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A
meriketako Estatu Batuetako Alderdi De-
mokrata lehendakaritzarako hautagaia au-
keratzeko prozesuan buru-belarri sartuta
dago. Lehia bizia da eta eztabaida mami-
tsua. Fortuna handien gaineko zerga da
debate politikoaren funtsezko gaietako

bat. Hautagai demokrata nagusien artean ez dago alde
handirik. Elizabeth Warrenek eta Bernie Sandersek, biek
proposatzen dute zerga ezartzea. Hori arrazoitzeko bien 
abiapuntua ere berdintsua da: aberastasuna gero eta
kontzentratuago dago. Egun, AEBetako herritarren
%0,1ek aberastasunaren %20 kontzentratzen dute. Beste
modu batean esanda, 130.000 familia aberatsenek 110
milioi familiaren pareko aberastasuna pilatu dute. 
Ezberdintasun sozialak gutxitu eta programa sozialak

finantzatzeko ezinbestekoa
iruditzen zaie bi hautagai
demokratei ondare handien
gainean zerga berezi bat
ezartzea. Hala ere, badituzte
alde batzuk ezarri nahi du-
ten fortuna handien gaineko 
zergaren ezaugarrietan. Wa-
rrenek 50 milioi dolarretik
gorako ondareei %2ko tasa
aplikatzea proposatzen du.
Eta 1.000 milioitik gorakoei
%3koa. Sandersen proposamena antzekoa da, baina es-
kala ezberdin bat planteatzen du: 32 eta 50 milioi arteko
ondareei %1ko tasa aplikatzea, 50 eta 250 miloi artekoei
%2koa, 250 eta 500miloi artekoei %3koa... Kopuruok, bi-
koteentzat lirateke –pertsona bakarren kasuan, ondare-
ak erdiak lirateke–. Hortaz, Sandersen proposamena
progresiboagoa da, hau da, gero eta fortuna handiagoa,
orduan eta zerga zama handiagoa proportzionalki.
Zergekin lotuta, beti dago deslokalizazioaren meha-

txua. Dena den, AEBetako herritarrek, bizi diren lekua
edozein izanda ere, bertako ogasunari ordaindu behar
dizkiote zergak. Ogasunetik alde egiteko herritartasu-
nari uko egin behar diote. Aukera horri aurre egiteko,
%40ko tasa aplikatzea proposatu du Warrenek, hau da,
aberatsek alde egin dezakete AEBetatik, baina ondarea-

ren %40 bertako ogasunari eman ondoren. Logikoa da.
Aberatsek ondasun publikoak baliatzen dituzte aberas-
teko: komunikazio azpiegiturak, errepideak, hezkuntza
sistema, ikerketa sistema publikoa… Horiek gabe ezi-
nezkoa lukete dirua egitea eta horiek guztiak herrita-
rrek ordaintzen dituzte zerga bidez. Beraz, aberatsek al-
de egin nahi badute, zentzuzkoa da atera duten
probetxu horretatik zati bat ordainaraztea. Ideia sinple
hori askatasunaren ikurra altxatzen duen Estatuan
planteatu da, ez herri sozialista autoritario batean. Al-
dea dago gero, Euskal Herriko egoerarekin. Hemen abe-
ratsak haserretzerik ez da, pentsa, zergak ordain ditza-
tela eskatzerik ere ez da ia!
Euskal Herrian Ondarearen Gaineko Zerga ezabatzea

da uneotan eztabaidagai nagusia. Berdin da zer dioten

estatistikek, berdin da pobrezia eta ezberdintasun so-
zialak handitu direla egiaztatzea... Arazo potoloena da
Ondarean Gaineko Zerga dugula eta aberatsek alde egi-
ten omen dutela Euskal Herritik, batez ere Andaluziara,
Gaztela-Leonera eta Madrilera. Arrazoia sinplea da: PP,
Vox eta Ciudadanosek Ondarearen Gaineko Zerga ken-
du dute bertan. Vocentoko iritzi sortzaileak hasi dira ja-
da ideia hori zabaltzen. Eta azken garaian, Bizkaiko Oga-
sun diputatua eta Arabako ahaldun nagusia ere gehitu
dira abesbatzara. Orain dela hamarkada bat ere kendu
egin zuten Ondarearen Gaineko Zerga. Gero, 2011n, Bil-
duk Gipuzkoan ezarri zuen eta horrek beste ogasunak 
erabaki bera hartzera behartu zituen. Gogo txarrez egin
zuten, eta, orain, berriro ari dira bidea prestatzen Onda-
rearen Gaineko Zerga behin betiko ezabatzeko. •

{ datorrena }

Ondarearen zerga ezabatu
nahian euskal neoliberalak

Aberatsek alde egin nahi badute, atera
duten probetxutik zati bat ordainaraztea
zentzuzkoa da. Ideia hori ez dute planteatu
herri sozialista autoritario batean

Isidro Esnaola
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L
ehen familiari bu-
ruzko bigarren si-
nodoan, gotzain
guztien batzarre-
an, gertatu zena
gertatu berri  da

Amazoniako sinodoan, eskual-
de hartako gotzainen batzarre-
an. Galdera teologikoak haragi
bizitan zabaldu dira: Elizaren
irakaspenak aldatzeko autori-
taterik ba al du aita santu ba-
tek? Doktrina kristauak aurre-
ra egin al dezake aro batean
gauza bat esan eta beste aro
batean oso bestelako esanahia
hartzen badu? Euskal Herrian

gauza bat baldin bada eta An-
golan beste bat? Eliza zer dago,
arauak jartzeko eta jarraitzen
direla bermatzeko ala, Jesusek
berak egin bezala, sufrimen-
dua arintzeko? Zer da Frantzis-

Aita santuaren aurkari gero
eta ugari, boteretsu eta publi-
koagoentzat argia da erantzu-
na: Frantzisko deabruarekin
negoziazio lagunkoietan ari
den zismatikoa da. Haren ja-
rraitzaileentzat, askoz ugaria-
goak baina agian ez hain bote-
retsuak direnak, agerkunde
bat da, Vatikanoaren II. Kontzi-
lioko iraultzaren izpiritua ha-
ragitzen duen apostolua.

ELIZAREN DILEMA ETERNALA

Jarraian aletuko dugun ezta-
baidaren muina unibertsala
da, Elizakoa eta Elizatik kanpo-

Asteroko audientzia
nagusirako bidean,
Frantzisko aita santua
fededunak agurtzen
Vatikanoko San Pedro
enparantzan. 
Vincenzo PINTO | AFP

FRANTZISKO: BERRITZAILEA ALA HERETIKOA?
Eliza katolikoan zisma berria aurreikusten dute dibortziatuei komunioa
eman, gizon ezkonduak apaiztu eta emakumeak diakono ordenatuz gero  

Mikel Zubimendi Berastegi

Urak haserre eta nahasita dabiltza Eliza katolikoaren
itsasoan. Argitasun emaile eta aldaketaren aurreko
ezkutu omen ziren ezkontza, dibortzio edo komunioaren
inguruko «egia moralak» zalantzan jarrita, sektore
atzerakoientzat Frantzisko aita santuak Elizaren tenplura 
deabrua gonbidatu eta zisma berri baten hazia jarri du.

ERLIJIOA / b

ko aita santua, “Erreformatzai-
le Handia” ala deabrua Jainko-
aren tenplura sartu duen “he-
retikoa”? Haize freskoa ekarri
du Elizaren tenplura ala zisma
berri baten hazia jarri du? 
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koa, soluzio atsegingarririk ez
duen dilema eternala plantea-
tzen baitu. Izan ere, “etsaiari”
egiten zaizkion amore emate
guztiak arriskutsuak izan ohi
dira, baina are arriskutsuagoa
da amore ematerik onartzen
ez duen intrantsigentzia. 
Elizaren barrutik zein sekto-

re sekular atzerakoi eta kolpis-
tenetatik “San Pedroren Tro-
nuaren” egungo jabeari egiten
dizkioten kritikak aztertzeko,
Frantziskok aurreratu nahi
izan dituen aldaketak errepa-
satuko ditugu. Azken egunota-
koa da horietako bat. Amazo-
niako gotzainek aita santuari
eskatu diote gizon ezkonduak
apaiztu ahal izatea eta emaku-
me diakonoen ordenazioaren
eztabaida zabaldu dezala. Es-
kaera horren atzean kezka
handi bat dago: Eliza protes-
tante eta ebanjelikoak eskual-
dean izaten ari diren gorakada
geldiezina da, katoliko kopu-
ruak etengabe atzera egiten
duen bitartean.
Aita santuaren kritikoen us-

tez, eskaera horrekin Eliza ka-
tolikoaren barruko mendeeta-
ko tradizioa desafiatzen da:
apaizen zelibatuaren tradizioa
(XI. mendetik datorrena, eta,
batez ere, finantza arloko arra-
zoiengatik ezarri zena, hiltzen
ziren apaizen ondasunak Eli-
zara eta ez oinordekoen eskue-
tara pasako zirela ziurtatzeko). 
Nahiz eta proposamena He-

go Amerikako oihanetako ko-
munitate urrunduetara muga-
tu,  eztabaidak aurrekaria
ezartzen du, apaiz katolikoak
ezkontzeko debekuaren
amaiera edo mugatzea ekar
dezakeen aurrekaria. Eta, jaki-
na, kontserbadoreentzat su-
bertsio totala da: zelibatua
aukerako egitea hondamen-

dia ziurra da, Jesusek berak
bizi eta aldarrikatu zuena al-
de batera uztea. 
Bestalde, familiari buruzko

bigarren sinodoan, zehazki fa-
milia eta ezkontzari buruzko
“Amoris Laetitia” izeneko aita
santuaren dokumentuaren
oin-orri batean, eskandalua
ikusia zuten aurretik Frantzis-
ko gorrotatzen dutenek. Baita,
bide batez, Frantziskok egiten
duen guztia okerra, diabolikoa
eta heretikoa dela erakusten
duen ebidentzia zalantzaezina
ere. Dokumentuko oin-orrian,
gizon dibortziatuei komunioa
emateko eztabaidaren harira,
honakoa zioen zehazki aita
santuak: «Komunioa ez da
perfektuentzat saria, ahulen-
tzako medizina eta elikadura
boteretsua baizik». 
Frantziskoren jarraitzaileen-

tzat inklusibotasun eta erruki
seinale indartsua zen aipame-
na. Bere kritikoentzat, aldiz,

dibortzioaren kontrako man-
datu katolikoari egindako me-
hatxu zuzena. Kritikoen ustez,
Jesus oso argi eta zorrotz min-
tzatu zen Mateoren Liburuan:
«Emazteaz dibortziatzen dena
(ezkontza legezkoa ez denean
salbu), beste batekin ezkon-
tzen bada, adulterioa egiten
egongo da». Beste hitz batzue-
tan esanda, doktrina katoliko-
ak ezkontza “banaezintasun”
egoera ontologiko bilakatzen
du kritikoen ustez, eta, hain
zuzen ere horregatik, komu-

nioa ezin zaie eman hura bor-
txatzen dutenei.
Aita santuaren apustuak Va-

tikanoaren autoritatea zalan-
tzan jarri eta zalaparta profa-
noa sortzen omen du. Elizaren
indarra balioetsi  beharre-
an –1.200 milioi kristauentzat
aldarri lotesleak egiteko ordez-
kari unibertsala izatetik aita
santuari datorkiona–, eraba-
kiak hartzeko prozesua des-
zentralizatzen du, hau da, kon-
fusioak nonahi eta noranahi
aginduko omen du.

HATZA EMAN, BESOA HARTU

Sinodoetako idatzioz gain, sek-
tore kontserbadore eta kolpis-
tek aita santuari ez dizkiote
barkatzen egin dituen zenbait
adierazpen ere. Entzutetsua
izan zen Vatikanoko hegazki-
nean kazetariei esan ziena, eta
oso gogoan dute Frantziskoren
aurkariek: «Norbait homose-
xuala bada eta borondate onez

Vatikanoko San Pedro
basilikan Amazoniako
Sinodoaren amaierako
mezaren irudia. 
Andreas SOLARO | AFP

Frantziskok Vatikanoaren autoritatea zalantzan
jarri eta zalaparta profanoa sortu du kritikoen
ustez. Erabakiak deszentralizatzeak konfusioak
aginduko duela bermatzen omen du

«Komunioa ez da perfektuen saria, ahulen
medizina eta elikadura boteretsua baizik». Aita
santuaren aldekoentzat hitzok inklusibotasun
eta erruki seinale dira, mehatxu kritikoentzat
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Jainkoa bilatzen badu, zein
naiz ni hura epaitzeko?». 
Rio de Janeiron, Erromatar
Eliza Katolikoak antolatutako
Gazteen Munduko Jardunal-
dian Frantziskok egin zuen dei
publikoa ere gogoan dute kri-
tikoek: «Hagan lío» hura, gaz-
te katolikoek zalaparta, saltsa
sortzeko aldarri hura. Frantzis-
koren kritikoentzat, anabasa
nahita sortzeko gogo handi
horrek Elizaren irakaspen eta
autoritatea ahultzen du. Eta
okerrago, Elizaren diziplina
eta doktrinak aldatuko dituen
pastoral  aurrerakoi  baten
praktikei zabaltzen die bide.
Kontserbadoreen arrazona-
mendua oso oinarrizkoa da:
eman hatza eta beso osoa har-
tuko dizute. Ezkontzaren edo
homosexualitatearen auzie-
tan amore ematen badugu, ate
joka izango ditugu poligamia,
emakumeen ordenazioa, abor-
tua, transgeneroen eskubide-

ak, argi berdearen zain. Alda-
keta edo pluralismoa onartze-
ak, maldan behera jarriko du
Eliza, erlatibismo moralaren
zulora bidean, “zein naiz ni
epaitzeko?” orokortura bidean.
Galdetzekoa da, baina, zerga-
tik ez ziren sektoreok kexatu
Benedikto XVI.ak komunio an-
glikanoko apaiz ezkonduak ka-
tolikoen apaizleriara batzea
onartu zuenean. Jesusek bizi
izandakoa alboratzea predika-
tzen zuen Benediktok? Edo
berdina esaten al dute ezkon-

dutako apaizak onartzen di-
tuzten Ekialdeko ortodoxoez
eta Bizantziako katolikoez?

ANBIGUOTASUN ESTRATEGIKOA

Ekarpen intelektual garrantzi-
tsuak egin ditu Frantziskok ka-
pitalismoa, «hiltzen duen eko-
nomia», kritikatu duenean.
Eguneroko bizitza “normalak”
dituen presio eta tentazio uga-
rien aurrean, teknologiaren
konplexutasunean eta kapita-
lismo komertzialaren atzapa-
rretan ez erortzeko, kristau be-
zala nola jokatu behar den
hausnartu duenean. Periferia
existentzialen aldeko bere al-
darriak ozenak dira, «Davose-
ko erreinu partikularretatik»
justizia beharrean, pobreturik,
zain dagoen mundura jaisteko
bere deiak bezala. Kritikoen-
tzat, aldiz, ekonomia berdinza-
le eta aurrerakoi baten aldeko
apustuak, aita santua gober-
nuz kanpoko erakunde ongile

global bateko zuzendari exe-
kutibo izatera mugatzen du. 
Beste kritika bat ere egiten
zaio Frantziskori: aita santu
mediatikoa dela baliatuta, gai
teologiko sakonen inguruko
barne eztabaidak nahita ekidi-
ten ditu, nahita saihesten ditu
eztabaidok zuzenean publiko-
aren aurrean jarriz. Hau da, 
zunda-globoak zeruratzen di-
tu doktrinaren eraldaketa sus-
tatzeko. Horretarako, Frantzis-
koren agirietan angibuotasun
kalkulatu, deliberatu bat, anbi-
guotasun estrategiko bat na-
gusitzen da. Eta horrela lor-
tzen du eztabaida teologikoak
erreinu enklaustratutik plaza
publikora ateratzea.  
Baina, agian, Frantziskoren
bidea oso bestelakoa da. Hiru
hitz soilekin esanda: ikusi,
epaitu eta ekin. Eta kristau be-
zala argiago ikusteko, justuago
epaitzeko eta eraginkorrago
ekiteko, ez du entzun eta hitz

Ekonomia berdinzale eta aurrerakoi baten
aldeko apustuak aita santua gobernuz kanpoko
erakunde ongile global bateko zuzendari
exekutibo izatera mugatzen du kritikoentzat

Kontserbadoreen ustez, ezkontzaren auzian
amore ematen baldin bada, ate joka izango dira
ostean poligamia, abortua eta beste. Erabateko
erlatibismo moralean amilduko omen da Eliza

Ezkerrean, Frantzisko
aita santua Vatikanoko
San Pedro enparantzara
jotzen duen jauregi
apostolikoaren leihotik
Angelusa ematen.
Eskuinean, Amazoniako
Sinodoaren amaierako
mezan.
Andreas SOLARO | AFP



egitea baino alternatiba mira-
kulutsurik. 

Aita santuaren aurkariek,
batzuetan, kritikaren ariketa
paroxismoraino eramaten du-
te. Segur aski, Frantziskoren
hautaketak Barack Obamak
Ameriketako Estatu Batuetako
presidentetzara heltzeko egin-
dako bidearekin nolabaiteko
antzekotasuna izan zuelako:
ez bata ez bestea ez zeuden ki-
nieletan, ezustean heldu ziren
agintera. Bada, pentsa, aita
santuak eta Donald Trumpek
komunean zerbait dutela esa-
tera heltzen dira kritikoak: 
biak omen dira zatiketa eragi-
leak, arduragabe populistak.
Biek aldatu nahi dituzte antzi-
nako instituzioak, biek nahi
dute jendearekin zuzenean ko-
nektatu beharrezkoa burokra-
zia nahita inguratuz. 

Hori horrela, “Trump efek-
tuarekin” estatubatuar eta es-
tatubatuar ez diren asko oso
kezkatuta dauden bezala, kriti-
koen ustez, katoliko askok ere
kezkatuta, beldurtuta egoteko
arrazoi ugari dituzte. Izan ere,
“Frantzisko efektuak” mundu-
ko erakunde erlijioso zahar eta
handienean ondorio arrisku-
tsuak eragin omen ditzake.  

AGERKUNDE ASKATZAILEA

Ez da inongo sekretua Fran-
tzisko aurrerazaleen artean
oso popularra dela. Euskal He-
rrian bertan, hori baieztatzeko
aski da kristauekin hitz egitea.
Erraz erosten den umiltasun
eta sinpletasun irudia landu
du, dudarik gabe erakargarria
dena; bere estilo pertsonala
epel eta bat-batekoa da oso.

Baina estiloa ez da dena.
Frantziskoren hautapena, mi-
lioika kristau aurrerazaleren-
tzat, urte luzez esperotako,
gerta zedin behin eta berriz
otoitz egindako agerkunde bat
izan zen. Zergatik? Vatikanoa-

ren II. Kontzilioaren espiritu
iraultzailea, katolikoen bizitza
eta teologia berritzeko ahale-
gina, haragitzen dituelako.
Modernitatearekiko konpro-
misoaren berrikuntza dakarre-
lako. “Lege morala jarraitu be-
har dugu,  eta, jarraitzen
badugu, dena ongi joango da”
diskurtso hertsiaren aurrean,
konplexutasunari, graziari, le-
ku egiten dielako. 

Frantziskoren aitasantutza
zismatikoa dela lau haizetara
zabaldu eta egoera lehengora-
tzea xede duen operazioa an-
tolatu duten sektoreentzat, Eli-
zak ezin du inoiz onartu lege
moral absolutuak alda daitez-
keenik. Horrek ez du salbues-
penik onartzen. Eta salbuespe-
nak egotekotan,  errituen
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Frantzisko aita santua,
Vatikanoko San Pedro
basilikan meza ematean.
Vincenzo PINTO | AFP

legeetara mugatu beharko li-
rateke. Haientzat, testu erlijio-
soak argitasun emaile eta al-
daketaren aurreko ezkutu izan
behar dira. Eta apokalipsiaren
zaldunak bailiran, aita santua-
ren bidetik jarraituz gero, zis-
ma ez dela periferian emango,
baizik eta Elizaren bihotzean
iragartzen dute.

Jorge Mario Bergoglio aita
santu argentinarrak, baina,
ondo ezagutzen du historia,
eta, badaki, benetako aldake-
tak ez datozela errege ahalguz-
tidunen eskutik, dekretu bi-
dez, hierarkian goitik behera.
Egiazko aldaketak, sarri, behe-
tik gora eta laikotzatik sortzen
direla badaki. Halaber, badaki
erlijioa ez dela jokabide mora-
len inguruko eskuliburu bat,

indarrez aplikatu behar den
arau eta debekuen amaraun
itogarria. Frantziskorentzat
identitatea, herri identitatea,
“herri kristauaren”, Jainkoari
leial zaion “herri santu” apala-
ren identitatea da gakoa. Sufri-
tzen duen eta sufrimendua
arintzea behar eta merezi
duen herriaren kide eta partai-
de izatea.

Ikuskizun dago Frantziskok
aldaketari irekitako leihoeta-
tik sartutako haize berriek Eli-
zaren barruan sute ikaraga-
rriak sortzen dituzten. Baina,
ikusitakoak ikusita eta irakur-
tzen diren astakeriak irakurri-
ta, bistakoa da etxe barruan
zismaren xaxatzailea izatea
egozten dioten piromano asko
eta arriskutsuak dituela.
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D
iskurtso baten
gaitasun pertsua-
siboa, Aristotele-
sen esanetara, hi-
ru elementuren
baitan dago: lo

gos-a (mahai gainean jartzen
ditugun argudio zehatzak), et-
hos-a (oradoreari errekonozi-
tzen diogun izaera eta presti-
gioa) eta pathos-a (mezuen
testuinguru emozionala edo
hartzailean narrazioak eragi-
ten duen sentimendua). Bizi
dugun testuinguru politikoan
agerikoa da hiru elementuen
arteko oreka hautsita dagoela:
pathos -aren mozkorraldi
iraunkor batean murgilduta
bizi gara. Aristotelesek aipatu
zuen logos-a ethos-ak setiatu
du; eta pathos-ak biak irentsi.
Azken lauzpabost hamarka-

dotan mende luzetan zehar
baino gehiago eboluzionatu
du lengoaia politikoak. Eta ez
dezagun mezularia akabatu:
politikariak horren guztiaren
biktima nagusiak dira, beste-
rik ez. Hain justu, politikarien
jarduna komunikabideen bi-
tartez jasotzen dugunoi, au-
dientziei hain zuzen ere, erre-
paratu behar diegu gehiago.
Sistema kapitalistaren baitan
merkantilizatu den azken ka-
tebegia politika edo politika-
rien jarduna da, eta guk geuk,
mezu politikoaren hartzaileok,
merkantilizatu dugu hein
handi batean. 
Kultura, hezkuntza, osasuna,

bizitza, natura, harreman so-
zialak, emozioak… hori guztia

ez ote da politika? Bada, arlo
horiek guztiak merkantilizatu
diren moduan, denbora kon-
tua besterik ez da izan politika
komunikazioaren bitartez ere
merkantilizatzea. Esan daite-
ke, espazio publikoan gerta-
tzen den gure hautetsien jar-
duna ere lehengai bihurtu
dela enpresa handiek sosak
irabazteko. Ordenagailu baten
aurrean aurpegiarekin egiten
ditugun keinuak ere algorit-
moen bitartez monetarizatzen
ditugun honetan, politikari as-

ko, testuinguru askotan, dirua
egiteko aktore bihurtu ditugu
esfera publiko mediatizatua-
ren vaudeville-an.

EZTABAIDA POLITIKOAREN OINARRIA

Bada, testuinguru horretan,
zeren gosea dugu askotariko 
komunikabideetatik burua
ezin altxatuta gabiltzan au-
dientziok? Informazioa edo
entretenimendua nahi dugu?
Gai publikoez eztabaida politi-
koa edo espektakulu arina
nahiago dugu? Logos-a edo

pathos-a lehenesten dugu?
Hartara, zer bilatzen dugu mu-
garri inportanteenetako bila-
katu diren eztabaida elektoral
telebisatuetan? 
Zaila izaten da politikaren

esparruan aho bateko adosta-
sunak lortzea. Bada, PSOE, PP,
Ciudadanos, Podemos eta Vox
bat etorri dira zerbait adoste-
ko orduan: azaroak 10eko hau-
teskundeetarako kanpainan
egingo den debate politiko na-
gusia erakunde independente
batek kudeatuko du (Telebista-
ren Akademiak) eta seinalea
kate pribatuei eta publikoei
eskainiko die. Mediasetek (Te-
le5 eta Cuatro) debatea emate-
ari uko egin dio, baina RTVEz
gain Atresmediak zukua ondo
aterako dio eztabaida elektora-
lari, horren inguruan ariketa
demokratikoarekin zerikusirik
ez duen espektakulu luzea sor-
tuz. Hartara, alderdiek vaude-
ville politikoaren sainete hori,
produktu gisa, tentuz landuko
duen bitartekari bat izango
dute (Antena3 eta La Sexta),
debatea ebento espektakulari-
zatu bihurtzeko. Hala, sainete
bihurtuko den eztabaida ikus-
teko jende asko bilduko da te-
lebistaren aurrean, zeinak, ziu-
rrenik, logos-etik gutxi izango
duen eta pathos-etik asko, exa-
jerazioaren, irudiaren, aurka-
riaren erridikulizazioaren eta
abarren bitartez. 
Ordea, logos, ethos eta pat-

hos-aren arteko oreka begien
bistatik galdu gabe, eztabaida
publikoa eta argudioen kon-

{ analisia } Julen Orbegozo Terradillos   EHUko ikerlaria eta Komunikazio Publikoko irakaslea

Badatoz hauteskundeak eta
badatoz telebistako debateak.
Audientzia digital aktiboa
sortu denetik, badirudi
telebistan gertatzen eta
esaten denak gehiago balio
duela jendeak bere tribu
digitalizatuarekin umorearen
bitartez ondo pasatzeko,
esparru publikoan ditugun
arazo eta erronkei buruz
hausnarketa sakonak 
egiteko baino.

hutsahu
tsa

Espainiako debate elektoralak: 
«vaudeville» politikoaren saineteak?
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trastea berezko ariketa izan
dira gizarte demokratiko oro-
ren jardun politikoan. Berez,
debate politikoa esparru pu-
blikoan ematen den argudio-
en hartu-eman ordenatu eta
plural gisa definitu dezakegu.
Alderdi politiko ezberdineta-
ko hautagaiak agenda media-
tikoan eta jendearen marko
kognitiboetan eragiteko iza-
ten duten aukera nabarme-
netakoa da. 
Azken ikerketek agerian

utzi dute, ordea, pertsuasio
dialektikotik (iritzi trukaketa
konklusio jakin eta konparti-
tu batera heltzeko) gutxi du-
tela eta entretenimendu dia-
logikotik (iritzi trukaketa,
besterik gabe), ordea, franko.
Alegia, telebistan gertatzen
eta esaten denak gehiago ba-
lio duela jendeak bere tribu
digitalizatuarekin umorea-
ren bitartez ondo pasatzeko,
esparru publikoan ditugun
arazo eta erronkei  buruz
hausnarketa sakonak egiteko
baino. 

Beraz, nork dauka debate
elektoralen orientazio, izaera
eta funtzioaren lema gaur
egun? Dudarik gabe, komuni-
kabideek (telebistek, oro har)
eta audientziek. Sistema poli-
tikoak eztabaidan jartzen di-
tuen solaskideak sainetearen
aktore gisa erabiltzen dituz-
te, telebistaz transmititzen
den vaudeville politikoan. 

NIXON, KENNEDY ETA TELEBISTA

Ikerlarien artean kontsentsu
argia dago: Richard Nixon eta
Robert Kennedyren arteko
1960ko buruz burukoa ko-
munikazio politikoaren his-
toriako une erabakigarriene-
takoa izan zen. Telebistaz
eman zen lehena izan zen,
eta eztabaida hartako argu-
diorik sendoena hitzekin ez,
irudiarekin transmititu zu-
ten. Nixonek uko egin zion
makillatzeari eta traje gris
goibel batekin eszenaratu
zen. Aldiz, Kennedyk, mili-
metrora zaindu zuen irudi
pertsonala: azal beltzaranare-

kin, ondo orraztuta eta Ni-
xon ez bezala begi-azpirik ga-
be eta traje egokiarekin azal-
du zen. Ondoren egindako
ikerketek egiaztatu zuten ez-
tabaida irratian entzun zute-
nek Nixon jo zutela garaile-
tzat .  Telebistaz jarraitu
zutenek, ordea, Kennedyri
eman zioten garaikurra. 
Ia 60 urte igaro dira ordu-

tik eta ekosistema sozial eta
mediatikoaren eboluzioa bi
asmakizun teknologikorekin,
telebistarekin eta telefono
mugikorrarekin, eta hiru au-
toreren obrekin laburbildu
daiteke. Lehena, Guy Debor-
den 1967ko “La société du
spectacle”. Bigarrena, Giovan-
ni Sartoriren 1997ko “Homo
Videns, la sociedad teledirigi-
da”. Eta Hirugarrena, Manuel
Castellsen 2009ko “Comuni-
cación y Poder”. Alegia, bate-
tik, espektakulariziorako ten-
dentzia (errealitatearen
errepresentazio espektakula-
rizatua) areagotu da; beste-
tik,  irudiaren hegemonia

(pantailak nonahi eta haus-
narketarako tarte txikia) gai-
lendu da; eta bukatzeko, sare-
an eta sareetan antolatzen
eta komunikatzen den gizar-
tea eraiki dugu.

DEBATEAK ESPAINIAN

Telebistaz Espainian eman
zen lehen debatea 1993an
egin zen Felipe Gonzalez eta
Jose Maria Aznarren artean.
Hamabost urte geroago,
2008an, bigarren buruz bu-
rukoa egin zen, Zapatero eta
Rajoy protagonista izan zi-
tuena. 2008an ere gai mono-
grafiko bati buruzko saioa
egin zuten Pizarro (PP) eta
Solbesek (PSOE). Gaur egun
horrelakorik egitea pentsae-
zina izango litzateke, ariketa
horrek logos-etik esfortzu
handiegia ekarriko lukeelako. 
Aldiz, 2011n heldu zen alda-

keta esanguratsuena: Rajoy
eta Rubalcabaren arteko ezta-
baidak sortu zuen lehen aldiz
Internet bidezko foro edo so-
lasaldi paralelo bat. Urte har-
tan Interneten aritzen zen
lau erabiltzailetatik hiruk ja-
da sare sozialak erabiltzen zi-
tuen. Hartara, 2011ko debate
hura zuzenean komentatu
zuen jende askok Twitter, Fa-
cebook eta antzeko sare so-
zialetan. Jada pantailan ger-
tatzen zena elkarrizketa
sozialerako osagai bihurtu
zen. 
Beraz, audientzia digital

aktiboa sortu zen: pantailan
ikusten zenari buruzko ko-

Richard Nixon eta Robert
Kennedyren arteko
1960ko buruz burukoa
komunikazio politikoaren
historiako une
erabakigarrienetakoa izan
zen. 
GAUR8

hutsa

hu
tsa

hutsahutsa



atzerria

mentarioak egin zituen jen-
deak sare sozialetan. Hala,
audientziak rol berri bat be-
reganatu zuen: ikusle pasi-
boa izatetik eduki sortzailea
izatera pasatu zen. Dinami-
ka horrek bizirik jarraitu
zuen 2015eko Rajoy eta San-
chezen arteko eztabaidan
eta bi partaide baino gehia-
gorekin egin zen lehendabi-
ziko hauteskunde debatean,
2016an –Soraya Saez de San-
tamaria (Alderdi Popularra),
Pedro Sanchez (Alderdi So-
zialista), Pablo Iglesias (Po-
demos) eta Albert Rivera
(Ciudadanos) izan ziren pro-
tagonista–. 
Audientzia digital aktibo

berri horrek garrantzia bere-
zia dauka debate elektorala
bera espektakulua oinarri
duen produktu bihurtzeko.
Gaur egungo vaudeville po-
litikoaren adar bat besterik
ez da. Dialektikarako balio
beharko lukete eztabaida
horiek, baina dialogismo
hutsera gehiago hurbiltzen
dira. Telebistek audientzia
analogikoa eta digitala bila-
tzen dute, deliberazio demo-
kratikoa bultzatzea baino
gehiago.

MASIFIKAZIO ETA BANALIZAZIOA

Euskal Herriko Unibertsita-
teko ikerlari  talde batek
egindako ikerketa batek fro-
gatutakoaren arabera, ezta-
baida elektoraletan audien-
tzia  pilatzeak ez dio
mesederik egiten logos, et-

hos eta pathos-aren arteko
orekan oinarritutako ezta-
baida demokratikoari. Guz-
tiz kontrakoa gertatzen da:
audientzia kantitateak ezta-
baidaren kalitatea urratzen
du. Produktua masifikatze-
ak politikaren banalizazioa
du ondorio. 
Zehazki, 2019ko apirileko

hauteskunde prozesuan
egindako bi debate elektora-
letako elkarrizketa soziala
monitorizatu zen, Twitte-
rren, aipatutako ikerketan.
Lehenengoan, Atresmedia-
ko (Antena3 eta La Sexta) “El
Debate Decisivo” delakoa,
presidente izateko lau or-
dezkari maskulinoek parte
hartu zuten. Elkarrizketa di-
gitalaren alderaketa egiteko,
“La Sexta Noche” saioan
egindako emakumeen arte-
ko eztabaida ere monitori-
zatu zen. Honakoa izan zen
lehenengo aldia telebista
generalista eta pribatu ba-
tek prime time-an emaku-
meen arteko eztabaida bat 
antolatzen zuena. 
Ze irakurketa atera ziren

datuei erreparatuta? 

Bada, bata mainstream
izan zela (gizonena) eta bes-
tea sidestream (emakumee-
na). Alegia, gaur egun, orain-
dik ere,  emakumezkoek
sidestream izaten jarraitzen
dutela, bigarren mailako es-
pazioetan, sistema politiko-
ak hala behartuta eta ekosis-
tema mediatikoak hala
berronetsita. Audientziaren
ikuspegi kuantitatibotik ate-
ratako ondorio hori, ordea,
logikoa ere bazen, gizonez-
koen produktuak presidente
izateko hautagaiak zirelako
eta enpresaren arreta bere-
zia jaso zuelako.
Bestalde,  gizonezkoen

saioaren elkarrizketa digita-
lean 92.000 partaide elkar-
tu ziren eta emakumezkoe-
tan horren hamarren bat,
9.000 inguru. 273.000 txio-
tik gora idatzi ziren “El De-
bate Decisivo” delakoan eta
40.000 emakumezkoak bil-
du zituen saioan. Zenbakiei
erreparatuta bada datu
esanguratsu bat, beraz: de-
bate femeninoan parte har-
tu zuen jendeak parte har-
tze aktiboagoa izan zuen,

birtxio hutsaletik harago,
edukiak sortuz, beste txio
batzuk erantzunez, eta abar. 
Hala, orotara 100.000 in-

ternauta ingururen 300.000
txio baino gehiago aztertuta
ondorioztatutako puntu na-
gusia zera izan zen: telebis-
taz debatea ikusi eta saree-
tan komentatu zutenen
joera eduki, adierazpen, iru-
di eta abarren banalizaziora
jotzea izan zen. Eta are eta
parte-hartzaile gehiago izan
elkarrizketa digitalean, are
eta joera handiagoa. Algorit-
moen bitartez elkarrizketa
digital bakoitza komunitate-
tan banatzen da, eta, gizo-
nezkoen kasuan agertu ziren
hamaika komunitateetatik,
erdietan eduki arrakasta-
tsuenak umorea, irainak edo
txisteak izan ziren. 
Hartara, onetsi beharko

litzatekeen galdera hona-
koa  da:  zer  egin  dezake
sistema politikoak telebis-
ta (eta komunikabideak)
erabiltzeko interes oroko-
rraren mesederako? Aldiz,
gaur egun indarrean den 
markoa bestelakoa da: zer-
tarako erabili ditzake tele-
bistak (eta komunikabideek)
politika eta politikariak?
Agerikoa da zaila izango

dela vaudeville politikoaren
norabidetik urruntzea. Bai-
na sistema politikoak argi
izan behar du politikaren
espektakularizazioa ez dela
bere prestigioa berreskura-
tzeko biderik onena.

Audientzia digital
aktiboak garrantzia
berezia dauka debate
elektorala bera
espektakulua oinarri
duen produktu
bihurtzeko. 
GAUR8
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B
ada Selma Lagerlöfen liburu ba-
ten hasieran (“Nils Hogelssonen
bidaia harrigarria”) antzara mi-
gratzaileen eszena bat gogoeta

poetiko askotarako bidea ematen duena.
Antzarak hegan doaz zeruan barrena
triangelu bat osatuz eta beren txilio ka-
rrankariak eginez. Eta Nils mutikoaren ba-
serriaren gainetik igarotzean bertako an-
tzara domestikoak asaldatu egiten dira
edo hunkitu beren kide basatien garrasiak
entzutean eta korrika hasten dira batera
eta bestera eta hegaldatzeko imintzioak
egiten dituzte modurik patetikoenean,
horietako batek, antzara gazte batek, Nils
txikia hanketatik zintzilik daramala, he-
galdatzea lortzen duen arte.

Hasi gara ehiztarien lehen tiroak en-
tzuten, aurki hasiko dira usoak pasatzen
eta haien atzetik antzarak, gezi formako
taldeak osatuz, zaharrenak, esperientzia-
dunak, aurrean eta gazteenak atzetik, eta
ikuskizun hori ikusten dudan bakoitze-
an bururatu ohi zait gizakiok ere antzara
domestikoak bezala jokatu ohi dugula
artista handi bat edo politikari ausart
bat ezagutzen dugun bakoitzean eta has-
ten garela gu ere, antzara domestikoak
bezalaxe, hegaldatzeko mugimendu pa-
tetikoak egiten, baina ez garela gai aire-
ratzeko, eltzerako gizenduta gaudela, he-
galdatzeko alfer.
Kataluniako protestak hasi zirenetik

izan dut irudipen horixe, gure artean

abertzale izeneko askok gantz gehiegi du-
tela, gizenegi daudela haien atzetik abia-
tzeko.
Arzallusenak ez ziren metafora litera-

rioak, baina bai mundu guztiak ulertzeko
modukoak eta mitxelinen arazoa aipatu
zuenean garbi dago antzara gizenduez ari
zela, eltzerako bai baina hegaldatzeko ez-
gai direnez. Askatasunaren bidean doa-
zen herrialdeen kantuak ederrak irudi-
tzen zaizkigu, mugimendu patetiko
batzuk egiten ditugu, baina bertan goxo
gelditzen gara, ez diezazkigutela ukitu
geure ongizatea, gure kontzertua, estatu-
tua eta batez ere eskuinetik etortzen zaiz-
kigun botoak. Bestela ezin da ulertu Llotja
de Mareko adierazpenarekin gertatua. •

hutsa

Mitxelinak

Joxean Agirre

hutsa

E
z dakit gaixotasuna ote den ezetz
esaten ez jakitea. Baina, horren
ondorioz, egonezin fisikoa senti-
tzeraino hel daiteke bat. Bada jen-

dea kostatzen zaiona edozein proposa-
men edo eskaerari ezetz esatea: harekin
batere zerikusirik ez duen zerbait izan be-
har du, edo inplikatzea eskatzen dion une
horretan beste zerbaitekin okupatuta
egon behar du. Auskalo, parekoak ezezko-
rik onartuko ez duela iruditzen zaiolako
izango da. Edo egoera ezerosoak kudea-
tzeko gogorik eta ausardiarik ez duelako.

Arazoa da egoerarik ezerosoenak ere or-
duan sortzen direla, gauza gehiegiri ezetz
ez esatean. Baietz esandakoak eta hartuta-
ko konpromisoak gehiegi direnean, pila-
tzen direnean. Orduan, denera iritsi ezina-
gatik sortzen da egonezina, inpotentzia,
eta ingurukoei huts egiteko beldurra. Ego-
erak gain hartu, eta modu onean edozer
esatera datorrenari ongi erantzuteko pa-
zientzia ere galdu egiten da.
Asertibitatea, hain justu, egoera gogo-

rrei lasaitasun eta segurtasunez erantzu-
teko gaitasuna omen da, gatazkak arra-

zoiz konpontzeko jarrera. Seguru asko,
parekoak eduki dezakeen jarreraz kezka-
tu aurretik, nork bere aldartea kontrola-
tzea. Horrek ez du esan nahi erreakzio-
natu behar ez dugunik edo pasiboak izan
behar dugunik. Bestela, presioa egiten
digutenean, edo haserretuko zaizkigun
beldur garenean, amore emateko joera
izango dugu. Pasiboak bagara, ez gara gai
sentitzen gatazkak kudeatzeko eta
saihestu egiten ditugu. Horren aurrean,
besteek indar handia hartzen dute, baita
abusatu ere. •

0hutsa

Asertibitatea

Nekane
Zinkunegi
Barandiaran
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ak A
ltsasuko gazteei eman-
dako epaiaren kolpea
hartu eta gero, haien
herrikideek gizartea-
ren aktibazio handia
lortu dute. Halere, ba-

dakit beroaldia pasatu eta gero gizar-
teak bere bizimoduarekin jarraitzeko
joera duela –zer bestela?– eta orduan-
txe, adrenalina maila jaisten denean,
sentitzen duela bakardaderik handie-
na ziegan dagoenak.

Une horietan pentsaturik, egokia
iruditzen zait gogoratzea epaiaren
osteko ordu etsigarrietan irratian
entzun nuen gurasoei eginiko elka-
rrizketa bat. Bertan agerian geratu
zen “justiziaren” aurka pultsuan ari-
tzeak ez duela kentzen norbere bu-
rua jagotea: ekaitzaren erdian, preso
dauden gazteetako asko ikasketetan
eta kirolean babestu direla jakin ge-
nuen. Mundutik aparte egingo dituz-
ten urteetan, urliak Psikologia ikasi-
ko du, sendiak Zuzenbidea...  Sinbolo
ederra iruditu zitzaidan, arazoaren
muinean sartzeko jorratu behar di-
ren arlo garrantzitsuak direnez. Har-
tutako kolpearen indarra itzultzeko
bidea, zesta-punta jokalariaren esti-
loan.

Gauza txarrenetik irakaspen onak
atera daitezke: “sakanikolak” egiten
ari diren kanpainak, zeharka, preso
dauden beste pertsona askoren egoe-
ra ere irudikatzen du. Haiekin egini-
ko bidegabekeriak hain nabarmenak
ez direlako, edo hainbeste “zarata”
ateratzeko ahalmenik ez dutelako,
Altsasukoek jasan duten antzerako
tratua jasan duten pertsona asko
baitaude kartzelan. Kasu honek bes-
te haienak ere irudikatzen ditu, neu-
rri batean. Eta horrek ez dio Altsasu-
koen aldarr ikapenei  indarr ik
kentzen, baizik eta beste dimentsio
bat ematen: “justizia sistema” izene-
ko oximorona ezin hobeto azalera-
tzen du, eta gure gizarte ereduaren

porrota gordetzen duten porlanezko
kaiolen alfonbra altxatzeko aukera
eman.

Jakina: espetxean dagoen edozein
pertsonaren lehentasuna norbera
ondo egotea da. Baina norbere bu-
ruarekin egokiro jokatzen duena in-
gurukoentzako eredu izaten da; eta
zerbait irakasten duenak ere asko
ikasten du, askotan ikasleek eurek
baino gehiago. Ildo horretan, esango
nuke Altsasukoak Zaballako espetxe-
ko “maizter” guztien artean eguzki iz-
piak bezalakoak izan daitezkeela. Kar-
tzeletan, preso politikoen proportzioa
txikia izaten da preso sozial guztien
artean; baina azken horiek dira egoe-
ra dramatikoenean daudenak. Esklu-
sio soziala, adikzioak, pobrezia, etor-
kizun i luna...  Preso politikoak,
“marrajoen” aldean, askoz ere hobeto
egoten dira: gehienetan kultura maila

handiagoa eta kanpoko babes handia-
goa izaten dituzte. Testuinguru horre-
tan, preso politikoek oso eragin mese-
degarria  izan dezakete preso
sozialengan. Eta ez nabil proposatzen
kartzelako zuzendaritzarekin kolabo-
ratzea (hezkuntza programetan eta
abar), denen laguna izatea (ezinezkoa,
denbora guztian zure diruarengan
pentsatzen ari direnekin), proselitis-
mo mesianikoan hastea edo matxina-
da bat bultzatzea. Hori baino sinplea-
goa da:  norbere burua zaintzea,
ereduaren irakaspena emanez, eta
hurbildu daitekeen pertsonarekiko
irekia izanez, ideologien eta desber-
dintasun pertsonalen gainetik. Per-
tsona bakarrari irakurtzen ikasteko
gogoa piztea, kalean eginiko ekintza
iraultzaileenaren pareko izan daiteke-
elako. •

www.abante.eus

Altsasukoen alde joan den asteburuan izandako bizikleta martxa. Iñigo URIZ | FOKU

Porlan arteko eguzki izpiak

Oier Gorosabel -@Txikillana
Fisioterapeuta
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Llotja de Mar-eko Adierazpenak esanahi
handia izan du, bertan jasotako mamiaga-
tik, idazkiak bildu dituen sinatzaileengatik
eta ezagutzera eman den uneagatik. Euskal
Herrian sorpresaz ere hartu dela esan daite-

ke. Horren adierazle dira, alde batetik, EAJ lekuz kan-
po geratu izana, aspaldiko partez deseroso, aitzakia
bila; eta, beste alde batetik, azken asteetan ezker aber-
tzaleko ingurumarian, batez ere sare sozialetan, alian-
tza politikaz enegarren sasi polemika piztu izana. ERC
edo CUP, CUP edo ERC. Bistan da, EH Bilduren zuzen-
daritzak haragoko kudeaketa egin duela azken hilabe-
teotan Kataluniari eta Kataluniako indarrei begira. 
Demokrazia eskuratzeko eta aldaketa politiko zein

sozial sakonak eragiteko ardatz nazionalak duen ga-
rrantzia nabarmendu du
ekimen honek. Duela kasik
hamar urte, suminduen
mugimenduaren haritik,
Estatua demokratizatzeko
aukera egon zitekeela-eta
itxaropena piztu zen, gero-
ra Podemosek izandako
hauteskunde arrakasta eka-
rriko zuena. 78ko erregime-
naren giltzarrapoa haustea-
ren aldeko mezua ere egin
zuten, baina, denborak aurrera egin ahala, mezu hori
moteldu, ondoren itzali eta, azkenik, eraldatu egin da,
orain Espainiako Konstituzioaren defendatzaile ere
bihurtu baitira.
Berriro ere estaturik gabeko nazioek ordezkatzen di-

tuzten proiektu emantzipatzaileak agertu dira egiazki
iraultzaile. Aspaldi esan zuen David Fernandez katala-
nak: independentzia lortzeko bide demokratikorik ez
bazegoen, demokrazia eskuratzeko independentziaren
aldeko bidea egin beharko zela. Ez da bide erraza izan-
go. Hala ikusi zen 2017ko urriaren 1eko erreferendume-
an. Helburuak ez dira kolpe bakar batez lortuko, baina
estaturik gabeko nazioen burujabetzaren aldeko inda-
rrek proposatzen dutenak etorkizun demokratikoagoa
eskaintzen du, zalantzarik gabe.

Ez da gutxi Kataluniako indar soberanista guztiek
adierazpena sinatu izana. Ez dute beti lortu, ezta pro-
zesua une goxoenetan zegoenean ere. Gainera, azken
bi urteotan pasatako une latzak direla-eta, azken al-
dian batasun falta izan da maiz albiste.
Euskal Herritik, Galiziatik bezalaxe, indar bakar ba-

tek sinatu du adierazpena. Esan bezala, adierazgarria
izan da oso EAJk sinatu nahi ez izatea. Lizarra-Garaziko
garaitik (jakina da harekin guztiarekin Urkulluk duen
herra, ezinikusia) argazki askori egin dio ihes, bai bu-
rujabetzaren aldekoei bai euskal gatazkaren konponbi-
dearen aldekoei (Aieten ere gogo txarrez izan zen Ur-
kullu EBBko presidentea,  eta armagabetzean,
lehendakari gisa orduan, ez zen agertu ere egin). Eta jo-
kabide hori justifikatzeko argudio sorta xelebrea erabi-

li izan du beti. Argigarria da, berriz, hamarkada haue-
tan PSOErekin eta PPrekin makina bat adierazpen eta
itun politiko egiteko hain eragozpen gutxi eduki izana.
Esate baterako, 2012ko otsailean ez zuen hainbeste ara-
zorik izan Espainiako Kongresuan PPk eta PSOEk Aie-
teko Adierazpenaren mamiaren kontra aurkeztutako
ebazpenarekin bat egiteko. Ez zuen arazorik izan ez
mamiarekin, ez sinatzaileekin, ez unearekin. 
Bistan da kalkulu baten ondorio dela hori dena. Erre-

gimenak kudeaketarako eskaintzen dion tarteari eutsi
nahi dio EAJk, kosta ahala kosta. ETAren kontra lortu
zuena Kataluniari babesa ukatuz (edo behar beste ez
emanez) lortu nahi du orain. Estatuaren inboluzioak
ere eragiten dio, ETAk arbola astintzearen ondorioz es-
kuratu zituen intxaurrak galtzearen beldur baita. •

{ asteari zeharka begira }

Llotja de Mar: mamia, 
sinatzaileak eta unea

Berriro ere estaturik gabeko nazioek
ordezkatzen dituzten proiektu
emantzipatzaileak agertu dira
egiazki iraultzaile
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Iñaki Altuna
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M
añariko Hontza Museora sar-
tu orduko sumatzen da usain
sarkorra. Duela egun batzuk
jaso dituzten itsasoko belaki
batzuk prestatzen ari dira
biltegian. Alkohol berezi ba-

tean sartuta daude. Geroagoko lanak izango dira be-
hatzea, ikertzea, sailkatzea eta biltegian artxibatzea.
Horretan darama Enrike Huertak, Hontza Museoa
Fundazioko presidenteak, 58 urte. Natur zientziak
behatzen, horietatik ikasten eta beste batzuentzat
ikasgarri izateko moduan jasotzen eta erakusten.
Hala ere, bere lanaren parte txiki bat baino ez dago
ikusgai Mañariko museoan. Biltegian 40.000 ale in-
guru omen dauzkate eta museoan, ikusgai, 1.500.
Museoetako biltegiak horrelakoak izaten omen dira
eta Mañarikoa aberatsa omen da erakusten duen ale
kopuruan. 

Durangaldeko Natur Zientzien Museoa familia
museo bat dela esan daiteke. Enrike Huertak berak
martxan jarritako proiektura batu baitira bere etxe-
koak. Huertak pasioz bizi du museoa eta asmatu du
grina hori ingurukoei kutsatzen. Lehen zaletasuna
zuela esaten omen zuen, baina eskaintzen dizkion
orduak eta lana ikusita, urte asko dira zaletasuna
baino askoz gehiago dela.

Museora sartu orduko sumatzen dira pasio ho-
rren printzak. Begiek nekez topatzen dute lasai pau-
satzeko tokirik. Informazio asko eta tentagarria. Ho-
rregatik,  asko eskertzen da Bego Caballerok
patxadaz gidatzea. Bera arduratzen da Hontza Mu-
seoko bisitak gidatzeaz eta bertan dauden naturaren
altxorren berri emateaz. «Eskolak, jubilatu taldeak,
lagun taldeak, euskaltegietakoak, berbalagun talde-
ak... askotariko bisitak izaten ditugu. Talde bakoitza-
ren beharretara moldatzen gara, baina normalean
ordubete inguruko bisitak izaten dira». Egia da bisi-
ta nahi adina luzatzeko informazioa biltzen dutela
museoko erakustokiek eta txokoek. 

Munduko animalia handienetakoak
biltzen dituen aretoan hasten da bisita.
Albatros erratua, hego-zabalera kon-
tuan hartuta, munduko txori handie-
na. «Hegoak guztiz zabalduta jarriz ge-
ro,  punta batetik bestera doan
distantzia kontuan hartuta, hauxe da
hegazti handiena. Askotan kaioarekin
nahasten da albatrosa eta bisitariei
erakusten diegu albatrosa eta kaioa be-
reizten. Albatrosak mokoan zulo ba-
tzuk ditu. Itsas txoria denez, arrainak
harrapatzen dituenean ura ere hartzen
du. Itsasoko ura denez, gazia da. Eta
gatz hori gorputzarentzat osasungarria
ez denez, hori botatzeko modu bat to-
patu behar du. Horretarako ditu zulo
horiek». Zein makinaria perfektua den
natura. 

Munduko beste animalia handiene-
tako bat ere hantxe, albatrosaren albo-
an: jirafa. «Jirafak mingaina luze-luzea
dauka eta belarriak eta sudurra garbi-
tzeko erabiltzen du. Gehien gustatzen

zaion janaria akazia zuhaitza da. Aran-
tza asko dituen arren, jirafak ez du mi-
nik hartzen ahoan, oso aho indartsua
daukalako. Ugaztuna denez, ugaztun
guztiek bezala eta guk geuk bezala, zaz-
pi lepaorno dauzka jirafak. Haurrei gal-
detzen diedanean zenbat lepaorno di-
tuen jirafak lepo luze horretan, ehun
edo berrehun erantzuten didate. Harri-
tuta geratzen dira zazpi dituela esate-
an. Baina hezur bakoitza tamaina han-
dikoa da.  Eta hori  arazo bat  da,
zailtasun handiak izaten dituelako ma-
kurtzeko. Horregatik, ura edan behar
duenean, hankak zabal zabalik jartzen
ditu, spagat egiteraino. Eta lo ere zutu-
nik egiten du, ez da inoiz etzaten, asko
kostatzen zaiolako altxatzea». 

Eta pareko paretan, karramarro
erraldoiak; bata arra, eta, bestea, emea.
«Karramarro arra eta emea bereizten
erakusten diegu bisitariei. Horretarako
baditugu ale batzuk gordeta, eskuan
hartu eta gertutik ikus ditzaten. Mate-

Animalia handienak
biltzen dituen aretoak
berehala lortzen du
bisitariaren arreta. 
Luis JAUREGIALTZO | FOKU

MAÑARIKO HONTZA MUSEOA,
NATUR ZIENTZIAK JASO ETA EMAN
Amagoia Mujika Telleria

Durangaldeko Natur Zientzien Museoa da
Hontza, Mañarian kokatua. Harrigarria da
bertako aretoetan pilatzen dena, biltegiaren
parte txiki bat soilik bada ere. Enrike Huertaren
proiektua damuseoa, natur zientzien behaketari
eskainitako bizitza oso baten isla. Jasotzen,
behatzen, artxibatzen, zaintzen segitzen du.
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rial didaktiko asko daukagu eta bene-
tan lagungarria da guk emandako azal-
penak osatzeko». 

Caballerok kontatu duenez, haurren
kezka nagusiena izaten da museoan
dauden animaliak nola hil diren jaki-
tea. «Animalia horiek museora ekar-
tzeko akabatu ote dituzten izaten da
haien kezka nagusia eta askotan galde-
tzen digute hori. Museoan dauden ani-
malia guztiak berez hil dira, gaixotasu-
nagatik,  adinagatik,  istripu bat
tarteko... eta hil eta gero ekartzen ditu-
gu museora. Batzuk dagoeneko presta-
tuta eta beste batzuk hemen presta-
tzen ditugu.  Hori  jakitean asko
lasaitzen dira haurrak». 

Hurrengoa, ornogabeen gela. «He-
men dauden guztiak ornogabeak dira.
Kartel urdin bakoitzak talde bat adie-
razten du. Hemen, adibidez, araknido-
ak daude. Eta bitxikeria bat bada he-
men. Museoko ale guztiak benetakoak
dira bat izan ezik, hauxe, kaparraren

maketa bat da. Hemen garbi ikusten da
nolakoa den kaparraren gorputza jan
aurretik eta jan ondoren. Kaparrak
arriskutsuak direla eta zenbait gaixota-
sun ekar ditzaketela ere kontatzen die-
gu. Harrituta geratzen dira. Eta jende
askok intsektua dela pentsatu arren,
kaparra araknidoa da eta zortzi hanka
dauzka, araknido guztiek bezala». 

Intsektuen atala dator ondoren. «Na-
tura harrigarria da, simetria perfek-

tuak osatzen ditu. Intsektuena da natu-
ran dagoen talderik handiena, milioi
bat espezie daude eta bakar batzuk bai-
no ez ditugu ezagutzen». 

Tximeleta zoragarriak, kakalardo
ederrak. «Hori ere lantzen dugu. Natu-
ra beste begi batzuekin ikusi behar du-
tela erakusten diegu. Kakalardoak, adi-
bidez, nazkagarritzat jotzen ditu jende
askok. Baina gertutik begiratuz gero,
dituzten formak, koloreak, simetriak...
ikusiz gero, oso ederrak direla kontura-
tuko gara». 

NATURAREN JAKINDURIA

Krustazeoak ere, hamaika. «Hona iris-
tean, pintza handi batzuk ateratzen di-
tugu, otarrainaren antenak. Lehen be-
giratuan ez ikusi arren, ukituz gero
azkar igartzen da antena horietan ez-
ten mordoa dutela. Eta kontatzen die-
gu hori defentsarako erabiltzen dutela.
Eraso egiten dietenean, erasotzaileari,
gutxienez, mina emateko». 

Karramarro ermitauak etxea aldean
darama. Baina hazten denean, handi-
tzen denean, oskola txiki geratzen zaio
eta bazter batean uzten du, hutsik da-
goen beste handiago bat topatu eta be-
retzat hartzeko. Eta karramarro bioli-
nistak ere merezi  du gelditu eta
gertutik begira egotea. «Pintza bat lu-
zeagoa dauka eta badirudi biolina jo-
tzen ari dela. Eta borrokaren batean
pintza hori galduz gero, beste aldekoa

Enrike Huerta, eskuin aldetik hasita
bigarrena, museoaren sortzailea eta
arima. Inguruan ditu familiakoak,
proiektuan bete-betean sartuta
daudenak. Mañarikoa familia museo
bat dela esan daiteke. 
Luis JAUREGIALTZO | FOKU

«Museoan dauden animalia guztiak berez hil dira,
gaixotasunagatik, adinagatik, istripu bat tarteko... 
eta hil eta gero ekartzen ditugu museora. Hori 
jakitean asko lasaitzen dira haurrak»

«Eskolak, jubilatu taldeak, euskaltegietakoak, lagun
taldeak, berbalagun taldeak... askotariko bisitak izaten
ditugu. Talde bakoitzaren beharretara moldatzen gara,
baina normalean ordubete inguruko bisitak izaten dira»
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garatu eta handitu egiten zaio. Eta be-
rria finago eta txikiago hazten da. Gai-
tasun hori dauka. Horregatik, pintza
handiena ez da beti eskuin aldekoa, al-
dez aldatu daiteke». 

Poriferoak. Landare itxura duten
arren, animaliak dira. Gorputza zuloz
beteta dute eta planktona jaten dute.
«Ura iragazten dute denbora guztian,
eta, 30 gramo janari lortzeko, mila litro
ur iragazi behar dituzte. Horrek adie-
razten du oso langileak direla, geldirik
daudela iruditu arren. Batzuk bigunak
dira, eta, beste batzuk, gogorrak». 

ESKOLAN LANDUTAKOA, SAKONDU

Goiko solairura bidean, geldialdia. Uki-
tu daitezkeen aleak. «Ileak, lumak, la-
rrua... asko gustatzen zaie hau guztia
ukitzea», kontatu du Caballerok. Behin
goiko solairuan, haurrak eutsi egin be-

har izaten ditu, burua luzatzen baitute
animalia handiagoak ageri diren areto-
etara. Liburuetan eta filmetan ikusten
dituztenak, hantxe, parez pare. 

Beraz, moluskuen gelara erakartzen
ditu lehendabizi. «Eskolan lantzen di-
tuzten gaietan sakontzen dugu hemen.
Horregatik, neurrira moldatzen dugu
bisita bakoitza, lantzen ari diren gaia-
ren eta haurrek duten adinaren arabe-
ra». Oskolak dituzten olagarroak, de-
fentsarako pozoia botatzen duten
moluskuak, perlak egiten dituztenak...

Australiako muxila erraldoi baten
aurrean paratuta, elizetan ur bedeinka-
tua jasotzen duten harraska bereziak
datoz gogora. «Handia iruditzen ote
zaien galdetzen diet haurrei eta baietz,
sekulakoa iruditzen zaiela. Ba hemen
ageri dena oso-oso gaztea eta txikia da.
Muxila mota honek heldua denean

200-300 kiloko pisua har dezake eta
hogei metrotik gorako neurria». 

Erakustoki arrosan dauden animalia
guztiak talde berekoak dira; ekinoder-
matuak, itsas izarrak tartean. «Haien
berezitasun nagusiena da gorputza
bost zatitan banatuta dutela». Eta tar-
tetxoa ematen du bisitariak hori horre-
la dela baieztatzen. Izan ere, zaila egi-
ten da ulertzea itxuraz hain
desberdinak direnak talde berekoak di-
rela. Naturaren lilurak. 

Animalia handiagoen eta lehen bis-
tara ezagunagoen gelara iritsita, den-
bora behar da bakoitzari buruzko in-
formazioa hartzeko.  «Oihaneko
animalien eta animalia exotikoen txo-
ko hau asko gustatzen zaie. Bisitaren
amaieran, denbora uzten diegu areto
hauetan lasai egon daitezen. Animalia
handiagoak dira eta ikusgarriagoak
iruditzen zaizkie. Etengabe ez ukitzeko
esaten diegun arren, tentazioa handia
da eta lanak izaten dituzte eusten».

Hartzak, pumak, azeriak, ostrukak,
lehoiak, sugeak, askotariko hegaztiak...
Mañariko Hontza Museoko atetik ate-
ratzean bisitariak sentitzen du toki as-
kotan egon dela eta asko ikasi duela.
Sentitzen du patxada hartu duela natu-
ra den makinaria perfektu eta liluraga-
rri horri erreparatzeko. Eta, bai, natu-
rak beti liluratzen du arretaz begira
dagoena. 

Ezkerreko irudian, karramarro
erraldoiak paretan eta uneotan ikusgai 
dagoen leize hartzen inguruko
erakusketa erakustokian.
Eskuinaldean, kakalardo parea. 
Luis JAUREGIALTZO | FOKU

«Natura beste begi batzuekin ikusi behar dutela erakusten
diegu. Kakalardoak, adibidez, nazkagarritzat jotzen ditu
jende askok. Baina gertutik begiratuz gero, dituzten formak,
koloreak, simetriak... oso ederrak direla konturatuko gara» 

«Eskolan lantzen dituzten gaietan sakontzen dugu
hemen. Horregatik, neurrira moldatzen dugu bisita
bakoitza, lantzen ari diren gaiaren eta haurrek 
duten adinaren arabera»



Hontza Museoa Fundazioaren
presidentea da Enrike Huerta.
Museoaren sortzailea, bultzatzailea,
ikertzailea… Hontzako arima
nekaezina. 
Hogeita hamar urte baino gehiago

dira museoaren proiektua hasi zuela.
«Hasieran beste toki batean hasi
ginen, baina ez zen oso aproposa.
Horregatik, hogeita lau urtean itxita
egon da eta duela bost urte zabaldu
genuen hemen, egoitza berri honetan.
Orain askoz txukunago dago guztia».
Ateak jendeari itxiak izanagatik,
museoa ez da itxita egon, Hontzako
erakustokietan 58 urteko ikerketa
lanaren parte txiki bat baino ez
baitago bistan. 
Durangaldeko Natur Zientzien

Museoa Enrike Huertaren bizitzako
zutoin garrantzitsua da. «Ni irakasle
bezala aritu naiz lanean. Hasieran
akaso zaletasuna izango zen, baina,
denborarekin hartu duen pisua
ikusita, ez nuke esango zaletasun
hutsa denik. Dagoeneko jubilatuta
nago, baina lehen bezala orain nire
denboraren parte handia eskaintzen
diot museoari. Lan asko egiten dut eta
ez dut dirurik kobratzen», dio umorez. 
Biologian aditua, malakologian

espezializatua –moluskuen ikerketan–,
museologian jantzia… jakin-min eta
jakintza zabaleko begirada dauka
Enrike Huertak. «Egun nire lan
esparrua egungo itsas ikerkuntzan
zentratuta dago. Baina museoa tarteko,
natur zientzia guztiak ikertu ditut eta
denak maite ditut. Unibertsitatean
bost urtez ikasten duzu, baina nik 58
urte daramatzat etengabe ikasten». 
Txispa 12 urte zituela piztu zitzaion.

«Nik esaten dut parean zenbait
kasualitate gertatu zirela. Etxean itsas
kurkuilu bat nuen. Orain museoan
dago ikusgai, istorio honen guztiaren
lehen alea. Egun batean Bilbora joan
nintzen gurasoekin eta beste bi itsas

kurkuilu topatu nituen. Eta horrela
hasi nintzen arreta jartzen eta bilduma
osatzen. Museoaren ideia 14 urte
nituela hasi zen forma hartzen.
Donostiako Aquariumera joan nintzen
eta pentsatu nuen hemen inguruan ez
zegoela natur zientzien museorik.
Zergatik ez hasi materiala biltzen
etorkizunean museo bat osatzeko? Eta
etorkizun hura hemen dago, Hontza
Museoan». 
1997ko ekainean inauguratu zuen

museoaren lehen urratsa Mañarian
bertan. «Tokia ez zen batere egokia,
behin-behinekoa izan zen, baina garai
hartan 143 eskola etorri ziren hiru
urtean. Aise esaten da». 
1.500 ale daude erakusgai, mundu

guztikoak eta natur zientzien alor
guztietakoak. Biltegian, 40.000 ale
baino gehiago daude. «Gure lana ale
horiek guztiak biltzea, ikertzea,
txukuntzea eta ordenatzea da. Guztiak
donazioak dira; eskoletatik, beste
museo batzuetatik, lagunen
eskuetatik, unibertsitateetatik,
herritarren eskutik… 58 urtean
sekulako mugimendua egon da

hemen. Garrantzitsuena da jendeak
museoa existitzen dela jakitea.
Hartara, piezaren bat emateko
daukatenean zurekin akordatzen dira.
Gaur-biharretan Altsasu aldera joan
behar dugu pieza batzuen bila. Beti
jasotzen dugu eskaintzen digutena.
Ondarea ezin da bota. Ondare hori
jaso, kontserbatu eta zaintzea da gure
lana». Pena omen da Huertaren
esanean, jasotako guztia ezin
erakutsia. «Baina museoetako
funtzionamendua horrelakoa da.
Museo batean ezin da sekula erakutsi
dagoen guztia. Eta, hala ere, museo
honetan ale dezente dauzkagu
ikusgai». Ale asko eta alor askotakoak.

SEIEHUN IKERTZAILEKO SAREA

Mundu mailako errekor asko topa
daitezke Mañariko museoan, Huerta
horretara jarri delako. «Munduko hiru
errekor dauzkagu», nabarmendu du.
Albatros erratua eta pelikano zuria
dira munduan hego-zabalera handiena
duten hegaztiak. 3,60 metrora irits
daitezke. Hontzan 2,82 metroko hego-
zabalera duen albatros bat dute.
Bigarrena, munduko karramarro
handiena. «Hemen daukagunak 2,90
metroko zabalera dauka, baina berez
3,40 metrora ere irits daiteke», zehaztu
du. Eta hirugarren errekorra,
ezagunagoa, jirafa. 
Karramarro erraldoiaren alboan

argazki bat ikus daiteke, karramarroa
topatu zuten itsasontzian jasoa.
«Karramarro hori topatu zuenak
Japoniako ikertzaile bati eman zion
abisua. Ikertzaile hori lagunak dut eta
hark eman zidan niri karramarro
erraldoi horren berri. Mundu mailan
seiehun bat ikertzaileren sarea osatzen
dugu eta denok daukagu elkarren berri». 
Mañariko museora gerturatzen dira

lau urtetik hasi eta unibertsitatera
bitarteko ikasleak. «Bakoitzak bere
helburuak dauzka eta bakoitzari bere
beharren araberako bisita antolatzen
diogu. Baina oso lan garrantzitsua da
museoak egiten duena. Liburuetan
ikusten dituzten gauzak errealitatera
ekartzeko modu bat da eta maiz
harrituta geratzen dira haurrak;
liburuan txikia zirudiena berez handia
da eta alderantziz. Museoak bisitatzeko
ohitura sortzea, ingurua behatzeko
gogoa piztea, naturarekiko jakin-mina
sortzea… lan hori oso garrantzitsua da».  

ENRIKE HUERTA HONTZA MUSEOA FUNDAZIOKO PRESIDENTEA

«Beti jasotzen dugu eskaintzen digutena; 
ondarea ezin da bota. Jaso, kontserbatu 
eta zaindu egin behar da»
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Lerroon azpian, Enrike Huerta,
museoko biltegian, fosil batekin

lanean. 12 urte zituela piztu zitzaion
natur zientziekiko maitasuna eta

bizitza osoa darama zaletasun horri
estu lotuta. 

Luis JAUREGIALTZO | FOKU



herria

pedagogikoan azaltzeko web-
gunea sortu dute. Irakasleek,
gai honen inguruan izan du-
ten kezkak bultzatuta eta ikas-
leek frankismo garaiaren gai-
nean duten gero eta jakituria
urriagoaz konturatuta, egitas-

mo didaktiko honi bide eman
diote.

Institutuko irakasleek adie-
razi dutenez, honako hau da
prestatu duten webgune di-
daktikoaren helburua: «Hez-
kuntzaren bidez, hezkuntza
komunitatearen bidez, iraga-
nean isilarazi eta ezkutatu zu-
ten horren inguruko egia be-
launaldi berriek ezagutzea eta
bilatzea. Azken batean, erre-
presioa jasan zuten horien
omenez justizia egitea».

Proiektu honekin Historia
klase arruntetatik atera eta
bestelako lanketa bat egin
nahi izan dutela azaldu dute.
Horretarako, jazarpen ideolo-
gikoa, gerra eta diktaduran
emakumeek izandako papera,
erbestea, homosexualen aur-
kako jazarpena eta  beste
hainbat gai jorratuko dituz-
ten materialak eta edukiak
bildu dituzte. 

Gaia lantzeko proposatzen
dituzten bitartekoei dagokie-
nez, besteak beste, antzerkiak,
bideoak, telebista programak,
unitate didaktikoak edota tes-
tuen lanketarako gakoak aur-
kitu ahalko dira.

SARE N

> Oroimen historikoa lantzeko webgunea

“Ikoitzen arkatza” blogak Gas-
teizko Koldo Mitxelena insti-
tutuko irakasleen ekimen ja-
kingarri baten berri eman du:
1936tik aurrera frankismo ga-
raian Euskal Herrian pairatu-
takoa ikasleei modu argi eta

> Vietnamgo beteranoaren ordez, zakurra

AEBetako presidente Donald

Trumpek argazki muntaia bat

argitaratu du Twitterren. Ber-

tan, Abu Bakr Al Bagdadi Estatu

Islamikoko liderraren aurkako

operazioan parte hartu zuen

zakur bati domina bat jartzen

ageri da. Zakurra «heroitzat» jo
zuen Trumpek txioan, opera-
zioaren bere bertsioa kontatu-
ta, eta haren argazkiak parte-

Juanan RUIZ I FOKU

katu zituen, izena aipatu gabe,
Pentagonoak «sailkatuta» dau-
ka-eta. Baina argitaratutako ar-
gazkiarekin, urrunago ere joan
da Trump: James C. McCloug-
hani, Vietnamen hamar laguni
bizia salbatu zien mediku erre-
tiratu bati, 2017an ohorezko 
domina eman zioteneko irudia
erabili du, medikua kendu eta
bere lekuan zakurra jarrita. 
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> Teknologia beilatokietara iritsi da

Virgen Blanca ehorztetxeak,
Gasteizko El Salvador hilerria-
ren parean dagoenak, «oroitza-
penen leihoa» aurkeztu du,
beilaren «esperientzia aldatu»
eta doluan efektu terapeutikoa
eragiteko asmoz. Online apli-
kazio baten bidez, hildakoaren
senideak eta lagunek haren on-
doan bizi izandako momen-
tuen irudiak eta dolumin me-
zuak partekatzeko aukera dute.
«Horrela omenaldi bat sortzen
da, denbora errealean, aretoan
monitore bertikal handi baten

bidez ikusten dena», azaldu
dute ehorztetxean. 
Hildakoaren senideek eta la-
gunek munduko edozein leku-
tatik irudiak eta sentimenduak
partekatu eta azken agurrean
parte hartzeko aukera ematen
du aplikazioak. Beila hastean,
senideei lotura bat ematen die-
te aplikazioaren euskarri den
teknologia berritzaile horreta-
rako sarbidea izateko. Irudiak
eta mezuak, monitorean argi-
taratu baino lehen, kontrol bi-
koitz baten pean daude.

> Espainiako espetxeetako gradu banaketa

Euskal herritarrok nahi baino

gehiagotan entzuten dugu kar-

tzelaren berri. Kartzelaren eta

haren ondorioen berri, aste ho-

netan bertan jakin dugunez,

ezin larriagoak izan daitezkee-

nak eta maiztasun handiz ager-

tzen direnak. Jose Angel Otxoa

de Eribe izan da zerrenda luze

bateko azken hildakoa, duela

bost urte diagnostikatu zioten

minbiziaren ondorioz. Duela

bost urte diagnostikatu zioten

baina duela hiru hilabete arte

kartzelan atxiki zuten, gaixota-

sunak atzera bueltarik ez zuen

arte, heriotza hurbil, oso hurbil

zuen arte.

Espainiar Estatuko espetxe

sistemak hori eta beste ondo-

rio larri batzuk dakarzkie eus-

kal preso politikoei. Sarek siste-

ma horren gradu banaketa eta

haien helburu eta ezaugarriak

azaldu ditu lau minutuko bi-

deo batean.

> Estatu hileta vs Poliziaren oldarra

Estatu  hi leta ,  ohoreekin .
Franco diktadore espainiarra-
ren deshobiratze eta ondo-
rengo ehorzketa, PSOEk fami-
liarentzako neurrizko ekitaldi
gisa iragarria, pantaila anitze-
ko  gertakar i  bihurtu zen.
Ehun bat hedabidek egin zu-
ten goiz osoan Erorien Hara-
nean gertatzen zenaren zuze-
neko jarraipena. 

Bandera frankista eta «viva
Franco, viva España» eta beste
oihu batzuk ikusi eta entzun
ziren telebistetan, hedabideek
“nostalgikoez” hitz egiten zu-
ten bitartean. Sare sozialetan
berehala gogorarazi zituzten,
esate baterako, Lasa eta Zabala-
ren hiletan Ertzaintzak egin zi-
tuen erasoak, edo, lehenago, ai-
reportuan, Polizia espainolak.



hutsa

B
adira topiko batzuk, tokiko hizkuntza era-
biliena euskara ez den hiriguneetan bizi
garenoi ezagunak egingo zaizkigunak. Ba-
tetik, “yo soy español y por eso no hablo eus-
quera”. Frantsesez ez dakit nola esaten den.
Ingelesa ikasten dugu eskola publikoan, bai-

na Iruneko mugatik haratago zulo beltza omen dago, es-
kolako testuliburuen arabera. Egia esan, sentsazio arraro
batez turista sentitzen naiz askotan Ipar Euskal Herrian,
bertako lagun euskaldunekin ez banago. Euskal herrita-
rrago nintzateke frantsesa ere jakingo banu, ez dakit. Eta
eskola liburuena ixteko, EAEn ez da arazoa frantses Esta-
tuarekin bakarrik. Nire historiako liburuak dio Trebiñun
ez dela inoiz ezer gertatu: beltzez ageri da noiz eta Erro-
manikoaren garaian!! Ziur jende askok uste duela mapa-
ren zulo horretan dagoela ditxosozko Gasteizko pantano
hori.
Hemen badakigu, baina hezkuntza eskolak ez gaitu

abertzaletasunean eta euskaran doktrinatzen. Etor dadila
Albert Rivera gure institutura bestela. Ea zer konta-
tzen dioten ikasleek. Askok horixe, “espa-
ñol” direla eta euskaraz ez dutela
egiten, hau “España” baita. Na-
zioa, beste gauza asko beza-
la, etxetik ikasita dator.
Eta espainolak des-es-
pa inol izatzen  d i -
tuen agenterik in-
p o r t a n t e e n a ,
K a t a l u n i a n
ikusten ari ga-
ren  beza la ,
polizia agen-
tea izan ohi
da. 

Ez dugu as-
matu euska-
rara ekartzen
espainol dire-
nak (Ipar Eus-
kal Herrian ara-
zoa ezberdina
dela deritzot, ho-
be bertako euskal-
dunek argudia dezate-
la).  Eta gure hizkuntza
zerbait arrotz bezala bizi du-
te. Aurrekoan, ikasleek proposatu

zuten euskararen eguna dela eta baserritarrez jantzita jo-
atea eskolara. Ba horixe, folklore fosilizatua: baserritar
jantziak, taloa, sokatira eta euskaraz hitz egitea. Gaztele-
ra nagusi den hiriguneetan, hankamotz gaude: espaino-
lek (gehiengoak) ez dute egin nahi, jeltzale bozkatzen du-
ten  askok  ez  d iote  batere  aprez ior ik  e ta  beste
kontinenteetatik iritsitakoen seme-alaba askok, ez diote
ikusten interes berezirik hizkuntzari, bertakoek erabil-
tzen ez badugu. 

Nondik hartu ote dute hori? Irakasleok filosofiari, fisi-
kari, kirolari edo matematikari buruz ari gara beraie-
kin egunero eta ezin dugu euskaldun-baserritar topi-
koarekin apurtu. Zaila da, komunikabide publikoek ere
inertziak ez dituztelako mozten. Txikitan bai, ETB3 ikusi,
marrazki bizidunak euskaraz. Gaztetxotan, ETB1 (“Gure
Kasa”, “Egunak egin du”). Eta gero... gero ezer ez. Nire ai-
tona zenari bezala pilota eta arrauna gustatzen bazaizki-
zu, ederto. Edo “errantxerak” (horrela idatzi beharko da,
euskarazko kanalean jartzen baitituzte) eta bilbainadak

(hauek ere euskaraz omen dira). Hori bai, na-
gusitan ETB2 ikusi beharko duzu. Albis-

tegi luzeagoa, eguraldia, Athletic...
edo beste edozein gai inportan-

te axola bazaizkizu. Eta nola
ez, Eusko Jaurlaritzaren
ir i tz ia  h i ru  a ld iz  ja -
rraian entzun nahi ba-
duzu ,  “ Ja inkoaren
Egia” bailitzan.  

Ez da errua bota-
tzearren EAEko
egitura publiko-
ari. Baina bene-
tan oso gogorra
da inertziekin
apurtzea ez ba-
dute laguntzen.
Eskerrak baditu-
gun ehunka ekin-
tza kultural antola-

tzen  d i tuzten
jendeak, euskara hiz-

kuntza kontsideratzen
dutenak eta ez folklore. Lu-

zeegi eta batere konstruktibo
joan da zutabea. Bigarren zatian

hobeto, saiatuko naiz. •3 
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Historialaria

Ilustrazioa: Jonbi EGURZEGI
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A
ste hauetan irudirik ibili bada sare soziale-
tan aurrera-atzera, Kataluniako manifesta-
zio eta ekitaldien irudiak izan dira gure or-
denagailuen eta bestelakoen pantailak
bete dituztenak. Bada marrazki bat behin
eta berriz ikusi dudana, eta deigarri egin

zaidana: ezker aldean manifestazio jendetsua dago, lasai
ederrean, pankartaz eta banderaz jantzia. Eskuin aldean,
izkina batean, norbait ari da bortxaz auto bat txikitzen.
Erdian, hamar bat kazetari: den-denak eskuin izkinara
begira, autoari eraso egiten ari zaion hari argazkiak egi-
ten, irudiak grabatzen, arreta osoa eskaintzen. Erraz
ulertu dugu marrazkilariak adierazi nahi izan duena: ka-
zetariek, gertatu diren gauza guztien artean, bakan ba-
tzuk erakutsiko dizkigutela; eta ez beti, gauzarik nabar-
menenak, handienak, objektiboki garrantzitsuenak.
Marrazkiko kazetarien jokaera gaitzesgarria irudituko

zaio, akaso, jende gehienari; marrazkia egin duenaren
helburua, behintzat, gaitzespen hori erakustea izan da,
bistan denez. Zalantza sortzen zait niri, ordea: zenbate-
raino dugu jokaera hori gaitzesgarritzat? Esan nahi dut,
kazetari batek, kazetari denez, egin behar ez lukeen zer-
bait al da? Ez nago ziur puntu horretaraino ote dauka-
gun gaitzesgarritzat. Esango nuke, gehiago, egoki ez de-
ritzagun arren kazetariek egiten dutela badakigun
zerbaitzat daukagula. Publizitate-iragarkietan errealita-
tea apaindu egiten dutela dakigun moduan. Edo, gisa
bertsuan, politikariek hauteskunde-kanpainan egindako
promesak ez direla bene-benetakoak dakigun moduan.
Ez zaigu oso zintzoa irudituko, baina, tira, hori da kaze-
tariek, publizistek eta politikariek egiten dutena. 
Pentsa, bestela, zein alde legokeen marrazkiko kazeta-

riek egin dutena egin duenaren eta argazki bat berariaz
Photoshop bidez aldatu eta horrela publikatu duenaren
artean. Nago, bigarrenaren jokaera gogorrago gaitzetsi-
ko genukeela. Aldea ikusiko genukeela batak eta besteak
egindakoaren artean. Argazki bat, nahita, moldatu, ger-

tatu ez den zerbait erakuts dezan (edo alderantziz)? Ka-
zetari batek ezin du hori egin, ez da zilegi; gaitzetsi eta
zigortzekoa den jokaeratzat daukagu hori. Baina, bene-
tan al da horren nabarmena bi jokaeren arteko aldea?
Azken batean, esango nuke, biek dute helburu bera: ez
digute gertatu dena gertatu den bezala erakutsi nahi.
Berdin gertatzen da, argazkiekin ez, eta hizkuntzare-

kin ari zaizkigunean. Gauzak hitzez kontatzen ari zaizki-
gunean, alegia. Kazetariak erabakitzen du, marrazkikoen
gisara, zer kontatu eta zer ez. Are gehiago: erabakitzen
du, baita ere, gauzak nola kontatu, eta nola ez. Eta, konta-
tzeaz ari garela, auzi honek eragiten die zenbakiei eta ko-
puruei ere. Zehatzetan zehatzena eman dezakeen horri,
bai. Inork pentsa lezake kopuru baten berri ematean
gauzak zuri edo beltz direla, egiazko edo faltsu: 20 lagun
bildu direnean egia bakarra 20 bildu direla esatea dela;
ez 21, ez 19. Bada, ez. 
Ohituak gaude manifestazio, greba edo antzeko deial-

di baten biharamunean zifra-borrokak ikustera komuni-
kabideetan. Halaxe izan da Bartzelonakoan ere: antola-
tzaileek 750.000 zirela diote; Poliziak, 525.000.
Komunikabideek, bat edo beste –nora lerratzen diren–.
Kopuru-dantza horretan, baina, batek egia esan du, bes-
teak ez. Hor ez dago grisik; hor zuri edo beltz da. Zifra
faltsua eman duen kazetariak, gezurra esan du, Photos-
hop erabili duenak nola. Eta kazetari batek ez luke gezu-
rrik esan behar, ez da zilegi; gaitzesgarria eta zigortzeko
modukoa da hori.  
Baina kopuruekin ere bada grisean dantza egiten due-

nik. Bartzelonako manifestazioaz, irakurri dut “ehunka
mila” lagun bildu zirela, baina baita “milaka” zirela ere,
edo “ehunka”. Ehunka lagun. Ez da gezurra: 750.000, ba-
dira, izatez, “ehunka lagun”. Hor ez dago Photoshopik.
Baina, marrazkiaren eskuineko izkinara begira jarri nahi
gaituen kazetariak bezalaxe, hori idatzi digunak ere ez
digu errealitatea bere osoan erakusten. Baina, tira, hori
da kazetariek egiten dutena. •

{ koadernoa }

Kataluniako zenbaki-dantza

Irakurri dut Bartzelonan «ehunka mila» lagun bildu zirela, baita
«milaka» edo «ehunka» ere. 750.000 badira «ehunka», baina
hori idatzi duenak ere ez du errealitatea bere osoan erakusten

Joana Garmendia
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herritarrak

Mertxe Mugika Euskal Herriko
kooperatiba handienetariko
bateko buru izan dela dio Bai
Euskarari elkarteak. Izan ere,
Mugika AEK-ko koordinatzaile
nagusia izan da hamahiru
urtez, joan den irailaren 30ean
kargua utzi zuen arte. Urte
horietan egindako lana aitortu
dio orain Sariak, eta berak AEK-
kide guztiekin partekatu du. 

Ez da diruz ordaindutako
saria, baina, batzuentzat
behintzat, badu garrantzia.
Niretzat, bai. Horrelako sariek
atzean daukatena da
garrantzitsuena, eta, kasu
honetan, nork ematen duen.
Beste alde batetik, alde
pertsonaletik, euskararen
aldeko erreferente izateagatik
sari hori jasotzea, pentsa. Deitu
zidatenean, ez nuen inondik
inora espero. Nik lan bat egin
dut, eta lan horretan jarraituko
dut, beste modu batean. Gero
pentsatu egin nuen eta bai,
pozik eta harro ere banago,
zeren horrek esan nahi du
egindako lanak nolabaiteko
oihartzuna edo arrasto bat utzi
duela. 

Zer eman dizu kargu horrek? 
Gauza asko. Alde batetik,
protagonismoa, kakotx artean
betiere, euskararen aldeko lan
honetan hainbat kontuan
aurrera goazela ikusteko
protagonismoa. Hamahiru
urteko perspektiba batekin

BAI EUSKARARI SARIAK
Euskararen bidea argiztatzen dutenak

Bai Euskarari elkarteak Mertxe Mugika, AEK-ko
koordinatzaile nagusi izandakoa, Deustuko Bordatxo
jatetxea eta Errenteria-Oiartzungo ABB Niessen
lantegia saritu ditu, behinola egunerokoan
euskararen lan-jantzia janztea erabaki zutelako. 

EUSKARA / b Amagoia Mujika eta Xabier Izaga

B
anatu dituzte
B a i  E u s k a r a r i
sariak. Aurten-
g o a n  M e r t x e
Mu g i k a ,  A E K-
ko ko o rd i n a -

tzaile nagusi ohia, Bilboko
Deustu auzoan dagoen Bor-
datxo jatetxea eta Errenteria-
Oiartzungo ABB Niessen lan-
t e g i a  i z a n  d i r a  s a r i t u a k ,
«euskarari  eta euskararen
unibertsoari argia, indarra
eta energia emateagatik».
Ponpoxoa begitandu daiteke
errekonozimendua, baina sa-
rituek, bakoitzak bere espa-
rruan, xumea bezain korapi-
l at s u a  g e r t a  d a i t e ke e n
hautua egin dute: euskaraz
lan egin eta euskaraz bizi. 

Bai Euskarari Ziurtagiriaren
proiektuak hemeretzi urte da-
ramatza martxan eta elkarteko
zuzendari Rober Gutierrezek
nabarmendu bezala, «xedea
alor sozioekonomikoaren es-
pazioak euskaraz betetzeko bi-
dean eragitea da, komunitatea
sustatuz eta tresna, baliabide
zein proiektu berritzaileak
eraikiz eta partekatuz». 

Sarituek egunero janzten
dute euskararen bidea argitu
asmo duen lan-jantzia. Sukal-
dean, lantegian zein euskalte-
gian modua baitago euskarari
bidea argitzeko eta bide horre-
tan bultzatzeko. Hiru sarituek
aspaldi hartu zuten euskaraz
bizitzeko erabakia eta horre-
tan ari dira egunero. 

MERTXE MUGIKA AEK-KO KOORDINATZAILE NAGUSI OHIA

«Sinergiak batu behar ditugu. Gakoa
hizkuntza politika publikoetan dago»

Mertxe Mugika, Bai Euskarari saria eskuetan eta irribarretsu. Jon URBE | FOKU
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hitz egiten dut, jakina. Egia da
oraindik ere asko dagoela
egiteko, are gehiago Euskal
Herriaren lurralde osoa
kontuan hartuta, baina atzera
begira, orain dela hamahiru
urte pentsaezinak ziren gauza
batzuk egitea posible da, eta ni
egon naizen lekuan egonda
nolabaiteko eragina izan
dugula uste dut. 

Esate baterako?
Elkarlan arloan. Hor badaude
momentu batzuk nik barrutik
bizi izan ditudanak baina
kanpora begira oihartzun
handia izan dutenak.
Zorioneko Santiago zubiko
argazkia da horietako bat.
Pertsona asko ezagutzeko
aukera ere eman dit kargu
horrek, eta ez bakarrik
euskalgintzako jendea.
Horrelakoetan ikusi dut berba
eginda, enpatiarekin,
askorekin –ez mundu
guztiarekin, e?– posible dela
akordioetara heltzea. Esaten
dugunean elkarbizitzarako
euskara benetan garrantzitsua
dela, hori kontuan izatekoa da,
argumentuak eman eta
besteari entzun eta ulertzen
saiatzea. 
Bestetik, zer esanik ez, Eus-

kal Herriko leku askotatik pasa-
tzea tokatu zait eta jende asko,
ikasle asko ikusi dut euskaraz
hitz egiten, eta gainera AEKren
karpeta bat besapean bazera-
maten, pentsa. Horiek ere oso
momentu onak izan dira. 

Diozun bezala, pozik eta
harro egoteko modukoak.
Edonola ere, nik beti esan dut
aurpegia jarri dudala, baina
benetan, eta kristoren
garrantzia du, saria jaso
nuenean esan nuen moduan,
sari hau AEK-kide guztiekin

partekatu beharra daukat;
azken finean, nik hau egin
badut, AEKn ekipo zoragarria,
prestatua, proiektu honetan
sinisten duena dagoelako egin
dut. Nik hori ikusi nuenean,
«aurrera!» esan nuen. Hori da
AEKren balore erantsia, 500
lagunen enpresa horrena,
kooperatiba kasu honetan. 

Beraz, AEK barrutik
ezagututa, proiektuak eta lan
taldeak kargua hartzeko
adorea eman zizuten. 
Bai, hori da. Eta azken finean
diskurtsoak etxean bertan
landutako kontua dira, AEKren
misioari eta helburuei ahotsa
jarri diet, nik errelato bat
kontatu dut, baina etxeko kide
askorekin batera egindakoa. 

Kargu bat utzi duzu, baina
AEKn jarraituko duzu. 
Begira, horretan ere asko zor
diot AEKri. Erabaki hau orain
dela urte asko hartutakoa da.
Uste dut kargu hauek hasiera
eta bukaera izan behar dutela,
haietan urteak eta urteak
egotea ez dela ona; alde
batetik, inertzia batzuekin lan
egiten duzulako, eta, bestetik,
gu lantalde bat garelako.
Lantaldearen proiektua da, eta
ez pertsona batena. Bere
momentuan esan nuen
Durangaldetik Euskal Herrira
egin nuela salto, baina
momentua heltzen zenean
berriro Durangaldera
bueltatuko nintzela, eta hemen
nago. Hau trantsizio urtea
izango da, alde batetik nire
ordezko Alizia Iribarreni
laguntzen ibiliko naizelako, eta,
bestetik, Durangaldean
badaudelako zenbait proiektu,
euskararen erabileran
sakontzeko, Euskaraldia eta
beste kontu batzuk kasu. 

Ez dakizu irakaskuntzara
itzuliko zaren? 
Neure burua ere jantzi egin
behar dut, zeren hamahiru
urte ez dira alferrik pasatzen,
eta egia da hizkuntza politikaz,
kudeaketaz-eta asko ikasi
dudala, baina eskoletara
besterik gabe itzultzea, halako
birziklatzerik gabe... uste dut
errespetu handia zor diegula
gure ikasleei. Eta gero erabaki
behar dut irakaskuntzan edo
hizkuntzaren normalizazioko
beste ardura batean jardungo
dudan, zeren AEK-k ez dauzka
arrautza guztiak saski berean
sartuta. Guk beti esan dugu
euskararen normalizazioak
hiru zutabe handi dituela:
ezagutza, erabilera eta
sustapena, eta gu
ezagutzagatik izango gara
ezagunak, baina era berean hor

ditugu besteak ere, eta, etxera
bueltatuta, «eskolak emateko
gu gaude», esaten didate,
eskualdean hankamotz-edo
egon litezkeen beste proiektu
batzuetan behar handiagoa
egon daitekeela. Alde
horretatik ere, beraz, oso pozik,
trantsizioa ondo egiteko
aukerarekin. Kargu bat utzi
dut, baina ez dut erretiroa
hartu, oraindik urte batzuk
geratzen zaizkit eta uste dut
badaukadala zer egin eta zer
eman. 

Instituzioekiko elkarlanean
ere aurrera egin dela dirudi. 
Uste dut asko aurreratu
dugula, baina oraindik badago
zer aurreratu, zer konpondu
eta zer bideratu. Euskara
bidegurutzean dagoela esaten
da, eta uste dut bidegurutze
horretatik ateratzeko aukera
izugarria dagoela une honetan.
Proiektu asko eta diagnostiko
partekatuak daude, eta uste
dut horiek aprobetxatu eta
sinergiak batu egin behar
ditugula. Bakoitzak beretik
tiratuko du, normala denez,
baina gakoa uste dut dagoela
hizkuntza politika publikoetan,
publikoak hasieratik
bukaerara. Diagnostiko
partekatua, ekintza partekatua
eta ebaluazioa ere partekatua.
Ondo daude plangintza
sektorialak, eta beharrezkoak
dira, zalantza barik, eta orain
arte egindakoa ere izugarria da.
Orokorrean berba egiten ari
naiz, e? Zeren pentsatu behar
da Nafarroan lau urte hauetan
egin diren aurrerapauso txiki
horiek momentu batean atzera
egiteko posibilitatea ere
badagoela. Ipar Euskal Herrian
hobera egin da, eta asko dago
hobetzeko, baina hor ez dut
ikusten atzera egiteko

aukerarik. Eta EAEn une
honetan uste dut ez dagoela
atzera egiteko aukerarik. Baina
uste dut aurreko Korrikako
mezua, “Klika”, arlo guztietara
eraman behar dugula. Maialen
Lujanbioren hitzak nire eginda,
uste dut klabea dela sistema
eragilean klika egitea, eta hori
da denok batera egitea,
hizkuntza politika publikoa,
eta norbanakooi ere
badagokigu euskaraz bizitzeko
aukera guztiak baliatzea, baina
ez bakarrik dena gure
bizkarren gainean utzita.
Eragileei dagokiguna, kasu
honetan AEKri, eragitea da, eta
hor indar metaketa itzela izan
dezakegu. Eta Administrazioari
eginaraztea dagokio,
baliabideak jarri eta
eginaraztea. 

Optimista zara? 
Bidea hau dela sinistuta eta
herri honek euskaraz
bizitzeko hautua egina
daukala jakinda, ni oso
optimista naiz, eta ez bakarrik
berez optimista naizelako,
baizik eta uste dudalako une
honetan horretarako
baldintzak daudela, eta,
gainera, hainbat kontu
giltzarri dira. Horiek ondo
mugitzen badira, euskararen
geroa ez dakit bermatuta,
baina dauden zuloak
estaltzeari begira, bai. Neurri
asko hartu behar dira,
publikoak, integralak eta
ausartak. Herri gogoa dagoela
pentsatu behar dugu.

Besterik esan nahi duzu? 
Komunikabideoi eskerrak
eman nahi dizkizuet AEKren
iritzia emateko aukera eman
didazuelako eta paper
izugarria egin duzuelako
euskara biziberritzeko. 
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Deustun dagoen Bordatxo
jatetxearen jabeak dira Gorka
Ganboa eta Estitxu Lezea.
Badira hamarkada batzuk
euskalduntzeko erabakia hartu
zutela; ez euskaraz ikasteko
erabakia, euskaraz bizitzekoa
baizik. Hogei bat urte darama
Bordatxo jatetxeak martxan
eta lehentasuna du euskara.
Konpromiso hori saritu du Bai
Euskarari elkarteak. Ganboaren
hitzetan, saria gazi-gozoa izan
da. «Gozoa, pozgarria, gure
ahalegina aitortzen duelako.
Gazia, ostalaritzan apenas
dugulako lehiarik euskarari
dagokionez. Oso gutxi gara
ostalaritzan euskararen alde
egiten dugunak. Gehienek,
asko jota, ‘eskerrik asko’ jartzen
dute ahozapietan». 

Zein harreman daukazu
euskararekin?
Bai ni eta bai nire bazkidea,
Estitxu, AEK-ko “umeak” gara,
euskaldun berriak. Guk ez
genuen erabaki euskara
ikastea, baizik eta
euskalduntzea. Eta
euskalduntze prozesu horren
baitan logikoa zen gure lana
euskaraz egitea. Naturaltasun
osoz egin dugu Bordatxon
euskaraz, apustua aurretik
zetorrelako. Ez da izan enpresa
erabaki bat, bizitzeko modu bat
baizik. Euskaraz bizitzeko
euskaraz lan egin behar
genuen. Logikoa eta naturala
hori zen. 

Zergatik erabaki zenuen
euskaraz bizitzea?
Nire bizimoduarekin bat

zetorren. Ni Basaurikoa naiz
eta lehen aldiz euskara kalean
Errioxan entzun nuen, 8 urte
nituela. Uda pasatzera joaten
ginen eta Gipuzkoako jendea
ere bazen tartean. Haiek
euskaraz hitz egiten zuten eta
han entzun nuen nik euskaraz
elkarrizketa oso bat lehen aldiz.
Gaztaroan euskal munduan
mugitzen nintzen eta erabaki
nuen beste pauso bat eman
behar nuela. Euskaraz ikasten
hasi nintzen eta hurrengo
pausoa euskalduntzea eta
euskaraz bizitzeko erabakia
hartzea izan zen. 

Bordatxon, non dago
euskara?
Denean, toki guztietan.
Bordatxon lehentasuna
euskarak dauka. Badugu
euskaraz oso ondo moldatzen
ez den langile bat, baina
ulertzen du eta jarrera ona
dauka. Horrez gain, gure
dokumentazio guztia,
hornitzaileen fakturak,
informatika... dena euskaraz
daukagu. Pentsa, informatika
hornitzailea Cadizekoa da,
Puerto de Santa Mariakoa.
Zerbitzari informatikoa bidali
zigun, itzuli egin genuen eta
eskatu genion dena euskaraz
jartzeko. Eta halaxe egin zuen.
Dena euskaraz daukagu;
batzuetan euskaraz bakarrik,
beste batzuetan euskaraz eta
gazteleraz eta ingelesez ere bai.
Baina lehenengo beti euskara. 

Beti ez da erraza izango.
Ez da erraza eta hornitzaile
batzuekin ezin da. Coca-

Colarekin, adibidez, inoiz ez
duzu irabaziko. Baina saiatu
gara eta borroka egin dugu.
Guztiekin egin dugu borroka
eta gauza asko lortu ditugu.
Guk konpromiso hori daukagu
gure buruarekin eta beti
saiatzen gara. Eta askotan
lortzen da. Hori bai, beti adi
egon behar duzu, beti eskatzen.
Adibidez, banketxean ez
baduzu eskatzen taloitegia
euskaraz, normalean txekeak
gazteleraz etorriko zaizkizu.
Egun osoan zorrotz egon behar
duzu, bestela naturaltasunez
eta ohituraz erdarara jotzen da. 

Pertseberantzia. 
Zalantzarik gabe. Eta gauza
asko lortu ditugu. Adibidez,

Deustu Bizirik merkatari
elkarteak haien ekitaldi batean
parte hartzeko eskatu zigun,
pintxo lehiaketa baten harira.
Gu dezente ibili gara pintxo
txapelketetan Bizkaian.
Baldintza bat jarri genien,
informazioa eta ekitaldia
gutxienez elebidunak izatea.
Guk bakarrik eskatu omen
genuen, baina gure baldintza
bete eta elebitan jarri zuten
guztia. Orain naturaltasunez
egiten dute. Adibide bat baino
ez da. Jarrera irmoak badauka
bere emaitza. 

Eta inguruan zer-nolako
panorama daukazue?
Negargarria. Sari honek bi
aurpegi dauzka. Alde batetik
oso pozik gaude eman
digutelako, baina, bestetik, oso
triste lehiarik ez dugulako.
Ostalaritzan Bilbon penagarria
da euskararen egoera;
frantsesak, ingelesak edo beste
edozein hizkuntzak euskarak
baino garrantzia handiagoa
daukate. Enpresek berek ez
dute ikusten balio bat bezala,
ez diote etekinik ikusten.
Gainera, euskara ez da ikusten
ostalaritzan, ez jarreran, ez
karteletan ez inon. Asko jota,
ahozapietan “eskerrik asko”
jartzen du. 

Tira, segi dezazuela
euskararen bidean. 
Zaila da dagoeneko gu
hemendik ateratzea. Pentsa,
euskaraz bizitzeko erabakia
hartu nuenean emaztearekin
ere euskaraz egitera pasatu
nintzen. Bera azpeitiarra da eta
ezagutu nuenean uste dut ez
zekiela ondo gazteleraz
[barreak]. Orain, gure
harremana euskaraz da eta
pozik nago. Hala ere,
euskararen aldeko bide hau ez
da inoiz amaitzen, beti dago
zer egin eta zer hobetu. 

herritarrak

GORKA GANBOA  

BILBOKO BORDATXO JATETXEA

«Euskaraz bizitzeko
euskaraz lan egin behar
dugu, logikoa da»
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Gorka Ganboa eta Estitxu Lezea, Deustuko Bordatxo jatetxekoak. Jon URBE | FOKU
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Niessen enpresako euskara
batzordeak hogei urte bete
ditu. Hartara, Bai Euskarari
Saria jasota urteurrena
borobiltzeko moduan dira
Errenteria eta Oiartzun
arteko enpresan. ABB
multinazionalaren kidea da
1996tik eta tentsio baxuko
material elektrikoa diseinatu
eta ekoizten du. 

Hogei urte bete dituen
Euskara Batzordea. Hori
bada nahikoa berezitasun
enpresa batentzat.
Bai, egia. Duela hogei urte
gure enpresan ez zegoen
sindikaturik, langile
asanblada zegoen.
Multinazional
bihurtzerakoan, langileen
asanbladak proposamen bat
helarazi zien zuzendari
berriei eta bertan aipatzen
zen zer garrantzitsua zen
euskara enpresaren
egunerokotasunean
txertatzea. Hortik hasi ginen
langile batzuk Euskara
Batzordea antolatzen.

Langileetatik sortu zen,
beraz. 
Bai. Galdeketa bat pasatu
genien langile guztiei eta
%95 agertu zen euskararen
normalkuntzaren bidean
pausoak ematearen alde. 

Errenteria eta Oiartzun
artean kokatzen da
enpresa. Duela hogei urte
zein zen egoera
linguistikoa lantegian?
Garai hartan langile
gehienak Oiartzungoak eta
Errenteriakoak ziren.
Geroztik, Donostia inguruko
jende asko etorri da lanera
eta, azkenaldian, munduko
toki desberdinetatik.
Multinazionala izaki, hori da
egoera. Duela hogei urte
apenas erabiltzen zen
euskararik lantegian.
Oiartzuarrek gehiago, eta,
errenteriarrek, gutxiago.
Kontuan izan behar da

Errenterian immigrazio
mugimendu garrantzitsua
gertatu zela, jende asko
etorri zela hona lanera eta
horiek ez zekitela euskaraz.
Baina bistan da euskararen
aldekoak zirela. Baina egoera
hori gainditu egin da eta
egun euskarak presentzia
handiagoa dauka.

Zer bide egin du euskarak
Niessenen?
Euskara Batzordearen
urteurrenaren harira liburu
bat osatu dugu. Honako
izenburua du: “Sinistea
egitea da”. Uste dut hori
klabea dela. Lantegian
bagaude euskarak
zeharkakoa izan behar duela
sinisten dugunok.
Zoritxarrez, lan munduan
jende gutxik sinisten du
horretan. Bestetik, une
batean erabaki genuen
motibazioa bultzatzeko
ekintzetatik harago pasatu
behar genuela, kudeaketa
plan bat behar genuela. Eta
horretan Emun
Aholkularitzaren laguntza
oso garrantzitsua izan da.
Guk torlojuak egiten ditugu,
apenas dakigun ezer
hizkuntza planez. Baina lortu
dugu enpresaren erronketan
euskara sartzea. 

Uste dut beste klabeetako
bat eraginkortasunaren
triangelua izan dela, hiru
ertz dituena: enpresa,
entitateak eta langileak. Hiru
ertz horiek norabide berean
sentitzea eta aritzea izan da
beste gakoetako bat. 

Motibaziotik harago pauso
bat diozu. 
Nik uste dut garrantzitsua

dela hori. Motibaziotik
ardurara edo konpromisora
pasatu behar dugu. Baina
konpromisoa hartu benetan
sinistu dugulako bide
horretan, ez motxilan jasan
beharreko beste karga bat
bezala hartuta. 

Euskara gehiago entzuten
da orain lantegian?
Bai, eta gainera saiakera

egiten ari gara kafe-
makinaren alboko
elkarrizketetan ez ezik,
laneko bileretan ere euskaraz
egiteko. Etorkizuneko
erronka oso polita da eta
jada ari gara saiatzen. Bilera
horietan euskaraz dakitenek
eta ez dakitenek parte
hartzen dute, baina ulertzeko
saiakera egiten dute eta
emaitza ona izaten ari da. 

Hogei urteko bidea modu
positiboan baloratzen
duzue orduan. 
Zalantzarik gabe. Euskarak
lantegietara gizarte kohesioa
ekartzen du eta horrek
langileen artean lasaitasuna
eta poztasuna eragiten ditu.
Langilea pozik badator
lanera, produktu hobeak
ekoizten ditu eta enpresak
etekin handiagoa lortzen du.
Hori garbi dago, bestela ez
dauka zentzurik
multinazional batek
hainbeste baliabide
bideratzea euskararentzat.
Euskarak etekinak ematen
dizkio enpresari, etekin
ekonomikoak, eta horregatik
bultzatzen du enpresak. 

TXUSS ALFONSO ABB NIESSEN

«Euskarak etekinak ematen dizkio
enpresari, horregatik bultzatzen du»
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hartuta»Iñaki Letek eta Txuss Alfonsok jaso zuten ABB Niessen saria. Jon URBE | FOKU
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E
z da kirolari pro-
fesionala. «Ez, ni
artzaina naiz»,
dio Aritz Gan-
boa de Migue-
lek, zalantzarako

tarterik ñimiñoena utzi gabe.
Artzaintzak ofizio bihurtu ziz-
kion bere pasioak, natura eta
landa eremua; bizimodua eta
ogibidea, alegia. Gainera, bere

gogoko kirola pasio horiekin
uztartzeko aukera ere eman
dio. «Arruazun bizi gara, ingu-
ruan mendia dugu eta hara jo-
tzen dugu. Logikoena da, ez?
Itsasoa gertu izango bagenu,
surflariak izango ginateke»,
dio irribarrez. «Korrika egitea
gustatzen bazaizu, ez dago
mendian korrika egitea baino
politagorik».

Familiaren parte batetik eza-
gutu zuen artzaintza. Etxean
nekazaritza mundua bizi izan
du betidanik, eta bere aitaren
lehengusu Joxe Mari Ganboa
herriko azken artzainarekin
harreman estua izan zuen. Ha-
ren artaldea desagertzen ere
ikusi zuen Aritzek. Edonola
ere, hutsetik hasi zen artzain-
tzan, Xabier anaiarekin eta Ai-
tor Campion lehengusuarekin,
duela hamar urte. Ardi bakan
batzuk zituzten larrea garbi-
tzeko, eta gustuko zuen Ari-
tzek ardi artean egotea. Hogei-
ta hamar ardi edukitzera iritsi
zirenean, artzaintza bizimodu
egiteko apustua egin zuten.

EZPELEZKO KOILARA BAT

Iragan asteburuan Arruazutik
Izabarainoko ibilbidea egin
zuen mendiz korrika, Idiaza-
bal gazta bat aldean zeramala.
Aitaren jaioterritik amaren
jaioterr iraino,  aspaldiko
erronka bat gauzatzeko. 170
kilometroko etapa bakarrean
egin zuen bi herri nafarren ar-
tekoa, ibilbide osoan Iker Ka-
rrera mendi korrikalaria on-
doan zuela. Larunbat goizeko
zortzietan abiatu eta igande
goizeko hamaiketan Izaban zi-
ren, jendetza handia zain zu-
tela eta hainbat artzain nafa-
rrek beren makilekin osatu
zieten arkuaren azpitik igaroz.
Ondoren, festa polita egin zu-
ten guztiek elkarrekin. 
Aritzek kontatu digunez, bi

inguru horiekin duen harre-
mana ezpelezko koilara batek
sinbolizatzen du. Joxe Mari
Ganboa artzainak harremana
zuen Aritzen birraitona Doro-
teo de Miguelekin.  Azken
erronkariera hiztunetarikoa
izan zen. Haren seme eta Ari-
tzen aitonak bi artzain nafa-
rrak euskaraz egiten ikusi ohi
zituen. Erretiroa hartu ondo-
ren, ezpelezko koilara bat egin

eta Joxe Mari Ganboari oparitu
zion, bere aitarekin izandako
harremanagatik. Aritzek ez ze-
kien koilara horren berri, harik
eta, Joxe Mari Ganboa hil on-
doren anaiarekin eta lehengu-
suarekin artzain jartzea eraba-
ki  zuenean, Joxe Mariren
arreba batek ezpelezko koilara
eman zion arte. Orduan izan
zuen harreman horren berri.
Harro dioenez, birraitona Do-
roteok euskararekiko atxiki-
mendu handia zuen, eta ingu-
ruan agertzen ziren euskaldun
guztiekin euskaraz aritzen zen.

ERRONKA

Istorio horrek «zerbait egite-
ko» gogoa piztu zion Aritzi,
sinbolizatzen duen harreman
horren inguruan: artzaintza,
hizkuntza, herria, mendia,
egurra gai hartuta. Eta Idiaza-
bal gazta bat egin, artzaintza-
ren produktu preziatu gisa,
Izabara eraman eta han Erron-
kariko jatorriko izeneko gazta
bategatik trukatzea pentsatu
zuen, baita bidean beste gazta
bat badagoela erakustea ere,
Ossau-Irati izenekoa, hain zu-
zen, «horrela Euskal Herriko
Auñamendietako hiru gaztak
hor ordezkatuta egoteko». 
Erronka bihurtuko zen ideia

hura Askapena erakunde in-
ternazionalistaren aurkako
auziaren garaian bururatu zi-
tzaion. Aritz bera zen auzipe-
tuetako bat, eta, hainbat gogo-
etaren artean,  ideia horri
bueltak ematen hasi zitzaion;
epaiketatik aske irten ondo-
ren, berriz, ideiari forma ema-
ten. Xabier Unanuarekin ho-
rretaz hitz egin zuenean, hark
animatu ez ezik, dokumental
bat egin behar zutela ere esan
zion. Dagoeneko filmatzen ha-
sita dago dokumental hori,
“Bideak” izenburua izango
duena, Unanuaren beraren zu-
zendaritzapean. Besteak beste,

infraganti

Iragan larunbatean Arruazutik irten eta hogeita zazpi ordu
geroago Izabara agertu zen. Ez da korrikalari profesionala,
artzaina baizik, baina hain zuzen landa ingurua eta
naturarekiko loturak eraman zuen 170 kilometroko etapa
hori mendiz korrika egitera. Erronka gaindituta, «Bideak»
dokumentala du orain erronka hainbat lagunekin batera. 

ARITZ GANBOA

Aritz Ganboa, lasterketa hasi baino lehen. AMAELUR



herritarrak

Aritzen erronka jasoko du, eta
datorren urtean jendaurrean
aurkeztea espero dute.

«BIDEAK» 

Hainbat «erpinetatik» iritsi
zen Aritz dokumentalak era-
kutsiko dituen ondorioetara.
Erpin nagusia Sakanan plan
estrategikoa garatzen hasi zi-
renean lehen sektoreaz, elika-
duraz eta ondare naturalaz
egindako lana izan zen. Uste
zuen dokumental horren hel-
buru nagusiak landa eremua-
ren balioa nabarmentzea, ere-
mu horrek dituen beharrak
agerian jartzea eta hiri-kultu-
rari begira zubiak eraikitzea
izan behar zuela, «gure ere-
muarentzako errespetu eske». 

Horregatik erabaki zuen hiru
gaztak elkartzea, horrek lotura

sinbolizatzen baitu: «nekazari-
tzak, naturagune bat kudeatuz
elikagai bat lortzen du; beraz,
herrietan antolatzen den jar-
duera sozioe-
konomiko eta
kultural batek
produktu bat
sortzen du eta
produktu hori
jendearenga-
na iristen da,
elikadura be-
zala eta plazer
objektu beza-
la. Gero, jende
hori landa in-
g u r u e t a r a
etortzen da
eta paisaia bat, bideak eta ba-
liabide batzuk ditu, eta hori
guztia eta ekosistema jarduera
horren bidez zaintzen ditugu

guk». Gaztaren metaforarekin
ideia borobildu nahi zutela dio.

ISTORIO KOLEKTIBOA

Hasieran Ari-
tzen istorioa
zenak, Una-
n u a r e k i n
hitz eginda-
koan ez zuela
istorio parti-
kular  bat
izan behar
p e n t s a t u
zuen. Laster-
keta, Aritzen
errealitatea,
aitzakia izan-
go zen, baina

fokua istorio kolektibora bide-
ratzen joan behar zutela azal-
du du: «saretzen den herrira,
saretzen diren beharretara, sa-

retzen diren harremanetara,
bertan dagoen ondarera». On-
dare hori erakusteko modu
bat da, beti iraganari, orainari
eta etorkizunari begira haus-
narketa eginez. Horregatik
hain zuzen ere hartu dute 
“Izan zirelako gara eta garela-
ko izango dira” leloa. 

Dokumentala, beraz, haus-
narketa hauek guztiak biltzeko
tresna izango da, «modu ma-
teriala», eta, joan den astebu-
ruko erronka, «istorio eta bide
hauek saretzeko aitzakia». Gai-
nera, Aritzek dioenez, kirol-
erronka gisa aurkeztuta, landa
mundura hurbiltzen den hiri-
mundu horren arreta berenga-
natzeko aukera ematen zien.

Asteburuan gauzatu zuen
erronka dokumentalaren par-
te da, baina dokumentalaren

Iker Karrera eta Aritz Ganboa, Izabara iritsi berritan, jende artean elkar besarkatzen. AMAELUR

hutsa

«Bideak» proiektua ondarea erakusteko modua
da, iraganari, orainari eta etorkizunari begira
hausnarketa eginez. Horregatik hartu dute «Izan
zirelako gara eta garelako izango dira» leloa

Erronkaren eta dokumentalaren helburu
nagusia landa eremuaren balioa nabarmentzea
da, haren beharrak agerian jarri eta 
hiri-kulturari begira zubiak eraikitzea
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ekipoa ere erronkaren par-
te izan zen. Eta filmaketa
taldea ez ezik, beste lagun
asko ere izan ziren ibilbide-
an barrena, hala nola Aritzi
prestaketa fisikoa eta nutri-
zionala egiten lagundu zio-
ten profesionalak; «denek
egin dute erronka», dio be-
rak. Bidean igarotako he-
rrietako artzainek ere parte
hartu zuten erronkan, gal-
dutako bideak berreskura-
tuz, lasterketa errazago egi-
teko;  Zaraitzu ibaiaren
defentsarako Zain Elkarte-
koak ere bidera agertu zi-
ren eta beste hainbat jende
inguratu zen ibilbidean ba-
rrena antolatutako askota-
riko jardueretan parte har-
tzera; haurrek eta beste
herritar askok korrika egin
zuten eurekin; esate batera-
ko,  integrazioa lantzen
duen elkarte bateko behar
bereziak dituzten haurrek.
«Gure etorkizuna erronkaz
erronka eraikitzen ari gare-
la sinbolizatu nahi dugu».

Hori guztia agertuko da
dokumentalean, baina bai-
ta informazio, lekukotza
eta hausnarketa gehiago,
hala nola emakumeena,
«gure sektorean eta oro har
gizartean zapalduta eta es-
talita egon diren emakume
artzainen paper garrantzi-
tsua, Enaren Ibilbidea or-
dezkatzen duen ekintza ba-
ten bidez». 

HERRI BIZI BAT

Aritzek behin eta berriz na-
barmendu duenez, erronka
ez dela pertsona baten ba-
lentria irudikatu nahi dute,
«inguruan dagoen herri ba-
tek pertsona horrek hori
egiteko eman dion aukera»
baizik. «Hau ez du Aritzek
lortu, guk lortu dugu, herri
hauetan bizi garelako eta
daukagun indar hori nik

erabili ahal izan dudalako. Pri-
bilegiatu bat naiz. Azkenean
mendialdean herri bat egitu-
ratzen da, eta, herri bat bizirik
baldin badago, edozein gauza
egiteko gai izango da. Herriei
ez badiegu garatzeko aukera
ematen, hiria ez da inondik bi-
ziko, ezin dugu herri burujabe-
tza lortu ez baldin badugu lan-
da eremu burujabe bat». Hori
da proiektuaren hausnarketa. 

LAGUNTZA HAUTATUA

“Berriak” filmak erronka bat
erakutsiko du, eta orain erron-
ka handia dute egileek, beste-
ak beste ekonomikoa. Proiek-
tuaren sostengu ekonomikoa
ez dira enpresa handiak edo fi-
nantza entitateak, baizik eta
«herria», bi modutara: crowd-
funding bidez (nahi duenak
bere ekarpen ekonomikoa egi-
teko aukera du www.bideakdo-
kumentala.eus atarian) eta
ohiko laguntzen bidez. Hori
bai, zein entitatek parte har-
tzen duten eurek erabaki zu-
ten: Idiazabal eta Erronkari ja-
torri izenek, Ternua arropa
etxeak, Artzai Gazta Elkarteak
eta beste batzuek.  Ez dute
proiektuarekin koherentziarik
ez duten enpresen laguntzarik
onartu nahi izan. Horrela ero-
so sentitzen direla dio Aritzek,
esan nahi duten guztia esan
ahal izateko. 

Iker Karrerak erreparazi zion
Nafarroako mendebaldetik
ekialderainoko distantziarik
zabalena zeharkatu zutela,
Aralartik Orhiraino, «Euskal
Herriko Auñamendi guztiak».
Esateko asko du 40 urteko ar-
tzain arruazuarrak, eta ez du
solasa amaitu nahi bidera bil-
du zen jende ugariari eta fil-
maren laguntzaile eta babesle
guztiei eskerrak eman gabe.
Ezta guk ere berari zorionak
eman gabe. •

Goian, Mikel Lareki kameraria eta Xabier Unanua «Bideak» dokumentalaren zuzendaria. Behean, Iker eta Aritz. AMAELUR Xabier Izaga Gonzalez 
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B
elaunaldi geroz eta zo-
rrotzagoak gara. Guraso
bezala izugarria da gure
seme-alabekiko dugun
exijentzia, geroz eta
handiagoa. Baita bezero

moduan ere. Gure seme-alabak berdin-
tasunean, lehiakortasunetik libre, tal-
de lanetan hezi nahi omen ditugu, bai-
na, errealitatean, ez gara gure
lehiakortasunaz ohartu ere egiten.
Kirol arloan izugarria da ematen

den eromena. Futbolean gure semea
edo alaba nahi dugu ondoen aritzea,
pilotan guk esaten diegun eran joka-
tzea nahi dugu irabazteko... Irabaztea
da garrantzitsuena, baina askotan
pentsatzen dut, norentzat? Aitaren-
tzat, amarentzat ala umearentzat? Eta
zeini begira? Akaso haurraren guraso
hari kalte egiteko da garrantzitsua
irabaztea? Iparra galtzen ari gara.
Gurasoen arteko lehiakortasunak

itsutu egiten gaitu eta ikaragarria da
nola iluntzen eta konplikatzen diren
harremanak frontoietan, futbol ze-
laietan, saskibaloi partiduetan… Exi-
jentzia hori ez da bakarrik arlo akade-
mikoan edo kirolean ematen, gure
seme-alabak bereziak izatea nahi du-
gunean ere ematen da; esaterako,
emozioen kudeaketa beren kasa kon-
pondu behar dutela eskatzen diegu-
nean. Hitz gutxitan esanda: haurren
prozesuak ulertzen ez ditugunean,
zorrotzak bihurtzen gara, haien errit-
moak errespetatu gabe. Beraien izae-
rak aldatu nahi ditugu. Gainera, aha-
lik eta azkarren, prozesuak bizkortuz. 

Haurrak eta gazteak, burutik baino,
tripetatik ari gara hezten; alegia,
emozioetatik, zentzua eta sena ar-
mairuko tiradera ezkutuan utziz.
Eta buruak aginduta askotan guraso
eskoletara, xaman, “iluminatu”, oste-

opata edo psikologoarengana joaten
gara, haiek errezeta magikoa edukiko
balute bezala… Burua galduta Jainko
berrien bila. Hark esango du eskolaz
aldatzeko, hau eta hura hartzeko…
Baina guk, ama/aita roletik, zer uste
dugu dela hobea gure haurrentzat?
Bikote edota familia bezala zein arau
eta limite jarriko dizkiogu?
Gauza bera eskolan. Batxilergoan,

zenbat antsietate eta krisi noten ingu-
ruan; zein pisutsua den edozertan bi-
kain izatera behartuta egotea. Sarri 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
eta Batxilergoko irakasleak ere exijen-
tzia horretan erotzen dira, eta, ondo-
rioz, Derrigorrezko Bigarren Hezkun-
tzako 1. mailako haurrak blokeatuta
gelditzen dira konfiantzaren teoriatik
exijentziaren teoriara pasata. 

Eta eskolaz ari garela, guraso eta
irakasleen arteko harremana azter-
tzeak badu interesa. Nola harreman-

tzen gara gure haurren tutoreekin?
Elkarlanetik, exijentziatik, hurbiltasu-
netik, tripetatik, burutik? Zer eska-
tzen diogu ikastola edo eskolari?
Exijentzia lagun ona da tamainan

laguntzen zaituenean zeure lanean
egunetik egunera profesional hobea
izaten, baina tentuz ibili behar dugu
kontra ere etor daiteke-eta, esaterako,
egun osoa gainean duzulako bizitzen
uzten ez dizunean. Buru gainean gi-
llotina handi bat edukiko bazenu be-
zala… Hil ala bizi kirolean, hil ala bizi
ikasketetan… lagunekin! 

Exijentzia zaila da lantzen, zeren
eta zorrotza denak askotan ez ditu
bere exijentziak halakotzat jotzen.
Zorrotzak diren gurasoak horrela dio-
te: «Hala izan da beti, pautak behar
ditugu haurrak hazteko, are, pauta ze-
hatzak; nik ez diot eskatzen horrelako
notak ateratzea…». Burutik tripetako
ibilbidea egin dezagun! •

Norentzat da irabaztea garrantzitsuena? Gurasoentzat ala umearentzat? Luis JAUREGIALTZO | FOKU

Exijentziaren arriskuak,
mamuak eta tranpak

Ana Elosegi Serna
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea
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GUDARIAK ETA INTERNAZIONALISTAK, GALDAKAON PRESO, 1937AN

Juantxo EGAÑA

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

Argazki hau armada frankista Galdakaora sartu eta biharamunean egindakoa da, 1937ko ekai-
naren 16an, Bilbo jausi baino hiru egun lehenago. Irudi harrigarria da, beharbada orain arte ez
baitugu horrelakorik ikusi. Argazkilari ezezagun baten kamerak preso hartutako gudari eta inter-
nazionalista talde baten atxilotze unea jaso zuen. Argazki gogorra da, militar kolpista eta geno-
zidek moztutako bizitzen etorkizun zalantzagarria aurpegietan islatzen da. Argazki hau gaur
egun Madrilgo Biblioteca Nacionalean ikusgai dagoen “Frente de Vizcaya. Prisioneros rojos cogi-
dos en Galdacano" izeneko erreportajearen parte da.




