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F
rantses Legebiltzarrak abiatu berri duen ez-
tabaida egutegiak garrantzi handia izan de-
zake Emmanuel Macronen presidentetzari
buruzko kontakizuna idazteari begira. Bede-
ratzi hilabete luzez gobernu jarduna eta he-
dabide nagusien agenda guztiz eraldatu zi-

tuen Txaleko Horien mugimendua sortu zenetik lehen
urtemuga beteko da heldu den azaroaren 17an.  Data ho-
rri zeharka begiratuz, krisia gainditutzat eman eta nora-
bide aldaketaren emaitzak behar ditu mahai gainean ja-
rri azken garaian gehienbat nazioarteko profila
berreraikitzeko ahaleginak egin dituen Macronek. 

Pentsio sistemaren erreforma izanen da, zalantzarik
gabe, urte politiko berrian tenperatura gora eraman de-
zakeen egitasmoa. Ohikoa zen “urte hasiera beroaren”
eskema gaindituz, borroka
ezberdinen arteko uztarketa
izan daiteke udazkenak ekar
dezakeen aldaketarik esan-
guratsuenetarikoa. Justizia
soziala eta justizia klimati-
koa txanpon beraren bi alde
gisa hartuz borroken kon-
bergentzia alternatiba baka-
rra zela ondorioztatu zuen,
dagoeneko, Irun-Hendaian
egin zen G7aren aurkako
kontragailurrean parte har-
tu zuen CGT sindikatuko bu-
ru Philippe Martinezek. 

Klimaren Aldeko Asteak eremu ezberdinetan jarduten
duten herritar dinamikak harilkatzeko asmo horiek
baieztatu ditu. Hartara, oso bestelako borroken gaineko
erreferentziek diskurtsoak hornitu dituzte, oraindik ere
guztiz margotu gabe dagoen alternatiba irudikatuz. 

Komunikazioaren kolpe efektuek ez diote babes aski
eskaini Macroni, bere gobernuak ez baitu benetako en-
gaiamendurik azaldu trantsizio ekologikoari begira. Ho-
ri dela eta, ikur berdea fite herdoildu ahal zaiola jakitun,
bere agintaldiak eskas duen sendotasun bila, unibertso
sozial-sinbolikoaren katalogoa arakatzeari ekin dio, ban-
dera aproposago baten bila. Kasurik txarrenean bere

presidentetzari dirdira labur bat emanen dion garaipen
bat, eta, onenean, askoz preziatuagoa den saria, trans-
zendentziaren ospea, ekar diezaiokeen egitasmo izar bat
behar du Eliseoko apopiloak. 

Kartak mahai gainean jarri eta aldez aurretik irabazita
ez dagoen partidari hasiera eman zaio, hortaz, Asanblea
Nazionalean. Batzuetan ohituren bilakaera osasuntsu
baten ondorioz, beste batzuetan gogo eta eskubideen ar-
tean nahasmen handia sortu ostean lehenak piztera eta
bigarrenak itzaltzera jokatzen duten merkantilizazio jo-
erek lagundurik, gizartean txertatu diren jokabide be-
rriei isla juridikoa eman nahi dion Bioetikaren Legeak
hartuko du arreta. Egitasmo zabala, sakona, poliedrikoa
izanki ere, txinparta gehien sortuko duen mamia PMA 
medikuntzaz lagundutako ernalketa sistema emazte

guztiei –beste emazte bat maitatu edo bakarrik bizi dire-
nei barne– zabaltzeko egitasmoa izanen da. Badira hogei
urte, udazken batean ere, izatezko bikoteak arautu zi-
tuen PACs legea onartu zuela Frantziak. 2013ra arte ez
zuen, ordea, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza
arautzeko legea onartu. Berdin, PMA delakoa 2004an
onartu bazen ere, lege berria behar luke aldarrikatu on-
doko hilabeteotan emazte guztiei aukera hori zabaltze-
ko. Lege horri esker bere agintaldirako finkatu zuen gi-
zon eta emazteen arteko berdintasunaren helburuari
ekingo lioke Macronek, ortzadar koloreko adaxka heldu-
ta. Eskubideen desarautze eta egiturazko injustiziaren
enborra ukitu gabe ere, garaipen sinboliko bat lortuz. •

{ datorrena }

Ortzadar bandera eta ikur
berdea udazken politikoan 

Feminizidioak ez du etenik, merkantilizazio
basatiak agindutako desarautze joerak ere
ez, eta, pentsioen erreforma garratzaren
atarian, PMA ernalketa sistema ikur hartuta
garaipen sinbolikoa bilatzen du Macronek

Maite Ubiria Beaumont
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B
idaia mamitsua
izan zuen Ar-
gentina eta Uru-
guaira joan den
uztailaren buka-
eran joandako

Askapenako brigadak. Lehe-
nengo orduetatik esperientzia
politikoekin, elkarrizketekin
eta elkartasun adierazpenekin
betetako jardunaldiak bizi
izan zituzten brigadistek.

Montevideon egondako le-
hen orduetan La Senda proiek-
tua ezagutzera abiatu ziren bri-
gadistak, lehenengo pausuak
ematen ari den proiektua. «Ez-
tabaida politiko eta ideologi-
koak bultzatuko dituen espa-
zio fisiko zein bitarteko
komunikatiboak eraikitzeko

helburuarekin sortu dute»,
azaldu dute brigadistek. Berta-
ko kideen esanetan, «sozialis-
moaren bidea aberastuko
duen eztabaida sortzea» dute
xede nagusi. Jadanik hitzal-

tzan izan zuten. Bertan Norma
Morroni eta Irma Leites ezagu-
tu zituzten, hurrenez hurren
Fernando Morroni euskal erre-
fuxiatuen kanporaketaren
aurkako 1994ko Filtroko mani-
festazioan eraildako gaztearen
ama eta tupamaroekin borro-
kan aritutako emakumea. 

Hain zuzen ere, Irma Leite-
sekin “El Cerro” izeneko Mon-
tevideoko zonaldera hurbildu
ziren, Desagertuen Memoriala
ezagutzeko. «Diktadura ga-
raian desagertutako militante
ezkertiarren izenak biltzen di-
tuen monumentua da. Itsaso-
ra begira dago jarrita, atxilo-
tuak,  torturatu ondoren,
hegazkinetatik bizirik itsasora
botatzen zituztela oroitzeko». 

Argentinako ATE
sindikatuko barne
hauteskundeetako
kanpaina amaierako
ekitaldian parte hartu
zuten euskal brigadistek.
ASKAPENA

ASKAPENAKO BRIGADAK (III)
Elkartasunaren bideak jorratuz
Argentina eta Uruguaiko brigadan

Pablo Ruiz de Aretxabaleta

Amaitu berri den udan Argentina eta Uruguaira joandako
brigadako kideek bertako herrritarren arteko elkartasun
egitasmoak ezagutu dituzte, gobernuen politikei aurre
egiteko aukera komunitarioak eraikitzeko asmoz martxan
jarritakoak. Euskal Herriko eta beste herrialde batzuetako
preso politikoekiko elkartasuna ere ezagutu dute.

ELKARTASUNA / b

diak, bilerak, ekitaldiak, musi-
ka emanaldiak... antolatu di-
tuzte ekintzaileek lehen tailer
bat zegoen tokian.

Bigarren hitzordua SUATT
taxilarien sindikatuko egoi-
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Hurrengo egunean Buenos
Airesera joan ziren brigadis-
tak. Hain zuzen, mobilizazio
egun betean iritsi ziren Argen-
tinako hiriburura: ATE Estatu-
ko Langileen Elkartea sindika-
tuko barne hauteskundeetako
kanpaina amaierako ekitaldia
nagusian parte hartu zuten,
auzo bateko futbol zelaian.
«Argentinan zinez bereziak di-
ra mobilizazio sindikalak: ko-
loretsuak, musikaz beteak…»,
kontatu dute. Sektore ezberdi-
netako estatuko langileak el-
kartzen dituenez ATEk, ekital-
dian gremio askotako
sindikalistak bildu ziren. 
Bestelako mobilizazio batera

hurbildu ziren ondoren briga-
distak: Buenos Aireseko erdi-
gunean izan ziren Santiago
Maldonado gaztearen desager-
tze eta erailketa salatzeko
egindako ekitaldi batean. Mal-
donado mugimendu anarkis-
tari lotutako 28 urteko arti-
saua zen. 2017ko abuztuaren
1ean, herri txiki batean mapu-
txeek antolatutako erresisten-
tzia ekitaldi batean desagertu
zen, polizia militarrek esku
hartu ostean. Gaztearen gor-
putza ez zen urrira arte agertu. 
Manifestazioan salatu zute-

nez, gaztea atxilotu eta ostean
hil egin zuten edo zuzenean
erail, oraindik ere ez baita ar-
gitu benetan zer gertatu zen.
«Ikerketak ez zuen ezer argitu
eta hori da egun Argentinak
eskatzen duena: ez dadila iker-
keta faltsuan itxi», gogoratu
dute Askapenako brigadistek.
Giro handiko mobilizazioa

aurkitu zuten euskal ordezka-
riek, jada amaitzear zela heldu
baziren ere. «Nola ez, polizia
ere inguruan zebilen. Hamar
bat motorretan zarata sartzen
eta jendea probokatzen ibili
ziren». Ikusitakoa eta hurrengo
egunetan ikusiko zutena hobe-
to ulertzeko, hainbat elkarriz-

keta izan zituzten euskal inter-
nazionalistek ATE sindikatuko
eta Bigarren Independentzia
Deialdia erakundeko ordezka-
riekin, Argentinako historiaren
ardatzak ezagutzea helburu. 

 FORMAKUNTZA POLITIKOA

«Bigarren Independentzia
Deialdia koadro politikoen
formakuntza beharrei eran-
tzuteko sortu zen. Gazteenek
aurreko belaunaldiekin zuten
distantziaz ohartuta eta ondo-

rioz herri mugimenduak insti-
tuzio eta demokrazia liberalen
tranpetan erortzeko arrisku
handia zuela jabetuta, jardun
iraultzaileetan aritutako kide
nagusienei transmisio lana
egitea eskatu eta formakuntza
politikoari ekin zioten, helbu-
rua argi izanda: gazteria anto-
latu eta dena galduta dagoen
sentimenduari aurre egitea»,
laburbildu dute brigadistek.
Aldi berean, brigadistek Eus-

kal Herriko azken gertakarien

berri eman zieten argentina-
rrei. «Eta gauza batean bat
egin dugu: gatazka politiko eta
sozialen aurreko borrokak ez
direla galtzen borrokon arra-
zoiak, eta, beraz, legitimitatea,
ulertu eta defendatzen den bi-
tartean», nabarmendu dute.
Montoneros taldeko kide

izandako Luisen bizipenek zi-
rrara eragin zuten brigadisten
artean: «Klandestinitatera pa-
satu zenean bere familiak ja-
sandako errepresioa kontatu
zigun, gidaritza politikoari
heldu behar izatean sentitu
zuena bere burua ekintzaile-
tzat izanik, hainbat kidek tal-
dea desegindakoan agertutako
damua eta egindako salaketak
ikustean pentsatu zuena…».
Brigadistek ez zituzten soilik

Argentina eta Uruguaiko bo-
rrokak ezagutu. Latinoameri-
kako preso politikoen aldeko
ekimenen berri ere izan zuten.
Zehazki, preso politiko ohi ba-
ten eskutik. Perukoa. «Gure-
tzat ezezaguna den arren, Pe-

Brigadistak, Argentinako
herri mugimenduko
koadro politikoen
formakuntza beharrei
erantzutea helburu duen
Bigarren Independentzia
Deialdia elkarteko
kideekin. 
ASKAPENA

BOLIVIAKO BORROKAK ETA ERRONKAK
Bolivian izandako Askapenako brigadak
Independentziaren Eguneko kalejirak eta
erakustaldiak ezagutu zituen herrialdean
egindako lehen orduetan. Iritzi kritikoak
jaso zituzten, baina baita harro sentitzeko
moduko aurrerapenak azaldu zizkieten
militanteen testigantzak ere, hezkuntza
arlokoak adibidez. El Alto auzoan
feminismo komunitarioan diharduen
emakume baten istorioa azaltzen dute
brigadistek euren kronikan. Borrokaz eta

emozioz betetako historia. Hauteskunde
kanpainaren lekuko ere izan ziren,
Columa Sur gazte erakundearen eskutik.
Eta horrela ezagutu zuten Adriana
Salvatierra MAS-IPSP mugimenduko kidea
eta Boliviako Senatuko presidentea. Evo
Morales presidenteak parte hartu zuen
ekitaldi politiko batean ere izan ziren
brigadistak; aldaketa prozesuaren eskutik
lortutako aurrerapenez gain, datozen
erronkei buruz ere aritu zen presidentea.



atzerria

run 80ko hamarkadatik hona
ehunka atxilotu, fusilatu, tor-
turatu… izan dira. Egun 250
preso politiko dituzte. Preso
horien egoera euskal preso po-
litikoen antzekoa da, ez bai-
tzaie preso politiko izaera
onartzen. 1986an abiatu zuten
preso politiko izaera onartze-
ko aldarrikapena eta, Estatua-
rekin negoziazioak egin behar
zituzten egunean, 300 mili-
tante hil zituzten», azaldu du-
te brigadistek. Egoera ez da
hobetu ordutik. «Gaur egun
preso daudenei epaiketa be-
rriak egiten dizkiete eta zigo-
rrak batu. Batzuk bi edo hiru
zigor dituzte pilatuta». 
Perun zein Latinoamerikako

beste herrialde batzuetan pre-
so politikoen inguruan egiten
den lana ezagutu zuten briga-
distek. «2018an zenbait herri
zapaldutako preso politikoen
aldeko koordinakunde bat sor-
tu zuten eta gaur egun Kolon-
bia, Txile, Peru, Argentina,
Turkia eta Mexikoko kideak
daude bertan. Munduko Preso
Politiko Iraultzaileen Askata-
sunerako Nazioarteko Elkarta-

sun Koordinakundea du ize-
na», azaldu dute.
Ibilbide luzeagoa du OLP He-

rriaren Erakunde Askeak Ar-
gentinako taldeak. Buenos Ai-
res iparrean 1980an sortua,
urteek aurrera egin ahala, hi-
rian zehar zabaldu da. OLPko
kideen eskutik brigadistek
ezagutu zutenez, 2003an Nes-
tor Kichner presidentetzara
iristean, hainbat erakunde
mahai batera deitu zituen, an-
tolakunde herritar guztiak
kichnerismoaren barruan sar-
tzeko asmoz. «OLPk ez zuen
egitasmoa babestu eta kanpo-
an gelditu zen. Ondorioz, inda-
rra galdu zuen eta ia desager-
tzekotan ere izan zen urte

batzuetan zehar», azaldu dute
brigadistek. Arazoak arazo,
«gazte batzuk hezkuntzari lo-
tutako Simon Bolivar erakun-
dean militatzen hasi ziren eta,
poliki-poliki, kide nagusiagoe-
kin batera, OLP berrantolatzen
hasi ziren, berriro ere indarra
lortuz». Horren erakusle, Bue-
nos Airesetik harago, Mendo-
za, Cordoba eta San Juan beza-
lako hirietara ere zabaldu dute
egun euren jarduna.

 EMAKUMEAK, NAGUSI

Berrantolaketa prozesuan
OLPko kideak gauza batez ja-
betu ziren: gizonak ziren his-
torikoki antolakunde ezberdi-
netako arduradun nagusiak
izandako gehienak, nahiz eta
egunerokoan auzoetan ema-
kumeak ziren lanean zihardu-
tenak. Egoerari buelta eman
nahian, OLPk emakumearen
figurari garrantzi handia ema-
ten dio egun. «Formakuntza
espazio ez mistoak sortu di-
tuzte. Kideetako batek azpi-
marratu du espazio horiekiko
errespetua handia dela eta po-
sible dela pixkanaka aldaketa

gauzatu eta emakumeek gero
eta ardura gehiago izatea». 
OLPko hiru ardatz nagusiak

formakuntza, lana eta mobili-
zazioa dira. «Egiaztatu ahal
izan dugu bertako kide guztiek
formakuntza politiko handia
dutela. Praktikara eramaten
dutena argudiatu eta filosofia
berdin baten baitan kokatzeko
gaitasun handia dute».
Gaur egungo Argentinako

egoera larriak, langabezia tasa
ikaragarria da, milaka familia
diru sarrerarik gabe utzi eta
pobreziara kondenatu ditu.
«Macriren Gobernuarekin izu-
garri okertu da egoera. Pentsa,
Gobernuak Larritasun Soziale-
ko Legea ere sartu behar izan
du indarrean. Horrekin diru
sarrera nahikorik ez dutenei
laguntza osagarri bat ematen
diete. Hori bai, OLPk laguntza
hori gogor salatzen du, ez bai-
ta diru sarrera osagarri bat: fa-
milia askorentzat duten diru
sarrera bakarra da. Egoera iku-
sita, argi dute ezin direla ho-
rrelako mekanismoez fidatu
eta herriari boterea eta auto-
nomia emango dizkion eredu

«Egiaztatu ahal izan dugu formakuntza politiko
handia dutela. Praktikara eramaten dutena
argudiatu eta filosofia berdin baten baitan
kokatzeko gaitasun handia dute» 

«OLP Herriaren Erakunde Askeak egiten duen
lana zertan datzan ikusi dugu: auzo eta herriek,
euren beharrei so eginez, komunitatean
benetako alternatibak eraikitzea» 

OLP Herriaren Erakunde
Askeak Argentinako
auzo eta herrietan
martxan jarritako
ekimenak, topagune
komunitarioak,
eztabaidaguneak...
bertatik bertara ezagutu
dituzte brigadistek.
ASKAPENA
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bat sortzea guztiz ezinbeste-
koa dela», azaldu dute euskal
brigadistek. 

 Askapenako kideek bertatik
bertara ikusi ahal izan dute
zertan datzan OLPren lana:
«auzo eta herriek, euren beha-
rrei so eginez, komunitatean
benetako alternatibak eraiki-
tzea». Eta ekimen txikietatik
hasten dira, merendero edo
auzotarren topagune izango
diren espazioak sortzetik kasu,
azkenean kooperatibak sortze-
raino ere iritsiz.

«Merendero izeneko espazioe-
tan estatuak ematen dituen la-
guntzen barnean banatutako ja-
nari-poltsak eta botikak
bezalako oinarrizko produktuak
biltzen dituzte, ostean egoera
larrienean dauden auzokideei
banatzeko. Espaziook herrita-
rren topaleku eta eztabaidagu-
ne bihurtuta, bestelako proiek-
tuak martxan jartzeko aukera
sortzen da: haur eta gazteentza-
ko laguntza klaseak, txikienak
zaintzeko gunea, serigrafia tai-
lerrak, arropa josteko guneak,
baratzeak…», azaldu dute briga-
distek. 

«Denborarekin martxan ja-
rritako ekimen asko kooperati-
ba bihurtu eta auzokideentzat
lan eta diru iturri bilakatu di-
ra. Horrekin, OLPk defenda-
tzen duen bezala, etorkizuna
modu autonomoan aurrera
ateratzeko modua sortzen du
herriak berak, pixkanaka-pix-
kanaka estatu, enpresa eta pa-
troiekiko menpekotasuna eza-
batzea lortuz», azaldu dute
Askapeneko kideek. «Gainera,
herria boteretzeko bidean ba-
tak besteari egiten dakiena
erakusten dio: josten, zurgin-
tzako lanak, eraikuntzakoak…
Tresna berriak ematen dizkio-
te elkarri».

Horiek horrela, Askapenako
ordezkariek hainbat egun
eman zituzten OLPk martxan

jarritako egitasmo zehatzak
ezagutzen. Lehenik eta behin,
kooperatiba bat bisitatu zuten
Buenos Aireseko probintziako
Maximo Paz hiriko San Eduar-
do auzoan. «Hirian tokirik ez
zutenek sortu zuten auzoa, lu-
rrak okupatuz, beraiek dioten
bezala, tierra tomada deituta-
ko ekimen baten bidez».

Cordoban, Villa La Tela au-
zoa ezagutu zuten euskal bri-
gadistek. «Etxe txikiak, asfal-
torik gabeko kaleak, auto eta
komertziorik gabeko ingu-
ruak… aurkitu genituen». Ba-
da, etxe horietako batean, sor-
tu berri den OLPko talde baten
asanbladaren lekuko izan zi-
ren iristean. 

Hilabete eskas zela martxan
jarritako egitasmoa ezagutu
zuten.  Emakumeak ziren
ekintzaile gehienak. «Behetik
hasita eta parte hartzea susta-
tuz taldearen oinarriak defini-
tu zituzten: zertarako elkar-

tzen diren, delegatuen profila
eta zereginak zeintzuk izango
ziren, delegatuak nola aukera-
tu… Hasteko, Creando Sueños
merendero-a zabaldu zuten»,
azaldu dute brigadistek. 

Ondoren bisitatu zuten au-
zoan, Villa Adelan, esperien-
tzia handiagoko egitasmoa
batekin egin zuten topo. Ber-
tako merendero-a duela urte
eta erdi jarri zuten abian eta
askoz ekimen gehiago dituz-
te martxan. «Serigrafia taile-
rra, haur eta gazteentzako la-
guntza klaseak, karate klaseak
kooperatibako haurrentzat…
Bereziki deigarria egin zitzai-
gun martxan jarri nahi duten
ekimen bat: kooperatibako ki-
de den ile-apaintzaile batek
beste kide batzuei bere jardu-
na irakatsiko die eta ikastaroa
erakunde ofizial batek titulu
gisa onartzea dute xede». 

Hegoaldeko Langile Antola-
tuak taldeko kideekin izan

zuen brigadak hurrengo kon-
taktua. Lurrari lotutako egitas-
moa da. «Lehenengo sektoreak
indar handia duen Argentina
bezalako herrialde batean, lu-
rralde fisikoan boterea izateak
aberatsenen aurka egiteko
modua eskaintzen duela uste
dute», azaldu dute Askapena-
ko kideek. 

 Zehazki, bi proiektu ezagutu
zituzten euskal brigadistek:
Angelleniko ortua eta Piedras
Blancaseko oilategia. «Angelli-
nin astean hiru aldiz batzen
dira proiektuko kide diren au-
zokideak. Ortu eder bat jarri
dute martxan eta, batez ere,
ekimenean parte hartzen du-
tenen artean banatzen dituzte
baratzeko produktuak. Proiek-
tu honetan ere emakumeak
dira nagusi eta erabiltzen du-
ten materiala gobernutik lor-
tzen dute. Euren hurrengo
proiektua tantaka bidezko
ureztatze sistema ezartzea
da», kontatu dute brigadistek.

Piedras Blancasekoa, aldiz,
ibilbide luzeko proiektua da.
«Gallo Rojo deitzen den koo-
peratiba eratu dute bertan: ha-
mabost familiek hamar oilate-
gi  kudeatzen dituzte.
Produktuak inguruko merka-
tuetan saltzen dituzte, sal-
menta kopuru garrantzitsuak
lortuz. Euren hurrengo erron-
kak bi dira: euri ura jasotzea
eraiki dituzten putzuak balia-
tuta eta oiloei jaten emateko
euren pentsu propioa egin eta
saldu ahal izatea». 

Azkenik, eraikuntza laneta-
rako sortutako kooperatiba ba-
ten gorabeherak ezagutu zi-
tuzten brigadistek. «Azken
helburua gobernuaren proiek-
tu handiak horrelako koopera-
tiben esku geratzea da, horrela
herriko aberastasuna berriro
ere herrian gera dadin», labur-
bildu dute brigadistek koope-
ratibako kideen filosofia.

Brigadistak, OLP
Herriaren Erakunde
Askeak erakundeko
ordezkariekin solasaldia
izan ondoren.
ASKAPENA



atzerria

O
ihartzun handia
izan du asteon
Greta Thunber-
gek klimaren kri-
siaren inguruan
Nazio Batuen 

Erakundearen gailurrean
eman duen hitzaldiak. Sekula-
ko errieta bota zien gazte sue-
diarrak bertan bildutako poli-
tikariei.  New Yorken baino
Ozeano Atlantikoaren beste al-
dean klasean egon behar zuela
gogoratu ondoren, honakoa
egotzi zien munduko 60 bat
agintariri, gehienak europa-
rrak: «Nola ausartzen zarete
hona etorri eta nahikoa egiten
ari zaretela esaten? Entzuten
gaituzuela diozue, egoeraren
larritasunaz jabetzen zaretela,
baina egoera benetan ulertuko
bazenukete, ez zineten hor ge-
ratuko, ezer egin gabe».
Ez zaio arrazoirik falta. Izan

ere, orain arte munduko hain-
bat gobernuk sinatu dituzten
akordioetan –Parisko Ituna
barne– jasotako konpromiso-
ak ez betetzeaz gain, aldaketa
klimatikoa areagotzen duten
emisioetan gora egin dute
etengabe estatu gehienek. 

Ikurra  
Urte sabatikoa hartu eta abuz-
tuan belaontzian zeharkatu
zuen Atlantikoa Thunbergek,
bere bidaiaren arrasto karbo-
nikoa gutxitzeko. New Yorkeko
nazioarteko ekitaldiarekin
amaitu den bidaiari esker, in-
dartu egin da Thunbergen iru-

dia klimak bizi duen krisi gor-
dinaren aurkako borrokaren
ikur bezala. Irudi bezala eta
baita ahots gisa ere, belaunal-
di berriek beren etorkizunari
buruz duten kezkari boza jarri
diolako.
Thunbergek duela urtebete

pasa, 2018ko abuztuaren 20an,
ekin zion bere borrokari. Egun
hartan egin zuen Suediako
Parlamentuaren aurrean le-
hen «klimaren aldeko ikasle
greba». Orduan, bere irudia,
bizkarretik behera erortzen
zaizkion ilekorda luze eta guz-
ti, munduko aldizkari nagu-
sien azaletan agertu zen, “Ti-
me Magazine”-tik “Vogue”-ra.
«Suediak Parisko Itunarekin
bat egin arte hemen jarraituko
dut», ohartarazi zuen telebis-
tan iazko urte bukaeran. Ordu-
tik hona, bere izenak Eskandi-
naviako herrialdeko mugak
gainditu ditu eta aurten Bake-
aren Nobel saria eskuratzeko
hautagaien artean ere egon da. 
Thunbergen borroka, “Fri-

days For Future” izenpean,

mundu osora hedatu da. Sue-
diatik Australiara, Europatik
Ameriketara, gaztedia eta ba-
tez ere ikasleak mugiaraztea
lortu du ostiralero. 
Hala ere, badago Thunber-

gen ibilbidea eta nolabaiteko
lidergoa kritikatu duenik, bai-
ta ere Nazio Batuetako Erakun-
dean izan duen agerraldiaren
ondoren. Donald Trump AEBe-
tako presidenteak ohikoa
duen ironia sinplista erabili du
Twitterren. Greta Thunbergek
negar malkotan esan zuenez
«nire ametsak eta haurtzaroa
lapurtu dizkidazue zuen hitz
hutsekin», Etxe Zuriko buruak
«etorkizun benetan oparoa
nahi duen gaztetxo oso alaia
dirudi, ikusteko oso polita»,
idatzi du, Thunbergen haserre
aurpegia azaltzen duen irudia
itsatsita.
«Gaztetxoa» ez da isilik ge-

ratu eta Trumpen hitzak erabi-
li ditu Thunbergek Twitterren
bere azalpen pertsonala ema-
teko. «Etorkizun benetan opa-
roa nahi duen gaztetxo oso

alaia». Bere gaztetasuna zalan-
tzak hauspotzeko aitzakia mo-
duan erabiltzen dutenentzat
ere badu erantzuna Thunber-
gek, pasa den uztailean Parise-
ra egin zuen bisitan gogoratu
zuen bezala. «Zuek ez zaudete
inolaz ere gu entzutera behar-
tuta, izan ere, umeak besterik
ez gara», erantzun zien ironi-
koki gazteek emergentzia kli-
matikoaren aurkako borroka-
ren buru izateko zilegitasunik
ez dutela diotenei. Gazteagoa
ematen duen arren, 16 urte di-
tu jada Thunbergek, kontzien-
tzia kritikoa izateko adina bai 
behintzat.

Izaera
Ikono baten genesi, gazteen
ikur, Greta Thunbergek Mo-
loch klimatikoari aurre egite-
ko belaunaldi baten grina bul-
tzatu duen arren, mespretxua
ere jaso du, «eko-ebangelismo-
aren txotxongilotzat» duten
sektore negazionisten artean
batez ere. Michael Knowles
Fox News AEBetako telebista
kate ultrakontserbadoreko ko-
mentaristak argi du «klima
histerian erori den gaixo men-
tal baten aurrean» gaudela. Ez
da bakarra. Beste batzuen us-
tez «utopia hiltzaileek autis-
moa duen nerabe baten ner-
bioak hautsi dituzte». 
Thunbergi 12 urterekin diag-

nostikatu zioten Asperger sin-
dromea. Berak azaldu duenez,
«nire buruak era pixka bat
desberdinean funtzionatzen

Greta eta klima
{ analisia } Dabid LAZKANOITURBURU

Nazio Batuetan egin duen
agerraldiaren ostean ugaldu
egin dira Greta Thurnberg
klima larrialdiaren aurkako
borrokan ikur den gaztearen
gaineko laudorio eta kritikak

hutsahu
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du eta mundua beste ikuspe-
gi batetik ikusten dut, labur-
biltzeko, zuri-beltzean. Oso
zuzena naiz, eta gauzak diren
bezala esaten ditut. Hori bai,
zeozer egitea erabakitzen du-
danean, ondo egiten dut». Be-
re izaera tematia duen sin-
dromearen ondorio dela
zehaztu du, erakusten duen
indarra beste ondorio bat
den moduan.

Azkarra, oso
Eskolan, «8 edo 9 urte» zitue-
nean, hasi zen klimaren in-
guruko gaiekin interesatzen.
«Nire irakasleek esan zidaten
papera aurreztu eta argiak
itzali behar nituela. Zergatik 
galdetu nienean, aldaketa kli-
matikoa bezala ezagutzen
zen zerbait zegoela erantzun
zidaten». Orduan utzi zion
haragia eta esnea jateari eta
produktu berriak erosteari,
«behar-beharrezkoak ezik».
Gretaren familia haurra de-

presioan erori zenean jabetu
zen auziak berarentzat zuen
garrantziaz: krisi klimatikoaz
larrituta, 11 urterekin gaixotu
egin zen eta jateari, eskolara
joateari eta hitz egiteri utzi
zion, aitak gogoratu duenez.
Orduan diagnostikatu zioten
Asperger sindromea.
Thunberg oso-oso azkarra

da, sindromea duten gehie-
nen antzera. Munduan zehar
bidaiatzen ari dela eta, esko-
lara joateari utzi behar izan
dio aurten eta urruneko ikas-

taroa jarraitu du. Hala ere,
izugarrizko notak atera ditu.
Bere aurkariek, ordea, erabil-
tzen dituen hitzak kritika-
tzen dituzte. Zentzuzko dis-
kurtso bat egin beharrean
krisi klimatikoaren larritasu-
na areagotzea egozten diote
eta urtarrilean Davosko Foru-
mean esan zituenak ekartzen
dituzte gogora: «Zuek ikara-
tzea nahi dut, nik egunero
sentitzen dudan beldurra
senti dezazuen».
Thunbergek aberastu egin

ditu, baina, bere argudioak
azken hilabeteetan. «Egin ie-
zaiozue kasu zientzialariei»,
eskatu zuen aurreko astean
Washingtonen, AEBetako
Kongresuan.

Gehienetan bere hitzak
«zuzenegiak» direla gazteak
berak onartzen badu ere, bere
izaera ulertzeko ez da Thun-
bergek duen Asperger sindro-
mea soilik kontuan izan be-
har. Thunberg bezalako
pertsonaiak ulertzea zaila da
Suediatik kanpo. «Azken ha-
markadotan Suediako hez-
kuntza programak izaera kri-
tikoa bultzatzen du, ezagutza
hutsaren gainetik», dio Kata-
rina Baarlingek, Uppsalako
Unibertsitateko politologoak.
Severn Cullis-Suzuki biolo-

go kanadarrak argi du Thun-
bergi «indartsua delako» egi-
ten zaizkiola hain kritika
gogorrak. «Iraultzara deitzen
du, eta horregatik isilarazi

nahi dute»,  gaineratu du
1992ko Rioko gailurrean 12
urte zituen biologoak.
Azken asteetan beste espa-

rru ideologiko batetik iritsi
zaizkio kritikak, «kapitalismo
berdearen txotxongiloa» de-
la diotenen aldetik zehazki.
Bere kanpaina soilik mediati-
koa dela dioenik ere bada, eta
Barack Obamak eta aita san-
tuak gaztea hartzean egin
dizkioten laudorioak aipatu 
dituzte. Dudarik ez klima la-
rrialdiaren aurkakoa kanpai-
na mediatikoa dela, baina 
egungo ia borroka guztiak di-
ra horrelakoak. Badirudi ere
garaiotako antsietate exis-
tentzial eta arazo larriek bat
eginda, Thunbergen hitzak,
irudia eta izaera guztiz apro-
posak direla jendea mugia-
razteko, argi dago-eta gazteak 
eta bere borrokak mundua
astindu dutela milioika nera-
be kalera ateraz, bere ausar-
dia hauskorrarekin eta bere
ahots gazteak islatzen duen
grinarekin. Hori da bere aur-
kariek jasan ezin dutena.
Eta, gainera, ez dago baka-

rrik. Greta asko daude mun-
duan: Lilly (Ralyn Satidtana-
sar,  12 urte)  Thailandian,
plastikoaren aurkako gerran;
Leah Namugerwa ugandarra
(15 urte); Maria Jose Bejarano
de Oliveira, 18 urteko indige-
na; Artemisa Barbosa Ribeiro,
17 urteko Xakriaba herriko
gaztea, Thunbergekin izan
dena AEBetan, Militzia Liz-
beth Flaco Suira panamarra....  

Goiko irudian, Greta
Thurnbergen horma
irudia Istanbuleko kale
batean. Behekoan,
Thurnberg bera eta beste
gazte batzuk Nazio
Batuetako Erakundeak
asteon bertan egindako
klimaren gailurrean.
AFP
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M
ende erdia hutsik
daraman baserria be-
rritzen ari gatzaizkie
lagun biri, eta gauza
batek eman zion
atentzioa lerrook

idazten ari den kalekume peto-peto
honi: logelek. Jakina da bizitoki be-
zain lantoki izan dela historikoki ba-
serria eta lotarako espazioek, propor-
tzioz, gaur egun baino garrantzia
dezente gutxiago izan dutela. Kasu
honetan, logelak hegoaldera jotzen
duen 50 metro karratuko pieza luze
batean antolatzen dira. Sukaldetik
sartzen da lehenengo logelara eta
errenkadan datoz besteak: bigarrena
lehenaren ondotik, hirugarrena biga-
rrenaren atzetik eta laugarrena gibe-
lean, ohe bat edo bi gela bakoitzeko
eta korridorerik ez. Alegia, laugarren
logelara joan behar baduzu beste hi-
rurak zeharkatu behar dituzula.

Denbora aurrera doa eta pixkanaka
arautu egin ditugu etxebizitza batek

bete behar dituen bizigarritasun-bal-
dintzak, infraetxeak ekiditeko. Beteki-
zun horiek erreferentzia egiten diete
espazioen dimentsioei, instalazioei,
irisgarritasunari, egiturari, sute-ka-
suetako segurtasunari, ingurumena-
ren babesari, energia-aurrezkiari, eta
abar luze bati. Izan ere –eta uste nuen
hau garbi xamar zegoela baina badi-
rudi ezetz–, diseinuak ez dira neutro-
ak. Diseinuak baldintzatu egiten du,
diseinuak ahalbideratu egin dezake.
Esaterako, Jose Maria Echarte arkitek-
toari irakurri diodan moduan, hau-
rrek ez zuten logela propiorik izan
XIX. mendera arte, eta horrek eragin
zuzena du haien hazkuntzan eta gara-
penean. 

Hau guztia diot Eusko Jaurlaritzako
Etxebizitza Sailak berrikusi egingo di-
tuelako antza etxebizitzen bizigarri-
tasun-baldintzak, genero-ikuspegitik
besteak beste, eta makilakadak jaso
dituelako ezker-eskuin. Ezer gutxi es-
pero daiteke Onda Cero irratiko tertu-

liakide orojakileen-
gandik – «Estatua gu-
re etxeetan sartuko
da!», jada bertan ez
balego bezala–, baina
harritu nau Clara
Campoamor elkarte
feministako buruak
ikerketa serioen on-
dorioak «tontakeria»
hitzarekin gutxieste-
ak. Ines Sanchez de
Madariaga bezalako
adituek errespetu
apur bat gehiago me-
rezi dutelakoan nago. 

Espazioen antola-
menduari dagokio-
nez, dekretu berria-
ren zirriborroak bi
berrikuntza nagusi
dakartza. Lehena lo-

gela nagusi ez diren lo-
gelei dagokie. Haien aza-

lera apur bat handitzea da asmoa,
jolaserako eta lanerako leku gehiago
izan dezaten; kalitate handiagoko bi-
zitza-espazio bat funtsean, kontuan
hartuta gainera gazteak gero eta be-
randuago emantzipatzen direla. Biga-
rrena sukaldea da. Orain arte bost
metro karratuko azalera minimoa
exijitzen zitzaien sukaldeei eta asmoa
zazpira igotzea da, bertan bi pertso-
nek erosoago lan egin dezaten. Jakina,
neurri horrek ez ditu bat-batean rol
patriarkalak desagerraraziko eta ez du
kozinatzen ez duen gizona sukaldera
supituki eramango, baina ahalbidera-
tu egin dezake, are gehiago sukaldeak
jangelarekin edo egongelarekin lotu-
ra fisiko handiagoa badu, proposame-
nak dioen moduan.

Asmoa, ulertzen dut, espazioaren
antolaketaren ikuspegitik ekarpena
egitea da. Ez gehiago baina ezta gu-
txiago ere, diseinuak baldintzatu egi-
ten duelako, diseinuak ahalbideratu
egin dezakeelako. •

Ilustrazioa: ANDER GORTAZAR BALERDI

Baldintzatu, ahalbideratu

Ander Gortazar Balerdi - @andergortazar
Arkitektoa
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Ezkerraren entsalada oso ozpinduta dabil
Espainia aldean. Digestiorako gero eta zai-
lagoa da gertatzen ari den guztia irenstea,
eta, eman, goragalea ere ematera iristen
da. Ahari-jokoa plaza publikoan: Iglesias

eta Errejon, Errejon eta Iglesias, nor baino nor azka-
rrago, argiago, harroago. Eta ezker espainolaren zilbo-
rreko kaparrak (Izquierda Unidakoak, Podemosekoak,
Antikapitalistak, Equokoak, PCkoak, Ezker Errepubli-
kanokoak) eta kaparrondoak (Compromis Valentzian,
En Marea Galizian, En Comu Podem Katalunian) ari
dira bataren edo bestearen alde lerratzen. Eta jakina,
potrozorriak ere ez dira falta espektakuluaren erdian. 

Podemos omen zen Espainiako politikaren indar be-
rri liluragarria. Europan arazoz lepo galbidean zen ez-
kerraren iparrizarra izatera
deituta zegoen, bere igoe-
rak geldiezinak, meteoriti-
koak ziren eta arrakastaren
aparretan mozkortuek no-
nahi miresten zuten. Gre-
zian Syrizak sorpresa eman
zuen, Britainia Handian
Corbynek, fenomeno ezber-
dinek elkar elikatzen zuten.
Zer gertatu da, bada? Zer Po-
demosen? Zer Errejon eta
Iglesiasen artean? Zehazki,
ez dakit. Egongo da ezkerrak sortze beretik, bere gene-
tikan tatuatua, duen kainismoa. Baita ezberdintasun
txikiei darien nartzisismoa ere. Eta seguru aski, ados
egon gintezke guztiok hor nonbait egon den eta dago-
en arazoaren funtsa prepolitikoa dela, edo, nahi bada,
psikoanalisiaren eremukoa. 

Deigarria egin zait ikuskizuna harmailetatik ikusten
duten asko nola ari diren txistuka, diren eta ez diren
barrabaskeriak nola ari diren esaten, ezpainetatik po-
zoia dariela. Kaka zahar bat omen da orain Podemos.
Komuna, guztiona denaren potentzia bereganatzen
saiatu zela, proletalgoaren kultuari heresia eginez in-
dar materialei eta langileriaren autonomiari ez ikusia-
rena egin ziela, Estatuaren logikan kateatua geratu de-

la, buruzagi esperientzia gabeak eta harroputz sama-
rrak dituela. Bere osatze prozesua prekarietatean egin,
eta, azkenean, munstro deformatu izatera iritsi dela.
Eroritako arbolatik ezpalak ateratzen dibertitzen dire-
nek badute non aztarrika egin, badute motiboa dena
gaizki aterako dela pentsatu eta asmatzeko.

Baina, inork uste al zuen beste ezker bat eraikitzeko
ahaleginak, horrelako apustu batek, bere anbizioaga-
tik, inposiblez eta trabaz beteriko bide bat urratu be-
harko ez zuenik? Inork uste al zuen egoera lehengora-
tzea asmo duen operazio indartsu bat ez zela saiatuko
horrelako bultzada eraldatzaile bat birxurgatzen?
«Normala» ere bada indar sistemikoen erantzuna,
kontraerasoa. Gehitu horri protagonisten zenbait ikus-
mira hertsi eta miseria pertsonal, eta are normalagoa. 

Ez nago, inondik inora ere, Podemosek fenix hegaz-
tiarena egingo duela aurreratzen. Ez dut uste. Ez dau-
kat horren gogo ezta fede itsurik ere. Boluntarismo na-
hasgarria iruditzen zait. Baina bai esan nahi dut,
batzuetan, gauzak egiteko desira ausarta irakurketa te-
orikoak baino urrutirago heltzen dela. Egiazko erradi-
kaltasuna, sarri, bermerik gabeko apustuen gainean
eraikitzen dela, galtzeko aukera asko dituzten apus-
tuen gainean. Hasiera-hasieran, bere neurrian, holako-
halako zerbait ikusi zuten Podemosen milaka eta mila-
ka anai-arrebek Euskal Herrian. Lilurak aberkide asko
eta asko itsutu zituen. Baina beti datoz urak bere bide-
ra. Podemosek Espainia izan duelako beti abiapuntu
eta helburu. Eta hori izan du bere kondena. •

{ asteari zeharka begira }

Ezkerraren zilbor demontrea,
psikoanalisirako kasu serioa

Irakurketa teorikoetan baino, egiazko
erradikaltasuna, askotan, bermerik gabeko
apustuen gainean eraikitzen da, galtzeko
aukera asko dituzten apustuen gainean
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E
uskal Herria emigrante
herria da. XIX. eta XX.
mendeetan euskaldun
ugari abiatu ziren besteak
beste Ameriketara askota-
riko arrazoiak zirela eta.

XX. mendearen hasieran, milaka joan
ziren etorkizun hobe baten bila, gehie-
nak Nevada, Montana, Idaho eta Kalifor-
niara. Baina amets amerikarra garesti
ordaindu beharra zegoen, urruntasuna
eta bakardadea lanbide hartuz. Batzuk,
gutxienez ondo bizitzeko lain diru lor-
tuta, herrira itzuli edo han geratu ziren;
beste batzuk, baina, ez ziren inoiz itzuli
eta miseria gorrian hil ziren. Txomin
Malaxetxebarria izan zen horietako bat.
Bat baino ez, baina ehunka, milaka joan
ziren berarekin bateratsu. Horiek guz-
tiak omendu nahi ditu “Bakardadeaz bo-
rrokatzen” ikuskizunak Txomin Mala-
xetxeberriaren istorioa kontatuz,
antzeztuz.
Maiatzean estreinatu zuten ikuskizu-

na, Ispasterren. Ondoren, San Pedro
bezperan, Lekeition ere eman zuten.
Uda ostean, entseguak hasi dituzte
atzera berriro eta GAUR8k Jose Anto-
nio Elu, Mikel Lacalle eta Rikardo Gon-

zalez de Durana taldeko kideekin hitz
egiteko aukera izan du, proiektu ho-
rren nondik norakoen berri jakiteko. 

«GU ERE EMIGRATZAILEAK IZAN GINEN» 

Jose Antonio Elu antzezpenaren zuzen-
dari eta proiektuaren sortzaileak aspal-
di irakurri zuen Koldo San Sebastian
kazetariaren artikulu bat, Txomin Ma-
laxetxebarriaren bizitzaren berri ema-
ten zuena. Hori buruan, istorio hura
jende askorena, Euskal Herritik atzerri-
ra joandako beste lagun askorena izan
zitekeela pentsatu zuen. Malaxetxeba-
rria Gizaburuagakoa zen, Ameriketara
joandako beste hainbat bezala. Izan
ere, Eluk dioenez, joan den mende ha-
siera hartan Gizaburuagako bizilagu-

nen ia %30 joan ziren AEBetara. Joan
eta jan, horretara joaten baitziren. 
Ikuskizunarekin, «garai batean gu ere

emigratzaileak izan ginela» gogorarazi
nahi dute. Emigrazioaren gaineko haus-
narketa da, beraz, baina baita maioraz-
koaren gainekoa ere, «onerako eta txa-
rrerako. Maiorazkoari esker baserriak
eta lurrak banatu gabe jarraitzen zuten
mendeetan. Baina oinordeko ez zirenek
baserritik alde egin beharra zeukaten
etorkizun oparo baten bila. Eta ez zuten
amets hori beti betetzen», dio Eluk. 
Elu 60ko hamarkadatik musika talde-

etan gitarra jotzen ibili izan da, eta ez-
kondu ondoren jardun musikala Lekei-
tioko Estudiantinara mugatu zuen. Hala
ere, duela urte bi Mikel Lacalle eta Felipe

«Bakardadeaz borrokatzen»
ikuskizuneko antzezleak eta
musikariak. 
Belen URRUTXURTU

BAKARDADEAK GARAITU ZITUENAK
Xabier Izaga Gonzalez

XX. mendearen hasieran milaka
euskaldun abiatu ziren Ameriketako 
Estatu Batuetara etorkizun hobe
baten bila, gehienak Nevada,
Montana, Idaho eta Kaliforniara.
Nevadara joan zen artzain Txomin
Malaxetxebarria gizaburuagarra 19
urterekin eta, bertako basamortuan
burua galdu ondoren, Estatuko
Espetxeko gas ganberan bizia ere
galdu zuen 58 urterekin. Txominek
bezala herritik urrun bakardadea
lanbide izan zuten etorkin guztiak
omendu nahi ditu «Bakardadeaz
borrokatzen» ikuskizunak.
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Zelaietarekin jotzen hasi zen Gasteizko
Abetxuku auzoan, De la Casa anaien es-
tudioan. Malaxetxebarriaren istorioa
aspaldi irakurri eta haren gaineko kantu
bat egin zuen, Bizkaiko Kantu Txapelke-
tan Sortzaileen Saria eraman zuena. Iaz,
Abetxukuko taldeak kantu hori prestatu
eta zerbait gehiagorako bide izan ziteke-
ela pentsatu zuten. «Rockeroak ez direla
inoiz hiltzen –dio Eluk irribarrez–, baina
edade honegaz, zer edo zer gehiago
eman behar genuela pentsatu genuen,
jendeak interes handiagoa edukitzeko.
Eta istorio hori beste kantu batzuekin
lotuz gero, eta nik baneuzkan beste kan-
tu batzuk eginda, ikuskizun bat egin zi-
tekeela ikusi genuen». Hartara, Ardi Ilun
Blues Band izango zen musika taldeari
bertsolariak eta dantzariak ere batu ziz-
kioten ikuskizun horretarako.

HAN ERE, EUSKALDUN

Txomin Malaxetxebarria gizaburuaga-
rra 1912an abiatu zen AEBetara, 19 urte
baino ez zituela. Hara joan eta ez zen
inoiz itzuli. Hainbat urte eman zituen
Nevadako basamortuan bakardadea la-
gun edo, hobeto esateko, etsai, burua
galtzen hasi zen arte. Nevadan bizi izan
zen eta bertako Estatuko Espetxean hil
zuten, gas ganberan.
Busturialdetik eta Lea-Artibaitik jen-

de askok egin zuen urte haietan AEBe-
tarainoko bidea, batez ere barnealdeko
jendeak, Eluk dioenez. «Lekeitio itsas
portua zenez, hango jendeak bazeukan
lana itsasoan, baina baserritarrek itsa-
soan lan egitea, pentsatu ere ez. Ingu-
ruko herrietatik, jende mordoa joan
zen. Gipuzkoatik berdin, kostakoak ez,
baina barrualdekoak asko, eta Nafarro-
atik, Lesaka, Etxalar eta inguru horre-
tatik, pilo bat. Garai hartan han, Estatu
Batuetako mendebaldean, artzain
gehienak ziren euskaldunak. Ez zegoen
Iparraldekorik edo Hegoaldekorik. Eus-
kal etxeetan batzen ziren denak, euskal
kantuak abesteko, hemengo ohiturak
gorde, musean egin... eta ezkondu ere
elkarrekin ezkontzen ziren maiz». 

JOAN ZIRENEI OMENALDIA

Mikel Lacallek azpimarratzen du beren
lana batez ere omenaldi bat dela, hara

joan zen jende horri eskainitakoa.
«Adierazi nahi dugu batzuetan hura
zerbait bukoliko gisa ikusten dugula,
amets amerikarra eta abar, baina oso
gogorra izan zela argi utzi beharra da-
go. Eta oraingo etorkinekin lotuta, ga-
rai desberdinak diren arren, batzuetan
arinkeria handiz hitz egiten dugula,
oso ondo bizi direla esanez, eta, gaine-
ra, laguntza publikoez baliatzen direla.
Islatu nahi dugu, oro har, zer gogorra
den beste leku batera joatea, hizkuntza
arrotz bat egiten den leku batera, men-
dira, basamortura...». 
Ildo beretik mintzo da Rikardo Gon-

zalez de Durana. Garai hartako istorio-
ak gaur egun ere gertatzen diren antze-
ko egoerak salatzeko baliagarriak direla
nabarmendu du. «Malaxetxebarria
1952. urtean hil zuten gas ganberan,
gaur egun AEBetan indarrean dago he-
riotza zigorra, eta Pablo Ibar heriotza-
korridorean egon da luzaroan, eta bera
bezala beste asko, jakina. Bakardadea
aukeratua denean, onuragarria izan
daiteke, baina hala ez denean, hainbat
urte igarota ere, benetako dramak ger-
tatzen dira». Orain aspaldi ez dela, Gas-
teizen bere etxean denbora luzean hilik
izandako andrea aurkitu zutela ekarri
du gogora. «Txominen garaia eta orain-
goa alderatzen baditugu, formak guztiz
aldatu direla ikusten dugu, Internet eta
teknologia berrien garaia da hau, baina
pertsonaren beharrak antzekoak dira,

Joan den mendean ospe handia hartu zuten euskal artzainek AEBetako mendebaldean. 

Mikel Lacalle, Rikardo Gonzalez de Durana eta Jose Antonio Elu.  Endika PORTILLO I FOKU
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arazoak berdintsuak: bakardadea, baz-
terkeria... eta, haien ondorioz, antzeko
dramak sortzen dira».

TALDEA

Rikardo Gonzalez de Durana eta Felipe
Zelaieta dira bertsolariak, protagonista
eta narratzailea, hurrenez hurren. Feli-
pe, gainera, gidoiaren egilea da. Dan-
tzariak Lander Arriaga amorotarra eta
Eneko Balerdi aiarra dira. Ballet dan-
tzaria, Ane Meabe gaztea da, Lucia La-
karraren eskolakoa. Musikaz Ardi Blues
Band arduratzen da: Alberto eta Nando
de la Casa anaiek baxua eta teklatuak
jotzen dituzte; Alfonso Rojo Gorrik, ba-
teria; Jose Antonio Eluk, gitarra; Mikel
Lacallek gitarra eta abestu ere egiten
du; eta Felipe Zelaietak, gitarra, txistua
eta ahotsa jartzen ditu. Guztira, 14 la-
guneko taldea, artistak eta teknikariak
kontuan izanda. Bi dantzariak dira. 
Ardi Ilun Blues Bandek abesten di-

tuen letra gehienak Eluk eginak dira,
eta baten batzuk Zelaietak. Musika
konponketak, berriz, Alberto eta Nan-

do de la Casa anaiek. «Musikari ezagu-
nak dira, eta oso maila handikoak, bes-
teak beste Ruper Ordorikarekin ibi-
liak», dio Eluk. 

ANTZEZPENA

Lanaren gai nagusia bakardadea da,
eta horrek dakarren desesperazioa.
Tarteka umorez tratatuta, baina alde
dramatikoa nabarmenduta.
Txomin bakarrik dago, Nevadako ba-

samortu batean, «karro-kanpo»; alegia,
«artzain haiek karabana, zaldia eta txa-

kurra alboan egoten ziren», azaldu du
Eluk, «eta ardiak. Horrela sei bat hila-
bete egoten ziren. Eta han zeudela
amets egiten zuten». Amets horiek ere
agertzen dira ikuskizunean, balletaren
bidez. Istorioaren atalen artean, berriz,
euskal dantzariak agertzen dira. Txo-
minen heriotza ere ballet dantzariak
antzezten du, “Legends of the Fall” fil-
meko musikarekin, gas ganberako kea
eta guzti. Azken kantua Ruper Ordori-
karen “Zaindu maite duzun hori” da,
halako ondorio baten adierazle: «Txo-
min Ameriketara joan barik Gizabu-
ruagan geratu izan balitz, haren bizitza
bestelakoa izango zen, bere lagunekin,
bere herrian», azaldu du Eluk. 
Proiektua Abetxukoko Kultura y Na-

tura elkarteari eta Lekeitioko Zehatz
Mehatz musika elkarteari esker atera
dute aurrera, soinu ekipoa eta beste
hainbat baliabide jarri baitituzte euren
eskuetan. 
Ikuskizuna Bizkaian bezala Euskal

Herriko beste edozein bazterretan ere
eskaintzeko asmoa dute, eta eurekin
harremanetan jarri nahi dutenentzat
badute web orri bat: bakardadeaz.kul-
turaynatura.com. Emanaldi bat Gas-
teizko Aihotz plazan egiteko asmoa
dute, oraindik lotu gabe badute ere.
Eluk interes berezia du plaza horretan
jotzeko, 1978an hantxe jo baitzuen
folk talde batekin, Oskorri eta Josu eta
Jokinekin batera, plaza gainezka zego-
ela, eta gogoan du hilabete bat lehe-
nago Iruñean hil zuten German Ro-
driguezi kantu bat eskaini ziotela. «Ez
naiz hilko bertan berriro jo barik», dio
Eluk barrez, «hori odolean daukat sar-
tuta».

Ardi Ilun Blues Band, Abetxukuko
taldea, Lekeitioko emanaldian. 
Belen URRUTXURTU

Txomin Malaxetxebarria 19 urterekin abiatu zen AEBetara
eta ez zen inoiz itzuli. Hainbat urte eman zituen Nevadako
basamortuan, burua galtzen hasi zen arte. 58 urte zituela,
Estatuko Espetxeko gas ganberan hil zuten

Ikuskizunarekin, «garai batean gu ere emigratzaileak izan
ginela» gogorarazi nahi dute. Emigrazioaren gaineko
hausnarketa da, beraz, baina baita maiorazkoaren
gainekoa ere, «onerako eta txarrerako»
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New York, ozeanoa
zeharkatu ondorengo
lehenengo geltokia
euskal etorkinentzat,
mendebaldeko desertuko
bakardadera heldu aurretik. 

Txomin Malaxetxebarriaren bizitzaren

bidez euskaldun askoren bidaiak eta

bizimodua kontatzen ditu

“Bakardadeaz borrokatzen” lanak.

AEBetako mendebaldean aurkitzen

zituzten baldintza haietan, ez zen gauza

bitxia gero eta aldarte garratzagoa

izatea. 

Joan den mendearen hasieran Euskal

Herritik Ameriketara joandako milaka

artzainen gaineko datu asko bildu

zituen Koldo San Sebastianek, tartean

Domingo Malaxetxebarriaren

ibilbidearen eta heriotzaren gainekoak.

San Sebastianen lana izan da

“Bakardadeaz borrokatzen”

ikuskizunerako iturri nagusia. 

Domingo Malaxetxebarria

Gizaburuagako semeak, Euskal Herrian

beste askok lez, AEBetara emigratu

zuen 1912an, 19 urte zituela.

Gizaburuagako 90etik gora gizon-

emakumek egin zuten bide bera urte

haietan. Urte hartako martxoan New

Yorkera iritsi eta handik Nevadara joan

zen, Humboldt konderriko Paradisera,

hain justu, han bere anaia bi bizi ziren

eta. Paradisen, izen hori gorabehera, ez

zuen zorionik topatuko, ezta hurrik

eman ere. Urteak joan ziren, urte

gogorrak basamortu haietan, eta

Domingoren anaiak eta beste asko

etxera itzuli ziren. Bera ez, ordea, eta

bizi baldintza gogor haiek eta denborak

izaera aldatu zioten. Gero eta

zakarrago, bortitzago eta, ezinbestean,

bakartiago bihurtu zuten. Eta burua

galtzen joan zen.

1947an, liskar bat izan zuen Nevadako

iparraldeko ostatu batean beste

euskaldun batekin, Claudio Yturriaga

ereñarrarekin, hain zuzen. Domingok

buruan jo zuen ereñarra eta ospitalera

eraman behar izan zuten.

Malaxetxebarriak Poliziari esan zionez,

ogia eman ez ziolako egin zion eraso.

Urte biko kartzela zigorra eta 5.000

dolarreko kalte-ordaina ezarri

zizkioten. Kartzelatik irten baino lehen

azterketa psikiatrikoa egin zioten, eta,

behin kalean, aldean zentimorik ez

zuela eta bere ospe txarra zabalduta,

inork ez zuen kontratatu nahi izan.

Aurrerantzean alderrai ibili zen

konderrian zehar. 

1951ean Winnemuccako ospitalean

sartu zuten, behartsuen atalera. Handik

egun gutxira, ospitaleko bainugela

batean itxi eta irteteari uko egin zion,

ospitaleko langile batek komuneko atea

zabaldu zuen arte. Domingok

hoditeriatik askatu zuen burdina batez

langilea zauritu eta alde egin zuen.

Ihesean, adineko paziente bati hainbat

kolpe jo eta hil egin zuen, eta beste

horrenbeste egin zuen momentu

hartan agertu zen erizain batekin ere.

Zenbait lagunek Domingo menderatu

ostean, Poliziak atxilo eraman zuen,

bere onetik aterata, eta polizia etxeko

zelda batera sartu zutenean, guztiz

baretu zen, «ezer gertatu izan ez balitz

bezala». Lehen aldiz giltzapean egon

zenean burutik sano ote zegoen

jakiteko egin zioten azterketak ez zuen

ezertarako balio izan, ez fiskalaren

ustez behintzat, «indar handiko gizona

da, ez dago burutik eginda»

azpimarratu baitzuen; ezta

epaimahaiaren ustez ere, erizainaren

heriotzaren errudun jo eta, ondorioz,

gas ganberan hiltzera zigortu baitzuten. 

Carson Cityn hil zuten, Estatuko

Espetxeko «gas ganbera berrian»,

1952ko azaroaren 13ko goizeko seietan,

norbaitekin hitz egiteari edo nahi

bereziren bat asetzeari uko egin

ondoren. 

DOMINGO MALAXETXEBARRIA, BAKARDADEAK ETA BIZIMODU LATZAK BURUA
GALARAZITAKOA, AMETS AMERIKARRA BETE EZ ZUTENEN ORDEZKARI
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Zalantzarik gabe. Gipuzkoako adinekoen egoitzetan eta eguneko zentroetan lan egin dutenei alfonbra gorria jarri beharko genie-

ke, jendarte ondradu baten izenean. Gero eta zaharragoak gara, gero eta zaurgarriagoak, zaintza eta konpainia gero eta beharrez-

koagoak ditugu. Aldiz, bakardadea da gora egiten duen bakarra. Berez korapilatuak diren gure bizitzetan zaintzarena gehitu be-

har, korapilo mingarria eta mingotsa, ondo zaindu nahiaren eta ezinaren arteko soka tenkatua. «Adinekoen egoitzetan eta

eguneko zentroetan ondo egoten dira», esaten dute ezina samurtu nahi duten ahotsek. Ahalik ondoen egoten dira bertako zain-

tzaileek dena ematen dutelako, beti erlojuaren kontrako zaintzan aritu arren. Urteak daramatzate 5.000 langile inguruk beren lan

baldintzak hobetzeko borrokan. Eta lan baldintzak hobetzeak zuzenean gure zaharren zaintza hobetzea dakar. Zuzen-zuzenean.

Badirudi Gipuzkoako Foru Aldundiak ez duela ikusi nahi, ezta entzun nahi ere. Langileen %95 emakumeak dira eta, esanda bezala,

zaintza da beren lana, hainbeste mendetan etxean ezkutatu den lehen lerroko beharra. Horixe, entzunak eta ikusiak izatea ez

ezik, alfonbra gorria ere merezi dute. Amagoia Mujika Telleria 

ALFONBRA GORRIA MEREZI DUTE

Jon URBE | FOKU

C IKUSMIRA
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E
lhuyarren Zien-
tzia Azokan pro-
tagonistak Euskal
Herriko gazteak
dira, Derrigorrez-
ko Bigarren Hez-

kuntzako eta Batxilergoko 12
eta 18 urte bitartekoak. Finean,
haiek garatutako proiektuen
azoka da eta ikerketa zientifi-
koa eta garapen teknologikoa
barrutik bizitzeko aukera bat
izan nahi du. Elhuyarren hi-

tzetan, «zientzia-hezkuntza
formalaren osagarri izatea eta
oinarrizko eta zeharkako gai-
tasunak landuz STEAM –Scien-
ce, Technology, Engineering,
Arts and Mathematics– arloe-
tan sakontzea du helburu».
Gazteek zientziarekiko eta tek-
nologiarekiko duten interesa
eta motibazioa piztu nahi ditu
ekimenak eta, bide berean,
ekintzailetasuna eta sormena
bultzatu. 

Parte hartu nahi dutenek, bi
eta lau lagunen arteko talde
txikiak antolatu behar dituzte
eta ikerketa proiektu bat edo
proiektu teknologiko bat di-
seinatu eta garatu. Bide horre-
tan Euskal Herriko Unibertsi-
tateko ikertzaile profesionalen
aholkua ere jasoko dute uni-
bertsitatera bertara egindako
bisita batean. 

«Zientzia Azokan parte har-
tuz sariak gazteentzat bizipen
bihurtzen dira, batetik iker-
tzailearekin harremana izan
eta urtean zehar proiektua be-
ra garatzeko harremana dute-
lako eta, bestetik, Bilboko azo-
kan edota Europako beste
hainbat azokatan parte hartze-
ko aukera izan dezaketelako.
Era berean, formazioa edo be-
kak jasotzeko modua izan de-
zakete eta zentro teknologiko-
ren baterako bisita tutorizatua
ere eska dezakete», nabarmen-
du dute Elhuyarretik. 

BIZIPEN ABERASGARRIA

Bultzatzaileek nabarmendu
dutenez, Zientzia Azoka ez da
lehiaketa bat, «elkarlanean oi-
narritutako bizipen aberasga-
rri bat baizik». Beraz, ez da ira-
bazle edo galtzailerik, baina
zehaztutako irizpideak ondo-
en betetzen dituzten lanak na-
barmendu egingo dira. Sariek
zientzia eskaintzen dute, auke-

ratuek ikerketa-zentroetara
eta beste azoka batzuetara joa-
teko aukera izango baitute.

Estatuko eta Europako zien-
tzia-azoken hitzarmenei esker,
Elhuyar Zientzia Azokan parte
hartzen dutenek beste zientzia 
azoka batean parte hartzeko
aukera izango dute: Expore-
cerca, Galiciencia, Mostra Na-
cional de Ciência de Portugal,
Milango “I giovani e le scien-
ze” eta MILSET.

Era berean, kategoria bakoi-
tzeko bina talde ere aukeratu-
ko dituzte Tecnalia, IK4, Nei-
ker-Tecnalia ,  CFM eta CIC
nanoGUNE ikerketa zentroe-
tan, besteren artean, bi egune-
ko egonaldiak egiteko. «Bi egu-
notan ikertzaileak eta haien
lanak ezagutzeko aukera izan-
go dute gazteek, baita haiekin
lan pixka bat egiteko ere». 

Museoetarako eta interpre-
tazio-zentroetarako sarrerak
ere banatuko dituzte, lagunar-
tean edo kuadrillan joan ahal
izateko eta gazteek zientzia ai-
sialdiarekin lotzeko. Azkenik,
Komunikazioaren saria irabaz-
ten duen taldeak Elhuyarren
egonaldia egingo du, «zien-
tziaren komunikazioan egiten
duen lana gertu-gertutik eza-
gutzeko».

Izen ematea doakoa da eta
epea zabalik dago hemen:
zientzia-azoka.elhuyar.eus. 

GAUR8

ZIENTZIA AZOKA
Gazteen ikerketa zientifikorako grina
piztu nahi du Elhuyarrek

Elhuyarren Zientzia Azoka ekimenak badu dagoeneko
aurtengoa, 2019-2020 ikasturteko edizioa. DBH eta
Batxilergoko 12 eta 18 urte bitarteko gaztetxoak
tentatu nahi ditu ikerketa zientifikora eta amua honakoa
da: taldeak osatu, ikerketa-proiektu bat diseinatu eta
garatu. Bidean profesionalen aholkua jasoko dute. 

Zientzia Azokak 12 eta 18 urte
bitarteko gazteei ikerketa
zientifikoa gertutik ezagutzeko
aukera eskaintzen die. 
GAUR8

DIBULGAZIOA / b
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E
nergetikoki, husteko garaia da
iraila. Behar eta nahi ez ditugu-
nei joaten uztekoa. Hiltzekoa, bi-
zitzeko. Kanporatzekoa, gure ba-

rrenean bizipen eta ezaugarri berriei
lekua egiteko. 

Haizegoak morkotsez bete ditu bide-
ak. Oinak beren zimelean kolorerik ede-
rrenak hartu dituzten hostoen artean
sartu ditut. Naturarekin elkartuta, hobe-
ki ikusten ditugu gure argi-ilunak. Eta
gure izaerarekin batzen uzten ez digu-
ten oztopoak askatzen has gaitezke.

Sasoi ona da iraila gorputzetik idazten
hasteko. Hitzak polit jostetik harago joa-

ten saiatzeko. Arrazoitik, burutik, zen-
tsuratik, autozentsuratik libre. Kiloka
zintzotasun eta eskuzabaltasun eska-
tzen du horrek. Biluzik ibiltzea itsusiak
iruditzen zaizkigun gure aldeak eraku-
tsiz. Gure zauriak. Norbaiti inporta al
zaizkio?

Irakurle bezala, idazlea bilatzen dut
testuetan. Poza hartzen dut lotzean,
konpartitzean, identifikatzean. Agian
zuk ere bilatuko nauzu ni. 

Nire gorputzak zer berri kontatzen
ahal dizun asmatu nahian nabil. Gor-
putz bakoitza bakarra eta berezia izanik,
hamaika istorio izanen ditu seguru, bai-

na azalaren hizkuntza ulertzen ikasi be-
har dut. Arnasari entzuten, atzamarrei
teklak edo boligrafoa jarraian zapaltzen
uzten, zuzentasunak eta perfekzionis-
moak pausatu gabe. Zer kontatu nahi du
nire gorputzak? Hori ere aditu behar
dut, nahi duena egiten duelako... eta
nahi duenean. Bere erranak harrapatze-
ko kale erdian apunteak hartzen ibili
naiz, tarteka koadernoa motxilatik atera
eta idazten.

Gorputzetik idazteko, sabelari hitza
ematen ikasi behar dut oraindik. Hitza
sabelari itzultzen. Hitzari sabela ema-
ten. Sabela hitzari bueltatzen. •

hutsa

Gorputzetik
Maider Iantzi

Goienetxe
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H
auteskundeak berriro! Azaroa-
ren 10erako agindu ditu Espai-
niako presidenteak, azkeneko-
ak egin eta sei  hilabetera.

Laugarren hauteskunde orokorrak az-
ken lau urteotan… Baina ze adar jotze
mota da hau! Txotxongiloak gara ala?
Ariketarik demokratikoenak omen di-
ren hauetan guztion 560 milioi euro
xahutzea larria bada, oraindik eta kez-
kagarriagoa deritzot herritarrokin egi-
ten duten erabilera arin eta maltzurrari.
Alderdiek ditzatela ordain gastu guztiak,
eta Kongresua geldirik dagoen bitartean
parlamentariak ordainsaririk gabe gera

bitez. Nork ez ditu entzun iritziok, bolo-
bolo dabiltza lankideen artean, kalean,
tabernan… Bitartean, baina, milioika eu-
ro patrikaratzeaz gain, hitz bakoitzeko
sudurra luzatzen zaien agintariek txo-
txongiloak lez gaituzte erabiltzen, eta
iruzurraren erantzukizuna herritarren
bizkarrera zamatzen dute hautetson-
tziak beeeerriro jarriz. Pedro Sanchez ar-
tzainak eta aurrerakoi auto izendatuta-
ko alderdiek kataklismora eraman nahi
gaituen España+ otsoari aurre egiteko
herritar ardiok beeeerriro bozka deza-
gun erregutuko digute falta diren 44
egunetan guztietan. Betiko leloa lelooi.   

Bada, iruzur galant hau behin betirako
amaituko bada, nago sistema parlamen-
tarioa bera aldatu egin beharko litzateke-
ela gehiengo osoak jokoz kanpo utziz.
Adibidez, Gobernua gutxienez hiru alder-
dik osatuz, non alderdi bakoitzak gehie-
nez %35eko ordezkaritza izango zukeen,
eta hauteskundeak 4-6 urtera soilik dei-
tuz. Hartara legeak halabeharrez Parla-
mentuaren benetako eztabaidatik, elkar
lanetik eta akordioetatik onartuko lirate-
ke. Zailagoa bezain sanoagoa, zalantzarik
gabe, baina lobby sozialak eraginkorrago-
ak izango lirateke, eta, aitzitik, lobby eko-
nomikoak gehixeago sufrituko... •

0hutsa

Txotxongiloak gara?

Xabier Mikel
Errekondo
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hun urte bete berri ditu Mario Bunge (Bue-
nos Aires, 1919ko irailak 21) fisikari, filosofo
eta epistemologo argentinarrak. Askoren abu-
ruz, zientziaren filosofo handienetakoa den ho-
nek, filosofo errealista, zientifista, materialista
eta sistemista gisa du bere burua, errealismo

zientifiko eta filosofia zehatzaren defendatzaile izanik. Be-
re idazle ibilbide luze eta oparoan ia urte beste liburu ida-
tzi ditu, horietatik ezagunenak “Zientzia, bere metodoa eta
bere filosofia” (1960), “Ikerketa zientifikoa” (1967) eta “Filo-
sofia Tratatua”-ren zortzi bolumenak aurkitzen direlarik
(1974-1989). Horrez gain, pseudozientzien –psikoanalisia,
homeopatia zein ekonomia dominantea– aurka agertu
duen postura publikoaga-
tik da ezagun Bunge, baita
hamaika korronte filoso-
f ikoren krit iko gisa
ere –existentzialismoa, fe-
nomenologia, postmoder-
nismoa, hermeneutika
edo marxismoa, besteak
beste–. Bere ibilbidea La
Platako Unibertsitateko
fisika teoriko eta filosofia
irakasle gisa hasi bazuen
ere, Buenos Airesekoan ja-
rraitzeko, 1963an erbeste-
ratu egin zen, eta, AEBeta-
tik eta Alemaniatik pasa
ostean, Kanadako McGill
Unibertsitateko irakaslea
da 1966tik, egun irakasle
emeritu izanik logika eta
metafisika alorrean.

Bere lanaren erreferen-
tziak erabilitakoa naiz
nire zientzia dibulgatzai-
le ibi lbide laburrean,
nahiz eta, egiari zor, be-
re obra ez dudan ezagu-
tzen. Egunotan Bungeri
egin elkarrizketa hainbat
irakurtzen egon naiz, bai-
ta bere aurka idatzi diren
kritika batzuk ere. Ez dago

zalantzarik bere mendebetetzean zorionak jasotzea merezi
duenik eta opari gisa –partekatzen ditudan– bere baiezta-
pen batzuk utziko ditut hemen, bere lanera hurbiltzeko
gonbita egitearekin batera: «Filosofia trantze txarra pasa-
tzen ari da, pentsamendu originalik ez dagoelako. Filosofia
irakasle gehienak antzinako filosofoak komentatzen ari-
tzen dira, problema berriei aurre egin ordez». «Zientziak
eta filosofiak ezin dute elkar joka aritu. Are, eskuz esku
egin behar dute aurrera, ikerketa zientifikoak suposizio fi-
losofikoak eta ondorio filosofikoak baititu». «Zientziari
beldur izan dio beti eskumak, eta egun baita ezkerrak ere».
« Zientzialariek kolegentzat idazten dute, eta ez herriaren-
tzat. Zientzialariek dibulgazioa ere egin beharko lukete, eta

zientzia kazetariek infor-
matu egin beharko lukete
idatzi aurretik». 

Azken hori, bestela ezin
zenez, nire egiten dut,
Bungerentzat ziur aski
pseudozientzalari soil
bat naizen honek. Mar-
xista bezala, dialektikari
egiten dion kritika az-
tertzeko tartetxoa hartu
dut eta ezin naiz Bunge-
rekin bat etorri, ez zien-
tzialari, ez eta batez ere,
militante gisa. Zer esan
egiaz eta mundu hobe ba-
ten bidean egin behar de-
naz Gudari  Egunaren
biharamunean! Izan ere, 
batera edo bestera, zien-
tzialari gisa esaten ahal
dudana da Herri honetan
tarte handiagoa eman be-
harko geniokeela zientzia-
ri, arreta handiagoa jarri
eta zentralitate handiagoa
eman, batez ere estrategia
politikoaren alorrean. Ho-
rixe gaurkoan nire ekar-
pena eta agurra euskal ze-
ruan pizturiko izar gorri
guztiei! •Mario Bunge fisikari eta filosofo argentinarrak ehun urte bete berri ditu. 

Gorka Zozaia - @zotz_
Kimikaria
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G
ogoan daukat aspalditxo Juankar Muga
zenari (orain “Juankar Sarean” deitu be-
harko diogu?) egin nion elkarrizketa ba-
tean esaten zuela topera bizi izan zituela
gaztaroko taberna, rock-and-roll eta ekin-
tzaile garaiak; eta horregatik orain ez zela

gai berak bizi izandakoa kontatzeko, hala bizi izanda
gogoratzeko zailtasunak zituelako. Ezinbesteko fun-
tzio hori, gertatutakoa kontatzekoa, Pablo Cabeza ka-
zetariak betetzen zuela, zurrunbiloa erdi-erdian bizi
gabe, bertan alboan egonda horren guztiaren lekuko
fidela izan zelako.

Zurrunbiloen biratan zorabiatzeko aukera egon ohi
bada ere –eta halakoak ere bizi izan ditudan arren–
gai izan nintzen sasoi batean gertatutako hainbat gau-
za batu, dokumentatu eta bere testuinguruan gorde-
tzeko. Hala, pilatuta ditut ehunka flyer, argazki, anota-
zio, aldizkari, fanzine, prentsa errekorte, kartel, binilo,
CD, maketa eta kamiseta,
besteak beste.

Leku desberdinetan saka-
banatuta ditut horiek guz-
tiak eta aitak aspalditik esa-
ten zidan beraien etxean
ditudanak eramateko edo
botatzeko. Era berean, zu-
rrunbilo horietan bizipen
asko partekatu genituen la-
gun batek, batutakoaren ja-
kitun, askotan esaten zidan
hori guztia Pablo Cabezari
emateko hark hobe gorde
eta erabilera eman ziezaion.

Urteak pasatu dira oharkabean eta hara non bizi-
tzak eraman nauen gurasoen etxea sarriago bisitatze-
ra. Hala, modu horretan, izan dut asti apur bat gaur
egungo belaunaldiek ezagutu ez dituzten hainbat
konturekin topo egiteko, birdeskubritzeko, eta era be-
rean oroimena freskatu dudan heinean ospatu dut bi-
zi izan genuen guztia, eta gauden bezala, ondo esango
nuke, aurretik bizitzeko dugun guztia ere. 

Batutako guztiaren artean bitxia iruditu zait gure
garaian musika taldeen eta garaiko aldarrikapenen
kamisetak eskuratu eta janzteko genuen ohitura za-
baldua; eta baita ere arropa horien tamaina handia!!!

Horregatik, bilaketa horretan topo egin dut dozenaka
oroimen batzen dituzten elastiko bakanekin.

Horietako bakoitzak testuinguru bat dauka, istorio
bat edo gehiago, usain bat eta bizipen bat gutxienez.
Hori gogora ekartzeaz gain, gure gaztaroaren oinarri
izan ziren Arrasateko bi gaztetxeen historia paralelo-
ak daude: musika, autogestioa, ekintzailetasuna eta
azken finean probatuz eta arakatuz bizitzari zukua
ateratzeko ahalegina luzaroan behintzat izan genue-
na. Musika taldeek ez bezala, ekimen autogestiona-
tuek –garai batekoek behintzat– ez zuten nork jaso
haien historia, haien gorabeherak, lorpenak eta aka-
tsak. Badakizue, guztiona den heinean aldi berean ez
da inorena; eta konturatu orduko, horren kontzientzia
hartu bitartean, beranduegi izan daiteke gertatutakoa
jasotzeko eta gerorako gordetzeko.

Hortaz, entretenimendu gisa, eta batu eta pilatuta-
koari etekin pixka bat ateratzeko besterik ez bada ere,

kamiseta bakoitzeko testu labur bana idazten dihar-
dut Twitterren #kontamisetak eta #kamitales hashtag
edo traolak erabilita. Hainbat arrasatear eta bestelako
zalek eskertu dute burutazioa, gure memoria histori-
koaren eta bizipenen parte ere badirelako; kontuok
ezagutzen ez zituztenetako batzuek horri esker gure
iraganari buruz gehiago ezagutzen ari direlako; eta
hainbatek, oroimen ugari berpiztu dizkietelako.

Bizipenek bultzatutako burutazioetatik harago ez
doaz; informazio eta bizipenen uztarketatik edaten
dute. Baina hainbat helburu betetzen dituzte eta ho-
rietako bat, hemen ere, errelatoa guk jaso eta konta-
tzea da. •

{ koadernoa }

Oroimena jantzi

Batutako guztiaren artean bitxia iruditu
zait gure garaian musika taldeen eta
garaiko aldarrikapenen kamisetak eskuratu
eta janzteko genuen ohitura zabaldua; eta
baita ere arropa horien tamaina handia!!!  

Iker Barandiaran
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Z
orroagako uni-
bertsitatean ikas-
le zela, 80ko ha-
m a r k a d a n ,
pasilloetan ikus-
ten zuen Julio

Caro Baroja. Jendartean matri-
linealtasunaren inguruko ez-
tabaida piztuta zegoen ordura-
ko eta bigarren mailako ikasle
gazte hark jakin min handia
zuen gaiarekin. Hartara, Caro
Barojarengana hurbildu eta
bere klaseetara entzule mo-
duan joateko baimena eskatu
zion. Geroztik, kultura matrili-
nealaren ikerketan dabil, oso
garbi baitauka Euskal Herria
kultura matrilineala dela. 
Hamabost urteko ikerketa
lanaren emaitza da, hain jus-
tu, “Euskal Herria, kultura ma-
trilineala” izeneko liburua.
Bertan, lau mila urte atzera
egin eta euskal jendartearen
antolaketa soziala, sinismenak
eta errituak zertan ziren ager-
tzen du Basterretxeak. Nondik
gatozen jakin, nora joan nahi
dugun erabakitzeko. 
Deskribatzen duen jendarte
matrilinealean, gizonen eta
emakumeen arteko oreka eta
lurrarekiko lotura eta errespe-
tua dira zutabe nagusiak. An-
tropologoak garbi dauka: «Pa-
triarkatua kultura matrilineala
zapaltzen ari da modu kon-
tziente batean eta gu Europako
azken tribu matrilineala gara». 

Zer da matrilinealtasuna? Pa-
triarkatuaren parean jartze-
ko joera dago eta ez dira pare-
koak, ezta?
Gure gizartea bere jatorrian
amaren aldetik sortutakoa da.
Zalantzarik gabe, Ortiz Osesek,
Jose Miguel Barandiaranek eta
Julio Caro Barojak ekarpen
handiak egin zituzten bereziki
Mariri, etxekoandreari, eta
euskal kosmologiari buruz.
Aditu horien ekarpenek adie-

razten digute euskaldunek
beste jatorri bat zutela, ez zena
patriarkala, eta euskaldunen
kultura ez zela kultura espai-
niarra. Baina aditu horiek ez
ziren konturatu senide egitura
matrilinealak zerbait gehiago
adierazten zuela, gizarte bat
eraiki zuela. Bertan natura
zen erreferentea, taldearen el-
karbizitza berdintasunean
kudeatzen zen eta oreka lortu
zuten gizonen eta emakume-
en artean. Hartara, gizonek
eta emakumeek botere aginte
antzekoa zuten begirunean
oinarrituta. 
Matriarkatuaren definizioan
dago gakoa. Oker gaude uler-
tzen badugu matriarkatuan
emakumeak duela botere osoa
eta agintea gizartean, emaku-
mea gizon patriarkalaren le-
kuan jartzen baitugu. Definizio
horrek gizarte patriarkalaren
eragina du. 
Baina hori guztia hausteko
eta hankaz gora jartzeko indar
handia egin zuten kolonizazio
prozesua martxan jarri zute-
nek. Eta oraindik prozesu hori
ez da amaitu. Gure izatearen
eta kulturaren arrasto guztiak
ezabatuak direnean, orduan
esango dut kolonizatuak gau-
dela. Bitartean, kolonizazio
prozesuan gaudela esaten dut.
Horregatik garrantzitsua da
eustea, geratzen zaigun gutxi
horri eustea.

Matrilinealtasuna orekan oi-
narritua dago eta naturare-
kin harreman estua dauka.
Noski, naturarik gabe ez gara
ezer. Gure erreferentzia Mari
da, ama lurra. Lurrik eta natu-
rarik gabe ez dago ezer, gure
herria beti egon da lurrari estu
lotuta, natura errespetatzen
jakin du, orekan bizitzen. Gure
aurrekoetatik jaso duguna ho-
ri da. Beste gauza bat da orain
nola bizi garen. 

«Europako azken tribu
matrilineala gara»

MARI CARMEN
BASTERRETXEA

Hezkuntzan dabil lanean eta

Antropologian doktorea da. Hamarkadak

daramatza matrilinealtasunaren arrastoen

atzetik, Euskal Herria jatorrian kultura

matrilineala zela oso garbi baitauka.

Amagoia Mujika Telleria

ANTROPOLOGOA



2019 | iraila | 28 

GAUR8• 22 / 23

Liburuan diozunez, herri in-
digenen sinismenak ama lu-
rraren begirunean ezarririk
zeuden eta euren garapen
teknologikoa komunitatea-
ren beharretara egokitu zu-
ten. Aldiz, Europako etnozen-
trismoak bizimodu hori
mespretxatu egin zuen. Gara-
pen teknologikoa inposatu
egin zioten gizarteari, ga-
raian agintzen zutenen mese-
detan.
Bai, horregatik esaten dut he-
rri naturala garela. Europan,
paleolitikoan, herriak oreka
batean bizi ziren, matrilineal-
tasunean. Paleolitoaren buka-
era inbasio indoeuroparrekin
etorri zen. Hor inposatu zen

patriarkatua; gizonak izan be-
har zuen agintaria. Inbasio
izugarri gogorra izan zen. Gu
gara garai hartatik bizirik da-
goen herri bakarra Europan,
gure hizkuntzarekin, gizarte
matrilineal baten azken arras-
toekin... gu gara Europako az-
ken indigenak. Hori batzuek ez
dute ulertu nahi. 

80ko hamarkadan matriline-
altasuna lehen lerrora ekarri
zuten Caro Barojak, Baran-
diaranek eta beste hainbatek.
Eta horrek eztabaida sortu
zuen. 
Konplexua da hori azaltzea, fi-
nean egoera politiko eta ideo-
logiko jakina dagoelako ezta-

baida horren mamian. Gure
izatea ezabatu nahi dutenei ez
zaie interesatzen gure beneta-
ko jatorriaren berri izatea eta
horren kontzientzia hartzea.

Nik hamarkadak daramatzat
ikertzen, eta horretan jarrai-
tzen dut, eta nire ustez euskal-
dunon izatearen jatorria ama-
ren taldeko partaidetza da.
Hori garbi ikusten da hizkun-
tzan bertan, euskaran; izeba,
osaba, amaginarreba, aitagina-
rreba, loba... “-ba” bukaera ho-
riek amaren taldeko partaide-
tza azaltzen dute. Hizkuntzan
bertan dagoeneko ikusten da
matrilinealtasuna eta senide
izenen egituran ez dago inola-
ko zalantzarik. 

Egungo senide arteko harre-
manetan ere ikusten omen
dituzu matrilinealtasunaren
arrastoak. 
Bai, familia askotan egon naiz
bertako emakumeen biogra-
fiak osatzeko eta haien egune-
roko harremanetan oraindik
arrasto horiek bizirik daudela
ikusi dut. Adibidez, gurasoek
alabarekin daukaten harrema-
na. Nahiz eta egun gizarte pa-
triarkal batean bizi, oraindik
ikusten dira matrilinealtasu-
naren arrastoak: alabak gura-
soak zaintzen ditu eta, truke-
an, etxea herentzian jasotzen
du. Horren azpian dagoen
ideia garbia da: alaba etxeare-
na da.

«Gizarte

matrilinealetan

natura zen

erreferentea,

taldearen

elkarbizitza

berdintasunean

kudeatzen zen eta

oreka lortu zuten

gizonen eta

emakumeen

artean»

Argazkiak: Gorka RUBIO | FOKU
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Orduan, nola uler daiteke
maiorazkoa?
Kolonizazio prozesuan sartu
behar dugu hori ulertzeko.
Maiorazkoa berez ez da gurea,
hori Elizaren eskutik etorri
zen. Gure gizartera koloniza-
zio prozesua etorri zenean,
XVI. mendean bereziki, Eliza
indarrean sartu zen eta Gazte-
lako Foroak Elizari boterea
eman zion kolonizazio hori gi-
datu zezan. Helburua garbia
zen: sistema patriarkala ezar-
tzea. Beraz, senide egitura guz-
tia eta etxeko antolaketa desa-
gerrarazi  beharra zegoen.
Elizak sartu zuen jabetza pri-
batuaren dogma, etxea gizo-
narena zen ideia... Gure jato-
rrian, berriz, etxea beti amak
alabari ematen zion, eta ala-
bak bere alabari. Hori guztia
Elizak aldatu egin zuen, kolo-
nizazio prozesuaren baitan.
Batzarrak, auzolanak... horiek
guztiak ere hankaz gora jarri
zituzten. Ordura arte jabetza
komunitatearena zen, herria-
rena, eta Elizak jabetza priba-
tua bultzatu zuen. 

Eliza patriarkatuaren kon-
plize dela esan daiteke be-
raz?
Eliza patriarkatua da. Elizak
boterea eskuratu zuenean, gu-
re ordura arteko bizimodua
eta harremantzeko modua
ezabatzeko eta aldarazteko,
sorginkeria indarrean jarri
zuen. Horrela ezarri zuten pa-
triarkatua. Emakumea kultu-
raren, hizkuntzaren eta gure
baloreen transmisore zuzena
zen eta hori hautsi beharra ze-
goen. Lurraldetasuna eta bizi-
modua, sistema osoa, zapaldu
zuen kolonizazioak. 

Gure kultura ezin da ulertu
lurraldetasunik gabe, dena ba-
tera doa. Horregatik, gu espai-
niarrak izateko, beharrezkoa
zen gure bizimodua eta ordu-

ra arteko antolaketa modua
hankaz gora botatzea. Nola
egin hori? Bizimoduaren eta
antolaketaren ardatza emaku-
mea zenez, emakumea suntsi-
tu eta beldurtu egin behar
zen. 

Liburuan diozunez, inkisi-
zioa izan da matrilinealta-
sunaren kontrako eraso la-
rrienetakoa. 
Bai, XVI. mendean hasi eta
XIX. mendera arte. Elizak oso
ondo zekien zertan ari zen
emakume haiek zapaltzen zi-
tuenean. Matrilinealtasunaren
kontrako eraso bat zen zalan-
tzarik gabe, ordura arteko gi-
zarte eredua desagerrarazi eta
haien gizarte eredua, patriar-
kala,  inposatzeko. Sorgina
emakumea da, sortzailea, bizi-
tzaren sortzailea eta gizartea-
ren zutabea.  

Jendarte matrilinealetan, zer
paper du gizonak?
Emakumeak etxeko ekonomia
kudeatzen du, etxeari dago-
kion lurraren ekonomia, etxe-
ko abereena... Etxekoandreak
ez du bakarrik lan eta lan egi-
ten, kudeaketa lanak egiten di-
tu, erabakiak hartzen ditu, es-
kumen asko dauzka.  Eta,
gizonak? Gizonak lana egiten
du eta etxetik kanpoko egoerei
aurre egiten die. Baina etxeko
erabakiak, ekonomia kontuak,
senideen arteko harremanak...
horiek emakumearen esku
daude. Eta ingurukoek, bere
esanak betetzen eta onartzen
dituzte. 

Existitzen al da oraindik kul-
tura matrilinealik munduan
barna? 
Bai, kontinente guztietan dago
arrastoren bat. Europan, gu ba-

karrik. Polinesia aldean, Ama-
zonian, Txinan... Zoritxarrez,
patriarkatua bidea irekitzen ari
da komunitate horietan ere.
Baina oraindik irauten dute gi-
zarte matrilineal horiek. 

Txinako Mosuo herria aipa-
tzen duzu, esaterako. 
Herri horretan, senide-harre-
manei dagokionez, emakumea
seme-alabekin bizi da amaren
etxean. Etxea, amona edo ama
hiltzen denean, alabarentzat
izango da. Bestalde, harreman
sexualak izateko, emakumeak
gauean bere logelako atea ire-
kitzen du. Horrela gizonek ba-
dakite emakumearen atean
azal daitezkeela. Atean ager-
tzen dena emakumearen gus-
tukoa bada, berarekin emango
du gaua. Baina gogoko ez ba-
du, ezetza emango dio. Eraba-
kia emakumearena da eta gi-
zonak hori begirunez onartzen
du. Harreman hori gau baka-
rrekoa edo luzeagoa izan dai-
teke. 

Patriarkatua ondo pentsatu-
tako estrategia da, beraz?
Zalantzarik gabe. Gaur egun
kapitalismoarekin eta neolibe-
ralismoarekin lotuta dago, bai-
na aurretik feudalismoarekin,
propietate pribatuarekin, ma-
txismoarekin beti...

Deseraiki egin behar dugula
esateak zentzu handia dauka
beraz. Euskal gizartea jato-
rrian ez zelako patriarkatua-
ren gainean eraiki, ezta? 
Horrela da. Oraindik martxan
den kolonizazio prozesuaren
esanetara, Elizak sekulako lana
egin du euskal gizartean. Ho-
rren ondorioa da gaur egun bi-
zi dugun egoera; matxismoa,
autoritatea, zapalkuntza... Ni-
retzako Eliza erakunde gaixo
bat da eta horren ondorioak
sufritzen ari gara. 

«XVI. mendean

bereziki, Eliza

indarrean sartu zen

eta Gaztelako

Foroak Elizari

boterea eman zion

kolonizazioa gidatu

zezan. Helburua

garbia zen: sistema

patriarkala

ezartzea» 

«Alienazio prozesu

batean gaude;

komunikabideak,

unibertsitateak,

eskolak... Modu oso

anbiguoan

espainolak

bihurtzeko

prozesuan

murgilduta daude.

Ez badugu ezer

egiten, belaunaldi

pare batean haien

helburua lortuko

dute»



Gizarte matrilineala suntsi-
tzeak kaltea ekarri zien ema-
kumeei eta gizonei. 
Patriarkatuak emakumeak era-
sotzen, zapaltzen, jipoitzen eta
hiltzen ditu, baina gizonek ere
jaso dute beren zigorra; pa-
triarkalak izan behar dute, au-
toritarioak izan, emakumea za-
paldu. Gizarte matrilinealetan
orekan bizi ginen gizonak eta
emakumeak, komunitatean
eta pareko botere banaketare-
kin. Naturarekin lotura zuzena
genuen eta errespetatu egin
behar zen. Herria lurraren par-
te sentitzen zen, ez lurraren
gainetik zegoen entitate bat. 

Badira gizarte matrilinealak
mitoa direla esaten duten
ahots kritikoak. 
Bai, ahots interesatuak. Zori-
txarrez oraindik kolonizazio
prozesuan gaude eta batzuek
interes handia daukate matri-
linealtasuna eta patriarkatua
parean jartzeko. Hori espaino-
lek egiten dute, patriarkatua
izaten segitzea interesatzen
zaielako. Eta emakume batzuk
ere sartzen dira jokoan. 

Haien esanean matrilineal-
tasuna mito bat da, erroman-
tizismo hutsa. Baina haien in-
teres  bakarra  guk gure
izateari uko egin eta espaino-
lak izatea da.  Historia ere
haiek idatzi eta kontatu digu-
te, haien historia, ez gurea. Jo-
ko maltzurra egiten ari dira
gure nortasuna ezabatzeko. 

Zure esanean egun boterera
iristen diren emakume asko
patriarkalak dira. 
Noski. Zuk kargu bat duzune-
an, bai enpresa munduan, bai
unibertsitatean, bai edonon,
patriarkatuaren interesak de-
fendatu behar dituzu, bestela
ez duzu kargu hori izango. Ho-
ri gertatzen ari da. Emakume
askok boterea daukate, baina

patriarkalak dira. Emakume
asko daude feministak direla
esaten dutenak, baina benetan
patriarkalak dira. 

Zuretzat parekidetasuna al-
darrikatzea kultura matrili-
nealera bueltatzea al da? 
Niretzat erronka horixe da,
gure jatorrira bueltatzea, kul-
tura matrilinealera. Gure bizi-
modua, antolaketa modua, ba-
lioak...  berreskuratu egin
behar ditugu. Alienazio proze-
su batean gaude; komunikabi-
deak, unibertsitateak, esko-
lak...  Modu oso anbiguoan
espainolak bihurtzeko proze-
suan murgilduta daude. Ez ba-
dugu ezer egiten, belaunaldi
pare batean haien helburua
lortuko dute. 

Jendarte matrilineala oreka-
tuagoa eta zoriontsuagoa
begitantzen duzu? 

Zalantzarik gabe. Elkar hobeto
zainduko dugu, haurrak eta
pertsona helduak hobeto
zainduak izango dira, haurrak
komunitatearenak izango di-
ra –eta ez jabetza pribatua,
gaur gertatzen den bezala–,
zahartzaroan dauden pertso-
nak ez dira baztertuak izango,
pertsona jakintsu bezala iku-
siak izango dira eta pisua
izango dute komunitatean,
etxekoandrearen jakintzari
eta kudeatzeko gaitasunari
garrantzia emango zaio... 

Kultura matr ilinealean,
emakumeak al dauka zain-
tzaren pisua?  
Hori patriarkatuaren engainu
interesatu bat da. Kultura ma-
trilinealetan zaintza komuni-
tatearen ardura da, gizon zein
emakume. Patriarkatuak esa-
ten du zaintza emakumearen
lana dela, emakumeak hobe-

to zaintzen duela, horretara-
ko jaioa dela. Eta horretatik
etekin ekonomikoa ateratzen
du patriarkatuak, emakumea-
ren esplotazioaren kontu.
Hori guztia, gainera, erru-
duntasunaren gainean eraiki
du –zaintzen ez duen emaku-
mea errudun sentitzen baita–
eta Eliza arduratu da hori eli-
katzeaz, erruaren pisua jar-
tzeaz. Kristau ona izan behar
horretan patriarkatuaren in-
teres asko ezkutatzen dira.
Dena ondo pentsatuta dago.
Adibidez, garai batean atsolo-
rrak ospatzen ziren haur bat
jaiotzen zenean. Komunitate
guztiak ospatzen zuen hau-
rraren etorrera eta nolabait
haur horren zaintzaren ardu-
ra hartzen zuen. Eliza tartean
sartu zenean, gizona jai ho-
rretatik apartatu zuen, horiek
emakumezkoen gauzak zire-
lakoan. 
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«Kultura

matrilinealetan

zaintza

komunitatearen

ardura da, gizon

zein emakume.

Patriarkatuak

esaten du zaintza

emakumearen lana

dela, emakumeak

hobeto zaintzen

duela, horretarako

jaioa dela...»

“





Maitane Alonso 18 urteko sodupetarrak elikagaien
bizitza luzatzen duen makina bat garatu du. Janari 
soberakinei probetxua ateratzeko nahiak eraman
zuen etxeko txoko batera ikertzera, eta, handik,
nazioarteko zientzia azoketara heldu da, gazteek
mundua aldatzeko duten gaitasuna egiaztatzera.
Gakoa, jakin-mina piztu eta hauspotzea.
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Z
er egin daiteke
jakien bizitza lu-
zatzeko? Galde-
ra potoloa da
eta arazoari ir-
tenbidea bila-

tzeko ahaleginak hamaika ertz
izango ditu ziurrenik, goseak
kolpatzen duen bitartean eli-
kagai tonak zaramara botatzen
baitira mundu global honetan.
Planeta osoan, seguruenik, mi-
laka buru arituko dira arazoari
behin betiko konponbidea no-
la eman pentsatzen. Bien bi-
tartean, baina, Euskal Herrian,
Sodupen, balizko irtenbide bat
sortu da, makina forma du eta
18 urteko gazte batek garatu
du. Orain dela bizpahiru urte
hasi zen gaiaren inguruan
ikertzen Maitane Alonso.
Sodupeko gaztea medikun-

tzako bigarren maila ikasten
ari da uneotan Euskal Herriko
Unibertsitatean. Asmatu duen
makina aurkezten munduko
zientzia eta teknologia azoka
garrantzitsuenetan egon da
azken boladan, baita sariak eta
goraipamenak jaso ere. Zien-
tzia erakusleiho horietan ikusi
duenarekin harrituta itzuli da.
«Ez nekien hainbeste gazte
egon zitezkeenik hainbeste
ideia zoragarrirekin!», kontatu
dio GAUR8ri.
Arlo publiko zein pribatutik

laguntzak jaso dituzten ikerla-
ri gazte asko ezagutu ditu, bai-
ta laguntzarik gabe sekulako
proiektuak garatzen dituzte-
nak ere. «Horrek adierazten du
gazteok sekulako potentziala
daukagula mundua aldatzeko.
Egia den arren sarri ez dugula
erabiltzen», nabarmendu du.
Ildo horretan, aipatu du uler-
tzen duela gazte askok ikaste-
ko erakusten duten ilusio falta.
«Niri ere pasatu zitzaidan, uni-
bertsitatean sartu arte ez nen-
goen pozik hezkuntza siste-
mak proposatzen zuenarekin:

ez da bultzatzen sormena, jen-
deak bere kabuz pentsatzea,
ideiak izatea... Nire kasuan,
ikerketa proiektuak piztu zi-
dan gehiago ikasteko gogoa,
baina ulertzen dut batzuk de-
silusionatuta egotea». Horre-
gatik, Alonsoren ustez, «egun-
go hezkuntza sistema guztion
artean aldatu beharko genuke
jakin-mina sustatzeko».
Unibertsitatera saltoa ema-

tean igarri zuen aldaketa Alon-
sok. «Unibertsitatean jakin-
mina pizten dizute. Zorte han-
dia izan dut irakasleekin, nire 
proiektua bultzatu eta iker-
tzen jarraitzera animatu nau-
telako». Mikrobiologia saileko
laborategiak utzi dizkiote la-
nerako, eta izugarri eskertzen
du laguntza hori, baita uniber-
tsitatearen zein enpresen alde-
tik jasotako sostengua ere.  

ZIENTZIA UDALEKUAK

Istorio guztietan bezala, hasie-
ra bat dago. Alonsorenaren ka-
suan, etxean du abiapuntua.
Txikitatik hartu du parte Elhu-
yar Fundazioaren udalekuetan
eta zientzia azoketan, eta, be-
raz, oso gaztetatik izan du iker-
ketarekiko zaletasuna. Etxean
bertan izan zuen elikagaien bi-
zitza luzatzeko makina bat sor-
tzeko ideia. 
Familia giroko barbakoetan

soberakin asko gelditzen ziren
batzuetan. «Ez zen bidezkoa
hainbeste janari alferrik gal-
tzea. Ikertzen hasi eta ikusi
nuen kontserbazio arazoak
tarteko mundu osoko jakien
herena bota egiten zirela!».
Alonsok kontatu duenez,
«mundu mailako arazo» bati
soluziobide handi bat bilatze-
ak baino, «zerbait egiteko be-
harrak» bultzatu zuen bera 
arazoa ikertzera. 
Jakien kontserbazio txarrak

eragindako gaixotasunen ara-
zoa ere aipatu du Alonsok.Irudian, Maitane Alonso Sodupeko ikerlari gaztea. Aritz LOIOLA | FOKU

infraganti
MAITANE ALONSO



herritarrak

«Egun hartzen ditugun gaixo-
tasunetako asko elikagaien
kontserbazio txarrak eragin-
dakoak dira. Gainera, epe luze-
ra minbizia eragin dezaketen
produktuak erabiltzen dira ja-
kiak kontserbatzeko», azaldu
du. «Nik asmatu dudana elika-
gaiak kontserbatzeko metodo
berri bat da, jakien iraungi-
pen-data luzatzen duena. Gai-
nera, ez ditu erabiltzen eragin
kaltegarriak eta ezezagunak
izan ditzaketen produktu ki-
mikoak», azaldu du. 

PLASTIKORIK GABE

Alonsok asmatutako makinak
badu beste abantaila bat: plas-
tikoen erabilera gutxitzen du
eta «substantzia kimikoek era-

gin ditzaketen gaixotasun as-
ko ekiditeko» lagungarria du.
Makinaren sorrera ekarri
zuen ideien zurrunbiloak etxe
ondoko txoko batera eraman
zuen Maitane Alonso, inork
Steve Jobsen ibilbidearen ha-
sierarekin parekatu duen 
urrats batean. Izan ere, oso ba-

liabide gutxirekin hasi zen So-
dupeko txoko hartan jakien bi-
zitza luzatzeko abentura. 
Sortutako makinaren fun-
tzionamenduari dagokionez,
korapilatsuagoa da gaian adi-
tua ez denarentzat “Aire trata-
tudun ontziratzea” izena duen
makinaren funtzionamendua
azaltzea. Alonsok zehaztu due-
nez, makina sortzeko, deskar-
ga elektrikoak ematen zituen
sorgailu bat eta haizagailu bat
erosi zituen. Deskargekin aire-
an dauden molekulak bereiz-
ten dira, eta, haizagailua, be-
rriz, molekulak produktuaren
gainetik bultzatzeko erabil-
tzen da. «Hala, molekulek ez
dituzte mikroorganismoak
hiltzen», azaldu du. «Makinak

zirkuitu itxi bat sortzen du ai-
re hori bera erabiliz, energia
gutxiago erabiltzeko».
Formari begira, «txikia bai-
na luzea» den makina bat sor-
tu du etxerako. Erabilerari da-
gokionez, «plater edo tuper
batekin erabiltzea hobe da. Tu-
perra erdian jarri eta makinan
uzten duzu hamar segundoz.
Ostean, tapa jartzen diozu eta
kito! Janariak lehen baino as-
koz gehiago iraungo du».
Zehaztutakoaren arabera,
elikagai guztiekin erabil daite-
ke. Barazki eta frutekin ere
proba egin du Alonsok, eta,
dioenez, berehala galtzen di-
ren sagar zatiekin, adibidez,
egiaztatu du denbora luzeago-
an kontserbatzea lortzen dela.  

hutsa

Elikagaien kontserbazioa luzatzen da
«plastikorik erabili gabe» eta «eragin
kaltegarriak eta ezezagunak izan ditzaketeen
produktu kimikoak» erabili beharrik gabe

Asmatutako makina txikia eta luzea da.
Tuperra erdian jarri eta hamar segundoz utzi
behar da bertan. Sistema industria erabilerara
ere egokitu du, dendei eta industriari begira

Medikuntzako bigarren maila ikasten ari da EHUn Maitane Alonso. Aritz LOIOLA | FOKU



Behin mekanismoa asmatu-
ta, prototipoa garatzea zen bi-
garren erronka. Horretan ere
Sodupeko gaztea ez zen kikil-
du. Adierazi duenez, hainbat
ikastaro egin behar izan zi-
tuen eta informazio ugari bil-
du. Ahaleginak emaitza izan
zuen. Kilse, Magma, J-Pack, Eu-
rozon, Harakintza, Luis Thate
eta Ameztoi Anaiak enpresen
babesa lortu zuen. Enpresok
euren instalazioak jarri zituz-
ten gaztearen esku probak
egin eta makinaren etxeko
bertsio bat sortzeko.

Behin makina prest izanda,
ezagutzera ematea zen hu-
rrengo erronka. Bada, Alonsok 
“IAM” bloga sortu zuen
proiektua ezagutarazteko. Blo-

garen izena Alonsoren izen-
abizenen laburdura da, atzetik
aurrera irakurrita eta ingele-
sezko esamoldearekin jolas
eginez. Azaldu duenez, «bakoi-
tza den bezalakoa izan daite-
keela» irudikatu nahi du ize-
nak,  «guztiok aukeratu

dezakegula gure bidea eta zer
izan nahi dugun erabaki».

Alonsok hasitako bidea, hori
bai, ez da oraindik amaitu. Ma-
kina merkaturatu baino lehen
«ikerketa sakonagoak» egin
nahi ditu orain, bereziki gai-
xotasun ugari sortzen dituz-
ten patogeno espezifikoekin
lotuta. Izan ere, onkologoa
izan nahi du Alonsok, txikita-
tik izan duen ametsa betez. Be-
re proiektua ere horrekin lotu-
ta dago neurri handi batean.
«Konturatu nintzen minbizi
kasu asko elikadurarekin lotu-
ta daudela. Pentsatzekoa da
minbiziaren aurkako sendagai
bat aurkitzeko lanean jende
asko ari dela, bada, nik, gaixo-
tasuna aktibatzea ekiditen la-

gun dezakegula pentsatu nahi
dut. Kasu gutxi batzuk soilik 
balira ere...», azaldu du.

Ecofriendly filosofiaz ere
aritu da GAUR8rekin. Alonso-
ren iritziz, egungo sisteman ez
da errealista produktu kimiko
guztiak eta ontziak desagerra-
raztea. «Ez da aukera erreala,
horregatik sortu nuen metodo
hau». Gaineratu duenez, «guz-
tiz naturala da eta irtenbide
posible bat gosearen aurkako
borrokan. Familien ekonomia-
rentzat ere positiboa da, dirua
aurrezteko». Proiektu berrien
zain, oraingoz laborategian
sartuta jarraitzen du Alonsok
bere egitasmoa hobetzen.

hutsa

Sodupeko gaztea oso eskertuta dago jaso duen
babesagatik. Gueñesko Udalaren eta inguruko 
enpresen laguntza jaso du, eta EHUn ere 
ikertzera eta egitasmoa garatzera bultzatu dute

Nazioarteko zientzia azoka ugaritan izan da
Maitane Alonso. Gazteek, «laguntzekin eta
laguntzarik gabe», mundua aldatzeko duten
gaitasuna ikusi ahal izan du bertatik bertara
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Sodupeko gazteak ikerketarako grina izan du gazte-gaztetatik, eta, bere esperientzia ikusita, uste du hezkuntza sistema aldatu behar dela gazteak proiektuak garatzera bultzatzeko. Aritz LOIOLA | FOKU

Nerea GotiI
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rte askoan lanean egon
nintzen bulegoen on-
doan, Londres erdiko
kale ezagun batean,
presentzia handiko
etxe baten aurrean, ez-

lekuan balego bezala, eskale bat
egoten zen. Dirua eskatu ordez irri-
barreak eskatzen zituen. Kartoizko
xafla batean eskuz idatzitako testu bat
baino ez zeukan. Nahiz eguzkia edo eu-
ria ari, han egoten zen beti. Irribarreak
eskatuz. Hori bakarrik. Bueltan, berak
beste irribarre bat eskaintzen zuen.  

Sinesgaitz begiratzen zioten denek.
Mesfidati. “Ziur badagoela irribarrea-
ren atzetik beste zerbait”. “Bere bizitza-
ko istorio dramatikoa izango du hurre-
na kontagai.  Badaezpada ez diot
begiratu ere egingo”. “Irribarre bat lu-
zatu berari, nola bada, ezezagunei ho-
be ezer ez ematea, ezta irribarre bakar
bat ere”. Antzeko pentsamenduak izan-
go zituzten buruan gehienek.

Bilbo erdiko kale nagusietako bate-
an, goizeko lehen orduan, lanera bi-
dera zihoazen jende emanaren er-
dian, irrist egin eta G lurrera erori
zenean, pertsona bakar bat ere ez zi-
tzaion gerturatu zer moduz zegoen
galdetzera. Ez dakit zer ibiliko zen
haien pentsamendu berekoi eta indibi-
dualistetan. Logura zeukatela, bilerara
berandu iritsiko zirela, gosaltzeko den-
borarik ez zutela izan, ajea gainetik
ezin kenduta kafe bat hartzeko irrika-
tan zeudela. Edo, bestela telefonoaren
atzean ezkutatu ziren, premiazkoa ez
zen telefono dei hura egin nahian edo
axola ez zitzaizkien albisteak Twite-
rren irakurriz.

Bilboko aireportuan, terminaletik
atera eta lasai oinez zihoazela, kontra-
ko norabidean arrapaladan zetorren
gizon hura saihesteko denborarik ez
zuen izan L-k. Bi segundoren buruan
odol putzua ikusi zuen lurrean eta gi-
zonari sudurreko hezurra hautsi ziola

pentsatuz aurkitu zuen bere burua, zer
gertatu berri zen ohartzeko denborarik
ere gabe. Gizonaren “telefonoa”, “tele-
fonoa”, “telefonoa utzi dut hegazkine-
an” oihuek oraindik sinesgaitzagoa
egiten zuen une hura. TELEFONOA.  Di-
txosozko telefonoa ahaztu zitzaion. Be-
re onetik aterata, telefonoa berreskura-
tzea helburu bakartzat zuen.  

Bien bitartean, han inguruan zegoen
jende guztiak bere horretan jarraitu
zuen, gertatzen ari zenaz guztiz en-
tzungor. Negarrez ari zen haurra edo
zer gertatzen ari zen ulertzen ez zuela
izututa alde batean zegoen 4 urteko
neskaren inozentzia eta zaurgarritasu-
nak ere ez zuen gupidazko imintzio ba-
kar bat ere eragin inguruan. Zer egiten
da horrelako kasuetan? Gizonari sala-
kuntza bat jarri jarrera publiko desego-
kiagatik? Edo akaso, horrelako erreak-
zioa izateko kemena duen edonor
deshumanizazioak jan du dagoeneko
eta guztiz alferrikakoa da ezer egitea.
Bai bera bai golpea gertatu eta hiru mi-

nutura lasai-lasai azaldu zen bere
emaztea ere. 

Teknologia berrien esparruan gizata-
suna zalantzan jartzen da hainbate-
tan, adibidez sare sozialek duten
eragina balio etiko batzuk manipula-
tzerakoan, sortzen ari garen bizitza
indibidualistak aldarrikatzerako or-
duan, sortzen ditugun «alter ego»
edo alegiazko pertsonaien inguruan.
Deshumanizazioaren hainbeste adibi-
de daude eguneroko edozein leku eta
ordutan. Aste honetan Nazio Batuek
antolatutako Klima Ekintzarako Goi Bi-
leran gertatutakoak tristura eman dit.
Greta Thunberg ekintzaile ekologista
nerabearen diskurtso hunkigarria sare
sozialetan gehien ikusi den bideoa
izan da. Thunbergek duen helburuaren
etikotasun, zuzentasun eta balio han-
diko lanari kontrajarriz, aldaketa kli-
matikoa bezain arazo larri bat konpon-
tzeko, haur bat “erabiltzeak” ez al dio
helburuari gizatasun guztia kentzen? •

Irribarre bat baino ez du eskatzen. Eskaeraren atzean ez dago beste ezer ezkutatuta.

Deshumanizazioaz

Garazi Goia - @ GaraziGoia
Idazlea
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Juantxo EGAÑA

ESPAINIAKO BIBLIOTEKA NAZIONALA

FRANKISMOAREN
ERREPRESIOA ETA
LAZTURA BILBOKO
KARTZELETAN
1937ko ekainaren 19ko arratsaldean armada
frankista Bilbon sartu zen. Alemania nazia-
ren eta Mussoliniren Italiaren laguntzaz do-
zenaka euskal herri bonbardatuta ehunka zi-
bil hil izana ez zuten nahikoa, nonbait. Hasi
zen errepresioak erbestera eraman zituen
bizkaitar asko, beste askok beren lana galdu
zuten, haietako milaka kartzelatu egin zituz-
ten eta ia 600 Larrinagako kartzelan eta De-
rioko hilerriko hormetan erail. Gehienak fusi-
latuta, baina haietako 34 garrotez. Artikulua
ilustratzen duten bi irudiak autore ezezagu-
nekoak dira, baina laztura eta errepresio
frankista bikain islatzen dituzte. Bilboko Es-
kolapioetan zegoen kartzelan eginak dira.
Milaka euskal herritar egon ziren bertan pila-
tuta. Goiko argazkian apaiz bat ageri da kar-
tzelako patioan presoei hitz egiten. Beheko-
an, presoak argazkian ateratzeko prest,
aurrean beren kartzelariak dituztela.




