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N
ire iritziz, gure testuinguruan aste hone-
tan egon den bozketarik garrantzitsuena
ez da izan Madrilen PPren aurrekontuei
EAJk eman dien babesarena. Hasteko, sor-
presarik ez delako egon. Guztiok uste ge-
nuen EAJ horretarako kapaz bazela, kasu

honetan, euskal gizartearen gehiengoaren posizioa, Ka-
taluniaren egoera eta PPren korrupzioa kontuan hartu-
ta, erabakia ondo neurtu duen zalantzagarria izan arren. 

Era berean, oso garrantzitsua bada ere, asteazkenean
bertan Gasteizko Parlamentuan gure izaera nazionalari
eta herritartasunari buruzko ponentziarena ere ez da,
nire ustez, garrantzitsuena. Estrategikoki herri bezala
gehien eragingo diguna da, zalantzarik gabe. Datozen
urteetan egun horretaz oroituko garela ziur naiz. Onera-
ko edo txarrerako izango
den, hemendik aurrera guz-
tiok egiten dugunaren ara-
bera izango da. 

Nire harridurarako Hugo
Martinez Abarca Madrilgo
diputatuak une politiko ho-
netako gertaerarik garrantzi-
tsuena dela esan arren
[goo.gl/4kXYPZ], Podemosen
barruan Irene Monteroren
eta Pablo Iglesiasen etxeari
buruzko kontsulta ez da
hain inportantea. Adi, zen-
tzu batean lotsagarria bada ere, Podemosen inguruan
sortutako mugimenduaren bilakaera garrantzitsua da
guretzat, epe erdira Euskal Herrian egon daitezkeen
aliantzen mapa zeharo aldatu baitezake. Gutxitan aipa-
tzen bada ere, duela oso gutxi Podemosek hauteskunde
orokorretan EAJri irabazi egin zion euskal lurraldeetan. 

Horrek ez du gehiegi esaten ez Podemosen indargune-
ei buruz, ezta EAJren ahuldadeei buruz ere. Nire ustez,
ordea, bozkatzaileen joera orokorrei buruz zerbait esa-
ten du. Azken ziklo politikoan, hauteskundeen eta hau-
tagaien arabera, jende batek EH Bilduri, Podemosi eta
EAJri eman dio botoa. Jende berberak, esan nahi da. Fi-
deltasun politikoa gainbeheran doan balioa dela dirudi.

Edonola ere, ezkerraren ikuspuntutik eta mundu mai-
lako joerei dagokionez, alegia, ikuspuntu internaziona-
lista batetik, Irlandako Errepublikan Konstituzioaren
zortzigarren zuzenketari buruz atzo egin zen erreferen-
duma historikoa da. Abortua legeztatzeko bidea ireki de-
zake, non eta Irlandan [goo.gl/4E67vB].

ERREPUBLIKANISMOA SEGREGAZIOAREN AURKAKO ILDOA DA

Ziur asko, hau argitaratzen denerako emaitza jakingo
dugu. Baiezkoak irabaziko duela pentsatzen dut, pentsa-
tu nahi dut. Edonola ere, duela hiru urte sexu bereko
pertsonen arteko ezkontza erreferendum bidez onartu
ondoren, jatorri eta nortasun kristaua duen Estatu ho-
rretan izan den aldaketa ukaezina da. Eliza katolikoaren
agenda politikoa kinkan jarri da, adibidez.

Ohi bezala, aldaketa soziala aldaketa legalen aurretik
heldu da, han ere. Aldaketa politiko baten zantzuak ere
egon badaude. Errepublikanismoa gorabidean dagoen
indarra da eta, segregazioaren aurkako eta berdintasu-
naren aldeko ildoa den heinean, Irlandako herritarren
joera orokorrekin bat egiten duela esango nuke.

Feminismoa mundu mailako joera da, iraultza global
bat. Horren islak mundu osoan ikusten dira, beti berezi-
tasunekin –Saudi Arabian eta Londresen iraultza horren
adierazpenak desberdinak izango dira, derrigor–. Irlan-
dako kasua interesgarria da, eskubideen eta berdintasu-
naren aldeko borroka honetara jendea iturri eta jatorri
ezberdinetatik nola heldu den erakusten baitu. •

{ datorrena }

Aste honetako bozketarik
garrantzitsuena

Jatorri eta nortasun kristaua duen Irlandan
izan den aldaketa sozial eta politikoa
ukaezina da. Estatu horretan une honetan 
Eliza katolikoaren agenda politikoa,
alegia, boterea, kinkan jarri da

Iñaki Soto
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Udalarekin hitz egin genuen
ea itxialdia egiteko lekuren
bat uzten zigun, eta, azkene-
an, Massanako eskola ohia
utzi  digute»,  azaldu dio
GAUR8ri Maritza Buitrago ko-
lonbiarrak. Urteak daramatza
Katalunian bizitzen Mujeres
Pa’lante taldeko kideak. Jato-
rri desberdinetako emakume-
ek osatzen dute plataforma,
elkartasuna ardatz emakume-
en eskubideak defendatzeko
eta bazterkeria mota oro sala-
tzeko.

Massanako itxialdiaz gain,
Bartzelonako Poblenou auzo-
an dagoen Sagrat Cor elizan
eta Badalonako Udalak era-
biltzen ez duen lokal batean
ere egiten ari dira itxialdiak.
Badalonan hogei bat pertso-
na elkartu ohi dira, «etorki-
nek pairatzen dituzten esku-
bide  urraketak  ez  ba i t i ra
soilik Bartzelonara muga-
tzen», aditzera eman du Enri-
que Mosquera Papeles Para
Todo elkarteko bozeramaile-
ak. «Gure asmoa ez da inolaz
ere hemen bizitzea, bakoi-
tzak bere familia eta lana di-
tu-eta. Itxialdia elkartzeko
gunea izatea nahi dugu».

Bartzelonako eta Badalonako
itxialdien 11 aldarrikapenak ze-
haztuko ditugu jarraian.

1.- LAN KONTRATUAK

«Lan kontratu bat izatea da
gaur egun atzerritarrek duten
zailtasun handiena paperak
eskuratzeko, baita lan egiten
dutenen artean ere. Krisi eko-
nomikoaren ondorioz Estatu
espainolean ez dira langileen
eskubideak errespetatzen, ezta
bertakoenak ere.  Askotan,
etorkinek eta errefuxiatuek
ezin dituzte bizileku baime-
nak berritu kotizazio eta kon-
tratu faltagatik. Gutxienez, sei
hilabeteko kotizazio jarraitua
eskatzen diete-eta», nabar-

B
artzelonako Gar-

dunya plazan,

Boqueria mer-

katutik gertu

den Massana es-

kola oihan, Ra-

val auzoan, itxialdi mugagabea

hasi dute jatorri desberdineko

etorkin eta errefuxiatuek 300

gizarte mugimendu eta kolekti-

boren sostenguarekin. Sarrera-

ko atean, pintaketa koloretsu

eta bizi batek itxialdiaren alda-

rrikapen nagusiak jasotzen ditu

oinez pasatzen diren guztiek

ikusi eta irakurri ahal izateko. 

Egunean zehar, talde txiki
bat biltzen da eskolan, protes-
tari gehienak lanean izaten
baitira. Arratsaldean, askoz
gehiago elkartzen dira. Batez
beste 50 lagunek esku hartzen
dute itxialdian. Talde txikitan
edo asanbladan, aurrera begi-
rako urratsak eta ekimenak az-
tertzen dituzte. «2001ean eta
2005ean, etorkinek eta beraie-
kin modu antolatuan lan egi-

ten duten taldeek itxialdiak
antolatu zituzten etorkin eta
errefuxiatuen eskubideak al-
darrikatzeko. Aurrerapauso
jakin batzuk lortu ziren bi
itxialdi horiekin. Baina geroz-
tik ez da aldaketarik egon,
gauzek bere horretan jarrai-
tzen dute. Atzerritarren Lege-
ak bigarren mailako herrita-

rrak bihurtzen gaitu, eskubi-
derik gabekoak. Gure mugi-
mendu askatasuna urratzen
du, baita osasun eta lan egite-
ko eskubidea ere. Gure  egoera
mahai gainean jartzeko eta
erakundeen nahiz talde politi-
koen agendan sartzeko beste
itxialdi bat egitearen beharra
ikusi genuen. Bartzelonako

ETORKINEN AHOTSA
Bartzelonako Raval auzoan eskubideak
aldarrikatzeko itxialdia egiten ari dira

Ainara Lertxundi

Bartzelonako Raval auzoko Massana eskolan apirilaren
22az geroztik itxialdia egiten ari diren etorkinen eta
errefuxiatuen aldarrikapenak 11 dira. Oinarrizkotzat
jotzen dituzten 11 eskubideak jasotzen dituen taula
osatu dute, eta, horiek errespetatzen ez dituzten
bitartean, protesta mantenduko dute.

ATZERRIA / b

Bartzelonako Raval auzoan dagoen Massana eskolan itxialdia hasi dute etorkinek eta errefuxiatuek; atean beraien aldarrikapenak jarri dituzte. Oriol CLAVERA
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mendu dute aldarrikapenen
berri ematen duen eskuorrian.

2.- EZ ATZERRITARREN LEGEARI

«Atzerritartasun Legeak pertso-
nak hiltzen ditu egunero. De-
portazioak, etorkinak jatorrian
bertan itzultzea, sarekadak,
atxiloketak eta Etorkinak Behin
Behinean Hartzeko Zentroak
baimentzen dituen sistema
arrazista baten adierazlea da».

3.- ERROLDA UNIBERTSALA

«Erroldatzeko bermeak ematea,
aurrebaldintzarik gabe. Errol-
datzea ezinbestekoa da gainon-
tzeko tramite guztiak egiteko,
bizileku baimena berritzeko
edo osasun txartela lortzeko.
Pertsona guztiek erroldatzeko
eskubidea badute ere, erakun-
deek ez diete eskubide horren
berri ematen etorkin eta erre-
fuxiatuei eta erroldatzeko ozto-
poak jartzen dizkiete».

4.- NAZIOTASUN AZTERKETARIK EZ

«Naziotasuna azterketa egin
gabe ematea exijitzen dugu. Bi-
zileku baimena lortuta ere, as-
korentzat gaindiezina den az-
terketa bat inposatzen zaigu».

5.- OSASUNA GUZTIONTZAT

«PPren Gobernuak onartu zuen
16/2012ko Errege Dekretuak or-
dura arte unibertsala izan zen
osasun sistema aldatu zuen.
Paperik ez dituzten pertsonak
sistematik at uzten ditu».

6.- ESKUBIDEAK GUZTIONTZAT

«Asiloa eskatzen dutenentzat
eta errefuxiatuentzat ez dago
egun harrera plangintza ego-
kirik. Askotan, arreta eskasa
da. Paperak dituztenei ere, se-
me-alabak jatorrizko herrial-
deetatik ekarri ahal izateko,
administrazioek bizileku bal-
dintza zorrotzak ezartzen diz-
kiete; familia berriro biltzea ia
ezinezko eginez. Horrez gain,

gizarte zerbitzuek haurren
zaintza kenduko dieten beldur
bizi dira emakume etorkinak,
sarri paperik gabe eta baliabi-
de ekonomiko gutxirekin».

7.- KALE SALMENTA EZ DA DELITU

«Kalean saltzeagatik isunik ez
jartzea eta kaleko salmenta ez

kriminalizatzea eskatzen dugu,
baita Poliziaren sarekadak eta
errepresioa etetea ere».

8.- ARRAZISMO INSTITUZIONALA

«Etorkin batek paperak eskatu 
edo izapidetzeko hitzordu bat
eskatzean, sistematikoki uka-
tzen diote edo atzeratu egiten
diote. Horren ondorioak oso
larriak izan daitezke».

9.- ATXILOKETA ZENTRORIK EZ

«Legez kanpoko migrazio mu-
gimenduen kontrako borroka
horretan, etorkinentzako atxi-
loketa zentroak ohikoak bihur-

tu dira eta sistematikoki ho-
rietan sartzen dituzte».

10.- MUGEN KONTRA

«Herrialdeak banatzeko le-
kuak baino, mugak pertsonen
eskubideak etengabe urratzen
diren kontrolerako guneak
bihurtu dira. Giza eskubideen
urraketak ohikoak dira: gizata-
suna kentzen diete etorkinei».

11.- INDARKERIA MATXISTARI EZ

«Emakume etorkinak, are pa-
perik gabeak, guztiz babesga-
be daude sarri indarkeria ma-
txistaren aurrean». 

Etorkinek euren aldarrikapenak zintzilikatu dituzte hormetan.  Oriol CLAVERA

«Errolda aitortutako eskubide unibertsala den
arren, jartzen dizkiguten baldintzak gero eta 
zorrotzagoak dira. Gehienetan bizileku
finkorik ez dugunez, ezin gara erroldatu»

Massanako itxialdiaz gain, Bartzelonako
Poblenou auzoan dagoen Sagrat Cor elizan eta
Badalonako Udalak erabiltzen ez duen lokal
batean ere egiten ari dira itxialdiak

Biharko, etorkinen eta errefuxiatuen eskubideak
aldarrikatzeko manifestazioa deitu dute Bartzelonan.
Eguerdiko hamabietan abiatuko da Katalunia plazatik.
«Atzerritarren Legea bertan behera uztea exijitzen dugu eta,
horregatik, beste helburu batzuen artean, itxialdi hau egiten
ari gara. Atzerritarren Legeak klandestinitatean bizitzera
derrigortzen gaitu; paperak eskuratzeko eta berritzeko
urtebeteko eta berrogei orduko lan kontratua eskatzen digute.
Baldintza horiek betetzea ia ezinezkoa da etorkinontzat eta
errefuxiatuontzat, are gehiago lan munduan dagoen
prekarietatea eta langileen eskubide murrizketak kontuan
hartzen baditugu. Etorkinok hamar urte baino gehiago
daramatzagu paperak izateko lan kontratua beharrezkoa ez
izatea eskatzen. Etorkinok soldata txikien truke lan egiteko
besterik ez gaituzte nahi. Guretzat, adibidez, ez dago
alfabetatze eta ikasketa programarik asteburuetan», salatu 
zutenmanifestazioaren berri emateko eginiko agerraldian.
Mobilizazioez gain, Massanako eskola oihan itxialdia egiten
ari direnek ekimen kulturak, bideo emanaldiak eta hitzaldi
informatiboak ere egin dituzte –adibidez nola erroldatu
azaltzeko eta dituzten eskubide eta betebeharren berri
emateko–. Egunero, ekintza desberdin bat dago.
Erakundeetako ordezkariren batekin bilera egiten dutenean,
elkarretaratzea egiten dute, «gure ahotsa ozen entzun dadin». 
Hilaren 11tik 14ra Bartzelonako Sant Andreu auzoan ospatu
zen Fira Literal liburu azokan ere presente egon ziren. Azokara
hizlari gisa gonbidatutako FARC-EP Kolonbiako gerrillako
komandante eta negoziatzaile izandako Mireya Andrade eta
AEBetako Black Panther Party alderdiko presidente ohi Elaine
Brown Massanako itxialdira gerturatu ziren elkartasuna
adierazi eta etorkinen aldarrikapenak gertutik ezagutzeko.

MANIFESTAZIOA DEITU DUTE
BIHARKO BARTZELONAN



baina bat egiten dute mobiliza-
zioarekin. Atzerritarren Legea-
ren ondorioz, paperik gabe
daudenak beltzean lan egitera
behartuta gaude. Gure egoera
lan kontratu baten menpe da-
go, baina hori lortzeko paperak
behar dira. Horrenbestez, ez da-
go modurik korapilo hori aska-
tzeko. Hemen gauden gehienok
zurrunbilo horretatik pasa gara
edo bertan gaude. Ez du inporta
zein den zure jatorria; ‘paperak’
dira guztion kezka nagusia»,
helerazi du Buitragok. «Iritsi
berria den etorkinak sistema
arrazista bati aurre egin behar
dio. Errolda aitortutako eskubi-

de unibertsala den arren, jar-
tzen dizkiguten baldintzak gero
eta zorrotzagoak dira. Gehiene-
tan bizileku finkorik ez dugu-
nez, ezin gara erroldatu, legalki
horretarako aukera izan arren.
Baina etorkinok ez dugu lege-
dia ezagutzean; askotan fun-
tzionarioek ere ez dituzte lege-
diaren atal guztiak ezagutzen.
Gardentasuna eta informazioa
falta dira», Buitragoren ustez.
«Erroldarik gabe, ezin duzu
osasun txartela eskuratu, ez
zaude estatistiketan, ezin duzu
diru laguntzarik jaso. Errolda-
rik gabe, ez zara existitzen».

Bizileku baimena lortzeko
baldintzak aldatu egiten dira
etorkinen jatorriaren arabera.
«Afrikarrei urte gehiago exiji-
tzen diete Latinoamerikarroi
baino. Niri, kolonbiarra izanik,
bi urteko bizileku baimena es-
katu zidaten, baina itxialdian
dagoen kide bat afrikar batek
Estatu espainolean hamabost
urte daramatza eta oraindik
ezin izan du bere egoera legez-
tatu. Ondorioz, ezin du bere
familia bisitatzera joan, senide
bat hiltzen bazaio, ez du hile-
tara  joaterik, ezta hemen aske
mugitzekorik ere».

«Bizileku baimena lortu
arren, orain naziotasun azter-
keta egin behar dugu. Azterke-
taren edukia arbitrarioa eta
diskriminatzailea da. Galdera
batzuek ez dute zentzurik, esa-
terako, Mariano Rajoy presi-
dentearen txakurraren izena!
Gurekin elkartasunean Massa-
nako 50 ikasle etorri  dira
itxialdira naziotasun azterketa
egitera eta, horietatik, soilik
bik gainditu dute», azaldu du.

«Deportazio espedienteen
beldur dira paperik gabeko
etorkinak; arrisku hori saihes-
teko ez dira administrazioeta-
ra hurbiltzen, ezta medikura
joaten ere gaixorik egon
arren», amaitu du Buitragok.

atzerria

Gobernu espainoleko ordez-
kariarekin, Emilio Ablanedore-
kin, Bartzelonako Udalarekin
eta Generalitateko ordezkari
batekin bildu dira orain arte
itxialdian parte hartzen ari di-
renak. «Egiten ditugun bilkura
eta batzarretan bizi ditugun
errealitate anitzak azaltzen ari
dira. Ez gaude etorkin eta erre-
fuxiatu guztiak ordezkatuta,

baina hemen gaudenak lagin
aberatsa osatzen dugu. Askok
ezin izan dute itxialdiarekin
bat egin bizi duten prekarietate
egoerarengatik, esaterako,
etxeetan adineko pertsonak
zaintzen dauden emakumeek.
Soldata eskasen truke hogei or-
duz egin behar dute lan, aisial-
dirako denborarik gabe. Ema-
kume horiek ez daude hemen

Arratsaldeetan, eztabaidak
egiten dituzte Massanako
eskolan. Antolakuntzaz gain,
erakundeetako ordezkariekin
izandako bilerak aztertzen
dituzte guztien artean, aurrera
begirako ekimenak adostu
nahian.
Oriol CLAVERA

«Etorkinen eta errefuxiatuen egoera lan
kontratu baten menpe dago, baina hori
lortzeko paperak behar dira. Horrenbestez, ez
dago modurik korapilo hori askatzeko»

«Itxialdian dagoen kide bat afrikar batek Estatu
espainolean hamabost urte daramatza eta
oraindik ezin izan du bere egoera legeztatu.
Ez du mugitzeko inolako askatasunik»



2018 | maiatza | 26 

GAUR8• 6 / 7

Irudia joan den asteartean Bangkoken, Thailandiako hi-

riburuan, hartutakoa da. Gaur egungo munduan ia edo-

zein lekutakoa izan zitekeen: alde batean demokrazia

eta hobeto bizitzeko aukera exijitzen duten manifesta-

riak; bestean, agintariek esandakoa betetzeko prest

dauden agenteak. «Ez dugu beldurrik» zioten manifes-

tariek, «agintea herriarena da», «pertsona bat, boto bat»... Atentzioa emateko modukoak aurre-

an dituzten poliziek plazaratutako argudioak dira, ordea: «Joan zaitezte etxera, ordena publikoari

eusteko, turistak izutu egingo dituzue-eta». Turismoa jainko bihurtzen ari da etekin ekonomikoa

baino ulertzen ez dutenentzat. Turismoa kaltetzea egin daitekeen gauzarik okerrena da, eta

eustea, aldiz, onena. Bost axola militarrek estatu-kolpea orain lau urte egin zutenetik ekonomiak

atzera egin duela dioten manifestariak. «2014az geroztik, negozioaren %60 galdu dut», salatu

zuen 67 urteko thailandiar batek. Gatazkaren alde okerrean zegoen. joseangel.oria@gaur8.info 

«ZOAZTE ETXERA, TURISTAK
IZUTUKO DITUZUE-ETA»

Lillian SUWANRUMPHA | AFP

C IKUSMIRA



atzerria

B
atez beste, 22 he-
riotza eragiten
ditu alkoholis-
moak astean Es-
kozian eta 679
pertsonak amai-

tzen dute ospitaleratuta gehie-

gizko edanaren ondorioz. Zen-
baki bakoitzaren atzean pertso-
na bat dago, familia bat, alkoho-
laren kontsumo okerrak
kaltetutako komunitate bat».
Nicola Sturgeon lehen ministro
eskoziarraren hitzak dira, ira-

gan maiatzaren 1ean Edinbur-
goko ospitale batean esanak. 
Izan ere, aipatu egunean sar-

tu zen indarrean Eskozian al-
koholaren gutxieneko prezioa
igotzera behartzen duen legea.
Unitateko –pinta batek bi uni-
tate dituela kontuan hartuta–
50 pennyko igoera da Holyro-
odeko Legebiltzarrak onartu
duena, eta alkoholismoari au-
rre egitea du xede. Bateko zein
besteko erreakzioak eragin di-
tu neurriak, urratsa positiboa
bai baina nahikoa ez dela adie-
razten dutenak. 
Legea orain sei urte onartu

zuen Holyroodek, baina whis-
kiaren lobbyarekin izaniko ti-
rabirak atzeratu du haren apli-
kazioa.  Baina sektorearen
baitan bada Gobernu eskozia-
rraren ekimena begi  onez
ikusten duenik ere. Norman
Loughery Tennent’s garagardo
etxeko komertzialak, esatera-
ko, txalotu egin du neurria:
«Proposatu zen une beretik
babestu dugu eta hura aplika-
tzeko elkarlanean aritu gara
Gobernu eskoziarrarekin. Gra-
duazio handiko alkohol merke
eta gogorraren aurkako ekin-
bidea da, kontsumo kaltega-
rriena da jopuntuan jartzen
duena».
Sheffield Unibertsitateak

egindako ikerketa baten arabe-
ra, 60 bizi salbatuko ditu neu-
rriak ezarpenaren lehen urte-
an,  eta 300 izan daitezke,
urtez urte, datozen hamar ur-
teetan heriotza saihetsi deza-
keten eskoziarrak. «Erabaki
ausarta hartu dugu. Erakutsi
dugu izan gaitezkeela, herrial-
de bezala, osasun publikoak
dituen erronkei erantzuten li-
der. Kontsumoaren eta kaltea-

Nicola Sturgeon,
Eskoziako lehen
ministroa, gibeleko gaitz
kronikoa duen paziente
batekin. 
Jane BARLOW | AFP

ALKOHOLISMOA, JOPUNTUAN
Zurrut merkeari amaiera eman nahi dio
Eskoziak gutxieneko prezioak igoz

Aimar Etxeberria Korta

Gerra deklaratu dio Gobernu eskoziarrak alkoholismoari.
Zehatzago esateko, graduazio altuko zurrut merkea
murriztu nahi du. Izan ere, 22 pertsona hiltzen dira astero
herrialdean alkoholismoaren ondorioz, eta 679 pertsonak
amaitzen dute ospitalean gehiegizko edana dela eta. Bada
arazoa modu eraikitzailean kritikatu duenik.
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ren arteko lotura aintzat har-
tuta, unitateko gutxieneko
prezioa igotzea da graduazio
handiko kontsumo merkeari
aurre egiteko modurik efika-
zena». Legea SNPren, Berdeen,
Demokrata Liberalen eta Labo-
risten aldeko botoekin onartu
da.

ERREAKZIO EZBERDINAK

Medikuntza sektoreak txalotu
egin du Gobernu eskoziarra-
ren ekinbidea. Peter Bennie
Britainia Handiko Medikuntza
Elkarteko lehendakariak, esa-
terako, adierazi du legeak he-
riotzak saihesten eta alkoho-
lak eragiten dituen kalteak
murrizten lagunduko duela:
«Osasun zerbitzutik alkohola-
ren zama gutxitzen lagunduko
du. Are garrantzitsuagoa dena,
eskoziar gizarteari kenduko
dio alkoholaren zama, pertso-
na eta familiak aldenduko ditu
alkoholaren kontsumotik».
«Unitateko gutxieneko pre-
zioa igotzearen inpaktua na-
barmena izango da, baina beti
esan izan dugu alkoholaren
kontsumo okerraren kalteei
erantzuteko aukera-sorta han-
dia dagoela, eta Gobernu esko-
ziarrak ebatzi duena horietako
bat baino ez dela. Gizarte mo-
duan, prest behar dugu izan
etorkizunean, eta norabide be-
rean, proposatuko diren neu-
rriei determinazio berarekin
erantzuteko», gaineratu du.

Bada, era berean, neurria
modu eraikitzailean kritikatu
duenik ere. Max Cruickshank-
ek “The National” egunkari es-
koziarrean idatzitako zutabea
izan daiteke esandakoaren
adibide egoki bat. Alkoholaz
hitz egitean drogaz hitz egiten

du Cruickshank-ek, gogoratuz
menpekotasuna sortzen duen
substantzia bati buruz ari ga-
rela eztabaidan. «Toleratua
izan da urteetan, eta ezin kon-
tatuzko bilioika liberako diru-
sarreren iturri izan da», gogo-
ratu du.

Zentzu horretan, alkohola-
ren industriak etekinak izaten
jarraitzeko beste bideren bat
aurkituko duela uste du iritzi
emaileak, eta kritiko agertu da
neurriak jomugan dituen giza-
taldeen egokitasunarekin:
«Pobreak eta gazteak jartzen
ditu neurriak jomugan, baina 
alkoholaren arazoa gizarte
osora hedatzen da. 60 urtetik
gorako klase ertaineko giza
sektoreak dira, baina, alkohol
kontsumitzaile arriskutsue-
nak, eta neurriak ez du be-
raiengan inolako eraginik
izango». 

Cruickshankek uste du klase
baxueneko kontsumitzaileek

alkohola utzi eta askoz ere kal-
tegarriagoak diren drogak
kontsumitzera joko dutela
neurriaren ondorioz: «Alkohol
kontsumitzaile kronikoek ha-
maika arrazoigatik edaten du-
te. Badira azterketak diotenak
alkoholaren kontsumoa bera
azpimarratuz diagnostikatu
eta, ondorioz, tratatu gabeko
arazo mentalak ezkutatzen di-
rela.

Bestalde, azpimarratu du al-
kohol unitateko igotzen diren
50 penny horiek alkoholaren
industriara bideratzen direla,
ez administrazio publikora, ez
baita zerga moduan inple-
mentatu. «Alkoholaren indus-
triak 120 milioi gehiago iraba-
ziko ditu neurria indarrean
sartzearekin batera; erabil zi-
tekeen diru hori hezkuntzara
edo prebentziora bideratzeko,
alkoholismoan eroritako ho-
riei tratamendu hobe bat es-
kaintzeko».

Glasgowko denda baten
erakusleihoa. Bertan,
garagardo marka
ezberdinen prezioak ikus
daitezke. 
Andy BUCHANAN | AFP

KAFEA
TABERNAN?
TABERNA
(GARAGARDOA)
EDATEKO DA!
Eskozian, eta Britainia
Handian orokorrean,
zakurrak ongi etorriak dira
tabernetan, pubetan; ez,
ordea, adingabeak.
Eguneroko bilgune dira
tabernak, ohikoa baita lan-
jardunaren osteko pinta.
Ohikoa izan daiteke, edo
behartua, norberaren
ikuspuntuaren arabera.
Izan ere, esan dezake

batek aisia tabernan
igarotzera behartua
dagoela. Eguraldia etsai,
aterpe gune bakarrak dira,
kafetegiek arratsaldeko
17.00etan –16.00etan negu
gorrian– ixten baitituzte
ateak. Horrek eskoziarrak
tabernaren eta
gimnasioaren artean
hautatzera daramatza. 
Alkoholismoari aurre

egiteko edo,
supermerkatuko
salmentan ere ‘mugak’
daude Eskozian: ezin da
alkoholik erosi tabernatik
kanpo gaueko 22.00etatik
aurrera. Beste irakurketa
bat eginez, tabernara
jotzeko arrazoi bat gehiago 
izan daiteke.
Eta tabernak taberna

dira, tabernak edateko
dira. Apenas aurki daiteke
kafe bat Eskoziako ohiko
taberna batean, ez bada
zentroan dagoena eta
turistak hartzen dituena.
Tabernan garagardoa –edo
whiskia– edaten da, eta
zuzeneko folk musikarekin
girotua bada, hobeto. Eta
garagardo bat pinta bat da,
hots, 0,5 litro. Dena
alkoholismoaren aurka,
baina alkoholarekin.
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antxo bat aitzakia gisa
hartuta, Kevin Lynch esta-
tubatuarraren «The Ima-
ge of the City» (Hiriaren
irudia) harribitxia berrira-
kurri dut. Hirien irudia,

forma, egitura eta erreferentziak
gogoratzea garrantzitsua da, esate-
rako, ongi orienta gaitezen hirian
zehar oinez gabiltzanean. Horreta-
rako, hiriaren irudiari forma ematen
dioten elementuak sailkatu zituen
Lynchek: “bideak”, “ertzak”, “auzoak”,
“nodoak” eta “mugarriak”. Hiri-pai-
saiako edozein elementu kokatu dai-
teke talderen batean, kaleko afixa ba-
tetik hasi eta mendi tontor batera,
zuhaitz batetik autobide batera, mu-
sean jokatzen duten jubilatuetatik
distritu oso batera.
Horrekin lotuta, ariketa txiki bat es-

katu diet lagun batzuei azken asteo-
tan. Labur: mapa bat egitea eskatu
diet, bizi diren edo gutxi-asko ezagu-
tzen duten hiri baten mapa mental
bat. Pertzepzioaren geografiaren tres-
na bat dira mapa mentalak, eta haien

helburua hiritarrok hiria nola irakur-
tzen dugun ulertzea da, alegia, jakitea
zein erreferentzia edo elementuren
bitartez osatzen dugun hiriaren iru-
dia. Jaso ditut mordoxka bat: Bilbo,
Donostia, Bartzelona, Varsovia; Mi-
langoa bidali dit Valentinak. Astekari
honek hilabetero uzten didan tarte-
txo hau aprobetxatuko dut, irakurle,
zuri ere proposamen bera egiteko.
Marraztu mapa bat.
Lehenik eta behin, aukeratu bizi

zaren edo ongi xamar ezagutzen du-
zun hiri edo herri bat. Hartu, ondo-
ren, folio zuri bat eta arkatz edo boli-
grafo bat gutxienez. Ez larritu, ez da
lehiaketa bat, ez dago ariketa “ongi”
edo “gaizki” egiteko modurik. Arau
gutxi batzuk betetzeko eskatuko di-
zut baina. Bat: ez begiratu Google
Maps edo bestelako maparik; helbu-
rua memoriarekin, bizipenekin eta
pertzepzioarekin lan egitea da. Eta
bi: egin mapa behin; zerbait aldatu
nahi baduzu ezabatu eta zirriborratu
nahieran, baina ez hasi berriz ere ze-
rotik.

Mapan edozer gauza sar dezakezu,
bururatzen zaizun guztia. Marraztu
baliagarri zaizun edozein elementu
edo erreferentzia: eraikinak, kaleak,
hiribideak, plazak, ibaiak, zubiak,
zuhaitzak, mendiak, auzoak, distri-
tuak, dendak, jatetxeak, tabernak, ga-
rraio publikoa, parkeak, autobideak,
dorreak, baserriak, pertsona-multzo-
ak, eskulturak. Elementu edo errefe-
rentzia hauek edozein forma geome-
triko erabiliz marraztu ditzakezu:
puntuak, sinboloak, marrak, borobi-
lak, karratuak, forma askeak, marrazki
figuratiboak, abstraktuak... Nahastu
nahieran. Testua ere erabil dezakezu
elementuei izena jartzeko.
Hamar-hamabost minututan amai-

tuko duzu. Bukatu baduzu, eta ariketa
honek zirrara minimo bat sortu badi-
zu –barkatu hala izan ez bada– ireki
Google Maps eta konpara itzazu biak.
Gauza batzuk tokiz mugitu dituzu
agian; seguruenik, inguru edo auzo
batzuk ahaztu egin dituzu zuzenean.
Hortxe dituzu, bada, datozen igandee-
tako paseo-planak. •

Ilustrazioa: ANDER GORTAZAR BALERDI

Mapak

Ander Gortazar Balerdi
Arkitektoa



2018 | maiatza | 26 

GAUR8• 10 / 11hutsa

h
er

ri
a

Bere burua putoamotzat dauka EAJk. Mun-
duan diren negozio-gizon onenak omen
dira, trebeenak. Paparra puztuta diote:
gure talentuagatik Kataluniakoa azkar
konponduko da, laster izango dute orban-

gabeko gobernu bat, alegia, «un gobierno sin tachas».
Preso politikoak eta erbesteratuak “orbanak” direlako.
Europan alemanak bezala, hala ikusten du alderdiak
bere burua: lokomotorra dira. Haiekin datoz aurrera-
bidea, asfaltoa eta adreiluak, milioiak poltsikora, hori
da egiazko nazio eraikuntza, hori ardura politikoa;
besteena, amateur batzuen erretolika, arduragabeke-
ria. Oraingoan, baina, urrutiegi joan dira eta larrutik
ordainduko dugu herri bezala. Rajoy salbatzearen jo-
kaldia ezin hobeki, biribil-biribil aterako zitzaiela uste
zuten, beste behin argi ge-
ratuko zela jelkideen jeinua,
negoziatzeko artea. Txoko
guztietan pilota gozo-gozo
utzita, kantxaren erdi-er-
dian mantentzen direlako
beti,  pilotari txapeldun
handiek egiten duten lez.
Ez omen dugu Espainian

horrenbesteko eragin poli-
tikoa sekula izan. Orain bai,
euskal hitzak orain badu
errespetua Pancorbotik behera. Orain badu benetako
pisua, arrazoizko prezioa. Milioi batzuen truke erosi
daiteke, merke, oso merke. Doktrina egin nahi du EAJk,
gainera: hitza eman baina hura jaten ez dakienak, az-
kenean, ekintza politikoa dilapidatzen omen du.
155. artikulua bertan behera geratuko omen da une

batetik bestera. Bitartean, dena normal-normal: letrok
idazterakoan makrooperazioa Katalunian, 29 atxilotu.
Rajoy salbatu baina Jean Rene Etxegarai lehendakaria
iraintzen dute. Bertizen Rajoyri negozio berri bat pro-
posatu zioten: ETA osteko aroa elkarrekin kudeatzea.
Eta PPren erantzuna? UPNrekin hitzartu berri duena:
espetxe politika Madrilen erabakiko da beti, eta beti
Itun Antiterroristaren baitan. Baina zer axola du ho-
rrek? Zer presoen eskubideak baldintza ilegalekin in-

posible egiteak? Edo kaleratzean beren soldatak eta on-
darea lapurtzen hasteak? Egonkortasun politikoa da. 
155. artikulua ez da forma kontu bat, ez da sukar ira-

gankorra. Inboluzio eta kontrarreforma neofalangista
aspaldikoa da, geratzeko etorria. Hemen badugu sal-
buespenezko eta mutur-muturreko 155 eiteko bilduma
ederra, 155 deitu gabe baina mingarri eta odoltsuago. 
Flotagailu batean dabilen naufragoa da autogober-

nua. Eskumen zaharrak ez dira mapetan ageri eta dau-
denak lege estatalek laminatzen dituzte. Auzitegi
Konstituzionalak beti du sega, zorrotz eta prest. Orain
mamu beldurgarriena Ciudadanos omen da, IBEX indi-
zeko sektore faktikoen apustua. Hauteskundeak ira-
bazteke bere politika laranja, falangisten politika egu-
neratua, martxan da. Kontzertu ekonomikoa kenduko

duela hitzeman du, eta hura geratzeko eman diote bo-
toa PPri. Eskerrak eman behar dizkiogu EAJri, gainera,
mehatxu existentziala bi urtez atzeratu digutelako. 
Lotsagabe dihardu EAJk, euskal jende asko sumin-

duz. Eta larrutik ordainduko dugu, horixe baietz! Kol-
pistak ohartu direlako EAJrekin milioi batzuen truke
eros daitekeela euskaldunen hitza eta borondatea. Iku-
si dutelako inboluzio agendaren aurrean EAJ baldin ba-
da mehatxuaren aurkako harresia, defentsa horrek ez
duela oinarri sendorik, erraz pitzatzen dela, merke, oso
merke. Inboluzioaren erasoaldiri atea parez pare ireki
dio EAJk. Asko galdu dugu, bai. Eta dena galduko dugu
hitza ematea ez badugu behar eta merezi dugun politi-
karen ardatz egiten, emandako hitzaren errespetua ez
bada etorkizun sano eta libre baten oinarri. •

{ asteari zeharka begira }

«Putoamoak» direla uste
duten miserableak dira

Larrutik ordainduko dugu. Kolpistak ohartu
dira oso merke saltzen dela euskaldunen
borondatea, inboluzio neofalangistaren
erasoari atea parez pare ireki diola EAJk

hutsa
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kezpenean. Halaber, «une go-
xoak eta ongi egindakoak jo-
rratzen dira, baina baita une la-
tzak eta hanka-sartzeak ere».
Izan ere, zenbait belaunaldi

pasatu dira, zenbait etapa gain-
ditu dituzte, betiere ustez atze-
an gelditu diren sasoi politiko
eta sozialei eusten saiatzen di-
renen erasoei aurre eginez, ba-
tez ere zenbait alderditatik eta
instituzio gehienetatik abiatu-
tako erasoei, eta barne krisiak
ere ez dituzte falta izan. Horie-
tako batzuk, hain zuzen, gazte
asanbladan beti izan den aniz-
tasunaren ondorio izan dira,
gaztetxea kriminalizatzen aha-
legindu direnak bertan biltzen
diren gazte guztiak ideologia
berekoak direla saldu nahi izan
duten arren.

30 URTEKO BIZIPENAK

30 urteko historia hau, 30 urte-
ko bidean emandako istorio
hauek, 1987an hasi ziren, Apez-
pikutegiaren “Lorazainaren
etxea”okupatu aurreko kanpai-
narekin. 1988ko San Pruden-
tzio egunean, «haren bedeinka-
ziorik gabe», eraikin haren atea
kolpeka zabaldu eta okupatu
egin zuten. Horrela gogoratzen
du gaztetxeak duela 30 urte lo-
zorrotik esnatu zuten eguna:
«‘O-ku-pa-zioa, o-ku-pa-zioa,

o-ku-pa-zioa, O-KU-PA-ZIOA!’.
‘DANBA!’.
–Dedio! Nortzuk dira larruz-

ko txupaz jantzitako erdi-man-
dril erdi-pertsona horiek?
‘KATAKRAK! IIIIIIIAPAAA!!!

Denok barrura!’.».
Gaztetxearen sorreraren eta

garapenaren protagonistetako
batek kontatu duenez, lehe-
nengo bi urteak «hiperaktibo-
ak» izan ziren. «Funtziona-
mendu asanbleario eta
autogestionatu bat hutsetik
eraikitzen saiatzen ginen bi-
tartean, jarduerak antolatu ge-
nituen bata bestearen atzetik.

G
asteizko gazte-
txean ez da
ja rduera r ik
falta, astebu-
ruetan bezala
astegunetan

ere: kontzertuak, hitzaldiak, ez-
tabaidak, tailerrak, euskara es-
kolak, herri mugimenduko tal-
deen prentsaurrekoak… Ez da
falta eta are gutxiago azkenaldi
honetan, Gasteizko muinoko
etxeak gaztetxe bihurtuta 30
urte bete dituela ospatzen buru
belarri dabiltza-eta.
Antolatu dituzten ekimen

eta ekintza ugarien artean, jo-
an den apirilaren 28an, “Pru-
dentzi Egunean”, disko bat aur-
keztu zuten, hiriko musikariei
eskerrak emateko. Azken urte-
etan gaztetxearekin elkarlane-
an jardun duten taldeen diskoa
da, hamabost abesti biltzen di-
tuena. Parte hartu duten talde
guztiak gasteiztarrak dira eta
«betidanik harreman estua»
izan dute gaztetxearekin. Esti-
lo asko daude diskoan, gazte-
txetik pasa diren taldeen era-
kusle: irlandar folka, hip hopa,
ska, cumbia, musika afrikarra,
punka… Modu autogestiona-
tuan editatu dute eta merke-
merke dute salgai Gasteizko
zenbait taberna, liburu denda
eta gune autogestionatutan.

LIBURUA

Maiatzean, berriz, gaztetxearen
ibilbidea kontatzen duen “Gas-
teizko gaztetxea. 30 urte” libu-
ru puska aurkeztu dute. Ia 400
orrialde ditu, eta, atalak ilustra-
tzen dituzten marrazki ugariez
gain, 50 orrialde inguruko ar-
gazki galeria. Ez dadila inor ika-
ratu, ordea, liburuaren mardula
gorabehera, salneurria bezain
arina baita kontaketa. Une oro
eusten dio umoreari, «pozeta-
tik» idatzitako pasarteetan be-
zala «amorrutik eta minetatik»
idatzitakoetan ere. Ez du, beraz,

Xabier Izaga Gonzalez

GAZTETXEA, ZUTIK
Gasteizko gaztetxeak bere 30 urteak
biltzen dituen liburua argitaratu du

Gaztetxea, etxea, herrigintzarako lanabesak, eskola...
Apirilean disko bat aurkeztu zuten Gasteizko gaztetxeko
kideek, hiriko hamabost talderen abestiekin osatua, eta
oraindik orain 30 urteko ibilbidea kontatzen duen
«Gasteizko gaztetxea. 30 urte» liburua argitaratu dute.
30 urteko historia, 30 urteren istorioek osatua.

«Gasteizko gaztetxea. 30
urte» liburuaren
aurkezpena iragartzeko
prentsaurrekoa. 
Jaizki FONTANEDA | FOKU

JENDARTEA / b

aspertzeko inolako aukerarik
ematen. 
Kontaketa zorrotza da, gazte-

txeak berak lehen pertsonan
ematen du bere ibilbidearen
berri, garai guztietako lagunen
testigantzarekin. Hamaika pa-
sadizo entretenigarri, inoiz
hunkigarriak, inoiz barrega-
rriak, betiere jakingarriak. Gas-
teizko eta Euskal Herriko gaz-
teriaren parte esanguratsu
baten azken hamarkadetako
historia ere bada, okupazioa-
ren eta autogestioren aldeko

herri honetako mugimendua-
ren historia.
«Dimentsio ezberdinak jo-

rratzen saiatu gara, begirada
ahalik eta integralena eman
nahi genion liburuari: kanpora
begirako jarduerak zein barne
mailako bizitza ustez pribatua,
diskurtsoak eta praktikak, eki-
men propioak zein auzokidee-
kin eta herrigintzarekin batera
eginak, desalojo mehatxuen
aurreko kanpaina erraldoi en-
tzutetsuak eta eguneroko lan
isila», nabarmendu zuten aur-
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Irreberentzia handiz, baime-
nik gabe». Esan bezala, hasie-
ran ere ez zen liskarrik falta
izan, borroka modu eta ikus-
pegi ezberdin ugarien arteko
talkak, beste lagun batek gogo-
ratzen duenez: «Autogestioa,
Hala Bedi, gaztetxea, prozesio
ateoak, ezker abertzalea, pre-
soak, independentzia, ikurri-
na, ‘milia miliekin’... askotari-
ko talde eta aldarrikapenak
biltzen ziren. Eta liskar gogo-
rrak izaten ziren!». Hala ere,
baziren denek bat egiten zute-
neko zenbait kontu, hala nola,
presoen defentsa. 
Ondoren, gaztetxea hiltzeko

zorian egon zen, «barne dina-
mika ustelduen eta proiektua
ulertzeko modu desberdinen
ondorioz». Batzuek etxebizitza
gisa erabili nahi zuten; beste
batzuek, berriz, gizarte etxe gi-
sa, hura izan zen eztabaida na-
gusietako bat. Baina egoera ha-
ri buelta emateko gauza izan
ziren, ateak zabaldu zituzten
eta auzokideekin akordioak
egiten eta herri mugimenduan
txertatzen hasi ziren. 

HERRI BABESA

Gasteizko Udalaren huste me-
hatxuari aurre egin beharko
zioten 1993an; edonola ere, or-
durako harreman sendoa zuten
auzoarekin eta herri mugimen-
duarekin. Eta sendoa izan zen
haien babesa ere.
Hurrengo belaunaldia iritsi

zenean, egoera egonkorra zen
gaztetxean. Eraikina egokitze-
ko lan handiak egin zituzten;
herrigintzan sakondu zuten,
gazte asanbladak errepresioa-
ren aurkako eta presoen esku-
bideen aldeko konpromisoa
bere egin zuen, baita etxebizi-
tza eskubidearen, okupazioa-
ren, kale-dinamiken eta gazte-
en bizi  baldintzen aldeko
borroka ere. Jarduera haiek
guztiak ez ziren denen gustu-

koak, ordea, eta Alfonso Alonso
“alikateak”, Ertzaintzak eta Alde
Zaharreko PERI Barne-eraberri-
kuntzako Plan Bereziak jomu-
gan jarri zuen gaztetxea. Hala
ere, ustez ultrakontserbadorea

eta ezarritako ordenaren alde-
koa zen hiria, hauteskundeetan
boto gehienak eskuinari ema-
ten zizkion hiria, ez zen hain
kontserbadorea gertatu eta
10.000 lagunek Gasteizko kale-
ak bete zituzten 2002an, mobi-
lizazio, ekintza eta atxikimen-
du kanpaina arrakastatsu baten
ondoren. «Eta ‘alikateak’ atzera
egin zuen denbora batez».
Izan ere, mehatxuak itzuli

egingo ziren, eta hurrengo be-
launaldiak haiekin topo egingo
zuen, garai hartako lagun batek
dioenez: «Asanblada ahulago
zegoen. Lan asko, nahi baino
esku gutxiago, eta indarrak me-
hatxuen aurreko defentsara bi-
deratu beharra hein handi ba-
tean». Hala ere, ikasten joan
ziren, «trebatzen, gure nahiak
lantzen». 
Alfonso Alonso alkatearen

hurrengo erasoa 2005ean izan
zen, eraso gogorragoa. Baina
erantzuna are sendo eta han-
diagoa. Urte hartako Gaztetxe
Egunean ez ziren 10.000 lagun
kalera atera, 15.000 pertsona-
tik gora baino. Egun osoan ze-
har, Alde Zaharra “okupatu”
zuten aldarrikapen eta jai giro-
an. «Lasaitasuna irabazi ge-
nuen». Eta auzoaren aldeko la-
na biderkatu zuten, PERIaren
eta gentrifikazioaren aurka, Al-
de Zahar bizi baten alde.
Edonola ere, «errepresio ur-

te latzak izan ziren. Atxiloke-
tak,  torturak,  desalojoak…
amorru eta beldur asko pilatu
genuen. Baina ederki gozatu
genuen ere auzogintzan eta
herrigintzan». 2008an, Hala
Bedirekin batera, “Txorionak!
20 urte okupatzen, 25 urte ko-
munikatzen” kanpaina arra-
kastatsua antolatu zuten, Gas-
teizko irrati  l ibrearen 25.
urtemuga eta gaztetxearen
20.a ospatzeko. 
Oraingo belaunaldiak ere ba-

du nahiko lan. Dagoeneko ber-Goian, gaztetxeko liburutegia, eta, behean, gasteiztarren babesa.   Raul BOGAJO | FOKU

Alfonso Alonso alkatearen hurrengo erasoa
2005ean izan zen, baina erantzuna are sendo
eta handiagoa. Urte hartako Gaztetxe Egunean
15.000 lagunetik gora atera ziren kalera

Liburuaren mardula gorabehera, arina da
kontaketa. Une oro umore mailari eusten dio,
«pozetatik» idatzitako pasarteetan bezala
«amorrutik eta minetatik» idatzitakoetan ere



herria

tan goxo egin zaleak ez direla
argi eta garbi erakutsi dute: «El-
kar-zaintzarik gabe iraultza in-
teresgarririk ez dagoela ikasi
dugu gure larrutan. Sei urteren
ondoren Ekaitzen [Samaniego
presoaren] hutsunea nabari
dugu oraindik. Auzo dinamike-
tan presente gaude eta herri
mugimenduentzako tresna iza-
ten jarraitzen dugu». Azken be-
launaldi hau, bestalde, «femi-
nismoaren olatura» igo da «eta
berak blaitu gaitu gu ere». Gaz-
tetxeko “zaharrenek” errelebo
garaia dutela pentsatzen dute;
jakitun dira, gainera, “gaztetxi-

to” berriak indartsu datozela
atzetik. 
Gaztetxearen historia gazte-

txeak berak kontatzen badu

ere, kontrazalean dioten mo-
duan, ez da autobiografia bat,
“komungrafia” bat baizik. «Ko-
munean argitaratua izan dela-
ko; hamarnaka esku, buru eta
bihotzek erditu dute. Komune-
an ditugun hamaika bizipen
eta istorio jasotzen dituelako.
Zuk eta nik, gure auzoak, gure
hiriak, gaztetxe eta gune oku-
patuek, gure herriak». Baina
baita gaztetxeak «komunetik
idatzi duelako, patioko komun-
zulotik. Gure genealogiak ez
baititu palazioak edo uniber-
tsitateak sorburu, estoldak eta
ertzak baizik». 
Bestetik, euskaraz argitara-

tzea euskararen aldeko hautu
kontzientea izan dela diote,
baina, aldi berean, erabakia
«naturaltasunez» heldu dela. 
Gasteizko zein Euskal Herri-

ko hainbat lekutan dago salgai.
Liburu denda txikietan, gazte-
txeetan eta kulturguneetan, es-
pazio horien aldeko apustu ar-
gia egin baitute. Interneten,
Argia.eus webguneko “Azoka”
sailean ere eskuratu daiteke.
Bestetik, laster herriz herri aur-
kezten hasiko dira, eta aurkez-
pen horiekin batera «eztabaida
mamitsuak» egin nahi dituzte,
liburuan agertzen diren hain-
bat kontu abiapuntu hartuta. 

HERRIGINTZARAKO LANABESAK

Eraikin bat da gaztetxea, eta as-
koz gehiago. Gazte askoren
nahi, asmo eta bizipenenak bil-
tzen dituen etxe fisiko eta erre-
ferentziazkoa. Bizi eredu bat.
Eta eskola. Izan ere, belaunaldi
guztietako kide guztien lekuko-
tzak bat datoz adierazpen bate-
kin: « Gaztetxea eskola bat izan
da guretzat».
Zigor gaztetxeko kide betera-

noa da. Berarekin hitz egin du
GAUR8k. Argi utzi du hasieratik
bera «bat gehiago» dela. Libu-
rua egin dutenetakoa da, baina
ez egilea, 30 lagun baino gehia-

Belaunaldi berriak «haize
freskoa» dira. 
Juanan RUIZ | FOKU

go aritu baitira idazketa, zuzen-
keta, irudi, maketazio… lanetan. 
Aspaldiko proiektua zuten,
behin eta berriz atzeratua, bai-
na, halako batean, 30. urteu-
rren borobil honetarako, egitas-
moa gauzatzea lortu dute. 
Hala Bedi irratia «gaztetxea-

ren ahizpa» ez horren zaharrak
liburuaren sarreran dioenez,
gaztetxearen bizitza osoa des-
kribatzeko hitz bakar batez de-
finitu beharko balu, hori “aska-
tasuna” izango litzateke. Bat
dator Zigor irrati librearen
baieztapen horrekin. Hala ere,
hain maiz instituzioez jabetzen
den pentsamolde kontserbado-
reari hitz horrek errezeloa era-
giten dio eta pentsaera horrek,
gainera, gazteria arduragabeke-
riarekin lotzeko joera du. Ondo
nabaritu izan dutela dio, erre-
zelo hori. Zigorren ustez, baina, 
askatasunak berekin darama-
tza ardura eta erantzukizuna.
Gasteizen inork gaztetxea ere-
du dela zalantzan ez jartzea lor-
pen garrantzitsua dela dio, eta
eredu hori gustatu zein ez, ha-
ren zilegitasuna aitortua duela.
Zigorren ustez, herrigintzara-

ko baliabide da gaztetxea, mo-
du zabalean ulertuta. Eta gazte
asanbladarentzat herrigintza-
rako lanabes zehatzak dira au-
togestioa, okupazioa, batzarra
eta auzo begirada. Asanbladan
aldaketa asko izan direla dio,
«baina denak lotzeko haria la-
nabes horiek izan dira».
Belaunaldi aldaketak une la-

bainak izan dira, kontu handiz
jokatzekoak, baina baita, aldi
berean, haize freskoa ere. Txan-
da aldaketek beti eragin izan
dute uzten duenaren halako
beldurra: «Noren eskuetan utzi
dugu gaztetxea?». 
Edonola ere, «nire amaren

gaztetxeak» Gasteizko muino-
an zutik segitzen du 30 urte be-
teta, dagoeneko heldu baina
beti bezain gazte.

Gaztetxeak herrigintzarako lanabesak
eskaintzen ditu: autogestioa, okupazioa,
batzarra eta auzo begirada. Belaunaldi guztiak
lotzea posible egin dute lanabes horiek

«Komungrafia» bat da liburua. «Komunean
ditugun hamaika bizipen eta istorio jasotzen
ditu. Zuk eta nik, gure auzoak, gure hiriak,
gaztetxe eta gune okupatuek, gure herriak»



Gaztetxean lasaitasuna eta egonkortasuna ez dira
inoiz ohikoak izan. Momentu on asko izan dituzte,
baina bolada txar eta latzak ere ugari. Euskal Herrian
mende hasiera ez zen samurra izan, eta gaztetxeak
ere nabaritu zuen bere larruan. Liburuko pasarte bat
ekarri dugu hona, bolada latzen erakusgarri:
«Irailaren 6an gaztetxero bat eraman zuen atxilo
Guardia Zibilak, Unai. Hurrengo egunean,
ospitaleratu egin behar izan zuten. Unairen aurpegia
Estatuaren hamarkadetako jardunaren laburpen fidel
bezain makabro bezala igaroko da gure historia
txikira. 
[...] testuinguru horren erdian, tragoa eskuan hartuta
elkarri oporretako gorabeherak kontatzen ari zirela,
bat-batean… poliziaren eskutik inoiz bizi izan dudan
erasorik bortitzena. [...] nire hormaren kanpoaldean,
“Utzi bakean Gaztetxea” zioen kartel handia eskegi
zidan gaztetxeroetako batek.
Zipaioak bere atzetik abiatu; justu atearen parean
heldu; gaztetxeko atea ixten saiatu, helduta zuen
zipaioak besoa kentzen ez zuela; azkenik ixtea lortu;
zipaioak nire atearen kontra kolpeka eta gaztetxeroei
zemaika zoroen pare: ‘Abrir, hijos de puta, os vamos
a matar’; gaztetxeroak seko urduri, baina zipaioei
mesedez lasaitzeko eta hitz egingo zutela; ‘Abrid,
hijos de puta, que os vamos a matar a todos!’ –atea
irekitzeko gonbidapen bikaina, gero!–; beste
gaztetxero batzuk abokatuei eta lagunei deika,
gertatzen ari zenaz ohartarazteko; ‘¡Abrid, hijos de
puta, o echamos la puerta abajo con la furgoneta!’;
‘¡Esperad un momento! ¡Tranquilizaos y buscamos las
llaves pero tranquilizaos!’; furgoneta hurbildu eta
ostiaka hasi nire kontra; DANBA! DANBA! DANBA!;
gaztetxerak izututa ate paretik urrundu; atea ziplo
lurrera eta jarraian bere onetik irtendako –edo bere
onenak ematen ari zen?– funtzionario kaputxadun
armatu samalda bat kolpeka eta biraoka; ‘¡Todos al
puto suelo!’; gazteak esaneko; zoruan luze egonagatik
ere, kolpatzen jarraitu zuten, mehatxuak eta aieneak
nahasten zirela; ‘¡Mirad al puto suelo!’; gaztetxero
batek hartu zuen kolperik latzena, odola borborka
burutik behera; egoera zer edo zer lasaitu zen; gazte
guztiak lurrean edo hormaren kontra, gehienak
kolpatuta, baten bat negarrez; oraindik ere ‘¡Tú que
cojones miras, salvapatrias de mierda! ¡Te voy a
matar, zorra!’. Halakoak eta antzekoak entzun
beharko ziren; oraindik ere kolpeak makarroienen
aldetik; nagusi batek oihu ere egin zion bati, ‘¡Ya
basta, he dicho que ya basta!’; gauzak apurtzen hasi
ziren batzuk, musika-ekipoari agur; beste batzuek
goitik behera miatu ninduten, froga baten bila ari

ziren. ‘Buscad algo! ¡Tiene que haber algo!’, entzun
nion bati. ‘¡Hay que limpiar esa sangre!’. [...] Hasieran
harrapatzen saiatu ziren gaztea eta burua irekia
zuena aurretik eraman zituzten. Denbora pasatu zen,
gazteak gertatutakoa sinetsi ezinda zeuden oraindik,
gertatzen ari zena. Halako batean,nagusiak: ‘Señores,
están ustedes detenidos por desobediencia grave y
atentado a la autoridad. Van a ser trasladados a la
comisaría’». 
Gaztetxearen bertsioa da. Beste bat ere eskaintzen du,
ordea: hedabide gehienena eta Ertzaintzarena.
«[...] TVEko albistegiko bigarren berria zen.
Terrorismoarekin lotutako hamazazpi atxilotu, hi!
Bertsio poliziala honako hau izan zen:
‘Gaueko bederatziak aldera, segurtasun-patruila bat
eguneroko errutina egiten ari zen Gasteizko Fray
Zacarias Martinez kalean. Ertzaintzaren arabera,
lapurtutako auto bat bilatzen ari ziren, eta gazte bat
Gaztetxetik irteten ikusi zuten orduan, pankarta
batekin, zeinean irakur zitekeen ‘ETA mátalos’ eta
polizia autonomikoaren ezkutu bat. 
Geroago, gaztea Gaztetxean sartu zen, eta poliziak
haren atzetik joan ziren, identifikatzeko asmoz.
Ertzaintzaren oharraren arabera, Gaztetxetik gazte
talde handia irten zen, poliziei zuzendutako irainak
eta heriotza-mehatxuak eginez eta kolpatuz, eta,
ondorioz, indarra erabiltzera behartu zituzten
poliziak, erasotzaileengandik defendatzeko’.».
Honaino. Zein ote egiazko bertsioa? 
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UNE GOXOAK... ETA LATZAK

Goian, gaztetxearen liburua.
Azpian, Ertzaintzaren oldarraldi

baten osteko prentsaurrekoa. 
Jaiki FONTANEDA - Juanan RUIZ | FOKU



hutsa

iR
R
IT
ZI
A
:

{  
   

   
   

   
  

}

Unai
Gaztelumendi



2018 | maiatza | 26 

GAUR8• 16 / 17

H
ernan i k o
k a s k o a n
a t e r k i a k
daude zin-
tzilik. Euria
ari duelako

baino, euskara ari duelako. Eu-
ritakoa, aterkia, guardasola
oso ohiko bidelaguna da Eus-
kal Herri euritsuan. Euskara,

baina, aterkia adina erabiltzen
ote dugu? Hernanin “Baietz
Hernanik!” kanpaina bete-be-
tean sartuta daude, Euskara
Ari Du elkarteak bultzatuta.
Euskaraz bizitzeko moduko
datuak dituen herrian, nahi
baino gutxiago entzuten baita
euskara.  Herritarren %77k
ulertzen du euskaraz eta %61

hitz egiteko gai da. Baina, al-
diz, kalean euskararen erabile-
ra %30ekoa da. 
Euskara Ari Du elkarteko ko-

ordinatzaile Leire Otxotorena-
ren hitzetan, «Hernanin eus-
karaz gutxi egiten da, nahiz
eta ezagutza altua izan. 60ko
eta 70eko hamarkadetan seku-
lako immigrazioa gertatu zen
eta jende asko etorri zen Esta-
tu espainoleko toki desberdi-
netatik herrira lanera. Garai
bertsuan, jende askok euskara
galdu zuen. Euskaraz hitz egi-
teko ohitura galduta, jende as-
kori euskara herdoildu egin zi-
tzaion eta harreman asko
gazteleraz sortu ziren. Eta
oraindik orduko joerekin ga-
biltza». 
Bai euskaltegiek bai ikasto-

lek herritarrak euskalduntzen
«sekulako lana» egin duten

Hernaniko kaskoan
aterkiak zintzilik ikus
daitezke egunotan
«Baietz Hernanik!»
ekimenaren harira.
Hizkuntza ohiturak
aldatzeko apustua da. 
Jon URBE | FOKU

EUSKARA ARI DU
«Baietz Hernanik!» desafioa bota du: hizkuntza 
ohiturak aldatu eta herria euskaldunago bihurtu

Amagoia Mujika Telleria

Hernanin herritarren %77k ulertzen du euskara eta %61 da 
hitz egiteko gai. Erabilera, ordea, %30ekoa da. Baldintza
soziolinguistikoak kontuan izanda, orain dena baino
euskaldunagoa izan daiteke Hernani. Zenbakion azpian
hizkuntza ohiturak daude, kostatu arren, alda daitezkeenak.
Hortxe Euskara Ari Du elkarteak botatako desafioa. 

EUSKARA / b



herria

arren, hizkuntza ohituretan
dago gakoa Otxotorenaren iri-
tziz. «Kontua da gaur egun
kanpotik etorritako askok eus-
kara ulertzen dutela eta haien
seme-alabak euskaldunak di-
rela. Baina herritar askok due-
la 30-40 urteko mentalitatea-
rekin segitzen du, euskaraz
ulertuko ez diotelakoan. Hiz-
kuntza ohitura horiei buelta
emateko saiakera bat  da
‘Baietz Hernanik!’ ekimena». 
Hernanin gazteek egiten du-

te gehien euskaraz. Eta, gu-
txien, helduek. «Soziolinguis-
tikako datuei begiratuta, garbi
dago herrian helduek jotzen
dutela gehien gaztelerara,
nahiz eta askok euskaraz ja-
kin». 
Aipatutako datuak mahai

gainean jarrita, ekimenaren
mezua zuzena da: ezagutza
datuak onak dira. Hernani,
gaur egun, euskaraz bizi daite-
ke. «Badaude baldintzak gaur

egun dena baino askoz herri
euskaldunagoa izateko. Eta ho-
rretarako herritar bakoitzak
jarrera aktiboa hartu behar du,
elkarri lagundu behar diogu». 

408 ERRONKALARI

Egungo errealitatearekin kez-
katuta, hernaniarren hizkun-
tza ohiturak aldatzeko apus-
tua egin du Euskara Ari Du
elkarteak. Erronka modura
proposatu du “Baietz Herna-
nik!” urtebeteko egitasmoa.

Herritar bakoitzari desafioa
bota diote, erronka bat egitera
xaxatuz. «Erronka hasi baino
lehen hausnarketa bat egitea
beharrezkoa da. Parte hartzai-
le euskaldunen kasuan, gazte-
leraz izaten dituzten harrema-
nak detektatu behar dituzte
lehendabizi. Harreman horie-
tan euskaraz egiteko moduko
lagun bat aukeratu behar dute, 
eta, buelta eman behar diote
egoerari, euskarara ekarri be-
har dute laguna». 

Euskarara ekarri eta euska-
rari eutsi, hori ez baita beti
erraza. «Erronka pertsonala
da. Bestea gazteleraz hasten
bada ere, guk euskarari eutsi
behar diogu. Bestea euskaldu-
na bada, segur aski lortuko du-
gu hark egoerari buelta ema-
tea eta laguna euskarara
ekartzea», nabarmendu du
Otxotorenak. Erronka oso
malgua da; norberak aukera-
tzen du, bere neurrira eta be-
rak egoki ikusitako epe eta
erritmoan egiteko moduan. 
Bada beste parte hartzaile

mota bat, beste erronkalari
mota bat: euskaraz ulertu bai,
baina hitz egiteko zailtasunak
dituena.  «Horien kasuan
erronka da euskaldun batekin
harreman bat aukeratu eta be-
re hizketa lagunari eskatzea
euskaraz egiteko berari. Berak
euskaraz hitz egingo du ahal
duena edo dakiena, eta bestea-
ri eskatuko dio beti euskaraz
egiteko, nahiz eta bera gaztele-
rara pasatu». 

ERRONKA, PERTSONALA ETA MALGUA

Oraingoz, 408 hernaniarrek
jarri diote erronka bere burua-
ri. Erronkalari gehienak ema-
kumeak dira (%66 baino
gehiago). Adinari begiratuta,
gehienek 25 eta 44 urte bitar-
tean dituzte, baina 45-64 urte
bitartekoak ere dezente ani-
matu dira. Hala ere, oraindik
animatu ez direnak garaiz da-
biltza,  hilabetero baitago
erronka bat abiatzeko aukera.
«Abendura bitartean martxan
egongo da egitasmoa eta hile-
ro dago izena emateko aukera.
Webgunean, telefonora deitu-
ta, bulegoan bertan... Biteri
kultur etxean ere eskura dau-
de erronka orriak eta poston-
tzia jarri dugu bertan», nabar-
mendu du Otxotorenak. 
Oraingoz izena eman dute-

nen artean askotariko adibide-

«Baietz Hernanik!»
ekimena herritik sortu
da, euskararen erabilera
datuekin kezkatuta
dagoen herritar talde
baten eskutik. Udalaren
bultzada osoa izan du
ekimenak. Irudian,
ekimenaren aldeko
herritar talde bat.
EUSKARA ARI DU

Ezagutza datuak onak dira. Hernani, gaur egun,
euskaraz bizi daiteke. «Badaude baldintzak
gaur egun dena baino herri euskaldunagoa
izateko. Herritarren jarrera aktiboa behar da»

«Gaur egun kanpotik etorritako askok euskara
ulertzen dute eta haien seme-alabak
euskaldunak dira. Baina herritar askok duela
30-40 urteko mentalitatearekin segitzen du»
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ak daude. «Badago erronka la-
gunartean egitea erabaki due-
nik, kuadrilla osoarekin. Beste
batzuek kuadrillako lagun ba-
tekin zehazki. Badago medi-
kuarekin harremana euskaraz
egiteko konpromisoa hartu
duenik, edo auzoko dendaria-
rekin... Bada tartean bikoteki-
dearekin euskaraz egiteko
erronka hartu duenik ere. Hori
da erronkarik zailena, hizkun-
tza ohiturak aldatzea ez baita
erraza, are gutxiago bikotean.
Baina lortuz gero, sekulako po-
za ematen du. Nik aholkatzen
dut erronka egingarriak auke-
ratzeko hasiera batean, bete-
tzeko modukoak.  Hartara,
behin erronka hori beteta, bes-
te bat hartzeko gogoa izango
du erronkalariak», nabarmen-
du du koordinatzaileak. Izan
ere, erronkek ez dute zertan
hilabeteko iraupena izan be-
har –erronka bakoitzak behar
duena baizik– eta herritar ba-

tek erronka bat baino gehiago
har dezake. 

«Erronkalari bakoitzari hile-
ro galdeketa txiki bat bidal-
tzen diogu, erraz eta azkar egi-
tekoa,  desafioa nola doan
jakiteko. Azkenean txipa alda-
tzea da kontua. Erronka bat
abiatzen duzunean, jarrera ba-
ten alde egiten duzu. Erronkak
jarrera aktiboa izatea eskatzen
du, nahiz eta beti ez den erraza
eta hizkuntza ohiturak alda-
tzea pixkanaka egin beharre-

koa izan», iritzi dio Otxotore-
nak. 

Izan ere, ohitura aldaketa
batek entrenamendua eska-
tzen du, burua horretara jar-
tzea eta hori egiteko estrate-
giak garatzea.  «Hizkuntza
ohiturak aldatzea ez da erraza
eta une batean tentsioa ere sor
dezake komunikazioan. Gu ez
gaude ohituta gu euskaraz eta
parekoa gazteleraz aritzera.
Baina beste toki askotan era-
bat normalizatuak daude elka-

rrizketa simetrikoak. Hemen
entrenatu egin behar gara». 

Deserosotasun edo egonezin
horren baitan denbora luzean
barruan sartu diguten “eduka-
zio onaren” ideia dago zalan-
tzarik gabe. Alegia, ez dela he-
ziera onekoa gazteleraz egiten
dizunari euskaraz erantzutea.
Leire Otxotorenaren ustez,
«horri buelta eman behar zaio.
Ezin dugu menderatuaren edo
kolonizatuaren mentalitatea-
rekin bizi bizitza guztian. Gai-
nera, parekoak ulertzen badu,
guk euskaraz eginda lagundu
egiten diogu hizkuntza ikas-
ten. Harremana elikatu egiten
dugu». 

Euskara Ari Du elkarteko ko-
ordinatzaileak garbi dauka:
«Euskal Herri euskalduna nahi
baldin badugu, herritarrek ere
gure ardura eta erantzukizuna
gure gain hartu behar dugu.
Gure eskubideak exijitu eta
gure betebeharrak bete». 

Azken datuaren arabera,
408 hernaniarrek hartu
dute euskararen aldeko
erronka. Hala ere, hilero
dago egitasmoan izena
emateko aukera eta
espero da datu horrek
gora egitea. 
Jon URBE | FOKU

Erronka pertsonala da, bakoitzak bere
buruarekin hartzen duena. Helburua hizkuntza
ohiturei buelta ematea da, orain arte gazteleraz
zenuen harreman hori euskarara ekartzea

Badago erronka lagunartean egitea erabaki
duenik, kuadrilla osoarekin. Badago
medikuarekin harremana euskaraz egiteko
konpromisoa hartu duenik, dendariarekin...

info+
Euskara Ari Du
elkartea. Webgunea:
www.euskaraaridu.eus

•Facebook, Twitter
eta Instagram

•Helbidea: Larramendi

kalea, 11  

• Posta elektronikoa:
euskaraaridu@gmail.com
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torri eta kontatu» ize-
neko kanpaina abian
jarri zenean, euskal-
dunon etorkizuna ta-
bernari izatea ote zen
galdegiten ei zuen Ar-

zallusek. Rosa Diezek bultzaturiko
“Ven y cuéntalo” hark izan du bere
garapena eta jeltzaleek ere egin dute
ekonomiaren tertziarizazioan oina-
rrituriko politika propioa. Euskadi-
Basque Country markaren pean, eus-
kal  kostaldea  eta  hir iburuak
eskaparate gisa darabiltza eta Mun-
duko Turismo Erakundearen goi bi-
lera Donostiara erakartzeko moduko
gaitasuna erakutsi dute –ezin gu-
txiago espero, egun berean EH Bildu-
rekin eta PPrekin eskua estutzeko
gai den alderditik. Eta bai, azken ur-
teotan sektorea ikaragarri ari da haz-
ten; bost milioi bisitari inguru batez
beste ia bi gau eginez, BPGren %6 in-
guru eta 15.000 lanpostu zuzen.
Gainera, erosahalmen handiko

ekonomien merkatu turistikoan sar-
tuta dago gure herria. Bizilagunare-
kin egin nuen topo atzo, eta aho be-
te  hortz  utzi  ninduen pasa  den 
errugbi finalen asteburuan pisuari
atera zion etekinarekin: hiru hilabe-
teko errenta, hiru egunetan. Minutu
batzuk lehenago Productos Tubula-
res enpresan dabilen lagunarekin
aritu nintzen solasean. Kontua nola
doan, gaizki, nola ez, eta are, altzai-
rugintza bera izan genuen hizpide,
Iranen gaineko mehatxu berriek Tu-
bacexen eragin bide duten kezka de-
la eta, eta oro har sektorea sarturik
den gainbeheraz. Izan ere, astebu-
ruan Zumarraga inguruetan mendi
txangoa egin eta hantxe ikusi baitut
Arcelor beldurgarri handi hori, Iri-
mo gainetik Abiadura Handiko Tre-
naren txikizioak soilik eklipsa deza-
keen munstro hila.

Ekonomiaren bilakaera hau ikus-
pegi askotatik kritikatu daiteke,
baina zientziaren ikuspegitik, in-
gurumenarekiko mito batzuk apur-
tzeko norabidean dagokit kritika
egitea. Trenek CO2a isurtzen duten
bezala –energia elektrikoaren %80
erregai fosilak erretzetik datorrela
errepikatzeaz ezin naiz aspertu–, tu-
rismoak ere badu bere eragina kar-
bono isurian. Sydneyn egin berri du-
ten ikerketa baten arabera, gainera,
inpaktu hau uste zen baino lau aldiz
azkarrago ari da hazten eta egun
karbono isuri guztiaren %8 suposa-
tzen du; herrialde turistifikatuetan
portzentaje hau %30 eta 80 artean
kokatzen da. 
Saiatu naiz zenbakiok Euskal He-

rriratzen eta kuriositatez altzairu-
gintzak eragiten duenarekin aldera-
tzen ,  e ta  i ruditegiak  esaten
digunaren kontra, dagoeneko turis-

moa dezente kutsakorragoa da, eta
hazten ari da, Europako lurralde ku-
tsakorrenetakoa garen honetan.

Eta zurrunbilo honen erdian gaude
gu, auskalo zein bezerorentzako
industrian, edo tabernari edota
ostalari, eta tarte bat dugunean,
gu geu ere turista, noski. Ez dut to-
patu turista bezala aztertzen gai-
tuen lanik, baina ziur asko hemen
salatzen ditugunak eraginez bidaia-
tuko dugula gehienean, Palestinako
lurralde okupatuetan pisuak eskain-
tzen dituen Airbnb erabiliz, adibi-
dez... Mundua aldatu ei zuen 68ko
Maiatz hartatik mende erdira, Benta
Haunditik berrogeita hamar urtera,
ez ditut gauzak oso garbi ikusten
langileontzat... Sikiera, etortzen di-
ren horiek guztiek, bueltan, Kantau-
ri hegian Herri ezberdin bat ezagutu
dutela kontatuko balute... •

AHT eta Beasain-Durango errepiderako lanak. Antzuola-Zumarraga tunela. Gorka RUBIO | FOKU

«Etorri eta kontatu»

Gorka Zozaia - @zotz_
Kimikaria
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IP taldearen historia laburbiltzen zuen
dokumentala egin genuenean norbaitek
aipatu zidan kontakizunean drogez eta
taldekideen heriotzen zergatiaz ia ez zela
aipamenik egiten. Beste batek esan zidan
oso emakume gutxiren testigantzak jaso

genituela. Biek zuten arrazoia. Emakumeen parte-har-
tzeari dagokionez, garaiko musikariak eta kazetariak
ziren elkarrizketatu gehienak, eta sasoi hartan, tama-
lez, gutxi ziren Arrasateko talde honen bueltan ari zi-
ren emakumeak. 
Drogen aipamenari dagokionez, protagonistek aipa-

tzen dute –orain bezala, nire esanetan– gobernuko bo-
tereek droga tonaka nahita sartu zutela Euskal He-
rrian gazteria moteltzeko eta beraiek ere zurrunbilo
horretan murgilduta egon zirela. Ez dira horretaz lo-
tsatzen eta ez dute ezkuta-
tzen. Heriotzen zergati kon-
kretuei buruz, berriz, nik
barneratuta daukadan ka-
zetaritza motak ez die hala-
ko kontuei arretarik jar-
tzen; antzina ikasi nuen
morboa dena eta interesga-
rria dena bereizten.
Euskal Herriko 80ko ha-

markadako musikagintzari
fokua jartzen aitzindari
izan zen lan hori gauzatu
eta, gerora, inoiz oharkabe-
an aipatu didate iraganari begiratze horrek ez duela
ezer aportatzen; gaur egungoari jarri behar zaiola
arreta. Halakoak entzutean, beti pentsatu izan dut ba-
dagoela aldea iraganekoa mitifikatu eta garai hartan
ataskatuta gelditzearen eta hark izan zuen balioa iku-
si eta hori aintzat hartzearen artean. Are gehiago,
oraindik erantzun gabeko galdera da 80ko eta 90eko
hamarkadetako talde haiek zergatik dauden oraindik
indarrean. Zer zuten haiek, ia 40 urte pasa eta nagu-
siagoen oroimenean ez ezik belaunaldi berrienetan
ere hain presente izateko!
Drogen kontuarekin bueltaka, bat nator Justo Arrio-

lak “A los pies del caballo, narcotráfico, heroína y con-
trainsurgencia” (Txalaparta) liburuan egiten duen

planteamenduarekin eta kontakizun latzarekin. Meri-
tu handia dauka Arriolak. Euskal Herrian drogen era-
ginez hildako milaka laguni zor diegu memoria histo-
rikoa egitea; justizia, egia eta erreparazioa.
Bere gordintasunean kontatu beharra dago, horreta-

rako testuinguru egokia aurkituta. Izan ere, orain dela
bost bat urte Kataluniako 80ko hamarkadako musika
talde eta ekimenen inguruko “Harto de todo. Historia
oral del punk de Barcelona” (BCore) liburua ezin izan
nuen bukatu. Talde guztien istorioen muina heroina-
ren mina eta pertsonen deuseztatzea da; gordinegia
iruditu zitzaidan, beltzegia. Orain gutxi, gainera, Kata-
luniako lagun batek liburua irakurtzen sentsazio bera
bizi izan zuela partekatu zuen. Hamarkada hark dene-
tik izan zuen eta heroina oso presente izan bazen ere,
gazitik eta gozotik, bietatik, izan zuen heroina kontsu-

mitzen zutenen artean ere. Gogoan daukat RIP taldeko
Karlos “Mahoma” Agirreurretak ere hala aipatu zidala:
80ko hamarkada hasieratik RIP ezin zela heroina gabe
ulertu, baina bere gauza txar eta onekin, guztiekin.
Azken asteotan Andoni Fernandez Azkaraik idatzi-

tako “Mierda de Bizkaia y sus grupos maqueteros,
1977-1989” (DDT) liburua irakurtzen eta disfrutatzen
ari naiz. Garaiko beste askok ez bezala, diskorik kale-
ratzeko aukerarik izan ez zuten taldeetako kideak el-
karrizketatu ditu eta haien kontakizunak jaso. Fresko-
ak dira haien kontakizunak, musika eta taldea ondo
pasatzeagatik sortu zituzten protagonistenak, apalak,
umilak, garaiko testuingururako basatiak, ausartiak,
lotsagabeak eta, batez ere, ausartak. •

{ koadernoa }

Gordintasunean bizipoza

Bat nator Justo Arriolak «A los pies del
caballo, narcotráfico, heroína y
contrainsurgencia» (Txalaparta) liburuan
egiten duen planteamenduarekin eta
kontakizun latzarekin

Iker Barandiaran
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herritarrak

V
irginia Ima-
zek (Donostia,
1962), 30 urte
darama “ton-
takeria” lanbi-
de bihurtuta.

Aktorea, clowna, ipuin-konta-
laria, gidoilaria... umorearen
zapatak jantzita ibiltzen du
gure mundu aldrebes hau,
«hori jasateko modu bakarra»
delako eta hori hankaz gora
jartzeko estrategia ona delako.
Berriki jaso du Emakunde sa-
ria, poz eta asetasun ikaraga-
rriz, egindako lanaren aitortza
aparta dela sentitzen baitu.  

Zorionak Emakunde sariaga-
tik. 
Mila esker. Nik uste dut Ema-
kundek bazuela gogoa fokua,
arreta, parekidetasun eza ema-
ten den esparru honetan ere
jartzeko. Orain arte eszenaren
alorra ez zuen ukitu. Oholtza
gainean sekulako lana egiten
ari diren emakume asko dau-
de –Maialen Lujanbio adibi-
dez–, baina hor fokua jartzea
eta alor horretan emakumeak
egiten ari garena nabarmen-
tzea falta zen akaso. Oso-oso
pozik nago, oso eskertuta eta
oso harro. 

Umorearen lanbideari duin-
tasuna emateko modua ere
bada, akaso. 
Bai, segur aski. Ni hasi nintze-
nean nire pertzepzioa zen
umorea gizonezkoen kontua
zela. Ikusten genituen umore-
gile gehienak gizonezkoak zi-
ren –batzuk oso onak– eta egi-
ten zen umorea oso mardula
zen. Beren buruaz barre egiten
zuten emakumeak falta ziren,

«Umoreak estetika
dibergenteak baimentzen ditu,
‘gehiegi’ eta ‘gutxiegi’ guztiak»

VIRGINIA IMAZ

Hogeita hamar urte darama inguratzen

duen mundua kontatzen, parekidetasunik

eza bistaratzen, parean duena xaxatzen.

Sudur gorriarekin edo ipuin kontalari,

barrea piztu barre egiten duena astintzeko

eta dagoen tokitik mugiarazteko.

Amagoia Mujika Telleria

CLOWN ETA AKTOREA

baita kontzientzia feminista
zuten gizon-emakumeak ere.
Zaila izan zen hastea. Zaila
izan zen umorea ez zela nire-
tzat edo umorea ez zela ema-
kumeentzat esaten zuen gezur
handi hori eraistea.  

Emakumea umorearen jomu-
ga izan delako. 
Bai,  umorerako gaia edota
umorearen biktima izan gara
nagusiki emakumeak, ez umo-
re sortzaileak, ezta jasotzaileak
ere. Oraindik ere, programa-
tzen den umore gehiena ez da-
go hartzaile emakumearentzat
pentsatua. Gertatzen dena da
emakumeak ikasi egin dugula
lengoaia bikoitz horretan mu-
gitzen. Sinbolikoan edozer ja-
sotzen dugunean –antzerki lan
bat, filma bat...–, itzulpen bi-
koitza egiten dugu, bidaia hori
egiten dugu, nahiz eta berez
bidaia heroi maskulinoaren-
tzat bakarrik pentsatua egon. 

Emakundek 30 urte eta zuk
ere berdin zure lanbidean.
Zein harreman izan duzu
umorearekin zure bizitzan
zehar? 
Ni oso ume serioa eta ardura-
tsua izan naiz, gutako emaku-
me asko bezala. Jaso dugun he-
ziketan,  gomendatu nahi
gintuztenean esaten zuten
‘oso neska serioa da, oso fina,
oso arduratsua’. Ni fina ez naiz
inoiz izan, basati samarra nin-
tzen, gizentsua... eta hori mu-
turreko seriotasun batekin
orekatzen nuela uste dut. Gai-
nera, alaba zaharrena nintzen,
amak etxetik kanpo lan egiten
zuen eta oso-oso txikitatik oso
serioa, oso arduratsua eta oso
zaintzailea nintzen. Heldua
banintz bezala tratatzen nin-
duten eta hori niretzako ohore
handia zen.
Gerora, kostatu egin zitzai-

dan seriotasuna-ardura bino-

mioa haustea. Pertsona ardu-
ratsua naizela pentsatzen dut,
baina nire baitan prozesu bat
izan da konturatzea ardura-
tsua izan zaitezkeela, inguru-
koak eta ingurunea zaindu di-
tzakezula, zurruna eta serioa
izan gabe. Hori guztia umore-
tik egin daitekeela kontura-
tzea konkista pertsonal ga-
rrantzitsua izan da. 
Baina egia da ez naizela izan

haur oso umoretsua, eta nera-
be erabat dramatikoa izan
naiz. Eta oraindik, ez banaiz
zaintzen, badaukat dena modu
dramatikoan hartzeko joera.
Eskerrak horretan nire lanbi-
deak sendatzen nauen. 

Pauxak (clown-ak) Virginiari
laguntzen dio, eta alderan-
tziz.
Bai, zalantzarik gabe. Clown
jolasean muga bat dago: nor-
berari edota besteei mina egi-
tea. Zeure burua zauritzen ba-
duzu edo beste pertsonaren
bat zauritzen baduzu, jolasa
geratu egiten da. Horregatik,
arrisku horiek ekiditeko, oso
komenigarria da Virginia hor
egotea. Virginiak frenatu egi-
ten du Pauxa eta Pauxak tira
egiten dio Virginiari. Virginiak
egingo eta esango ez lituzkeen
gauzak egiten eta esaten ditu
Pauxak. Baina hori guztia xa-
lotasunetik egiten du, male-
ziarik gabe. Politikoki zuzenak
ez diren gauzak esatera ausar-
tzen da eta beti dago plazere-
rako eta jolaserako prest. 

Neskato oso serio eta ardura-
tsua, nerabe dramatikoa,
clown bihurtzen da. Nola ger-
tatzen da hori? 
Niri antzerkia gustatzen zitzai-
dan eta tragedia existentziala
egiten nuen. 19 urte nituela,
lagun batek esan zidan clown
ikastaro batean izena eman
zuela eta ni ere animatzeko.
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Hasieran ezetz esan nion, txo-
rakeria hutsa iruditzen zitzai-
dala eta ez nuela erridikulua
egingo. Pailazoen inguruko
aurreiritzi asko nituen, oso
txarrak. Seriotasun gutxikoa
eta garrantzi gutxikoa irudi-
tzen zitzaidan. Lagunak esan
zidan ez nukeela kritikatu be-
har ezagutu baino lehen. Eta,
egia esan, hori maxima bat
izan da nire bizitzan: Lehenda-
bizi gerturatu eta esperientzia
ezagutu, eta ezagutza horreta-
tik eman iritzia, ez besteek
kontatukoaren arabera. Azke-
nean, gogo handirik gabe, ize-
na eman nuen. 

Izugarri sufritu nuen ikasta-
ro hartan. Ni oso azkar-uste-
koa nintzen, oso kontrolatzai-
lea eta ez nuen funtzionatzen
clown modura. Baina ikusle
bezala, oso-oso ondo pasatu
nuen, barre asko egin nuen.
Ikastaroa astebetekoa zen eta
aste horretan azken urtean
baino barre gehiago egin
nuen. Noski, izugarri ondo
sentitzen nintzen hainbeste
barre egin eta gero, eta horren
kontzientzia hartu nuen. Hor-
tik aurrera, ahal nuen clown
ikastaro guztietara joaten nin-
tzen. Nahiz eta jakin ez nuela
abilidade handirik horretara-
ko, barre egiteko asmoarekin
joaten nintzen. Bost urtean
clown ikastaro ugaritara joan
nintzen, bakarrik barre egite-
ko asmoz. Azkenean, baina, ze-
ozer ikasi nuen eta lasaitu
egin nintzen. Bidean Bata-
clawn konpainia frantsesare-
kin topo egin nuen eta astebu-
ru bakarrean bost  urtean
barneratutako guztia azalera-
tu nuela uste dut.  

Eta barruan duzun clown-a
esnatu zen. 
Estatu frantsesean nengoen.
Errazagoa da tentela izatea zu-
re herritik kanpo; hizkuntza,

ohiturak eta erreferente kultu-
ralak kontrolatzen ez dituzun
toki batean. Testuinguru ho-
rretan errazago aritu nintzen
eta, batez ere, Bataclawnekoek
nire baitan zegoen potentzial-
tasuna ikusi zuten. Gainera,
emakume gehiago zeuden, Es-

tatu frantsesean aurreratuago
zeudelako ordurako. Eta bai,
han lortu nuen clown bezala
eroso sentitzea lehen aldiz. 

Aldi berean, dagoeneko fe-
minismoarekin harremanetan
nengoen eta susmoaren ira-
kurketa egiten hasi nengoen:

Susmatzen hasi nintzen zerga-
tik pentsatzen nuen gai nin-
tzela gauza batzuetarako eta
ez beste batzuetarako. Gauza
asko daude normaltzat jo ditu-
gunak eta ez direnak egia.

Parean, Jose Antonio Marcos
antropologo eta terapeutare-

kin topo egin nuen. Berak an-
tzerki osasuntsuaz hitz egiten
zuen. Bere hitzetan, artistek
ardura bat daukagu tribuare-
kin, komunitatearekin, eta ez
dugu berriz programatu behar
jendea eguneroko tragedian
eta melodraman. Bere ustez,
munduan egoteko modurik ez
gaixoena –ez derrigorrez osa-
suntsuena– clown tonua da.
Horrek begiak zabaldu zizki-
dan, esnatu egin nintzen. Tra-
gedia utzi nuen eszenan eta
komediarekin hasi nintzen. 

Akordatzen zara lehen al-
diaz? 
Bataclawneko ikastaro horren
baitan izan zen, Belgikako
jaialdi batean, udan. Orduan
ere emakume gutxi ginen tal-
dean; 30etik zortzi inguru. Ira-
kasleak esan zuen emanaldi
bat egingo genuela eta nik par-
te hartzea nahi zuela. Nik ez
neukan batere garbi. Esperien-
tzia handiko pailazo batekin
jarri ninduen, 50 urteko ibilbi-
dea zuen aparteko artista bate-
kin. Inprobisazioak oso ondo
funtzionatu zuen. Ni konben-
tzituta nengoen meritua beste
pailazoarena zela, baina non-

«Clown jolasean

muga bat dago:

norberari edota

besteei mina egitea.

Zeure burua

zauritzen baduzu

edo beste

pertsonaren bat

zauritzen baduzu,

jolasa geratu egiten

da»

“
Juan Carlos RUIZ | FOKU
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bait jendeak nirekin barre egin
zuen. 
Bukatu genuenean, oso adin

nagusiko emakume bat hur-
bildu zitzaidan, erabat hunki-
tuta: ‘nire bizitzan ikusten du-
dan lehen emakume pailazoa
zara. Jainkoak urte askotako
osasuna eman diezazula, seku-
lako dohaina daukazu-eta. 30
urte baino gehiago zen ez nue-
la horrela barrerik egiten’. Be-
netan ukitu ninduen emaku-
me hark esandakoak eta
zerbait  muntatzeko gogoz
itzuli nintzen Euskal Herrira. 
Gainera, nirekin emanaldia

egin zuen pailazoak udan bere
zirkuan parte hartzeko aukera
eman zidan. Zortzi emanaldi
izan ziren zirku txiki batean
eta izugarri ondo pasatu nuen.
Hor saltoa eman nuen. Kontu-
ratu nintzen barre eginarazte-
ko gai nintzela eta horrek on-
do sentiarazten ninduela.

Sasoi hartan sortu zenuten
Oihulari Clown? 
Urte pare bat lehenago sortu
genuen Oihulari, euskal mito-
logiako ipuin batzuetan oina-
rrituta. Hasieran Oihulari An-
tzerki  taldea zen eta gero
bihurtu zen Oihulari Clown,
ipuinetan eta clown-ean espe-
zializatu ginenean. 

Apustu garrantzitsua. 
Bai, egia da. Baina ni orduan
irakasle lanetan nenbilen eta
clown-a zaletasuna zen, ez zen
nire lanbidea. Horrek eraba-
kiak hartzeko askatasuna
eman zidala uste dut. 
Gainera, banuen barruan

beste zera bat. Antzerki mun-
duan egindako ikastaro bate-
an, irakasle batek esan zidan
oso ona nintzela baina inoiz ez
nintzela pertsonaia nagusia
izango. Ni gizena nintzen eta
ez neukan pertsonaia nagusia
izateko gorputzik. 

Bitxia da. Sudurrari esker
sortu ditudan emanaldi guz-
tietan pertsonaia nagusia izan
naiz, zalantzarik gabe. Umore-
ak estetika dibergenteak bai-
mentzen ditu, jende zaharra
baimentzen du, emakume gi-
zenak, izugarri argalak, altue-
giak direnak eta baxuegiak...
umoreak ‘gehiegi’ eta ‘gutxie-
gi’ guztiak baimentzen ditu.
Eta ni hor sartu naiz, bete-be-
tean. Umoreak benetan balo-

ratzen du aniztasuna; aberatsa
eta ikusteko interesgarria den
zerbait bezala ikusten du. 

Umoreari, jendartea eralda-
tzeko tresna modura, nahi-
koa garrantzi ematen al zaio? 
Baietz uste dut. Alde batetik
hori oso garbi duen jendea da-
go. Ez bakarrik umoreak, bai-
zik eta arteak eta kulturak oro-
korrean imajinario kolektiboa
deskolonizatzeko daukaten

gaitasunaren oso jakitun dira.
Horregatik, horri aurre egiteko
sistemaren estrategiak askota-
rikoak dira. 
Kontatzen dutenez, bigarren

Mundu Gerran Mussolinik to-
ki publikoetan barre egitea de-
bekatu zuen. Erresistentziako
batek esan omen zuen, ‘faxis-
tek gerra galdu dute. Ezingo
dute galarazi jendeak barre
egitea’. Umorea baita zorigaiz-
toari eta boterea duen horri
aurre egiteko dugun modu ba-
karra. 
Pentsa Euskal Herrian zen-

bat barre egin dugun lubakie-
tako umorez, erresistentziako
umorez. Batzuetan, ez baduzu
barrerik egiten, ezinezkoa da
aurrera egitea. 

Umorea, sufrimendua jasan-
garri egiteko. 
Iruditzen zait hemen, gure he-
rrian, askotan erruarekin egi-
ten dugula barre. Familietan
min handia dago, pilatutako
sufrimendua. Gure etxeetan
beti falta da norbait –errefu-
xiatua, kartzelan dagoena, hil
zena...– eta badirudi barre egi-
tea traizio bat dela, desleialta-
suna. Bakoitzak ahal duena
egiten du bere familian zau-
riak gozatu eta bakea lortzeko,
baita pailazoek ere. Gure he-
rriak eman dituen pailazo
apartek –eta asko eman ditu–,
ondo dakite hori. 
Sistema jakitun da umoreak

duen indarraz, horregatik aha-
legintzen da fribolitate bat de-
la sinetsarazten, infantiliza-
tzen,  garrantzia kentzen...
Horregatik Oihulari Clownetik
betidanik aldarrikatu dugu
umorea eta ipuinak, umeen-
tzat ez ezik, helduentzat ere
badirela. Guztiok behar dugu
poesia eta umorea eta bi gau-
zak horiek kontzientzia har-
tzen laguntzen digute beste
toki batetik. Metaforarekin

«Sistema jakitun da

umoreak duen

indarraz, horregatik

saiatzen da

fribolitate bat dela

sinetsarazten,

infantilizatzen,

garrantzia

kentzen...»
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erresistentzia asko gainditzea
lortzen dugu. 

Estatu espainolean titiritero-
ak jazarri eta abeslariak kar-
tzelan sartzen dituzte.  
Sekulako astakeria iruditzen
zait, atzerapauso ikaragarria.
Adierazpen askatasuna dago,
baina batzuentzat bakarrik. Sa-
latzen dut eta gogor kondena-
tzen dut. 

Horrelakoek zuen lana bal-
dintzatzen al dute?  
Pentsatzen dut baietz. Seguru
egon jende asko dagoela orain
beldurrez, gauza zenbait esate-
ko edo sareetan beren lana
partekatzeko beldurrez. Nire
kasuan, egiten dudana oso efi-
meroa da, asko inprobisatzen
dut... Horrez gain, nahiz eta
oso haserre egon eta salatzeko
asmoa izan, hori guztia clown
kodetik egiten dut, oso modu
xaloan. 

Guk badugu araua: Ez kriti-
katu salbatu ezin duzun inor.
Oso erraza da agintariak eta
desberdin pentsatzen dutenak
kritikatzea. Baina gure kodean
geure buruaz barre egiten du-
gu, eta horretarako arrazoiak
soberan ditugu beti. Adibidez,
nik agintari bati barre egin
nahi badiot, nire baitan topa-
tzen dut kritikagarria irudi-
tzen zaidan ezaugarri hori eta
nik neure buruaz barre egiten
dut. Eta jendeari hori iristen
zaio. 

Tira, baina hala ere 30 urteo-
tan zazpi zerrenda beltzetan
egon naiz. 

Zerrenda beltz ofizialetan?  
Bai, bai, oso ofizialetan. Akor-
datzen naiz Galizian gertatu
zitzaidana. Osasun jardunaldi
batzuetan parte hartu nuen,
gazteen artean haurdunaldi ez
desiratuak ekiditeko preben-
tzioan lan egin nahi zuen talde

batek antolatuak. Nerabezaro-
ko haurdunaldietan zenbaki
izugarriak zituen Galiziak or-
duan. Alderdi Popularra zego-
en agintean eta hark inposatu
zuen jardunaldien inaugura-
zioan beren kordako mediku
batek parte hartu behar zuela.
Mediku hura erabat atzerakoia
zen eta bere mezua garbia izan
zen: gazteek abstenitu egin be-
har dute. Ikuspuntu pedagogi-
kotik sekulako astakeria irudi-
tzen zait .  Ostrukak bezala
burua lurraren azpian sartu
eta arazoa ikusi nahi ez izatea.
Nerabeek, berriz, justu kontra-
koa behar dute; gure babesa,
aholkularitza, laguntza... 

Une horretan ‘enperadorea-
ren jantzi berriaren sindro-
mea’ sufritu nuen eta enpera-
dorea biluzik zegoela esatera
ausartu nintzen. Alegia, medi-
ku hark esandakoak astakeria
hutsak zirela, beste garai bate-
koa zela eta ez zela ari ezertaz
enteratzen. Horrek ondorioak
ekarri zizkidan eta zerrenda
beltz batean sartu ninduen.

Sei-zazpi urte beranduago,
Hezkuntza Departamendutik
deitu zidaten Santiagon jardu-
naldi batzuetan parte hartzeko
gonbita eginez. Deitu zidan
teknikariari esan nion nik gus-
tura parte hartuko nukeela,
baina ez nuela uste utziko zio-
tenik. Harrituta geratu zen.
Hori ez zela posible eta begira-
tuko zuela esan zidan. Handik
egun batzuetara deitu zidan
erabat lotsatuta zegoela esa-
nez. Baietz, egia zela, Galizian
betoa jarria nuela.

Hogeita hamar urtean nor-
malean horrelakoak eskuin
muturreko alderdiekin gertatu
izan zaizkit. Hala ere, ez jende
guztiarekin, sektore horren
baitan ere denetarik dagoela-
ko. Badago eskuin muturraren
barruan umorea lasaitasunez
toleratzen duen jendea. 

Desberdin bizi du umorea es-
kuinak eta ezkerrak?  
Nik bromatan esaten dut –eta
sekulako mina ematen dit
esan behar dudanak, ezkerre-
koa eta abertzalea naizelako–
ezkerreko jendea hain umore
txarrez, hain haserre eta hain
erreta dagoenez, batzuetan eu-
tsi egiten duela umorearen au-
rrean. 

Aldiz, ultrakontserbatzaile
askok hain bizimodu ona dara-
mate, hain erlaxatua eta pribi-
legioz betea, errazago barre
egiten dutela. Bizitza hain on-
do doakie desparekotasunari
esker, lasai barre egiteko mo-

duan daudela. Tamalgarria da,
baina hala da. 

Jende guztiarentzako umore
senaren aldekoa naiz ni. Baina,
era berean, umore senak ezin
ditu haserrea eta desadostasu-
na tapatu. Une batzuk aldarri-
katzeko uneak dira, zalantza-
rik gabe. Sutan jartzen nau
norbaitek ‘ez da horrenbeste-
rako’ esaten duenean. Barkatu,
gure lana jokoan badago, gure
nortasuna jokoan badago, gu-
re askatasuna jokoan badago,
haserrea ahal dugun moduan
aldarrikatuko dugu eta badu-
gu amorrualdirako eskubidea
ere. 

«Iruditzen zait

hemen, gure

herrian, askotan

erruarekin egiten

dugula barre.

Familietan min

handia dago,

pilatutako

sufrimendua. Gure

etxeetan beti

norbait falta

da –errefuxiatua,

kartzelan dagoena,

hil zena...– eta

badirudi barre

egitea traizio bat

dela»

Jaizki FONTANEDA | FOKU
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G
aur egun Whatsappeko profi-
lak betetzen dituzten haurrek
handitutakoan izanen dituzten
elkarrizketa posibleak idatzi

nahi nituen, baina ez naiz horretarako
gai sentitzen, ez zait ateratzen. Zer iru-
dituko zaizkie argazki horiek? Zer on-
dorio izanen ditu eurengan horiek pla-
zaratu izanak? Zer jarrera hartuko
dute? Hemendik 18 bat urtera sortuko
diren elkarrizketa horiek begi-kliska bi-
dezkoak izanen dira beharbada (orain
atzamarrezkoak diren bezala). Hainbat
hizkuntzatako hitzak tartekatuz irudi-

katzen ditut, euskaraz, espero dut; fun-
tsean, betiko amets eta beldur berekin. 
Robotak ere izan daitezke solasaldi

horien parte, aurki SciencEkaitza galan
aurkeztuko duten Sophiaren bertsio
hobetua, adibidez. Heldu den ekaina-
ren 7an, zientzia jende guztiari irekiz
Iruñeko Baluarten eginen den bestan
aurkeztuko du David Hansonek «mun-
duko robotik enpatikoena». Sophia be-
ra bada bere burua aurkezteko gai, egia
erran: «Teknologia hutsa baino gehia-
go naiz. Jendearekin bizi nahiko nuke.
Lagun zaitzaketet, entretenitu, adine-

koei lagundu eta haurrei erakutsi ere
bai». Emozioen inguruan ikasten hasi
berri da; pertsonekin duen interakzio
bakoitzak eragin bat du bere garapene-
an eta izaeran. Guri gertatzen zaigun
bezala .  «Kontzientziadun makina
bihurtzea dut amets», dio. Berarekin
gaiztoa izan gabe, bururatzen zait zora-
garria izan daitekeela lanik txar eta
arriskutsuenak betetzea ere, meategie-
takoa kasu, jendea horietaz libratzeko.
Baina amestera iristen bada, zerk be-
reiziko gaitu berarengandik? Kasketal-
di eta maniek soilik? •

0hutsa

Whatsappeko haurrak handitzen direnean...

Maider Iantzi
Goienetxe

hutsa

M
iseriazko 400-500-600-
700 euro kobratzen di-
tuzte 247.000 euskal pen-
tsionistak. Ba ote dago

jeltzalerik PP-PNV akordioaren ondorioz
pentsioak 12 eta 21 euro artean igotzeak
(soilik 2018an eta 2019an) bizitza duina
bermatzen duela pentsatzen duenik?
EAJk Espainiako Aurrekontu Oroko-

rretatik euskal enpresa eta proiektu ja-
kin batzuentzat lortu nahi dituen mi-
lioi euro batzuengatik, beren bozka
bazka nagusi diren pentsionistak tru-
kerako txanpon gisa erabiltzea zilegi
da jeltzale kideentzat?

Kontsumo prezioen indizearen gain-
diko igoera “jarabe sendagarria” dela
saldu nahi izan digu garai bateko sal-
tzaile iruzurtien antzera Aitor Esteban
diputatu jeltzale bozeramaileak, jakin
arren miseriazko oinarriari aplikatuta
emaitza hutsaren hurrengoa dela. Ge-
zurra eta amarru saiakera, bikoitza
iraina! 68an gazte eta orain pentsionis-
tak direnak ez dira mututu, alabaina:
“Bataila hau irabazi egingo dugu!”. Le-
henik 1.080 euroko pentsio duina, on-
doren kontsumo prezioen indizea,
emakume eta gizonen arteko arrakala-
rekin bukatzea, alargunen egoera la-

rria… Aldarrikapenek asteleheneroko
bozgorailuetan jarraitzen dute, baina
urrun dago oso akordioa. 
Gaur arratsean neurtu ahalko dugu

PP-PNV amarru akordioak arrakala era-
gin duen pentsionisten batailan ala
nahiko muskulu ba ote duen alderdi
biak harago mugiarazteko. Pentsa, AGI-
JUPENS ia-ia eroria da amarru sarean.
Baina presio egiteko egoera politiko

ezin egokiagoa dugu, hauteskunde ata-
rian gaude eta bereziki fratrizida da
PPren eta Ciudadanosen arteko hiena
lehia. Bada, batu gaitezen batailara,
guztiok gara-eta pentsionistak. •

hutsa

PP-PNV amarru akordiotik M26ra. Guztiok, pentsionistak

Xabier Mikel
Errekondo



herritarrak

D
uela hiru ur-
te asmo
h a n d i k o
helburu bat
ezarri zion
Martin Fi-

zek bere buruari; hots, mundu-
ko sei maratoi ospetsuenak,
“Six Majors”, irabaztea, betera-

noen kategorian. Urte horretan
hasi zuen erronka, New Yorke-
ko kaleetan irabaziz; maratoia 2
ordu eta 34 minutuan egin
zuen. 2016an lortu zuen garai-
pena Tokion, Bostonen eta Ber-
linen; eta 2017an irabazi zuen
Chicagoko lasterketa eta lehe-
nengo saiakera egin zuen Lon-

dresen; Mohamed El Yamanik
irabazi zuen, eta gasteiztarrak
bigarren postua lortu zuen.
Apiril honetan egin zuen biga-
rren saiakera eta aurten garaile
atera da 55 urtetik gorako korri-
kalarien kategorian. 2 ordu eta
37 minutuan egin zuen 42 kilo-
metroko ibilbidea. 
«Erronka pozgarria izan da,

lorpen handia. Lehenengo las-
terketetan irabazi ondoren us-
te duzu errazagoa izango dela,
baina ez. Urduritasuna eta an-
tsietatea agertzen dira eta zail-
tasuna handitzen doa aurrera
egiten duzun heinean», azpi-
marratu du korrikalari betera-
noak, esperientzia ahaztezina
izan dela aitortuz. Gogoratu
duenez, New Yorkeko mara-
toian korrika egitera joan ze-
nean ezarri zion erronka bere
buruari. Bere nahia turismoa
eta kirola batzea zen, baina
“Masters 50” kategorian iraba-
zi ondoren, harago joatea otu
zitzaion: «Nire buruan lanpara
magiko bat  piztu zen eta
erronka jarri nion neure bu-
ruari: 'Six Majors' irabazten
saiatuko naiz».

Hortik aurrera gogor lan
egin du Fizek. Prestakuntza
gogorra izan dela aitortu du.
«14 urte nituen atletismoan
hasi nintzenean. Elitean egon
naiz urte askoan eta nire han-
kak ez dira lehengo berak», na-
barmendu du, denborak eragi-
ten duen nekea aipatuz. Izan
ere, 300.000 kilometro egin
dituzte Fizen hankek. Hori
kontuan hartuta, entrenamen-
du berezi bat prestatu zuen,
«talentua eta atsedenaldiak
batzen». «Banekien elitean
nengoenean bezala ez nintzela
egongo, eta burua hotz izan
dut nire gorputza muturrera
ez eramateko. Nire helburua
maratoietara fisikoki eta bu-
ruz ondo iristea zen», gainera-
tu du. Elitean zegoenean bi
saioko entrenamenduak egi-

ten zituen egunero, eta orain,
saio bakarreko entrenamen-
duak egin ditu irabazi dituen
maratoiak prestatzeko. 
«Gaur egun ezin dut saio bat

goizean eta beste bat arratsal-
dean egin, lehen egiten nuen
bezala. Orain saio bat egiten
dut, eta nire adinera –55 urte–
egokituta», azaldu du. Saio ba-
koitza 20 kilometrokoa dela
zehaztu du; alegia, egunero 
maratoi erdia egitea. «Dena
den, ez dut entrenamendu go-
gorra egunero egin. Egun ba-
tzuetan entrenamendu biziak
izan dira, eta besteetan egin
ditudan entrenamenduek in-
darrak berreskuratzea zuten
helburu. Baina entrenamen-
duetan beti saiatzen naiz ma-
ratoietan izaten dudan errit-
moari  eusten»,  dio bere
adineko pertsona batentzat ki-
lometro asko izan direla onar-
tuz.  Halako maratoietan
40.000 korrikalarik baino
gehiagok parte hartzen dute,
eta beteranoen kategorietan,
4.500 lagun inguruk. 
Entrenamendu horri esker

irabazi ditu, hain zuzen, Fizek
munduko sei maratoi ospe-
tsuenak. Bere esanetan, azke-
nengo lasterketa, Londreseko
maratoia, izan da zailena. «As-
ko sufritu nuen hor. Seigarren
kilometroan lurrera erori nin-
tzen eta mina nabaritzen nuen
aldakan. Erdi lesionatuta, ko-
rrika jarraitu nuen, eta ez
nuen argi amaitzeko gai izan-
go ote nintzen ala ez. Oso gaiz-
ki pasatu nuen, oso urduri
nengoen», azaldu du Gasteiz-
ko udaletxean omenaldia jaso
duen korrikalariak. Erdietsita-
ko erronka oso zaila zen eta
orain atsedenaldi bat hartu
nahi du. «Lortu dudanaz goza-
tu nahi dut, eta udazkenean
edo neguan erronka berri bat
jarriko diot neure buruari.
Oraingoz ezin dut ezer esan,
jakiten dudanean partekatuko

infraganti

Joan den apirilean Londreseko maratoia irabazi zuen, 55
urtetik gorako korrikalarien kategorian. Hartara, munduko
sei maratoi garrantzitsuenak irabazi ditu korrikalari
gasteiztarrak, duela hiru urte bere buruari egindako erronka
gaindituta. Orain Fizek atsedenaldi bat hartuko du, baina
udazkenean beste erronka bat iragarriko du. 

MARTIN FIZ

Martin Fiz. Jaizki FONTANEDA | FOKU
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dut zale eta komunikabidee-
kin», adierazi du. 

IRAGANA ETA ETORKIZUNA

Guztiak ere adi egongo dira,
iraganean egon diren bezala.
Fiz 1994. urtean Europako txa-
peldun izan zen Helsinkin, eta
handik urtebetera urrezko do-
mina eskuratu zuen Goteborg-
eko Mundu Txapelketan.
1996an laugarren postua lortu
zuen Atlantako Olinpiar Jokoe-
tan, eta 1997an txapeldunorde 
geratu zen Atenaseko Mundu
Txapelketan. Sydneyko Olin-
piar Jokoetan seigarren pos-
tuan amaitu zuen maratoia.
2001ean erretiratu zen goi mai-
lako lehiaketetatik, garaipen
andana eta 2 ordu 8 minutu eta
5 segundoko marka utzita.
Fizek eliteko kirola utzi zuen,

baina bere bizitza kirolari lotu-
ta mantendu du ordutik ere.

Gaur egun atleten entrenatzai-
lea da, baita “Runner's World”
aldizkariko zuzendari teknikoa
ere. Horretaz gain, RunningFiz
denda ere badauka Gasteizen,
eta bere izena
duen maratoi
bat egiten da
urtero Araba-
ko hiriburuan.
«Pribilegiatu
bat naiz, nire
ibilbidea kiro-
lari lotuta
egon delako
eta 55 urte
izan arren
oraindik ere
atletismotik
bizi naizelako. Hori harro senti-
tzeko arrazoia da. Gauzak ondo
egin ditudala esan nahi du»,
adierazi du korrikalariak, bere
auzokideen babesa eskertzeare-
kin batera. «Pozik bizi izan di-

tut egin dizkidaten omenal-
diak». 
Berari esker ezagutu zuten

gasteiztar eta euskal herritar
askok atletismoa, eta egun ko-

rrika egiteko
ohitura za-
balduta dago
gurean. Fiz
korrika egi-
ten hasi zene-
an ez zen ho-
r r e n b e s t e 
korr ika lar i
ikusten. Gaur
egun, ordea,
hamarka la-
gun biltzen
dira Gasteiz-

ko parkeetan korrika egiteko.
Prado parkean eta Salburuako
parkean egunero ikusten dira
korrikalari taldeak. «Nire ustez,
kirol honek etorkizuna du. Egia
da moda bat dagoela, eta mo-

dak askotan amaitu egiten di-
rela, baina kasu honetan korri-
ka egitea bizi eredu bat bilakatu
da pertsona ugarirentzat. Ba-
tzuk alaiagoak dira korrika egi-
ten dutenean; beren autoesti-
muak gora egiten du kirolari
esker». 
Etorkizunari begira, Fizek ki-

rola arautuko dela dio, eta, be-
re ustez, ez da hainbeste mara-
toi egongo. Dena den, argi
dago jendeak korrika egiten ja-
rraituko duela eta Fizek ere la-
nean tinko jarraitu duela.
Erronka berri baten bila. Zale-
ek, baina, itxaron egin beharko
dute korrikalari beterano ho-
nek etorkizunean zer egingo
duen jakiteko. Fizek pista baka-
rra utzi du: «Beste erronka bati
heltzekotan, aerobikoa izango
litzateke». •

Fiz bere izena duen maratoian. Raul BOGAJO | FOKU

hutsa

14 urterekin hasi zen Fiz txapelketetan parte
hartzen. Ordutik 300.000 kilometro egin ditu
korrika, eta entrenamendu bereziak burutu ditu
«Six Majors» erronka prestatzeko  

Ion Salgado 

«Gaur egun ezin dut saio bat goizean eta beste
bat arratsaldean egin, lehen egiten nuen bezala.
Orain saio bat egiten dut, eta nire adinera –55
urte– egokituta», azaldu du
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ondresko Wimbledon auzoan nenbilela, Josep-
hine Butler aktibistaren izena agertzen zuen
plaka bat ikusi nuen lau solairuko viktoriar
garaiko etxebizitza eder bateko fatxadan.
Plakak horrela zioen: «Josephine Butler, emaku-
meen eskubideen alde borroka egin zuena,

1890-1893 urte artean hemen bizi izan zen».
1867. urtetik Londresko bederatziehun bat etxebizitza-
tan aurkitzen ditugu plaka urdin horiek, jende ezaguna-
ren bizitoki izan zirela adierazten dute, leku konkretu har-
tan bizi izan ziren urteak seinalatuz. Jakin dut norbait hil
eta hogei urte igaro behar direla gutxienez plaka horieta-
ko bat lortu ahal izateko.
Jende ezaguna baino gehiago, hiriaren historia defini-
tzen lagundu duten hainbat pertsona ekartzen dizkigute
gogora. Hain zuzen, horien kudeaketa egiten duen enpre-
sak Londres ezagutzeko modu ezberdinak definitu ditu
plakadun etxebizitzak ai-
tzakia bezala erabiliz. Sa-
kelako telefonorako apli-
kazio bat erabiliz, erraza
da hiria modu horretan
ezagutzea. Turismo satu-
razioko garai hauetan,
jende masak ekiditeko
plan originala. 
Adibidez, badago litera-
tura irizpidetzat hartuta
proposatzen duten ibilbi-
de bat, konkretuki XIX.
mendeko emakume idaz-
leak gogoratzen dituena;
George Eliot, Sylvia Plath,
Agatha Christie,  Eliza-
beth Bowen, Fanny Bur-
ney eta Mary Shelleyren
etxebizitzak izan zirenak
ezagutzeko ibilbide bat
proposatzen digute. Baita
Londresko lesbiana, gay,
bisexual, transgenero eta
queer-en (LGBTQ) istorio-
ak kontatuz, beste hain-
bat pertsona gogora ekar-
tzen dituena ere, Soho,
Fitzrovia eta Mayfair au-
zoetan barrena erama-

nez, besteak beste Oscar Wilde, Siegfried Sassoon, Virgina
Woolf eta Vita Sackville-West, Bloomsbory taldea eta Alan
Turing gogoratuz.
Baina itzul nadin Josephine Butlerrengana. Etxe kanpo-
an turista taldea zegoelako eman zidan atentzioa. Britai-
nian XIX. mendeko emakume ospetsuentzat joa, viktoriar
garaiko feminista eta berritzaile adierazgarria izan zen.
Besteak beste, prostituten ongizatea izan zen bere kezka
nagusia eta horretan lan handia egin zuen. Parlamentuan
borroka egin zuen prostituten legezko adina 13 urtetik
16ra igotzeko. 

Emakumeek hezkuntza eskubide berberak izan zitza-
ten, Cambridgeko Unibertsitateko agintariekin eztabai-
dan urte asko eman zituen, bertan eskaintzen ziren
ikastaro eta aukerak emakumeentzat zabaldu zitzaten.
Testuinguru horretan, emakumeentzat eskola bat sor-

tzea ere lortu zuen. 
Orokorrean, garai haie-
tan tabuak ziren hainbat
gai bultzatu zituen, birjin-
tasunaren eta amatasuna-
ren inguruan, adibidez,
erretorika berri bat sor-
tuz, emakumearen papera
babestuz eta artean pen-
tsaezinak ziren kontzep-
tuak normalizatuz. Bere
misioan hainbeste sines-
ten zuen, ezen berdin izan
baitzitzaion bere izen ona,
osasuna eta familia arris-
kuan jartzea. Jarrera
bihotz-gogorrez jarraitu
zion bere ibilbideari, ema-
kumeei iritzi bat ukatzen
zitzaien zirkuluetan, alda-
keta soziokulturalak bul-
tzatuz eta gaur egun ditu-
gun hainbat legeren eta
eskubideren oinarriak
ezarriz. Hala ere, jende as-
kok oraindik ez du aintza-
testen bere ekarpena eta
“feminista ahaztu” gisa
ere erreferentzia egiten
zaio hamaika lekutan. •Josephine Butler gogorarazten duen plaka urdina.

Garazi Goia - @GaraziGoia
Idazlea
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BILBO, ARMADA
FRANKISTAREN
ESKUETAN ERORI
BERRITAN
Bilbo Armada frankistaren eskuetan erortzear
zegoela, Eusko Jaurlaritzaren Defentsa Batzor-
dearen izenean, Jesus Maria Leizaolak Bilboko
zubiak leherrarazteko agindua eman zuen
1937ko ekainaren 18ko gauean. Goizeko ordu
bat eta erdietatik aurrera, Bilboko argiak itzali
eta leherketak hasi ziren. Irudian, Itxarkundia
batailoiko laugarren konpainiak Eusebio Zubilla-
garen agindupean leherrarazi zuen Isabel
II.aren zubia ageri da. Konpainia hartako kideak
erretiratu zirenean, frankistek atxilotu eta La-
rrinagako kartzelan sartu zituzten. Argazkia
German Elorzak egin zuen, erorita ageri den zu-
bia lehertu eta hurrengo egunetan. Eskuinean,
lur-zakuz babestuta, Nervion kafea dago ikus-
gai, Bilbon ohiko elkarretaratze eta tertulia gu-
ne zena, eta ezkerrean, Bilbotik Portugaletera-
ko geltokia, La Capilla izenez ezaguna eta
frankistek zubi berri bat egiteko erauzi zutena.
Zubi hari Garaipenaren Zubia izena eman zio-
ten. Gaur egun Areatzako zubia izena du.
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