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P
edro Sanchezen asmoa legegintzaldia
amaitzea da. Bi urtez ari gara hitz egiten,
gutxi gorabehera. Hogei hilabete inguru,
tartean udal eta foru hauteskundeak dau-
dela. Denbora mugatua, edonondik begi-
ratua ere. Zenbait gauzetarako gutxiegi

eta beste zenbaitetarako luzeegi jo dezaken tarte poli-
tikoa. Aldi berean, duela hilabete bat pentsaezina zen
agertokia.

Joku politikorako aukerak zabaldu egin dira eta, ho-
rrexegatik soilik bada ere, egungo egoerak interesga-
rriagoa dirudi. Emankorra izango ote den ezin esango
dugu esan orain, baina egiten denaren araberakoa
izango da. Zenbait mugen barruan, jakina.

Denbora mugak garrantzitsuak diren bezala, egoera
politiko honen mugak au-
rreikustea ere garrantzi-
tsua da. Bien arteko harre-
mana ere finkatu egin
behar da. Izan ere, PSOEren
borondate politikoaren
mugak zeintzuk diren oso
argi dago. Alderdi sistemi-
koa da, 78ko erregimenaren
ardatzetako bat, eta San-
chez ez da sistema hori
iraultzera etorri. Aldi bere-
an, botere oso mugatua du,
bai aritmetika parlamenta-
rioaren aldetik, bai baliabide ekonomikoen aldetik.
Baita denboraren aldetik ere, ikusi dugun bezala. 

Hori esanda, aurreikusitako profeziaren arriskua
hortxe dago beti. Jende batengan tentazio hori per-
manentea da. Arrazoia izan nahi dute, etxekalte bada
ere. Diskurtso hiperpolitizatu baten atzean politikare-
kiko alergia atzematen da. 

Eskubide zibiletan, hainbat sektoreren bizi baldin-
tzetan edo preso politikoen auzian lor daitezkeen au-
rrerapenak ezin dira gure fantasien arabera neurtu,
baizik eta aukera politiko errealen arabera. Horrexe-
gatik, lehenik eta behin tarte horretan zer lor daiteke-
en eta ezer ez finkatu behar da. Eta lortzeko ekin.

EZ «D EGUNIK», EZTA «A AUKERARIK» ERE

Mobilizazio herritar itzelak, dinamika instituzional
bizia –bai munizipalismotik, baita parlamentuetan
ere– eta gogoeta saio estrategiko eta iraunkorra. Hiru
ardatz horietan lan eskerga egiten ari da Euskal He-
rrian. Jarduera txalogarriak dira, guzti-guztiak.

Gure ohiko jokabide ziklotimikoari jarraituz, pul-
tsua galduta zuen herri bat irudikatzetik herri bizi ba-
ten irudira igaro gara. Ziur asko, errealitatea konple-
xuagoa da. Mugez ari garela, mobilizazioek ez diete
diseinutako estrategiei erantzuten, horrek dakartzan
onura eta mugekin. Antolakuntzarik gabeko mobiliza-
zioen mugak agerikoak dira, adibidez. Alor horretan,
gainera, aliantza potentzialak agerikoak dira, baina
aurrera eramaten zailak. 

Erakundeen mugak ere agerikoak dira eta hor epeak
oso garrantzitsuak dira. Nafarroan agintea bermatu
behar da. Lehendabiziko legegintzaldiaren helburu ze-
hatzena bigarren bat lortzea zen. Ondo egin da, baina
ez da erraza izango. EAEn Estatusaren inguruko ezta-
baida aurrera doa eta Ipar Euskal Herrian kultura poli-
tiko berriaren garapen instituzionala martxan da. 

Pentsamendu estrategikoaz harago, taktikoan, “D
egunaren” dogma atzean utzi dugun bezala, “A aukera-
rena” ere leuntzen joateko garaia izan daiteke. Orain,
asmatzea ez da aukera onena iradokitzea, baizik eta
agertoki desberdinetarako hautu eraginkorrak aurrei-
kustea. Alegia, mugen barruan emaitzak lortzea. •

{ koadernoa }

Agertokiak aurreikusteko
unea, mugen barruan

Mobilizazio herritar itzelak, dinamika
instituzional bizia eta gogoeta saio
estrategiko eta iraunkorra. Hiru ardatz
horietan lan eskerga egiten ari da Euskal
Herrian. Jarduera txalogarriak dira
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A
natolia sakone-
an boto erlijio-
soak beste
inon baino in-
dar gehiago
dauka.  Erdo-

gan da nagusi leku horietan,
orain arte behintzat, eta hor
duen indarrari esker herrialde-
ko aginteari eusten dio. SP Zo-
rionaren Alderdiak AKP Justi-
zia eta Garapenaren Alderdiari
babesa kendu nahi dio Anato-
lia sakonean. Erbakan zenaren
oinordekoentzat ere zaila diru-
di agintean dauden islamistei
indarra kentzea, nahiz eta bi
formazio horiek oinarri ideo-
logiko bera eduki.

SPren indarrak oso kaskarra
dirudi, ia baliogabea, inkesten
arabera %0,9 eta %2ren artean
kokatuko baita, baina Erbakan
zenaren ondarea ordezkatzen
duen alderdiak sekulako ga-
rrantzia duen eginbeharra du
hemendik aurrera: Recep Tay-
yip Erdogan presidentearen
feudoa den Anatolia sakonean
AKP formazioari botoak ken-
tzea. Zenbat eta gehiago ken-
du, orduan eta hobeto, oposi-
ziokoen iritziz.

Jainkozaleen artean biga-
rren aukera da SP, Necmettin
Erbakan zenaren alderdia,
Milli Gorus edo Turkiako is-
lam politikoaren ikur nagu-
siaren formazioa alegia. Tur-
kiarrek Hoca (“ irakaslea”,
turkieraz)  deitzen z ioten
gizonak miresle ugari ditu
oraindik ere kemalismoak
«ahaztuta» utzi zituen Ana-
toliako lurretan. Baina jain-
kozale guztiek ez diote botoa
ematen, Erbakani leporatzen
baitiote bere sinesmen isla-
miarra  defendi tzeagat ik
pragmatismo politikoa alde
batera utzi izana. Eta hori ez
da barkatzekoa, nonbait.

Erbakanen itzala oso luzea
da eta Erdoganek bere ibilbide

politiko osoan beti izan du
atzean. Presidentearen diskur-
tsoak aldaketak izan ditu urte-
otan, betiere hauteskunde tes-
tuinguruaren arabera. Hala
ere, azken bozketek erakusten
dutenez, Erbakan ez da nahi-

AKP bera Erbakanen mugi-
menduaren zatiketa bat izan
zen hasiera batean. 2001ean
sortu zuten formazioa Mende-
baldeko bizimodura hurbildu
nahi zuten kideek, politika ne-
oliberalen aldekoek. Milita-
rren mehatxuak sekulako ga-
rrantzia izan zuen momentu
hartan, Erbakanen jarraitzaile
askok pentsatzen baitzuten
uniformedunek legez kanpo
utziko zutela formazioa,
1997an islamisten Gobernua-
ren aurkako estatu kolpea egin
eta gero gertatu zen moduan.
Erbakanen Exekutiboa izan
zen orduan militarren bikti-
ma. AKP alternatiba pragmati-
koagoa zen eta boto islamista
emateko prest zeuden herritar
askok alderdi berriaren alde
egin zuten.

Erdogan presidentea eta
bere emaztea Istanbulen
hilaren 17an izan zen
ekitaldian, Justizia
eta Garapenaren
Alderdiaren ikurra
atzean dutela.
Aris MESSINIS | AFP

TURKIA
Erbakanen ondarea, Erdogan bere
feudoan ahultzeko oposiziokoen tresna

Miguel Fernandez Ibañez

Turkiako eremurik kontserbadoreenetan, boto erlijiosoak
beste inon baino indar gehiago dauka. Erdogan
presidentea da nagusi leku horietan, orain arte behintzat.
SP Zorionaren Alderdiak AKP Justizia eta Garapenaren
Alderdiari babesa kendu nahi dio Anatolia sakonean.
Erbakan zenaren oinordekoentzat ere zaila dirudi
agintean dauden islamistei indarra kentzea.

POLITIKA / b

koa izango gizarteko sektore
kontserbadore eta pragmati-
koaren botoak biltzeko, AKP
kendu eta kemalismoa aginte-
ra iritsiz gero sektore horrek
gaur egun duen boterea galdu-
ko lukeelakoan.
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Jainkozale horiek AKPrekin
bat eginda jarraitu zuten gero,
Erdoganen alderdia herrialde
askotako islamistentzat eredu
bihurtu zenean. Gainera, Ana-
tolia sakoneko azpiegiturak
garatu zituen eta gizartearen
alde musulmanak publikoki
gora egin zuen AKPkoekin.
Garai hartan Zorionaren Al-

derdiak betiko islam politikoa
ordezkatzen jarraitu zuen,
Mendebaldearen errefusa na-
barmenduz. Ordainetan, bizi-
tza politikoan zuen espazioa
galdu egin zuen. Horrela izan
zen bederen azken erreferen-
duma egin zen arte, Erdogani
irabazteko Erbakanen aldeko
islamistak ezinbestekoak zire-
la oposiziokoak konturatu zi-
ren arte. Geroztik Temel Kara-
mollaoglu alderdiburua eta
presidentetzarako hautagaia
hedabideetan gehiago ager-
tzen hasi zen, eta, amaitu berri
den udaberrian, azkenean, SP
alderdia oposiziokoen koali-
zioan sartu zuten.
Erdoganen aurkako borroka-

rako oso eraginkorrak izan
daitezkeen bi arma ditu SPk:
Erbakanen beraren irudi ezin
garbiagoa eta AKPren eta
Mendebaldearen arteko harre-
manen porrota. 

BOTOEN %3 LORTZEA, SPREN XEDEA

Hala ere, inkestek ez diote bo-
toen %2 baino gehiago ematen
SPri. Boto horiek Anatolia sa-
konean bilduko lituzke. Baita
orain hamarkada batzuk hiri
handietara joan ziren jainko-
zaleen artean ere. SPrentzat
sekulako poza izango litzateke
botoen %3ra iristea, batez ere
inkestek aurreikusten duten
parekotasuna izaten bada.
Turkia Handiaren aldeko

mugimendua, panturkiarra,
zatituta dabil eta gero eta zai-
lago egiten zaio AKPri aurre
egitea. Meral Aksener hauta-

gaiak bere alderdi propioa sor-
tu du, baina berak ere arazo
asko izango ditu Erdoganen al-
derdiaren babesa ahultzeko.
SPk, aldiz, ideologia bera due-
nez, AKPri arazo gehiago era-
giteko aukera du. Horregatik
iazko erreferendumean Kara-
mollaoglu alkate izan zen Si-
vas hirian Erdoganen forma-
zioak atzera egin zuen. Baina
begiraleek diote zaila izango
dela emaitza bera eskualdeko
beste hirietan errepikatzea.
Kurdistanen, berriz, SPren era-
gina oso txikia da.
Zalantzarik gabe,  islama

kontuan hartzeko moduko
faktorea da Turkiako hautes-
kundeetan, baina begiraleek
diote beste kontu batzuek era-
gin handiagoa izango dutela.
Batez ere azken hamasei urte-
otan Turkiako eremu jakin ba-
tzuetara iritsi den garapenak.

Gainera, Anatolia sakonean as-
kok uste dute balizko gobernu
kemalista batek egungo oreka
beraien kalterako aldatuko lu-
keela. Erdoganek berak oso on-
do ezagutzen ditu sentimendu
horiek eta bere posizioa indar-
tzeko erabili izan ditu. Esatera-
ko, Manisa mendebaldeko hi-
rian antolatu zuen ekitaldi
batean esan zuen oposizioko-
ek, «aukera izanez gero, Men-
deresekin egin zuten bezala,
gu geu ere urkatuko gintuzke-
te». Politikari kontserbadorea
1960ko hamarkadan egin zen
estatu kolpe baten ondoren
urkatu zuten.
Garai bateko kemalismoak

islamisten artean oraindik bel-
durra eragiten badu ere, SP al-
derdiak oso harreman onak jo-
si ditu CHP Herriaren Alderdi
Errepublikanoarekin: sei poli-
tikari islamista sartu dituzte

kemalisten zerrendan. Beraz,
ezin da baztertu Zorionaren
Alderdia diputaturik gabe ge-
ratzea, Parlamentutik kanpo
alegia, eta hala ere Erbakanen
jarraitzaileak pozik agertzea,
Erdogan presidenteari boto as-
ko kentzea lortuz gero.

KEMALISTEN IRAGANA

Kemalisten eta islamisten
aliantza horrek boto emaile
ugari izutu egin ditzake. Ana-
toliako jainkotiar askok esaten
du CHP balore islamiarren
aurkako ezkerreko formazio
bat dela. Gertuegi ditu turkiar
boto emaileak ideia hori in-
dartzen duten esperientziak:
kemalistek, adibidez, indar
handiz defendatu zuten ikas-
leek unibertsitatera zapia jan-
tzita ezin dutela joan ezartzen
zuen legea. Erdoganek trebezia
handiz gogorarazten du iragan
hurbileko kontu hori.
Bestalde, bi sektore horien

arteko azken lankidetza kasua
oso gaizki bukatu zen: 2014ko
presidentetzarako hauteskun-
deetan, MHP panturkiarrak
eta CHP kemalistak Ekmeled-
din Ihsanoglu Batzar Islamiko-
ko Erakundeko idazkari ohia
izendatu zuten hautagai, bai-
na islamistak ez zuen lortu bi-
garren itzulira pasatzea. Hala
ere, kemalistek islamistekin
batera lan egin behar dela de-
fendatzen dute. Uste dute Er-
doganek jainkozale guztien
botoak biltzen jarraitzen duen
bitartean, presidenteari ira-
baztea ezinezko izango dela.
Eta horixe da SP alderdiari ja-
rri dioten lana. Ez dute ahaztu
orain 23 urte, 1995ean, ideolo-
gia bera baina beste izen bat
zuen formazioak garaipena
lortu zuela Anatolian. AKP
ahultzea da kontua, bestela al-
fer-alferrik arituko dira-eta.
Biharko hauteskundeak izan
daitezke aro berriaren giltza.

Herritarrak botoa
ematen, Turkiak
mendean duen Zipre
iparraldeko herri batean.
Irudia hilaren 16koa da. 
Birol BEBEK | AFP



AKP Justiziaren eta Garapenaren
Alderdiko diputatu ohia eta
Mazlumder giza eskubideen Turkiako
elkarteko presidente ohia, Unsal gaur
egun Erdogan presidentearen aurkako
ahotsetako bat da, herrialdeko beste
islamista askoren moduan.
Ahmet Faruk Unsal 1963an jaio zen,

Adiyamanen. Necmettin Erbakan
Turkiako islam politikoaren buruaren
jarraitzaile izan zen oso gaztetatik.
Gero, beste islamista askok egin zuten
moduan, Recep Tayyip Erdoganen
iraultza demokratikoarekin egin zuen
bat. 2009an, AKP alderdia utzi aurretik,
Mazlumder elkarteko presidente
izendatu zuten, eta bertatik saiatu zen
gutxiengoen eta islamisten eskubideak
babesten. Erdoganen demokraziaren
aurkako joera indartu zenean, Unsalen
zintzotasunak eragin zuen alderdikide
izandako pertsona batzuekin
haserretzea. Iaz, Erdoganen aldekoen
«estatu kolpea» jasan behar izan zuen
Mazlumder elkartearen barruan.
Orduan beste erakunde bat sortu zuen,
Halk Inisyatifi izenekoa. Azken bolada
honetan hasierako bidera itzuli da: SP
Zorionaren Alderdira, Erbakan zenaren
ildoari eusten dion formaziora alegia.
Skype bitartez erantzun ditu
GAUR8ren galderak.

Zer espero duzu hauteskundeetatik?
Erabat politizatutako gizartea bitan
zatituta dago: alde batetik, Erdogan
maite dutenak, eta, bestetik,
gorrotatzen dutenak. Egia da
Erdoganek Justizia Administrazioa eta
hedabideak dituela mendean, oso
ahaltsua dela eta irabazteko eskura
dituen tresna guztiak erabiliko dituela,
baina ezin da esan garaipena
ziurtatuta duenik. Ez gara ez Siria ez
Egipto, eta hemengo hauteskundeetan
ekonomiak eta herritarrek jasandako
injustiziek eragina izango dute azken
emaitzan. Mundu guztiak salatzen
ditu atxiloketak, “garbiketa” politikoa
eta arazo ekonomikoak. Testuinguru

horren tankerakorik ez genuen
2015ean.

Turkian batek baino gehiagok
esaten du egungo errepresioa Kenan
Evren kolpistaren garaikoa baino
okerragoa dela.
Arazo nagusia justizia falta da. Evren
kritikatzerik bazegoen, baina, aldiz,
gaur gauza bera Erdoganekin eginez
gero, berehala etortzen zaizu Justizia.
Gainera, larrialdi egoera daukagu.
Bihar polizia bat etor daiteke nire
etxera eta ni kartzelara eraman
arrazoirik gabe. Espetxeetan inoiz
baino suizidio gehiago izaten da gaur
egun, presoek Justizia Administrazioan
itxaropenik jarri ezin dutelako. Gero
Gulenen aldekoak daude: familia
ahaltsua, dirua edo agintearekin
harremanak dituztenak ez dituzte
kartzelara sartu, baina Gulenen
bankuetan dirua sartuta zuten herritar
normalak edo haren aldeko eskoletara
joaten zirenak orain lanik gabe daude,
edo espetxean. Injustiziei erreparatuz
gero, Turkiak ez du inoiz hain aro
ilunik ezagutu. Ezta Kenan Evrenekin
berarekin ere. Horregatik jende asko
ihes egiten saiatzen ari da.

Ba al du inolako errurik Europar
Batasunak?
Turkia Batasunean sartzeko prozesuan
akatsak egingo zituen EBk, bai, baina
gure herrialdean justiziarik ez izatea
bat-egite prozesuan aurrera ez
egitearen arrazoietako bat da. Geure
errua da. Merkelek berak egon behar al
du gutako bakoitzaren atzean? Ez.

Erdoganek egungo ildoari eutsiz
gero, EBk isunak ezarri behar al
lituzke?
Erdoganek irabazita ere, ez dut uste
EBren politika aldatuko denik. Herritar
askok uste dute Erdogan ez dela hain
injustua izango hauteskundeak amaitu
ondoren. Ideiak badu bere logika,
martxoan udal hauteskundeak egingo

dira-eta. AKP alderdiak dagoeneko
galdu du hiri handietan zuen babesa
eta beste hiri askotan ere atzera egingo
du. Parlamentuan duen gehiengoa ere
galdu egingo du, eta presidentetzarako
hauteskundeetan bigarren itzulira joan
beharko du. Egoera horretan, Erdogan
pragmatikoak modu bateratzailea
aukeratuko du bere jarduerarentzat.

Zer eragina izan du Erdoganek
«Milli Gorus» edo Turkiako islam
politikoan?
Egungo AKPk ez du orain hamar urteko
alderdiaren tankerarik, aginteak
Erdogan pozoitu duelako. Berak ez du
Turkiako islam politikoa ordezkatzen,
2002an Milli Gorus-a utzi zuelako. Urte
hartan AKPk bat egin zuen Fethullah
Gullenekin, 2016ko estatu kolpe
ahalegina leporatu zaion klerikoarekin.

Baina zerorri AKP horretan zinen.
Ez nekien Erdogan Gullenen aldekoekin
zegoenik. Hori ondoren jakin genuen.

Anatoliako jainkozaleek SP
Zorionaren Alderdi islamistaren
babesa duen hautagai kemalista

baten aldeko botoa emango al dute?
Beharrezkoa da eta seguru SPk
konfiantza hori lortzen lagunduko
duela. CHP alderdi kemalista aldatzen
ari da, baina ez dakit jainkozaleek hori
ikusiko duten. Ondo azaldu behar
ditugu harreman honen atzean
dauden arrazoiak.

Naturaren aurkakoa dirudi egungo
Turkian kemalisten eta islamisten
arteko aliantza batek.
Baina ez da horrela. Millis Gorus-ek
esku hartu zuen lehenengo gobernu
koalizioan; 1974an, Erbakanek bat egin
zuen CHPrekin. Egungo egoerak
ordukoarekin antzekotasun ugari ditu.

Hauteskundeak galduz gero,
Erdoganek alde egingo al du?
Parlamentuan gehiengoa lortzen ez
badu, aginteari eusteagatik,
hauteskundeak berriz deitzeko aukera
du. Baina bozketan galdu edo begi
bistako irregulartasunak izaten badira,
alde egin beharko du, herritarrak
kalera protesta egitera irtengo dira-eta.
Tentsio handia dago pilatuta
herrialdean. 

AHMET FARUK UNSAL

«Herritarrek jasandako injustiziek
eragina izango dute emaitzetan»

atzerria

Argazkia: Miguel FERNANDEZ IBAÑEZ
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d on i a r e n
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da, nor da egungo Greziaren

eta Balkanen artean Filipok he-

datu zuen erreinuaren oinor-

dekoa? Ez da ez kontu hutsala

estatu xume izatetik Greziako

estatu-hiri guztiak mendean

hartzera iragan zen erreinua-

ren oinordekotza. Izan ere,

adibidez, nork aldarrika deza-

ke beretzat Alexandro Handia,

Mediterraneotik Indiaraino

munduak ezagutu duen inpe-

riorik erraldoienetarikoa osatu

zuen konkistatzaile famatua?

Historialarien arteko ezta-
baida dirudien arren, Europak
azken 27 urteotan bizi izan
duen auzirik xelebreena izan
da “Mazedonia” hitza erabil-
tzeko eskubidearen inguru-
koa. Xelebrea baina inolaz ere
ez txantxetakoa, ez behintzat
Atenas eta Skopjeko gober-
nuentzat. Europako Batasunak
eta NATOk berak ere arduraz
jarraitu dute auzia, Balkaneta-
ko herriak Mendebaldera ger-
turatzea, edo, nahiago bada,
Mendebaldea Balkanetara ger-
turatzea, oztopatu duelako. 
Antzinatea eztabaidagai

duen auzia aspaldikoa da, bai-
na 1991n azaleratu zen, Sobie-
tar Batasuna eta Varsoviako
Ituna desagertu ostean Josip
Broz Tito mariskalaren Jugos-
lavia suntsitzean. Urte hartako
irailaren 1ean independentzia
aldarrikatu zuen 1944tik ordu-
ra arte, Tito mariskalak eraba-
kita, Jugoslaviako zati izanda-
koMazedoniako Errepublikak.

EZTA PENTSATU ERE...

Berehala, Europako Batasune-
an sartzeko eskaera egiteaz
gain, Konstituzioa aldatu zuen

Mazedoniak. Bere izaera “so-
zialista” ukatzeaz gain, edo
agian ukatzearen truke, maze-
doniar izaera bilakatu zuen ar-
datz nagusi, hizkuntzatik abe-
rrira –“erbestean” bizi ziren
mazedoniarrak ahaztu gabe–.
Horren adibide edo seinale,
“Verginako Izarra” bilakatu
zen Mazedoniako Errepublika-
ren ikur, bere hamasei argi iz-
piekin. Hori, baina, gehiegi
zen Greziarentzat, are gehiago
izarrari izena ematen dion
Vergina herria Grezia barneko
Mazedonia eskualdean dagoe-
la kontuan hartuta. 1977an,
bertan kokatutako errege ma-
zedoniarren hilobietan lurpe-
ratutako kofre batean grabatu-
ta aurkitu zuten Mazedoniako
Errepublikak ikurtzat hartuta-
ko “Verginako Izarra”.
Auziak hautsak harrotu zi-

tuen Atenasen eta greziar al-
derdi ia guztiek bat egin zuten
Mazedoniako Errepublika jaio-
berriaren «usurpazioa» sala-
tzeko, baita Skopjek Greziako
Mazedonia eskualdea, Maze-
donia historikoaren muina,
menpean hartzeko egindako 
«saiakerari» aurre egiteko ere.
Horrela bada, gaur egun arte
iraun duen betoa ezarri zion
Greziak bere iparrean sortuta-
ko estatuari.

GORABEHERA HANDIAK

1991n hasitako auziak gorabe-
hera handiak bizi izan ditu or-
dutik. Greziak ez du amore
eman eta horrek erdibideak
bilatzen saiatzera behartu ditu
bai Skopjeko Gobernua bai na-
zioartea bera ere. 1993ean, Na-
zio Batuen Erakundeak estatu
berria  bere baitan onartu
zuen, baina Jugoslavia Ohiko
Mazedoniako Errepublikaren
(FYROM) behin-behineko ize-
narekin. Orduan ekin zion
NBEk bi aldeen arteko nego-
ziaketak bultzatzeari. 

NORENA DA ANTZINATEA?
Atenasek eta Skopjek Mazedoniari buruz
lortutako akordioak hautsak harrotu ditu

Dabid Lazkanoiturburu

27 urtez luzatutako gatazka konpondu asmoz akordioa
sinatu dute Greziak eta Mazedoniako Errepublikak,
Jugoslavia ohiko parte izandako lurraldeak etorkizunean
hartuko duen «Ipar Mazedonia» izenaren inguruan. Bi
aldeek amore eman behar izan dute, negoziazio prozesu
guztietan bezala, baina bateko nahiz besteko oposizioek
iragarri dute jada akordioaren aurka egingo dutela.

ATZERRIA / b Mazedoniako
Errepublikako eta

Greziako lehen
ministroak, Zoran Zaev eta

Alexis Tsipras, Prespes
lakuan akordioa sinatu

ondoren. Azpian,
akordioaren aurkariak

Skopjeko Parlamentuaren
aurrean.

S. MITROLIDIS- R ATANASOVSKI

AFP



atzerria

Greziak, ordea, ez zuen kon-
promisoa onartu, eta, negozia-
ketak arbuiatu ez ezik, blokeo
ekonomikoa ere ezarri zion
Mazedoniako Errepublikari,
Salonikako porturen ateak
(Greziako Mazedoniako hiri-
burua) enpresa mazedoniarrei
itxiz. NATOn sartzeko ate joka
ere bazebilen Mazedonia, eta, 
egoera erabat gaiztotuta zego-
ela ikusita, Ameriketako Esta-
tu Batuek parte hartzea eraba-
ki  zuten.  Horrela bada,  bi
aldeek 1995an Washingtonen
sinatu zuten akordioa betez,
Skopjeko Gobernuak “Vergina-
ko Izarra” bere banderatik ken-
du eta zortzi ardatzeko eguzki
bategatik ordezkatu zuen.
Luzaroan, egoerak bere ho-

rretan iraun zuen, iaz arte. Or-
dura arte, Europar Batasunak
eta NATOk Mazedoniako Erre-
publika bere ingurura hurbil-
tzeko egindako mugimendu
guztiak oztopatzen zituen Gre-
ziak, bietako kide izanik bere
beto eskubidea ezarriz.

GOBERNU ALDAKETA SKOPJEN

Greziaren jarreratik harago, 
Mazedoniako Errepublikak be-
rak ere badu auziak ia 30 urte
iraun izanaren erantzukizuna.
Independentziaren unetik ber-
tatik, batez ere Kosovoko ge-
rraren eraginez, gutxiengo al-
baniarrarekin tirabirak izan
dira nagusi bertan azken ha-
markadotan. Mazedonian bizi
diren albaniarrek (biztanleen
%30 eta %40 artean), ez dute
sekula begi onez ikusi Errepu-
blika «mazedoniartzeko pro-
zesu esentzialista», boteretik
bertatik VMRO-DPMNE alder-
diak bultzatu izan duena.
Mazedoniako albaniar poli-

tikariak ere ez dira inolaz ere
errugabeak, Kosovoko gerra
amaitu eta bi urtera, 2001ean,
UÇK-ko gerrillaren talde bati
ateak zabaldu eta, albaniarren

aurkako diskriminazioa aitza-
kia, gerra Tetovo hiriraino era-
man zutelako. Jugoslavia desa-
gertzea eragiteaz gain hamar
urte luzez ehunka milaka hil-
dako eta izugarrizko txikizioa
eragin zituen liskarra berpiz-
teko zorian zen berriz Balka-
netan; nazioarteak bultzatuta-
ko Ohri lakuko akordioak lortu
zuen azkenean amildegirako

bidea erakusten zuen egoera
arriskutsua konpontzea.
Akordioak akordio, Grezia

eta Mazedoniaren arteko au-
ziak bere horretan zirauen,
2017an Alderdi Sozialdemokra-
tak hauteskundeak irabazi eta
Zoran Zaev lehen ministroak
Skopjen Gobernu berria osatu
arte. Ordura bitartean, VMRO-
DPMNE alderdi eskuindarra
Alexander Handiaren estatuak
eraikitzen, bere eta bere arba-
soen izenekin aireportuak eta
bestelako azpiegiturak... ba-
taiatzen aritua zen, Atenasen
haserrea areagotuz. Zaevek, or-
dea, Alexis Tsipras Greziako le-
hen ministroarekin biltzea
erabaki zuen, bi aldeen arteko
harremanak berreskuratzea
xede. Syrizako buruak, bere al-
detik, Davoseko gailurra apro-
betxatu zuen urtarrilean be-
rriro Mazedoniako lehen
ministroarekin bildu eta nego-
ziazioak bultzatzeko.

AKORDIOA: «IPAR MAZEDONIA»

Bost hilabeteren bueltan, tele-
fonoz akordioa adostu zuten
ekainaren 12an bi agintariek,
aurreko igandean bi herrialde-
en artean muga egiten duen
Prespes lakuan sinatu zutena.
Mazedoniako delegazioak txa-
lupaz zeharkatu zuen lakua,
Greziako aldean lur hartuz.
Skopjeko lehen ministro batek
lur greziarra zapaltzen zuen
lehen aldia zen. Era berean,
Tsiprasek gauza bera egin
zuen eta Mazedoniako Errepu-
blikako lurra zapaldu zuen es-
treinakoz.
Nikos Kotzias eta Nikola Di-

mitrov Greziako eta Mazedo-
niako Atzerri ministroek sina-
tutako akordioaren arabera, bi
aldeek “Ipar Mazedonia” izen
berria onartzen dute Mazedo-
niako Errepublikarentzat. Az-
kenengo 25 urteotan bitarteka-
ri lanak egin dituen Nazio

 Mazedonia modernoaren muga geografikoak 

Alexandro Handiaren inperioaren zabalera 
K. a. 334-323 urte bitartean

      Aro amankomunaren V-XIX mende artean,
Eslaviarren eta turkoen iritsierak nahastu egin
zuen herritarren jatorria, baina Mazedoniaren izenak
hortxe dirau egungo FYROMen, Greziako iparraldean
–Mazedoniako erresuma historikoaren bihotza bertan
egon zen– eta Bulgariako hainbat eskualdetan. 

     Duela 2.300 urte inguru, Mazedoniako
erresumak, greziera zuelarik hizkuntza, gaur
egun Grezia osatzen duten hiri-estatuak
menperatu zituen. Geroago, Alexandro Handia
gidatu zuen espedizio militarrak Indiaraino
hedatuko zen inperioa osatu zuen. 

                       2008: ARYM-eko agintariak Mazedoniako 
         Errepublika (Skopje) izena onartzeko prest azaldu ziren,
  NATOn eta Europar Batasunean sartzearen truke. Grezia
 aurka azaldu zen eta betoa ezarri zuen. 

Egungo greziarrak 
(modernoak) 
oso harro daude 
antzinako aroaz, 
Greziren historiaren 
eperik oparoenetarikotzat 
dutelako.

     1991: Yugoslavia ohiko Mazedoniako 
Errepublkak bere independentzia aldarrikatu
zuen. Greziak esan zuen izendapen horrek bere
eskualdea mendean hartzea zuela helburu eta
antzinako Greziaren herentzia bereganatu nahi
izatea leporatu zion.

      2017: Zoran Zaev lehen ministroaren gobernu
mazedoniarra ados zegoen konpromiso baten alde lan egitearek
betiere NATOn eta EBn sartu ahal izateko helburuarekin.

     1993: Nazio Batuen Erakundek (NBE) Mazedonia 
onartu zuen, baina FYROM izendapenarekin.
 

      2018ko ekaina: Greziak FYROMen izen berria,
Ipar Mazedoniako Errepublika, onartu du. Hala ere,
auzia ez da erabat konpondu, bi herrialdeetako oposizioak gogo
ari direlako akordioa salatzen. Bi parlamentuek akordioa onartu
behar dute eta erreferendumean baieztatu beharko dute
Mazedoniako hautesleek

27 urte luze iraun du nazioarteko diplomaziak ezagutu izan duen auzirik arraroenetarikoak, Greziaren eta
Jugoslavia Ohiko Mazedoniako Errepublikaren (FYROM) artekoak: nola izendatu Balkanetan kokatutako
herrialde txiki eta gaztea, 2,1 milioi biztanlekoa. 

1.000km
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Iturria: AP, Encyclopedia Britannica Graphic News | GAR

Izendatzearen inguruko eztabaida luzea

Aditu batzuen ustez, Errusiaren itzala gero eta
nabariagoa da Balkanetan, eta, kezkatuta,
presio egin omen die Europar Batasunak
Atenasi eta Skopjeri akordio bat lor zezaten

Mazedonia nork eskuratu lehian aritu ziren
Balkanetako Bigarren Gerran (1913) Serbia,
Grezia eta Bulgaria. Mendeetako bilakaeraren
ondorioz etnien bidegurutze izan da herrialdea
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Batuetako Matthew Nimetz
ere ekitaldian izan zen. Baita
Federica Mogherini Europar
Batasuneko diplomazia ardu-
raduna ere. Hainbat adituk
egindako irakurketaren arabe-
ra, Errusiak gero eta presen-
tzia nabariagoa du Balkanetan,
eta horrek kezka sortzen du
Europar Batasunean. Horrega-
tik, Bruselak presio egin omen
die Atenasi eta Skopjeri behin-
goz akordio batera hel zitezen.

BARNE PRESIOAK BI ALDEETAN

Benetako presioak, ordea, bar-
nean dituzte bi aldeek. Tsipras
lehen ministroak zentsura
mozio bat gainditu behar izan
zuen akordioaren sinaduraren
bezperan, Demokrazia Berria
talde eskuindarrak aurkeztuta.
Inkestek bozen %30 ematen
dizkiote Kyriakos Mitsotaki-
sen alderdiari, 2015ra arte bo-
terean egon zena. Orduan
oposiziora bidali zuen Syriza
koalizioari,  berriz,  botoen
%15 soilik ematen dizkiote. 
Horrela bada, eskuinak Tsi-

pras are gehiago ahultzeko ba-
liatu nahi du egoera, eta «trai-
ziotzat» jo du akordioa, nahiz
eta bere garaian Demokrazia
Berria taldea antzeko soluzio
baten alde agertu. Zentsura
mozioa saihesteko, Syrizak go-
bernuko parte den Greziar In-
dependenteak (ANEL) talde he-
lenistako diputatuen babesa
izan zuen –batena izan ezik–.
Hala ere, ANELeko buru eta
Defentsa ministroa den Panos
Kammenosek ez duela akor-
dioa Parlamentuan babestuko
ohartarazi du, eta diputatuen
hiru bostenaren babesa behar
izatea exijitu du.  
Skopjen ere hautsak harrotu

ditu akordioak. Kale istiluak
izan dira, baita atxilotuak es-
kuineko oposizioko kideen ar-
tean ere. Parlamentuak akor-
dioa babestu du, baina Gjorge

hitz egiten den mazedoniera
Hegoaldeko Eslaviar taldeko
hizkuntza bat dela, VI. mende-
tik aurrera eskualdean hedatu
zena. Hau da, ez dela Alexan-
der Handiak hitz egiten zuen
hizkuntza. Azken horren eta
bere aita Filiporen omenez
Skopjen eraiki diren estatua-
tan, berriz, plaka bana jarriko
da, Greziaren historiaren parte
direla azalduz.  “Verginako Iza-
rra”, noski, ezingo du erabili
Ipar Mazedoniak. Azkenik, ipa-
rrean zein hegoan ekoizten di-
ren ardoari eta halva postreari
dagokienez, jatorri izenen in-
guruko akordioak bultzatuko
dituzte bi gobernuek.

BALKANETAKOMAMUAK

Bistan denez, izen soil batek
milaka auzi zabal ditzake his-
toria korapilatsua duen Balka-
netan, eta Tsiprasek eta Zaevek
eskualde osorako eredu bezala
aurkeztu dute akordioa. Ez
zaie arrazoirik falta, baina Bal-
kanez hitz egiten ari garela
kontuan izanik, akordioa eze-
rezean gelditzeko arriskua ere
hor dago. Lehen ministro ma-
zedoniarrak oposizio latza du
aurrean eta Tsiprasek hautes-
kundeak gainditu beharko di-
tu urtebete barru. Eta 2015ean
Europar Batasunarekin izan-
dako lehian amore eman iza-
nak eta hiru urtez ezarritako
murrizketek Syrizaren proiek-
tu eraldatzailea ahuldu dute.
Ikusteko dago, beraz, zer ger-

tatuko den. Ikusiko ez duena,
seguru, Alexandro Handia da.
Duela 2.300 urte ezagutzen
zen ia mundu osoa bere men-
de hartu zuen konkistatzaileak
zer pentsatuko ote luke ber-
pizterik balu bere ondorengo-
en arteko ika-mikok ikusita?
Agian, ahulen patua dela an-
tzinateko handitasuna aldarri-
katu behar izatea egungo txi-
kitasuna estali nahian...

Ivanov presidenteak beto esku-
bidea baliatuko duela iragarri
du. Horrek onarpena atzera-
tzea baino ez du lortuko. Aitzi-
tik, akordioa erreferendumean
onartu beharko dute mazedo-
niarrek urtea amaitu baino le-
hen. Hor dago, beraz, gakoa. 

AZKEN ZEHAZTASUNETARAINO

Lortutako akordioa zehatza da
oso, eta Alexandro Handiaren
estatuetatik ardoaren izenda-

penerainoko arloak jorratzen
ditu. Adostutako “Ipar Maze-
donia” izenak, gainera, autoen 
matrikulatan (NM) eta herrita-
rren nortasun agirietan izan
beharko du isla.
Era berean, bi aldeek onartu

dute “Mazedonia” eta “maze-
doniar” hitzek errealitate his-
toriko eta kultural desberdinei
egiten dietela erreferentzia. 
Hizkuntzari dagokienez, akor-
dioak dio Ipar Mazedonian

Alexandro Handiaren 
estatuak, goian,
Mazedoniako
Errepublikako 
hiriburuan, Skopjen, eta,
behean, Tesalonikan,
Greziako Mazedonia
eskualdean. 
R. ATANASOVSKI-SMITROLIDIS|

AFP
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utonomoa» hitzarekin
zer ulertzen zuen gal-
detu nion Valentinari,
eta, fi lologoa izaki,
azalpen etimologikoa
eman zidan. Aurreikusi

behar nuen, baina tira. Grekotik dato-
rren adjektiboa da, auto (“norbera”)
eta nomos (“legea”) hitzen batura; ale-
gia, “norbere legeen araberakoa”. Bo-
lo-bolo dabil azkenaldian “mugikorta-
sun autonomoa” kontzeptua, eta
eztabaida kokatzen laguntzen du ba-
tzuetan etimologiak. 
Etimologikoki, beraz, oztoporik ga-

be eta modu askean mugitzeari buruz
ariko ginateke. Historikoki, mugikor-
tasun autonomoa mugikortasun ez
motorizatuarekin lotu izan da, azken
hori delako herritarren gehiengoak
egunerokoan erabil dezakeena, izan
haur, adineko, gaitasun edo baliabide
urriko. Azkenaldian, baina, mugikor-
tasun autonomoak ibilgailu autono-
moen hedapenari egiten dio errefe-
rentzia, gidaririk behar ez duten
ibilgailuei, alegia.
«Atsegin duzu gidatzea?» galdetzen

zigun BMWk, autoko leihotik besoa
atera eta paisaia ia-ia laztantzen zuen
gidaria pantailan, ikusleok baietz –zer
bestela– erantzun genezan. Kuriosoa
da: gidatzea gustatzen zaigula sines-
taraziz saldu nahi izan dizkigute au-
toak orain arte, eta ibilgailu autono-
moarekin kontrakoa argudiatuz
egingo dute hori bera.

Edonola ere, ibilgailu autonomoak
iritsi iritsiko dira eta aldaketa sako-
nak ekarriko dizkiote arkitekturari
eta espazio publikoari. Partida hori
ez dago jokoan. Aldaketa horien ta-
maina eta norabidea zein izango di-
ren, hori bai, jokoan dagoen partida
da, eta bi zati ditu, futbolean bezala.
Lehen zatian “jabetza” kontzeptua ez-

tabaidatuko da, eta, bigarrenean, be-
rriz, “efizientzia”. 
Epaileak galdera batekin ekin dio

partiduari: ibilgailu autonomoen jabe
izango gara ala soilik erabili egingo
ditugu? Aditu gehienek diote ibilgailu
autonomoek paradigma aldaketa bat
ekarriko dutela ezinbestean, eta ibil-
gailuak jabetza-ondasun izatetik era-
bilera-ondasun izatera pasako direla.
Kopeta belztu zaie ibilgailu-ekoizle
nagusiei, baina errealitatea da ekoizle
handiok car sharing delakoaren mer-
katuan jada lan egiten dutela, Car2go
(Daimler) edo Maven (General Mo-
tors) bezalako enpresa subsidiarioen
bidez. Mugikortasuna, hein handi ba-
tean, problema geometrikoa den neu-
rrian, jabetzan den auto autonomoak
ez du deus ere konpontzen: bidaiari
bakarreko ibilgailua baino okerrago-
rik bada, hori aparkaleku bila norae-
zean dabilen zero bidaiariko ibilgai-
lua da.

Bigarren zatiak efizientzia du ar-
datz. Aditu guztiak bat datoz: ibil-
gailu autonomoak efizientzia ekarri-
ko du, trafiko arinagoa eta kaleko
aparkalekuaren minimizazioa, bes-
teak beste. Besterik da efizientzia
horrek abantailak ekarriko dituen.
Bisio optimistenek –auto ekoizleek
bereziki– aurreikusten dute espazio
askoz gutxiago beharko dela eskari
berdinari erantzuteko; ahots kritiko-
ek –hirigile eta mugikortasun adi-
tuak tartean– eskari induzituaren
paradoxa aipatzen dute: aurrerapen
teknologikoek baliabide bat modu
efizienteagoan erabiltzea errazten
dutenean, baliabide horren erabile-
rak gora egitea dela gertagarriena.
Jabetza eta efizientzia, horra hor

bi klabe ibilgailu pribatuak arkitek-
turari eta espazio publikoari ekarri-
ko dizkien aldaketak aurreikusteko.
Aldaketa horiei buruz, baina, hilabe-
te barru. •

ANDER GORTAZAR BALERDI

Autonomoak (I)

Ander Gortazar Balerdi - @derzu_uzala
Arkitektoa
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aila egiten zait gurea baino garai presen-
tistago bat irudikatzea, berehalakoari
hain lotua izan den beste garai bat gogo-
ratzea. Unearen, istantaren mendeko bi-
lakatzen ari da politika; soilik, osoki, be-
rehalako estimuluei erantzuten dion

ariketa. Horrelakoa da teknologia berrien eta sare so-
zialen ekosistema: orainaren probokazioei erantzun
iraunkor eta bat-batekoak emateko sortua.   

Orainaren bulkadei itsu obeditzeak ez du, baina,
pentsamendu trankil bat sortzen laguntzen. Ez zaitu
zure buruaren lagun egiten, ez du asmatzen uzten ea
zein indarrek irudikatzen duten etorkizuna orainal-
dian. Unearen beharretara makurtua denak uste du,
oker uste ere, oraina ondoriozkoa dela infinituan, be-
tikoak eta betirakoak direla bere ondorioak. Alarmis-
moari lotuta dago ideia hori. 

Esperientzia preziatua da
oso, kapitalizatu beharreko
ondarea. Iraganaren ingu-
ruan pentsatzea oraingo
ekintzak etorkizunean nola
islatuko diren kontzientzia
hartzea da. Horretan jardu-
tean, gertatzen zait bere ga-
raian garrantzi gabekoak
ziruditen hainbat erabaki
oso-oso garrantzitsuak izan
zirela konturatzea, eta, bes-
te batzuek, hil ala bizikoak ziruditenak, hutsaltasune-
an nola bukatu duten jabetzea. 

Ez dago leku eta denbora segururik, ez da existitzen.
Mundu errealean bizi gara, denok dauzkagu orbainak,
denok eragin ditugu zauriak. Presentismoaren urgen-
tzien eta kanpoko soinuen bolumena jaitsi egin behar
da hemen, entzunak izateko borrokatzen direnak en-
tzun ahal izateko. Ez dela espazio perfektua? Ez dela
betiko garai onena? Ez dela beti izatea nahi genuen ho-
ri? Eta? Geurea da, baina, eskuz esku landu beharrekoa. 

Geure denbora eta lekua hartzea eta hartaz jabetzea
inportantea da. Zenbat aldatu diren gauzak barnera-
tzeko zenbat aldatu garen gu jakitea eskatzen du ho-
rrek. Iragan garaien nostalgia merkea baino, gure es-

perientziaren balioa kontuan hartzea. Oraina lanabes
izan behar da, ez bere baitan helburu; eta etorkizuna,
kokotsa gora eta urrutiko gogomiraz beti, ardatz.

Batzuentzat oraina geldi dago, ez omen dira gauzak
gertatzen, ez behintzat gertatu beharko liratekeen
abiadan eta norabidean. Presentismoak dio itsasoa
bare dagoela, ez dela harrotzen, herri honek ez duela
beste garai batzuetako nerbiorik. Alarmismoa hedatu
nahi duenik ere ez da falta. Baina, leku eta denbora
honetan, halakorik esateko arrazoiak non daude?

Begiratu olatuak: pasa den asteburuan Iruñean inoiz
izan den mobilizazio handiena Altsasukoen alde, au-
rrekoan giza-kate erraldoia Donostia, Bilbo eta Gasteiz
lotuz, marka guztiak hautsiz. Ikusi pentsiodunen bo-
rroka, ikaragarriak diren mobilizazio handiekin. Edo
mugimendu feminista, sekula egon den indar erakus-
taldi handiena egin berri. Hemen ez dela ezer pasa-

tzen? Begira nola eta zein dotore gauzatu diren ETAren
azken erabakiak, begira etxera bidalitako Mariano Ra-
joy… Begiratu lasai eta perspektibaz. Nola esan liteke,
zergatik jakitera eman, ez dela herririk, ez dela lehen-
gairik, ez dagoen tokitik ez dagoela ateratzerik?

Besterik da eskola zaharreko kontsignak jarraitzen
diren ala ez, militantzia molde traumatikoak onar-
tzen diren ala ez, zaletasunak zainduz bizitza arin eta
eroso bat bizitzearekin bateragarriak diren konpromi-
soak onartzen diren ala ez. Baina, presentismotik ha-
rago, gure esperientzia oinarri eta arnasa beti luze, he-
men sekulako herria dagoela ez egin dudarik. Eta
inoren aitakeria beharrik gabe, martxan, bere mar-
txan doala. •

{ asteari zeharka begira }

Presentismoa ez obeditu 

Orainak ez ditu beti ondorioak infinituan.
Bere mendekotasunak ez gaitu gure
buruaren lagun egiten, ez du asmatzen
zein indarrek irudikatzen duten geroa 

hutsa

hutsahutsa

Mikel Zubimendi
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rio bat izan zen, nire istorioa:
lesbiana nintzela deskubritu
nuenekoa», azaldu du Castrok.
Ordutik, hamahiru istorio ar-
gitaratu ditu “Gehitu Magazi-
ne”-n, eta guztien bilduma-li-
burua kaleratu du berriki.
Gipuzkoako Foru Aldundia-

ren Meta kanpainaren baitan
argitaratu du Teresa Castrok li-
burua, eduki soziala izatea le-
henesten duen kultura proiek-
tuei zuzendutako kanpaina.
Mathc funding bat antolatu
zuten dirua eta itzulpenak lor-
tzeko, eta aise lortu zuten Me-
ta kanpainak eskatzen zuen
aurrekontu optimoa: 9.500
euro. Dirua liburuaren edizio-
rako erabili da, gainontzeko la-
na boluntarioa izan baita. Eus-
karaz eta gazteleraz kaleratu
dute bilduma, baina italierara,
katalanera eta galegora itzul-
tzeko asmoa dauka egileak.
Bestalde, Mugen Gainetik go-
bernuz kanpoko erakundearen
laguntzaz, lesbikomikia Lati-
noamerikako hainbat herrial-
detako LGTBI erakundeetara
zabaltzeko asmoa ere badute.
Komiki-liburua Gehituk an-

tolatzen dituen aniztasun se-
xu-afektibo eta genero taile-
rretan erabiliko dute,  eta
belaunaldi gazteenen eskueta-
ra irits dadin nahi du Castrok.
Orobat, aleak doan banatzen
ari dira, eta Gehituko bulegoe-
tatik pasatzen den edonork
har dezake. Anaren istorioak
irakurtzeko adin aproposena
11-12 urte direla dio egileak,
baina helduek ere gozatuko
dutela ziurtatu du. 

«KAXOI BATEAN GORDETA»

Komikigintzan «amateurra»
dela dio Castrok. Ez du ogibi-
de, baina «betidanik» jardun
du komikiak egiten. «Komikia-
rekiko dudan maitasunaren
eta aktibismoaren arteko na-
hasketa da ‘L.S.B, Ana’», azaldu

I
rakaslea sexuari bu-
ruzko klasea ematen
ari da, eta Anaren gela-
kideak,  gaztetxoak
oraindik, barrez ari di-
ra «gizonak emakume-

arengan bere hazitxoa» jar-
tzen duela entzutean.
Anarentzat antzua da, ordea,
irakasleak ahoan darabilen
hizketa. Berak gauza bakarra
du buruan: Palomaren ondoan
eserita dago eskolan. 
Horrela hasten da Anaren is-

torioa; gustatzen zaion neska-
rekin idazmahaia konpartitze-
ak eragiten dion ezinegona,
“normala” izan nahiaren bo-
rrokatik lesbianismoa zer den
ezagutzera.
Ana Lopez Suarez Burgos Co-

ma “L.S.B., Ana” lesbikomikiko
protagonista da eta superbote-
reak ditu. Ez Marvel komikie-
tako protagonisten superinda-
rra,  elastikotasuna edo
marasmetatik zintzilikatuta
hegan egiteko gaitasuna. Ana-
ren superboterea lesbiana iza-
tea da, horrek nahitaez ahal-
duntzera bultzatu baitu.
Zirkuko pantera arrosa senti-
tzen da eskolan, bere espezie-
an bakarra, baina umorea du
askatasun orro. Komiki-bine-
tatan barna aritzen da saltoka,
egunerokoari aurre eginez, ba-
tzuetan zabar eta inozente,
baina betiere indartsu. 
Ana komikira eraman duen

hori Teresa Castro Gutierrez
da, lesbiana donostiarra, adats
motz eta betaurrekodun komi-
kigilea. 2013an aurkeztu zion
“L.S.B, Ana” Oscar Arroyuelo
Gehitu Euskal Herriko lesbia-
na, gay, transexual eta bise-
xualen elkartearen aldizkariko
arduradunari ,  eta  ordutik
“Gehitu Magazine”-n argitara-
tu ditu Anaren istorioak. «Al-
dizkariaren arduradunari era-
kutsi  nion lehenengo tira
bihotzetik atera zitzaidan isto-

Maddi Txintxurreta Agirregabiria

«L.S.B., ANA» LESBIKOMIKIA
Belaunaldi berrientzat erreferente izan
nahi duen komiki lesbikoa

Teresa Castro Gutierrezek «L.S.B., Ana» lesbikomikia
idatzi du, Ana protagonista lesbianaren bizitzari buruzko
komiki-tira bilduma. Eguneroko errealitatea lesbiana
izatearen baldintzapean bizi du Anak, eta horrek
dakartzan zailtasun eta mugei umorez erantzuten die.
Ahalduntze prozesu bat jasotzen du argitalpenak, arauz
kanpoko sexualitatea, aniztasuna eta feminismoa ardatz.
Asmo didaktikoa dauka liburuak, eta gazteentzat
baliagarria izatea du desioa du autoreak.

Lerroon azpian, Teresa
Castro, komikiaren egilea,
Gehituk Donostian duen
egoitzan. 
Juan Carlos RUIZ | FOKU

JENDARTEA / b
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du. Hala ere, Castrok dio «zai-
la» dela komikiak egitea «be-
raiekin zer egin ez dakizune-
an», eta “Gehitu Magazine”-k
Ana bere orrien artean ager-
tzeko oniritzia ematea egilea-
rentzat «aurrera egiteko» mo-
tibazioa izan zen. «2013an hasi
nintzen Gehiturentzat komi-
kiak egiten, baina Ana 2000.
urtetik zegoen kaxoi batean
gordeta», esan du.
“Gehitu Magazine” mono-

grafikoa izanagatik, askotariko
gaiak jorratzen ditu Teresa
Castroren komiki bildumak:
hiesa, sexu segurua, lehenen-
go harreman sexu-afektiboa,
transexualitatea eta bullying-
a, kasurako. «Gai konkretu ba-
tzuk lantzean konplikatua
izan da nire errealitateko isto-
rioak islatzea. Nire esperien-
tzietan oinarritutako istorioak
daude, baina baita gertukoek
bizitako egoerak ere», azaldu
du Castrok.
Teresa Castroren esperien-

tzien eramailea da Ana. Ezin
jakin noiz bukatzen den bata
eta non hasten den bestea.
Biak umoretsu, betaurrekoak
eta koadrodun alkandora jan-
tzita, ile-motz eta bihotz bero.
Hala ere, Castrok dio Ana «be-
ra baino gehiago» dela: «Tere-
sagandik gero eta urrunago
dago, gero eta lotsagabeagoa
bihurtzen ari da. Gauzak beti
umorez hartzen dituen nire
partea da Ana. Ni ez naiz per-
tsona serioa, baina berak dena
ikusten du ironia eta umore
puntu batekin».
Anak abantailarekin joka-

tzen du lesbianismoaren bar-
ne borrokan. Teresa Castroren
esperientzietatik ikasi du, eta
dena perspektiba zabalago ba-
tekin behatzeko gai da. «Ia-ia
lehenengo istoriotik ahaldun-
tzen da, bere desberdintasu-
naz kontzientzia hartzen du,
gaizki pasatzen duen arren.

Dena umorez hartzeko lesbia-
na ahaldundu bat izan behar
du derrigor», azaldu du sor-
tzaileak. 

IKUSEZINTASUN LESBIKOA

Castrok «horrelako istorioak
irakurtzeko beharra» zuelako
sortu zuen Ana. Izan ere, sor-
tzaileak dio ez dagoela komiki-
gintza lesbikoaren gertuko
erreferenterik, oraindik ere
«pelikuletako gaizto gisa»
agertzen direla, agertzen dire-
nean. Egiazko lesbianak ikuse-

zin segitzen dutela iritzi du,
salbuespenak salbuespen: «Bi
neska kataluniarrek saiakera
egin zuten ‘Salidas de emer-
gencia’ izeneko komiki lesbi-
koarekin, baina gutxi iraun
zuen».
Lesbiana plastiko, idiliko eta

irrealak hartu dituzte pantaila
handi eta txikiak, baita komi-
kietako binetak ere. “The L
Word” telesaila aipatu du Cas-
trok, 2004tik 2009ra eman
zen, eta erreferente lesbikoak
agertzen zituen telesail baka-

netakoa izan zen garai hartan.
Areago, protagonista guztiak
lesbianak ziren. Alabaina, Cas-
trok salatu du emakume ho-
mosexualak telebistan ager-
tzea beharrezkoa bada ere,
«gizonen gustura zizelkatuta-
ko lesbianak» izaten direla sa-
rri: «Oso zaila da emakume
maskulino bat agertzea, gizo-
nek sentitzen dutelako lekua
lapurtzen ari zaizkiela».
Lupaz bilatu behar izan ditu

Castrok komiki lesbofeminis-
ten erreferenteak. “Le bleu est
un coloeur chaude” komiki
frantsesa aipatu du, Julie Ma-
roh egilearena, “La Vie d’Adè-
le” pelikularekin zinemara
eraman zena. Berebat, komiki
lesbikoaren erreferente behi-
nena Alison Bechdel estatuba-
tuarra dela dio Castrok. “Dykes

Belaunaldi gazteek erreferente lesbiko errealak falta dituztela uste du Teresa Castrok.  GAUR8

Castrok «horrelako istorioak irakurtzeko
beharra» zuelako sortu zuen Ana. Izan ere,
sortzaileak dio ez dagoela komikigintza
lesbikoaren gertuko erreferenterik

Anaren istorioak irakurtzeko adin aproposena
11-12 urte direla dio egileak, baina helduek ere
gozatuko dutela ziurtatu du. Ahaldundutako
eta umore biziko lesbiana nerabea da Ana
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to watch out for” komikiare-
kin Ameriketako Estatu Batue-
tako 80ko hamarkadako les-
bianen erreferente kulturala
bilakatu zen. Hala ere, adibide-
ok arrotzak dira euskal lesbia-
nentzat, testuinguru historiko
eta soziala ez baita bera han
eta hemen. «Alison Bechdelen
komikiaren kasuan, interesga-
rria da oso Ameriketako Estatu
Batuetako tira historiko gisa,
baina urrunegia da guretzat.
Herrialdeko historia politikoa
nahasten du, eta inbidiaz ira-
kurtzen duzu ikustean zeinen
aurreratuta dauden bertan,
baina hemen ez da horrela»,
azaldu du. Bestalde, nabar-
mendu du «errazagoa» dela gi-
zon homosexualen inguruko
erreferentziak aurkitzea.
Teresa Castrok hezur-hara-

gizko erreferente lesbiana pla-
zaratu nahi du Euskal Herrian.
“L.S.B., Ana”-k ez du bere bu-
rua ikusten “The L Word” tele-
sailaren baitan, non okina ere
lesbiana baiten. Lesbiana izae-

ra onartzea borrokaren hasie-
ra besterik ez da berarentzat,
harreman berriak eraikitzen
ikasi behar du, eta onartu ez
dela existitzen telesailetako
mundu idealik.
Ana emakume maskulinoa

da, eta, zentzu horretan, les-
bianaren estereotipoa bete-
tzen du. «Nik ere koadrodun
alkandora janzten dut – dio
Castrok barrez –. Hala ere, es-
tereotipoekin apurtzen saia-
tzen naiz, zeren, kontsumoa-
ren kulturan, pelikuletan-eta,
lesbiana politak eta femenino-
ak agertzen dira soilik. Anari
bullying-a egiten diote bere
itxuragatik,  eta ezin dugu
ahaztu bakoitzak nahi duen
moduan janzteko eta jokatze-
ko eskubidea duela».
Castroren helburua da ko-

mikia irakurtzen dutenek jaki-
tea «ez daudela bakarrik», eta
identifikatu daitezkeen isto-
rioak aurkitzea liburuan. Gaz-
te lesbianak errazago identifi-
katuko dira Anarekin, baina

komikiak genero aniztasuna-
ren eta aniztasun sexu-afekti-
boaren gaineko sentsibilitatea
duen edonorengan eragiteko
gaitasuna izango duela uste
du Castrok. «Zoriontsuak izan
gaitezke, gogoak ematen di-
gun lekuan egin dezakegu lan,
ez dugu arazorik lesbiana iza-
teagatik», azaldu du.

LESBIANAREN ALDARRIA

Zergatik zabaldu lau haizetara
lesbiana zarela? Zergatik alda-
rrikatu homosexualitatea, iza-
eraren ezaugarri bat besterik
ez bada? «Nik, orain urte ba-
tzuk, pentsatzen nuen: zerga-
tik esan behar dut lesbiana
naizela?», esan du komikigile-
ak: «Baina kontzientzia har-
tzen duzu, emakume izaerak
heteropatriarkatuaz jabetzea
eragiten duen bezala. Lesbia-
nak garela aldarrikatu behar
dugu. Oso garrantzitsua deri-
tzot belaunaldi berriek errefe-
rente positiboak izatea; lane-
an, familian, zineman edo
komikietan. Erreferente ho-
riek ez lirateke existituko ikus-
garri egingo ez bagina. Erakus-
ten ez diren gauzak ez dira
existitzen. Lesbianok pentsa-
tzen badugu gure sexualitatea
pertsonala dela politikoa be-
harrean, jai daukagu».
Gizartera lesbiana bezala

aurkeztea ez da beti erraza,
baina Castroren ustez, sarritan
are konplikatuagoa da «gure
buruari ezartzen dizkiogun
mugekin apurtzea».  «Guk
muntatzen ditugun armairu
txiki horiek dira okerrenak».
Bere esanetan, «barneratutako

Teresa Castro Gutierrez 
egilea, komikiaren ale bat

eskuan hartuta. Gustura
dago aspalditik gordetako

istorioek argia ikusi
dutelako eta gaztetxo

askorentzat lagungarri
izango direla uste duelako. 

Juan Carlos RUIZ | FOKU

lesbofobia» da emakume ho-
mosexualen beldurretako bat.
Oraindik ere “lesbiana” hitzak
konnotazio negatiboa duela-
koan dago Castro, «badirudi
itsusiak, lodiak eta desiraezi-
nak garela», eta uste horiek
guztiak «hezkuntza katolikoak
eta heteropatriarkalak» xirin-
gatu dizkigutela dio.
Teresa Castro ohituta dago

espazio erosoetan ibiltzen,
errespetatzen duten lagune-
kin. Baina zirkulu erosotik
hanka bat ateratzean, erasoak
gertatzen direla aipatu du. Gi-
zarte «hipokrita» batean bizi
garela iritzi du berak, diskur-
tso «politikoki zuzena» erabili
arren, jendea makur eta adi
egoten dela noiz saltatuko
zain. 
Castrok bere azalean bizi

izan du lesbofobia “L.S.B, Ana”
liburuaren kanpainan. Sare so-
zialetan iraindu zuten, hiru
arrazoirengatik: «emakume
izateagatik, lesbiana izateaga-
tik eta gaizki marrazteagatik.
Baina gaizki marraztearena
beste bien aitzakia da».
Heriotzarekin amesten du

Anak liburuko komiki-tira ba-
tean. San Pedrok atea ireki dio,
eta Jainkoa agertu zaio bat-ba-
tean, zerura ongi etorria ema-
nez. Koadrodun alkandora, be-
taurreko arrosak eta adats
motza du Jainkoak, Anak hala
berdin-berdin. «Zerk harritzen
zaitu? Ez al zaitut nire irudi
eta parekotasunera egin?»,
galdetu dio Jainkoak. Pentsa-
kor geratu da Ana, jainkotiar
ispiluari begira. Orduan… Jain-
koa lesbiana da?

Oraindik konnotazio negatiboa du «lesbiana»
hitzak. «Badirudi itsusi, lodi eta desiraezinak
garela». Uste horiek hezkuntza katolikoak eta
heteropatriarkalak ezarriak direla dio Castrok

Teresa Castro Gutierrez egilearen helburua da
komikia irakurtzen dutenek jakitea «ez
daudela bakarrik», eta identifikatu 
daitezkeen istorioak aurkitzea liburuan
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Lerroon azpian, «L.S.B., Ana» lesbikomikiaren azala eta istorioaren hasiera. Aleak doan banatzen ari dira. Nahikoa da Gehituko
bulegoetatik pasatzea eta eskatzea. Hezkuntza arloan homosexualitatearen normalkuntzarako tresna oso interesgarria izan
daitekeela uste du Teresa Castro Gutierrez egileak. 
GAUR8
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Manadako bostek batera lepoa estutuko baligute bezala geratu gara, arnasa

justuarekin. 

Esaten digute defendatzen ikasi behar dugula eta gure neskatoak bidaltzen

ditugu autodefentsa ikastaroetara. Beldurtuta egon arren, ausartarena egiten

ikas dezaten; kolpe estrategikoak ematen; oihu ozen egiten... noiz eta beldurrak

gorputza harrizko bihurtzen dien une horretan. Esku batek modu zakarrean be-

ren gorputza inbaditzen duen une beldurgarri horretan. Askotxo eskatzea ote

den. 

Baina, asko eta ondo defendatu arren, gertatu egiten da. Orduan erasotakoari

agintzen diogu salatzeko eta salatzeko. Akituta eta txikituta dagoen arren, bere

baitara biltzeko indarra baino geratzen ez zaion arren, salatzeko eta salatzeko.

Eta salatzen du –inork uste duena baino indartsuagoak garelako emakumeak–

eta epailearen aurrera eramaten ditu bere borreroak. Frogatuta dago bortxatu

egin zutela, batak besteari txanda emanez, modurik krudelenean eta umiliaga-

rrienean. Baina legearen begietara, ez da hainbesterako izango. Zigorraren pi-

sua ikusi besterik ez dago. Eta, orain, kalean daude, aske. Eta guk lanak ditugu

arnasa hartzeko, mezua ez baita txantxetakoa: emakume bat bortxatzea ez da

hainbesterako.

Festak hasi dira han eta hemen. Udako gau ederrenak bizitzeko dituzte mun-

dua deskubritzeko duten belaunaldiek. Eta, tamalez, batzuek nahi baino gutxia-

go gozatuko dute, ausartarena egitea tokatuko zaielako. 

Ze nazka eta nolako tristura. Amagoia Mujika Telleria 

MANADAKOEK LEPOA ESTUTU BALIGUTE BEZALA

Jagoba MANTEROLA | FOKU

C IKUSMIRA
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B
adira idatzita ez
dauden arauak,
usteak,  gure
ekintzak, eraba-
kiak,  ir itziak
modu batekoak

edo bestekoak izan behar dire-
la ezartzen dutenak. «Hala
izan da beti…». Usadioei lotuta
daude. Sexuari. Generoari. Ro-
lei. Tradizioei. Luzea da ze-
rrenda, baina, luzea da, era be-
rean, hori guztia goitik behera
botatzeko borroka.  
Badira borroka txikiak, isi-

lak. Besteen begien aurretik
oharkabean igarotzen direnak.
Badira keinu handiak, entzute-
tsuak. Hedabideetara heltzen
direnak. Badira borroka anoni-
moak eta badira borroka ospe-
tsuak. Denek, ordea, dituzte
izen-abizenak. Ematen zaien
espazioa da aldatzen dena.
June Fernandez (Bilbo, 1984)

kazetariak “El País” egunkarian
eman zituen lehen urratsak,
baina ondoren egin dituen la-
nek beste paraje eta gai batzue-
tara eraman dute. Gaur egun,
hedabide ezberdinetan kolabo-
ratzeaz gain, Pikara Magazine-
ko sustatzaile eta koordinatzai-
letako bat da Fernandez.
Bereziki Hego Amerikara egin
dituen bidaietan topatu ditu al-
txorrak: egiazko istorioak. Per-
tsonek bizi dituzten istorioak.
Bizitza errealak dira guztiak.
Genero perspektiba duen

kazetaritza landu eta defenda-
tzen du Fernandezek, ez du
besterik ulertzen, eta, onar-
tzen duenez, «tabuak» haustea
gustatzen zaio. Hausnarketa
sustatu, probokatu eta «sekta-
rismoak hautsi». Oinarri ho-
riek ardatz, liburu bat idatzi
eta argitaratu du: “10 ingober-
nables. Historias de transgre-
sión y rebeldía”, Libros del K.O.
argitaletxearen eskutik. Eta
Susanna Martin ilustratzailea-
ren irudi ederrei esker jartzen

diegu aurpegia eta izaera pro-
tagonistei. Eta horren harira,
hain zuzen ere, hartu du parte
“Ikuspuntua da koska” Nazio-
arteko Genero Kazetaritza zi-
kloan, Donostiako Udaleko
Lankidetza taldeak eta San Tel-
mo Museoak antolatu dutena.

MANDATUAK DESOBEDITZEN

Hamar pertsonaren istorioak
bildu ditu Fernandezek. Bost
Estatu espainiarrean daude ko-
katuta, beste bost Hego Ameri-
kan. Anitzak dira pertsonon bi-
zipenak. Deigarriak. Gogorrak.
Baina Junek argia eman die, 
biktimismoari izkin eginez. Ez-
berdinak dira hamar protago-
nistok euren artean, eta, aldi
berean, asko dute amankomu-
nean. «Guztiek desobeditzen
dituzte, gutxi gorabehera era 
kontzientean, mandatu sozia-
lak». Kasu gehienetan, «baina
ez beti», generoarekin, gorpu-
tzarekin edo sexualitatearekin
zerikusia duten mandatuak di-
ra. Liburuan gai asko lantzen
dira: sexu aniztasunaz hitz egi-
ten da, gorputzaz, edertasun
arauez, baina baita duintasu-
nez hiltzeko eskubideaz, herri
indigenen eskubideez… ere.

Irina da lehen protagonista.
«Epikoena da, eta gehien harri-
tzen duena». Julio Bilboko ba-
ratxuri saltzailea da beste pro-
tagonistetako bat. «Maritxua
da, ez gay edo homosexuala»,
azpimarratu du Fernandezek.
Bere burua maritxu bezala des-
kribatzen du. Azokara doa egu-
nero eta 86 urte ditu, eta ez da
inoiz armairutik atera ez dela-
ko inoiz barruan gorde. Ezta
frankismoan ere. 
Kapitulu batzuk aurrerago

Galiziako herri txiki bateko
emakume talde bat dago. Buga-
lliña izeneko joko tradizionale-
an jokatzen duten bakarrak di-
ra.  Desagertzear da euren 
denbora-pasa. «Bitxia egin zi-

GOBERNAEZINAK
Pertsonen artean murgildu eta istorioak
bilatu. Urrea dago harritxoen artean

Oihane Larretxea de la Granja

«10 ingobernables: Historias de transgresión y rebeldía» liburuak (Libros del K.O.)
hamar pertsonen istorioak biltzen ditu. Mandatu sozialak hautsi eta bizitzan aurrera
egiten duten pertsonenak. Iragan gogorrak dituzte; orainak ez dira askoz 
samurragoak. Baina biktimismotik ihesi, haien «argia eta indarra» jaso du June
Fernandezek. Ezberdinak dira hamarrak, baina asko dute amankomunean.

JENDARTEA / b

June Fernandez kazetari bilbotarra, Donostian.        Juan Carlos RUIZ I FOKU



herria

tzaidan hori ere beste urratze
bat delako. Igandero elkartzen
dira. Partida horrek duen balioa
interesatzen zitzaidan. Ondare
kulturala zaintzea, jokatzeko
espazioa aldarrikatzea…». He-
rriko botere faktikoei ere aurre
egin behar izan diete emaku-
meok: apaizari eta alkateari.
Euria egiten duenean elizan
jokatzen dutenez, lehenak ar-
gindarra kobratu nahi zien.
Irudikatzearren, petanka eta
puxtarriak uztartzen dituen
jokoa da; lurra eta zulo bat be-
har dituzte. Udalak aparkaleku
bat eraiki zuen haiek erabil-
tzen duten lurzoruan. Beren
espazioa loreontziekin ingura-
tuz defendatu zuten.
Alderdi komunitarioak indar

handia du istorio guztietan. Ge-
neroarekin zerikusia duten
mandatuak hausten dituzte.
Badira lodi diren emakumeak
eta ez aldatzea erabaki dutenak,
edo gaixotasun kronikoa izan
eta gurpildun aulkian bizi den
beste bat. «Ia kasu guztietan ja-
san duten biolentzia bera da,
eta familiaren baitan sufrituta-
koak ere antza du», kontatu du.
«Nicole Santamaria emaku-

me intersexuala da. Sexu-orga-
no anbiguoekin jaio zen. Bere
aitak tortura fisikoak egin ziz-
kion, ez zuelako onartzen se-
mearen gorputza denborarekin
feminizatzen joatea». Lodiek,
adibidez, ez lukete tratu txarrez
hitz egingo, baina zure amak
esatea «zein eder zinatekeen ar-
gal izango bazina» edo «kontuz
zure bikotekidearekin, emaku-
me argal bat ezagutzen badu…»
bada jazarpena. Elkar errekono-
zitzen diote ezarrita dauden
ereduetan ez bizitzeagatik jasa-
ten duten birrinketa.

AKTIBISMOA GILTZARRI

Arreta hori guztia gainditzeko
baliatutako prozesu eta estrate-
gietan jarri du kazetari bilbota-

rrak. Kasu gehienak oso gogo-
rrak dira, eta, kasu askotan, ak-
tibismoa izan da egoera gaindi-
tzen lagundu dien giltzarria.
Nicole LGTBI aktibista da, El

Salvadorrekoa. Sexu abusuak
eta tratu txarrak jasan ditu.
Zentsurarik gabe azaltzen du
nolakoak diren bere gorputza
eta genitalak. Ama izan daite-
keen edo ez azaltzen du, nola-
koa izan den bere prozesua…
«Hitzaldietan hori guztia azal-
tzea da besteei laguntzeko
duen modua. Besteek ez deza-
tela egoera berak bizi izan
duen bezala bizi: lotsaz eta
isiltasunean. Inork ez zion
azaldu zergatik den horrela,
bere kabuz deskubritu zuen,
pixkanaka», azaldu du.

Doña Sebastiana ere barru-
raino heldu zitzaion Juneri. 63
urteko lider indigena maia da.
Guatemalan ezagutu zuten el-
kar. 13 urterekin, ezkontzera
derrigortu zuten. Geroztik se-
narra duena ere derrigortu
egin zuten. Biak ala biak ez zi-
ren zoriontsu, eta gizonak
emakumea hasieratik jipoitu
zuen. Hamarkada luzez. 13 se-
me-alaba izan zituzten eta er-
diak hil egin ziren. Landa ere-

«EZ IZATEKO ESAN ZIDATEN HORI NAIZ»
«Ez pentsatzeko esan zidaten hori
naiz, ez esateko, ez amesteko, ez
ausartzeko esan zidaten hori naiz. Ez
izateko esan zidaten hori naiz».
Joumana Haddad idazle, poeta eta
kazetari libanoarraren hitzok
errekuperatuz aipatu zuen
Fernandezek liburuko protagonistak,
bizipenak bizipen, ez direla biktima
sentitzen. «Istorio gogorrenek ere
balio izan diete ahalduntzeko, egun
‘erresilientzia’ deitzen den hori
gauzatzeko».

Direnagatik lotsatu beharrean,
harrotasuna sentitu eta beren burua
onartu. Liburuko hainbat pertsonak

horretarako estrategian bat egin dute:
jasotzen dituzten irainak eta
jazarpenak bereganatu erasotzailea
neutralizatzeko. Joly lodia da eta
supermerkatu batean lan egiten du.
Bezero bat lapurretan harrapatu
zuenean kargu hartu zion. «Isildu
zaitez, lodi zikina!», erantzun zion
lapurretan ari zenak. «Bai, lodia naiz.
Orain esadazu ez dakidan zerbait»,
erantzun zion Jolyk.

Juanita Marquez Katalunian bizi da
eta institutuan zegoenean Joan zuen
izena, baina maneratsua zelako
Juanita deitzen zioten. Bere lagunek
modu maitekorrean ekin zioten hain

zuzen Juanita deitzeari, irainari
indarra kentzeko. Gaur egun Juanita
Marquez deitzen dio bere buruari eta
bere maskulinitatea zein feminitatea
modu naturalean bizi ditu.

Estrategia hori ezin bikainago
azaldu zuen Victoria Santa Cruz
afroperutarrak “Beltza esan zidaten!”
bideo laburrean –zinez merezi du
ikusteak–. Bost urte zituela “beltza!”
esan zioten kalean, eta horrek
markatu egin zuen urte luzez, bere
nortasuna, izaera, arraza ukatzeraino.
Prozesu luzea egin zuen horri buelta
eman ahal izateko. Gerora, harro,
duintasunez, defendatu zuen zena.

Juliok 86 urte ditu, eta, egunero, baratxuriak saltzen ditu Bilboko Erribera azokaren aurrealdean.      Ilustratzailea: Susanna MARTIN
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mu oso txiroan bizi ziren. «Sal-
batu egin zen laguntza eskatu
zuelako emakume alargunen
eta gerran gizona desagertu zi-
tzaien emakumeen elkartean»,
oroitu du kazetariak. Doña Se-
bastiana nolakoa den ikus dai-
teke alboan Susanna Martinen
irudiari esker.
Aktibismoak lagundu du Do-

ña Sebastiana. Urteak darama-
tza bortxa eta indarkeriapean
bizi diren emakumeak lagun-
tzen. Ez daki ez irakurtzen ez
idazten, baina epaiketetan po-
lizia, epaile eta politikariei au-
rre egiten die. «Emakumeak
etxean hartzen ditu eta lehenik
te bat ematen die, lasaitu eta
ireki daitezen. Zein ezberdinak
diren interbentzio prozesuak
herrialde batean eta bestean,
ezta? Zein ezberdina zuzenean
poliziaren ateak jotzea…», haus-
nartu du kazetariak.
30 urtez jasan du indarkeria

Doña Sebastianak. «Elkarrizke-
ta egiten ari nintzela, une ba-
tean galdetu nion nola izan
zen senarrarengandik bana-
tzea –gogoratu du Fernande-
zek–. ‘Ez, ez, ni ez naiz banan-
du. Elkarrekin bizi gara’, esan
zidan. Oso europartxo sentitu
nintzen, ‘banandu eta salatu’
ereduak erabat baldintzatuta»,
onartu du. Liburua idaztea oso
aberasgarri suertatu zaio, hain
justu ideia batzuk eraitsi di-
tuelako kazetariak berak ere.
«Ez du bere senarra maite,

eta ez du barkatzen, baina be-
re testuinguruan ezin du ba-
natu. Logela ezberdinetan bizi
dira. Kontatzen zidan nola
gelditzen den senarra berak
hegazkina hartzen duenean
Europara joateko bere bizitza
kontatzera… Izugarria da».

GEOGRAFIAREN BALDINTZAPEAN

Pertsona batzuk elkarrizketatu
aurretik haiekin lotura afekti-
bo bat bazegoen. Antar da ho-

rietako bat. Madrildarra, mutil
transgeneroa da. Harreman
bat izan zutela kontatu du Fer-
nandezek. «Bere burua ema-
kume lesbiana gisa asumituz
hezi zen. Gaur egun 40 urte
pasatxo ditu eta gaztea zenean
transexualitate maskulinoa
ezezaguna zen. Gero ohartu
zen maskulino sentitzen zela,
baina ez gizon, eta gainera ez
du bere gorputza aldatzeko be-
harrik sentitzen hala bizitzeko.
Bularrek ez diote enbarazurik
egiten, ez du hormonatu nahi
eta ez du bizarrik behar gizon
sentitzeko». Hirugarren gene-
ro baten borroka edo binaris-
moarekin hausteko erronka.
«Estatu espainiarrean gene-

ro identitatearen errekonozi-
mendu legala badago, baina,
norberak erabaki eta definitu

beharrean, bi urteko hormo-
nazio prozesu bat eta terapia
psikiatrikoa egin behar ditu».
Espazio geografikoak, duda-

rik gabe, prozesuak nola bizi
dituzten baldintzatzen du.
Juanita Nikaraguako transe-
xuala da. Oso aktiboa mugi-
mendu feministan, beretzat
emozionalki sostengaezina
zen transexual bezala bizitzea:

eraso basatiak jasan ostean,
identitate maskulinoa hartzea
erabakiko du. Ilea moztuko du,
bizarra utziko du eta modu
maskulinoan jantziko da. Juan
Carlos izena berreskuratuko
du, nortasun agirian ageri be-
zala. «Emakume transexualek
traidoretzat dute; feministek,
berriz, gizona izanda hauen
pribilegioak dituela diote…».

Antar zein Juanita beren «ge-
nero identitatea nahi bezala bi-
zi ahal izatearen aldeko borro-
kan» ari dira, dio Juenek; ordea,
Juanita transexualitatea aitor-
tua ez dagoen herrialde batean
bizi da. Bere borroka ibilbidea
egin ahal izatea zen, hormonak
modu seguruan hartu ahal iza-
tea, ebakuntza egin ahal izatea
edo nortasun agiria aldatu ahal
izatea. Antarren borroka, berriz,
«erakustea, Espainian, sexu as-
katasunaren paradisuan, ustez-
ko lege progresista dagoen le-
kuan, legea oso maltzurra dela,
aldez aurretik bidea zein den
definitzen duelako. Bai edo bai
hormonak jaso behar dituzu».
Indarkeria dago eremu guz-

tietan, baina maila ezberdine-
tan gertatzen da. Eta Estatuen
inplikazioa ere bestelakoa da.

Urre bilatzaile bat da ageri da liburuko azalean. 
Kazetaritza horrela ulertzen du egileak: besoak
bildu, zikindu, busti, bilaketa egiteko. Eta inoiz 
harritxoen artean urrezko pipitak agertzen dira

Liburua argitaratu aurretik protagonistek
beren istorioak irakurri dituzte. «Konfiantza
izan dute nigan, kasu batzuetan sekula kontatu
gabea ere kontatzeko. Elkarrekin eraiki dugu»

Nicole Santamaria, LTGBI aktibista nekaezina.      Ilustratzailea: Susanna MARTINDoña Sebastiana, 63 urteko lider indigena maia.      Ilustratzailea: Susanna MARTIN
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antzarik ez bazen ez
zela bere iraultza ei
zioen Emma Goldma-
nek. Oso polit geldi-
tzen da halako esaldi
batekin artikulua has-

tea zita Goldmanena denik –eta be-
re obra bera– ezagutu gabe. Are
politago, dantzaren aldarria egi-
tea, gehienok praktika hori ordu
txikitan gorputza konbultsiboki
mugitzera mugatzen dugunean.
Gaurkoan, beharbada eta suerte pix-
ka batekin pasa berri den udako sols-
tizioa San Juan egunaren bezperare-
kin ospatzen ari garelarik, dantzaren
bat egingo dugu suaren inguruan.
Eguzkia puntu gorenera heldu dela
ospatzeko, edo, beste barik, behingo-
agatik irten dela-eta, alaitasun batek
gure gorputza hartu duelako.

Era batera edo bestera, nahi baino
gutxiago dakigu askok dantzaz, eta,
denboraldia hasi berri, gogora dator-
kigu trikitixa dantzatu nahiko genu-
keela edozein herritako jaixetan.
Deustuko Erriberan zorteko gaude,
ekainean erritmo eta konpas eskolak
hasi berri baitira auzorako berresku-
ratu den Bizinahi eraikinean. Gorpu-
tzarekin izandako lehen esperien-
tzia interesgarri bezain labur honek
gaiaren inguruan irakurtzera era-
man nau. 

Euskal Wikipedian jasotzen denez,
“erritmoa” simetria esan gura duen
antzinako grezierako rhythmos hi-
tzetik dator eta elementu sendo eta
ahulen segida erregularrez osaturi-
ko mugimendua da. “Konpasa”, be-
rriz, musika lan bat erregularki ba-
natzeko banako gisa hartzen den
neurria da, pentagraman lerro berti-
kalez adierazten dena. Konpas batek
duen neurri kopuruak eta konpas
bakoitza adierazteko erabiltzen di-
ren noten balio zehatzak konpasa-

ren metroa edo aldia mugatzen du-
te. Oinarrizko konpasak bitarrak edo
hirutarrak dira, ohituraz laukoa ere
jasotzen delarik, azken horren oina-
rria bitarra izan arren –logikoa de-
nez, zenbaki lehenek ezartzen ahal
dute oinarri berri bat–. Badira kon-
pas irregularrak ere, besteak beste,
gurean hain sonatua den zortzikoa.
Kasu guztietan lehen zatia da kon-
pasaren zati sendoa eta “lurra” dei-
tzen zaio. Konpas batean gertatzen
den segida erregularra hausten de-
nean sinkopa gertatzen da.

Bihotz taupadek eman bide digute
erritmoaren nozioa. Arrazoi garaio-
tan ez diogu behar besteko arreta-
rik jartzen gorputzari, baina, erre-
paratuko bagenio,  bihotzaren
erritmoa bihurrituta dugula antze-
mango genuke askok, arnasestuka
bizi garela, Ondarroako helmugan

bezala, topera! Iraultza maratoi bat
delako alderaketa maiz erabili izan
da eta halaxe uste dut nik ere, norbe-
rak bere erritmoa topatu eta berorri
eustea bakarrik ez, baizik eta bideaz
gozatzea dela erronka; gorputza lu-
rrari akonpasatzea. Horregatik batu
nintzen aurrekoan, formazio saio ba-
ten atsedenaldian, “herritmoa bizi-
tzeko” dei egiten duen leloa kritika-
tzera. Batzuetan esprintak behar
direla ukatu gabe, gakoa ez baita he-
rri bezala erritmoa bizitzea, modu
akonpasatuan aritzea baizik; herria
dantzan jartzea, alegia. 

Albora ditzagun sinkopak eta bizi-
modu itogarriak, lurretik eta gorpu-
tzetik abia gaitezen, antzeman di-
tzagun erritmo sostengarriak,
adostu ditzagun arnas luzeko kon-
pasak, eta, beharbada, izango dugu
dantzatu daitekeen iraultza bat! •

Lurretik eta gorputzetik abia gaitezen herria dantzan jartzera. Juan Carlos RUIZ | FOKU

Dantzarik ez bada

Gorka Zozaia - @zotz_
Kimikaria
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agoeneko urte asko daramatzat han eta
hemen idazten; izan ere, hori dut aspal-
didanik lanbide nagusienetakoa, eta,
gehienetan, kazetaritzari eta eduki sor-
kuntzari lotutako diziplinetan, ez ho-
rrenbeste sorkuntza librean. Hala ere,

bereziki sorkuntza librearen kasuan sarri konplika-
tua egiten zait hitzetan batutakoa laburtuko duen
izenburua aurkitu edo asmatzea: deskriptiboegia
egin? Nahasiegia? Hitz joko harrapaezina bilakatu?
Jakina, horretan ere zeresan handia dauka argital-
pen mota edo testuinguruak; horiek jartzen dizkigu-
te-eta mugak askotan, baina ez, aldiz, erantzunak.
Idazteko une asko musikari buruzkoak izan ohi di-

ra; kantu bildumak izan ohi dira horretarako argu-
dio edo abiapuntu. Horrelakoetan gogora ekartzen
ditut kantuen sortzaileak eurak, nolatan askok aitor-
tu izan duten abestiei izena jartzeak ematen dizkie-
ten buruko minak. Eta are
gehiago, kantu bildumak
osotasunean izen bakarre-
an laburbiltzeko beharrak.
Zailtasun horren ondorioz
askotan kantu baten ize-
nak ordezkatzen du lan
osoa. Eta badira, baita ere,
bestelako irtenbideak: Go-
se taldeak, adibidez (eta
aurretik kideetako batek
sortutako Bad F-Line
proiektuak ere) koloreekin
bereizten zituen diskoak,
izenak asmatu beharreko zama saihesteko asmo zu-
zenarekin.
Horri lotuta, bitxia eta –aitortzen dut– barregarria

izan zen aspaldi telebistako “Wazemank” saioaren
parodia batean Fermin Muguruza bere lanei izena
jartzen irudikatu izana. Muguruzak bost bat hitz ga-
koz osatutako bolekin izen konbinazioak egiten zi-
tuen etengabe: Revolution, Dub, Ashmatic, Lion,
Sound System….
Hala ere, ezin zaio ukatu Muguruzari berrasmatze-

ko duen abilezia eta ikuspegia. Eta horretan gailurra
izan da, nire ustez, iaz martxan jarri zuen Fermin
Muguruza & The Suicide Of Western Culture proiek-

tua. Elektronika indartsua eta iluna lantzen duen
Kataluniako bikotearekin batera “B-Map” kontzep-
tua asmatu eta aurrera atera du, erabat originala eta
desberdina: hala, “B” hizkiarekin hasitako munduko
hainbat hiri aukeratu zituen, guztiak esanguratsuak
eta garai jakinetan borrokalariak; eta haien historia
eta testigantzak batuta kantu bilduma aberatsa eta
tonalitate erabat desberdinekoa sortu zuen. Chape-
au! 
Irundarraren pareko buru-jario emankorra duen

beste musika sortzaile bat Iñigo Garces Cabezafuego
iruindarra da. Musikaren esparruan mila batailatan
ibilia, gai izan da dozenaka proiektu buruan irudika-
tu eta su hartu aurretik martxan jartzeko. Horietako
gehienak, gainera, musikalki eskema apurtzaileak
izan dira; eta beti-beti izen aski irudimentsuak izan
dituzte. Horien artean nabarmentzen dira Bizardu-
nak, Basque Country Pharaons, Mermaid, Royal Ca-

nal, Los Separatistas eta Black Lagun, besteak beste.
Azken proiektu horretan pegatak ere atera zituzten,
Xabier Arzallus afro peluka jantzita azaltzen zela. Es-
tiloei dagokionez ere, Muguruzaren parera etengabe
berrasmatuz eta beti pauso bat –besteok espero ez
dugun eremura– aurrerago emanez. Ez hori baka-
rrik, biek proiektu desberdinekin arrakasta izan ba-
dute ere, eskuetan kiskali aurretik horiek alde batera
utzi eta erronka berriak jarri izan dituzte aurrean.
Bada izaera hori definitzerik? Badu nolabaiteko izen
zehatzik? Ez diet bada beraiei galdetuko, sortzen ja-
rraitu dezaten eta guk gure buruari hori interpreta-
tzeko bidea zabal diezaiogun. •

{ koadernoa }

Zehaztea mugatzea da

Ezin zaio ukatu Fermin Muguruzari
berrasmatzeko duen abilezia. Horretan
gailurra izan da, nire ustez, iaz martxan
jarri zuen Fermin Muguruza & The
Suicide Of Western Culture proiektua

Iker Barandiaran
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H
erenegun,
ekainak 21,
Udako Eus-
kal Uniber-
tsitatearen
udako ikas-

taroen hasiera ekitaldia izan
zen Gasteizko Oihaneder Eus-
kararen Etxean. Besteak beste,
Jose Ramon Etxebarria Udako 
Euskal Unibertsitateko (UEU)
aspaldiko kideak “Euskarazko
irakasmaterialen idazkuntza-
ren garapena. Amaigabeko his-
toria kolektiboaren atal baten
bertsio pertsonala” hitzaldia
eman zuen. Ondoren, 45 urtez
euskal unibertsitatearen aldeko
lan eskerga egin duen elkarteak

Etxebarriaren omenez argitara-
tu duen liburua aurkeztu zuen,
eta urte horietan guztietan
hark egindako ekarpen oparoa
aitortu zion. Ekitaldi hori baino
egun batzuk lehenago hartu
gintuen  Ingeniaritza Eskolako
bere bulegoan. Prest zeukan hi-
tzaldia, eta bazuen omenaldia-
ren berri. 
1965ean Ingeniaritza ikasten

hasi zen geletako batean eman-
go du bere azken eskola, erre-
treta hartu aurretik. Bilboko In-
geniaritza eskolan ikasi zuen,
1971n bertara sartu zen irakasle,
aldi berean Leioan ere irakasle
laguntzaile zela, «lehen unetik
Zientzia Fakultatera lerratuta»,

eta hasi zen leku berean amai-
tzea ziklo polita iruditzen zaio. 
Oso ezaguna da 1976an Adol-

fo Suarez presidente espaino-
lak fisika nuklearra euskaraz
irakastea ezinezkoa zela esan
zuenean Etxebarriak eman
zuen erantzuna: «Horretarako
bi gauza jakin beharra dago, fi-
sika nuklearra eta euskara».
Horretaz eta mende erditik go-
rako ibilbide oparoaz hitz egin
zuen GAUR8rekin.

Suarezi erantzun zenionean
bazenekien zertaz ari zinen. 
Presidentea izateko ez da adi-
men eta prestakuntza berezirik
izan behar, antza; ikusi besterik
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«Guri geureari uko

egiteko eskatzen

digute unibertsalak

izateko? Unibertsala

izatea hain justu

zeurea egitea da,

munduan zaren

moduan 

agertzea, zeure

nortasunarekin»

ez dago munduan zelako presi-
denteak dauden. Fisika nuklea-
rra eta euskara aipatu zituen,
nire bi pasioak, zeren nik karre-
ra egin nuenean hartu nuen be-
rezitasunean zentral nuklearre-
kin lotutako ikasgaia zegoen,
eta huraxe zen niri gehien gus-
tatzen zitzaidana. Hain zuzen
ere, karrera bukaerako proiek-
tua erreaktore nuklear baten
parametroen kalkulua zen. 

Beraz, Lemoizko zentralaren
aurkako borrokara sartu zi-
nenean ere bazenekien zer-
tan ari zinen.
Ni maiteminduta nengoen
energia nuklearrarekin, baina
zientzia dibulgazioko aldizka-
riak irakurtzen nituen, batez
ere frantziarrak, eta garai har-
tan bazegoen zentral nuklea-
rren benetako izaerari buruzko
polemika, eta ni aztertzen hasi
nintzen Deban, Ispasterren, Tu-
teran eta Lemoizen zentral nu-
klearrak eraikitzeko proiektuek
ekar zitzaketen ondorioak. Ho-
rretan nenbilela topatu nintzen
Euskal Kostalde Ez Nuklearra-
ren Aldeko Batzordearekin eta
oso modu naturalean sartu
nintzen hara. Oso mugimendu
zabala zen, eta arlo guztietako
lagun handiak egin nituen. 

Euskara zenuen beste pasioa.
Euskalgintzan erabat sartuta
nengoen, UEU 1973an sortua
zen, unibertsitatean mintegiak
euskaraz ematen nituen eta
euskaraz idazten nituen testu
guztiak… eta, bat-batean, nire bi
pasioak batera ezinezkoak dire-
la dio Suarezek. Nik natural-na-
tural batera lantzen nituen bi
gauzak. Zauriaren erdi-erdian
sartu zidan atzamarra. 

Ordurako zientziaz idazten
zenuen euskaraz.
Eta ez nik bakarrik. Ordurako
bazeuden horretan zebiltzan
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taldeak, Elhuyar, esate batera-
ko. Nire lehenengo dibulgazio
artikulua 1971n argitaratu
nuen, “Anaitasuna”-n, eta ordu-
rako bazegoen horretan zihar-
duen jendea, eta ni ez nintzen
Suarezek esan zuena tontakeria
galanta zela pentsatu zuen ba-
karra izango. Hizkuntza guztiak
potentzialki berdinak dira edo-
zer egiteko. Nik hizkuntza guz-
tiak maite ditut, eta erabiltzen
ditut. Lau dakizkit, baina nirea
zein den badakit, eta, nire hiz-
kuntza zein den ondo dakidala-
ko, badakit beste hizkuntzetan
baliokidetzak topa ditzakedala. 

Politika munduan ere bazen-
biltzan.
Bai, EHASen (Euskal Herriko Al-
derdi Sozialista). Guk uste ge-
nuen politikoki antolatu beha-
rra zegoela. Ondoren EHASek
nire arloko gauza oso garrantzi-
tsu bat sortu zuen, Iker taldea,
Saioka ikastoletarako testuak
prestatu zituena. Oinarrizko
irakaskuntza orokorreko testu
guztiak euskaraz eman geni-
tuen hor. Politika ez dela sartu
behar esaten da batzuetan, bai-
na politika denean dago, eta
Iker taldea EHASen proiektua
izan zen. Nik hor egoteko zor-
tea izan nuen. 

Politikan, legez eta legez kan-
po jardun izan duzu. Hama-
bost urte pankarta baten atze-
an eman izana ere jardun
politikoa izan zen, ezta? 
Jakina. Nik izugarrizko pozare-
kin eramaten dudan gauza bat
da. Herri mugimendu bat izan
zen irakasleona, duintasunaren
aldekoa. Ez gurea bakarrik.
Seiehun bat lagun hasi ginen
borroka horretan. Estatuari au-
rre eman genion, gure errebin-
dikazioa Espainiako hezkuntza
sistemaz besteko bidea egitea
zen, funtzionariotzaren aurka.
Nik ez dut onartzen unibertsi-

tateko irakaslea izanda hierar-
kia bat onartzea; nik irakaskun-
tza ondo landu behar dut, eta,
horretarako, irakasle moduan
askatasuna eduki behar dut, ka-
tedra askatasuna esaten dena.
Jakina, Estatuak beti jukutria
berbera egiten du, eta esan
zuen: nik esaten dudana egiten
ez baduzue, kalera. Guk esaten
genuen Espainiako funtziona-
rioekin Euskal Herriko Uniber-
tsitate ganorazkorik ezin dela
egin, eta ez dut esan nahi zien-
tzialari txarrak direnik, baina
guk herri moduko, nazio mo-
duko proiektua daukagu. Ha-
mabost urte eman genituen,
baina nire poztasun handiena
da hamabost urte horiek frui-
tua eman izana eta gaur egune-
an unibertsitatean lan kontra-
tuarekin funtzionario ez diren
eta sistema horretan sartuta
dauden hainbeste eta hainbes-
te irakasle daudela, nik esango
nuke Euskal Herriko Unibertsi-
tatean erdiak edo. Lastima dut,
oraindik zuzendu gabeko injus-
tizia asko daudelako. Baina
denbora hura guztia ez zen al-
ferrikakoa izan eta horrekin ge-
ratzen naiz. Liburu bat idatzi
genuen [“Historia de una pan-
carta” liburua atera du mahai
gainera] eta hor gure esperien-
tzia kontatu genuen.

Nondik etorri zitzaizun eus-
kaltzaletasuna? 
Behin baino gehiagotan konta-
tu dudan pasadizo bat kontatu-
ko dizut, niretzat funtsezkoa
izan zena. Hementxe, edo albo-
ko gela batean gertatu zen. Nik
17 urte nituen Eibartik hona
etorri nintzenean. Euskalduna
nintzen, baina sekula euskaraz
ikasketarik ez irakurketarik ere
egin gabea. Nire gelan bazego-
en venezuelar bat, Mendizabal,
euskal jatorrikoa. Ez zekien eus-
karaz, eta nik ba al nekien gal-
dezka etorri zitzaidan. Baietz,

nik, eta berak galdera bat egin
zidan: «cómo se dice electrón?».
Zer esan jakin gabe geratu nin-
tzen, baina erantzun egin nion:
«Eso no se dice en euskera».
Etxera joan nintzen zaputza
hartuta, ezin izan niolako eus-
karaz banekiela erakutsi. Hori
ez da esaten, pentsatu nuen,
baina esan beharko da, ezta?
Eta horrekin lotuta, beste pasa-
dizo bat. Ni Gernikatik Eibarre-
ra joan nintzen umetan eta han
egin nituen ikasketak Bilbora
etorri arte. 1965eko Gabonetan
Eibarrera joan nintzen eta aitak
esan zidan kolegiora joan behar
nuela, Bilbon zelan nengoen
irakasleei kontatzera. Hara joan
nintzen, Sagrado Corazón-era,
eta anaia Alonso zegoen. Hare-
kin erdara hutsean egin izan
nuen beti, eta zertara joan nin-
tzen esan nionean, hara non
hasten zaidan euskaraz, lehe-
nen aldiz. Nafarra zen, Altsasu-
koa. Harrituta geratu nintzen!

Lehenengo venezuelarrak eta
gero irakasle batek eman zida-
ten irteteko pistola-tiroa. Neure
kabuz hasi nintzen ahal nuena
ikasten. Gero arreba nagusia-
ren bidez hasi nintzen “Anaita-
suna” irakurtzen, 67an edo
68an. Horrela alfabetatu nin-
tzen ni, Imanol Berriatuaren es-
kutik. Hura izan da nire maisu-
rik handiena. Hark ordurako
buruan zeukan euskara batua. 

Lekutan dago Euskal Herriko
Unibertsitateak euskaraz edo
gaztelaniaz irakatsi beharko
zuen eztabaida. Ia burutik
eginda zeundetela uste zue-
nik ere bazegoen.
Garai hartan guztiz utopikoa
zen gauza bat formulatu zen,
euskaraz arituko zen unibertsi-
tate bat. Unibertsitatean bada-
kigu hainbeste hizkuntza erabi-
li behar direla informazioa
lortzeko, baina komunikaziora-
ko erabiltzen den hizkuntza he-

«Lehenengo aldia
da historiak Euskal
Herria eta euskara

bizirik irauteko
nahikoa prestatuta

harrapatzen
dituena»

JOSE RAMON
ETXEBARRIA

Hamazazpi urterekin Ingeniaritza ikasten

hasi zen leku berean emango du azken

eskola erretiratu bezperan. Zientzia eta

euskara ditu pasio nagusi, eta utopia

lortzea zeregin nagusi. UEUk omenaldia

egin berri dio Euskal Herriaren zerbitzuko

eskaini dituen urte luzeak direla eta.
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herritarrak

rrialde bakoitzean bertakoa da.
Eta guri geureari uko egiteko
eskatzen digute unibertsalak
izateko? Unibertsala izatea
hain justu zeurea egitea da,
munduan zaren moduan ager-
tzea, zeure nortasunarekin. 

Horrekin lotuta, nik askotan
eztabaidatzen dudan kontu bat
aipatuko dut, itzulpenei dago-
kiena. Batzuek esaten dute ez
dela itzuli behar, originala har-
tu behar dela, eta nik uste dut
alderantziz dela. Klasikoak ira-
kurri beharra dago, baina zer
da testu klasiko bat? Hizkuntza
guztietara itzulia izatea merezi
duena, eta beti aipatzen dut nik
maite dudan liburu bat, orain
dela 2.500 urte idatzitakoa, be-
tierekoa, klasikoa eta uniber-
tsala: Euklidesen “Elementuak”,
nire ustez beste edozein baino
hizkuntza gehiagotara itzuli
den liburua [bulegoko liburute-
gitik hartu eta mahaira ekarri
du Patxi Anguloren itzulpena].
Originalera jo beharra dagoela?
Irakurri, ba, greziera zaharrean. 

Erotzat edo gutxienik utopi-
kotzat jotzen zintuzteten, bai-
na gaur egun denek aitortzen
diote UEUri egin duen lan
ikaragarria. 
Ni optimista utopikoa edo uto-
piko optimista naiz. Gauza be-
rriak egiteko utopikoa izan be-
harra dago. Ez dagoena sortu
behar da, badagoena ez duzu
sortuko. Lan egin behar da, jaki-
na, baina nik utopia plantea-
tzen dut gauza egingarri modu-
ra, eta borroka egin behar da
utopia lortzeko. UEUk gauza on
asko ditu. Batetik, gaur egungo
unibertsitate testugintza ai-
tzindaria, gero beste guztiek
hartu dutena; eta primeran iru-
ditzen zait, utopia bat ez da zu-
retzat bakarrik, zuk gizarte oso-
arentzat nahi duzu. UEUren bi
ezaugarri funtsezko azpimarra-
tu nahi nituzke. Bat, UEUko ko-

munikazio hizkuntza bakarra,
denetarako, administraziorako,
eskoletarako, eztabaidarako…
euskara izateko erabakia, eta
horrek ez du kentzen UEUko ki-
deek beste hizkuntza batzuk
erabiltzea, informazioa lortze-
ko eta unibertsitateko ekimen
publikoetatik aparte. Bigarrena,
UEUri esker komunitate zienti-
fiko euskaldun trinko bat sortu
da. Kolektibo bat, txikia baina
trinkoa, zientzia eta kultura oro
har euskaraz lantzen dituena.
Hori funtsezkoa da etorkizuna-
ri begira. Eta komunitate hori
sendotu egin behar da. 

Komunikazio hizkuntza eus-
kara izateak albo-efektuak izan
ditu, erabaki hori hartu ez zu-
ten unibertsitateak ere behartu
ditu euskara erabiltzera, eta
Euskal Herrian zazpi edo zortzi
unibertsitate daude. Neurri ba-
tean euskara sartzera behartu
ditu. Ez du inor inposizioz be-
hartu, baina inoren lotsa sentia-
razi du. Herri mugimendu bat

egon delako, UEU horixe da-eta,
nire ustez. Maila bat lortu du,
teknologia berriak, graduondo-
koak, masterrak… bi erabaki sin-
plerekin. Euskara noranahikoa
dela, edozein lekutara eraman
daitekeela erakutsi du, eta hori
ez da gurea bakarrik, lehendik
ere bazegoen, giroan zegoen,
baina unibertsitate munduak
eraman du praktikara, ikastolek
egin duten bezala. Ikastolek be-
hartu zuten sistema publikoa
euskalduntzera. 

Eta 45 urte joan dira.
Bai, 1973an sortu zen, Ipar Eus-
kal Herrian, baina aurreko urte-
etan Euskal Astea antolatzen
zen Baionan, eta haren ondo-
rengoa izango zen UEU. Azken
boladan konturatzen ari naiz
Euskal Herriaren etorkizunera-
ko funtsezko gauza asko Ipar
Euskal Herrian sortu direla. 

Ostegunean euskara batua-
ren historiaz hitz egin behar
dut. Nire ustez, funtsezko ele-

mentua izan zen, Arantzazu
baino lehenago, 1964an, Baio-
nako Euskal Idazkaritzak hartu
zuen erabakia. Gero, Akade-
miak hartu zuen erreleboa, eta
oso sendo, baina hazia Ipar Eus-
kal Herritik sortu zen. Eta ha-
ren bultzatzailea iheslari bat
izan zen: Txillardegi. Gerora
etorrita, azkenengo urteotan
Euskal Herriko albisterik inpor-
tanteenak Ipar Euskal Herritik
etorri dira: ETAren bukaerako
prozesua, armagabetzearen
prozesua, presoen aldeko eki-
menen prozesua… Hango herri-
tarrek modu kolektiboan itze-
lezko ikasgaia eman dute,
ikusteko edozer egin daitekeela
txiki-txikitik hasita. Eta egiten
dutena ondo egiten dute, e?
Oso ondo pentsatuta. Benetako
herri mugimendua dago. Auro-
re Martinen istorioa, Luhusoko
istorioa, gauza sinestezinak di-
ra gure gizartean, eta Ipar Eus-
kal Herrian gertatu dira. Euska-
ra idatzian ere gure lehenengo
ereduak hangoak dira: Etxepa-
re, Leizarraga, Sarako eskola… 

Ostegunean [herenegun]
egingo duzun hitzaldiak zure
oraingo lanarekin zerikusia
du, ezta?
Niretzat garrantzitsuena euska-
ra erabiltzea da. Erabilera bizi-
rik egotea da. Nire ustez, gizate-
riaren asmakizunik handiena
ez da izan gurpila ez horrelako
gauzarik, ahozko hizkuntza bai-
zik. Horretaz hitz egingo dut
Gasteizen. Big Bang bat bezala-
koa izan zen; orduan sortu zen
gizakia, animalia pertsona
bihurtu zen. Nire ideia da giza-
teria ahozko hizkuntza sortu
zenetik dela gizateria. Gertakari
sortzailea izan zen ahozko hiz-
kuntza. Eta nik ahozko eta ida-
tzizko komunikazioa lantzen
dut, Ingeniaritzan. Euskarazko
komunikazio zientifikoa lan-
tzen dut. Azken 11 urteotan tes-
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tu zientifikoak euskaraz erabili
eta behar diren osagarriak
prestatzen ibili naiz, testu zien-
tifikoen ezaugarriak aztertuz,
terminologia landuz, munduan
egiten dena ikusiz, nazioarteko
arautegiak euskarara ekarriz.
Nire ustez, funtsezko gauzak,
baina erabiliak izateko. Erabili
gabe ez dute ezertarako balio. 

Etorkizunari begira, baikor
zara, ezta? 
Hitzaldian esango dut lehenen-
go aldia dela historiak Euskal
Herria eta euskara bizirik irau-
teko nahikoa prestatuta harra-
patzen dituena. Ez dut erabat
prestaturik esango, baina bai
nahikoa, azpiegitura linguisti-
ko sendo batekin, eta tamaina
kritikoarekin; alegia, badauka
jende talde handi bat ondo
prestatua eta segitzeko boron-
datearekin. Konfiantza handia
dut. Ez dakit konturatzen garen
50 urtean nolako lan kolekti-
boa egin den. Nire sentsazioa
da guk hartu genuenean baino
egoera hobean uzten dugula
hau guztia. Bakarrik pentsatuta
nondik gatozen, zer giro zego-
en Euskal Herrian euskarari da-
gokionez, eta zer azpiegitura
dagoen orain, zelan ez dut kon-
fiantza edukiko? Badakit mun-
dua aldatu egiten dela, mila oz-
topo daudela, baina egin egin
behar da, eta konfiantza dut
gazteengan. Egingo dute, guk
egin genuen bezala.

Baldintza kaskarragoetan.
Gu lau eta danbor bat hasi gi-
nen. Orain asko daude, betiere
nahi baino gutxiago, eta ondo
prestatuta. Gu ere prestatu egin
ginen. Eta posible zela esan ge-
nuen. Utopia ez da zoramen
bat, ez dagoen gauza bat pen-
tsatzea baizik, eta nork dio uto-
pia ezinezkoa dela? Gizarte bat
ez da bat-batean mugitzen, bai-
na hain denbora laburrean

gaur egungo azpiegiturak eta
posibilitateak egongo liratekee-
la esan balidate hasi nintzene-
an… Nik ez dakit horrelako bes-
te kasurik egongo den mundu
osoan, hizkuntza berreskura-
tzen… tira badago kasu bat, nire
gustukoa ez den eredua. Israe-
lek egin duena ikaragarria da,
baina diferentzia batekin: Isra-
elek egin du estatu baten sos-
tenguarekin, eta guk egin dugu
estatuaren kontra, eta guztien
kontra. Nire ustez miresgarria-
goa da, eta errespetu aldetik
mila bider handiagoa. Ni han
izan nintzen, hango eredua az-
tertzen, eta han konturatu nin-
tzen berreskurapena ona zela,
baina eredua ez. A posteriori
ikusi nuenez, estatu faxista
zen, nire ustez.  

Abuztuko oporren ostean
erretreta hartuta, pentsatu
duzu zer egingo duzun?
Bizi egingo naiz, eta nire bizi-
tzaren parte handi bat da nire
zaletasunak betetzea. Egiten
dakidana egiten segituko dut.
Hemendik aurrera boluntarioa
izango naiz, ofizialki lanik egin
gabe. Horrek ez du esan nahi
gauza praktikorik egingo ez du-
danik. Badauzkat proiektu ba-
tzuk, UEUrekin bereziki, edo
beste batzuekin ere bai, betiere
boluntariomodura. 

UEUk omendu egingo zaitu
ostegunean [herenegun]. 
Bai. Oso pozik nago, nire bizi-
tzako proiektu garrantzitsue-
netako bat UEU izan da eta. Nik
sinistu egin dut lehen momen-

tutik UEUn. Han zegoen nire-
tzat eredu izan den hainbat jen-
de. Haiei entzun eta olatu hori
hartu ahal izatea niretzat izan
zen bizitza guztirako gauza oso
garrantzitsua. 

Zuk ere baduzu merezimen-
duren bat, nonbait…
Niretzat hori baino inportante-
agoa sentitzen dudan poza da.
Nire bizitzako atal handia da, ez
bakarra baina oso handia. Asko
ikasi dut, asko eman dit UEUk,
eta horrela amaitzea, zer esango
dizut, zoragarria da. Esker ona
besterik ez daukat UEUrekin.
Eta badakizu zein den sentsa-
ziorik onena? Ez gara miragarri
izango, baina zerbait egin dugu
bizitzan. Eta gainera horrelako
aitorpen bat egiten didate... 
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«Asko ikasi dut,

asko eman dit

UEUk, eta horrela
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E
guneroko errutinan bueltaka,
tarteka inspirazio uneak izaten
ditut eta gogoetan hasten naiz,
nora goazen eta halakoak pen-

tsatzen: hazi, ikasketak bukatu, lanean
hasi, familia osatu, ala ez... Eta gero iritsi
ezinda, umeekin egoteko denborarik ga-
be, eta bikotekidearekin, eta guraso eta
anai-arrebekin, eta lagunekin, eta gure
buruarekin. Lan ordainduaren sistemak
egunaren puskarik handiena jaten du,
baina hortik zenbat da produktiboa? Or-
du guttiagotan ez al genuke berdina
ekoitziko? Edo hobeki? Hartzen al dugu

astirik gure ametsetan pentsatzeko, zer
egin nahi dugun galdetzeko? Errutina
ongi dago, segurtasuna ematen du, osa-
suna zaintzen ere laguntzen du, baina
ez ditut ametsak ahantzi nahi, ez dut
egunerokotasunak jatea nahi.

Zoriontasuna neurri handi batean
norbere barrenean dagoela ez da topiko
bat. Eta nire barrena aldakorra da. Ba-
tzuetan ongi sentitzen naiz, euforiko ere
bai, eta bertzetan ez, egoera berean.
Bien arteko alanbre gainean orekari eu-
tsi nahian ibiltzen naiz, eroriz eta altxa-
tuz. Norberak du bere kobazuloa, eta ba-

rrura gonbidatu nahi zaituztet. Horreta-
rako ariketa on bat izaten ahal da den-
boraren taula osatzea. Nik behin egin
dut eta ez zitzaidan erraza egin. Ezkerre-
ko zutabean, goitik behera, jarduerak ja-
rri behar dira: enplegua, etxeko lanak,
militantzia, bizitza soziala, autozaintza
eta bakarrik egiten dugun aisialdia, ber-
tzeen zaintzak, formazioa, atsedena eta
loa. Eta goian, ezker-eskuin, asteko egu-
nak. Lauki bakoitzean jarduera bakoitza-
ri zenbat ordu eskaintzen dizkiogun ida-
tziz deskubrimendu batzuk egin nituen
nik behintzat. •

Ongi etorri zure kobazulora

Maider Iantzi
Goienetxe

hutsa

G
izateriarengan agintzen omen
zuten jainko(sa) ugari eman
digute mitologia ezberdinek.
Oraindik ere jende askok si-

nesten du jainko(s)en eraginaz. Nik
nahiago dut eguzkia, ilargia eta lurra-
ren arteko harreman zientifikoa edo
haizea, ura eta suak ingurunean eta gi-
zakiongan duten eragina aintzat hartu.

Gaur, San Joan bezperako gaueko
suak harrapatu egin nau eta su garbi-
tzailearen miresle bihurtu. So naiz ge-
ratu eta gar gorri-laranja bizi artetik
txinparta goria jauzi zait bekokira eta
hurbileko miserien flashek, filminak

lez, inguratu egin naute bira etengabe-
an. Zorabioan, guztiona dena beretzat
hartzetik jainkoak bezala bizi diren as-
ko eta asko sutara jaurtitzeko bultzada
sentitu dut, nahiz guztiz desagerrarazi
ez, errauts bihurtzeko.

Orduan ikusi dut argi inkisizioaren
sua helburuz eta garaiaz erratu egin
zela, pizturik behar zukeela egungo
piztiak errausteko… eta bat-batean, tio-
biboan lez, izen lodikote hainbat hasi
zaizkit buruan burrunbaka. 

Harrokeriaren jainko Rafael Hernan-
do, listu pozoitsuaz irainduz gozatzen
duena, sutara.

Lapurretaren jainko Mariano Raxoi:
herritarrei etxe, pentsio, soldata eta
energia kostuak lapurtu eta banku eta
enpresa lobby-entzat hartu dituena,
baita PPrentzat eta patrikarako arpila-
tu duena, besterik gabe langile arrunt
izatera itzuli? 

Garbitu ardurak, sutara.  
Justiziaren jainkoa, peluka lizundu-

dun Espainiako AntiJustizia hau, hats
okagarria ahulenen aurpegira listuka
etengabe mehatxu egiten duena Iñaki
Urdangarin, alias Pablo Escobar kotoi
artean zaintzen duen bitartean, suta-
ra! •

0hutsa

Sutara!

Xabier Mikel
Errekondo



herritarrak

K
ultura adie-
razpen guztie-
tan gertatzen
den bezalaxe,
dantza ulertu
eta interpreta-

tzeko modu ugari daude, baita
dantzak transmititzen duen

mezua jaso eta dekodifikatzeko
ere. Bada, euskal folkloreari
erreparatuta, azken hamarka-
detan lan mardula egin da ez
bakarrik dantzak plazara era-
mateko, baita horien sustraie-
tara heltzeko ere, jatorrizko
pausuak eta dantzatzeko erak

berreskuratzeko eta aintzat
hartzeko. Lan horretan Sabin
Egiguren maisu izan da, eta,
oraindik, izaten jarraitzen du.
Sabin Egiguren Apraiz (Bilbo,

1940) Bizkai Euskal Folklor El-
karteko presidentea da. Bilboko
dantzari eskolaren eta Egigure-
nen bizitza eskutik joan dira az-
ken hamarkadetan. Hitz gutxi-
tan laburtzeko, esan behar da
bizitza osoa eta arimaren zati
handi bat ere dedikatu diola
Egigurenek euskal dantzen uni-
bertsoari, ikerketan zeharo
murgilduta, noiz eta informa-
zio eza eta diktadura itogarri
bat nagusi ziren garaian.
Urteak pasatu dira eta bildu-

tako ondarea itzela da. Berau
ezagutzeko onena Bizkai Euskal
Folklor Elkartera hurbiltzea da.
Euskal folklorearen gaineko ja-
kintzaren zati handi bat bertan
dago, euskarri ezberdinetan.
Sabin Egiguren 10 urterekin

hasi zen pasio izan duen dan-
tzan lehen urratsak ematen.
Ume hark Ballets Olaetako zu-
zendari Bittor de Olaeta Torre-
zurirekin hartu zituen lehenen-
go dantza eskolak. Bederatzi
urte geroago Bilboko Bizi Nai
dantza taldera egin zuen salto,
eta, handik gutxira, Begoñako
Gaztedi ospetsura. 60ko ha-
markadan, Basaurin ere ibili
zen «dantza maisu» Egiguren,
Edurren. Bizkaiko aurresku
txapelduna ere izan zen, baita
Euskal Herrikoa ere... 
 Egigurenen ibilbidea marka-

tuko zuen beste gertakari bat
ere eman zen 60ko hamarka-
dan. Izan ere, txikitatik ezagu-
tzen zituen Bilboko dantza tal-
deetatik haragoko mundu bat
aurkitu zuen: «dantza tradizio-
nala» ezagutu zuen Durangal-
dean. Garai herria izan zuen le-
hen geltoki. Bertan, Balentin
Negugogor Agirrebeitia eta
Juan Orbeaskoa Sarriugarte
dantzari zaharren legatua jaso-

tzen hasi zen Egiguren. Haiekin
ikasi zituen dantza tradiziona-
len Garaiko aldaerak, eta ho-
rrek zabalduko zion bidea beste
kontaktu batzuk egiteko Berri-
zen, bertako dantzari-dantza
eta soka-dantzaren aldaerak
lantzeko... Luzaroan ibili zen
Egiguren Durangaldean jato-
rrizko dantzak sakonean azter-
tzen. Ezagututako «benetakota-
sun» hura gogoan, honakoa
dio: «Garai hartan egin nion
promes neuri buruari handik
aurrera horretara dedikatuko
nintzela, autentikoarekiko mai-
tasuna gauzatzea eta ikasitakoa
zabaltzea izango nituela ar-
datz».
Korronte nagusiaren kontra-

ko jarduna izan zen Egigurene-
na; gogoratu duenez, ez zen ga-
rai hartako ohiko joera «dantza
tradizionalaren egiazkotasuna»
berreskuratzea. Hala ere, ikur
hori hartu eta defenditzea era-
baki zuen berak euskal folklo-
rearen espazioan, eta ekital-
diak, ikastaroak... antolatzeari
egin zion. Dedikazio horrek ai-
tortza ere ekarri zion: “Errege-
lak” dantzatu zituen Durangal-
deko Merindadean jaio gabeko
lehen dantzaria bilakatu zen.
Dantzari zaharren testigantzen
bila jo eta ke ibili zen baserriz
baserri, eta, bidean, desagertze-
ar ziren “Dantzari-dantzaren
koplak” berreskuratzeari ere
ekin zion, horietako mordo bat
bilduz. Pentsa, Egigurenen aste-
buruak, aisialdia eta oporrak
ere euskal dantzei dedikatuta
egon ziren urte mordo batez.
Urrats gehiago ere etorriko

ziren 70eko hamarkadan. Ho-
rietako bat, Bilbo, Erandio, Ba-
rakaldo, Derio, Zamudio eta
Sondikako hainbat dantza talde
batzen zituen Bizkaiko Talde
Batuak eratzea. Ekimen gehia-
go ere jarri zituen martxan: bi
urtez “Lantzeko Ijotiak” ikuski-
zuna prestatu zuen 55 dantzari-

infraganti

Bizitza osoa tradizio sakoneko euskal folkloreari eskaini dio
Sabin Egigurenek, pasioz. Bidean, transmisiorako altxor
diren milaka eta milaka ordu utzi ditu grabatuta eta
dokumentatuta. Egindako lan eskergaren gordelekua Bizkai
Euskal Folklor Elkartea da, transmisiorako tresna ere badena
hamarkada luzez bertan emandako dantza eskolen eskutik.

SABIN EGIGUREN

Sabin Egiguren, Garaiko ikurra erakusten.       Marisol RAMIREZ | FOKU
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rekin Euskal Herriko II. Dantza
Agerketa Nagusian aurkezteko,
“Lantzeko zortzikoa” ikastaroa-
ren zuzendari izan zen Baio-
nan... 70eko hamarkadaren er-
dialdean, berriz, Bizkai Euskal
Dantza Tradizionaleko Eskola-
ren sorrera heldu zen, publiko
guztiarentzako dantza eskolak
proposatzen zituen proiektua.

Garai bertsukoak dira Basau-
riko Euskal Herriko Agerketa
Nagusiak, dantza talde autokto-
noei soilik eskainitakoak. «Es-
kualde edo herri mailako fol-
klorea» lantzen zuten taldeak
ziren. Egigurenek nabarmendu
duenez, oso gutxi ziren eta oso
urriak publikoaren aurrean egi-
ten zituzten agerraldiak. Ez zi-
ren, izan ere, ikuskizunak es-
kaintzera bideratutako taldeak.

 Ibilbide luzeetan pasadizo
eta anekdota ugari pilatzen di-

ra. Euskal Dantzarien Biltzarren
sorreraz hitz egiten du Egigure-
nek, Bidasoa hegoaldeko klan-
destinitate garaiez, poliziak ze-
latatutako dantza elkarteen
entseguez . . .
Frankismoa-
ren atzaparrak
ere ezagutu zi-
tuen Egigure-
nek 60ko ha-
markadaren
erd i a ldean .
Atxilotu eta
I n d a u t x u n
torturatu egin
zuten. «Aurre-
an metrailetak
nituela egin
izan dut dantza», aipatu du ga-
raiko egoera politiko gogorra
gogoan. Garai hartaz, «abertza-
letasun sentimenduak zuen in-
darra» nabarmendu du. Ko-

mentatu duenez, plazara dan-
tzara irtetea «sekulako sentsa-
zioa» zen. «Kontuan hartu izu-
garri sentimendu sakonak
zeudela jokoan, kaiku bat ere

ezin zen jan-
tzi-eta garai
hartan!».

M u n d u a
bezalaxe gau-
za asko alda-
tu da dantza
m u n d u a n
bertan ere,
globalizazio-
aren eraginez
seguruenik,
eta, Egigure-
nen iritziz,

baita «era zaharrera dantza egi-
teak» ez duelako «benetako ai-
tortzarik» ere. Gaurko panora-
mari begiratuta, «balletizazio
gehiegi» ikusten du, baina,

«esentzia zaharra gordetzen
duenik ere badago». Horren
adibidetzat ditu Lantz, Luzaide
edota Leitza. «Sustraiak galtzen
ari gara, baina, dantzak graba-
tuta gordetzen baditugu, hor
geratuko dira», nabarmendu
du Egigurenek, dantzak irakas-
teko baliatutako ispilu handia-
ren aurrean. Goialdean, “Izan
zirelako gara, garelako izango
dira” irakur daiteke, eta, alboan,
“Nire aitaren etxea defenditu-
ko dut”. 

Transmisioan lan handia
egin du Egigurenek Bizkai Eus-
kal Folklor Elkarteko beste
hainbat lagunen laguntzarekin.
Horren proba dira elkarteak
«altxor modura» gordetzen di-
tuen euskal folkloreari buruzko
4.000 bideo orduak. Bideoteka
itzela dute, euskal dantza tradi-
zionalaren erakusgarri diren
pausu, koreografia, dantzen...
bilduma izugarria. Hainbat ele-
menturekin egindako museo
ikusgarri bat ere bada ehunka
dantzariren izerdia ezagutu
duen lokala. Kezka bat ere ba-
dute elkartean: hezetasunak
VHS formatuko bideo bilduma
mardulari kalte egiteko aukera. 

Bideoez gain, pastoraletako
peredikuak, Nestor Basterre-
txea handiak eginiko kartelak...
gordetzen dituzte. Hormak
dantzariek erabiltzen dituzten
elementuekin eta argazki zaha-
rrekin dituzte apainduta, eta,
guztien artean, Silbestre Elez-
kano Txilibrin albokari ospe-
tsuarena. Aspalditik elkartean
sartzean Egigurenek esan ohi
duenez, «ate horretatik aurrera
dena da euskal kultura». Bada,
benetan nabarmentzeko mo-
dukoa da pilatutako guztia, are
gehiago, Egigurenek berak dio-
en moduan, «arazo teknikoak
gaindituta eta inongo laguntza-
rik gabe» bildu dutenean. •

Egiguren Bizkai Folklor Elkartearen egoitzan, Txilibrin albokariaren kartela erakusten.         Marisol RAMIREZ | FOKU
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Egigurenen ibilbideari estuki lotutako Bizkai
elkarteak 55 urte bete ditu, eta 40 daramatza
dantza eskolak ematen. Bilbo Dantzan proiektua
gauzatuko du orain, Udalaren laguntzarekin 

Nerea GOTI 

Euskal folklorearen transmisioa bermatzea
izan da Egigurenen ametsetako bat: Euskal
Herri osoan zehar grabazioak egin, Bilbon
dantzak erakutsi... eta plazak dantzariz bete 
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heresa Mayren lana zalantzan jarri izan da
hainbatetan Brexitaren negoziazioak di-
rauen prozesu guztian zehar; Alderdi Kon-
tserbadorean hainbat dimisio izan dira eta
bere alderdikide batzuk aurka ere egin diote
denbora aurrera doan heinean erabakien ga-

bezia gailentzen ari dela-eta. Azken asteetan Europar Ba-
tasunarekin lortu zezakeen akordioaren inguruan eszepti-
zismoa handitzen joan da eta optimisten artean oraindik
ere entzuten ditut «Brexita bertan behera uzten bada» eta
antzeko esaldiak. Oraindik ere hipotesi hori zalantzarik ga-
be alde batera uzteko prest ez daude.
Bitartean, parlamentuan eztabaida sutsuek jarraitzen du-

te eta Brexitaren lege aldaketen aurrean esan handiagoa es-
katu zuten parlamentuko kideek (baita tory batzuek ere).
Horrek guztiak, noski, Mayren boterea gutxiesten du eta
irudi ahulago bat emanez dabil lehen ministroa. Horri au-
rre egin nahian akaso,  NHS osasun zerbitzu publikora zu-
zendutako diru laguntzak modu esanguratsuan igoko zitue-
la  –20 bilioi libera gehiago aurrekontuan sartuz– esan zuen
lehen ministroak aurreko astean, baldin eta Brexita aurrera
eramaten bazen. Hori zen, hain zuzen ere, erreferendumean
propaganda populistaren
ardatz nagusietako bat. Ho-
rrelako adierazpen orok
dauka bigarren bertsio bat
eta hiritar guztion zergak
nola igoko ziren ez zuen ai-
patu.
Kontrola galtzen doala

ematen duenean, irudi es-
toiko eta ziur hori manten-
tzen du Mayk; bere kanpo-
ko itxura eta erretorika
behintzat ez dira aldatzen.
Horrelako egoera batean
konparaketak ekidinezinak
dira eta askotan ekarri da
gogora Margaret Thatche-
rren irudia. Zer egingo zu-
keen hark Mayren lekuan
balego?
Margaret Thatcherren

idazkari pertsonala izan ze-
naren kontaketa biografi-
koarekin liburu bat kalera-
tu da duela gutxi, “People
like us: Margaret Thatcher
and Me” izenburuduna. Ca-

roline Slocock izan zen britainiar lehen ministroek inoiz
historian zehar izan duten lehenengoko emakumezko idaz-
karia, eta Thatcherren ondoan eman zituen hemezortzi hi-
labete 1989 eta 1991 artean. Feminista sutsua, ezkertiarra
eta Thatcherren printzipio askoren aurkakoa. Ez zuen That-
cherrek berak aukeratu.

Slococken hitzei jarraiki, deigarriak iruditu zaizkit That-
cherren benetako nortasuna eta sortu zuen «pertsona-
ren» arteko kontraesanak. Besteak beste gizonezkoak gai-
lentzen ziren testuinguru hartan Thatcherrek egin behar
izan zituen esfortzua eta pairatu zituen egoera sexistak ditu
kontagai. Aipatu beharrekoa ere, garai hartan beste emaku-
me bat bakarrik zegoela lehen ministroaren kabinetean. Gi-
ro matxista hartan onartua izateko bakarrik egin behar izan
zuen lanari buruz kapitulu ugari daude. Itxura androginoa
eta azal gogorreko jarrerak, eta “benetako emakumeengan-
dik” ezberdina zela azaldu “beharra” izan zuela dio, hainba-
tetan feminismoaren aurkakoa zela eta “trabesti psikologi-
koaren” kontzeptua iradokiz, bide batez  nortasun bikoitz
hori azpimarratuz.
«Gizonezkoa izan balitz egoera aski ezberdinean amaitu-

ko zuen bere agintaldia»,
dio Slocockek agintariaren 
azken asteak eta hilabeteak
gogora ekartzen dituenean,
Thatcherren zaurgarrita-
sun nabarmena erakutsiz. 
Brexitaren negoziazioak

modu batera edo bestera
amaituko dira eta norbera-
ren ideia politikoetatik ha-
ratago, hemendik urte ba-
tzuetara Mayri  buruz
idazten denean, antzeko
analogia asko aterako dire-
la uste dut. Tamalez, bote-
rea lortu duten edo nahi
duten emakumeen inguru-
ko dinamikak ez dira asko
aldatu Thatcherren garai-
tik. Diskriminazioa, miso-
ginia eta estereotipo nega-
tiboak oraindik ere hor
daude, nahiz eta #MeToo
eta antzeko kanpainetan
ahots ozenagoz azaltzeko
plataforma publikoak sortu
diren. •

Margaret Thatcherren biografia bat aurkeztu berri dute. GAUR8

Garazi Goia - @GaraziGoia
Idazlea
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GERMAN ELORZA. EUSKADIKO ARTXIBO HISTORIKOA

«TXAKUR TXIKIAREN
ZUBIA», TROPA
FRANKISTAK BILBORA
SARTU BAINO LEHEN

1892an, lehenik “Burdinazko zubito birakaria” eta
ondoren “San Agustin” izena izan zuen zubia inau-
guratu zuten Bilbon. Herritarren artean ezaguna-
goa zen “Txakur txikiaren zubia” izenarekin, argaz-
kian ageri den garitaren ondoko tornu metalikotik
igarotzeko bost zentimo ordaindu beharra zegoela-
ko. Orduan beste bi aukera baino ez zeuden itsasa-
darraren alde batetik bestera igarotzeko, Isabel
II.aren zubitik, Areatzan, edo txalupaz. Hori dela
eta, udaletxe aurreko pasabideak arrakasta handia
izan zuen, bidesaria gorabehera. Zubia, halaber, bi-
rakaria zen, itsasontziei pasatzen uzteko. Antonio
Ruiz de Velasco y Leiva injineru mexikarrak diseina-
tu zuen, besteak beste Begoñako igogailuaren
proiektuaren egileak. Argazkia joan den mendeko
30eko hamarkadan egin zuen German Elorzak. Ber-
tan “Txakur txikiaren zubia” ikusten da, atzean uda-
letxea duela. Zubi hori, Bilboko beste batzuekin ba-
tera, 1937ko ekainaren 18ko gauean lehertu zuten,
tropa frankistak Bilbora sartu baino lehen. 
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