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E
rrusiar Federazioa etorkizunerako prestatzen
hasi da. Botereak egokitzapen prozesua mar-
txan jartzeko aldeko testuingurua ikusi duela
ematen du. Egia da Errusiak nazioartean eragi-
teko gaitasuna berreskuratu duela eta barneko

egoera neurri handi batean lasaia dela. Bi elementu ho-
rietaz baliatuko dira sistema politikoan doikuntzak egi-
teko. Vladimir Putinek jarri zuen abiapuntua, Parlamen-
tuan urtero egiten duen hitzaldian. Bertan
Konstituzioan aldaketa batzuk egitea proposatu zuen.
Hurrengo egunean, Gobernuak bere osotasunean dimi-
sio aurkeztu zuen, nolabait aurreko egunean proposatu-
tako aldaketei bide emanez.  

Hasteko, Errusiar Federazioaren Konstituzioa nazioar-
teko akordioen gainetik jarriko da. Kontraesanen bat iza-
nez gero, Konstituzioak dioena
lehenetsiko da. Orain arte na-
zioarteko hitzarmenen xedape-
nak zuzenean barne antola-
menduaren parte bihurtzen
ziren. Ez da horrela Errusiar Fe-
derazioan bakarrik; esate bate-
rako, Estatu espainoleko Kons-
tituzioak ere antzeko neurria
jasotzen du 96. artikuluan.
Ukaezina da nazioarteko ere-
mua desegiten ari dela, eta ez
soilik “American First” leloak
eman dion bultzadagatik, bes-
telako elementuek ere norabide horretan eragiten dute;
adibidez, globalizazioak jasan duen higadurak eta Hiru-
garren Munduko estatuen hazkundeak, eta batez ere
Txinarenak. Gero eta nabarmenago, nazioarteko arauak
paper errea dira. Azken adibidea egunotan izan dugu:
Marokok nazioarteko prozedura kontuan hartu gabe be-
re itsas eremua zehaztu du. Beraz, errusiarren Konstitu-
zio aldaketa horrek garaiko espirituarekin bat egiten du. 

Beste aldaketa multzo bat errusiar elitea nazionaliza-
tzeari begirakoa da; hau da, Estatuko administrazioko
goi mailako postuak Errusian bizi diren errusiarrek soi-
lik beteko dituztela ziurtatu nahi da. Esaterako, presi-
dentegaiak duela 25 urtetik Errusian bizi behar du, ezin

izango du beste herritartasun bat eduki, ez eta Errusiar
Federaziotik kanpo bizitokirik ere. Xedapen berriek kan-
poan bizi direnentzat asko murrizten dute ibilbide poli-
tiko-administratiboa. Modu horretan bi gauza ekidin
nahi dituzte, beharbada: batetik, kanpoan bizi diren
errusiar dirudunek politikara salto egitea eta, bestetik,
enpresa eta pertsonen aurkako nazioarteko zigorren
presioa. Gero eta sarriago erabiltzen da bide hori presio
egiteko eta gustukoak ez diren erabakiak aldarazteko.

Azken aldaketa multzoak boterea berrantolatzen du.
Funtsean, Parlamentuari orain arte presidenteak zituen
eskumen batzuk emango zaizkio, estatuko ministerioen
eta udal administrazioaren arteko lotura estutuko da eta
Estatu Kontseiluaren izaera eta zereginak finkatuko dira
Konstituzioan. Azken honetara joango da Vladimir Pu-

tin presidentetza uzten duenean. Estatu Kontseiluaren
zeregin nagusia ildo estrategikoaren gaineko hausnarke-
tak burutzea izango da. Eta, teorian, ez da eguneroko
gaietan sartuko. Berrantolaketa horretan, erabaki batzuk
hartu dituzte dagoeneko. Esate baterako, orain arte le-
hen ministroa izan dena, Dimitri Medvedev, hemendik
aurrera Segurtasun Kontseiluko buruordea izango da. 

Errusiar Federazioan boterea, onerako eta txarrerako,
presidenteengan oso zentratuta dago. Aldaketa hauekin
badirudi Parlamentuari joko handiagoa eman nahi dio-
tela eta, era berean, botereen arteko balantze berri bat
antolatu nahi izan dutela. Denborak esango du errusiar
sistema politikoa hobetzeko baliagarriak diren ala ez. •

{ datorrena }

Errusia sistema politikoa
egokitzen hasi da

Ukaezina da nazioarteko eremua
desegiten ari dela; ez soilik «American
First» leloak eman dion bultzadagatik,
bestelako elementuek ere norabide
horretan eragiten dute

Isidro Esnaola

hutsa
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A
fganis t ango
Bamiyan pro-
bintziako al-
txor arkeologi-
koari sekulako
kalteak eragin

dizkiote talibanek, alde bate-
tik, eta lapurren harrapaketek,
bestetik. Horien haserre sun-
tsitzaileak txikitu ez duen on-
dareak bestelako mehatxu ba-
ti egin behar dio aurre une
honetan, seguru asko beste
mehatxu horiek baino izuga-
rriagoa den bati: klima larrial-
diari, alegia.
Hindu Kush mendikate ikus-

garriko bailara batean dago
Bamiyan. Bere eremu aldapa-
tsu ikusgarriek armada ugari
ikusi dituzte historian zehar:
Alexandro Handiaren armada

izan zen bertatik pasa zen le-
henengoa; XX. mendean so-
bietarrak eta haien okupazioa-
ren aurkako mujahidinak ibili
ziren borrokan; eta azken urte-
otan, talibanak, Osama Bin La-
den zenak sortutako Al Qaeda

Hala ere, bertako haitzuloe-
tan makina bat tenplu, monas-
terio eta pintura budista gor-
detzen da oraindik, teorian
turista ugari erakartzeko mo-
duko ondareak.

EZIN EUTSI HIGADURARI

Shahr-e Gholghola gotorlekua
ere Bamiyan bailaran dago
(Zetaren Bidearen garaian
eraikia), eta Shahr-e Zuhak zi-
tadela ere bai. Adituek jakina-
razi dute bi leku horiek ere
mehatxupean daudela higa-
duraren eta gero eta zakarra-
goa den klimaren eraginez.
Erabat suntsituta geratzeko
arriskua ikusten dute.
Afganistango eskualde ho-

netan gauzak aldatzen hasiak
daude. Lehorte jasangaitzen
ondoren eurite ikaragarriak
etortzen zaizkie azken bolada
honetan. Eta udaberrian, ur-
tzaldiak oso handiak izaten di-
ra, orain arte ezagutzen zituz-
tenak baino handiagoak.
Testuinguru larri horretan,

klima aldaketak eraginda,
«egitura horiek kolapsatuta
gera daitezke eta sekulako hi-
gadura jasan beharko lukete»,
Nazio Batuen Erakundeak
2016an egin zuen txosten ba-
tean afganistandar funtziona-
rioek esplikatu zutenez.
«Higadura prozesuak askoz

ere bizkorragoak dira orain;
euriteak, berriz, hondatzailea-
goak; eta haizeak eragindako
higadura, orain arte baino la-
rriagoa. Jakina, baldintza ho-
rietan egiturek jasan beharre-
ko eragina ikaragarri gogorra
da», esan dio AFP agentziari
Philippe Marquis Afganistane-
ko Ordezkaritza Arkeologiko
Frantsesaren zuzendariak.
Marquisek oso ondo ezagu-

tzen du eskualdea, urte asko
egin baititu bertan lanean. Ha-
ren esplikazioen arabera, «he-
rrialdea geologikoki oso haus-

Bamiyango kobatan bizi
diren hazara etniako
umeak, argazkilariari
begira. 
Mohammad ALI SHAIDA | AFP

AFGANISTAN
Bamiyanen ondare historikoa bera ere
mehatxatu du klima larrialdiak

Pierre CELERIER (Afp)

Bamiyango altxor arkeologikoari sekulako kalteak eragin
dizkiote talibanek zein lapurren harrapaketek. Horien
jarduera suntsitzaileak txikitu ez duen ondareak
bestelako mehatxu bati egin behar dio aurre une
honetan, seguru asko beste mehatxu horiek baino
izugarriagoa den bati: klima larrialdiari, alegia.

JENDARTEA / b

sarea eta tropa estatubatua-
rrak. Talibanek 2001ean, leher-
gaiak erabilita, suntsitu egin
zituzten Budaren irudia zuten
bi estatua erraldoi eta lekua-
ren izena mundu osoan ezagu-
na egin zen. 
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korra da, batez ere landaretza
asko murriztu zaiolako defo-
restazioaren eraginez».
Irakurketa berbera egiten du

Iconem konpainia frantsesak.
Shahr-e Zuhak, esaterako, «oso
hauskorra» da azken hogeita
hamar urteotan etengabe hazi
den higaduraren ondorioz.

EZ DA GAUZA BERRIA

Bertako herritarrek adierazi
dute klima aldaketa ez dela
gauza berria beraientzat, den-
bora asko baitaramate arazoa-
ri aurre egiten. 
Baqe Ghulami 21 urteko gaz-

tea Saikhand barrutikoa da,
Bamiyango iparraldekoa. «Kli-
ma aldatzen ari da, orain udak
beroagoak izaten dira, eta ne-
guak hotzagoak», esan dio

Talibanek suntsitutako
Buda erraldoi bat zegoen
zulo ikusgarria, aurreko
mendixkako koba
batetik ikusita. 
Mohammad ALI SHAIDA | AFP

EURIA ETA ELURRA BERANDUEGI IRITSI
ZITZAIZKIEN NEKAZARIEI ZEIN ARTZAINEI
Gerrak erabat suntsitutako herrialdean
klima aldaketari buruzko eztabaidari ez zaio
garrantzi handirik eman nahi izan, nahiz eta
bertako herritar gehienen bizimodua
oztopatzen ari den. 
Nekazaritza eta abeltzaintza dira herrialde

menditsuko jarduera ekonomikorik
aipagarrienak eta azken urteotan bertan
ezagutu dituzten klima oszilazio ulertezinek
amaitzen ez diren lehorteak ekarri dizkiete
aurrena, eta eurite suntsitzaileak gero.
Nekazariek eta artzainek ez dute arazoari
aurre egiteko moduko baliabiderik, ez daude
behar bezala gaituta eta, pixkanaka,
oraindik zituzten azken itxaropen apurrak
ere galtzen hasiak dira.
«Azken urteotan, euria eta elurra nahi

duenean egiten du, ez orain arte ezagutu

ditugun patroien arabera. Urte asko eduki
genituen lehortearen moduko egoera
batekin, eta bat-batean euri eta elur asko
izan genituen aurreko neguaren bukaeran
eta udaberriaren hasieran. Ura beharrezkoa
genuen, baina beranduegi iritsi zitzaigun,
ordurako herritar gehienok ganadua salduta
baikenuen, prezioek behera egingo
zutelakoan. Izan ere, euria hasi baino lehen,
abere guztiak gosez hiltzen ari zitzaizkigun»,
esplikatu dio Anadolu agentziari
Mohammad Raheem 20 urteko artzainak.
Nazio Batuen Erakundeko Gai

Humanitarioen Koordinatzaileak emandako
datuen arabera, 2018ko hilabete bakar
batean 300.000 lagun beren etxeak utzi
beharrean izan ziren, muturreko lehortearen
eraginez. 
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France-Presse agentziari, Buda
erraldoiek utzitako hutsuneari
begiratzen dion bitartean. 
Bera musulmana den arren,

eskualdean dituzten gauza ai-
pagarri asko beste erlijio bate-
kin lotutakoak direla jakinda,
harrotasunez defenditzen ditu
eskualdeko historia eta onda-
rea. Berarentzat eta gurekin
hitz egin zuten herritar guz-
tientzat, beren historia da eta
maitasunez gorde behar dute.

KULTURA ZENTROA ERAIKI

Hutsik dauden kobazuloen on-
dotik begiratuz gero, bisitariek
Kultura Zentroa ikus dezakete:
eraikuntza lanak 2015ean hasi
ziren baina oraindik erabat
bukatu gabe dago. Instalazio
horien helburua bertakoek
zein bisitariek eskualdeko on-
dareari eutsi egin behar zaiola
garbi ikus dezaten da, eta be-
har hori premiazkoa dela.
«Ez dugu ezer aurreratuko

jendeak, besterik gabe, lekuak
ikusten baditu, inolako infor-
maziorik jaso gabe», esan du
Ali Reza Mushfiq 26 urteko Ba-
miyango Unibertsitateko Ar-
keologia Saileko zuzendariak.
Zentroak ez du bere ideiak

gauzatzeko diru nahikorik, or-
dea. Arkeologoak zalantzarik
gabe onartzen du «higadura
gora egiten» ari dela leku ho-
netan, baina bere iritziz higa-
dura bera baino kaltegarriagoa
izan daiteke «gizakion eragi-
na», Afganistan osoan ugariak
diren lapurrak barne. Pobre-
ziak eragindako fenomenoa.
Buda erraldoien hutsuneak

eta Shahr-e Gholghola gotorle-
kua babestuta daude gaur
egun. Inguruetan jarrita zeu-
den pertsonen kontrako mi-
nak asko kostata kendu ondo-
ren, milaka turista bertaratu
izan da urteotan. 
Baina bisitari horien etorre-

rak ez du lortu egoera alda-

tzea. «Bertako jendeari eraku-
tsi egin behar diogu zer egin
behar duten bisitariek ezer
suntsitu ez dezaten», uste du
Mushfiqek. Gogorarazten du
herritar askok leku historikoak
erabiltzen dituztela janariak
gorde eta ganadua edukitzeko.
Muturreko pobreziaren beste
ondorio bat.

KOBAZULOAN BIZI BEHAR

Buda erraldoi bat zegoen leku-
tik metro batzuetara, Amma-
nullah herritarrak esplikatzen
du bera eta familia koba bate-
ra joan direla: hondakinak era-
bilita eraikin txiki bat egin du-
te barruan,  eta leihoak
estaltzeko, plastikoa erabili
dute. 37 urteko gizonak erans-
ten du berea ez dela gauza be-
ra egin duen familia bakarra:
«Hemen hemezortzi familia
gaude. Beste aukerarik ez ge-
nuen. Joan egingo ginateke
norbaitek etxeren bat emango
baligu».
Edonola ere, Philippe Mar-

quis zuzendariaren iritziz, me-
hatxurik larriena ez da bertan
bizi direnekin lotutakoa, le-
kuen jabe egiten direla-eta. Ez-
ta lapurrak ere: «Egoera hori
dramatikoa bada ere, ez da hi-
gadurak eragindako suntsike-
ta bezain kaltegarria».
Higaduraren eta klima alda-

ketaren efektuen eragina arin-
du ahal izateko milaka milioi
dolar beharko lirateke, baina
gerrek txiki-txiki eginda utzi-
tako Afganistanen ez daude
horrelako gastuak egiteko mo-
duan. Ezta pentsatu ere!
Ameriketako Estatu Batueta-

ko Notre Dame Unibertsitate-
ko Mundu mailako Moldatze
Ekimenak herrialdeak sailkatu
ditu klima aldaketaren efek-
tuei aurre egiteko duten gaita-
sunaren arabera. 181 herrialde
ageri dira, eta Afganistan 173.
postuan dago.

Hala ere, bertako haitzuloetan makina bat
tenplu, monasterio eta pintura budista
gordetzen da oraindik, teorian turista ugari
erakartzeko moduko ondareak

Talibanek 2001ean, lehergaiak erabilita,
suntsitu egin zituzten Buda irudikatzen zuten
bi estatua erraldoi eta lekuaren izena mundu
osoan ezaguna egin zen

Goiko irudian, Shahr-e
Gholgholako gotorlekua
eta ondoan bisitariei
eskaintzen zaien
informazioa. Behekoan,
bi emakume oinez Buda
erraldoi bat zegoen
lekuan.
Mohammad ALI SHAIDA | AFP
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Hong Kongeko agintariek Txinatik datozen bisi-

tariei ateak ixtea erabaki dute aste honetan, ko-

ronabirusaren hedapenaren eraginez. Kolonia

izandakoaren eta Wuhanen arteko aldea ikaraga-

rria dela baieztatu dute gaixotasunaren inguruko

erreakzioek: koronabirusa sortu omen zen hiriko

herritarrak agintariek esandakoa betetzen saia-

tzen diren bitartean, hongkongdarrek su eman

diote kutsatuak koarentenan jartzeko prestatzen

ari ziren eraikinari. Pekinek aditzera eman du

Fanlingen beren haserrea azaldu zutenak ez zire-

la bere aurkako manifestariak, inguruan bizi diren herritarrak baizik. Txinako Gobernuaren propa-

ganda ariketa erraldoi baten itxura duen operazioak ikusgarritasun apur bat galdu egin du: mila-

ka mediku bidali dituzte Wuhanera, baina horientzako babes jantzi berezirik ez dute, esaterako.

Mendebaldeko agintariek, berriz, Osasunaren Munduko Erakundeari kasurik ez egitea erabaki du-

te, eta beren herritarrak ekarri. Gaixotasuna gehiago zabaldu dadin? joseangel.oria@gaur8.info 

Anthony WALLACE | AFP

HONG KONG,
KORONABIRUSA
ETA TXINA

C IKUSMIRA
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L
andaguneko exo-
doak oso egoera
zailean ipini zuen
Chambon-le-Châ-
teau herri frantse-
sa. Bertakoek asilo

eskatzaileak hartu dituzte hil-
zorian ikusten zuten herriari
berriz bizia emateko. Bakarda-
dea jasangaitza egiten da men-
di artean kokatutako herrian.
Asilo eskatzaileak eta horien

familiak hartu dituzte frantses
Estatuko populazio dentsitate
txikiena duen departamen-
duan. Lozere mendikatearen
ondoko Chambon-le-Châteauk
300 biztanle ditu eta horietako
%20 asilo eskatzaileak dira.
Egunsentiko kolore zoraga-

rrian, harrizko etxe zaharren
artean, jatorri ezberdinetako
gurasoak eskolara doaz, seme-
alaba txikiei eskutik helduta.
Siriatik, Sudandik edo Boli Kos-
tatik ihes egindako pertsonak
dira. Emakumezkoek Afrikako
oihal dotoreak daramatzate.
Bertako gurasoek, berriz, au-

toz eramaten dituzte ikasle
gazteak eskolara. Ez diete jara-
mon handirik egiten kanpotik
etorritakoei. Batzuetan agurtu
ere ez. Baina umeen artean gi-
roa oso bestelakoa da: frantses
jatorrikoak batzuk, Afrikatik,
Ekialde Hurbiletik edo Asiatik
etorritakoak besteak, elkarren
artean nahastu eta garai bateko
isiltasuna apurtuta jolasean
hasten dira haurrak. Pozaren
zalaparta.
Eremu menditsuetan feno-

meno bera gertatu da hamar-
kadotan. Eskola asko itxi egin
ziren, herritarrek hirietako bi-
dea hartu ondoren. Barne mi-
grazioa da, nekazaritza ere-
muek jasaten dutena.
Chambon-le-Châteaukoa ka-

su berezia da ordea, gaur egun
lau ikasgela baititu zabalik, eta
horietako bat frantsesez egiten
ez dutenentzat. Eskolak 46 ikas-

le ditu, eta horietako 16 joaten
dira gela ezberdin horretara.
«Zortzi urteko nire semea-

rentzat, herrialde ezberdineta-
ko umeak ezagutzeko aukera
ezin hobea da eskola», esan dio
kazetariari abizena eman nahi
ez duen Valeriek.
Marie Amelie Papon irakasle-

ak esan digu «umeak ondo na-
hasten direla». Bere gelan txi-
kienak ditu, haur eskolakoak,
eta horien artean 11 dira Boli
Kostatik, Gineatik, Sudandik
edo Siriatik etorritakoak. Ho-
rientzat guztientzat egokia
izango den klasea antolatzea
oso lan astuna izaten da kasu
batzuetan. Malabarista izan be-
har da frantsesez egiten dute-
nak eta egiten ez dutenak gus-
tura egon daitezen lortzea,
baina esperientzia «bizkorga-
rria» dela esaten digu.

KRISIA ETA ABEGI ZENTROA

Babes bila ihes egindako fami-
liak hartzeko ideia ez da atzo
goizekoa, orain hamasei urte
bururatu baitzitzaien Cham-
bon-le-Châteaun. «Frantzia Asi-
lo Lurra gobernuz kanpoko era-
kundeak kudeatzen duen abegi
zentroa momentu larri batean
iritsi zitzaigun. Esneki lantegi
bat eta gizarteak baztertutako
80 gazte hartzen zituen lanbide
heziketa zentro bat itxi izanak
krisi ekonomiko larria eragin
zuen udalerrian», gogorarazten
du Michel Nouvelle 62 urteko
alkateak. «Arazoak dituzten
pertsonak hartzen esperientzia
genuen eta bide horretatik segi-
tu nahi izan genuen», erantsi
du.
Erabakia ez zen uste bezain

erraza, herrialdeko beste leku
askotan alkateak eta biztanleak
tankerako egiturak antolatzea-
ren aurkakoak baitira. Frantzia

da Europar Batasunean asilo es-
kari gehien jasotzen dituen bi-
garren herrialdea, Alemaniaren
atzetik (Eurostaten arabera,
110.500 eskatzaile 2018an). Be-
raz, ez dago nahikoa harrera
zentrorik. Egoera horretan, kan-
palekuak sortu ziren han-he-
menka, batez ere Paris hiribu-
rutik gertu.
Chambon-le-Châteaun gau-

zak beste modu batean egin di-
ra, ordea. «Abegi zentroari es-
ker, eskolak bizirik jarraitzen
du, posta bulegoa ez zuten itxi,
lanpostu askori eutsi diogu,
baita farmaziari eta medikuari
ere», nabarmentzen du alkate-
ak. Aldi berean, Estatuko neurri
bereko udalerri askotan zerbi-
tzu horiek galdu egin dituzte
pixkanaka. Asilo eskatzaileek
urtean 20.000 euro ematen
diote Udalari eta zenbait nego-
ziok ere diru sarrera egonko-
rrak dituzte orain haiei esker.
Frantzia Asilo Lurra gobernuz
kanpoko erakundeak etxeak eta
apartamentuak alokatzen diz-
kie Udalari berari edo jabe par-
tikularrei, asilo eskatzaileak
bertan bizi daitezen.
Neguko eguzkia aprobetxatu

nahian, afrikar eta siriar jatorri-
koak udaletxeko plazako ban-
kuetan eserita egoten dira. Ber-
tan wifia doan dute eta urruti
dituzten senideekin hitz egite-
ko baliatzen dute aukera. Beste-
la zeregin handirik ez da es-
kaintzen frantses mendietako
herri klasiko txiki honetan: XIV.
mendeko gaztelua, eliza, iturria
eta hiririk hurbilena 30 kilome-
trora. Biztanle berriok anima-
zio gutxiko plazan edo etxean
pasatzen dute eguna. Denbora
oso mantso doa hemen.
«Hau da Lurraren muturra,

hemen bizitzea zaila da», esan
du Juniorrek, 30en bat urteko

FRANTSES ESTATUA
Asilo eskatzaileek bizitza berria eman
diote mendi arteko herri txiki bati

Isabelle LIGNER (Afp)

Landaguneko exodoak oso egoera zailean ipini zuen
Chambon-le-Château herri frantses txikia. Bertakoek
asilo eskatzaileak hartu dituzte hilzorian ikusten zuten
herriari berriz bizia emateko, beste leku askotan nahiago
izaten duten jarrera xenofoboa alde batera utzita.
Bakardadeari aurre egin behar diote kanpotarrek. 

JENDARTEA / b
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ginearrak. Ondoan dituen ho-
geiren bat eskatzaileek baietz
diote buruarekin. Segurtasun
neurriak direla-eta, ez dute be-
ren benetako izenik ematen.
Plazan daudela, herritar ba-

tzuek alferkeria ikusten diete
eta «burugogorrak» deitzen
diete, alkateak onartu duenez.
Udal agintariak gogorarazten
die beren asilo eskariari eran-
tzun arte ezin dutela lanik egin.

MUGIKORTASUNA FALTA

«Herria ederra da; biztanleak,
atseginak; azkenean seguru
gaude, baina guretzat oso zaila
da horrelako leku batean bizi-
tzea, hain bakartuta dagoen he-
rrian, lanik ezin egin, garraio
publikorik gabe, supermerka-
turik gabe, autonomiarik gabe,
frantsesez ikasteko oso klase
gutxirekin eta laguntza psiko-
logikoa jasotzeko aukerarik ga-
be», laburtu du beren egoera
Nadimek, 30en bat urteko siria-
rrak. Orain zazpi hilabete iritsi
zen, bere herrialdeko gerratik
ihes eginda.
«Mugikortasuna arazo larria

da, erabat bakartuta baikaude»,
onartu du Mylene Moreau abe-
gi zentroko zuzendariak. Neka-
zaritza eremuetan garraio pu-
blikorik ez izateak kalte
handiagoa egiten die kanpoko-
ei bertakoei baino, azken ho-
riek autoak baitituzte.
Merkataritzari dagokionez,

herrian farmazia, taberna, ha-
rategia eta okindegi-denda txi-
ki bat dituzte. Prezioak gares-
tiegiak dira asilo eskatzaileek
izaten duten diru kopuru txi-
kiarentzako (egunean 17 euro,
bi seme-alaba dituen bikotea-
rentzat). Supermerkatu batera
edo espezialistarengana joate-
ak lan asko ematen du. Hurbi-
len daukaten hirira –ordube-

teko bidea– joateko harrera
zentroak berak antolatutako
garraioa erabili behar dute.
Gerrak, jazarpenak eta er-

besteko bide arriskutsua eza-
gutu dituzten gizon-emaku-
meontzat, bakardadean eta
inolako luxurik gabe bizitzea
argitu egiten zaie bilera edo

jarduera ezberdinekin. Boli
Kostako Awak eskolan eta ber-
tako jangelan laguntzen du,
debalde: «Etxetik irten gabe
egoteaz neka-neka eginda
nengoen».

GITARRA ETA FUTBOLA

Shamim Bangladeshkoa da
eta herrian egin zen azken
musika festan gitarra eskatu
zuen, jendaurrean bere abes-
tiak eskaini ahal izateko. Ne-
gua atzean utzi eta futbolean
berriz hastea nahi du, berta-
koekin egoteko izaten duten
aukera ia bakarra. Hala ere, gi-
zon gaztearentzat garrantzi-
tsuena lan egitea da, «nero-
nentzat  eta  Frantziar i
laguntzeko».

Bakardadea da Chambon-le-
Châteauk duen ezaugarririk
aipagarriena. 2003az geroztik,
familia bakar batek erabaki du
bertan geratzea errefuxiatu
estatusa lortu ondoren. Mada-
gaskarrekoak dira. 
Asilo eskatzaileari ezezkoa

eman ondoren, guraso eta
ume askok alde egin beharra
izan dute. 2018an, herri txiki
honetan asiloa eskatu zute-
nen %24ri  baino ez  diete
eman babesa. Joan egin behar.
Une gogorra izaten da esko-
lan, Roxane Grousset irakasle-
ak esplikatu duenez: «Emozio-
ei dagokienez, oso zaila da.
Geure ikasleek joan beharra
izaten dutenean, erabat sun-
tsituta geratzen gara».   

Ezkerreko orrialdeko
irudian, Chambon-le-
Château herriko
udaletxea. Orrialde
honetan, asilo
eskatzaileen seme-
alabak eskolan. 
GAUR8

«Zortzi urteko nire semearentzat, herrialde
ezberdinetako umeak ezagutzeko aukera ezin
hobea da eskola», esan dio kazetariari abizena
eman nahi ez duen Valeriek

Frantses jatorrikoak batzuk, Afrikatik, Ekialde
Hurbiletik edo Asiatik etorritakoak besteak,
elkarren artean nahastu eta garai bateko
isiltasuna apurtuta jolasean hasten dira
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rortzen, hori da errugbi
jokalari batek ikasi be-
har duen lehen gauzeta-
ko bat; alegia, aurkari
batek plakatzen duene-
an, lurra minik hartu ba-

rik jotzen. Jakituria hori osasun arlo-
ra ekarriko dugu gaur, gure gizartean
gero eta pertsona nagusi gehiago bai-
tago, gero eta urte gehiagorekin, gai-
nera. Gaurkoan, pertsona adinduen
arazo arruntenetako bati erreparatu-
ko diogu: erorketak.
Segur aski, denok ezagutzen duzue

atso-agure itxurosorik: beti apain, be-
ti dotore, kalean tente-tente ibiltzen
direnak. Poza ematen du horiek ikus-
tea; halere, horietako batzuk, tentea-
ren tentez, zurruntasunean sartzen
dira. Eta, zuhaitzetan bezala, ezaguna
da ekaitzetan enbor lodi eta zurruna
duten arbolak ipurdiz gora erortzen
direla; haizeari eusten dioten zuhai-
tzak, berriz, meheak eta malguak iza-
ten dira. Horrela, pertsona nagusi
hauetatik asko kalean estropezu egin
edo labaintzean luze-luze erortzen di-
ra eta ez dira beren kasa jaikitzeko gai
izaten. Gaitasun falta hori arazo han-
dia da. 
Pertsonaren autonomia bermatze-

ko landu behar den arloetako bat mal-
gutasuna da. Atso/agure asko ibili za-
leak dira:  kilometro asko egiten
dituzte, eta hori zalantza barik ona
da. Baina ez dute luzaketarik egiten.
Horretara, muskulu indartsuak dituz-
te, baina zurrunak. Dotore eta tente
joaten dira, baina haizetearen aurre-
an erraz eroriko diren zuhaitzak beza-
lakoak dira.
Malgutasuna lantzeak ez du miste-

rio handirik: luzaketak errazak dira
eta asko daude, bakoitzaren egoera fi-
sikoari eta premia bereziei egokituak.
Baina horiek egiteko, arropa erosoa
eta koltxoneta behar dira, eta pertso-

na nagusi askok (batez ere, aitona-
amona apain, dotore eta tente horiek)
lekuz kanpo ikusten dute beren bu-
rua. Halere, merezi du saiatzea, ho-
riek izaten dira-eta horren premia
handiena dutenak.

Malgutasuna eta lurrean etzan/lu-
rretik jaiki sekuentziak garaiz landu
behar dira, zurruntasuna ekiditeko.
Zentzu horretan, kiroldegi publiko
guztietan egiten diren ariketa progra-
mak dira gomendagarrienak: eragin-
korrak eta dibertigarriak (azken hau
oso garrantzitsua da). Hor sartzen di-
ren jubilatu berriek, segur aski, ez du-
te ezagutuko aipatzen ari garen arazo
hau.
Jada zurrunduta dauden aitona-

amona horiekin nola jokatu, ostera,
konplikatuagoa da. Helburuak apala-
goak izango dira: malgutasuna pixka
bat hobetzea, adibidez, nahikoa izan-

go da bizitza kalitatean aldaketa na-
barmena lortzeko. Edo dotoreziaren
esklabotzatik pixka bat askatzen lor-
tzen saia gaitezke: arropa erosoagoa
janztera animatuz, sikiera ariketa
saioetara ekartzeko. Psikologia han-
diarekin jokatzea komeni da, pertso-
na bakoitzaren joerak ezagutuz eta
norabide egokian bideratuz: gimnasia
egin nahi ez duen amona batek, adibi-
dez, dantzan gustura asko egin deza-
ke. Helburua argia da: gorputz pixka
bat malguagoa lortzea, eta egunero-
kotasunean ager daitezkeen premiei
modu seguruagoan erantzutea (zer-
bait lurrera erori zaizunean jaso ahal
izateko, adibidez), erortzeko arriskua
murriztuz; eta eroriz gero, ahal denik
eta min gutxien hartzen ikastea
(errugbilariek bezala) eta berriro jaiki-
tzeko ahalmena mantentzea. •

www.abante.eus

Malgutasuna lantzeko luzaketak egin behar dira, bakoitzaren neurrikoak. GAUR8

Erori eta gero
jaikitzea

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta
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Kataluniako prozesuak krisi larria bizi du
independentismoaren barne zatiketa dela-
eta. Estrategiaren inguruko zalantzek eta
desadostasunek ez ezik, indar bakoitzaren
interes kontrajarriek ere eragin duten kri-

sia dela dio hainbatek. Hegemoniaren borroka dei-
tzen diote horri. 

Dena dela, Kataluniako prozesuari bide emateko ara-
zorik handiena Estatu espainola da, zalantzarik gabe.
Edozein dela estrategia, 2017ko urriko erreferenduma
ekarri zuen aldebakarrekoa dela, orain saiatu nahi den
elkarrizketa bidezko aldebikoa dela, hortxe izango da
Estatuak indarrez eta inposizioz jarritako hormatzarra. 

Aipaturiko 2017ko urriaren 1ean egindako erreferen-
dumarekin eta Errepublika indarrean jartzeko saio ha-
rekin oso urruti iritsi ziren
Kataluniako independentis-
tak, hamarkadetan Europan
izandako prozesu herritar
iraultzaileenean. Baina,
esan bezala, ez zuten horma
erabat pitzatu eta gainetik
pasa, eta hortxe hasi ziren
duda-mudak.

Garai hartan, buruzagi
edo ordezkari nagusien ar-
tetik bakar batek adierazi
zuen publikoki halako prozesu batek zer suposatzen
zuen benetan, zein zen halako une batek eskatzen
zuen segida. Eta ez zen katalana izan. Irratian egindako
elkarrizketa batean, Arnaldo Otegik adierazi zuen, pro-
zesuak hartutako norabidearekin, zein izan zitekeen
segida hori. Analista gisa egin zuen, ez baitzegokion
berari erabakiak hartzea.

Une hartan, prozesuak hartutako norabidea kon-
tuan hartuta, independentistei lurraldea okupatzea ze-
gokiela esan zuen. Hau da, Kataluniako instituzioak
Errepublika berriari lotu, eta herritarrek kalean horien 
biziraupena segurtatzea. Grafikoki esanda, milaka la-
gun Kataluniako erakunde garrantzitsuenen aurrean
iraunkorki elkartuta; Estatuak amore eman zezan, au-
todeterminazio prozesua negozia zezan edo haren

erantzun bortitzak are eta argiago utz zezan, baita na-
zioarteko komunitatearen aurrean ere, deskonexioa.

BI IKUSPUNTU

Diotenez, Puigdemont presidenteak ez zuen halakorik
bideratu ez zuelako bere kontzientziaren gainean hil-
dakorik nahi, Estatuaren erreakzioak horrelakorik ekar
zezakeela jakinda. ERC ere ez zegoen jadanik martxan
ziren aldebakarreko estrategiaren ondorio errepresi-
boak ordaintzeko prest.

Haren guztiaren ondotik etorri dira estrategiaren
gaineko desadostasunak. Batzuek prozesuak aurrera
egiteko independentismoak bere oinarria zabaldu be-
har duela diote; hau da, independentismoak oraindik
ehuneko handiagoa eskuratu behar duela, erabakitze-

ko eskubidearen aldeko edo, gutxienez, Estatuaren jo-
kabidea arbuiatu dutenen sektoreak erakarriz. Beste
batzuek horretarako aukera handirik ez dagoela diote,
sektore horiek honezkero, gertatutako guztiarekin,
urrats hori egina behar zutela, eta horregatik berriro
hausturarako unea bilatu behar dela, desobedientzia-
ren bidez. Hormatzarra saltatzen saiatu behar dela be-
rriro, dagoen indarrarekin.

Desadostasuna ez da epe laburrean argituko, baina
bien bitartean, Errepublikaren proiektuaren mesede-
tan, desadostasuna behin betiko ez ezartzeak lehenta-
suna beharko luke izan, prozesuak indar handiagoa pi-
latzeko aukera izan dezan eta beste «momentum»
erabakigarririk erdiets dezan. Estatua baita gainditu
beharreko arazo nagusia. •

{ asteari zeharka begira }

Estatuaren hormatzarra
gainditzeko zailtasunak

Desadostasuna behin betiko ez ezartzeak
lehentasuna beharko luke izan, prozesuak
indar handiagoa pilatzeko eta beste
«momentum» erabakigarririk erdiesteko
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Iñaki Altuna
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3D teknologia ez da berri-be-
rria, 1983koa da lehen arras-
toa. «Enpresa oso garrantzi-
tsuek egin dute teknologia
horren aldeko apustua. Seku-
lako inbertsioak egin dituzte,
ehunka ingeniari kontratatu
dituzte ikerketarako eta tekno-
logia hori sortzeko ahalegin
handia egin dute, denboran
eta dirutan. Horregatik paten-
teen bidez babestuta egon da.
Orain arte teknologia hori ez
da denon eskura egon, punta-
ko enpresek bakarrik eduki
dute aukeran, patente horien
bitartez. 2009. urtetik aurrera
patente horiek iraungitzen ha-
si dira eta askatu egin dituzte.
Horregatik, nolabait denon es-
kura dago orain teknologia
hori», agertu du Artolak. 

Punta-puntako enpresek
hainbeste diru eta hainbeste
denbora inbertitu izanak asko
esaten du teknologia horren
balioaz. «Egin duten inber-
tsioa sekulakoa izan bada ere,
dagoeneko ondo amortizatuta
daukate, sekulako etekina ate-
ra diote-eta», iritzi dio Artolak.

E
torkizuneko tek-
nologia bezala
ikus daiteke. Gu-
txi batzuek etxe-
an inprimagailu
txiki batetik neu-

rrira piezatxoak egitearen ma-
gia bezala ikus daiteke. Baina
ez, hiru dimentsioko (3D) in-
primaketa, etorkizunekoa ez
ezik, oraineko puntako tekno-
logia da eta alor askotatik ho-
rri oso adi begira jarriak dau-
de; biomedikuntza, zientzia,
elikadura, arkitektura, erai-
kuntza, automozioa, moda,
hezkuntza, industria aeroes-
paziala... Askotariko erabile-
rak eta abantailak ikusten
zaizkio eta eskoletan 3D inpri-
maketan arituak eta adituak
izango diren gazteen forma-
kuntzan indar handia jartzen
ari dira. Zalantzarik gabe, ge-
ratzeko etorri den eta gero eta
ate zabalagoak aurreikusten
zaizkion teknologia da.

Koldo Artola Domotek en-
presako arduraduna da eta be-
te-betean ari da 3D inprima-
ketarekin lanean.  «Berez

Amagoia Mujika Telleria

3D INPRIMAKETA
Askotariko alorren arreta deitu duen eta
geratzeko etorri den puntako teknologia

Zirujauaren lana errazten duten biomodeloak,
museoetako pieza originalen kopia perfektuak,
txirrindulariaren oinera zorrotz moldatzen diren
oinetakoak, forma inposibleko bitxiak,
pertsonalizatutako bonboiak. 3D inprimaketak
eskaintzen dituen aukerak ugariak, anitzak eta
interesgarriak dira eremu askoren begietara. 

Ezkerreko aldean, Koldo
Artola, Domotek enpresaren
sortzaile eta arduraduna.
Lerro hauen azpian, 3D
teknologiarekin egindako
zenbait pieza. 
Andoni CANELLADA | FOKU

TEKNOLOGIA / b

informatikako programatzai-
lea naiz. 2013an deskubritu
nuen 3D teknologia eta nire
jakin-mina izugarri  piztu
zuen. Sekulakoa iruditu zitzai-
dan».  Artolak garbi  ikusi
zuen: «3D inprimaketak gizar-
te hobe bat eraikitzen lagun
dezake». Eta bere ahalegina
hortik bideratu du. 

«3D inprimaketarako kit bat
erosi eta nire gauzak egiten
hasi nintzen. Baina konturatu
nintzen formakuntza behar
nuela eta ikasten hasi nin-
tzen. Hasieratik garbi neukan

gizarteari laguntzeko tresna
bat dela. Lanbide Heziketaren
programa baten bitartez, toki
bat utzi zidaten nire proiek-
tua garatu ahal izateko». 

Egoitza desberdinetatik pa-
satu eta gero,  Tolosaldeko
Lanbide Heziketan daude
orain. Elkarlanean aritzen di-
ra. «Haiek tokia uzten digute
eta elkarrekin proiektuak ga-
ratzen ditugu. Ikasleak gure-
kin aritzen dira praktiketan
eta batzuetan lanean geratzen
dira. Harreman estua dugu
Lanbide Heziketarekin».
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Pieza beraren milaka unitate
behar izanez gero, ohiko ekoiz-
pen sistema erabiltzea da ego-
kiena, kostu merkeagoa duela-
ko.  Baina batzuetan pieza
bakoitza desberdina da, eta
hor asko igotzen da kostua.
«Adibidez, osasun arloan pro-
tesi bat behar badut, zure he-
zurra eta nirea desberdinak di-
ra. Kasu horretan prozesua
garestitu egiten da, baina 3D
inprimaketarekin asko erraz-
ten da, pertsonalizatutako pie-
zak egiten espezializatutako
teknologia delako». 

EKOIZPENA, NEURRI-NEURRIRA

Norberaren neurriko ekoizpe-
na; hezur bat, bitxi bat, proto-
tipo industrial bat... hori da 3D
inprimaketaren indargune na-
gusia. «3D inprimagailua mai-
lu bat bezala da, tresna bat da.
Funtzionatzeko fitxategi digi-
tal bat behar du eta hortik
abiatuta ekoizten du pieza». 

Domotekeko apalategietan
garbi ikusten da teknologia
horrek erabilera ugari dituela.
Koldo Artolari gehien gusta-
tzen zaiona eta urrats oso ga-
rrantzitsuak egiten ari den
alorra osasungintza da. «Ni
gaixoa izan naiz, pazientea,
eta horregatik gustatzen zait
hainbeste osasungintzan era-
biltzen den 3D teknologia, pa-
zientearen ongizatea hobetzen
laguntzen duela ikusten duda-
lako; kirofanoan denbora gu-
txiago egon daiteke, infekzio-
ak izateko arriskua murriztu,
gastuak murriztu...». 

Hiru dimentsioko inprima-
keta aurrerapen handia izan
da medikuntza pertsonaliza-
tuan, horrekin osasuneko pro-
fesionalen lana neurri batean
errazten duten biomodeloak
gara daitezkeelako. 

«Osasun arloak eta 3D inpri-
maketak sekulako sinergiak
dituzte. Gorakada betean da-

goen arloa da eta gero eta erie-
txe gehiagotan ari dira 3D in-
primagailuekin lanean». Do-
motekek, gaur egun, Donostia
Ospitalearekin, Gurutzetakoa-
rekin, Txagorritxukoarekin,
Madrilgo Gregorio Marañon
ospitalearekin eta Santande-
rreko Valdecillarekin harrema-
nak ditu, guztiak ari baitira
teknologia horrekin lanean. 

Baina, zer da biomodelo bat?
«Zirujauak kirofanora sartu
aurretik, gaixoaren eskaner
bat edo TAC bat eskatzen du.
Horietatik fitxategi digitala
egiten da eta interesa duen
partea zein den zehazten da;
tumorea non dagoen, hezurra
non dagoen okerra... hortik
eredu digitala ateratzen da eta
3D inprimagailu batekin, pieza
hori inprimatu egiten da. Ziru-
jauak eredua –biomodeloa–
eskuan daukanean prestatzen
du bere lana, erabakitzen du
ebakuntzaren planifikazioa.
Eta pazienteari egingo dion
ebakuntzaren pauso guzti-
guztiak egiten dizkio biomo-
deloari; neurriak hartzen ditu,
moztu egiten du, torlojuak
sartzen dizkio... beharrezko
ikusten duen guzti-guztia,
prozesu guztia zehaztasunez
eta profesionaltasunez egiten
du biomodeloaren gainean». 

Biomodeloarekin zehaztasu-
nez prestatutako ebakuntza
egiten du gero pazientearekin,
«denbora gutxiago behar du,
zehaztasun handiagoarekin
egin dezake eta estrategia oso
garbi izaten du. Bitan ikusi dut
biomodeloa eskuan izan eta
mediku batek hasieran zuen
plana aldatzea edo moldatzea,
biomodeloari begira irtenbide
hobea ikusi duelako». 

Zirujauak biomodeloekin
lan egitera ohitzen omen dira,
segurtasuna ematen dielako.
«Gertatu izan zait ostiral arra-
tsaldez zirujauak deitzea, aste-

artean urgentziazko ebakun-
tza bat duela eta biomodeloa
behar duela esateko. Horrela-
koetan asteburua lanean
eman behar izan dut, behar
duen biomodeloa lehenbaile-
hen eskura izan zezan». 

Alor batzuetako medikuek
erabiltzen dituzte bereziki bio-
modeloak; aurpegi-masaileta-
koak, traumatologiakoak, bar-
neko medikuek –tumoreak eta
horrelakoak tratatzen dituzte-
nek– eta pediatrek, nagusiki. 

TEKNOLOGIAREN GIZATASUNA

«Hau, adibidez, bederatzi urte-
ko haur baten kasua da –hasi
da azaltzen Artola buru baten
biomodeloa eskuan–. Tumore
bat dauka aortaren ondo-on-
doan, oso toki arriskutsuan.
Ebakuntza oso konplexua da
kasu honetan eta biomodeloa
oso lagungarria da». 

Eta gauzak nola diren, duela
hilabete batzuk Gurutzetako
ospitalera joan zen Koldo Ar-
tola jardunaldi batzuetan par-
te hartzera eta oso pasarte be-
rezia gertatu zitzaion. «Justu
biomodelo hau eraman nuen
azalpenak emateko. Emakume
bat gerturatu eta zirujaua zela
esan zidan. Biomodeloa es-
kuan hartu eta haur horri eba-
kuntza berak egin ziola esan
zidan. Hunkitu egin nintzen.
Duela bi urte izan zen ebakun-
tza eta mutikoa primeran da-
goela esan zidan. Teknologia-
ren gizatasun hori  da niri
benetan interesatzen zaidana,
nire lanaren motor nagusia». 

Bide horretan egindako bes-
te urrats bat UPV/EHUren Bio-
mat taldeak eta Domotek en-
presak elkarrekin egindako
lana izan da. Horri esker, kola-
geno natibozko biomodelo
pertsonalizatuak lortu ahal
izan dira. Biomatek aurrerape-
nak lortu ditu 3D inprimaketa
bidezko biomaterial prozesa-Alor ugaritan erabiltzen da 3D teknologia.  Andoni CANELLADA | FOKU

Zirujauak 3Dko biomodeloa eskuan hartuta
prestatzen du bere lana, erabakitzen du
ebakuntza nola egin. Pazienteari egingo dion
guztia egiten dio aurretik biomodeloari

Osasun arloak eta 3D inprimaketak sekulako
sinergiak dituzte. Gorakada betean dagoen
arloa da eta gero eta erietxe gehiagotan ari dira
3D inprimagailuekin lanean



herria

garriak lortzeko xedean, eta
Domotekek, bere aldetik, au-
rrerapausoak eman ditu 3D in-
primagailuetarako datuak es-
kuratzeko eta prozesatzeko
jomugan. Bada, hori horrela,
ekoitzitako produktuak tresna
edo protesi gisa erabil daitez-
ke, biobateragarriak baitira.
Biomat taldeko ikertzailea

den Pedro Guerrerok azaldu
duenez, «pazienteari egindako
irudi medikoak abiapuntu
hartuta, zehaztapen handiko
3D modelo digitalak lor daitez-
ke. Modelo digital horiek datu
bihur daitezke, eta 3D inpri-
magailuek datuok prozesa di-
tzakete, pazientearen anato-
miaren kopia zehatzak
(biomodeloak) inprimatzeko.
Biomodelook prozedura kirur-
gikoak egiaztatzeko aukera
ematen diete medikuei eta,
gainera, medikuen eta pazien-
teen arteko komunikazioa ho-
betzen laguntzen dute; izan
ere, medikuek pazienteei bio-
modeloa erakuts diezaiekete
hobeto uler dezaten zer eba-
kuntza egingo dieten. Gaur
egun, inplante pertsonaliza-
tuei esker, akatsa berreraiki
daiteke pazientearen anato-
mia aldatu gabe; beraz, kirur-
gia efizienteagoa da eta, gaine-
ra, gutxiago irauten du eta
gutxiago balio du».
Esan bezala, 3D inprimagai-

luekin plastikozko edo erretxi-
nazko biomodeloak egin dai-
tezke,  baina materialok
arriskuak izan ditzakete (in-
fekzioak edo materiala bera
errefusatzea). Horregatik, fun-
tsezkoa da material berriak ga-
ratzea eta bide horretan ere
urratsa egin dute. 

MATERIAL BERRIEN IKERKUNTZA

«Biomatek eta Domotekek
egindako garapenarekin, I mo-
tako kolageno natibozko bio-
modeloak egin daitezke. Bio-

bateragarria, biodegradagarria
eta porotsua da material hori,
zelula atxikipenerako egokia,
eta ez du zitotoxikotasunik.
Hortaz, baliteke kolageno nati-
boan oinarritutako materiale-
kin ekoitzitako biomodelo ho-
riek etorkizuneko protesiak
izatea; izan ere, haien propie-
tateei esker, kaltetutako ehuna
aldi baterako ordeztu dezake-
te, hori birsortu arte. Inplante-
en kasuan, biodegradagarrita-
suna oso garrantzitsua da,
inplantea kentzeko beste ki-
rurgia bat egin behar izatea
saihesten baita», zehaztu du
Guerrerok.
Alegia, 3D inprimaketa azala

edo hezurra sortzeko moduan
izango da berandu baino le-

hen. «Teknologia dagoeneko
hor dago eta gai da ama zelu-
letatik abiatuta inprimatzeko.
Eta osasungintza arloa ere ari
da bere pausoak ematen. Go-
raka ari den alorra da». 
Domotekeko arduraduna

aurreikuspenak egitera ausar-
tzen da. «Agian astakeria bat
esango dut, baina nik uste dut
10-20 urtean hezurrak inpri-
matzeko moduan egon gaitez-
keela eta, luzeago, 50-100 urte-
an akaso organoak
inprimatzeko moduan». Ale-
gia, aurreikuspen muturrekoe-
nen arabera, datozen hamar-
kadetan gizakiarentzat
ordezko piezak sortzeko mo-
duan egon daiteke teknologia.
«Hor beste eztabaida bat dago,
etikoa eta legearena. Teknolo-
gia eta ikertzaileak prest egon
arren, legea une honetan pro-
zesua mantsotzen ari da». 

BESTE HAMAIKA ATE

Badira beste hamaika ate. Adi-
bidez, hezurren bat hausten
dugunean medikuek erabili
ohi duten igeltsuaren ordezko
erosoak, arinak eta neurrira
egindakoak lor daitezke 3D in-
primaketaren bidez. «Hau iri-

3D inprimagailu bat lanean,
pieza bat inprimatzen.

Geruzaz geruza lan egiten
dute. 

Jon URBE | FOKU

tsiko da, seguru. Datozen urte-
etan igeltsua antzinako gauza
bat bezala ikusiko dugu», iritzi
dio Domotekeko arduradunak.
Protesien munduan ere au-

kera ugari zabaltzen dira tek-
nologia horri esker. «Protesi
hau,  adibidez,  AEBetako
proiektu baten ondorioa da.
Profesional talde bat elkartu
eta protesi funtzional bat sor-
tu zuten, kostu baxukoa. Ere-
dua Interneten jarri dute eta
3D inprimagailu bat daukan
edonork deskargatu dezake fi-
txategi digitala eta protesia
sortu. 20 euro inguruko kos-
tua dauka eta gerran dauden
herrialdeetarako, pobretutako
guneetarako, minen biktimen-
tzako... pentsatua dago». 
Baliabide gehiago daukaten

herrialdeetan bestelako prote-
siak egiten dira, kalitate gehia-
gokoak eta norberari molda-
tuak. «Pianoa jotzeko moduko
esku protesiak egin izan ditu-
gu, igeri egokiago egin ahal
izateko protesiak, aireplano gi-
dari bati bolantea eusteko mo-
duko protesia egin genion...
denetarik egin daiteke».
Domotekeko apalategian

mimoz gordeta daukate Ma-
drilgo Sararen argazkia. «Ha-
maika urte dauzka eta eskuko
hatzik gabe jaio zen. Bere gela-
ko lagunek esku bat eskatu zu-
ten Sararentzat telebistako
saio batean. Guk inprimatu
eta eman genion eskua. Eskua
hartu eta gau horretan bertan
tabletarekin jolasean aritu zen
eta ura edateko basoa hartu
ahal izan zuen. Sekulakoa izan
zen. Bere aitak esan zidanez,
guk inprimatutako plastikoz-
ko esku horrekin agian Sarak
ez ditu gauza gehiago egingo,
jaio zenetik ondo moldatu bai-
ta. Baina, lehen, eskua ezkuta-
tu egiten zuen beti eta orain,
bistan darama. Hori bere aitak
nabarmendu zidana, protesia-

Bitxigintzarena da 3D inprimaketaren trenera
igo den beste alorra, bitxigile askok egin
baitute horren alde, bestela ekoizteko zailak
diren forma bereziak eta ezohikoak lortzeko 

«Agian astakeria bat esango dut, baina nik uste
dut 10-20 urtean hezurrak inprimatzeko
moduan egon gaitezkeela eta, luzeago, 50-100
urtean akaso organoak inprimatzeko moduan»



Xanti Nazabal Mondragon
Unibertsitateko ikaslea da. Orona
Ideon ikasi du Ekoteknologia gradua
eta Master industriala ere bertan egin
du. Tolosarra da eta dultzaina eta
txistua jotzen ditu. Eta horrela
okurritu zitzaion bere bi bideak
uztartzea eta 3D teknologiarekin
dultzaina bat egitea. 

Izan ere, Orona Ideoko ikasgeletan
oso presente dago 3D inprimaketa.
Bertako irakasle den Aritz Esnaolaren
hitzetan, «ikasleak teknologia
horrekin trebatzen ari dira gerora
enpresetan edo arlo desberdinetan
trebatutako langileak izan ditzaten.
Mondragon Unibertsitatea beti egon
da enpresekin harreman estuan eta
gure helburua da enpresen beharrei
erantzutea, etorkizunean enpresetan
lanean arituko diren ingeniariak
ahalik eta hoberen prestatzea.
Teknologia hau sortu denetik saiatu
gara horretan espezializatzen.
Azalpen praktikoak eta teorikoak
ematen dizkiegu eta urtez urteko
proiektuetan ia beti izaten da 3D
inprimaketaz ekoitzitako
prototiporen bat». 

Eta horrelaxe gerturatu zitzaion
Nazabal dultzaina bat inprimatu nahi
zuela esanez. «Tolosan plastikozko
dultzaina bat jotzen ikusi nuen behin
bat eta ideia sortu zitzaidan.
Dultzainak egiteko normalean
Nafarroa aldean egurra erabiltzen
dute –ezpela, ebanoa...–, Bizkai aldean
metalikoak izaten dira, letoizkoak.
Joxe Manuel Agirrek erretxinazko
dultzainak ekoizten ditu. Moldeak
dauzka berak eta bertara erretxin
urtua botatzen du, solidotu dadin.
Hemen, unibertsitatean, makinak
egonda, okurritu zitzaidan neure
dultzaina propioa egingo nuela»,
azaldu du Nazabalek. Hartara, bere
dultzaina oinarri hartuta 3D eredua
sortu, fitxategi digitala osatu eta
lanean jarri zuen 3D inprimagailua. 

«Makina, kalitatea, geruzen
lodiera... horien arabera aldatzen da
denbora eta kostua. Xantiren
dultzaina 0,2 milimetroko geruzekin
inprimatu genuen eta bospasei ordu

behar izan zituen. Aldiz, 0,3
milimetroko geruzekin, hiru ordu eta
erdi behar ditu inprimagailuak»,
azaldu du Esnaolak. 

Izan ere, 3D inprimagailuetan
plastiko oso xumeetatik hasi eta
erretxina bereziak, karbonoa, zuntza,
beirazko zuntza edo material oso
gogorrak erabil daitezke, metal
desberdinak tartean. «Aukera ugari
ematen dituen teknologia da eta alor
askotan ikerketa garrantzitsuak
bideratzen ari dira», zehaztu du
Esnaolak. 

Dultzaina inprimatzen ari den
laborategian bertan beste ikasle bat
SPIUK enpresarentzat ikerketa bat
egiten ari da. «Orozkoko enpresa
horrek txirrindularitzako oinetakoak,
jantziak eta kaskoak ekoizten ditu eta
ikerketa proiektu batean ari gara

elkarrekin lanean.
Txirrindularitzarako oinetako
pertsonalizatuak norberaren neurrira
eta norberaren ezaugarri espezifikoak
kontuan hartuta inprimatzeko gai
izatea da helburua. Diseinu bioniko
batzuk probatzen ari gara, material
kantitatea aurreztu ahal izateko.
Txirrindularitzan gramo bakoitza
garrantzitsua da», azaldu du Aritz 
Esnaolak. 

Bitartean inprimagailua Xanti 
Nazabalen dultzainarekin lanean ari
da. «Aplikazio hau instrumentuaren
beraren garapenerako erabil daiteke;
zulo bat erantsi, giltza bat jarri,
aldaketak egin, okertu...
instrumentuarekin esperimentatzeko
modu errazagoa, azkarragoa eta
eraginkorragoa da. Azkenean,
artisautza tradizionalarekin pieza
bakoitza askoz garestiago ateratzen
da. Finean, teknologia hau
prototipoak sortzeko erabiltzen da,
probak egiteko eta ekoizpenaren
kalitatea hobetzeko. Gero, proba
horietatik abiatuta, material hobeak
erabilita eta artisautza
tradizionalaren bidez instrumentu
erreala egin daiteke. Ez da orain
arteko artisautzaren ordezkoa,
osagarria baizik», azaldu du Xanti
Nazabalek. 
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rekin pertsona osoa sentitzen
dela Sara. Polita izan zen». 

ASKOTARIKO ERABILERAK

Elikaduraren arloan ere erabil
daiteke. Domoteken badituzte
janaria inprimatzen duten gai-
luak. «Enpresaren logoaren
forma duten bonboiak, norbe-
raren bustoa txokolatez egi-
na... aukera ugari eskaintzen
ditu», azaldu du Artolak. 
Hortzei loturiko osasun ar-

loan ere dezente erabiltzen da.
«Eskaner baten bitartez pa-
zientearen ahoaren molde ze-
hatza lortzen da eta beharrez-
ko piezak horren gainean
sortzen dira. Inplanteak edo
kirurgia gidak zehatz egin dai-
tezke eredu horien gainean,
pazienteari denbora gutxiago
kentzen zaio, sufrimendu gu-
txiago eragin eta dentistaren
lana zehatzagoa da». 
Museo batzuek ere erabil-

tzen dute teknologia hori. «Fo-
sil baten edo artelan baten
erreplika egiteko aukera ema-
ten du, nahi den tamainan.
Horrela, originala ondo gorde
daiteke eta kopia hori erabili
erakusteko, ikertzeko... ». 
Bitxigintzarena da 3D inpri-

maketaren trenera igo den
beste alorra, bitxigile askok
egin baitute horren alde, bes-
tela ekoizteko zailak diren for-
ma bereziak eta ezohikoak lor-
tzeko erraztasuna eskaintzen
baitie. «Lehendabizi piezak
erretxina berezi batean inpri-
matzen dira eta molde batean
sartu. Urre edo zilar urtua bo-
tatzen da gainetik eta erretxi-
na urtu egiten da. Hartara,
urreak edo zilarrak hartzen du
bere tokia moldean eta solido-
tzen denean, forma arraro, bi-
txi eta bakar hori duen pieza
lortzen da. Tenperatura jakine-
an desegiten den material ze-
hatza erabiltzen da», azaldu
du Artolak.  

Aritz Esnaola eta Xanti Nazabal, MUko irakasle eta ikasle. Lehen lerroan, dultzaina.       Jon URBE I FOKU

3D INPRIMAGAILUAN DULTZAINA BAT EGIN DU
MONDRAGON UNIBERTSITATEKO IKASLE BATEK
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G
iza bizitzaren
iraupena na-
barmen luzatu
da azken ha-
markadetan,
baina ez da

horren nabarmena baldintza
onetan luzatzen ari denik. Ez
ote dira esfortzu guztiak bizi
itxaropena handitzera bidera-
tzen, bizi kalitatea bazter utzita?
Kezka horrexek eragindako
hausnarketatik abiatuta, Zan-
branako Udalak “Zahartzea ez
da bizi kalitatea galtzea” proiek-
tua abiatu zuen duela urtebete
pasatxo. 
Zanbrana Arabako landa ere-

muko udalerria da, 400 biz-
tanle ingurukoa, Bergantzu,
Zabalate, Ozio eta Zanbrana
kontzejuak biltzen dituena.
Bertako biztanleen %35 adine-
koak dira, 65 urtetik gorakoak,
hain zuzen ere. Landa eremu-
ko beste herrietan gertatu ohi

den bezala, normalean gazte
jendea Gasteizera bizitzera jo-
aten da. Baina gazteak ez ezik,
adineko jendea ere, jubilatu
ostean, mendekotasunen bat
duenean, Gasteizera joaten da,
han zerbitzu gehiagoren bila.
Zanbranako Udalak abiatutako
egitasmoak, ordea, mendeko-
tasun egoera hori atzeratzea
lortu du big data analisi tekni-

ten kasu konplexuei esku-har-
tze mota jakin batekin eran-
tzuteko lankidetza beharrez-
koa zela uste zuten. Eta era
informalean bilerak egiten ha-
si ziren, batez ere adinekoek di-
tuzten arazo zehatzentzako
erantzunak bilatzen. Adineko
pertsonen profil bat bazegoela
ikusi zuten, hauskortasunak
ezaugarritua. Gizarte langileek
pertsona horiei mendekotasun
proba egiteko gomendatzen
zieten, baina proba hori egin
ondoren ikusten zuten ez zute-
la mendekotasunik eta, ondo-
rioz, nolabait sistematik kanpo
geratzen zirela. Jakina, herri
handietan halako pertsonen-
tzat jarduera asko antolatuta
daude; esate baterako, Gastei-
zen bertan zentro soziokultu-
raletara joan daitezke, baina
herri txikietan ez dago horrela-
ko zerbitzurik. Hori ikusita,
zerbait egin beharra sumatu
zuten eta Ubikare enpresare-
kin elkarlanean hasi ziren
proiektua diseinatzen. 
Ubikare adineko jendeari be-

re inguru hurbilean zerbitzu
integrala emateko sortu zen.
Beraz, Zanbranako Udala eta
Ubikare helburu berarekin lo-
tzen dituen proiektua da, Ne-
rea Amenabar Ubikareko ku-
deatzaile  eta proiektuko
lantalde batean parte hartzen
duenak GAUR8ri diotsanez.
«Guk, geure esperientziaren
arabera, adineko pertsona ho-
riek oso berandu etortzen zire-
la ikusten genuen, euren krisia
potoloa zenean, eta ezin ge-
nuen prebentzioa landu. Aran-
tza hori sartuta genuen». 
Adineko lagunei lehenengo

ebaluazioa egin zietenean,
haiek beren errealitateari bu-
ruz zuten kontzeptua beneta-
koa baino askoz hobea zela
ohartu ziren: «Nik neure burua
dagoen baino hobeto ikusten
badut, nolatan joango naiz zer-

Zanbranako adinekoek
jasotzen duten arreta
askotariko jarduerak
biltzen ditu. ZANBRANAKO
UDALA

ZAHARTZARO HOBEA
Zanbranako Udalak adinekoen bizi
kalitatea hobetzeko programa abiatu du

Xabier Izaga Gonzalez

Zanbranako adinekoek zahartzen jarraituko dute, herri
guztietakoek bezala, baina uste zuten baino hobeto eta
herria utzi gabe bizi daitezkeela jakinda. Udalak
abiatutako «Zahartzea ez da bizi kalitatea galtzea»
izeneko programa soziosanitarioak landa eremuko herri
txikietan ezinbestekoa zirudiena atzeratzea lortu du. 

JENDARTEA / b

kak baliatuta adinekoen bizi
kalitatea hobetuz. 
Proiektuak Euskadiko Udale-

rri Lagunkoien Jardunbide
Egokien Saria jaso berri du. 

ELKARLANA

Duela urte bi pasa, Zanbranako
Udalak, osasun zerbitzuak eta
gizarte zerbitzuek lantalde bat
eratu zuten. Sumatzen zituz-



herria

bitzu sozialetara laguntza eska-
tzera? Oso gaizki nagoenean jo-
ango naiz». Eta ekitaldi bat egin
zuten errealitate hori gizartera-
tzeko, jendea ohartarazten saia-
tzeko. Zanbranako alkate Aitor
Abezia ere joan zen ekitaldi ho-
rretara eta euren problematika
azaldu zuen. Berehala hasi zi-
ren proiektua lantzen. 

TEKNOLOGIAREN LAGUNTZA

Helburua argia da: mendeko-
tasun egoeran ez dauden adi-
neko pertsonei zerbait eskain-
tzea beren bizitza kalitatea
hobetzeko. Ubikareren «erre-
minta teknologiko» bat balia-
tu zuten horretarako. «Datu
base adimentsua dago atzean,
eta botoi bat sakatuta emango
digu pertsona bakoitzak zein
behar dituen. Pertsona horien
historiala, baina lehenetsita;
hau da, guk badakigu baliabi-
deak oso urriak direla eta me-
sede gehien egiten dien horre-
tan jarri behar dugu arreta.
Erreminta horrek datuen ana-
lisi pila bat egiten du algorit-
moz, eta beharrak lehenesteko
gai da, motibazioak zein diren
kontuan izanda»,azaldu du
Amenabarrek. «Pertsona bati
emaztea hil zaio, eta emaztea
egunero etxeko lanez ardura-
tzen zen. Pertsona hori oso
triste dago, baina ez du aitortu
nahi hala dagoela; hala ere,
atera, beste batzuekin elkartu,
indartsu sentitzeko jarduera
fisikoak egiteko aukera eskaini
behar zaio. Badakigu bere be-
har nagusia depresioa lantzea
dela, baina berak hori nahi ez
duenez, horren ordez jarduera
fisikoa egingo dugu».
Teknologiak erreminta bat

izan behar duela uste du, «gu-
re lana egiten lagunduko di-
gun zerbait, eta ez helburua.
Teknologiak datuen analisia
azkarrago egitea ahalbidetu
digu, eta horrela pertsonen ba-

liabideak zerbitzu zuzena
emateko erabiltzea». 
Gutun baten bidez gonbida-

tu zituzten biztanleak hasiera-
ko ebaluazioa egitera. 65 urte-
tik gorako biztanleen %40k
hartu zuten parte banakako
diagnostiko horretan. Hartara,
zerrenda batean pertsona ho-
riek zein behar zituzten jaso
eta behar horiek kolektibiza-
tzeko gai izan ziren, antzeko
beharrak zituztenekin taldeak
osatuz, behar horien arabera-
ko taldeak, alegia. Eta, horrela,
baliabide gutxirekin pertsona
askorengana iritsi ziren era
pertsonalizatu batean. 
Berrogei lagun elkarrizketa-

tu zituzten, gero pertsona ba-
koitzari 400 galdera baino
gehiago egin zizkieten, haien
egoera soziala, familiakoa,
osasunekoa, aldartea eta egoe-
ra kognitiboa kontuan eduki-
ta, datu horiek guztiak big da-

ta analisi teknikaren bidez az-
tertu eta horren araberako on-
dorioa atera zuten. 

EKINTZA PLANA

Ondorio hori Gasteizko Euro-
pa jauregian antolatu zuten
ekitaldi batean helarazi zieten
parte hartu zuten guztiei, be-
raiek protagonista senti zite-
zen, haien eskuzabaltasuna es-
kertzeko eta egin zutenak bere
fruitua emango zuela jakin ze-
zaten. «Azken batean, eurek
beren bizitza, beren bihotza
zabaldu ziguten», dio Amena-
barrek. Eta ekintza plan bat
abian jarri zuten, hiru ekintza-
tan laburbil daitekeena.
Lehenengo, elkargune bat

abiatu zuten. Astean bitan el-
kartzen dira eta dinamizatzai-
le baten laguntzarekin, jardue-
rak proposatzen dituzte, bai
adinekoek, bai eratzen dituz-
ten diziplina anitzeko taldeak.

Diziplina anitzeko taldea alka-
teak, osasun zentroko medi-
kuak, gizarte langileek eta kul-
tura teknikariak osatzen dute,
talde eragilea da. 
Jarduera horiek askotarikoak

dira; besteak beste, bisita gida-
tuak, esate baterako, Zanbra-
nako gaztelura, edo Gasteizera
jaiotzak egitera joatea, Emaku-
meen Nazioarteko Egunean
beste adin batzuetako emaku-
meekin elkartzera... Helburua
denek parte hartzea da, eta
etxetik ateratzea. «Bestela, ne-
gua iritsi bezain pronto inor
ez da bere etxetik ateratzen
eta sozializazio hori galdu egi-
ten dute», azaldu du Amena-
barrek. 
Bigarren ekintza multzoa es-

timulazio kognitiboaren ingu-
rukoa da. Pertsona batzuk,
nahiz eta oraindik Alzheimer
edo horrelako gaixotasun kog-
nitiborik ez eduki, bakoitzaren

adinaren arabera ahalmen ba-
tzuk galtzen ari direla ikusi zu-
ten: arreta, iraganeko edo epe
motzeko oroimena, hitz egite-
ko etorria eta beste hainbat
gauza. Diagnostikoa oso haute-
mangarria denez, gauza txiki
horietaz ohartaraztea posible
da, eta inork ez dezan pentsa
beste inor baino txarragoa de-
la, ezin duela ariketa bat beste-
aren erritmoan egin… horrela-
ko gauzak saihesteko, saio
pertsonalizatuak egiten dituz-
te, modu kolektiboan egindako
ekintza bada ere, baliabideen
optimizazioa baliatuta.
Hirugarren ekintza multzoa

jarduera fisikoak dira. Horiek
ere taldean egiten dituzte, bai-
na pertsonalizatuta. Horrela,
pertsona itsu batek edo gurpil
aulkian dagoen batek, adibi-
dez, arazorik gabe parte har
dezakete, beraientzat egokitu-
tako saioa izango baitute, saio



2020 | otsaila | 1 

GAUR8• 18 / 19

kolektiboa izanda ere. Badaki-
te bakoitzak zer indar eta zer
gabezia dituen, horren arabera
saioa prestatzeko.
Kurtso hasieran eta kurtso

amaieran balorazioak egiten
dituzte eta parte-hartzaileei
beren emaitza jakinarazten
diete: zertan hobera egin du-
ten, zertan eutsi… «Izan ere, be-
raien adinean mantentzea oso
positiboa da, zeren adinarekin
abilezia galtzen joaten gara».

ZAINTZEKO KULTURA, SARITUTA

Urtebete joan da hasi zirenetik
eta helarazi dizkieten balora-
zioak oso positibok izan dira.
Besteak beste, haien abilezien
%20 inguruk hobera egin dute. 
Gasteizko Gobernuaren Eus-

kadiko Udalerri Lagunkoien
Jardunbide Egokien Saria jaso-
tzea oso positiboa izan da,
Amenabarrek dioenez. «Lehe-
nengo eta behin, bertan parte
hartzen dutenentzat, beraien
parte-hartzea izan da proiektu
honen muina edo gauzarik ga-
rrantzitsuena, hain positibo
jokatzea, ‘ni ondo nago baina
hobeto nahi dut egon’ pentsa-
tzea, haien prestasun hori mi-
resteko modukoa da. Kultura
hori zabaltzea garrantzitsua
da,  eta adinekoa zarenean
zaintzeko egiten dituzun ekin-
tza horiek saritzen direla ikus-
tea ere bai. Pentsatu medikua-
renera joaten garenean, hark
pastilla bat emango digula, eta
Ubikaren dagoen mediku kar-
diologo batek dioenez, berak
pastilla batekin %20ko eragina
izan dezake, eta gainerako
%80a pazientearen esku dago.
Haren elikadura, aktiboa den
edo ez, nola lo egiten duen, ha-
ren jarduera fisikoa, bizimodu
ohiturak… horiek guztiak dira
garrantzitsuenak». 
Proiektu honekin adineko

jende horren ohiturak hobera
aldatzea lortu dute: «Zuk zeu-

re 60 edo 70 urteetan bizi ohi-
tura batzuk badituzu, oso zaila
da horiek aldatzea. Horregatik
esaten dugu beraiek dutela
meritua. Beraiek saiatzen dira
ohiturak aldatzen, bizi kalita-
tea hobetzeko, eta nik uste dut
horretara joan behar dugula». 

EKONOMIKOA ERE BADEN INBERTSIOA

Horrekin lotuta, beste haus-
narketa bat eskaini du Ame-
nabarrek: «Ohikoa da entzu-
tea gero eta zahar gehiago
dagoela eta gero eta baliabide
gehiago beharko direla, nola
izango den hori bideragarria…
eta nik uste dut guztiok bizi
ohitura osasuntsuagoetarako
bidea hartzen badugu, bidera-
garritasun hori asko erraztu-
ko dugula kontziente izan be-
har dugula».

Aitor Abezia alkateak dioe-
nez, Udalak inbertsio ekono-
miko bat egin du. Ez du institu-
zioen dirulaguntzarik jasotzen
eta Udalaren diru kutxa oso
txikia da; hala ere, apustu bat
egin du. Abeziak dioenez, he-
rriko adineko pertsonak osa-
suntsu egoteko inbertitzen du-
te, eta horrela pertsona horiek
mendeko ez izatea eta baliabi-
de askoz garestiagoak ez kon-
tsumitzea lortzen dute. Jakina,
baliabide askoz garestiago ho-
riek zaharren egoitzak edo
eguneko zentroak dira. Ame-
nabarrek uste du estrategia bat
behar dela hiru instituzio mo-
tak, Gobernua, diputazioak eta
udalak ados jarrita, orain pre-
bentzioan inbertitzeko, horre-
la, gero zahar etxeetako eta
eguneko zentroetako gastua
murrizteko. «Zanbranako Uda-
lak apustu hori egin du, eta sa-
ri bat eman diote, baina behar-
bada saririk onena programak

erakutsi duen eraginkortasuna
da. Arazo bat badute baina eu-
rak ohartzen ez badira, kanpo-
ko batek esan beharko die ber-
tan izena emateko, on egingo
diela. Gero, hasten direnean,
berehala konbentzitzen dira
positiboa dela eta jarraitu egi-
ten dute, baina hasieran be-
raientzat esfortzu handia iza-
ten da». 
Nabari  da parte hartzen

duen jendea gustura dagoela:
«Bi saiorekin hasi ginen eta hi-
rugarren bat egin behar izan
genuen». Halako ospea hartu
du proiektuak, «herri txikie-
tan, gainera, gauzak berehala
zabaltzen dira ahoz aho. Ba-
tzuek, medikuak edo osasun
zerbitzuak parte hartu behar-
ko luketela esaten dietenean,
eskerrak ematen dizkiete. «Sa-
ria jaso zutenean, beraientzat
benetako ospakizuna izan zen,
‘zein ondo ari garen egiten!’
pentsatzen baitzuten». 

«Gero eta zahar gehiago dago, nola izango da
hori bideragarria…? Guztiok bizi ohitura
osasuntsuagoetarako bidea hartzen badugu,
bideragarritasun hori asko erraztuko dugu»

Pertsona horien beharrak kolektibizatzeko gai
izan ziren, antzeko beharrak zituztenekin
taldeak osatuz. Baliabide gutxirekin pertsona
askorengana iritsi ziren era pertsonalizatuan

Aurreko orrialdean,
Aitor Abezia Zanbranako
alkatea Lide Amilibia
Gizarte Politiketako
sailburuordearekin, bere
proiektuak Euskadi
Lagunkoia saria jaso
zuenean. Goian eta
eskuinean, Zanbranako
adinekoen jarduerak.
ZANBRANAKO UDALA
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Apal-apalik, Jaungoikoaren
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B
adirudi ez duela ezer ere egiten. Txintik ere
ez. Serio, geldi. Esango nuke bere hitz jarioa
bereziki entrenatua eta prestatua duela,
berbetan hasten den bakoitzean gure bur-
muina deskonektatu dadin. Ez zait bere ibilbi-
dean ezertxo ere gogoangarria bururatzen. Eta

badaramat tarte bat buruari eragiten. Hala nolako oroitza-
pen lauso bat, beti Josu Jon Imazen ondoan agertzen zen ga-
raikoa. 

Inoren arreta bereziki deitu gabe, zortzi urtez EAE-
ko lehendakari izan da, eta berriro ere izate-
ko aukera handiak ditu. Agian horixe
da bere ahalmena. Pertsona ezku-
tatu eta pertsonaiak izaera pro-
piotik eduki dezakeen guztia
ezabatzea. Bera da “el len-
dakari”. Imajina ezine-
koa da beste zeregin
batean. Gauzak egiten
baditu, lehendakaria
delako eta legean
jartzen dituelako
da. Eta punto.
“Apal-apalik Jaun-
goikoaren aurre-
an” bere karguari
zin egiteak ere badu
bere zera. Sinetsi
egin du gure artean
Jainkoaren —bat eta
bakarra, berdaderoa—
ordezkari dela. 

Izan ere, hor bai, busti
egiten da. Morala. Ongia eta
Gaizkia. Hori da bere aporta-
zioa jendarteari. Zer dagoen ongi
eta zer dagoen gaizki. Berak esaten di-
gu. Azalpenik ez. Fedea eduki behar da. Berak,
gainera, hain apala izatean, gomendioak
ematen ditu. Hala ere, gomendio horiek beti
dute agintariek, boteretsuek, gomendioei ematen dieten
kutsua: «Nik hau egingo nuke, ez dakit zuk, baina bestela
zuretzako oso ondorio txarrak izango ditu».

Azken hamarkadetan Euskal Herrian bizi izan dugun ego-
era politikoa esaldi batekin konpontzen du: «Hain zaila da
hiltzea gaizki egon zela onartzea?». Ez historiarik, ez analisi-
rik, ez arrazoibiderik, ez autokritikarik, ez ezer. Esaldi bat,

norberak jakin dezan fededun onen artean dagoen, edo
oraindik baduen bide moral bat egiteko, gure Jaunaren —bai,
bat eta bakarra, inor ez bedi despista—egia aurkitu arte. 

Gregorio Ordoñezen hilketaren urteurrenaren harira an-
tolatutako ekitaldietan ere, antzera. Artikulu luze bat argita-
ratu zuen Facebooken. Bertan garrantzi berezia ematen die
gai izugarri inportanteei. Adibidez, lehendakaria zenez ber-
tara joatea tokatu zitzaiola, eta puntual iritsi zela. Ezer esa-
teko asmorik ez zuela. Baina Aznarrek egindako adierazpe-

nak ez omen ziren egia, eta idatzi egin behar izan
duela.

Zerbait gaizki egiten badugu,
edo gezurra esaten badugu,

hortxe dago. Gogoratzeko.
Bere begirada zurrunare-

kin zigortzeko. Hitzaldi
bat  antolatzen dela
preso politiko gaixo-
en egoera salatzeko
unibertsitatean, ba
berak gomenda-
tzen du bertan be-
hera uzteko. Greba
orokor bat antola-
tzen dela salatzeko
krisiaren ostean
langileok orokorre-

an txirotu garela eta
boteretsuen egoera

gotortu dela,  ba go-
mendatzen du bertan be-

hera uzteko. Metaleko lan-
gileak greban daudela,

elkartasuna adierazten die en-
presariei. Eta langileei, greba gaizki

iruditzen zaiola esaten die. 
Itxaron! Ez al doaz bere gomendio moral

guztiak boteretsuen eta ezarritako Estatuaren
defentsan? Ez ote da izango bere isiltasun gri-

sa, azken finean, jarrera kartsuki elitista eta kontserbado-
rea? Ez ote da, bere ezertasunean, ezarritako sistemaren or-
dezkari bikaina? Ezerezaren ordezkari iruditzen zaigun
lehendakariak, pertsonarik gabeko pertsonaiak, asko egiten
du, eta ondo gainera. Hori bai, gutxi batzuen mesedetan.
Goitik behera, irribarre ironikoz eta autosufizienteaz begi-
ratzen gaituzten gutxiengo horren mesedetan. •

Gorka Etxebarria Dueñas
Historialaria

Ilustrazioa: 
JONBI EGURZEGI
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ilosofia mintegiaren azken saioan Agustin
Arrietaren “Gogoeta-bide irekiak” liburua
izan dugu eztabaidagai. Askotariko auziak
lantzen dira liburuan, egunerokoan sortu
ohi zaizkigunak, filosofiaren eta pentsamen-
du kritikoaren baitara ekarriak. Horien arte-

an, egia eta egia-ostea, natura eta kultura, fikzioa, artea
eta etika, eta beste asko. Umorea eta zentsura ere bai.

Eguneroko bizitzan hurbiletik ezagutu ditugu umore-
arekin loturiko ekintzei edo ekimenei ezarritako zentsu-
rak. Denok dugu gogoan “Charlie Hebdo” aldizkari satiri-
koak 2015ean jasan zuen erasoa, eta denok izan dugu
joan diren hilabeteetan Pirritx, Porrotx eta Marimotots
pailazoek jasandako zentsuraren berri. Gehienok hitz
egingo genuen, ziur aski, bi kasu horiei buruz, eta izango
genituen iritziak batari eta besteari buruz. Izan ere,
nahiko iritzi borobilak izan ohi ditugu, oro har, adieraz-
pen askatasunari buruz eztabaidatzen denean. Korapila-
tsuagoa da gaia, ordea, kasu desberdinxeagoak sartzen
direnean eztabaidan. Ez dakit berdin gogoratzen dugun,
esaterako, udan Bilbon C. Tangana abeslariaren kontzer-
tua bertan behera utzi zenekoa. Umorerik ez zela or-
duan tarteko? Askori graziarik ez zion egin behintzat. 

Umorearen gaia oso korapilatsua da teoria mailan az-
tertzeko. Egunerokoan oso presente dagoen zerbait da,
eta badirudi denok dakigula zertan datzan. Denok egi-
ten dugu barre, guztioi egiten digu grazia zerbaitek –ez
denoi gauza berak–. Baina, esango nuke, oso gutxitan
dakigula azaltzen zergatik egiten digun grazia zerbaitek,
zergatik egiten diogun barre halakori eta halakori. 

Umorea aztertzen duten teorien artean batasunik gu-
txi bada ere, autore gehienak nahiko ados daude umore-
an bi elementu nagusi daudela esatean: inkongruentzia
eta gehiagotasuna. Zerbait inkongruentea denean edo
zerbaitek beste inoren gainetik sentiarazten gaituenean
egiten omen dugu barre –azkar eta arin, arinegi, esate-
ko–. Iruditzen zait bi elementu horiek lagun diezaguke-
tela umorea zentsuratzeari buruz izan ohi ditugun jarre-
ra beti ez berdinak ulertzen. 

Bi egoeraren artean sortzen den inkongruentzia mota
bat da, askotan, umorezko agerpen baten atzean dagoe-
na. Espero zitekeenaren eta gertatu denaren artekoa da
batzuetan talka, edo uste dugunaren eta esan denaren
artekoa, edo benetan denaren eta erakutsi zaigunaren
artekoa. Umorea zentsuratzeari buruz ari garenean, nor-
malean zera da eztabaidatzen duguna: ea, umorearen
izenean, edozer esan edo adieraz daitekeen. Alegia, edo-
zein gairi buruz egin ote daitekeen txistea, edo marraztu
bineta burlatia. Auzia, ordea, sakonagoa da: gehien in-
porta duena ez da txistean zer esan zaigun, edo binetan
zer erakutsi; askotan, mingarri dena bestea da, alegia
esan edo erakutsi zaigun horrek grazia sortzeko zerekin
egiten duen talka –zein informazio jo behar den eman-
tzat esan zaigun horrek inkongruentzia bat sortzeko–.
Umorean, izatez, garrantzi handia dute informazio par-
tekatuak, uste komunek eta, bereziki, elkarbanatzen di-
tugun ideia estereotipikoek. Akaso ez duzu zeure burua
matxistatzat izango, baina zure txiste matxistek grazia
izan dezaten nahitaezkoa da entzuleen gogora estereoti-
po edo uste matxistak ekartzea. 

Gehiagotasuna da barre eragiten digun bigarren ele-
mentua. Ez dakigu zergatik, baina, askotan, bestearen
baldarkeriak, inozotasunak, ezjakintasunak edo, oro har,
gutxiagotasunak eginarazten digu barre. Batzuetan
inork nahi gabe sortzen dira horrelako egoerak, eta lasai
egiten diogu barre itzulipurdika erori den lagunari. Zen-
bait txistek edo ateraldik nahita sortzen dute gehiagota-
sun hori, ordea: pentsa zenbat diren aldameneko herri-
koei iseka egiten dieten txisteak. Umoreak bere duen
zerbait da. Ez da gauza bera, ordea, parekoak parekoari
barre egitea egoera jakin batean haren gainetik ikusi
duelako bere burua, edo beti gainean denak azpiratuari
egitea barre beti berdin den gehiagotasun horretatik.
Hortxe dago, nik uste, koxka: horregatik sentitzen dira
horren desberdin batzuen edo besteen adarjotzeak. 

Gure pailazoen umoreak zergatik egiten duen hainbes-
te min, zail da asmatzen. Haiek baino gutxiago sentituko
dira akaso. Horrela pentsatuta, arrazoirik ez zaie falta. •

{ datorrena }

Umoreari zentsura

Ez da gauza bera parekoak parekoari barre egitea, edo gainean
denak azpiratuari egitea barre beti berdin den gehiagotasunetik

Joana Garmendia
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B
ertsolaritzaren
historia: Heda-
bideratzea, era-
giletza eta
p r o i e k t u a ”
(1823-2018) ize-

neko tesia aurkeztu berri du.
Komunikabideetan bertsolari-
tzak egin duen bidea errepasa-
tuta,  aiseago uler daiteke
egungoa. Ondorio bat garbia
da: ez da kasualitatea. 

Azken hiruzpalau urteko la-
naren eta ikerketaren emai-
tza jarri duzu orain mahaia-
ren gainean. Hasieran
buruan zenituen hipotesiak
eta bukaeran azaleratu dire-
nak, parean egokitu al dira?
Hasieran garbi neukan ia gau-
za bakarra zen bertsolaritza-
ren inguruko kazetaritza iker-
tzea interesatzen zitzaidala.
Zuzendariek eta inguruak beti
aholkatzen dizute gaia muga-
tu behar duzula, objektua ze-
haztu, ezin duela zabalegia
izan. Eta horrela hasi nintzen
1980tik aurrerako bertsolari-
tzari buruzko kazetaritza prak-
tikak aztertzen. Muga nonbait
jarri behar zen eta Amurizaren
txapelarekin aro garaikidea
hasi zenez, mugaketa egokia
iruditu zitzaidan. Ordutik ho-
nako final guztien testuak har-
tu nituen eta zein garapen
egon den aztertu nuen.

Eta? Zer topatu zenuen?
Gauza oso interesgarriak ikusi
nituen. Batetik, kantitateak be-
rak gora egin zuela nabarmen.
1980ko txapelketako finalari,
egunkari guztiak batuta, ha-
mabi orrialde eskaini zitzaiz-
kion. 2017ko finalari, 117 orrial-
de. Ia hamar aldiz gehiago,
sekulako hazkundea da. Beste-
tik, egunkariko azalei begira,
80koan azaleko albiste bezala

bost aldiz atera zen eta 2017an,
berriz, hogei aldiz. Tartean,
gainera, gorakada bat izan zen;
2005 eta 2009ko txapelketek
are presentzia handiagoa izan
zuten azaletan.
Hasierako ikerketa horretan

atera nuen beste ondorio inte-
resgarririk, prestigioaren haz-
kundea erakusten duena. 80ko
hamarkadan, normalean, ber-
tsolaritzari buruz idazten zene-
an ez zen kultura sailean argita-
ratzen; euskal gaiak, gizartea...
bazirudien kazetarien begieta-
ra kultura beste zerbait zela eta
bertsolaritza kultura izatera
iristen ez zen zerbait. 90eko ha-
markadan boom famatu hura
izan zen; “Hitzetik Hortzera” te-
lebista saioa, Andoni Egaña eta
belaunaldi horrek emandako
bultzada... 1993ko txapelketatik
aurrera hasi zen prentsako kul-
tura atalean agertzen.
Baziren ikertzeko beste datu

esanguratsu batzuk. Adibidez,
orain oso normala da bertsola-
ritzaren inguruko gehigarriak
argitaratzea,  baina lehena
“Egin” egunkariak argitaratu
zuen, 1986an. Berritzailea izan
zen horretan. 

«Egin» egunkaria aipatu du-
zu. Zure aitaren sinadura as-
kotan ikusiko zenuen...
Ni ikerketa honetan sartu naiz,
neurri batean, urte asko dara-
madalako “Bertsolari” aldizka-
rian. Aitak sortu zuen eta ha-
malau urte nituenerako
aldizkarirako marrazkiak egi-
ten jarri ninduen. Ordutik hor
nabil eta tesia egiteko orduan
aitak egindako lanarekin egin
dut topo. 80ko hamarkadan
egunkariei dagokienez, “Egin”-
ek eredu berri bat ekarri zuen.
Beste aldean zegoen “El Diario
Vasco” eta bertan Basarrik, Za-
balak... idazten zuten. Kasik

idazten ez zekiten bertsolari
andana batek bere istorioak
kontatzen zituen bertan eta
hori oso apurtzailea zen. Baina
bertsolaritzaren inguruko dis-
kurtsoa lehendik zetorrenaren
segida zen; bertsolari zaharra,
berezkoa, baserri ingurukoa...
Parean gertatzen ari zen berri-
tasuna, elkartearen diskurtsoa,
bertsolari gazteen jarduna...
“Egin”-en hasi zen islatzen.
Frankismoan “El Diario Vasco”
eta “La Voz de España” ziren
bertsolaritzari buruz gehien
argitaratzen zutenak, baina
80ko hamarkadatik aurrera li-
dergoa “Egin”-ek hartu zuen;
orrialde mordoa argitaratzen
hasi zen eta erabat estilo be-
rrian, gainera: emakume ber-
tsolariak, bertsolarien gorputz
espresioa, bertsolarien ma-
niak... berrikuntza bat gertatu
zen eta nire aita hor egon zen.

Baina azkenean tesian atzera-
go egin duzu denboran.
Horretan ari nintzela, jakin-
minez, 80ko hamarkada baino
lehenagoko testuak topatzen
hasi nintzen. Konturatu nin-
tzen, batetik, bilketa egin gabe
zegoela eta,  bestetik,  gaur
egun hemeroteka digitaletan
bertsolaritzari buruz espero
baino testu gehiago zeudela.
Gertuan dauzkagu Koldo Mi-
txelena,  Armiarma, Eusko
Ikaskuntza... baina, urrutixea-
go, Espainiako Kultura Minis-
terioaren hemeroteka digitala,
Europa mailako Europeana sa-
rea... hor sartzen hasi eta ber-
tsolaritzari buruzko testuak
topatzen hasi nintzen, ikusga-
rriak, gaurko testuen desberdi-
nak eta oso politak. Pixkanaka
ikuspuntua aldatzen hasi nin-
tzen eta historia bat egin neza-
keela ikusi nuen. Gaur egungo
azterketa bat egin beharrean,

«Bertsolaritzarena biziraupeneko istorio bat da,
subalternoaren bizi indarraren istorioa»

ANTXOKA AGIRRE
MAIORA

Bertsolaritzaren presentzia mediatikoaren

historia osatu nahian hasi eta kasik

liburuetako zomorro bihurtuta ikusi du

bere burua. Burua altxatu duenean,

emaitza ederra: lehen aipamena, 1823.

urtean Parisko aldizkari batean. Guztira,

4.100 testu baino gehiago. Eta kontaketa

mediatiko horren lerro artean uler daiteke

egun bertsolaritzak bizi duen gailurra.

Amagoia Mujika Telleria

KAZETARITZAN DOKTOREA
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bertsolaritzaren presentzia
mediatikoaren inguruko his-
toria bat egin nezakeela eta to-
patzen nituen testu horiekin
bertsolaritzaren historia oro-
korrari ekarpen bat egiteko
modua zela ikusi nuen. Esan
zidatenaren kontra, gaia zabal-
tzen joan nintzen.
Tesiaren aurkezpenean bi

zuzendariek –Txema Ramirez
de la Piscina eta Simon Peña–
gauza bera esan zuten; ez niela
kasu askorik egin baina horri
esker gauza polita atera dela.
Tira, pentsatzen dutenaren
kontra, uste dutena baino kasu
gehiago egin diedala esan be-
har dut, baina ikerketa-objek-
tua zabaltzen joatearen hori
bai izan da nire kontua.

Ikuskera zabaldu eta 1823. ur-
tera arte iritsi zara.
Bai. Bertsolaritzari buruz topa-
tu dudan lehen testua urte ho-
rretakoa da, Parisko bidaia al-
dizkari batean argitaratua.
1980tik aurrera, finalei buruz-
ko informazioa bakarrik ikertu
dut, “Bertsolari” aldizkariare-
kin osatuz. Baina 1980. urtea-
ren aurretik, prentsan aterata-
ko dena ikertu dut, topatu
dudan guztia. Guztira 4.159
testu topatu ditut. Une batean,
gainera, mendekotasun modu-
koa sortu dit; zirrara sortzen
du, poza hartzen duzu gauza
berri bakoitza topatzean, segi
eta segi... une batean geratu
egin behar izan dut eta posible
da zerbait gehiago egotea. Bai-
na uste dut gehiena eta ga-
rrantzitsuena topatu dudala.
Topatu dudan zaharrena,

esan bezala, 1823. urtekoa da.
XIX. mende hasieran mugi-
mendu erromantikoak indar
handia zeukan Europan eta
bere ezaugarri nabarmeneta-
koa zen bidaiei garrantzia han-

dia ematen zitzaiola; toki exo-
tikoetara, herri kulturetara,
kultura primitiboetara... Idazle
frantses batek, Boucher de
Crevecoeurrek, Euskal Herrira
egindako bidaia bat kontatzen
du eta, une batean, bi bertso
saio kontatzen ditu. Bidaia,
deskubrimendu eta geografia
aldizkari bat da, “National Ge-
ographic”-en aurrekaria dela
esan daiteke.
Eta, gero, “National Geograp-

hic”-en ere atera ziren bertso-
lariak. Euskal diasporako kaze-
taria eta idazlea zen Robert
Laxaltek aldizkari horrekin ko-
laboratzen zuen eta Euskal He-
rrira egindako bidaia horietako
batean Xalbador eta Mattinen
bertso saio bat kontatu zuen.
Laxaltek berak AEBetako aldiz-
kari literario batean bi bertso-
lariren arteko desafio bat kon-
tatzen du taberna batean. Oso
modu literarioan egiten du,
western estilo betean. Benetan
testu ederra da.

Tesiaren parte politena ho-
rrelako perlak topatzea izan
da. Zabalaren funts osoa Koldo
Mitxelenan dago. Kaxak zabal-
du eta konturatzen zara Zaba-
lak bizitza osoa eman zuela
biltzen eta biltzen; egunkari
zatiz beteta daude kaxak, de-
nak oso interesgarriak.

Euskal Herritik kanpo bertso-
ak arreta pizten zuen. Horren
seinale dira aipatu dituzun
testuak. Eta Euskal Herrian?
Bertsolaritzaren historia mo-
dernoa euskal kulturgintzaren
historia modernoarekin bate-
ra hasten da. Euskal kultura
antolatuaren lehen platafor-
ma garrantzitsua Lore Jokoak
izan ziren. 1850. urtetik aurre-
ra, Antoine d´Abadiek bertso
saioak antolatzen zituen Lore
Jokoetan urtero-urtero.
Baina garai horretan, XIX.

mendean, topatu ditudan hiru
testutik bat Euskal Herritik
kanpokoa da. Proportzio oso

altua da hori. Euskal kulturak
eta Euskal Herriak sekulako
interesa piztu zuten Europa
mailan, erromantikoen baitan;
ordukoak dira euskara Europa-
ko jatorrizko hizkuntza zela
esaten zuten diskurtsoak. Ipa-
rragirre bera “The Times”-en
atera zen; ez dira euskaldun
asko egongo egunkari horre-
tan atera direnak. Iparragirre
sekulako indarra zuen pertso-
naia zen, ez bakarrik Euskal
Herri mailan, Madrilgo egun-
karietan, Argentinan, Parisen
eta, esan bezala, Londresen.
Hasiera batean bertsolaritza-

ri buruzko testu zahar guztiak
frantsesez dira; gero dator gaz-
telera eta azkena iristen dena
euskara da. Horren atzean ez
dago interes falta. Euskal kaze-
taritza garatu gabe zegoen, oso
bazterrekoa zen oraindik.
Baina nik esango nuke beti

egon dela bertsolaritzari bu-
ruzko interesa hemen, Euskal
Herrian. Euskal kulturaren bai-

«1980ko

txapelketako

finalari, egunkari

guztiak batuta,

hamabi orrialde

eskaini zitzaizkion.

2017ko finalari, 117

orrialde. Ia hamar

aldiz gehiago;

sekulako hazkundea

da»

“
Argazkiak: Jon URBE | FOKU
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tan beti izan da elementu oso
indartsua eta lehen euskal kul-
turgile modernoak gure kultu-
ra euskara zela eta garatu egin
behar zela esaten hasi zirene-
tik, bertsolaritzari eutsi zioten.
Eta ordutik hasi zen prentsan
agertzen. Lore Jokoen garaian,
bertsolaritzari buruzko 12,5 tes-
tu agertzen ziren prentsan ur-
tean; gerra aurreko ‘Euzko Piz-
kunde’ garaian,  20,4;  eta,
frankismoan, 74,4. Esponen-
tzialki hazten joan zen.
Azken garaian, 1980tik au-

rrera, izugarri hazi da bertso-
laritzaren presentzia mediati-
koa,  baina hazkunde hori
aurretik zetorrela ikusten da.

Bertsolaritzaren historia me-
diatikoa kontatzeko, beha-
rrezkoa ikusi duzu eragiletza-
ren historia kontatzea.
Bai, konturatzen nintzelako
parean gertatu direla biak. Bi
historia horiekin ibili naiz,
historia mediatikoa eta bertso-
laritzaren eragileen historia.
Gauza interesgarriak topatu
ditut bigarren horretan ere.
Lehen euskal kulturgintza mo-
dernoa hasten denetik, bertso-
laritzaren eragiletza hasten da.
Eta gaur egun Bertsozale El-
karteak dituen lan ardatzei be-
gira –berrikuntza oso garran-
tzitsuak izan dira eta
horregatik azken fase honetan
sekulako buelta eman diote
guztiari–, ikusten da ardatz ba-
tzuk lehendik datozela, tradi-
zio baten jarraipena direla. Fi-
nean bertsolaritzak garapen
hain indartsua lortu du –nahi-
ko singularra dena– jakin due-
lako berrikuntzak egiten bai-
na, era berean, jarraitutasun
bat izaten. Lehiaketak, gaur
egungo txapelketak, Lore Joko-
etatik datoz. Bilketa, orain
Xenpelar Dokumentazio Zen-
troa dena, dagoeneko 1844an
Agosti Chahok seinalatzen du

behar hori, eta gero Mantero-
lak, Aitzolek eta abarrek. Ber-
tsoa hedabideetara eramatea-
ren garrantzia ere oso garbi
izan dute eragileek hasieratik:
bertsolaritzak arrakasta izan-
go badu fenomeno kultural
moderno bezala eta ikur beza-
la, hedabideetan egon behar
du. Bertso-munduko eragile
batek, Zubimendik, eraman
zuen bertsolaritza lehen aldiz
irratira 1930eko hamarraldian,
eta beste batek, Hernandore-
nak, zinera 1933an eta telebis-
tara 1958an. Gerora garatu da

transmisioa, bertso eskolen
ideia. Baina Aitzolek eta Laua-
xetak berak prentsan idatzia
utzi zuten bertsolari gazteak
elkartu eta zaharrek gazteei
erakusteko ideia.
Alegia, gaur egun bertsolari-

tza dena ez da egun batetik
bestera sortu den zerbait, ber-
tsolaritzaren historia moder-
noaren hasieratik belaunaldi
desberdinek egindako lanketa-
ren emaitza da. Perspektiba
oso indartsua da; euskal kul-
turgintzak eta bere komunita-
teak sekulako lana egin du gu

gauden tokiraino iristeko, eta
bidean milaka gainditzeko gai
izan dira gainera.

Zure lanean nabarmendu du-
zunez, maiz korrontearen
kontra eta diskurtso hegemo-
nikoaren kontra.
Euskal komunitatea oso txikia
eta ertzekoa izan da, marjinala
edo subalternoa, boteregunee-
tatik urruti zegoena. Boterea
zuten inguruko komunitate
handiagoak mende eta erdi
edo bi mende lehenago beren
akademiak osatzen hasiak zi-
ren, gramatikak argitaratzen,
beren hizkuntzak eskolara era-
maten...  eta horrek aukera
eman zien kultura idatzi bat
garatzen joateko. Euskararen
kasuan ez zen horrelakorik
egon; finean euskara batuak
50 urte dauzka eta euskaraz al-
fabetatutako lehen belaunal-
diak gureak dira.
Europa mailan mugimendu

erromantikoarekin herri guz-
tiak beren herri kultura gara-
tzen hasi ziren, baita Euskal
Herrian ere. Kultura idatzitik
abiatuta hasi ziren, baina he-
men horrek ez zuen funtzio-
natzen, bere hizkuntzan alfa-
betatu gabeko herrian kasik
ezinezkoa zen idatziak fun-
tzionatzea. Aitzolen kasua da
ezagunena, Lauaxeta, Lizardi
eta garaiko poeta modernis-
ten olerkigintza bultzatzen
hasi zen, herriak ez zuela ira-
kurtzen konturatu eta bertso-
laritzaren eragiletzan buru-
belarri sartzeko. Eta aurreko
belaunaldietan ere gertatu 
zen hori. Gabezia horretatik,
kulturgile modernoek, zerbait
egin nahian, ahozkoari eutsi
zioten. Apustu horren ondo-
rioz bertsolaritzaren garapen
oso singularra gertatu da, nor-
malean baino handiagoa.
Beste inork egin ez zuen be-

zala, ahozkotasunari moder-

nitate bat eman nahi izan zio-
ten, besterik ez zeukatelako
akaso. Inprenta sortzen dene-
tik kultura idatzia sortzen da.
Hasiera batean kultura hori
eliteena bakarrik zen eta elite
horiek erabaki zuten onena
hori zela; goi mailako kultura
deitzen zioten idatziari eta
herrikoa ahozkoari, baliorik
ez zuenari. Etorkizuna, gara-
pena, aurrerakuntza idatziare-
kin lotzen zuten eta ahozkoa,
sineskeriekin eta atzean utzi
beharreko gauzekin. Nahiz eta
ideologikoki eta beren mundu
ikuskeran gure begietara
nahiko kontserbadoreak izan,
Aitzolek eta konpainiak izan
zuten ahozkoa zerbait moder-
noa bezala saltzeko ikuskera.
Eta hori guztia oso baliabide

gutxi zituen komunitate ba-
ten baitan egin zuten.  Eta
kontrakotasun testuinguru
batean;  diktadurak,  debe-
kuak... bertsolaritzarena bizi-
raupeneko istorio  bat  da .
Gaurkora iristeko, kontrako
egoera mordoa gainditu be-
har izan du; horregatik subal-
ternoaren bizi indarraren isto-
rio bat da. 

Bertsolaritzak egun duen to-
kia, indarra, itzala, ez da ka-
sualitatea.
Ez da kasualitatea. Tesian John
Foley aipatzen dut, Missouriko
Unibertsitateko ikertzailea eta
mundu mailako ahozkotasu-
naren aditu sonatuenetakoa.
2005ean Euskal Herriko ber-
tsolari finalera ekarri zuten
eta seko harrituta geratu zen.
Munduan zehar inprobisazio
kantatuarekin lotutako ziento-
ka antzeko fenomeno ezagu-
tzen zituen, baina ez horrelako
sofistikazio mailarekin eta
oihartzun sozialarekin. Gero
idatzi zuen artikuluan nabar-
mentzen zuen 14.000 sarrera
saldu zirela ahozko poesiaren
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ekitaldi baterako, jendea zortzi
orduz jarraian egon zela eta te-
lebistan zuzenean eman zute-
la. Beretzat harrigarria zen.
Euskaldunon akatsa izan da

pentsatzea gurea bakarra zela
munduan. Hori ez da egia,
gaur egun badakigu bertsolari-
tza mota desberdinak daudela
munduan. Baina egia da ber-
tsolaritzak izan duen garapena
benetan singularra izan dela.
Hori Foleyk berak esaten du.
Eta haren hitzak irakurrita

saiatu naiz hori guztia nondik
datorren ulertu nahian, pre-
sentzia mediatikoari begira.
Hori izan da nire saiakera.

Bertsolaritza lehen eta orain
ez da berdin kontatzen komu-
nikabideetan.  
Ez, aldaketa handia egon da. Bi
euskal pizkunde daude; lehena
XIX. mende bukaeran eta, biga-
rrena, XX. mendeko 60ko ha-
markadan. Lehen pizkundea
erromantizismoan oinarritu
zen; sustraietara itzultzea, mo-
dernitatearen kontrako jarrera,
eskolak oso ondo daude baina
balio duena herritarren jakin-
duria da, basati onaren mitoa,
basati analfabetoaren jakintza
nabarmentzeko nahia... Garai
hartan asko saltzen zen hona-
ko ideia: bertsolaria analfabe-
toa da baina asko daki. Bertso-
lariak berez sortzen dira eta
txori txikiek bezala ikasten du-
te abesten, berez. Diskurtso ho-
ri zabaldu zen eta luzaroan ho-
rrek funtzionatu zuen.
Baina une batean diskurtso

horrek ez zuen balio. Base-
rrian, sagardotegian berez sor-
tzen zen bertsolariak ez zeu-
kan etorkizunik handirik.
60ko hamarkadak beste piz-
kunde mota bat ekarri zuen,
Europa mailako estaturik ga-
beko nazionalismoen haritik.
Abertzaletasunaren mugimen-
du ezkertiarragoa, aurrera-

koiagoa ematen ari zen Euro-
pan eta hona ere hori iritsi
zen. Esentzia mantendu behar
horri baino gehiago, aurrera
begira jarri ziren: baserrietan
eta sagardotegietan bertsola-
riak sortzea oso ondo dago,
baina kalean ez badira bertso-
lariak sortzen, ez da posible
etorkizuna izatea.
Testuinguru horretan sortu

ziren bertso eskolak –ikasto-
len mugimenduaren ingu-
ruan– eta bertsolari  mota
desberdinak atera dira horie-
tatik. Lehendik zetorren iru-
diarekin hautsi eta bertsola-
r ia  ondo  egokitu  da  gaur
egungo gizartera. Kulturgin-
tzak diskurtso desberdinak
izan ditu eta garai bakoitzera
egokitzen joan da.

Bilaketa horretan perla ede-
rrak topatu dituzu.
Bai, eta denekin sekulako po-
za hartu dut. Adibidez, Ha-
ritschelar Euskaltzaindiko

burua  izanak  bere  tes ia
Etxahun bertsolariaren ingu-
ruan egin zuen eta hor daude
Etxahunen epaiketen pren-
tsako  kronika  judiz ia lak ;
atzerriko egunkarietan topa-
tutako testuek ilusioa egiten
dute; Austriako egunkari ba-
tean aipatu zen bertsolaritza,
alemanez, 1860. urtean; Pello
Errotaren bertso saio bateko
kronika oso luzea eta oso ona
dago ingelesez, Ingalaterrako
aldizkari batean 1882koa; ber-
tsolariak protagonista diren
ipuin dezente agertu zaizkit,
baita Erdi Aroko zaldun gisa
ageri direnak ere; emakume
bertsolariei buruzkoak ere to-
patu ditut; 1970eko hamarka-
dako Atxagaren, Leteren edo
Sarr ionandiaren testuak;
Amurizak, artean bertsolari
gisa kasik hasi gabea, Lopate-
giri egindako elkarrizketa;
ABCren zezenketen kronike-
tan Rekondo izeneko torero
bat aipatzen da, euskaraz ber-

tsoak kantatzen omen zitue-
na...

Emakume bertsolariekin
eranskina egin duzu tesian.
Ez da nire gaia izan, hain justu,
emakume bertsolarien historia
ez delako jasotzen historia me-
diatiko horretan. Oso gutxi
agertzen da garai bakoitzean
eta agertzen dena, barreiatuta.
Baina interesgarria iruditu zait
topatu dudan guztia biltzea.
Hor, adibidez, Manuela Zu-
biaurreren berri jaso dut, orain
arte jaso gabe zegoen istorioa.
Prentsan topatutako testuaren
izenburua honakoa zen: “Ma-
nuela Zubiaurre le dijo ‘ez’ a
Iparragirre”. Nonbait Iparragi-
rre emakume horrekin maite-
mindu zen. Hori asko gerta-
tzen zaie emakumeei, gutxi
agertzen dira eta agertzen di-
renean gizonezko baten emaz-
te, iloba edo kasu honetan mu-
sa bezala agertzen dira.
Istorioa Iparragirreren garai-
koa da, XIX. mende bukaera-
koa, baina prentsan 70eko ha-
markadan argitaratu zen.
Nonbait Manuela Zubiaurrek
ezetza eman zion Iparragirreri
eta hark “Zugana Manuela” eta
“Ume eder bati bertsoak” ida-
tzi zizkion. Artikulua idatzi
zuen kazetariak, Linazasorok,
Zubiaurreren ondorengoekin
hitz egin zuen eta haiek konta-
tu zioten emakume horrek
bertsotan asko egiten zuela,
bertso idatzi mordo bat zeuz-
kala eta, finean, bertsolaria ze-
la.
Geroago topatu nuen Tolosa-

ko alkate zen Labaienek aipa-
tzen zuela berak entzuna zeu-
kala bere herrian bazela
“Manuela bertsolari” deitzen
zioten emakume bat. Eta bi is-
torioak lotzen dituzunean, zo-
ragarria da, emakume bertsola-
rien historiari ekarpen txiki bat
egin diozula konturatzen zara. 

«Europa mailan,

kultura idatzitik

abiatuta hasi ziren

beren kulturak

garatzen, baina

hemen horrek ez

zuen funtzionatzen,

bere hizkuntzan

alfabetatu gabeko

herrian kasik

ezinezkoa zen

idatziak

funtzionatzea.

Gabezia horretatik,

kulturgile

modernoek

ahozkoari eutsi

zioten»

“
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Inauteriak badu normaltasunari burla egiteko gaitasuna, orde-

na desordenatzeko atrebentzia, kabala zoratzeko indarra. Eta

oraindik inauteriaren arimari eusteko indarra duten tokietan le-

zioa ematen digute urtero. Festan murgiltzen denak bere bu-

rua astintzen du eta begira dagoena xaxatu. Astakeriaren mu-

gara gerturatzen da, begira dagoena aztoratu, egin ezin

daitekeena lotsagabe egin, lasaitasuna umore zorrotzez leher-

tu. Nolako ajea ote du jende berezi horrek? Nolako kezkak buel-

tatzen ote zaizkie inauteriak bukatzen direnean? Zerk egiten

ote die grazia? Zirraragarria eta zoragarria begitantzen da inau-

terietan hankaz gora ibiltzen direnek gainontzeko egunetan

gurekin mundu zoro hau partekatzen dutela pentsatzea.

Amagoia Mujika Telleria 

C IKUSMIRA GURE ARTEAN DEN JENDE HORI

Argazkiak: Iñigo URIZ | FOKU
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006ko ekainean Eliseo Gil Iru-
ña-Veleia aztarnategiko zuzen-
dariak Gasteizko Lakua hotele-
an eman zuen prentsaurreko

sonatuan zientzia fikzioaren mugakoa
zirudien hipotesi bat proposatu zuen
aurreko hilabeteetan aurkitzen ari zi-
ren grafito eta ostraka “ezohikoen” ja-
torria esplikatzeko: Ponpeia Valentina
izenarekin bataiatu zuten etxe ikusga-
rriaren jabeek irakasle egiptoar bat
kontratatu zuen, itxura guztien arabe-
ra, etxekoei eskolak emateko. Ikasleek
arbel gisa erabilitakoak ziren etxe ho-
rretan agertutako ostraka gehienak. 
Idazkunetan latin eta grezierarekin

batean euskarazko hitz eta esaldiak
agertzen ziren. «Ikastola bat III. eta V.
mendeen artean?», galdetu genuen ha-

rriturik. Inplikazio historikoak kalkula-
ezinak ziren, kristautasunaren etorre-
raz edo euskararen presentziaz berezi-
ki .  Veleia  hir ia  bera  aztarnategi
erromatar handienen pare kokatu be-
harko zela gogoratu zuen Gilek, gutxie-
nez Italiako Ponpeia eta Britainia Han-
diko Vindolandakoaren parean.
Geroztik Iruña-Veleiari buruz iraku-

rri ditugun kontakizun guztiak suspen-
se puntu batekin irakurri ditugu. 
Prentsaurrekoa eta berehala hasi zi-

ren gure filologo puntakoenak ostraka
horiek ezinezkoak zirela esaten. Anali-
tikek, aldiz, (karbono-14aren probak
AEBetako Massachusetts eta Herbehe-
reetako Center of Isotope Research-en,
termolumineszentzia probak Krako-
viako Unibertsitatean, espektroskopia

nuklearraren bidezkoak Parisko CEA-
CNRSn) kontrakoa. 
2008ko azaroan etorri zen Adituen

Batzordearen kontrako epaia eta han-
dik hilabete batzuetara auzipetu zi-
tuen Foru Aldundiak Eliseo Gil eta bere
bi kolaboratzaile. Geroztik Eliseo Gil
eta bere taldearen aldekoak izan dira
egin diren txostenak. Iruña-Veleia Ar-
gitu herri plataformak egin duen lana
izugarria da. Etzi Gasteizen hasiko den
epaiketan epaileek Eliseo Gilen aldeko
hogei txosten aztertu beharko dituzte
eta kontrako zazpi. 
Garbi dago epaiketak ez duela ezta-

baida erabakiko, baina Eliseo Gil eta
bere taldeari izen ona itzuli eta ezta-
baida berriro zientziaren arlora ekar-
tzeko balio badu, gaitz erdi. •
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Veleia

Joxean Agirre
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H
TML-n idatzi beharragatik,
webgunean desitxuratuta
agertzen ziren albisteak, gazte
topagune eta martxen jarrai-

pen euritsu eta lokaztuak, greba oroko-
rren jarraipenerako ikaskideek presta-
tu eta Errondabideko egoitzan jandako
pasta entsaladak, eta Algortako Koxka
irratirako bidean, metroan prestatuta-
ko irratsaio eskaletak.
Sekulako nostalgia izan dut eguno-

tan, duela hamar egun, Topatu gazte
komunikazio proiektuak hamar urte
bete dituela jakin bainuen. Poza eta

nostalgia, biak nahastu zaizkit kide
izan nintzen proiektuak hamar urte
bete dituela ohartzean. Kazetaritza ha-
si berritan Leioako campusean eta Bil-
boko kaleetan ohitzen ari zen neska
gazte hartaz oroitu naiz. Topaturen au-
rrekaria izan zen 2003an sortutako
Gaztesarea.net-en parte hartu izana
ohore handiko zerbait bezala gorde-
tzen dut nire oroimenean. “Gazte in-
formazio agentzia” izateko anbizioa
zuen komunikazio proiektua izan da
militantziarako izan dudan esparrurik
atseginena.

Indarrez itxi zuten Gaztesarea. Gazte
mugimenduaren barnean zuen errefe-
rentzia, seguru asko, deserosoa zitzaie-
lako hainbati. Haren oinordekotzan
sortutako Topatuk ere egin zuen auzi-
tegietarako bidea. Eta orain, hamar ur-
te bete ditu. Urteurren borobila balia-
tuta ,  abiapuntura  i tzul i  eta
berrasmatzera jo nahi dute gaur egun
proiektua sostengatzen dutenek. Zorte-
rik onena opa diet. Jarrai dezatela sen-
titu, pentsatu, egin eta adierazten, eus-
kal gazte mugimenduaren bozgorailu
izaten! •

hutsa

Urte askotarako, Topatu!

Nekane
Zinkunegi

Barandiaran



herritarrak

diogu, benetan zoriontsu egi-
ten gaituen edo ez ondo pen-
tsatu gabe, hain gara aldaketa-
ren beldur. 
Aldi baterako lan konpainia

horrek zertzelada horren au-
rrean jartzen gaituen iragar-

kiarekin sare sozialak hunkitu
eta arreta ematea lortu du.
Bideoan, hainbat arlotako

zenbait langile ageri dira Silvia
Mato enpresaburuarekin sola-
sean. Hark beren lan ibilbideaz
eta nahiez galdetu die. Denek
nabaritzen dute egiten duten
lanak eragiten dien atsekabea,
eta aitortzen dute ez dutela be-
ren bizitzaren norabidea alda-
tzeko urratsik egin, beldurrez,
nagikeriaz nahiz konbentzioz. 
Silvia Matok aldatzeko ado-

rea ematen die bere esperien-
tzia jakinaraziz. Emakume
transgenero horrek duela ha-
mar urte hartu zuen bere bizi-
tzako erabakirik ausartena,
pauso bat eman aurrera eta
munduaren aurrean bere bai-
tan sentitzen zuen moduan
agertu zenean. 
Ikus-entzunezko lanaren

arabera, hamar lagunetik seik
ez dute uste beren bizinahiak
lortu dituztenik. Silviak adore
ematen die elkarrizketatuei ai-
tzakiak bazter uztera, eta be-
netan nahi duten bizimodua
izateko beharrezko aldaketak
egiteko inoiz ez dela berandu
erakusten die.

> Sareak hunkitu dituen iragarkia

Adecco aldi baterako lan en-
presaren helburua beharbada
ez da hunkigarria, baina diru-
dienez, lan helburuak lortzeari
buruzko iragarki batekin zirra-
ra eragin du sareetan. Eskuar-
ki, daukagunari tinko heltzen

> Willis Drummonden «Bigarren aukera»

Willis  Drummond taldeak
“Zugzwang” diskoaren biga-
rren singlea kaleratu berri du:
“Bigarren aukera”. Ikusgai da-
go NAIZ+-en haren bideoklipa. 
“Zugzwang” joan den urrian

argitaratu zuen, eta “Bigarren
aukera” hau joan den astean
plazaratu zuen Bira ekoizte-
txearen eskutik, disko harta-
tik aterata. Disko beretik atera

NAIZ+

duten bigarren singlea da. Ho-
nek hainbat musikari bildu di-
tu, grabaketan parte hartu du-
tenak, hala nola Anari Alberdi,
Joseba Irazoki, Igor Telletxea
eta Vincent Bestaven. Baina
musikari eta artista gehiago
ere bildu ziren Heletan lana-
ren inguruan, taldeak sareen
bidez egin zuen deialdiari ka-
su eginda.
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iskurtso hege-
monikoek zuta-
be-balio irmoe-
tan finkatuak
egonagatik no-
labaiteko mal-

gutasuna erakuts dezakete
beren mundu ikuskera eta
interesak igortzerakoan.
Esaterako, egungo hiperkapi-
talismo bulimikoak desber-
dinkeriek eragindako egoerei
ere zukua ateratzen die. No-
la? Zenbait errelato mediati-
kori dagokien geruza trendy
eta coola txertatuz. Hala, az-
ken boladan erreportaje tun-
tunak ikusi ohi ditugu paira-
tzen  ar i  garen
prekarizazioari “Friends”-eko
kapitulu batean biziko bagi-
na bezalako begirada happy
eta akritikoa gehituz. 

Nahikoa dirurik ez duzula
alokairua ordaintzeko? Ez
zaitez horretaz kezkatu, izan
30, 35 edo 45 urte, hain mo-
loia den co-livinga zuretzat
pentsatua baitago. Gazte zara
gazte (edo ez hainbeste) eta
ez zaudelako konforme mun-
diala da pisukideekin bizi-
tzea, gastuak, wifia eta netfli-
xa konpartitzea, egokitzen
denean elkarrekin parrandan
joatea, zuri espekulazioa bost axola zaizulakoan. Berez
prekarizazioari aurpegi ona erakutsi behar diozu pipak
erosteko ere ez duzunean, lantokiko motibazio ikastaro-
txoan predikari gogaikarriak botatzen duen mantrak dio-
enez. 

Eta preseski hain diru gutxi duzulako egokitzen zaizu
askotan asteburuan goxo-goxo etxean gelditzea,
«nesting»-a dastatzen (sofan hankak zabal-zabalik
habia egiten, alegia) aldizkari batean esaten den be-
zala, «antsietatea murrizteko eta burua argitzeko».
Esan beharrean, behin hilaren 15era edo iritsita ez dauka-
zula beste erremediorik etxean gelditzea baino, betiere
edonolako trikimailuak asmatzen badituzu (zinta itsasga-

rria leiho guztietan ipi-
niz edota hamaika txa-
keta soinean jarriz) be-
rogailuan aurrezteko.

Helburua da desber-
dinkeriak naturaliza-
tzea edonolako tresna
diskurtsiboak erabiliz.
Akaso  gara i  batean
unean-uneko joera top-
topearen jarraitzaile zi-
nela sinitsaraztea pla-
zebo  soz ia l  modura
erabil zitekeen. Nago
horrek, aldiz, egungo
prekarizazioarekin ez
duela ezertarako balio.
Izan ere, kapitalismoa-
ren maitagarri ipuin
meritokratikoa hutsa-
ren hurrengo gezurra
bilakatu da, inoiz egia
izan baldin bada. Eta,
beraz, gazteei ez diete
ziria sartuko, nahiz eta
diskurtso horren amua
berariaz Mendebaldeko
gazte txirotuentzat di-
seinatuta egon. 

Nola erosiko dute ba
lerdokeria hori bizitza
autonomo bat abiaraz-
teko duintasuna bera
hipotekatu behar dute-
nean zabor-soldata, za-

bor-pisu, zabor-ordutegi, zabor-kontratu baten truke?
Eta, are gehiago, haietariko asko zabortegi horretara guz-
tira heldu direnean hamaika gradu, master, praktika egin
ondoren? 

Klima aldaketa ukatzen duten iritziekin gertatzen den
bezala, berdintasunik eza cool bihurtzen duten diskurtso-
ek sen onarekin eta errealitatearekin talka egiten dute
erabat behin eta berriz. Sistema krisi larrian dagoen ho-
netan (krisia gehiengoarentzat, goren aldia gutxi ba-
tzuentzat) berri faltsuak sareratzen dira bolo-bolo, asko-
tan Interneten izaten dugun portaerari jarraituz gure
ideien kontsumitzaile-profilari egokituta. Baina ez dago
munduan prekarizazioaren zuritze hau sostenga dezake-
en algoritmorik. •

«Nesting», edo dirurik ez duzulako asteburua etxean egotea. GAUR8

Itziar Elizondo
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea
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LUCIANO GOITI. «NOVEDADES» ALDIZKARIA

1910EKO
MEATZE-
ARROKO
GREBA 

1910. urtearen hasieran, Bizkai-
ko Langileen Federazioak bede-
ratzi orduko lanaldia aldarrikatu
zuen. Patronalak sindikatuekin
hitz egiteari uko egin zion eta,
uztailaren erdialdera, Bizkaiko
meatze-arroak grebari ekin zion,
Bilboko Euskalduna pilotalekuan
egindako asanblada baten ondo-
ren. Fabrika askotako langileek
eta zamaketariek ere bat egin
zuten grebarekin. Armadak le-
hen protestak erreprimitu zituen
eta uztailaren 16an meatzari bat
tiroz hil. Grebak irailaren erdial-
dera arte iraun zuen, langileen
eta patronalaren ordezkariek la-
naldia murrizteko akordio bat si-
natu zuten arte, hain zuzen. Arti-
kulua ilustratzen duten irudietan
Euskalduna pilotalekuan, Ortue-
llan eta Gallartan egindako zen-
bait asanblada eta manifestazio
ageri dira. Gallartan Facundo Pe-
rezagua sindikalista ageri da
grebalariei hitz egiten. Negozia-
zio batzordeko zenbait kide ere
ikus daitezke, hala nola Fernan-
dez, Zorraquin, Bujedo, Peña eta
Delgado. Evaristo Urtiaga, mani-
festazio batean zegoela papa-
rrean balaz zauritua, Trianoko
ospitalean ageri da, Goiti argaz-
kien egileak erretratatua.
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Eskia Pirinioetan
Ipar-mendebaldeko estazioen gida

Iritsi da behingoz elurretako kirolak egiteko urtaroa. Guk, mendi
katearen ipar isurialdearekin paraleloan doan autobideari jarraituz,

Pirinioetako mendebaldeko eski estazioak deskubritu ditugu. 
Eta gainera: Teide gailurrera oinez • Myanmar bilbotar batekin • Lenin haitza, Pamir mendile-

rroko tontor zoragarria • Europako jatetxe begano eta begetariano esanguratsuenak… 


