak eskaintzen dituzten lan-
postuetara aurkezteko aukera-
rik ez dute. Lan txikiekin bizi-
rauten dute. Gizonak badira,

eraikuntzan lan egin dezakete;
emakumeek, aldiz, zailtasun
gehiago dituzte. Maiz, tratu txa-
rrak eta sexu-abusuak pairatzen
dituzte. Dominikar Errepubli-
kak egoera konpondu behar du
ahalik eta azkarren, herritarta-
sunik gabeko pertsonon seme-
alabak ere baldintza berdinetan
jaiotzen ari baitira. 2013an ken-
dutako herritartasuna itzul die-
zaietela eskatzen dugu Amnesty
Internationalen izenean.

Zenbat pertsona daude egun
herritartasunik gabe?
Erantzuteko galdera zaila da. Ez
dugu zifra zehatzik. Iheslarien-
tzako Nazio Batuen Goi Manda-
tariak Dominikar Errepublikan
herritartasuna galtzeko arris-
kuan 130.000 pertsona daudela
ohartarazi du. Baina Auzitegi 
Konstituzionalak lau belaunal-
diri kendu die herritartasuna;
herrialdean 1929tik hona jaiota-
koei hain zuzen. Ez dago kopuru
zehatz bat jakiterik. Zehatz-me-
hatz dakigun bakarra honakoa
da: gaur egun bi gurasoak atze-
rritarrak –haitiarrak– dituzten
100.000 pertsona bizi dira Do-
minikar Errepublikan, bertan
jaio eta hezi dira. 2013ko epaiak
baditu aurrekariak, ez da egun
batetik besterako kontua. 90eko
hamarkadaz geroztik, erregistro
zibilean nortasun agiria berri-
tzeko edo egiteko oztopoak jarri
dizkiete haitiar jatorriko herri-
tarrei. Azken hamarkadan, gura-
so edo aitona-amona haitiarrak
dituztenei nortasun agiria edo-
zein aitzakiarekin ukatzen die-
te. Paperak ukatzeko erabili ohi
dituzten argudioen artean dau-
de euren abizenek frantses ku-
tsu handiegia dutela eta horrek
haitiarrak direla esan nahi due-
la edota azal kolore beltzegia
dutela. Auzitegi Konstituziona-
laren epaiak arau diskrimina-
tzaile eta arrazistok legeztatu zi-
tuen. Haitiarrekiko ezinikusiak
sustrai kultural sakonak ditu;
hamarkada luzez, euren aurka-
ko imajinario kolektibo bat bul-
tzatu dute agintari dominika-
rrek. Diskriminazio arazo bat
dagoenik ez da onartu ere egi-
ten. Gobernu dominikarrak
arrazismoan oinarritutako dis-
kriminazioa dagoenik ere uka-

tzen du. Noski, horrela arazoa
konpontzea ezinezkoa da, kon-
ponketaren lehen urratsa ara-
zoa bera aitortzea baita. 

Nazio Batuetako idazkari na-
gusiak, Ban Ki-moonek, kolera
izurritearengatik barkamena
eskatu die duela gutxi haitia-
rrei. Nola baloratzen duzu?
Nazioarteko komunitatearen
paperaz mintzatu garenean, ko-
lera izurritearekin gertatu dena
adibide argi eta tristeena da, zo-
ritxarrez. Frogatuta dago kolera
Nepaleko kasko urdinen kanpa-
leku batean hasi zela; ondoren,
irlan zehar barreiatu zen. Urte
luzez, ardura oro ukatu zuten
kasko urdinek. Soilik pasa den
udan onartu zuen Nazio Batuen
Erakundeak 2010eko izurritea-
rekin zerikusia zuela. Emandako
erantzuna lotsagarria izan da.
Jada sei urte dira izurritea hasi
zenetik eta oraindik ere bikti-
mek eta euren familiek ez dute
inolako kalte-ordainik jaso; eu-
rentzat ez da inolako justiziarik
izan oraindik. Gu ez gara epaile-
ak, baina 800.000 kaltetutik
gora ditugu eta justizia merezi
dute. Eta ez dugu ahaztu behar 
10.000 pertsonatik gora hil zi-
rela kolerak jota. Nazioarteko
komunitatea Haitiri begira da-
go, hedabideek interesa dute,
baina nire buruari egiten dio-
dan galdera honakoa da: nazio-
arteko komunitateak iraganeko
akatsak errepikatuko ote ditu?
Haitiarrak euren lurraldearen

eraikuntzaren aktore bihurtu
behar ditugu, ezin dira ikusle
huts izan. Hori izan da nazioar-
teko komunitatearen beste
akats bat; haitiarrei protagonis-
moa eman beharrean, bigarren
maila batean jarri ditu. Lehenta-
suna, orain, 2010eko lurrikarak
eta 2016ko urakanak etxerik ga-
be utzi dituen milaka pertsonei
etxebizitza eskubidea berma-
tzea da, eta horren ardura ez da
soilik Estatuarena, nazioarteko
komunitatearena ere bada. Gure
erronka azpiegituren eta esku-
bideen alorretan Haitiren pres-
takuntza maila hobetzea da; al-
diz, krisi politikoaz gain, natur
hondamendien ondorioak ere
baditugu eta hori oso konbina-
zio toxikoa da.
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Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) 
gobernuz kanpoko erakundeak salatu
duenez,Matthew urakana gertatu eta bi
hilabetera desplazatuen bizi-baldintzek
okerrera egin dute. Oraindik ere, milaka
pertsona behin-behineko kanpalekuetan
bizi dira, janaririk edo ur horniketarik
gabe. Urruti kokatuta dauden
komunitateetara laguntza ez da iritsi.
Sud eta Grand’Anse departamentuetan,
«bizi-baldintzek nabarmen egin dute
okerrera». Astebetean, bost urte baino
gutxiagoko 163 haurri eman diete 
laguntza MSFk aipaturiko
departamentuetan dituen klinika
mugikorretan. Arnas arazoak zituzten.
Haurren %5 pneumonia eta bronkitisa
jota zeuden. «Gaixotasun horiek aterpe
egoki bat ez izatearen ondorio dira.
Gauean, zonalde menditsuetan, hotz
handia egiten du, eta, maiz esan bezala,
ez dute hotzari aurre egiteko aterpe
nahikorik. Beste ume batzuek beherakoa
edota larruazaleko gaixotasunak dituzte, 
ur edangarririk ez dutelako. Ur horniketa
arazo kronikoa zen Haitin, baina
urakana eta gero areagotu egin da»,
azaldu du Chiara Burzio MSFko
koordinatzaileak. Hego-mendebaldean
dagoen Port-a-Piment izeneko herriko
osasun etxean, egunean batez beste
kolerarekin kutsatutako zazpi pertsona
jasotzen dituzte.
MSFren web orrialdean, Elisabetta

Maria Fagak, larrialdietako
koordinatzailea Haitin, bere esperientzia
idatzi du nazioarteko komunitatearen
arreta bereganatzeko eta egoeraren
larritasunaz ohartarazteko. «Port-a-
Pimentera iritsi nintzenean egoera
mingarria eta kaotikoa zen. Paisaia
txikituta zegoen, eta, jendea, etsita. Ez
zegoen elkar komunikatzeko modurik.
Pertsona batzuek desagertutako
senideak bilatzen zituzten hondakinen
artean. Beraien etxebizitzak nola gelditu
ziren erakusten ziguten; kasu batzuetan
torloju batzuk besterik ez ziren
gelditzen, edo pareta bat soilik. Hala ere,
euren etxeak bizi-bizi zituzten 
pentsamenduan; ‘begira, hori nire gela
zen, eta beste hori, sukaldea, eta horkoa,
egongela…’ Deskribapen horiek zeharo
hunkitu ninduten», azaldu du Fagak bere
idazlanean. «Urak Baraderes hiriko
inguru guztiak hartu zituen. Bertako
osasun etxe asko erabili ezinik gelditu
ziren. Haitiar asko euren etxeen
hondakinekin aterpeak eraikitzen hasi
ziren. Baina ez zuten material eta

erreminta egokirik horretarako»,
gaineratu du.
«Putzu batzuk itsasoko urarekin

kutsatu ziren eta beste batzuk
zaborrarekin. Egun horietan egon ziren
lur-irristatzeek bailaretan dauden
iturrietako ura kutsatu zuen. Jendeak
kloro-pastillak eskatzen zizkigun». Fagak
konpromiso askoz handiagoa eskatu du.

Nazio Batuek egin zuten laguntza
deialdia, adibidez, ez da bete. 
«Adostutakoaren %28 soilik bildu da,
herritarren beharrak areagotzen ari
diren bitartean. Kolerari aurre egiteko
baliabide gehiago behar ditugu,
infekzioak gutxitzeko bereziki. Ur
edangarria eskura izatea funtsezkoa da.
Kloro-pastillak behin-behineko
konponbidea besterik ez dira. Horniketa
sistemak lehenbailehen konpondu behar
dira: jendeak kutsatutako iturriak
erabiltzen ditu, beste irtenbiderik ez du-
eta», plazaratu du MSFko
koordinatzaileak.
«Herrixketara iritsi ahal izatea erronka

izugarria da; sarbideak konpondu gabe
daude. Kostaldearen beste aldean,
bailarak daude. 2.500 metroko mendiak
ditugu erdian eta mendi horietan
hamaika herrixka daude. Horietara
iristea ia ezinezkoa zaigu, errepideetako
egoera tamalgarria baita. Zuhaitz enbor
erori ugari daude. Eskura ditugun
garraiobide guztiak erabili behar ditugu;
motorrak, autoak, helikopteroak... edo
zuzenean oinez joan. Toki batzuetara
material medikua eraman ahal izateko
astoak alokatu ditugu. Kamioiak ezin
dira pasa errepide edo autopista jakin
batzuetatik. Nippesen bi errepide
nagusietatik bat berriro zabaldu dute,
aurrerapauso izugarria da hori, laguntza
eramateko eta bertakoak mugitu 
daitezen. Hala ere, urrutiago dauden
guneetara iristeko ahalegin handiagoa
behar da. Burura etortzen zaizkit
oraindik laguntzarik jaso ez duten
horiek, bereziki adinekoak. Ez dakigu
deus ere beraiez. Ez dakigu zaurituta ote
dauden, aterperik duten... Zer geratzen
zaie?», galdetzen du Fagak.
Dominikar Errepublikako Gurutze

Gorriak bat egin du MSFren laguntza
deialdiarekin. Azken lau asteetan 70.000
ur litro banatu ditu. «Matthew urakanak
Haitiko kostaldea hain gogor kolpatu
zuenean, ohartu ginen ur edangarriaren
horniketa erronka nagusietariko bat
izango zela eta Haitiko Gurutze Gorriak
bere kabuz bakarrik ezingo ziola egoerari
aurre egin», adierazi du Gustavo Larak,
Gurutze Gorriaren zuzendari exekutiboa
Dominikar Errepublikan. Santo
Domingo eta Puerto Principe artean sei
ordu besterik ez daude autoz.
Haitik dituen hamar milioi

biztanleetatik, 1,5 milioi baino gehiagok 
behar dute laguntza. 750.000 lagunek ez
dute ur edangarririk ere.

herritarrak

Goian, urakanak Jeremie herrian
eragindako txikizioa. Irudia
urriaren 7an aterata dago. Behean,
2010eko azaroaren 17an, lurrikara
izan eta hainbat hilabetera, Puerto
Principe hiriburutik gertu
egindako argazkia.
Nicolas GARCIA

Hector RETAMAL | AFP

«Zer geratzen zaie?», galdetu du MSFko koordinatzaileak
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Hagan egoitza duen Nazioarteko Zigor Auzitegira oso

kasu berezi bat iritsi da, giza eskubideen bortxaketa

larrienak gertatzen direnean benetako justizia egitea

ezinezko dela aditzera ematen duten horietako bat.

LRA Jainkoaren Erresistentzia Armadak 14 urte beste-

rik ez zituela bahitu zuen Dominic Ongwen, soldadu

bihurtzeko. Ugandan zituen baseak talde horrek eta Bibliako Hamar Aginduetan oinarritutako

erregimen bat ezarri nahi zuen, indarrez. Ongwen kristau inspirazioko talde horretako koman-

dante izatera iritsi zen eta 70 gerra krimen egotzi dizkio orain fiskalak Hagan. Berak dio bere bi-

zitza ere erabat izorratu zuela Joseph Konyk zuzentzen zuen taldeak. Nola esan arrazoirik ez

duela? Fiskalak jakinarazi du sei urteko haurrak bahitzera ere iritsi zirela Ongwenen soldaduak,

AK47 fusila jasotzeko gauza ere ez ziren ume koitaduak. Datu ofizialen arabera, LRAk 100.000

lagun hil zituen, 60.000 ume bahitzeaz gain, Ongwen tartean. joseangel.oria@gaur8.info 

BIKTIMA ALA BORRERO DA UME
ZELA BAHITUTAKO SOLDADUA?

Peter DEJONG | AFP

C IKUSMIRA



atzerria

H
amar urtez,
Ban Ki-moon
Nazio Batueta-
ko idazkari na-
gusia izan da.
Bere agintal-

dia ez da xamurra izan, batez
ere, bukatzen ari den urtea. Ma-
rokorekin, Israelekin eta Saudi
Arabiarekin liskarrak izan ditu.
Horrez gain, Siriako, Yemengo
eta Hego Sudango gatazka ar-
matuak amaitzeko egindako
saiakerek porrot egin dute. Kas-
ko urdinen kontrako sexu-abu-
su salaketek ere gogor kolpatu
dute Ban Ki-moon. 2015ean 99
salaketa jaso zituzten Nazio Ba-
tuetako ordezkariek 21 herrial-
detan. Horietatik 69 bake misio-
etan esku hartzen ari  ziren
soldaduen kontrakoak izan zi-
ren eta 30 Nazio Batuetako fun-
tzionarioen aurkakoak. Abusu
gehienak Afrikan gertatu ziren,
batez ere, Afrika Erdiko Errepu-
blikan. Baina Haitin ere izan zi-
ren kasko urdinen aurkako se-
xu-esplotazio salaketak.
New Yorken egoitza duen Aids

Free World gobernuz kanpoko
erakundeak gogora ekarri due-
nez, 2007tik hona milatik gora
salaketa egon dira. «Zer egin du-
te Nazio Batuek? Neurriren bat
edo beste hartzen duen itxura-
keriaren azpian, nagikeria beste-
rik ez dago», gaitzetsi du.
Ban Ki-moonen kritikoek bere

lidergo falta, Siriako gerrarekin
amaitzeko gaitasun eza eta Na-
zio Batuek izan duten idazkari

nagusi txarrena izan izana lepo-
ratzen diote, are gehiago, bere
aurrekoaren, Koffi Annen, karis-
ma eta protagonismoa kontuan
hartuta. Irakeko inbasioa «legez
kanpokoa» izan zela salatu zuen
Annanek, besteak beste. James
Traub adituaren iritziz, Ban Ki-
moon «Annanen karisma apal-
tzeko» aukeratu zuten.
Ekialde Hurbileko egoera ko-

rapilatsuak eta tirabira diplo-
matikoek markatu dute Ban Ki-
moonen agintaldiaren azken
urtea.

Martxoan, sahararren egoera
gertutik ezagutzeko asmoz, Tin-
dufeko kanpamenduetan izan
zen Ban Ki-moon, Marokoren
haserrea piztuz. Oraindik bizirik
zen Mohamed Abdelaziz Fronte
Polisarioko idazkari nagusi his-
torikoarekin bildu zen –maia-
tzaren 31n hil zen minbiziz–,
baita gazteekin ere. Sahararen
amorru eta haserreak hunkitu
egin zutela aitortu zuen Ban Ki-
moonek. Sahararrek 40 urte da-
ramatzate erbestean, bizi-bal-
dintza oso gogorrak pairatuz
desertuan. Familiak hainbeste
urtetan banatuta egotea minga-
rria dela adierazi zuen. «Egoera
hau onartezina da», esan zuen.
Nazioarteko komunitateari «sa-
hararrek espero duten bezala jo-
katzeko» eskatu zion. 

MAROKOKOGOBERNUAREN HASERREA

Sahararen «okupazioa» salatu
izanak Marokoko Gobernuaren
protesta eragin zuen. «Ban Ki-
moonen adierazpenak iraina di-
ra Marokoko Gobernuarentzat
eta herriarentzat. Fronte Polisa-
rioaren xantaiari men egin dio»,
aditzera eman zuen komunika-
tu batean. Askatutako lurraldee-
tan Fronte Polisarioaren aginte-
pean den Bir  Lahlu herrira
egindako bisita gogor gaitzetsi

Nazio Batuetako idazkari
nagusia, Ban Ki-moon,
Marrakexen azaroan
egin zen nazioarteko
konferentzian. Klima
aldaketaren kontrako
borroka izan da bere
agintaldiko erronka
nagusietakoa.  
Fadel SENNA | AFP

BAN KI-MOONEN
AGURRA
Tirabira diplomatikoek eta
gatazkek markatutako
agintaldi amaiera izan du

Ainara Lertxundi

Ban Ki-moonek Nazio Batuetako idazkari nagusia izateari
utziko dio abenduaren 31n. Iheslarientzako Nazio Batuen
Goi Mandatari Antonio Guterresek ordezkatuko du. Urte
zaila utziko du atzean korearrak. Siriako gerrak, Marokorekin
Sahara dela-eta izan zuen ika-mikak edo errefuxiatuen
krisialdiak markatu dute bere agintaldiaren amaiera.

POLITIKA / b
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zuen Marokok. Nazio Batuetako
misioaren (MINURSO) kideekin
ere elkarrizketatu zen martxoa-
ren 5ean. Independentziaren al-
deko banderak astindu zituzten
saharar errefuxiatuek Ban Ki-
moonen bisita aprobetxatuz.
Rabatek barkamena eskatzea
exijitu zion eta Nazio Batuetako
nahiz Afrikako Batasuneko 84
langile kanporatu zituen Maro-
kotik errepresalia gisa. Bere
kontrako manifestazio erraldoia
ere antolatu zuen.

Ekainean, Nazio Batuek gataz-
ka testuinguruetan umeak era-
sotzen dituzten herrialdeen ze-
rrenda osatu zuen. Saudi Arabia
sartu zuen, herrialdeak gidatzen
duen koalizioak Yemenen egin-
dako aire erasoengatik. Egun gu-
txira, zerrendatik kendu behar
izan zuen Saudi Arabiaren ize-
na. Korearrak aitortu zuenez,
Saudi Arabiak Nazio Batuek ku-
deatzen dituzten hainbat pro-
grama humanitarioentzako
ematen duen diru-laguntza ken-
tzearekin mehatxu egin zion
baldin eta herrialdea zerrenda-
tik kentzen ez bazuen. «Arris-
kuan dauden milioika umeen
etorkizuna etorri zitzaidan bu-
rura. Nire barruan dilema bat
sortu zen», azaldu zuen.

Irailaren 20an, Nazio Batuen
Batzar Nagusian, nazioarteko
agintariak agurtu ostean, inoiz-
ko diskurtsorik gogorrena bota
zuen. «Siriako gerran alde guz-
tiek basakeriak egin dituzte zibi-
len kontra. Gela honetan bertan,
basakeria horietan partaide izan
diren gobernuetako ordezkariak
ditugu, edo gehiegikeria horiek
baimendu, antolatu eta finan-
tzatu dituztenak. Gela honetan
dauden askok eskuak odolez zi-
kinduta dituzte», salatu zuen
tinko. Hego Sudani herria «trai-
zionatzea» leporatu zion; Ipar
Koreari «herritarrak egoera la-
tzean dauden bitartean froga
nuklearrak egitea», eta Baxar al-
Assad Siriako presidenteari «zi-
bil gehien hil dituen» agintaria
izatea. Alepora laguntza huma-
nitarioa eramaten zuen kamioi
ilarari eraso egin ziotenak «kol-
dar» hutsak direla nabarmendu
zuen. Bere hitzetan, «ankerkeria
mota guztiak ikusi ditugula us-
te dugunean, aurrekoa gaindi-
tzen duen zerbait gertatzen da».

Marokorekin, Israelekin edo
eta Saudi Arabiarekin izaniko
liskarren ondotik, lan egiteko
«independentzia» aldarrikatu
zuen. «Estatuek ez lituzkete Na-
zio Batuek egindako proposa-

menak blokeatu behar. Hori sa-
rri ikusi dugu. Adostasunaren
izenean, estatu gutxi batzuek,
batzuetan bakarrak, sostengu
zabala duten ekimenak atzera
bota dituzte». Hala, herri bakar
batzuek «hainbeste botere»
edukitzea kritikatu zuen –bost
herrialdek dute beto eskubi-
dea–, hori «neurriz kanpokoa
baita». Segurtasun Kontseilua-
ren funtzionamendua aldatzeko
beharra nabarmendu zuen.

Giza Eskubideen Nazioarteko
Egunean, giza eskubideen de-
fentsa egin zuen Ban Ki-moo-
nek, «guztion onurarako» baiti-
ra: «Pertsonen ongizatea eta
gizarteen egonkortasuna ber-
matzen dute». Giza eskubideak
Nazio Batuen «nortasuna eta ar-
datza» direla nabarmendu zuen.
Gatazka armatuak, behar huma-
nitarioak eta gorrotoaren dis-
kurtsoa areagotu direla oharta-
razi zuen. «Giza eskubideen alde
lan egitea estatuen ardura nagu-
sietakoa izan beharko litzateke»,
gaineratu zuen, xenofobia eta
«bestearekiko beldurra» gizarte-
an errotzea helburu duten poli-
tikariak salatuz. Harresiak eraiki
beharrean komunitate desberdi-
nen arteko zubiak eraiki behar-
ko lituzketela adierazi zuen.

Ban Ki-moon Antonio
Guterres agurtzen pasa
den astelehenean,
portugaldarrak Nazio
Batuetako idazkari
nagusi kargua zin egin
ostean. Urtarrilaren 1etik
aurrera hartuko du
kargua Portugalgo lehen
ministro ohiak.
Eduardo MUÑOZ | AFP

GUTERRESEK
ERREFORMAK
EGINGO DITU
ERAKUNDEA
HOBETZEKO
Antonio Guterres Nazio
Batuetako Iheslarientzako
Goi Mandatariak
ordezkatuko du Ban Ki-
moon urtarrilaren 1etik
aurrera. Astelehenean zin
egin zuen kargua
Portugalgo lehen ministro
ohiak. Nazio Batuen
funtzionamendua
hobetzeko sakoneko
erreformak egingo dituela
aurreratu zuen. «Nazio
Batuak prest egon behar
dira aldaketak egiteko.
Bitartekaritza, arbitraje eta
krisiak aurreikusi eta horiek
ekiditeko diplomazia
gehiago behar dugu. Prest
nago pertsonalki horretan
saiatzeko», esan zuen.
Siriako auzia gertutik

ezagutu arren, Guterresek ez
zuen argitu erabiliko duen
estrategia. Aktore armatuen
artean «konfiantza
eraikitzen» lagundu nahi
duela esan zuen soilik. 
Guterresen ustez,

testuinguru batzuetan,
kasko urdinei «berez ez
dagoen bake baten zaintza»
egokitu zaie. Horregatik,
Nazio Batuen misioen
gaineko «hausnarketa
sakona» egitea eskatu zuen.
Burokraziari baino, Nazio

Batuek pertsonen beharrei
gehiago erreparatu behar
dietela adierazi zuen.
«Eraginkor eta azkarragoa
izan behar luke», gaineratu
zuen. «Gutxienez bederatzi
hilabete behar dira norbait
lekuren batera bidaltzeko»,
kritikatu zuen.
AEBetan Donald Trumpen

garaipenari eta Europan
xenofobiaren gorakadari
aipamen eginez, «beldurrak
pertsona askorengan duen
eragina» deitoratu zuen.
«Herritarren eta tokian
tokiko nahiz nazioarteko
buruzagien arteko
harremanak berreraikitzeko
garaia da», esan zuen.
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T
xiki-txikitatik erakutsi di-
gute gezurrak esatea ez
dela jokabide zuzena. Are
gehiago, moralki zigortu-
tako jokabidea dela. Ho-
rregatik, helduok, gure

haurrei behin eta berriz errepikatzen
diegu gezurretan ez ibiltzeko. Hala
eta guztiz ere, hori esan arren, hel-
duok behin eta berriz esan eta erre-
pikatzen ditugu gezurrak. Horrek
erakusten digu, gezurrak esatea edo
egia ez aipatzea, halabeharrez gizakiari
lotuta dagoen ezaugarria dela. 
David Livingstone Smith filosofo eta

zientzialariak egindako ikerketek argi-
tu dutenez, gezurretan ibiltzea ez da
gizakion kontua bakarrik, baizik eta
animalia-erreinu osoan aurkitu gene-
zakeen zerbait da. Adibidez, animalia
batzuek, pozoitsuak izan gabe, arrisku-
tsuak diren animalien koloreak soine-
an erakusten dituzte, harraparien kon-
trako babes modura.  Ikerlariaren
hitzetan, beraz, gizakiok gezurtiak bal-
din bagara, izaki bizidunen ezaugarria
delako besterik ez da; hori bai, hitz egi-

teko dugun ahalmenaren ondorioz, ge-
zur landuagoak eraikitzen ditugu.
Aldez aurretik, goazen “gezurretan

ibiltzea” zer den argitzera. Ez da baka-
rrik egiak ez esatea; informazioa isile-
an gordetzea eta egiazkoa den zerbait
gezurra dela sinistaraztea ere bada zi-
ria sartzea. Aldi berean, hitzik erabili
gabe ere engaina genezake; adibidez, 
irribarre faltsua botata, orgasmo bat
izatearen plantak eginda edo ongi ego-
tearen plantak egiterakoan. Eta zerta-
rako hori guztia?

Orokorrean etekin bat lortzeko xede-
arekin engainatzen dugu; ziria sartze-
an, nahi duguna lortzen dugu beste
batzuk manipulatuz. Eguneroko adibi-
de batzuk aipatzearren, curriculume-
tan sartzen ditugunak lanpostu bat
lortu nahian, bikotekideari adarrak
jartzea edota, politikari batzuen ka-
suan, boterean mantentzeko aldarrika-
tzen dituztenak. Askotan, gainera, ge-
zurtiak “bizitza” izeneko jolasean
garaile irteten dira. David Livingsto-
nen hitzetan, eboluzioak norbanako-

entzat onuragarriak diren ezaugarriak
hautatzen ditu, eta gezurtia izatea ho-
rietako bat da. Bere aburuz, engaina-
tzea ezinezkoa duen pertsona desaban-
taila ebolutibo argian dago. Inolako
gezurrik esango ez bagenu, bizitza so-
ziala ezinezkoa bihurtuko litzatekeela
esaten du. Eta ez al da egia?
Gezurra erabiltzen dugunean ja-

rraian aipatuko ditudan momentuko
onurak nabaritzen ditugu: lasaitasuna,
bestea konbentzitzearen betetasuna
eta besteekiko kontrol eta nagusitasun
sentsazioa, beste batzuen artean. Sen-
tsazio horiek asebete egiten gaituzte
eta, horregatik, egoera zehatzetan, ge-
zurrak esatera jotzen dugu. 
Baina zer gertatzen da gezurrak gure

bizitzaren egunerokotasunean, denbo-
ran zehar, gailentzen direnean? Kontu-
ratzen garenean ezinezkoa zaigula gu-
re arazoei aurre egitea gezurrik esan
gabe? Aurretik aipatutako onurak de-
sagertzeaz gain, etengabe tentsioan
eta adi izan beharrean egongo gara,
esandako gezurra estalita mantentze-
ko jarduera nekagarrian bahituta, gure
zintzotasuna zalantzan jar ez dadin.
Era berean, askotan, gure ekintzek bes-
tearengan izango duten erreakzioaren
ondorioen beldur garenez, erantzuki-
zunari ihes egiten diogu gezurra erabi-
liz, eta, horrela, gertatutakoaren egia
estaltzen dugu. Azkenean, jokamolde
horrek barnean sortuko dizkigun ezi-
negona eta tentsioa jasanezinak bihur-
tuko dira gure bizitzan, erru sentimen-
dua, ingude baten pisu guztiarekin,
bizkarraren gainean eramanezin
bihurtu arte. Gezurretan ibili izanaga-
tik harrapatuak izateko beldurrez, den-
boraren poderioz mutu bilakatu arte. 

Bizitzan zehar, gezurrak esateko mi-
laka aukera agertuko zaizkigu; hor-
taz, gezurrak zertarako erabili haus-
nartzea gure esku geratzen da. Gure
ardura baita ahotik ateratzen zaizki-
gun hitz faltsuek non amaituko ote
duten pentsatzea. Guztiak, edo ia
gehienak, atera izan gara garaile egoe-
ra korapilatsu batetik gezurra lagun
izan dugulako, baina, bestalde, pentsa-
tzen jarri ote gara, aldi berean, zenbat
gezurtiren biktima izan ote garen? •

Animalia batzuek ere erabiltzen dute gezurra babes modura. Juan Carlos Ruiz | ARGAZKI PRESS

Gezurretan?

Saioa Aginako
Psikoterapeuta
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K
alera, kalera” abestiaren bideoklipa zabaldu
dute aste honetan, eta izen bereko ekimena-
ren harira entzun dugu berriro ere. Aspaldiko
kanta da. Frankismoaren amaieran, frankis-
moaren erreformaren hasieran, tarte horretan
zabalduz joan zen, herri eta bazter guztietan.

Berriki hil den Imanol Urbietak eta Josu Txapartegik egin
zuten kanta. Txapartegik berak jo du pieza Usurbilgo Ka-
lera Kalera ekimeneko Base Camp-aren inauguraziorako.
Abestia bi lagun horiena izan arren, leku askotan Telesfo-
ro Monzonek egindakoa dela azaltzen da. Izan ere, Mon-
zonek argitaratu zuen, beste biek halakorik ezin baitzuten
egin beren jaioterrian, Zarautzen, errepresioa pairatu ga-
be. Egia esan, gerora ere ez dute indar gehiegirik egin
abestiaren aitatasuna aldarrikatzeko. Seguru asko, ez Ur-
bietak, ez Txapartegik, ez Monzonek berak ere, ez baitzu-
ten abestia bere egin nahi izan, herriarena baizik.
“Kalera, kalera” berriro en-

tzun dugu egunotan, egia
esan behar bada, letra zer-
txobait aldatuta. Emakume
eta gizonezkoen arteko ber-
dintasuna bermatzeko, per-
tsona guztien izana azalaraz-
teko.  70eko hamarkadan
zain genituen ama, aita, an-
dre eta laguna, eta orain, be-
rriz, amarekin, aitarekin eta
lagunarekin batera, kidea du-
gu zain, kartzelatik eta ihese-
tik etorri behar direnak ez
baitira soilik gizonezko hete-
rosexualak. “Diagu” beharre-
an, “dinagu” entzun dugu orain, «hire indarraren beha-
rrean» gaudela kantatu duenean Txapartegirekin
–Txapasekin– batera bideoan agertzen den Montetxio
koruak. Euskal Herriaren askatasuna aldarrikatu duen
mugimenduak aurrerabide sozialak txertatzeko izan
duen gaitasunaren lekuko-edo. Inor ez du harritu letra
aldatu izanak, tradizioa ere hobetu behar baita.
Kalera Kalera ekimenak giroa piztu du. Ikusi besterik

ez daude Usurbilen bertan egondako ekitaldiak, bisitak
eta bestelakoak. Ikusi besterik ez dago herriz herri egiten
ari diren ekimen mordoa. Hedabideek, saiatuko balira
ere, osorik jaso ezingo luketen jarioa dago, sare soziale-
tan azaltzen diren deialdi, argazki eta aipamenak egune-
ro-egunero erakusten dutenez. 
Euskal Herrira aldaketa sakonak ekarri nahi dituen

sektoreak hilabete askotxo pasa ditu tristurak jota. Zen-

baitetan ekitaldi arrakastatsuak eta jendetsuak egin
arren, giroa apal ibili da. Hain izaten ari da bortitza esta-
tuen jokabidea, aste honetan bertan Ibon Fernande Iradi-
ri askatasuna ukatuz enegarren aldiz azaldu dutenez.
Frustrazioa gogoz elikatzen dute. Eta estatuek badakite,
ondo jakin ere, non egiten duten min gehien: kartzeleta-
ko giltzarrapoak kateaturik izanik.
Kalera Kalera ekimenak badu, beraz, egoera horri aurre

egiteko bokazioa. Kantak berak islatzen duenez, badu ira-
ganeko kutsu bat, Francoren heriotzaren ondotik amnis-
tiaren aldeko mugimendu zabala eta herritarra egituratu
zenekoa. Halere, ez da nostalgiarako garaia, aurrera begi-
ratzeko ordua baizik. Eta aurrera begiratzea, gaur-
gaurkoz, kartzelak hustuko dituen indar metaketa ahal-
bidetzea da. Ekimenaren arrakasta, izatekotan, ez da
garai bateko irudia birsortzea, etorkizuneko dinamikan
eragitea baizik.

Kaleko ekimen hau martxan jartzea eta Euskal Preso
Politikoen Kolektiboak eztabaida abiaraztea une berean
gertatu izana ezin da kasualitatetzat hartu. Beharraren
ondorio izango dira biak ere. Kalean gaia pizteko eta
agenda politikora eramateko beharra, alde batetik, eta
Kolektiboak Euskal Herriko prozesu politikoan eta bere
egoera propioari dagokionez izan beharreko jokabidea
zehazteko beharra, beste batetik, ageri dira. 2013ko aben-
duan urrats garrantzitsua egin zuen Kolektiboak, Euskal
Herrian saiatzen ari den ziklo aldaketara egokitzen aha-
legintzeko. Adierazpen garrantzitsua egin zuen, eta abia-
puntua jarri. Estatuak, ordea, kolektiboa isolatzeko aha-
legina indartu zuen, hainbat elkarteren, abokatuen eta
kolektiboaren bitartekarien kontra joz. Eztabaida honek
ordukoari segida eman beharko dio, eta, ahal dela, hain
geldialdi luzeak ekiditeko oinarria jarri beharko du. •

{ asteari zeharka begira }

Kalera Kalera eta presoen
Kolektiboaren eztabaida 

Kaleko ekimen hau martxan jartzea eta
Euskal Preso Politikoen Kolektiboak
eztabaida abiaraztea une berean gertatu
izana ezin da kasualitatetzat hartu.
Beharraren ondorio izango dira biak ere
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Zortzigarren Bizkaiko Txapelketa
eta zazpigarren finala. Bitan
txapeldunorde izana. Oholtzan
patxada eta segurtasuna
transmititzen dituen pausaje
elegantea dauka larrabetzuarrak
(1980. urtean jaioa).  

Azken finalaurrekotik,
finalera. Larrabetzutik,
etxetik, Miribillara. 
Berezia izan da finalaurrekoa
Larrabetzun jokatzea. Etxean
aritzeak badauka, hala ere,

aparteko ardura bat; gura duzu
saioa ondo irtetea, jende asko
joatea ikustera... Baina hori saioa
hasi aurretik igarri nuen, behin
saioan sartuta beste gauza
batzuetara nengoen.

Gainera, aita izan berri zinen.
Bai, oraindik ez dauka hilabete.
Horrek eragiten du txapelketan,
burua beste horretara
daukazulako. Baina, era berean,
badaukat gaitasuna gauza
batean hasten naizenean

horretan zentratzeko. Lagunekin
bertsotarako batzen naizenean,
bertsotara nago. Edo saio batean,
berdin. Eta behin hori amaituta,
txip aldaketa eta benetako
arduretara berriro. 

Sustrai Colinak ere aita izan
berritan jantzi du Xilabako
txapela. Akaso errepikatuko
da istorioa.
Ez zen txarto egongo. Egia esan
sekulako poza emango lidake
[barrez]. 

Jende askok dio badela garaia
Etxahun Lekuek Bizkaiko
txapela janztekoa. 
Bai, entzun dut hori. Baina
txapela ez da ibilbide baten
saria. Txapela irabazten du egun
horretan bertsotan ondoen
egiten duenak. Horretan nik
beste aukera daukate
gainontzeko finalistek. Ez diot
nik aparteko presiorik ipiniko
neure buruari. 

Egia da bitan egon naizela
buruz burukoan, eta hori
niretzat momentu magikoa da,
bai kantatzeko eta baita atzetik
kantukide bezala entzuteko. Ez
dago ukatzerik oso-oso
momentu polita dela eta ondo
egongo litzatekeela berriro hor
muturra sartzea. Baina ez diot
nire buruari inolako
derrigortasunik jartzen; saio on
bat egitera noa, eta, behin saio
ona eginda, aukerak egon
daitezke hor egoteko.  

Esan duzunez urduritasuna
minimoetara jaistea lortu
duzu. Horixe da zure
bertsokeraren tasun
nabariena; patxada eta
segurtasuna. 
Ez dakit nola lortu dudan. Ni
berez nahiko pertsona trankila
naiz, baina hasieran txapelketan
oso-oso txarto pasatzen nuen;
tripetako larria, inoiz mareatu
eta jauzi ere egin izan naiz
bertso saioren batean... Ez dut
ezer berezirik egin, baina
denborarekin ikasi dut
urduritasuna eta tentsioa
kontrolatzen. Gaur da eguna
saioa hasi aurretik urduritasun
eta tentsio puntu bat izaten
dudana, baina oholtzan oso
zentratuta eta nahiko trankil
egoten naizena. 

Erregularra zara oso.
Ez da kontziente egiten dudan
gauza bat. Segur aski nire
izaerarekin bat dator, ez bainaiz
oso pertsona gorabeheratsua
izaeraz; ez dut puntarik izaten
gora eta behera eta nire
bertsokera ere hortik doala uste
dut. Gustatuko litzaidake, hala
ere, punta gehiago marraztea
gorantza.  

Txapelari begiratuko diozu,
ezta?
Bai, begiratuko diot, aurretik ere
begiratu izan diodan bezala,
nahiz eta normalean ez dugun
esaten. Baina iruditzen zait
zortziok begiratuko diogula. Ez
goaz horren bila, baina ondo
ibiliz gero, badakigu batek baino
gehiagok daukala aukera txapela
janzteko. 

Final irekia dela uste duzu?
Baietz pentsatzen dut. Nik eduki
dut bizpahiru finaletan saio
txukunak egin eta nire buruagaz
oso-oso gustura sentitzeko
aukera. Aurten dauden finalisten
artean iruditzen zait oso gutxik
egin dutela saio oso on bat
finalean. Iruditzen zait oraindik
ez direla lehertu final batean, eta
oraingoan lehertu egingo direla
pentsatzen dut. Eta lehertzen
badira, nik beste aukera izango
dituzte txapela janzteko, batek
baino gehiagok gainera. Eta
abisua eman dute dagoeneko
txapelketan zehar. Oso zabalik
ikusten dut kontua.  

Presiorik sentitzen duzu?
Egia da asko entzuten dudala
aurten txapela jantzi behar
dudala, baina nik ez diot nire
buruari beste urteetan jarri ez
diodan presiorik jarriko.

BIZKAIKO BERTSOLARI TXAPELKETA
Zortzi bertsolari, abiada hartuz, zabura igo eta txapela harrapatzeko

Bizkaiko Bertsolari Txapelketaren zabu arrosa gaur iritsiko da azken plazara, Miribillako plaza handira. Zortzi bertsolari
arituko dira kulunkan, nork salto handiagoa edo dotoreagoa eman. Nork salto desberdinena egin. Eta gehien
nabarmentzen denak txapela jasoko du ordainetan. Sari bikoitza, gainera, txapela Xabier Amuriza Sarrionandia
txapeldun handiak lotuko baitio buruan. Aurten erretiratu da bertsoaren plazatik Amuriza. Baina zabua,
bertsolaritzaren zabua, martxan-martxan utzi du, atzera eta aurrera, berak erakutsi baitu edonor ibil daitekeela zabu
horretan, nahi den alturatik salto egiteko aukera ematen baitu; goragotik batzuek eta beheraxeagotik besteek.  

BERTSOLARITZA / b Amagoia Mujika Telleria eta Maider Iantzi Goienetxe • Argazkiak: Marisol Ramirez | Argazki Press

ETXAHUN LEKUE ETXEBARRIA

«Asko entzun dut txapela jantzi behar
dudala, baina ez diot nire buruari
aparteko presiorik jarriko»
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Muxikan jaioa, 1979. urtean.
Etxeko magalean jaso du bertsoa
eta ederki ezagutzen ditu Bizkaiko
Bertsolari Txapelketaren erpinak,
zazpi txapelketetan parte hartu du
eta gaurkoa bere bosgarren finala
izango da. Gaur oholtzara igoko
den Onintza, baina, aurreko bi
finaletakoen desberdina izango
da. Dagoeneko ez da diputatu
Madrilen, zurrunbilo horretatik
kanpo dago, askoz lasaiago. 

Erabakita al daukazu finalera
zein zapata eramango dituzun?
Pentsatuta daukat. Gero igoal
iritziz aldatuko dut zapatu
goizean, baina hasiera batean
zapata normal-normalak, diskretu
samarrak. Goitik koloreren bat
sartuko dut eta horren arabera. 

Txapela jantziz gero, ilea morez
tindatuta duen lehen
txapelduna izango zara. 
Beste batzuk izan ziren lehen
burusoilak, lehen
belarritakodunak, lehen ilehoriak...
ez dit horrek beldurrik ematen.
Lehen niretzat bazen benetako
arazo bat bertsotarako nola jantzi
nahi nuen, plazara nola irten nahi
nuen, nire kiloengatik nire
buruari ez niolako baimenik
ematen minigona batekin
kantatzeko, adibidez. Edo
pentsatzen nuelako publikoak ez
zidala baimenik ematen takoiekin
abesteko. Zorionez, gauza horiek
guztiak gainditu ditut eta txapela
janzten badut, daukadan ileegaz
jantziko dut eta naizen bezala
jantziko dut. Ja ez daukat arazorik
horrekin. 

Ze askatasuna, ezta?
Bai, zalantzarik gabe. Jendeak
galdetzen didanean ni zer naizen,
pentsatzen jarri eta ni batez ere

bertsolari sentitzen naizela
konturatzen naiz, plaza andre. Ni
plazan hazi eta heldu naiz, plazak
egin nau pertsona, nire biziaren
paralelo joan baita nire plazako
ibilera. Emakume bezala prozesua
gogorragoa da, baina konturatzen
zarenean plaza horretan nahi
duzun bezala azaltzeko aukera
duzula eta inork zu epaitzeko
eskubiderik ez duela, horrek
indartu egiten zaitu. Eta bertsotan
ere askatasun hori nabaritu egiten
da. Finean, zure bizitzako
baldintzak igarri egiten dira
bertsotan. Askatasun hori gauza
ederra da eta zure buruari libre
izateko eskubidea ematea gauza
ederra da. 

Bizitzako baldintzak aipatu
dituzu. Zureak dezente aldatu
dira azken finaletik aurtengora,
ezta?
Askoz lasaiago nago. Nik lau urte
egin ditut Madrilen diputatu eta
ez daukat damurik, asko ikasi dut.
Baina orain atzera begiratzen
dudanean, konturatzen naiz nola
egin ditudan aurreko bi
txapelketak. Asteartean Madrila
joan, ostegunean bueltatu,
ostiralean entrenamendua, irrati
saioa, bilera, asteburuan bertso
saioa, berriro Madrilera, berriro
buelta, entrenamendua... 

Egoera horretan ere heldu egin
naiz eta finaletan kantatu dut. Eta
nahiz eta batzuetan egoerak
gainditu, irribarre batekin
agertzea lortu dut. 

Orain askoz lasaiago nago. Aste
honetan izan dudan kezkarik
handiena finala izan da eta
kontzienteago naiz nire inguruan
gertatzen diren gauzekin. Duela bi
urte banekien Oihana Bartraren
lehen finala zela, Miren kanpoan
gelditu zela, lau neska ginela

finalean... Horrekin guztiarekin
konturatzen nintzen baina ez
neukan astirik horri guztiari behar
zuen atentzioa ipintzeko; ez
Oihanari, ez Mireni, ez
txapelketan izan behar nuen
jarrerari, ez ezeri. Orain, berriz,
denbora daukat Nerearekin hitz
egiteko, bere lehen finala delako;
denbora izan dut Mirenekin
egoteko, Oihanarekin hitz
egiteko... Kontziente naiz lau neska
garela finalean eta bost izateko
aukera asko izan direla... Horrekin
guztiarekin kontziente izatea
gozamena da. Bizitzan nahi barik
gertatzen zaizkizunean gauzak,
bizitzak konturatu gabe lekuetara
eramaten zaituenean, ederra da.
Baina zu kontziente zarenean
gauza horiek gertatzen ari direla,
bi bider da ederra. Eta txapelketa
honetan sentsazio hori daukat. 

Bertsozaleek asko maite zaituz-
tela ere sentituko zenuen, ezta?
Bai horixe. Beti sentitu izan naiz
plazetan maitatua, baina egia da
azken lau urteotan desberdina
izan dela, plazetan beti kutsatzen
delako politikako giroa. Eta
konturatu naiz toki batzuetan
jendeak maitasuna agertu didala
ez bertsolaria naizelako bakarrik.
Baina hori guztia abiada
izugarrian pasatu da eta orain,
bat-batean, konturatu naiz
jendeak maite nauela, baina beste
modu batera. Hori gauza ederra
da eta txapelketa honetan
gertatzen ari da.

Ikasi omen duzu metaforak ez
direla zurea, zure indargunea
gauzak zuzenean esatea dela. 
Bai, horrelaxe da. Beste bertsolari
batzuk entzuten ditudanean
iruditzen zait berbekin gauza
zoragarriak egiten dituztela.

Baina ni horretan ez naiz ona, eta
nire prozesu bitala izan da
konturatzea, bai kazetaritzan
idazten eta bai bertsotan, nireak
ez direla metaforak, nirea
hizkuntza zuzena dela eta nik
ondo egiten dakidana eguneroko
sentimenduak transmititzea dela,
euren gordintasunean eta euren
sinpletasunean. Konplexurik gabe
aitortzen dut. Ez dut egin nahi
poesia, bertsotan egin nahi dut
nik dakidan moduan.  

Bizitzari kantatu nahi diozu?
Bai, asko ikasi dut eta asko ikasten
ari naiz. Niretzat bizitzaren onena

da etengabe gauzak gertatzen
zaizkizula eta horiek metatu
egiten direla batzuk besteen
gainean. Nahiz eta orain
hausnartu azken bi txapelketak
nola joan diren, horiek ezin ditut
kendu nire motxilatik. Egin behar
dudana da horietatik ikasi eta
aurrera egin. Badakit azken lau
urteak oso desberdinak izan
direla eta ez dudala aukerarik izan
hainbeste maite dudan
bertsoaren munduaz lasaitasunez
gozatzeko. Baina ez naiz
damutzen. Ikasi dudanarekin
geratzen naiz. Ez daukat denbora
galdu izanaren sentsaziorik. 

ONINTZA ENBEITA MAGUREGI

«Aste honetan nire kezkarik handiena
finala izan da eta kontzienteago naiz
inguruan gertatzen denarekin»



herria

Berrizen jaioa, 1990. urtean.
Bosgarren Bizkaiko Txapelketa
du aurtengoa eta hirugarren
finala. Duela bi urtekoan,
finalista izateko kinieletan
zegoen arren, bidean
estropezu egin zuen. Baina
indartuta altxatu da,
txapelketatik aparte
bertsolariak arnasa har
dezakeela ikasita. Esan nahi
duena garbi eta lasaitasuna
lagun. Aitak jantziko dio
txapela txapeldunari. Polita
litzakete, zerbaiten bukaera
eta zerbaiten hasiera.

Berriz finalean. Zure
esanean finalerako bidea
duela bi urte abiatu zenuen,
aurreko finaletik kanpo
geratu zinenean.
Zaplazteko ederra hartu nuen
aurreko finaletik kanpo geratu
nintzenean; zaplaztekoa alde
batetik eta bestetik.
Momentuan ez, baina hilabete
batzuk pasata baneukan
susmoa onerako izango zela.
Orduan esaten nuen eta orain
berretsi egiten dut: eskerrak
kanpoan geratu nintzen,
bestela ez nuke egingo gerora
egin dudan bidea.

MIREN AMURIZA PLAZA

«Orain lasaiago nago, ikasi dudalako txapelketan
gaizki arituta ere, ez dela mundua bukatzen»

Bera da gaurko finaleko
zaharrena. Gernika-Lumon jaio
zen 1977. urtean. Bere azken
finala duela hamar urte jokatu
zuen eta geroztik txapelketan
ibili bada ere –bosgarrena du
aurtengoa–, aspaldi ez du lortu
finaleraino daraman bidea
osatzea. Gustura dago
horregatik, gustura eta lasai,
irabazteko asko duenaren
patxadaz. 

Bueltatu zara finalera. Bidean
ikasi omen duzu txapelketa
beste modura bizitzen.
Bai, txapelketa beste modu
batera hartzen ikasi dut
zalantzarik gabe. Baina azken
urteotako ikasketa izan da hori.
Aurreko txapelketetan beti
sentitu naiz apur bat lotuta,
estu bezala. Askotan izan dut
nire maila eman ez izanaren
sentsazioa. Beti ateetan geratu

izana sentitu izan dut,
frustrazio puntu batekin,
gainera. Aurten, berriz, erabaki
dut badela sasoia txapelketaren
aurreko jarrera aldatzekoa, ahal
den neurrian gozatzen
saiatzeko sasoia. Ahal den
solteen ibiltzen saiatu naiz
txapelketa honetan, saioan
zentratuta eta saiotik atera
gabe. Eta aurten lortu dut.  

Larrabetzuko finalaurrekoan
bi faboritoen artean sartu
zinen, Etxahunen eta Mirenen

artean, erregular eta lasai
arituz. 
Saio erregularra egitea ez zen
segur aski nire helburu nagusia.
Nire helburua zen saio ona
egitea, gustura gelditzeko
moduko kolpe batzuk ematea,
gogoratzeko moduko bertsoren
bat uztea... Batzuetan erregular
aritzen zara, baina gauza
askorik esan barik. Hori ez nuen
nahi nik. Baina egia da
Larrabetzun lortu nuela
bostetik hiru ariketatan oso
gustura sentitzea eta

entzulearekin konektatzea.
Pozik geratu nintzen. 

Miribillari begira, zein lan
jarri dizkiozu zure buruari?
Finalak bat-batean bezala
harrapatu nau. Larrabetzuko
finalaurrekoan pentsatzen egon
naiz denbora luzean –Etxahun
eta Miren bezala– eta, bat-
batean, finala. Oso azkarra
bezala izan da. Oraindik
mentalizatzen ari naiz poliki-
poliki, ez pentsa. Baina eguna
iristean txapelketan orain arte

egin dudana egin nahi nuke,
jarrera aldetik gozatzera joan.
Baina ez noa arratsalde pasa
Miribillara, anbizioa ere
badaukat. Ilusionatuta eta
gogotsu nago, egia esan. 

Finalista izateak badauka bere
presio puntua, ezta?
Bai, azkenean jende asko
elkartuko da eta horiei zor
diegu espektakulu eder bat
eskaintzea. Ahalik eta final
txukunena osatzea eta jendeak
oroitzapen onak izatea da gure

IBON AJURIAGOJEASKOA GARMENDIA

«Erabaki dut badela sasoia txapelketaren aurreko
jarrera aldatzekoa, ahal den neurrian gozatzekoa»
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Txapelketan askoz
seguruago igarri zaitugu.
Esan nahi duzuna garbi eta
hori esateko tresnak eskura.
Txapelketak zikloka ikusita –bi
Bizkaiko, Euskal Herriko bat
eta atsedena. Horrela ikusten
ditut nik–, nire lehen zikloan,
Euskal Herrikora iritsi
nintzenekoan, punta-puntan
nengoen. Trankil-trankil
egiten nuen bertsotan, ez
nuen inolako presiorik eta oso
inkontzientea nintzen.
Bigarrenean, berriz, oso lotuta
eta urduri aritu nintzen.
Aurreko leherketa hain
inkontzientea izan zen, gero
ezin niola horri eutsi; ez nuen
asmatu hori kudeatzen. Orain,
hirugarren ziklo honetan,
askoz lasaiago nago, ikusi
dudalako txapelketan gaizki
arituta ere –eta askotan aritu
naiz gaizki–, ez dela mundua
bukatzen. Horrek lasaitasun
handia eman dit eta baita
amorru pixka bat izateko
indarra ere. Ea orain zer egiten
dudan. Badaukat txapelketa on
bat egiteko gogoa.

Oraingo Mirenek garbi
samar dauka munduaren

zein ikuskera agertu nahi
duen bertsotan, ezta?
Bai, kontzienteki egin dudan
ariketa baten ondorioa da. Nik
garbi daukat ez plazan, ez
txapelketan, ez inon ezin
dudala saio on bat egin beste
edozein bertsolarik esango
lukeena esanda. Bertsotan
ondo egiteaz gain, diskurtso
propio bat izan behar dudala
sentitzen dut, uste dut hori
dela egin dezakedan ekarpena.
Saiatzen ari naiz betiko
gauzetatik irteten eta
diskurtso propioa josten.
Gainera, esango nuke
diskurtso kolektibo baten
parte dela nik ekarri dudana,
horrela sentitzen dut,
behintzat. 
Plazan agertzen dira betiko

gaien desberdinak. Orain,
plazara ekarri behar dira
betiko gaiei beste era batera
eusteko ikuspuntuak. Uste dut
horren momentua dela. 

Larrabetzuko saioan igarri
zen. Bai sexologoaren tokian
aritu zinenean eta baita
umoretik aritu zinenean ere.
Betiko umore kodeekin
hausteko nahia igartzen da. 

Lan handia dago horren
atzean. Lanaren parte bat
kontzienteki norberak egiten
du eta beste parte bat plazan
egiten ari gara zenbait
emakume bertsolari. Azken
urteotan gero eta saio gehiago
egiten ditugu emakumeen
artean eta guretzako oso
ohikoak dira umore kode
horiek. Txirlarena, esaterako.
Plazetan eta saio
musikatuetan txirlarena baino
askoz gauza interesgarriagoak
eta ausartagoak esaten ditugu.
Gertatzen dena da txapelketan
orain arte ez dela asko ikusi
umore klase hori, eta
beharrezkoa da betiko
kodeekin apurtzea. 

Sexologoaren paperean aritu
zinenean, emakumeen
plazeraz zuzen aritu zinen,
norbait deseroso
sentiarazteraino. Hausteko
nahia igartzen da. 
Lan handia dago horren
atzean. Nik igartzen nuen
oholtzatik jende bat deseroso
sentitzen ari zela
emakumearen sexualitateaz
hain modu zuzenean ari
nintzelako. Nik, berriz, gaia

entzun orduko sentitu nuen
ertz horiek marrazteko gogoa.
Ez da gauza txarra norbait
deseroso sentiaraztea, zer
pentsatua sortzea. Hori gauza
ederra da bertsolariarentzat.  

Zure aitak jantziko dio
txapeldunari txapela.
Berezia, ezta?
Oso berezia da niretzat. Ez nau
urduritzen hala ere. Aita
plazatik erretiratu izanak asko
mugitu nau eta asko mugitu
gaitu, baina dagoeneko lasaitu
naiz eta lasaitu gara. Eta
lasaitasun horretan txapela
aitaren eskuetatik jasotzea
sekulakoa izango litzateke.
Jakina nahi dudala, baina
badakit ez dela erraza.  

Aitak zuri txapela janztea
fase baten itxiera eta beste
baten hasiera izango
litzatekeela esan duzu. Bide
berri baten hasieran
sentitzen zara?
Bai, zalantzarik gabe. Bide
berri baten hasieran nagoela
sentitzen dut. Gertatzen bada
ondo, baina gertatzen ez bada
ere ondo. Bake-bakean eta
lasai sentitzen naiz. 

ardura. Helburu kolektibo hori
ere hor dago. Asmoa ez da
bakarrik norberak ahalik eta
saio onena egitea, talde bezala
dugun ardura ere hor dago. Bi
urtetik behin egiten den
txapelketa oso egun
garrantzitsua da Bizkaiko
bertsolaritzarentzako eta hori

oso presente daukagu finalista
guztiok. Horren guztiaren
barruan, maila ona eman nahi
nuke. 

Kazetariok nahiko lan izaten
dugu zure abizenarekin.
Orain artean Ajuria bezala
aurkezten zinen, ezta? 
[Barreak] Bai, ezta? Nahiko
buruko min sortu ditu. Nire aita
pilotari moduan Ajuria zen eta
baita bertsolari modura ere. Nik
tradizio hori jarraitu dut
Ajuriarekin urte askoan. Baina
egia da txapelketetan bigarren
abizena sartzen hasi zirenean,
arraroa egiten zitzaidala
kontua. Bi abizenak jartzekotan,
biak osorik jarri behar nituela
erabaki nuen eta ordutik naiz
Ibon Ajuriagojeaskoa
Garmendia. Baina, bai,
txapelketa honetan aipatu
didate abizenarena!  
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Markinarra zortzietan gazteena
da 22 urterekin, lehendabiziko
finala du eta bere burua
«caballito blanco» gisa aurkeztu
badu ere, ez du saioan hori
nabarmentzerik nahi.

A ze aupada eman zizuten
herrikideek finalaurrekoan...
Markinan tokatu zitzaidanean
pentsatu nuen etxean moduan
izango zela, baina, txarto eginez
gero ere, presioa bikoitza da.
Aurrera begiratu eta zure
bizitzako pertsona denak ikusten
dituzu eta «ai-ai-ai» diozu.
Agertokian bertan faktura
mentala pasatu zidan horrek,
baina aurretik poz-pozik egon
nintzen [dio irriz].

Atzean, aulkian zaudenean, 
egindako ariketak
errepasatzen egoten zara ala
ezabatu eta zerotik hasten
saiatzen zara?
Kapaz izanez gero ahaztu eta
hurrengo ariketan zentratzeko,
hori litzateke ideala. Baina akats
bat egin baduzu oso zaila da
horren arrastoa ezabatzea.
Ikasiko dugu.

«Caballito blanco» izateak
arrasto hori ezabatzen
laguntzen ahal dizu...
[Barre egiten du] Bai, baina ez
dut nahi nire «caballito
blancotasunaren» erruz finala
eskasagoa izatea. Sekulako
ardura sentituko nuke. Ez da
ardura pertsonala, baizik eta
kolektiboa. Badakit kapaz garela
eta naizela ondo egiteko eta ez
sartzeko hankarik, eta hori
nahiko nuke.

Oholtza gainean lasaitasuna
eta segurtasuna transmititzen
dituzu.
Bai? Pozten naiz! Ez dut inoiz
galdetu zer transmititzen dudan.
Izan liteke. Oholtzan bai,
oholtzan lasaitzen naiz, baina
barruan ari batetik zoaz, eta,
nahiz eta une batean zuri
transmititu badakidala zelan
amaituko dudan bertsoa, ez
dakit. 

Engainatu egiten duzu, beraz.
Hori da [irri egiten du denbora
osoan, hagitz alaia da]. Hori ere
arte bat da! Orduan pozten naiz
ziurtasuna transmititzen
badizut, nik behintzat bertsolari
bat sufritzen ikusten badut
txarto pasatzen dudalako.

Egia da ez zenuela espero
finalera ailegatzea?
Benetan! Erasmusetik bueltatu
nintzen [Turkiatik], sei hilabete
euskaraz egin barik lurreratu, eta
helburu moduan udazkeneko
fasera pasatzea hartu nuen.
Saioz saio joan naiz ahalik eta
ondoen egitera. Azken
finalaurrekoan, Larrabetzun, a ze
urduritasuna publikoan. «Ez dit
ardura ez banaiz pasatzen»
esaten duzu, baina jada hain
gertu egonda pasatu nahi duzu.
Eta oraingo astean urduri jartzen
ere hasi naiz, inoiz ez dut
kantatu hainbeste pertsonaren
aurrean [4.000 etorriko dira].

Plazetan dagoeneko zure lekua

egiten ari zara.
Gazte sariketa batzuk irabazita
urtean plaza batzuk izan ditut.
Gidabaimenik ez neukanean,
saio dezente egin nituen. Lehen
finala da, baina bertsoekin jada
azal lodia badaukat. 12 urterekin
hasi nintzen. 

Kursaalen ere kantatu zenuen
Bertso Egun batean.
Momentu batean agian nire
izena ezagunagoa egin da, baina
inoiz ez maila honetan.

Naturala da belaunaldi berriek
erreleboa hartzea eta finalean
ere islatuko da hori.
Ona da hori. Pila bat poztu
nintzen. Freskotasuna
transmititzen du finalak, horrek
dituen arrisku denekin. Ez
daukazu final “segurola” bat.
Baina seinale ona da: odol berria,
ideia berriak... Ondo egin nahi
dut eta denok ondo egitea nahi
dut. Ez dezala inork esan «ederra
final kaka gazteak egon
direlako». Gainera, lau neska

egotea “puntazo” bat da.
Txapelketan aurrekoan baino
hamar neska gutxiago apuntatu
gara eta hori asko da. Orduan, ez
dira berdinak hasierako eta
amaierako argazkiak.
Txapelketan normala izaten da
neska bat edo bi egotea saioetan.
Horrek esan nahi du neskok ez
dugula izena ematen ez
badakigu seguru oso-oso ondo
egingo dugula. Hortaz, orain
Miren [Amuriza] eta
Oihanarekin [Bartra] hasi gara
Bizkaiko emakume bertsolariak
elkartzen. “Zilekoa” ipini diogu
izena (zila zilborra da bizkaieraz).
Neska gazte horiek,
etorkizunean txapelketan izena
eman ahal dutenak, edo
txapelketa barik bertsotan
gustura ibili ahal direnak, baita
gu ere, edozein unetan bajoi
batean utzi egin ahal dugulako,
taldea egiteko batzen gara. Hala
eragin behar da, bestela ez da
pasatuko bat-batean txapelketan
30 neskak izena ematea. 

Nola pasatuko dituzu final
aurreko egunak?
Lana daukat, dezente.
Kazetaritza ikasi dut eta baja bat
kubritzen ari naiz diseinu
grafikoko enpresa batean,
udaletako aldizkarietan idazten,
maketatzen... Beste baja bat dela
medio, Bertsolari Elkartean ere
banabil irakasle Tolosaldean eta
Goierrin.

Non lan egin nahiko zenuke?
Ez dakit. Irratia ez dut oraindik
probatu eta tentatzen nau.

Zein helburu dituzu bertsotan?
Zertarako kantatzen duzu?
Oso gazte hasi nintzen eta nahi
barik inertzia batean sartu
nintzen; plaza pila bat nituen eta
momentu batean asko erre
nintzen. Ez nuen oso ondo
pasatzen. Orduan Erasmus
egonaldia etorri zen eta bueltan
bertsoekin topatu nintzen.
Bertsolaritza bada nire burua
ulertzeko eta espresatzeko modu
bat, baina hain dago lotua Euskal
Herrira eta niri hainbeste
gustatzen zait kanpoan bizitzea
edo kanpora joatea batzuetan ez
dudala jakiten zenbaterainoko
pisua eman nahi diodan honi,
agian momentu batean libre
sentitu nahi dudalako eta ospa
egin. Beti esan ahal duzu ezetz
eta bertsoak laga, baina ez duzu
ondo jakiten zelan orekatu, zelan
sentitu nahiko libre urtebete
kanpora bizitzera joateko;
hemen saio pila bat badituzu
ezin duzu hori egin. Hori da nire
dilema. Bertsoak egiten ditut,
baina ez dut nahi aingura bat
izatea hemen hankan, Euskal
Herrira lotzen nauena hainbeste.
Adibidez, Maialen Lujanbio bi
urtez kanpora bizitzera joaten
da. Ahal du? Legala da? Zelan
joango da? Eta gero bueltan zer
esperoko da beragandik?

NEREA IBARZABAL SALEGI

«Finalak freskotasuna
transmititzen du»
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Mallabian 1979an jaio eta
Zornotzan bizi den bertsolaria
finalista izan zen 2010ean ere.
«Espero barik» ailegatu zen
orduan finalera, eta aurten jada
«gehitxoago» eman nahian igoko
da Miribillako oholtzara.
«Jokatzera» doa.

Basauriko finalaurrekoan
irabazle gisa zure izena erran
zutenean harrituta sumatu
zintugun. Hala zinen?
Bai, ez nuen espero irabazterik.
Egia da bertan besteak ez dituzula
ondo jarraitzen eta zeure burua
ere ez duzula behar den moduan
ikusten. Gero, pixka bat aztertuta,
uste dut lehen postutik
hirugarrenera edozeinen izena
emanda ere denok geldituko
ginela konforme.

Ze sentsazio izan zenituen?
Poz handia sentitu nuen. Saioan
bertan deseroso egon nintzen,
urduri-edo. Normalean oso
trankila naiz baina txapelketa da
nerbioso jartzen naizen momentu
bakarrenetakoa. Ez dakit epaileak
daudelako edo zergatik, baina
estutu egiten naiz. Kontzentrazio
maila ere altuagoa izaten da eta
neuk sentsazio gozoa ez dut izaten
barruan. Batzuek esaten dute
disfrutatzen dutela. Nik, ez. 

Sufritu bakarrik?
Agian bertso onen bat botatzen
baduzu pozik geratzen zara, baina
halako tentsiora ez nago ohituta.
Egia da aurreko urteetan ez dudala
eduki halako sentsazioa, baina
aurten bai, nerbioso nago.

Azken finala 2010ean egin
zenuen.
Lehenengoz sartu nintzen eta
oroitzapen oso ona dut. BECen
izan zen eta akordua daukat oso-
oso egun ona pasa nuela. Han bai

ez nuela sufritu. Gainera,
jendearen gogoan geratu ziren
bota nituen puntu erantzun bi. 

Handia da hori, ezta?
Niretzat bai. Parrandan askok
kantatu ere egin dizkidate:
«Zenbat urtekin hasi zinen
bertsotan?/ bi urte nituela
ametsetan lotan/ gero
zazpirekin aitarekin kortan...».
“Kortan hazitako bertsolaria” 
ziria sartzen didate eta saioetan
ere aipatu izan da. Gauza ederra
izango litzateke aurten ere
jendearen akorduan geratzeko
moduko saioa egitea.

Aitarekin kortan... Etxetik jaso
duzu zuk bertsolaritza.
Bertsoa bizi izan den etxe batean
jaio nintzen. Aita bertsotan

ibilitakoa da, anaia bat ere bai, eta
orain azkenengoa neu. 12 urte
neuzkala Lopategirekin hasi
nintzen. Mallabira etortzen zen
aurretik anaiarengana-eta.
Antzalegirekin egin genituen
beste bi urte. Eta gero eskola barik
gelditu ginen. Baina Mallabian
kuadrillatxo bat geunden eta Pello
Mugartza hasi zen gure bila
etortzen. Zapatu goizetan
liburutegira eraman eta hor
jarraitu genuen pixka bat.
Ondoren, gidabaimena atera
genuenean gure kabuz moldatzen
ginen lagun batzuk. 

Nola bizi dituzu bertsolaritza eta
txapelketa?
Oso ezberdin. Aurten egia esan ez
nuen gogo larregirik txapelketan
parte hartzeko. Suertez 50-60 saio

dauzkat, nire zirkuitua daukat
urtetan. Mendira asko emanda
nago. Hiru Handiak [Gorbeia,
Anboto eta Aizkorri] egitea
proposatu nion neure buruari
operatu nintzenean, 2012an. Data
etorri zen eta urtean zehar
gehiago egon naiz zentratuta Hiru
Handietarako bertsotarako baino.
Amaitu genuen eta oso pozik.
Hurrengo astean zen txapelketako
kanporaketa. Oso trankil hasi
nintzen, hiru entrenamendu
eginda. Ondo irten zen.
Finalaurrekoetan gehiago
estutzen hasi nintzen. Azkeneko
bost txapelketetan, honakoa
kontuan hartuta, bitan finalean
egon naiz eta beste denetan
bederatzigarren geratu naiz.
Lehendabiziko galtzailea. Beti
hortxe, pasatu-ez pasatu.

Aurten errazago, zuzenean sartu
zara.
Bai, 2010ean bezala. 

Zein helbururekin kantatuko
duzu Miribillan?
Apurtzera noa. Orain bai ez
dagoela zer galdurik. Ondo irteten
bada sari potolo bat lortuko dut.

Ez dut esaten txapela, baina ahal
denik eta goren. Finalaurrekoa
irabaztea ez nuen espero, baina
gai naizela frogatu zen. Ilusioa
egin zidan irabazteak. Motibatu
egiten zaitu. Esaten duzu: «Hain
txarrak ere ez gara». Orduan,
ahalik eta ondoen egitera eta
besteak estutzera noa finalera.

Arriskatzera...
Bai, bai, ez daukat dudarik.
Azkenean buruz burura ez sartuz
gero beste postu denak berdinak
dira jendearentzako.
Txirrindularitzan podiumera
ailegatzen zara, baina bertsotan
buruz burukoa geratzen da. Ez
dakit aurrekoan hirugarren zein
izan zen jendea akordatuko den.
Ni neu ez naiz akordatzen.

Edukiari, formari... zeri ematen
diozu garrantzia? Nola lantzen
duzu bertsoa?
Batez ere esateari ematen diot
garrantzia. Nahiago dut errima
zabalagoak erabili baina edukia
garbi azaldu. Nire bertsokera ez
dut uste bueltan-bueltan
ibiltzekoa denik. Pixka bat
umorera ere jotzen dudala esan
dezaket. Txapelketa, ordea, ohikoa
baino serioagoa izaten da.
Eskertzen da umorea, baina gaiak
ere serioagoak dira, geu ere
tentsioagatik ez gara ausartzen
arriskatzera... Beharbada ideia bat
etortzen zaizu baina ez duzu
botatzen. Neurtu egiten duzu
inkontzienteki, txapelketan
zaudelako, batez ere umore beltza.

Bikoteka ari zaretenean batek
bidea ixten ahal dio bertzeari,
ezta? Agian gaia ez badu ongi
aprobetxatzen...
Bai, gaitza da hori neurtzea.
Bertsolariak ahal duena egiten
du. Ez dut uste inor inori kalterik
egitera joaten denik; guztiz
kontrakoa. Baina bai igartzen da
txapelketetan bikoteko lanak
pixka bat bakarlan bihurtzen
direla, zeure ideia hartzen duzu
besteari asko erantzun barik. Ni
hor bai saiatzen naiz hastea
tokatzen bazait besteari galderak
egiten, erantzutera behartzeko,
eta, erantzutea tokatzen bazait,
bere hari bati tiratzen.

BEÑAT UGARTETXEA OSTOLAZA

«Txapelketa da nerbioso jartzen naizen
une bakarrenetakoa. Apurtzera noa»
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Lekeition 1986an sortutako
bertsolaria Farmazian
lizentziatua da. Bigarren finala
du, duela bi urte ere izan
baitzen Miribillan kantari.

Orain dela bi urte ez bezala,
aurten zuzenean sartu zara
finalaurrekoetan eta saio
bakarra kantatu duzu,
Basaurin. Zein sentsazio izan
zenituen bertan?
Hasierako agurrean bota nuen
neuk ere ez nekiela ondo zelan
aurkituko nintzen eta benetan
hori zen sentitzen nuena.
Bertsotan gustura nenbilen,
prestaketan ere ondo, ilusioz,
baina lehenengo saioa izatean,
eta ni ez nago ohituta
finalerdietan hastera, zalantza
hori neukan, ea zelan topatuko
nintzen bertan. Baina behin
oholtza gainean poztu nintzen,
batez ere egoera kudeatzea
lortu nuelako, urduritasuna
ondo mantentzea, presioari,
tentsioari eustea, baina, era
berean, momentu batzuetan
bertsotan gustura egitea.

Ariketa guztietan sumatu
zintugun ongi.

Kartzelan penaz geratu nintzen,
eta uste dut transmititu nuela,
hirugarren bertsoan eskapada
polit bat eduki nuelako. Bertso
hartan nahiko hasieratik joan
nintzen pixka bat estu. Saioa
amaitu eta sentsazioak ez ziren
onak izan, bakarkakoa ez
borobiltze hori neukan eta
zortziko txikian ere
laprastadatxoa eduki nuen
Beñategaz [Ugartetxea]. Pixka
bat egurtu ninduen eta ez nuen
nire lekua topatu. Gero
puntuazioetan hortxe dago
koskatxoa. Baina pozik ere
banengoen; nire akatsak
zeintzuk izan ziren jakinda,
gustura nengoen
egindakoarekin.

Duela bi urte ederra izan zen
zu deskubritzea.
[Barre egiten du]. Niretzat ere
hala izan zen. Nereagaz
[Ibarzabal] tratu handia daukat,
asko egiten dugu berba eta
identifikatuta sentitzen naiz
berak orain daukan egoeragaz.
Orain dela urte bi bera bezala
sentitzen nintzen, espero barik,
hasieran helburu hori ipini
barik heldu nintzelako.
Txapelketarako gogoz nengoen,
ondo prestatuta, baina ez nuen
espero finalera heltzera eta
jende askorentzat ezustea izan
zen. Neure buruarentzat ere bai.
Baina ez zen kasualitatez izan.
Ondo prestatutako txapelketa
bati erantzuten zion. Aldaketa

XABAT GALLETEBEITIA ABAROA

«Zortea dugu albokoak
norberak beste egiteko
nahia sentitzeagatik»

Jone Uria Albizuri Algortan jaio
zen 1990ean. 26 urterekin,
laugarren finala jokatuko du. 

Puntuazioari begiratuz
bigarren zara Etxahun
Lekueren ondotik. Txapela
hurbil izan dezakezula dirudi.
Askotan hartzen dira
finalaurrekoetako puntuak
erreferente bezala, baina
finalean denok hasten gara
zerotik eta ikusiko da zer
pasatzen den. Egia da niri
segurtasun bat eman didala

finalaurrekoa irabazita sartzeak.
Lehenengo aldia da, besteetan
puntuen zain egonda iritsi naiz.

Kantaera segurua ikusten
zaizu.
Beti esan didate nire bertsokera
apur bat matematikoa badela,
baina uste dut arriskatzen
dudala. Beharbada ez hainbeste
doinuetan, bakarka ez dudalako
puntu laburrean doinurik
hartzen. Baina bai gaiei
heltzeko moduan, edo
ofizioetan zain egon eta

erantzunez. Gatozen denok
arriskatzen dugu; nahiz eta
eman batzuetan oso seguru
gaudela inork ez dakigu une
horretan ideiak etorriko
zaizkigun edo ez. 

Nahiz eta gaztea izan,
laugarren finala duzu.
«Beteranoetako» bat zara ia.
Bai, egia da Etxahun [Lekue] eta
Onintzaren [Enbeita] ostean ni
naizela final gehien dauzkana.
Aurten dagoeneko ez baina
aurreko finalean ni nintzen

JONE URIA ALBIZURI

«Txapelketa garaian enpatikoago nago
jende guztiarekin»

gazteena. Mirenek [Amuriza]
eta biok oso gazte eman genuen
saltoa txapelketan, gainera,
nahiko salto handia. Lehenengo
Bizkaikoan finalera ez ginen
heldu, baina Euskal Herrikorako
sailkatu ginen. Biok egin
genuen paper oso on bat 19
urterekin. Gero jakin dugu
eusten eta ea hurrengoetan ere
horrela den [dio irribarrez].

Bai Basaurin eta bai Markina-
Xemeinen iruditu zitzaidan
giroa ez zela lehertu.
Bai, nik ere eduki nuen
sentsazio hori. Nik uste dut
batetik gu seiok oso tentsioan
gindoazela, finala ez ezik Euskal
Herrikorako sailkapena
jokatzen ari ginelako. Bestetik,
atzetik, saioa aurrera joan ahala
iruditzen zitzaidan “uf, saio hau
ez da lehertzen ari eta horrek
arriskua eduki dezake gero

puntuetan”, giroak eragiten
baitu puntuetan. Horrek presio
handiagoa eragiten du.
Larrabetzun  giro beroagoa izan
zen eta behintzat ofizioren
batean eztanda. Espero dut
finalera lasaiago etorriko garela. 

Edozein postutan gustura
gelditzeko moduan.
Hori da, final bat egun bat da; 
orduan onartuta ekarri edozer
pasa daitekeela eta izan
zaitezkeela lehenengo edo
zortzigarren eta ez dela ezer
pasatuko. Jaitsi zaitezke
oholtzatik oso pozik seigarren
eginda eta erdipurdi bosgarren
eginda. Niri biak pasatu zaizkit.
Eta niretzat garrantzitsua hori
da, gustura jaistea.

Hasierako sentsazioek aunitz
eragiten dizuete, ezta?
Baietz esango nuke, lehenengo
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bat ere ekarri zidan aurtengo
txapelketa hartzeko moduan
eta konfiantzan.

Aurkezpenean zazpi aktore
nagusiren artean kameo bat
egiten sentitu zinela azaldu
duzu. Irudi polita. Esajeratua
pixka bat agian...
[Irri egiten du]. Horrela etorri
zait eta uste dut ondo
esplikatzen duela neukan
sentsazio hori. Baina, Nereak
ere esaten du hori; behar den
momentua ailegatzen denean
ez diozu uzten zure buruari
sentsazio hori edukitzen, zure
buruari exijitzen diozu maila
ematea. 

Orain helburuak handitu
izanen dira...
Handitu edo... ezberdinak dira
behintzat. Txapelketan bertan
aldatzen joaten dira. Helburuak
ipintzerakoan, jakina, bat
finalean egotea zen, Euskal
Herriko txapelketarako
sailkatzea, baina hortik harago,
pauso bat gehiago eman nahi
nuen. Orain dela bi urtekoa
erabili oinarri modura, eta
pixka bat ahalegindu neu

gusturago sentitzen oholtza
gainean, bertsotan hobeto
egiten, gustura nagoenean
sentsazio hori transmititzen,
eta finalari ere helburu horixe
ipintzen diot. Neuk sentitzea
finalean bertan nagoela,
presente egotea eta parte izatea.
Nire arrastoa uztea. Uste dut
hori lortzen badut emaitzan ere
pausotxo bat emango dudala.
Finala gozatu nahi dut eta
zentzu horretan lehiatu.
Kontziente izan egiten dudan
ariketa bakoitzaz eta bertso
bakoitza mimoz tratatu.
Finalerdietan nuen helburu
bera, daukadan onena eta landu
dudan hori guztia ematea eta
erakustea jendeari. 

Nola lantzen duzu bertsoa?
Nola uztartzen dituzu
esanahia eta forma?
Batez ere azken bi urteetan
konturatzen ari naiz
badaukadala agian bertsotan
egiteko modu propio bat.
Finalerdietan uste dut igarri
zela errimak landu ditudala eta
saiatzen ari naiz neuretik
gehiago kantatzen,
orokorkerietan sartu gabe gaiari

ertz desberdinak topatzen, esan
nahi dudana esaten... Bertsoari
berari hasieratik amaierara
forma bat ematen, ez
amaieretan geratuta bakarrik. 

Bertso irakasle moduan
zabiltza?
Une honetan ez, baina ibili izan
naiz bertso eskoletan irakasle,
Markina-Xemeinen, bere
garaian Nereari irakasten edo
behintzat laguntzen. Eta
Lekeition ere bai. Hemen
segitzen dugu bertso eskola
edukitzen eta batzen gara, baina
era informalago batean.

Badago harrobirik?
Aurten lehenengoko bider
Lekeitioko hiru bertsolarik parte

hartu dugu Bizkaiko
Txapelketan. Horietatik Aissa
[Intxausti] eta biok udazkeneko
fasera pasa ginen. Horri sekulako
inportantzia ematen diot, gure
herria ez baita oso bertsozalea.
Uste dut ez dela izango aurtengo
gauza. Euskal gazteak gero eta
lotuago daude bertsoei.

Lanaren fruitua...
Bertsolaritzak zerbait ona badu
da elkarri laguntzen diogula.
Txapel bat dago jokoan, baina
bertsoa ez da hori soilik.
Badakigu zer den albokoak
norberak beste egitea nahi
izatea. Zortedunak gara.

Plazetan zure lekua aurkitu
duzu?
Duela bi urte finalera heldu eta
gero plazak apur bat gehitu
zirela igarri nuen. Orain ere ez
dut espero askorik aldatzerik.
Bertsolari gutxi daude plaza
pila bat egiten dituztenak eta
beste jende multzo handi bat
gaude gure plazak ditugunak
eta aukerak aprobetxatzen
ditugunak. Suposatzen dut
urteekin moldatzen joango
dela.

ofizioan jada nabaritzen diozula
zure buruari nola zatozen.
Onerako edo txarrerako.
Erdipurdi hasi bazara zaila da
buelta ematen eta nik uste hori
badela ariketa bat, denok
saiatzen garena. Eta aldrebes.
Ondo egiteak ere badauka
erlaxatzeko arriskua. Ematen du
txarto hasi bazara ezin diozula
buelta eman, baina posible da.
Plazan askotan egiten dugu.

Nola prestatzen zara?
Eskolako jendearekin biltzen
gara astean pare bat aldiz.
Kantukideez gain, lagun batzuk
etortzen dira saiatzen direnak
igartzen txapelketan zein gai jar
ditzaketen, eta antzeko gaiak
jartzen dizkigute. Etxean ere
ahalik eta gehien irakurri eta
enteratuen egoten saiatzen
gara. Beharbada inoiz
interesatuko ez litzaizkizukeen

gaiei ere arreta jarri behar diezu
eta derrigortzen zaitu horiez zer
esango zenukeen edo zer
pentsatzen duzun hausnartzera.

Edo norbaiten lekuan jartzera.
Txapelketa garaian enpatikoago
nago jende guztiarekin.
Kontatzen didatenean norbaiti
zerbait gertatu zaiola gehiago
eragiten dit, gaitasuna garatzen
dudalako leku horretan
jartzeko. Hori behar duzu gero
kantatzen ari zarenean eta gaia
denean “alarguna zara” edo
“minbizia daukazu”, azal
horietan sartu behar duzulako
ahalik eta gehien bertsotan
ahalik eta ondoen egiteko eta
sinesgarritasuna emateko, eta
jende horri ere zor diozulako
esaten ari zarena ez izatea
potolokeria bat. Uste dut
horretan ariketa polita
eskaintzen digula txapelketak.

«Finala gozatu nahi

dut eta zentzu

horretan lehiatu.

Kontziente izan 

egiten dudan 

ariketa bakoitzaz

eta bertso bakoitza

mimoz tratatu»
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K
ea ahotik ihesi. Sudurzu-
loetan sartu zait iparra
eta ia begietaraino jaso
dut berokiaren golkoa,
baina kea darit ahotik.
Poltsikoetan ezkutatu di-

tut eskuak eta begiak kizkurtuta
noa aurrera. Erosketa-poltsak ikus-
ten ditut, eta jendea hizketan, jen-
dea oinez, jendea mugikorrarekin,
jendea jendea eta jendea presaka;
eta erakusleiho piztuak, kaleko mu-
sika eta ahotsak zurrunbiloan naha-
sita, eta ahotsen artean ni isilik, ni
hotzak, ni ahotik kea daridala. Eta
ahoko keari jarraika altxatu ditut be-
giak, eta argiak ikusi ditut nire gaine-
an zintzilik. Inor saiatu arren ezinez-
koa baita Gabonak direla ahaztea;
udazkenean hasi eta udaberrian buka-
tzen den urtaro horretan gaude jada:
tximinia piztuak eta elurra eta baserri-
tar jantzia; ia inork tximiniarik ez dau-
kan garaiotan, ia inoiz elurrik egiten
ez duen kostalde honetan, eta, baserri-
tarrez jantzi ez, mozorrotu egiten ga-
ren egunotan.

Inoiz ez naiz Gabonen zalea
izan. Gogoan dut umetako ilu-
sio hura: Olentzero bazetorrela
esaten zigun aitak eta guk etxe
ondoko basora begiratu eta bi
begi gorri argitan ikusten geni-
tuen; han egon ez arren ikusi
egiten genituen, han zeudela-
ko, ez diren gauzak ere badire-
lako. Edo bazirelako behintzat.
Eta Gabon gaueko afaria, in-
txaurrak saskian eta sagardoa
mahaian eta zapatila zaharrak
jangelan. Eta begiak bildu ezi-
nik igarotako gauak; egurraren
kirrinka bakoitza, haizeak as-
tindutako adaxka bakoitza bera
zelakoan. Gaua opariak imaji-
natuz joaten zitzaigun: mun-
duko opari guztiak zabaltzen
genituen ametsetan eta opari
haietako bakoitzarekin biziko
genituen abenturekin egiten
genuen amets. Goizean jange-
lara itzuli eta hantxe egongo
ziren: intxaurrak gutxitutako
saskia, erdi hustutako botila
sagardoa eta opariak nork bere

zapata zaharren gainean. Baina papera
kentzen hasi orduko bukatzen zen ilu-
sioa ere: amestutako opari haietatik
guztietatik bakarra baitzen esku arte-
an neukana, eta esku artean bat eduki-
tzeak esan nahi baitzuen besterik ez
nuela edukiko, hurrengo urtera arte
behintzat.

Horregatik gorrotatu izan ditut Gabo-
nak beti: jabetzaren eta gabeziaren
tarteko oreka eutsiezin hori ezin
nuen jasan. Sabelean zulo hori dara-
mat nire berokipean ezkutatuta, pol-
tsa eta ahotsen arteko nire ibili pre-
satuan; erakusleiho piztuetara begira
baina ezer ikusi gabe, argiak argien
gainean, besterik ez. Akaso opari ba-
tzuk erosi beharko nituzke eta iazko
abendutik ikusi ez dudan lagun hari
deitu, bazkaltzeko-edo geratu klaseki-
de ohiekin edo maitale ohiren batekin
edo lankide ohiekin. Elkarren berririk
jakin gabe igarotako egunen errepaso
bat egin genezake; elkarrekin zeinen
ondo pasatzen genuen elkarrekin on-
do pasatzen genuen garaietan eta

orain ere bai, ze arraio, orain ere zei-
nen ondo konpontzen garen elkarre-
kin. Gu ez, bizitza izan zen elkarren-
gandik urrundu gintuena, bizitza guk
hartutako erabakiek mugitzen duten
zer abstraktu hori den arren, 2017ko
abendura arte elkarrekin akordatuko
ez garen arren eta akordatzen garene-
an deitu ez izanaren eta zain eduki iza-
naren kontzientzia txarrak zainak
erreko dizkigun arren, beteko ez ditu-
gun promesak egingo dizkiogu elkarri.
Elkarri promesak egitea jabetza-modu
sofistikatu bat baita. Eta lagun batekin
geratzen garenero akordatuko gara
deitu ez diegun haiekin guztiekin; per-
tsonak ere oparitako paperean bilduta,
bakarraren jabe izan nahiak beste guz-
tien gabezia sentsazioa eragingo digun
arren, “Eguberri on” elkarri, zeinen zo-
riontsuak garen elkarrekin, zeinen la-
gun onak garen, zenbat maite dugun
elkar eskuak poltsikoetan sartuta, ko-
kotsa berokiaren kolkoan gordeta, su-
durzuloetatik iparra sartzen zaigun bi-
tartean. Itzaliko dira argiak eta hor
segituko dugu, ahotik kea botatzen. •

Itzaliko dira argiak eta hor segituko dugu... Gari Garaialde | ARGAZKI PRESS

Jabetzaren eta gabeziaren
tarteko oreka eutsiezin hori

Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria
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yotoko Protokoloa entzun eta, horretaz ezer
irakurri gabe ere, edozeinek badakizki hiru
gauza garrantzitsu dokumentu horren ingu-
ruan: nazioarteko akordioa da, ingurumena-
ri buruzkoa da, eta gutxieneko neurri batzuk
ezartzen ditu, herrialde guztiek bete ditza-

ten.
Gaur bertan Donostian sinatzen ari da hemendik au-

rrera Donostiako Protokoloa izena eramango duen na-
zioarteko hitzarmena. Eta zer da Donostiako Protoko-
loa? Nazioarteko akordioa da, hizkuntza eskubideen
ingurukoa da, eta gutxieneko neurri batzuk ezartzen di-
tu, herrialde guztiek bete ditzaten.
Protokolo hau ez da hutsean sortu. Bi urte luzeko ibil-

bidea egin du Donostia 2016rekin batera. Gaurko aur-
kezpenak Europako Kultura Hiriburutzaren azken traka-
rekin kointzidituko badu ere, Protokoloaren jatorria
1993an bilatu behar dugu, PEN Internationaleko Trans-
lation & Linguistic Rights
Committee-ren bilera bate-
an idazle haiek erabaki zute-
nean Hizkuntza Eskubideen
Deklarazio Unibertsala idaz-
tea .  Hiru urte  geroago,
1996an, 61 gobernuz kanpo-
ko erakundek, 41 PEN taldek
eta 40 adituk onartu zuten
Hizkuntza Eskubideen De-
klarazio Unibertsala. Dekla-
razio Unibertsala izan zen
eskubideen aldarrikapena,
eta Protokoloa da, orain, es-
kubideok bermatzeko sortu
den tramankulu garrantzi-
tsua, eskubideak paper errea
baitira gauzatu ezin badira. 
Deklarazioa bezala, Protokoloa ere behetik sortu da,

gizarte zibila ordezkatzen duten hainbat taldek adostu
dute, eta, gaurko aurkezpenaren ostean, asmoa da talde
gehiagok bereganatzea, babestea, erabiltzea, gauzatzea,
aplikatzea, defendatzea, bultzatzea eta bere egitea.
Honenbestez, Protokoloaren lehen ezaugarri garran-

tzitsua da gizarte zibilak sustatu duela zenbait erakun-
deren laguntzaz; PEN International, ELEN (European
Language Equality Network), LinguaPax, UNPO (Unre-
presented Nations and Peoples Organization), ECMI (Eu-
ropean Centre for Minority Issues) eta CIEMEN (Centre
Internacional Escarré per a les Minories Ètniques et les
Nacions) elkarteek eraman duten gidaritza.

Abiapuntua anitza bada ere, hainbat kontzepturen
inguruan ideia bera konpartitzen dute: hizkuntza aniz-
tasuna ez da madarikazioa, aberastasuna baizik; hiz-
kuntzen arteko elkarbizitza bilatzen dute, berdintasu-
na bermatzea dute helburu, hizkuntza gutxituak
garatu nahi dituzte, tresnak eman, eta, finean, hizkun-
tza komunitatea subjektu bihurtu nahi dute, gizarte
justuago baten bermatzaile.
Eta hori guztia nola egiten da? Hainbat herrialdeta-

tik jasotako proposamenak bildu dituzte aurrenik, eta
sakon eztabaidatu dituzte ondoren. Eztabaidaren eta
elkarrekintzaren emaitza da gaur aurkezten ari den
Protokoloa. Hizkuntza gutxituen osasuna bermatzeko
gutxieneko neurriak ezarri dituzte, zer den ezinbeste-
ko, zer den oinarrizko, zer den komenigarri. Orain, he-
mendik aurrera, hizkuntza komunitate bakoitzak ikusi
beharko du zein lekutan dagoen, nolakoa den bere ego-
era, zein bere indargunea eta zein bere ahulezia, eta

dagoen lekutik abiatuta saiatuko da hobetzen eremu
guztietan hizkuntzaren egoera.
Hizkuntza batzuek bide erdia egina dute. Beste ba-

tzuk, ordea, apenas ez dira abiatu hastapeneko puntu-
tik. Garrantzitsuena, baina, zera da, hizkuntza guztiek
tresna bera dutela beren eskubideak defendatzeko,
tresna bera egoera neurtzeko, eta tresna bera helbu-
ruak finkatzeko, nork bere erara egin arren.
Gaur sinatzen ari den Protokoloa tresna da, erremin-

ta, lanabesa. Tresna bat, edozein tresna, erabilgarria da,
probetxugarria. Baina objektu huts bihur daiteke atze-
tik ez baditu gogoa, borondatea, egiteko asmoa, bultza-
da. Hori da gainontzekooi dagokiguna, tresna honetaz
baliatzea. •

{ koadernoa }

Donostiako Protokoloaren
garrantzia

Protokoloa behetik sortu da, gizarte zibila
ordezkatzen duten hainbat taldek adostu
dute eta asmoa da talde gehiagok
bereganatzea, babestea, erabiltzea,
aplikatzea, sustatzea, defendatzea

Laura Mintegi

hutsa
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herritarrak

B
adira etxeetako
a r m a i r u e t a n
goialdeko apalate-
gietan pilatzen di-
ren kutxak. Bertan
oso noizean behin

behar ditugun gauzak eta objek-
tuak gorde ohi ditugu. Adibidez,
bertan gordetzen dira inauterie-
tarako mozorroak, Gabonetako
zuhaitz eta apaingarriak edota

danborradako jantzia eta barri-
la. Justu alboan, beren lekutxoa
dute San Tomas egunean nahiz
euskal jaietan erabiltzen ditu-
gun jantziek. Gona, mantala,
txapela, abarkak eta zapia, bes-
teak beste. Iristear da txistorra
eta talo mokaduekin disfruta-
tzeko eguna, eta, beraz, asko igo-
ko dira aulki batera goialdeko
apalategitik dagokion kutxa ate-

ratzeko. Garaiz atera, beharrez-
koa bada gonaren barrenak lu-
zatu eta plantxatzeko, txukun-
txukun prest uzteko. Liturgia
hutsa, urtero-urtero betetzen
dena.

Azken urteetan horrelako os-
pakizunetan “baserritarrez”
janzteko joera asko areagotu da,
baita jantziok egiteko sormen
lana ere. Hala, jantzi ilun mota-
dunetik kolore alaietara igaro
gara: horia, berdea, gorria… Au-
kerak hamaika dira egun, bakoi-
tzak bere estilora eraman du be-
tiko jantzia, bakoitzak bere egin
du, bere izaera edo gustuak ho-
bekien adieraziko dituzten arro-
pak aukeratuz. Modernoa da ai-
patutako joera,  horretan
zalantzarik ez dago. Baina non
du oinarria? Zein zen hasiera ba-
tean “baserritar jantziaren” era-
bilera? Bada, patxadaz azal de-
zagun, nork erabiltzen zuen eta
noiz, den-denak baitu bere zer-
gatia.

ONDAREA SOINEAN
Egun «baserritar jantzi» gisa ulertzen
dena leial al zaio jatorrizkoari?

Oihane Larretxea de la Granja

San Tomas egunez gure herrietako plazak «baserritar
jantziekin» beteko dira aurki. Egun horiak, berdeak, arrosak…
dira, hamaika aukera daude, baina nolakoak ziren jatorrian?
Zein izan da jantzion garapena? 36ko gerrak desagerrarazi
zituen eta ondoren eredu bat inposatu zen bat lurralde
bakoitzeko, urdin ilun edo beltz motaduna tartean.  

KULTURA / b

Ezkerrean, Zarauzko
euskal jaiak. Jantziaren
irakurketa propioa egin
duten bi emakume, alai
dantzan. Alboan,
nekazari familia bat,
etxeko atarian. 
Jon URBE | ARGAZKI PRESS

BILBOKO EUSKAL MUSEOA
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Janzki herrikoia ez zen baka-
rra, ezta iraunkorra ere, eta geo-
grafiak nahiz ezaugarri sozial
edo profesionalek eragina zuten
diseinuan, Bilboko Euskal Muse-
oak jasotzen duenez. Eta iraga-
nean ere, gaur egun bezalaxe,
hirietako moden eraginei lotuta
zegoen; mantso heltzen ziren
landaguneetara eraginok, baina
heltzen ziren, ondoren bakoi-
tzak jantziak bere erara pertso-
nalizatzeko. «20ko hamarkada
arte moda alde batetik zihoan, 
eta, janzkera herrikoia, bestetik.
Janzkera herrikoiak oso poliki
eboluzionatzen zuen, tarteka
erosten zuten modan zegoen
soinekoa, bai, baina garapena
geldoa zen, etxean egindako
arropak erabiltzen zituzten,
lihoarekin egindakoak», dio Ane
Albisu Ikerfolk taldeko kideak.
Lihoaren landaketak jantzien

ekoizpena sustatu zuen, eta bu-
rutik oinetarainoko janzkiak
egiten ziren ehunokin: atorrak,
zapiak, mantalak, alkandorak,
galtzak eta gerrikoak. Kostalde-
an, berriz, argizariz igurtzitako
lihozko mihiseekin egindako
uretako janzkiak zituzten, berta-
ko klimari egoki aurre egiteko.
Artileari esker jakak eta galtzer-
diak egiten ziren besteak beste,
eta larruzko abarkak baserriko
ardien larruarekin egiten zi-
ren. Gogortu ez zitezen, eta
baldintza onetan mantentze-
ko, belar artean gordetzen zi-
ren, hezetasuna mantentzeko.
Euskal Herriaren aberasta-

suna ondo islatzen da jantzie-
tan ere, aniztasuna erabatekoa
baitzen, bereziki beste lurral-
deekin muga egiten zuten le-
kuetan; adibidez, Bizkaiko
mendebaldea, Lapurdi eta Zu-
beroa iparraldea. Bilboko mu-
seo etnografikoaren arabera,
Nafarroako Pirinioetako iba-
rretan erabiltzen ziren janzki
zeremonial «aberats eta doto-
reek» berezko nortasuna zu-
ten, hainbeste, «Euskal Herri-
ko gainontzeko tokietan
parekikorik ez zutela».
Jantziak zerbait zurrun edo

itxia ez izate horretan eragina
zuten, neurri berean, jaiek,
ekitaldi sozialek, zeremonia
zibil nahiz erlijiozkoek. Ezber-
dinak ziren, gaur egun gerta-

tzen den bezalaxe, egunerokoan
erabiltzen ziren arropak edo
egun berezietan janzten zire-
nak. Horretan berdintsuak gara
aurreko gizaldietako euskaldu-
nak eta egungoak.

LURRALDEKAKO JANTZI ARTIFIZIALAK

Gaur egun berezko janzki tradi-
zionaltzat jotzen denak XVIII.
mendean du jatorria, lehen az-
tarnak zaharragoak diren arren.
Funtsean aldatu gabe mantendu
da, XIX. mendeko modaren era-
ginak eragin. Industrializazioak
ekarri zituen aldaketa gehiago:
denbora luzez mantendutako
formak galdu, modernizatu eta
prezio egokian erosteko aukera
ireki zen. Zoritxarrez, 36ko ge-
rrak, beste gauza asko bezala,
desagerrarazi egin zituen jan-
tziak, eta egun garaiko arropa
batzuk baino ez dira gelditzen.
Hiru urteko gerra amaitzean,

Falangearen Emakumezko Sek-
zioari eman zitzaion jantziak
berreskuratzeko ardura; dantza
taldeak sortu zituzten, “janzki
erregionalak” deitutakoak sor-
tuz. Hanka-sartzeak bata bestea-
ren atzetik egin zituzten berres-
kuratze saiakera horretan, izan
ere, jatorria eta jantzi originalak
errespetatu eta aintzat hartu ga-
be, alderdi estetiko batzuk as-
matu eta estereotipoak sortu zi-
tuzten. Lurralde banaketa ere
artifizialki egin zen, probintzien
arabera: Gipuzkoaren kasuan,
puntudun jantzi urdina; Nafa-
rroan, Erronkari bailarakoa; eta,
Bizkaian nahiz Araban, “irule”
izeneko jantzia ofizial egin zen,
marra belzdun gonazpiko go-
rriarekin. Pololo zuriak, alegia,
barruko arropa zena, jantzi he-
rrikoiaren eta hiri girokoaren
arteko nahasketaren “biktima”
izan ziren. Ezinezkoa zen garai
batean inongo emakumek ho-
rrelakorik eramatea! «Banake-
tok mimetikoki errepikatu zi-
ren, eta, kasu askotan, benetako
bezala hartu zituzten», dio Bil-
boko Euskal Museoak.
Ondarea berreskuratzeko be-

netako ahalegina, historia eta
tradizioari leial izanik, 70eko
hamarkadan heldu zen, dantza
talde asko eta Donostiako Argia
taldearen eskutik, Juan Antonio
Urbeltz buru zela.

Garaiko belaunaldi berriek ere
zapiari zaharrek ematen ez
zioten erabilera eman zioten.
Alboan, gizonezko baserritar
jantziaren aldaera bat, egun
hedatuena. Behean, ume talde
bat, koloredun jantziekin.
Jon URBE-Juan Carlos RUIZ | ARGAZKI

PRESS

BILBOKO EUSKAL MUSEOA



herritarrak

Ikerketa lan horietara batu
zen Albisu bera ere 70eko ha-
markadaren amaieran, eta ge-
roztik horretan ari da, besteak
beste. «Gure benetako jantziak»
gizaldiaren hasieran galdu zire-
la dio, «etorri zelako mugimen-
du bat ez zituena tradizioak eus-
ten: dantza eta jantziak mundu
idealizatu batetik hartu zituen.
Norbaitek pentsa lezake ebolu-
zio bat direla, baina ez da hala.
Eboluzioa zurea ezagutzen du-
zunean ematen da». Eransten
duenez, ezjakintasun handia
egon da batetik, eta, bestetik, zo-
koratu egin da denbora luzez
«geurea» zen guztia. 
Argia taldea ohartu zen herri

honen beste jakintza askorekin
gertatu ez zen bezala, jantzien
munduan ez zela inolako trans-
misiorik egon. Horregatik, alde
pedagogikoan indar berezia
egin zuen.
«Benetan nola janzten ziren

ahaztu eta beste bertsio bat egin
genuen,  baino arau batzuk
errespetatu gabe, fidelak izan
gabe; hori ez dugu hartu behar
gauza txar bezala. Une haietan
nekazaritzaren lotutako mun-
dua ideala zen, bukolikoa. Hiri-

tarrek beren ikuspegitik jorra-
tzen zituzten gauzak; horrega-
tik, baserrien gainean ditugun
koadro batzuk oso-oso fidelak
dira, eta, beste batzuk, berriz, 
ez». Kontatzen duenez, euskal
jaietan norgehiagokak egiten zi-
tuzten baserritarrez hobeto nor
janzten zen neurtzeko. «Baserri-
tarrak hortxe zeuden, haienga-
na jotzen zuten, baina, aldiz,
zergatik janzten zituzten abar-
kak baserritarrek inoiz janzten
ez zituzten moduan?».
Gauzak orduan ere ez ziren

gaur egungoetatik hain ezberdi-
nak. «Geuk gaur egiten dugun
moduan, fenomeno bat hasi zen
moda sartu zelako tartean; hori
egitea moda bat zen, eta hala ja-
rraitu dugu. Gaur egun egiten
duguna ez da erreprodukzioa.
Horia, berdea… erabiltzea, hori
sormena da, baina ez da fidela».
Hala, gaur egun plazetan ikus-

ten diren jantzi koloretsuak ez
dira inondik inora inoiz existi-
tu, eta interpretazio garaikidea
baino ez dira. Albisuk, baina, ez
du joera hori kritikatzen, «mini-
gona baserritarrarekin» atera-
tzen direnak kritikatzen ez di-
tuen bezala. «Ikertzailea naiz,

eta, beraz, ezin dut kritikatu,
ikusitakoarekin harritu eta
hausnartu besterik ezin dezaket
egin». Penatzen duena, hori bai,
ezjakintasunez egitea da. «Baina
noiz irakatsi digute gure onda-
rearen alderdi hau?», dio.

EZKUTU-AGERIKO ALDARRIKAPENAK

Buruko zapiak ere izan du bere
protagonismoa eta papera.
30eko hamarkadan, adibidez,
denak berdin-berdin janzten zi-
ren, uniforme gisa. Emakumeek
ez zituzten zapiak baserriko
emakumeek bezala janzten, eta
ilea erakusten hasi ziren. «Beren
ilea erakutsi nahi zuten, ez zire-

lako baserriko emakumeen iru-
di harekin identifikatzen. Zapia
arrotza zitzaien, eta nola edo ha-
la beren benetako janzteko mo-
dua erakutsi nahi zuten». Fran-
kismoan, berriz, aldarrikapen
kutsua hartu zuen, azpikogonak
bezala. Hasteko, azpikogona ja-
torrian ez zen sekula erakutsi,
eta ondoren jarritako zinta ber-
de eta gorriak mezu bat helaraz-
teko baliagarriak ziren: Euskal
Herria, ikurrina. Hori mantendu
egin dugu.
80ko hamarkadan, folkloris-

mo eskuindarrarekin lotu zuten 
batzuek jantzia, eta egon zen
gainditu beharreko kontua zela
uste zuen korronte bat ere. «No-
la hasiko gara ba baserritarrak
bezala janzten? Goazen ebolu-
zionatzera!». Horrelako usteak
zituen jendea egon bazegoen,
eta neurri batean gaur egun ho-
rren hondartxo bat ere geldi-
tzen dela uste du.
Dugunaz harro egotea, jakin

eta ezagutzea, eta irakurketa ga-
raikideak egin edo tradizioari fi-
del izan, burutik janzten hastea
gomendatzen du Albisuk. “Txa-
pela buruan eta ibili munduan”
ez ei da esateagatik esaten...

Edertasuna ilearen
luzeraren arabera
neurtzen zen. Neska
gazteek edo ezkongabeek
txirikorda batean edo
bitan eraman ohi zuten
jasoa.  
BILBOKO EUSKAL MUSEOA

Egun ezagutzen dugun jantzi urdin tantoduna
hiritarrena da. Baserritar denak berdin janzten
zirela pentsatzea, gaur egun den-denok berdin
janzten garela pentsatzearen parekoa da

60ko hamarkadan baserritar jantziaren azpian
beti gona gorria eraman ohi zen. Ikurrinaren
debekua tarteko, azpikogona zuriari zinta
gorriak eta berdeak txertatu zitzaizkion
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Zer pentsatuko ote du asto horrek? Bere ukuilu lasaitik atera dute, inoiz baino garbiago jarri eta azokara

eraman. Hesi batean sartu eta, hantxe, egun-pasa, jendea paretik pasa eta era guztietako gailuekin ar-

gazkiak ateratzen dizkion bitartean. 

Zer pentsatuko ote du asto horrek? Akaso pentsatuko du inoiz ikusi duten astorik politena dela. Baina

agian beren bizitzan ikusi duten lehen astoa izango da, politena eta itsusiena, biak batera. Garai batean

azoketan tratuan aritzen ziren baserritarrak, ganaduarekin tratuan. Gaur egun horretatik gutxixeago du

feriak, baina balio du horretarako, inoiz astorik ikusi ez duenaren parean asto bat jartzeko. Hain urruna

geratzen ari den mundua eta bizimodua pixka bat hurbiltzeko. amagoia.mujika@gaur8.info 

AKASO INOIZ IKUSI DUTEN ASTORIK POLITENA 

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

C IKUSMIRA
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E
zagunak dira Pisako dorrearen oker-
duraren pixkanakako handitzeak
bere garaian italiar agintariengan
sortu zituen buruhauste eta larridu-

rak. Grabitatearen indarrak lurra joaraziko
zion usteak asaldura handia eragin zuen.
Hemen, gure artean, PISA txostenak EAEko
agintari eta eskola eragileengan sortu due-
naren neurri bertsukoa; aurreko hamarka-
dan sendoa omen zirudien hezkuntza siste-
maren dorreari dar-dar eginarazteraino.
Ez da harritzekoa, erantzukizunaren zama

leporatzeko orduan, hezkuntza sistema eta
horren arduradunak begiz jo izana. Inor gu-
txik jarri du zalantzan proba bera. Aurreko
urteetako kalifikazio hobeak “onak” egin zi-
tuen sistema eta arduradunak. Aurrekoetan
balioetsitako informea, nola orain zalantzan
jarri? Ez lukete legitimitaterik izango.

Denok, erantzukizunak eta sistemaren
hobekuntzak eskatzeko eskubidea baztertu
gabe, galdera bati erantzun beharko genio-
ke: PISA ote da gure hezkuntza sistema ba-
lioesteko ebaluazio irizpideak egokien jaso-
tzen dituen proba? Txosten horrek geurean
jasotzen dituen emaitza txar edo onen, poz
eta tristuren, gorabeheren karietara eraba-
kiak hartzera mugatu behar ote dugu?
Azkenaldian, ikasleak ebaluatzeko para-

metro aldaketaren beharra aholkulari eta
profesional ugariren ahotan dabil. Kalifika-
zioa eta ebaluazioa ez dela gauza bera azpi-
marratu dute. Esan eta esan ari zaizkigu ira-
kaskuntza-ikasketa prozesuaren ebaluazioa
dela garrantzitsuena, ez kalifikazioa. Eba-
luazioaren helburua hobekuntzak eta zu-
zenketa neurriak ezartzea beharko litzateke-
ela, ez ikasle eta eskolen arteko mailakatzea.

Ba, hara nola, PISAko emaitzen helburua
mailakatzea dela jakinda ere, haren doinura
denok dantzan jarri gaitu. Nota txarrak guz-
tiok asaldatzen gaitu nonbait eta onak jaso
dituena loriatu. PISA ote da parametro be-
rrien arabera ontzat ematen dugun neurgai-
lua? Aitortuko al genioke LOMCEri gure
hezkuntza sistema ebaluatzeko zilegitasu-
na? PISAri bai? Nahikoa al da sona handiko
informearen izate hutsa ontzat emateko?
Berezko Hezkuntza Sistema aldarrikatu

eta PISA informeari ebaluatzeko gaitasuna
onartzea ez da koherentea. Ebaluazio siste-
mak berezko adierazleak jaso behar ditu eta
adostasun zabala bildu hezkuntza eragileen
artean. Gainerakoan “PISA dorreak” azpian
hartuko gaitu eta beldur naiz bakar batzuek
gure hezkuntza sistemaren dorre nagusia
dena, euskara, ez ote duten bota nahiko. •

0hutsa

Gure dorreak

Antton Izagirre

hutsa

B
este behin ere nire burua etxe alda-
keta edo denok deitzen diogun mo-
duan mudantza baten aurrean iku-
si dut azken hilabetean. Sentsazioa

dut, gainera, eta uste dut sentsazio oso fun-
damentatua dela, 20 urte inguru nituenetik
ez dudala bi urte baino gehiago iraun etxe
berdinean! Eta “etxe” esaten dudanean bizi-
leku esaten dut, eta horrek espetxea ere
onartzen du. Ba hori, azken bizileku horie-
tan ere ez nuela bi urte baino gehiago ja-
rraian egin.
Aldaketak onerako izaten direla diote ba-

tzuek, eta, tira, batzuetan hala izaten dira
eta espero dezagun hau ere halaxe izatea.
Baina niri aldaketek intseguritate eta an-
tsietate handia ematen didate eta urduri bi-
zitzen ditudan momentuak dira. Ez dakit,

berria edo arrotza zaidan guztiak beldurra
emango balit bezala da. Egun hauek horre-
lakoak izan dira, ez da salbuespena izan, ur-
duriak, antsietate handikoak, beldurrekin...
Hala ere, kartzelakoekin alderatuta, kale-

ko mudantzok ez dute zerikusirik. Horiek
bai zirela beldurgarriak eta urduri jartzeko-
ak! Kar-kar-kar... Orain barre egiten dut, bai-
na, «tiene 20 minutos para recoger sus per-
tenencias, se va de conducción» entzuten
zenuenetik, hortxe gorputz dardarak. Dena
azkar, dena presaka, dena ondo eta azkar
pentsatu beharra, zer hartu, zer utzi, kidee-
kin agurtzeko denbora juxtua eta batzue-
tan existitzen ez zena... Zeren 20 minutu,
20 minutu ziren, ez gehiago ez gutxiago.
Ah! Eta zure “pertenencias” denak poltsa
edo petate bakarrean sartuta!

Bidaia Guardia Zibilarekin, horrek uste
dut edonor jarriko lukeela urduri. Batzue-
tan orduak autobus estu horretan. Kasu ba-
tzuetan ez dakizu nora eramaten zaituzten
ere! Eta batzuetan egunak irauten dituzten
“mudantzak” izaten dira. 
Iristen zarenean bizileku berrira, garbitu

dena eta jarri berriro ere duzun gutxia eta
egin zaitez leku berrira. Pasa dituzun urdu-
ritasun eta antsietate guztien ondoren, au-
rrera!
Horrelakoak bizi ondoren gezurra dirudi

orain, badakidala nora mugitzen naizen,
inongo presarik gabe eta nik aukeratutako
lekuetara, horrela bizitzea mudantzak! Edo
agian juxtuki horregatik bizi ditut horrela...
Badaezpada, espero dezagun denbora lu-

zean ez izatea beste etxe aldaketarik! •

hutsa

Hara eta hona «pertenentziekin»

Miren Azkarate



herritarrak

A
ntzezlekuetara
itzultzeko gogo
ikaragarria due-
la dio Belen Ne-
vado aktore
gasteiztarrak.

Emanaldi batean, kable bat za-
paldu eta belauneko lotailua
hautsi zuen, spagat delakoa egi-
nez. Hori bai, spagat-a oso ondo

egin omen zuen. Hala ere, “Ova-
rios verdes fritos” bere azken
obra antzezten jarraitu zuen hu-
rrengo hilabeteetan, arrakasta
itzela lortuta, bai publiko alde-
tik bai kritika aldetik. Madrilera
ere eraman zuen obra, eta han
zela belauna huts egiten hasi zi-
tzaiola nabarituta, ebakuntza
egitea erabaki zuen azkenean. 

Antzezlekura itzultzeko gogoa
du, baina ez geldirik egotekoa.
Film labur baterako gidoi bat
idatzi berri du, Ruben Sanche-
zek eta beste zinemazale amo-
rratu batzuek proposatuta, se-
xua gai eta behin-behinean “Sua
bai” titulua duena. Belenek dioe-
nez, ordea, «sexua baino zien-
tzia-fikzioa da!». 
Ez da zinemarako idatzi duen

lehen gidoia. Zenbait film labu-
rretan lan egin izan du, eta hala-
ko batean emakumezko zinema
zuzendari eta gidoilari gutxi
daudela pentsatu zuen, eta ema-
kumezko aktoreen paperak oso
estereotipatuta daudela, kanon
edo patroi batek oso mugatuta;
hartara, gidoiak idaztea erabaki
zuen. 
GAUR8rekin bildu baino le-

hen errehabilitazio saioa egin
du, eta ondoren «erloju kontra»
idatzi eta zuzentzen ari den
umeentzako ikuskizunerako en-
tseguan izan da. Eneko Etxeba-
rrieta eta Bingen Mendizabale-
kin batera abiatu duen proiektu
horrek “Musikaberintoa” du
izenburu, eta antzerkia eta mu-
sika uztartzen ditu.
Antzerki feminista egiten du,

argi eta garbi, «erabat feminis-
ta». Dioenez, ezin du ikusmolde
feminista saihestu. 20 urte zi-
tuela, antzerkian hasi zenean,
uste zuen ezin zela feminista
izan, ikasketarik ez zuelako. Bai-
na, jakin gabe ere, oraingo ikus-
molde feminista bera zuen. An-
tzerki Eskolan hasi eta Hala Bedi
eta gaztetxeko giroan sartu ze-
nean, gauzak «mendekuz» egi-
ten omen zituen, eta emakume
askok, feminista askok, esaten
zioten bere lanak «oso feminis-
tak» zirela. «Egia esan, nik ez
nuen zerbait feminista egin
nahi nuela pentsatzen, baina ba-
rrenak eskatzen zidan hori egi-
tea». Ondoren, alderdi teorikoa
gehixeago lantzen hasi zen.
Erraietatik sortzen zitzaiona oz-
topatu gabe, ordea, adierazpen
askatasunari inola ere uko egin
gabe. Horrela sortu ziren, beste-
ak beste, “Las punkis también
lloran” edo, berrikiago, “Ovarios
verdes fritos”, emakumeen se-
xualitatearen aurkako erasoen
aurka, emakumeen sexualitate-
ari buruzko tabuen aurka, ho-

riek sortu dituen eredu hetero-
patriarkalaren aurka.
Betidanik egin nahi omen

zuen antzerkia, baina hasiera
batean sekretupeko nahia zela
dio, «ia ezinezkoa» zuela uste
baitzuen. Eta egun batean Gas-
teizko Antzerki Eskolara sartu
eta izena eman zuen. Horrek bi-
zitza aldatu zion. Lau urteko
ikasketak bukatu baino lehen,
Elena Armengod zenaren esku-
tik Bekereke taldearekin lanean
hasi zen. Orduan konfiantza
handia hartu zuen bururatzen
zitzaiona gauzatzeko. «Eskola
handia izan zen Elenarekin lan
egitea», dio esker onez. Eta an-
tzerkia, afizio ez ezik, ofizio ere
bihurtu zitzaion. 
1994an, egungo Bosnia eta

Herzegovinan esperientzia
ahantzezina bizi izan zuen Se-
bastopoleko titiriteroekin, Mu-
garik Gabeko Pailazoak gober-
nuz kanpoko erakundearen
eskutik herrialdea bisitatu bai-
tzuen bertan gerra bizi-bizi zela:
«Esperientzia ederra izan zen,
han izan ginenok betiko lagun
bihurtu ginen. Baina mingarria,
basatia, ikaragarria izan zen». 
Nabarmena da umorea Belen

Nevadoren antzezpen guztietan.
«Ezinbestekoa dut, nire lanabes
nagusia da, mezua helaraztea
errazten du», dio. Bereziki gus-
tuko du mezu hori gizonengana
iristea, «ondo goazen seinale».
Emakumezko publikoak oso on-
do erantzun ohi du ikuskizune-
tan, askotan emakume kolekti-
boek antolatutakoak izaten
baitira; horregatik, gizonak ere
hurbildu eta obra gustura ikusi
dutela jakitean, egiten dutena
baliagarria dela pentsatzen du. 
Bizitza aldatu ez ezik, agenda

bete ere egin zion antzerkiak.
Bekerekeko etaparen ondoren,
Pikor eta La Tirili taldeekin lan
egin zuen, besteak beste hain
gustukoa duen kale antzerkia
eginez. Gaur egun, ordea, belau-
nak «zartatuta dituela», barneko
guneak nahiago ditu. 
1997an antzerkia beste jardue-

ra kutun batekin lotu zuen,
punk-rockarekin, hain zuzen, La
Seta Pasote taldean, Marta Alda-
ma, La Tirili antzerki taldeko Cat-
herin Marchand Plum eta Vulpes
musika talde ospetsuko Mamen

infraganti

Gaztetan ia ezinezkotzat zuen bere sekretupeko nahia
gauzatzea; halaber, uste zuen ezin zela feminista izan,
prestakuntza falta tarteko. Zer diren gauzak, ordea, aktore
gasteiztarrak hogeitaka urte eman ditu antzerki feminista
egiten, antzezte eskolak ematen eta emakumeen gaineko
tabuak nabarmen uzten. 

BELEN NEVADO

Belen Nevado. Manu ARAKAMA
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Rodrigorekin batera. «Ordain gi-
sa», Carrocerías Betoño taldean
ere abestu zuen zenbait urtez, be-
ra taldeko emakume bakarra ze-
la. Beste kideak ere sobera ezagu-
nak ziren: RIPeko Jul eta Txerra
Bolinaga anaiak, Santi Salvate Si
Puedes taldeko kide ohia, Egun
Off-eko Iñaki Garcia eta Iker Zu-
bia, Belenek bezala ahotsa jar-
tzen zuena.

Belenen hurrengo «mende-
kua» Detritus Teatrus taldea
sortzea izan zen, 1999an, La Tiri-
li eta Pikor taldeetako zenbait
lagunekin. Beraiek sortutako
obrak antzezten zituzten, hala
nola “Detritus corazón”, “Rom-
pamos el hielo” edo arestian ai-
patutako “Orgasmos verdes fri-
tos”, aurtengo uztaila arte Javi
Hueteren laguntza teknikoare-
kin ikusgai izan dena.

Antzezte irakasle gisa ere jar-
dun izan du, eta dihardu, baina
ez du lan finkoa izaterik nahi,
gustura egiten duela aitortzen
badu ere. Eskuarki bakarrik lan

egiten du, eta, ikastaro edo taile-
rren bat ematen duenean, elka-
rreginerako eta ideiak parteka-
tzeko aukera du. Bekereken
zegoenean hasi zen institutue-
tan antzerki eskolak ematen, eta
inoiz ez du antzerki irakaskuntza
utzi. Azken ur-
teetan, besteak
beste, Arrasate-
ko Jabetze Es-
kolan, Emaku-
me Txokoan,
antzezte esko-
lak ematen di-
tu. Gasteizen
ere antzeko tai-
lerrak eman zi-
tuen Udaleko
Berdintasun
Z e r b i t z u a k , 
emakumeen
jabetze progra-
maren barruan. Tailer horiek
“Zapalduaren antzerkia” izenbu-
rua dute, edo, Belenek dioenez,
«Askapen antzerkia». Bizitzara-
ko entsegu gisa ulertzen ditu

tailerrok, eta gatazkak konpon-
tzeko baliagarri direla uste du.
Pertsonaletik sozialera doan jar-
duna, hitz egin eta antzezteko
gunea da, egokia bestearen le-
kuan jartzeko, bestelako ikus-
puntuak ezagutzeko, nork bere

burua kanpo-
tik ikusteko. 

Belen Neva-
dok,  lanean
bezala ,  ar lo
pertsonalean
ere erakusten
du kezka so-
zial eta poli-
tikoa. Immi-
granteen edo
presoen alde-
ko jardune-
tan aritu ohi
da. Sare pla-
ta formaren

aurkezpenerako antzezpen bat
ere prestatu zuen. «Nire ekar-
pena da, neure esparrutik ahal
dudan guztia egiten dut, eta
oso gustura, jakina».

Oholtzara igo ezinean baina
geldirik ez, eta burua beti bor-
bor. Dagoeneko hitzartua du
2016ko urrian Tolosan «zerbait»
estreinatzea, beharbada meno-
pausiaren gaineko obra bat, ho-
rren inguruko tabua ere nabar-
mena omen da-eta; «ematen du
nolabait emakume batek meno-
pausia duenean ez duela ezerta-
rako balio», dio. Bada, gaiaz iker-
tzen ari  da,  hurrengo obra
idazteko. Zergatik Tolosan? Ur-
tero-urtero urriko hitzordu
saihetsezina duelako. 

Eta, beste alde batetik, zerbait
pertsonalagoa idatzi nahi du,
halako fusioa egin, antzerki kla-
sikoa, punk-rocka, Extremadu-
rako sustraiak, Euskal Herrian
bizitzea... nahastuta. 

Denbora aurrera doa eta Car-
los Gilen hitzetan «miretsita uz-
ten gaituen adorea duen antzez-
le» honekiko solasak luze jo du,
baina guri labur gertatu zaigu. •

Behin belauneko ebakuntza eginda, antzezlekuetara itzultzeko gogoz da Belen Nevado. Manu ARAKAMA

hutsa

«Askapen antzerkia» jorratzen duten tailerrak
bizitzarako entsegu gisa ulertzen ditu; gatazkak
konpontzeko tresna baliagarria direla uste du,
bestearen lekuan jartzeko gune aproposa

Xabier Izaga Gonzalez 

«Egia esan, nik ez nuen zerbait feminista egin
nahi nuela pentsatzen, baina barrenak eskatzen
zidan hori egitea». Ondoren, alderdi teorikoa
gehixeago lantzen hasi zen
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G
oi mailako ikasgaiak buka-
tu berri ditut eta poz-pozik
nago, txoratzen. Lan es-
kaintza bat jaso dut ordez-
kapen bat egiteko, zehaz-
ki, bigarren hezkuntzan

matematika irakasteko. Primerako no-
tizia, beraz!

Baina poztasunarekin batera etorri
dira urduritasuna eta prestaketa lanak.
Jakina da, hasiberria izanik, ez naizela
gainera ikaste-materiala ni neu hutse-
tik abiatuta sortzen hasiko. Aurrekoen
esperientziaz baliatzea eta ikastea hobe
izango da hezkuntza mundua errotik
eraldatzen saiatzea baino, hasierako ilu-
sio eta ausardiak horretara bultatzen
banau ere.

Ikastetxean, lankide batekin berrike-
tan hasi eta honakoa esan dit. Trigono-
metria da prestatu behar duzun lehen
gaia. Ba jakin ezazu trigonometria lan-
tzeko material ugari dagoela dagoeneko
garatuta, bai material idatzia bai elektro-
nikoa, hau da, ordenagailuan exekuta
daitekeena. Esate baterako, sinu funtzioa
lantzeko errekurtso digital ugari garatu
dira jadanik. Beraz, zergatik ez duzu be-
rrerabiltzen material hori ordenagailu
gelako saio praktikoak egitea tokatzen
zaizunean?

Eta jarraitu du, “ikaste-objektuak” dei-
turikoak, aurrerantzean IO, dira hezkun-
tzarako berrerabil daitezkeen errekurtso
digital horiek. Definitzen hasita, IOa
ikaste-prozesuan erabil daitekeen balia-
bide digitala dela esan genezake, hezkun-
tza helburu garbia izan eta, berez, edukia
duena. IOak, gainera, inon gordeta eta bi-
latzeko moduan daudenez, pieza berra-
bilgarriak dira.

IOak, gutxienez, editagarri diren hiru
barne osagai behar ditu: edukia, ikaste-
ekintza eta testuinguruari dagokion ele-
mentua. Horrez gain, kanpo egitura bat
behar du entitatea identifikatu, gorde eta
errekuperatu ahal izateko (metadatuak).
Metadatuak IOaren edukia deskribatzen
duten hainbat eremu dira. Ikastetxeko li-
burutegian gordeta dagoen trigonome-
triako liburu batekin parekotasun bat
egiten hasita, esan genezake, IOa, liburu
fisikoaz gain, liburuaren fitxak ere osatu-
ko duela. Fitxa horretan deskribatuko di-
ra liburuaren ezaugarri nagusiak, adibi-

dez, zein hizkuntzatan dagoen idatzia,
zein den liburuaren gaia, zein hezkuntza
mailatarako den aproposa… Gainera, IO-
en kasuan, metadatuen artean, exekuta-
tzeko beharko duten softwarea ere adie-
razi beharko da. Azken finean,
metadatuak indexatu egiten dira eta in-
dexazioari esker posible da IOa bilatzea
eta berrerabiltzea.

Eta, nola jakingo dut nik zein diren
metadatu horiek? «IOa deskribatzeko
erabiliko diren metadatu zehatzak zein
diren asmatzen ez duzu zuk zertan hasi
behar, motel», erantzun dit. Hobe duzu
mundu mailan horretan diharduten era-
kundeek definitutakoak erabiltzea, ho-
rrek asko erraztuko baitu berrerabilgarri-
tasuna. Esan genezake, beraz, IOaren
hiru osagaiek eta IOaren kanpoko egitu-
rak osatuko dutela IO-biltegi batean gor-
deko dena.

Bestalde, mota askotako IOak daude.
Ohikoenak bideoak, animazioak, arike-
tak, galdera sortak, simulazioak, grafiko-
ak edo eta tutorialak dira, formatu des-
berdinetakoak, noski, sxw, doc, jpg, mp3,
html, pdf, ppt edo beste hainbeste. Gai-
nera, konbinatu daitezke hezkuntza-uni-
tate handiagoak osatzeko.

Zer esan nahi duzu? Ikasgai edo kurtso
oso bat ere IOa izan daitekeela? Bai, ha-

laxe da, baina, kontuz, aintzat hartu zen-
bat eta txikiagoa izan, orduan eta erraza-
go izango dela testuinguru desberdin
batean berrerabiltzea. Adibidez, sinu
funtzioa irudikatzen duen bideo bat
kurtso edo ikastaro desberdinetan be-
rrerabil daiteke, baina trigonometria ira-
kasteko kurtso oso bat berrerabiltzea
zailagoa izango da. Zailagoa da kurtso
oso batek zure irakasle nahi guztiak ase-
tzea trigonometria irakasteko; bideo soil
batek, aldiz, laguntza eskainiko dizu
gauza puntual bat lantzeko.

Baina, ez nahastu, irakasle bezala IO
bat erabiltzea gauza bat da eta beste
bat, oso desberdina, IOa bera sortzea.
Testu hutsa sortzeko programa bat erabil
daiteke IO baten mamia sortzeko, edo bi-
deo edo audio programa bat. Baina ba-
daude IOak sortzeko tresna eta platafor-
ma espezifikoak, adibidez, RELOAD,
Hotpotatoes, Jclic, Constructor…

Egun, Moodle bezalako hezkuntza pla-
taformak dira IOen erakusleiho nagusiak.
Gure ikastetxe gehienetan adin guztieta-
ko ikasleek erabiltzen dituzten platafor-
mak. Baina bai IOak sortzeko platafor-
mak bai IOen erakusleihoak beste kontu
bat dira, eta, ondo iruditzen bazaizu, hu-
rrengo baterako utziko ditugu. •

«Moodle» bezalako hezkuntza plataformak dira ikaste-objektuen erakusleiho nagusiak.

Hezkuntza materiala
berrerabiltzen: ikaste-objektuak

Ana Arruarte Lasa
EHUko Donostiako Informatika Fakultateko irakasle eta ikerlaria
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EUSKAL MUSEOA. BAIONA

URDATXEKO
HERRITARRAK,
ZUTIK ELIZAREN
AURREALDEAN
Urdatx edo Santa Grazi Piri-

nioetan dago, Zuberoan, hain

zuzen. Argazkiko eliza erro-

manikoa 630 metroko garaie-

ran dago eta 1085ean eraiki

zuten, Leireko monasterioa-

ren aginduz. Haren ondoan

erromesentzako ospitale bat

ere eraiki zuten. Urdatx Done-

jakue bidean dago, eta udale-

rri berean daude Kakueta eta

Ehüjarreko arroila ezagunak.

Bidexketan gaindi Iratiraino

iristen da, Nafarroaraino. XIX.

mendearen hondarrean, Ur-

datx argazkilari ibiltarien iko-

no bilakatu zen. Eliza horri ar-

gazkiak egin zizkiotenen

artean, nabarmentzekoa da

Mieusement. Egile ezezagu-

neko irudi hau 1900ean egi-

na da. Elizaren aurrealdeko hi-

lerr ian,  herritarrak daude

bilduta, guzti-guztiak zutik.
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