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A
ste honetan munduko burtsa guztiak
gainbeheran ibili dira, Covid-19 birusaren
zabalkundea dela eta. Hori da atzean dago-
en kausa, adituen arabera behintzat. Egia
esan munduko ekonomia nahiko pattal
bazebilen lehenagotik ere. Edozein kasu-

tan, askotan pentsatzen dugu inguruneko eraginik gabe
funtzionatzen duela ekonomiak. Covid-19 birusak era-
kutsi digu hori ez dela horrela; are gehiago, edozein gau-
zak, txikia bada ere, alda dezake ekonomiaren osasuna
eta krisia, ahula bada ere, eragin dezake. 

Aste honetako egoerak gogoratu dit Ekonomia Nobel
saria irabazi zuen Paul Krugmanek asmatu zuen adibide
argigarria krisien ezaugarri batzuk azaltzeko. Krugma-
nek kontatu zuenaren arabera, AEBetan gauean atera-
tzeko bikote gazteek ez dute
konfiantzazko umezainak
lortzeko erraztasunik –ezin
dituzte hemen bezala aito-
na-amonak esplotatu, batez
ere, distantziak oso handiak
direlako–. Horregatik, bikote
batzuek umezainen koope-
ratiba moduko zerbait anto-
latu zuten, baina, txandaka
atera beharrean (tokatzen
zaizunean inoiz ez da une
egokiena), kupoi sistema bat
antolatu zuten. Bikote bakoi-
tzak kupoi kopuru zehatz bat jaso zuen eta, ateratzen ze-
nean, umeak zaintzen zituen bikoteari kupoi bat eman
behar zion. Hala, besteen umeekin gelditzean, kupoiak
biltzen zituzten bikoteek. Sistema horrek, hasiera batean
jasotako kupoiak agortzean besteen umeekin gelditzea
bultzatzen zuen oreka berreskuratzeko. Dena oso logi-
koa zen. Krugmanen adibidean, sistemak pentsatu mo-
duan funtzionatu zuen hasieran. Baina une batean, bi-
rus berri baten zabalpena tarteko, adibidea ez da hain
zentzugabea, jendeak etxean gelditzea erabaki zuen. Ku-
poi gutxi zituztenek ez zuten kupoiak berreskuratzerik
eta asko zituztenek, aldiz, mugimendu gutxi zegoela
ikusirik, ez zuten zituzten kupoiak gastatzerik nahi, on-

doren kupoiak berreskuratzea zaila izango zela-eta. Az-
kenerako, bada, kooperatiba krisian sartu zen. Inork gas-
tatu nahi ez duenean, umezainen kooperatiban bezala,
deflazio krisia sortzen da. Irtenbide posible bat kupoi
gehiago egin eta bikoteen artean banatzea zen: kupoiak
eduki ez eta atera nahi zuenari aukera berria eskaintzen
zitzaion horrela; eta besteentzat kupoi gabe gelditzeko
beldurra uxatzeko balio zuten kupoi berriek.

Antzeko zerbait egin dute munduko banku zentralek
2008az geroztik. Krisia gainditzeko dirua erruz jaulki
dute gastua sustatzeko. Orokorrean, hirukoiztu egin du-
te zirkulazioan dagoen diru kopurua. Hala ere, ezberdin-
tasun nabarmen bat dago. Umezainen kooperatibaren
kasuan, kupoi berriak partaide guztien artean banatu zi-
tuzten; banku zentralek, aldiz, dirua banketxeei eman

diete. Gainera, baldintza zorrotzen pean. Ondorioa izan
da dirutza horrek “fondo putreen” esku bukatu duela eta
funts horiek etxebizitzetan sartu dutela dirua, alokai-
ruak igoaraziz. Hainbeste diru dago mundu osoan zehar,
alokairuak nonahi igo direla. Gertakaria hain da zabala 
Nazio Batuek ere gaia aztertu eta errentak mugatzea
proposatu dutela. Tankera horretako arau bat aurreko
igandean sartu zen indarrean Berlinen.  

Ahaztu egiten badugu ere, ekonomiaren garapena
kanpoko faktoreek baldintzatzen dute: gaixotasunak, le-
horteak... Baina eragin handiagoa dute giza erabakiek:
dirua jaulki ala ez, nori bideratu eta nori ez... Erabaki ho-
rietan dago herritarren ongizatearen gakoa. •

{ datorrena }

Umezainen kooperatibaren
adibidea egoera kokatzeko

Hainbeste diru dago uneotan mundu
osoan zehar, alokairuak nonahi igo direla.
Gertakaria hain da zabala Nazio Batuek
ere gaia aztertu eta errentak mugatzea
proposatu dutela

Isidro Esnaola
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B
uruzagi politiko
zein erlijiosoei
burla egiten die-
te lotsarik gabe
eta beren hauta-
gai propioa du-

te, Mohamed Allawi farmazia-
laria: «Herriak aginduz gero,
onartu egingo dut hautagai
izatea».
Beste leku gehienetan baino

garestiago ordaintzen dute ira-
kiarrek kalera agintarien aur-
kako protesta egitera irtetea:
iazko urritik hona 550 hildako
eta 30.000 zauritu, berri agen-
tziek egin dituzten kalkuluen
arabera. Hala ere, manifesta-
riei galdetuz gero, gauza ba-
tzuk aldatzen hasiak direla
erantzuten dute, nahiz eta ja-
kin egungo Gobernua hankaz
gora botatzeko indarrik ez du-
tela, oraingoz behintzat.
Ali izeneko manifestaria aho

zabalik geratu zen bere lagun
batek Bagdad hiriburuko Tah-

rir plazan ezagutu zuen mani-
festari bati ezkontzeko eskatu
zionean. Beste guztien aurre-
an egin zion proposamena, lo-
tsarik gabe, Urriko Iraultza ha-
si arte herrialdean imajinatu
ere ezin zitekeena.

bera. Bagdadeko protestaldi
batzuen ondoren, begirale ba-
tzuek idatzi dute «klase sozia-
lak senidetuta» ikusi izan di-
tuztela.
Ali Jreibit manifestariak 28

urte ditu eta berak dio horre-
lakorik ez duela inoiz ikusi.
Gobernuaren dimisioa behar-
tuta «gol bat sartu dugu, bes-
terik ez», kargua utzi duen le-
hen ministroaren ordez
«sistemaren aldeko beste gizo-
nen bat» jarriko dutelako poli-
tikariek. «Baina gizarte bezala
begiratuz gero, gauza asko lor-
tu ditugu elkarrekin otoitz,
dantza edo negar eginda, ‘kla-
sismoa suntsitu’, ‘heriotza baz-
terketei’ eta ‘zaharkitutako tra-
dizioei ez’ bezalako leloak
oihukatuta», adierazi die kaze-
tariei manifestari gazteak.

GAZTEAK, KOMAN

Sare sozialak «iraultza bekto-
re» dira herritarren %60k 25
urte bete gabe dituzten gizar-
tean. «Tahrir plazari esker be-
rriz amets egiten hasi gara»,
zioen erabiltzaile batek. Eta
amets egitea eskubidetzat du-
te ikasleek, hiriburuko medi-
kuek zein auzo aberatsenetako
manifestariek; tuk-tuk hiru
gurpileko ibilgailuen gidariek
zein hegoaldeko nekazaritza
eremuetako etxeko andreek.
«Gazteak urte askotan ko-

man egon balira bezala da»,
esan die AFPko kazetariei Ah-
med al-Hadad Bagdadeko 32
urteko manifestariak. «Duela
gutxi ikasi dugu bizirik jarrai-
tzea ez dela nahikoa, gizarte
zibil batean bizitza duin bat
izatea litekeena dela, oztopo
sozialik gabe, alderdi erlijioso-
ek ezarritako taburik gabe»,
erantsi du.
Sare sozialetan oraindik ere

kalean egin ezin daitekeena
egitera ausartzen dira herritar
asko. Garai bateko irudiak go-

IRAK
Irakiarren Urriko Iraultzak barre egiten
die buruzagi erlijioso zein politikoei

joseangel.oria@gaur8.info

«Klasismoa suntsitu», «heriotza bazterketei» eta
«zaharkitutako tradizioei ez» bezalako esaldiak
oihukatuta, Irakeko gizon eta emakumeak elkarrekin
dabiltza herrialdeko makina bat hiritan ustelkeriaren
aurkako protestaldiak egiten. Buruzagi politiko zein
erlijiosoei burla egiten diete lotsarik gabe.

POLITIKA / b

Protesta mugimenduak bos-
garren hilabetea betetzen du
gaur bertan eta, analisten ara-
bera, ez du aldaketa garrantzi-
tsurik eragingo politika ofizia-
lean. Manifestari eta begirale
batzuek, aldiz, kontrakoa dio-

te: hain kontserbadorea den
gizartean zenbait oztopo so-
zial erorarazi dituztelakoan
daude. Aldaketa sozial sakon
horrek etorkizunean eragingo
lituzke aldaketa politikoak,
irakurketa optimistenen ara-
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gora ekartzeko esaterako: hiri-
buruko neska gazteak gona-
motzak jantzita edo Basora hi-
r iko kabaretak.  Aurreko
belaunaldiek ezagutu zituzten
irudiak dira horiek.
Oroitzapenok oso urruti ge-

ratu dira. Azken hamarkadan
irudi horiek desagertu egin di-
ra, indar erlijiosoek, milizia
xiitek eta talde jihadistek gora
egiten zuten bitartean.

GIZONEKIN EZTABAIDAN

Diwaniya milioi erdi biztanle
dituen hirian tradizioa izan da
beti nagusi, zaharrek ezarrita-
ko arauak jaun eta jabe. Baina
egungo matxinadan zerbait al-
datu egin da. Hayam Shayaa
50 urteko emakumeak onar-
tzen du ez zuela inoiz pentsa-
tu gizon batzuekin politikaz
edo musikaz hitz egiteko kan-
pin dendatan elkartuko zenik.
«Bat-batean, dena aldatu egin
da», esan du zapi tradizional
beltza jantzita daraman mani-
festariak. Berak oso garbi dau-
ka lortu dena «herrialde zibil
eta garatuaren alde borroka-
tzeagatik hil dituzten 550 ira-
kiarrei esker» lortu dela. «Ma-
nifestariek ez dute onartzen
herrialde atzeratu eta erreak-
zionario batean jarraitzea».
Ideia horiek kontrako herri-

tar asko dituzte ordea: siste-
ma-gizonak, Jainkoaren ingu-
ruan antolatutako alderdi
politikoak zein talde arma-
tuak. Eta sareetan ere ageri di-
ra horien aldeko mezuak:
«Martirien odola lizunkeria-
rengatik isuri da. Axolagabeta-
suna da», zioen erabiltzaile
kontserbadore batek.
Moqtada Sadr buruzagi xii-

tak ez ditu begi onez ikusten
egungo protestaldiak. Iraken
sekulako eragina duen kleriko-
ak gizonek alde batetik eta
emakumeek bestetik protesta
egitea eskatu du. Manifestariei

leporatu die alkohola edan iza-
na, drogatzea eta lizunkeria
bultzatzea. 
Baina protesta egitera irte-

ten diren herritarrek ez diote
jaramon handirik egiten kleri-
koari, eta manifestariei denbo-
ra askoan kalean jaun eta jabe
izan diren Sadren miliziak ere
orain ez zaizkie hain beldurga-
rriak iruditzen. Are gutxiago
beste kleriko eta milizianoen
diskurtsoak eta mehatxuak.

KLERIKOEN ZEREGINA

Beldurra atzean utzita, orain
herritarren arteko eztabaidak
egiten dira agintarien aurka
antolatutako kanpalekuetan.
Etnia eta erlijioaren arabera
emandako postuen banaketa
sistemari buruz aritzen dira
ezbaian, eraiki beharreko gi-

Ezkerreko orrialdeko
irudian, hilaren 13an
Bagdadeko Tahrir plazan
egindako mobilizazioan,
manifestari bat iraultza
emakumeekin lotuz. 
Ahmad AL-RUBAYE | AFP

Orrialde honetan, gizon
bat Tahrir plazako
sukaldean lanean,
manifestariek egindako
grafiti dotorearen
aurrean. 
Sabah ARAR | AFP

ALAA AL-RIKABY BOTIKARIA,
MANIFESTARIEN HAUTAGAIA
Beren hautagai propioa dute ustelkeriaren aurkako
manifestariek, Alaa al-Rikaby farmazialaria. «Herriak
aginduz gero, onartu egingo dut hautagai izatea»,
adierazi zien kazetariei hilaren 16an. Egun hartako
mobilizazioan, Karbala xiiten hiri santuan ehunka
lagunek eraman zuten farmazialariaren erretratua,
Nasiriya hiriko protestaldietan nabarmendu den
gizonarena alegia. Izan ere, hiri hori izan zen egungo
politikarien aurkako mugimenduari hasiera eman ziona.
Manifestariek agintean ikusi nahi duten gizona
burusoila eta biboteduna da. Duela gutxi kontsulta bat
antolatu zuen manifestarien artean, lehen ministro
izateko hautagaia izan behar duen ala ez erabakitzeko.
Twitter sare sozialean milaka jarraitzaile ditu eta bertan
argitara ematen dituen bideoak oso arrakastatsuak
izaten dira. «Postu honek ez dauka inolako baliorik
niretzat, ez da harrapakin bat, baina sekulako
erantzukizun moduan ikusten dut», adierazi zuen.
Nasiriyako kanpalekuan su eman zioten bere dendari.   
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zarte berrian klerikoek izan
beharko luketen zereginaz, po-
litikari bihurtu diren milizia-
noen inguruan eta, jakina,
Iran aldameneko herrialdeak
Iraken duen eragin handiari
buruz.

Orain aste batzuk, Adnane
Derjal futbolari profesional
ohiak «konfesionalismoa eta
erregionalismoa» bere kirole-
tik desagerrarazteko eskatu
zuen. «Gazteek lortu nahi dute
geure belaunaldiak inoiz esku-
ratu ez zuena», esplikatu du

Jaled Hamza 60 urtetik gorako
Bagdadeko ikerketa zentro ba-
teko zuzendariak.

ATZERABIDERIK EZ

Hogei urte bete berriak dituen
Heba manifestariarentzat, Irak
atzerabiderik gabeko puntu
batera iritsi da. «Protesta egi-
ten ibiltzeak gauza onak eta
txarrak bereizten ikastera be-
hartu gintuen», esan zion AFP-
ko kazetariari. Bere iritziz,
gaur egun gazteek oso garbi
dute zer nahi duten: munduan

Amets egitea eskubidetzat dute ikasleek 
zein medikuek; tuk-tuk hiru gurpileko
ibilgailuen gidariek zein hegoaldeko
nekazaritza eremuetako etxeko andreek

Ali Jreibit manifestariak 28 urte ditu eta
berak dio horrelakorik ez duela inoiz ikusi.
Gobernuaren dimisioa azaroan behartuta
«gol bat sartu dugu, besterik ez»

Goiko argazkian, gizonak
eta emakumeak
elkarrekin protestan,
txarteletako alderdi
erlijiosoetako buruen
begiradapean.
Ahmad AL-RUBAYE | AFP

Eskuineko irudian,
manifestariei zerbitzu
medikua eskaintzeko
prest dagoen gizona, bata,
maskara eta guzti.
Argazkia hiriburuan
ateratakoa da.
Sabah ARAR | AFP



petrolio gehien duen herrial-
deetako bat izan arren herrita-
rren %20 pobrezian bizi diren
lekuan, bizitza duina izateko
eskubidea aldarrikatzen dute.

Bagdad hiriburuko protes-
taldietan gutxitan egiten du
kale Mohamed al Ajil herrita-
rrak. Bere ustez, une honetan
«irakiarren beharrak asetzea
helburu duen proiektu baten
inguruan bat egitea» da ga-
rrantzitsuena. Badaki horreta-
rako «urteak» beharko direla
oraindik ere, «gauza guztiak
ezin baitira aldatu egun bate-
tik bestera».

KURDUAK ERE, HASERRE

Hego Kurdistanen ere egiten
ari dira ustelkeriaren aurkako
mobilizazioak. Gaur zortzi mi-
laka lagun elkartu ziren Sulai-
maniya eskualde autonomoko
hiriburuan zerbitzu publiko
hobeak exijitzeko. Belaunaldi
Berria izeneko mugimenduak
deitu zuen manifestazioa. Ma-
nifestariek diote bizi baldin-
tzak gero eta okerragoak direla
kurduen probintzian. Shaswar
Abdulwahid mugimenduko
buruak esan zuenez, «azken 29
urteotan agintariak eskualdea
era egokian kudeatzeko gauza
ez dira izan. Manifestazioekin,
itxaropena itzultzen diegu
gazteei». Inguruan zegoen
pankarta batean “Langabezia-
ren arazoa konpon ezazue” ira-
kur zitekeen. “Zerbitzu publi-
koak orain”, beste batean.

Belaunaldi Berria 2018an
sortu zuten, herritarrek pilatu
duten haserrearen eraginez.
Irakeko beste lekuetan baino
hobeto bizi ziren kurduak, bai-
na Estatu Islamikoaren eragi-
nez krisi ekonomikoa iritsi
zaie beraiei ere. Iraken mende-
an dagoen Hego Kurdistanen
sei milioi lagun bizi dira. Fa-
milien %36 hilean 400 dola-
rrekin bizi dira. 
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Urtarrilaren 26an
hegoaldeko Basora
hirian egin zen
manifestazioan
egindako argazkia. 
Hussein FALEH | AFP

ZENBAT MILIOI MINISTERIO BATEN TRUKE?

Historian lehen aldiz, Irakeko Justizia
Administrazioa ustelkeria kasu bat
ikertzen ari da, ofizialki bederen. Saddam
Husseinen ondorengo Irakeko epaileek
erabaki behar dute ea egia ote den
ministro batzuek dirutza ordaindu zutela
beren kargua lortzeko. Hussein presidente
ohia bere kargutik kendu zutenetik
gobernu berriak sortu diren bakoitzean
(lau exekutibo, oraingoz), tankerako
zurrumurruak zabaldu izan dira, baina
ikerketa ofizialik egin gabe.

Ibrahim al Sumeidi Mohamed Allawi
egungo lehen ministroaren ondoko
zutabegileak eskaini zuen zetorkigunaren
lehenengo pista: sare sozialetan
jakinarazi zuen alderdi politiko batek 30
milioi dolar ordaindu zituela ministerio
bat lortzeagatik. 

Bidea zabaldu ondoren, Kazem al Sayadi
Allawiren kontrakoak datu gehiago eman
zituen: «Petrolio Ministerioak 7,7 milioi
euro balio ditu. Nork erosi nahi du?
Postuak salgai daude». 

Orduan ikusi zitzaion Justizia
Administrazioari inoiz ikusi ez zitzaion
jarrera arduratsua: Sumeidiri galdeketa
egin zion eta Sayadiren immunitate
parlamentarioa kentzeko eskatu zion
Parlamentuari, berari ere galdeketa egin
ahal izateko (ordurako bere mezua
ezabatuta zuen Nuri al Maliki lehen
ministro ohiaren aldeko politikariak).

Adel Abdul-Mahdi zen lehen ministro
Urriko Iraultzari Nasiriyan hasiera eman
ziotenean. Azaroaren 29an kargua utzi
beharra izan zuen, protesten eraginez, eta
geroztik Mallawi dago lehen ministro
karguan.

Aste honetan bertan aurkeztu behar
zuen behin-behineko lehen ministroak
bere gobernu proposamena,
Parlamentuak argi berdea eman diezaion,
baina astelehenean bertan Mohamed al
Halbusi Parlamentuko presidenteak
jakinarazi zuen ostegunean egitekoa zen
bilerara joateko asmorik ez zuela, Allawi
orain pertsonarik egokiena ez delakoan.
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T
uristak erakar-
tzeko moduko
paradisua dira
Seychelle uharte-
ak, beren kora-
lezko uharri ,

mangladi eta hondar zuriko
itsasbazterrekin. Indiako Oze-
anoan dagoen artxipelagoak
360.000 turista hartzen ditu
urtean, oporraldi ahaztezinak
egingo dituztelakoan. 
Baina turistentzat pribatiza-

tutako uharteekin, jatetxe ga-
restiekin eta luxuzko resort
edo konplexu turistikoekin
batera, herrialde txikiak berta-
ko biztanleen heroina kontsu-
moa izurrite bihurtuta du. Ho-
rren aurka gogor saiatzen ari
da Gobernua: hasiera batean
«drogen aurkako gerran» egin
zituen urrats batzuk, hau da,
zigor neurriak erabili zituzten
izurriteari aurre egiteko, oso
emaitza txarrekin, eta azken
urteotan estrategia aldatu eta
gaixotasun bat duten paziente
moduan tratatzen dituzte kon-
tsumitzaileak.
Victoria hiriburuko auzo ba-

tean ibilgailu berezi bat dago,
eta ondoan makina bat pertso-
na, emango dieten metadona-
ren zain. Graham Moustache

da horietako bat. Berak eta be-
re bost anai-arrebak heroina-
zaleak direla esplikatu du. Be-
rak 10 urte besterik ez zituen
droga hori probatzeko aukera
lehen aldiz izan zuenean. Eta
berehala heroinaren mendera
erori zen. Espetxetik bi aldiz
pasa ondoren, beste bide bat
aurkitu beharrean zegoela era-
baki zuen.

«Oso zaila izan zen. Ni lapu-
rretan ibiltzen nintzen eta fa-
miliak ez ninduen etxean
onartzen. Edonon egiten nuen
lo, jatekorik ez nuen izaten…
Eta dirua izanez gero ere, jana-
ria erosi beharrean heroina
erosten nuen, hurrengo egu-
nean berriro jatekorik gabe
izateko!», azaldu die gazteak
France-Presse berri agentziako
kazetariei.
Gisele Moumouk 33 urte di-

tu eta heroinazalea da. 13 urte
zituela probatu zuen lehenda-
biziko aldiz  Afganistanen
ekoizten den substantzia eta
geroztik utzi ezinik dabilela
dio. Orain metadona hartzen
du, baina oso zaila egiten zaio
heroina bere bizitzatik erabat
ateratzea.

AMONARI LAPURTUTAKOA

Jed Lesperancek 34 urte ditu
eta 20 urte zituela hasi zen le-
gez kontrako drogak kontsu-
mitzen. Hasiera batean «tarte-
ka marihuana erretzen nuen
lagunekin, ondo pasatzeko.

Heroinazaleak klinika
ibiltariaren ondoan,
metadona hartzeko
prest. Irudia Mahe
uhartean hartua da,
Victoria hiriburua
dagoen irlan alegia. 
Yasuyoshi CHIBA | AFP

SEYCHELLETAKO
ERREPUBLIKA
Munduko heroina
kontsumo tasarik
handiena duen herrialdea

France-Presse

Asiaren eta Europaren arteko heroinaren ibilbidean puntu
bat baino ez dira Seychelle uharteak. Ehundik gora uharte
dituen artxipelagoa oso egokia da droga trafikarientzat.
Baina Afganistanen ekoitzitako substantzia guztia ez da
Europara joaten, bertan ere kopuru bat geratzen baita.
Horregatik du horrenbesteko kontsumo tasa.

JENDARTEA / b
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Baina azkenean heroinarekin
hasi nintzen eta neure bizitza-
ren jabe egin zen substantzia
hori. Egunean bizpahiru aldiz
erretzen nuen heroina. Ba-
tzuetan nire amonari zerbait
lapurtzen nion droga erosi
ahal izateko. Aste batzuk nahi-
koa izan ziren heroinaren
mendera erortzeko».

Gobernuak eman dituen da-
tuen arabera, orain hamarren
bat urte heroina kontsumoak
gora egin zuen Seychelleetan.
Agintariek nabarmentzen du-
te artxipelagoa Asiaren eta Eu-
roparen arteko heroinaren
ibilbidean dagoela. Ehundik
gora uharte dituen artxipela-
goan herrialdearen muga era-
bat ixtea, droga hori edo beste
edozein gauza kanpoan uzte-
ko, ezinezkoa da.

Heroina menpekotasuna
gaixotasun kronikotzat har-
tzen dute egun. Kontsumitzai-
leek bi aukera izaten dituzte:
agintariek abian jarritako me-
tadona programan sartu, he-

roina erabat uzteko konpromi-
soa hartuta, edo, bestela, kalte-
ak murriztea helburu duen
programarekin bat  egitea
(konpromiso gutxiago eska-
tzen du). Bi kasuetan heroina-
zaleek laguntza medikua eta
psikosoziala izaten dute. 

DROGA SINTETIKOAK

Herrialdean abian jarri diren
klinika ibiltariei esker, gaur
egun 2.000 heroinazale baino
gehiagok metadona hartzen
dute, eta heroinaren prezioak
behera egin du. Aldi berean,
baina, bestelako drogak kon-
tsumitzen hasi dira herritar
batzuk, droga sintetikoak, eta
horien aurka metadonak ez du
ezer egiten.

Bestalde, programan sartu
direnen %68k lanpostua dute
orain eta heroinarekin lotuta
ageri den delinkuentziak be-
hera egin du, jakina.

Jed Lesperanceri sekulako
mesedea egin dio programak,
berak garbi onartzen duenez.

Goizero hurbiltzen da klinika
ibiltari horietako batera: leiho-
ak zabalik dituzten kamioneta
zuriak. Bertan egoten dira te-
rapeutak eta erizainak, pazien-
te bakoitzari bere dosia emate-
ko. Klinikakoek erabiltzaileen
izena, data eta bisita egin duen
ordua erregistratzen dituzte.
Informazio horren truke, be-
ren dosia ematen diete.

«Lana aurkitu nuenetik, ho-
beto nago, beste egonkortasun
batekin, eta programan jarrai-
tzeko animoak eman dizkit.
Gainera, amonari itzuli egin
diot bere garaian lapurtu nio-
naren zati bat eta horri esker
gure arteko harremanak ere
hobera egin du».

Bere hitzak baieztatzen ditu
Michelle Sabury erizainak: «Ez
da pertsona bera. Lehen aldiz
etorri zenean, oso argal zego-
en eta ez zeukan inolako itxa-
ropenik. Orain askoz ere sasoi-
koago dago eta egunero lanera
joateko gauza da. Lortutakoaz
harro gaude».

Graham Moustache, 
Gobernuak antolatutako
klinika ibiltarian
metadonaren zain. 
Yasuyoshi CHIBA | AFP

«MUGA
POROTSUAK»
ETA
«GERRAREN»
PORROTA

Adituek esaten dute
«muga porotsua» dutela
Seychelle uharteek, eta
horrexegatik dela hain
interesgarria
trafikarientzat. Baina
uharteetara iristen den
heroina guztia ez da
Europa aldera ateratzen,
proportzio txiki bat bertan
geratzen baita,
artxipelagoan dauden
heroinazaleen esku alegia.
Patrick Herminie Drogen

Abusua Prebenitzeko
Agentziako buruak
fenomenoari aurre nola
egiten dioten azaldu dio
France-Presse agentziari:
«Orain bederatzi urte,
2011n, artxipelagoan 1.200
kontsumitzaile genituela
jakin genuenean, zerbait
egin behar genuen. Baina
ez genuen egin. Zigorrak
gogortu genituen, ‘drogen
aurkako gerrarekin’ zerbait
aurreratuko
genukeelakoan. Hemen
izan dugun akatsik
larriena arazoa zigorrekin
konpondu nahi izatea izan
da». 
Orain ia hiru urte jarrera

hori aldatu egin zuten:
orain osasun publikoaren
aldetik aztertzen dute
arazoa, «Portugalen eredua
jarraituz», eta heroinan
eroritako herritarrei
metadona eskaintzen zaie,
eta eskolatan eta
enpresatan sentsibilizazio
kanpainak egiten dituzte.
Azken hiru urteotan,
%1.000 hazi da programa
anbizioso hori aurrera
ateratzeko aurrekontua.
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urasoei askotan entzun
izan dizkiet haurtzaro-
ko kontuak, 30eko eta
40ko hamarkadakoak.
Orduko umeen ametsen
eta beldurren artean, go-

goan dut behin baino gehiagotan ai-
patzen zutela Cornelio Putxaputxa.
Herriko gizon bat zen, eta antza denez
gurasoek haurrak beldurtzeko erabil-
tzen zuten: «Hau ez baduzu egiten
Cornelio Putxaputxa etorriko da zu
eramatera». Aspaldiko baliabide “pe-
dagogiko” ezaguna.
Cornelio, bistan denez, pertsona

normala zen. Gaur eguneko hizkera
eufemistikoan dibertsitate funtziona-
la duela esango genuke, eta herriko
San Andres egoitzan bizi zen. Hitz egi-
teko arazoren bat zuen, eta nolabaite-
ko onomatopeia bat ateratzen zi-
tzaion: hortik gaitzizena. Bistan
denez, 1940ko hamarkadan pertso-
nok ez zuten gaurko abegikortasunik
aurkitzen gizartean, kontrara: jende
askok gutxituen kontura barre eginda
berdintzen zuen bere zorigaitz pro-
pioa. Kontuan hartu Hegoaldeaz ari
naizela, Francisco Francoren diktadu-
rapean bizi izan zen gizarteaz; tes-
tuinguru horretan bizimodua oso go-
gorra zen –errepresioa,  gosea,
eskasia– eta horrelakoetan, tamalez,
gizakiak askotan kontsolamendu li-
zun bat aurkitzen du besteen zorigai-
tzean.
Perbertsio hauek kenduta, esango

nuke giza aberea oro har “humanoa-
goa” izan dela beti dibertsitate fun-
tzionaldunekin. Baina kontuz, ez
gaurko parametroetan: antropologo
batzuen ustez, historiaurrean ohikoa
baitzen zahar eta ezinduen elimina-
zioa. Izan ere, gizarte nomadetan –eta
Euskal Herrian horrelakoak izan gi-
nen, erromatartu arte– tribuarekin
batera bidaiatu ezin dutenak tribua-

ren beraren etorkizuna baldintzatzen
dutela onartzen da. Zirrara eragiten
du benetan gure arbasoen aiton-amo-
nekiko agur zeremoniak irudikatzeak,
eta haien azken une bakartiak gaueko
sarraskizaleen aurrean; baina horrela
omen zen. Horrelakoak omen ginen.
Gerora, jada historian sarturik, greko-
ek Taigeto mendietan prozedura ho-
riekin segitu zutela gauza jakina da;
eta gure egunetik askoz ere hurbilago,
alemaniar nazional-sozialistek egini-
koak ere hor ditugu; gai irristakorra
benetan. 

Baina, oro har, esan dezakegu Euro-
pako joerak kontrako norabidea ja-
rraitu duela: pertsona ezindua inte-
gratzea eta zaintzea. Atso-agureen
proportzio gero eta handiagoa duen
gure gizarte honek ekarri duen ere-
dua da, diskutigarria nahi baduzue

(tribu nomada batek arbuiatuko luke)
baina oso onartua dagoena, hein han-
di batean Arabia aldetik etorritako er-
lijioen eraginez –kristaua bereziki–.
Dena den, ni haurra nintzenean ere

(duela 40 urte) orduko “subnorma-
lak”  –horrela esaten zitzaien, bai kale-
ko hizkeran, bai ofizialki– etxean ego-
ten ziren, ia sekula kalera atera barik,
eta aipatu ere ahopean aipatzen zi-
ren. Tabua ziren, ezkutatzeko gauza
lotsagarria. Egoerak ere ez zuen la-
guntzen: etxe gehienetan ez zen igo-
gailurik, seme-alaba gehiago izaten
ziren, dirulaguntza gutxiago… Erraz-
tasun gutxi, dibertsitate funtzional-
dunek bizitza duina izateko. Ordutik
hona gauzak asko hobetu dira. Apro-
betxa dezagun bada, denok soylent
green jaten hasi aurretik! •

www.abante.eus

Dibertsitate funtzionala dutenen bizitza kalitatea hobetzea egungo jendartearen erronka da. GAUR8

Cornelio
«Putxaputxa»

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta
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pirilaren 5a dugu ortzimugan, martxoan
Ipar Euskal Herrian izango diren Herriko
Etxeetako hauteskundeak ahaztu gabe,
hor ere gauza asko baitago jokoan, Euskal
Elkargoa berritzea eta berrestea ere izan-
go baitu ondorio euskaldunon bozak. 

Bistakoa da EAEko hauteskundeak deitzeko Iñigo Ur-
kulluk bere interesei eman diela lehentasuna. Izan ere,
inoiz baino lege eta ekimen gutxiago onartu dituen le-
gealdiari oraindik etekinik atera ahal zion, hainbat gai
itxi zitezkeen ondoko legealdian berriro ere horiekin
hasi beharrean. Halere, eta Zaldibarko ezbeharrak ego-
era lehendakariak uste eta nahi baino gehiago nahastu
arren, Urkulluk bereari eutsi dio. Horregatik ere xele-
brea da EAJk orain «elektoralismoa» leporatzea besteei,
edozer esaten edo egiten dutela. Harroputz ari da, gai-
nera, EAJ, etxearen eta etxeko arauen jabe den ugazaba
gisa. Errealitate bat inposatu da aspaldi: hauteskunde
autonomikoak EAJk irabazi behar ditu eta berak egingo
du beti gobernua. Ez dago bestelako tarterik, eta zalan-
tza txikiena sortzeak berak aztoratu egiten ditu jelki-
deak, kopeta beltz. Errealitate hori aldakorra izan daite-
keen ideia bera zabaltzearen beldur dira, nonbait.

Legealdiak oraindik biderik bazuen ere, eta jelkideen
interesak gorabehera, akaso ikuspuntu zabalago bate-
tik onerako ere bada hauteskundek lehenbailehen egi-
tea. Bozketen zikloa gehiegi luzatu da, hautetsontzie-
kin hitzorduak bata bestearen atzetik etorri baitira
etenik gabe. Eta bada garaia denbora tarte bat izateko
estrategia eta lerro politikoak beste parametro batzue-
tan kokatzeko, hainbat eztabaida, proposamen eta eki-
men giro horretatik kanpo garatzeko.

Hauteskunde giro horretan eman badira ere, eguno-
tan izandako hainbat berri aurrera begira ere jarri be-
har dira. Esate baterako, EH Bilduren inguruan ezkerre-
ko alternatiba sendotzeko beste familia batzuetatik
datozen lau lagunek egindako deia. Ezkerreko subira-

nismoarentzat EH Bildu zabaltzeak duen garrantzia
agerian utzi du. Badirudi gaur-gaurkoz ez dagoela bes-
te indar batzuekin arnas luzeko itunak egiteko aukera-
rik, Lizarra-Garazin egin zen modukoa, esaterako;
nahiz eta aldi berean akordio mota ezberdinak egiteko
posibilitateak biderkatu egin diren azkenaldian (Ma-
drilen, Nafarroan, Irunen…). Testuinguru horretan, ha-
lako akordio estrategikoen faltan, EH Bildu bera zabal-
tzeak, alde batetik, eta herri sektoreen aktibazioak,
bestetik, izan beharko lukete ezkerreko subiranisten jo-
kabidearen ardatzak.

Zehazkiago, ezker abertzalearentzat, lau lagun ho-
riek egindako deiak Abian prozesuan azaldutako tesi
nagusietako baten berrespena ekarri du. Hala zioen
orduan eztabaida horretarako egindako txostenak:
«Prozesu independentistaren garapena ezker abertza-
learen historiaren garapen soiltzat jotzen badugu, gu-
re ibilbide osoaren erabateko legitimazioa osagai
ezinbestekotzat hartuz gainera, ez dugu arrakastarik
izango [...] apustu honekin bat egiten duten guztiek ez
dute ontzat eman behar gure ibilbidea».

Beste ekarpen handi bat ere egin dute urratsa egin
dutenek, Euskal Herriko gatazkan indarrean egon den
“garaileak/garaituak” eskema erabat apurtu baitute.
Ezin ahantzi, zentzu horretan, sinatzaileen artean go-
bernadore zibil ohi bat ere badagoela. Oso kontrako
norabidea indartu nahi izan du, aldiz, PPk bere lehen-
dakarigai berriarekin. Aipatu eskema zahar eta zitala-
ri eusteko asmoa nabarmentzeko gogo biziz aurkeztu
du bere burua Carlos Iturgaizek. Beste garai batetik
etorri dira aipatutako guztiak, baina bistan da batzuek
etorkizunari begiratu nahi izan diotela beste batzuek
Euskal Herria iraganean kateatu nahi duten bitartean.
Zorionez, bigarrenek ez dute asmo horretarako euskal
herritarren babesik izango. Aldea handia da. Hori ere
lehenbailehen boz bidez berriro agerian geratzea ko-
meni da. •

{ asteari zeharka begira }

Hauteskundeak?
Lehenbailehen hobeto

Lau sinatzaileek Euskal Herriko gatazkan indarrean egon den
«garaileak/garaituak» eskema erabat apurtu dute
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Iñaki Altuna
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I
manol Zuaznabar komertziala da. Produk-
tuak saltzen ditu ile apaindegietan, baina
bere zaletasunagatik, argazkilaritzagatik da-
go erakustokian. 10.000 jarraitzaile pasa
ditu Twitter sare sozialean, eta ez da harri-
tzekoa, bertan erakusten dituen argazkiak

ikusgarriak baino gehiago baitira. Tarteka formazio
ikastaroak ematen ditu, eta ezkontza erreportajeak
egin, sosa batzuk ateratzeko. Paisaia eta muturreko
meteorologia fenomenoak erretratatu zalea da
Zuaznabar, eta ordu eta egun asko joaten zaizkio
zeregin horretan. Joan zaizkionak baino, ordea, jo-
ango zaizkionak ditu buruan bizkaitarrak. 
Fuji A-330 kamera erabiltzen hasi zen gaztetan,

«Hamabost edo hamasei urte atzera, hautsi egin
nuen. Gehiegizko erabilpenagatik, konponketa den-
dako langilearen arabera. Ez dut agiri hura gordea,
lastima». Ehunka milaka argazki egin omen zituen
kamera harekin… Reflex kamera duela hamabi urte
erosi zuen, Olympus kamera bat, eta egun Canon
bat erabiltzen du. Arrazoi berezirik ez du, hautu bat
edo beste egiteko: «Kamera onena iruditzen zait. Ez
didate markek ordaintzen, gustuko dudana erabil-
tzen dut. Ea elkarrizketa honen ondoren enpresa
erraldoi horiek eskaintzaren bat egiten didaten!». 
3.000 bat euro balio du kamera bakoitzak, eta,

material guztia aintzat hartuz, 5.000-6.000 euro
inguru. Zuaznabar geografoa da ikasketez. Master
bat ere egin zuen Madrilen, “Lurralde dinamikak
eta garapena” izenekoa. Txantxetan dio bere bene-

tako masterra Madrilgo gau bizitzakoa
izan zela.
Muturreko fenomeno meteorologi-

koak erretratatzen ditu argazkilariak.
Honatx, atariko betebeharren azalpe-
na: «600-700 kilometro egin ditzake-
gu argazkien bila. Hainbat meteorolo-
gia modelo aztertzen ditugu, Arome,
Meteociel… eta, geografoa naizen neu-
rrian, inguruko ezagupen handia dau-
kat». Eskarmentuak ere garrantzia
handia du, toki bat edo beste aukera-
tzerakoan. Zuaznabar ez da bakarrik
ibiltzen. «Talde bat daukagu, RGBasque
izenekoa. Hamar bizkaitar eta arabar
bat gaude» (RGB argazkilaritzan kolore
profil mota bat da). Taldeko kideren
batek zerbait ikusten badu Whatsapp
taldean esaten du. «Abisuak nik ema-
ten ditut normalean», dio Imanolek,
«meteorologia kontuetan-eta iaioa nai-
zelako. Naturaren edozein espresio bi-
de bilatzen dugu, izan erauntsiak, ilu-
nabarrak, Esne Bidea…». Ulertze aldera,

bere hurrengo erronkaren berri eman
du: Mont Saint-Michel, Normandian,
hango ilunabarrak erretratatzen saia-
tuko da, martxoko zubian.

PROZESU KONPLEXUA

Argazkiak egiteko prozesua luzea da,
eta ez du arrakasta ziurrik. «Argazkiak
egin baino bizpahiru egun lehenago
hasten da, eta argazkia atera dudan to-
kitik korrika ihes egiten dudanean bu-
katu». Eguraldi mapak begiratu ostean,
bere txoko gustukoenak aztertzen ditu,
zein aukeratu erabakitzeko. «Euskal
Herria, errepideengatik-eta, ez da toki
ona azkar mugitzeko. Agian Arabako
Lautada bai, Gasteiz eta Agurain arte-
an. Nafarroa eta Aragoiko muga, eta
Palentzia eta Burgos arteko muga,
Osorno aldea, horiek ere oso egokiak
dira erauntsiak erretratatzeko». 
Paraje horiek omen guregandik ger-

tuen egon eta AEBetako lur eremu lau
eta zabalen, tornadoen eremuen, antz

Paisaiak eta muturreko
meteorologia
fenomenoak argazkitan
harrapatzen ditu Imanol
Zuaznabar barakaldarrak. 
Luis JAUREGIALTZO | FOKU

EZINEZKO PERFEKZIOAREN ARRASTOAN
Andoni Urbistondo

Sare sozialetan ibiltzen denak ezagutuko du
Imanol Zuaznabar, 29 urteko barakaldarra.
Twitterren paisaia eta muturreko meteorologia
fenomenoak erretratatzen dituen argazkilaria
da. Argazki ikusgarriak ateratzen ditu; galernak,
erauntsiak, tximistak, ilunabarrak… Dozenaka
mila argazki egin ditu, eta eginen ditu, bere
ametsaren bila: profesional bilakatu,
argazkilaritzatik bizitzeko. Photoshoparen
aldeko, oso kritiko da erakunde publikoek
argazkilariak ahaztuta dituztelako. Argazki
perfektuaren bila darama hamarkada eta erdi,
baina argazki perfekturik existitzen ez dela
konbentzituta: «Lortuko banu, nire argazkilaritza
grina apaltzen hasia dagoela esan nahiko luke».
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gehien dutenak. «Lursailak baino ez
daude, auto eta errepide gutxi». Hau-
tua egin ondoren, bertaratu eta zain
geratzen da Zuaznabar. Zorteko bada,
eta erauntsia datorrela ikusten badu,
jokabidea garbia da: «Erauntsiak au-
rrea ez hartzea». 

Etxera kontent bueltatzeko baldin-
tza bat bete behar da derrigor: «Ka-
merako bateriarik gabe bueltatzea».
Bi eramaten ditu, eta ordu asko irau-
ten dute. Zenbat da asko? «Ba irteera
bakoitzean 8.000-10.000 argazki egi-
ten ditut igual. Aintzat hartu argazki
asko rafaga edo segida moduan egi-
ten ditudala, erauntsiren bat baldin
badago. Segidarekin igual 100 argazki
egiten dituzu minutu batean. Segida-
rik gabe bada, ba 500 bat argazki
edo». Argazki on bakar batek lan han-
dia daukala dio Zuaznabarrek, «agian
50 argazki ezberdin uztartu behar di-
tuzu, esposizio, plano eta foku ezber-
dinekin, on bakarra lortzeko». Argaz-

kilariak badaki zein materialekin
bueltatzen den etxera, nahi zuena lor-
tu duen edo ez: «Itzuleran urduri jar-
tzen zara, pazientzia galdu ere bai, ar-
gazkiak  deskargatu eta  agian ez
dagoelako espero duzun erretratua…».
Behin ordenagailuaren aurrean jarri-
ta, eta buruan zeukan argazki hori
pantailan dagoela ziurra denean, zer?
«Oso sentsazio ona. Sustoren bat ere
hartu dut, argazkiren bat foku egoki-

rik gabe atera bada, baina gutxitan
pasa zait».  

Anekdota asko bizi izan ditu argazki-
lariak. Gaztetako bat ekarri du solasal-
dira. «Behin Guardia Zibilarekin izan
nuen egoera berezi bat». Barakaldo
jaioterrian izan zen. Han kuartel handi
bat bada. «Handik gertu argazki bat
ateratzeko asmoa nuen. Negu betea
zen, Klaus zikloia etorri zenean, 11 urte
atzera uste dut». Aurpegia babesteko
zapi horietako bat zeraman Zuaznaba-
rrek, begiak baino ez zitzaizkion ikus-
ten. «Guardia zibilak etorri zitzaizki-
dan, ea zertan ari nintzen galdezka.
Autora eraman ninduten, eta han, ka-
sualitatea, zirkulu gorriz markatutako
hainbat toki erakusten zituzten mapa
pila bat nituen». Kosta omen zitzaion
guardia zibilak argazkiak ateratzen ari
zela konbentzitzea.  

Azken hamarkada eta erdian milioi
eta erdi argazki egingo zituela kalkula-
tzen du argazkilariak. «Asko zakarreta-
ra botatzen ditut. Gutxi-asko, irteera
bakoitzean erdiek ez dute ezertarako
balio, eta memoria nahikorik ere ez
dut denak gordetzeko». Ikusi ere, ez
omen ditu denak ikusten. «Ilunabarre-
tan, adibidez, badakit denbora tarte ja-
kin batean egindako argazkiak baka-
rrik izango direla  gordetzeko
modukoak. Aldiz, beranduago atera di-
tudanak, ez». 

ARGAZKIA EDITATZEAREN ALDEKO

Zuaznabar argazkiak editatzearen alde-
koa da, argazkiari berak gustuko duen
ukitua, tokea ematea. Baina argi dio:
«Horrek ez du esan nahi argazkia ma-
nipulatzen dudanik. Argazkia egin eta
editatu egiten dut. Ulertzeko, ez dut
tximistarik jarriko argazkian tximista-
rik ez badut harrapatzen argazkia egin
dudanean. Hala egingo banu, ez nituz-
ke 700 kilometro egingo tximista ba-
ten bila!». Argazkiak asko editatzen
dituela onartzen du, «baino argazkila-
ritza arte baten modura ulertzen
dudalako, eta bakoitzak bere ukitu per-
tsonala eman behar diolako, besteen-
gandik ezberdintzeko». Hori bai, tran-
parik egin gabe, «argazki on baten bila
egunak pasa, eta ehunka kilometro

Barrikako Meñakoz hondartzan
jasotako aparteko unea. Argazki
bakarraren atzean ordu askoko lana
dago.  
Imanol ZUAZNABAR

Zuaznabarren argazki bildumak laster ikusiko du argia. 
Iaz finantzaketa kolektiboko ekimen bat abiatu zuen sare
sozialetan, «Troposfera» izeneko bilduma argitaratzeko.
Geografoa da ikasketaz eta komertziala lanbidez

Argazkiak egiteko prozesua luzea da, eta ez du 
arrakasta ziurrik. «Argazkiak egin baino bizpahiru
egun lehenago hasten da, eta argazkia atera dudan 
tokitik korrika ihes egiten dudanean bukatu»
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egin ostean tranpak egingo banitu ton-
to hutsa izango nintzateke».
Zuaznabarrek purista dela aitortzen

du. «Niretzat sari handia da Barrikan,
Bizkaian, ilunabar dotore bat erretrata-
tzea. Aldiz, Barrikako ilunabar horri
Bardeako atzealde bat jartzea zentzu-
gabea litzateke erabat. Argazkiak esen-
tzia guztia galduko luke. Oinarria fun-
tsezkoa da.  Gero norberak egoki
ikusten dituen ezaugarriak ematen
dizkio: distira, kontrastea, filtroak…
Hori edizioren parte da, ez sormenaren
parte. Sormena argazkia bera da. Nik,
argazkiarekin, gauza jakin batzuk
transmititu nahi ditut, eta irudia ego-
kitzen dut hori lortzen saiatzeko».  
Webgune txukuna dauka Internet

sarean: www.imanolzuaznabar.com da

helbidea. Argazkiak ditu salgai bertan
(50 euro merkeena), argazki dotoreak
denak, baino argazkilari profesional
izatea ez omen da batere erraza. «Oso
argazkilari ona izatea baino, zeure bu-
rua ondo saltzen jakitea da funtsezkoa
ofizio honetan, profesionala izan nahi
baduzu. Ezagutzen ditugu, argazkila-
riak, onak izan gabe, argazkilaritzari
esker bizi direnak. Argazkilari bikain
asko, aldiz, beste lan batzuetan aritu
behar dira, aurrera egiteko». Aukeran,
Imanolek nahiago du «profesional po-
brea izan, profesional txarra eta abera-
tsa baino. Dirua iristen bada, ba ondo,
baina iristen ez bada, ba aurrera. Nire-
tzat profesionaltasunak du lehentasu-
na». Ondorengo galdera, erraza. Zen-
bat argazki saltzen ote ditu, demagun,

urtero? «Dozena bat saltzen baditut,
konforme!». 

ARGAZKIEN BALIOAZ HAUSNARTU BEHARRA

Kopuru apala oso. Argudio hau ematen
du argazkilariak: «Jende askok galde-
tzen dizu, ‘aizu, zergatik ez didazu ar-
gazki hori bidaltzen, nire etxean jartze-
ko?’. Erantzuna memoriaz dakit: ‘Zu
zertan aritzen zara lanean? Informati-
karia bazara, ordenagailu bat konpon-
tzen duzun aldiro kobratu egingo du-
zu, ez? Ba nik berdin’, esango nioke.
Argazki bakoitza egiteko ordu asko
ematen ditut, egunak, asteak, materia-
la, hara eta hona mugitu, edizioa…».
Jendea ez omen da jabetzen argazkiak
egiteak zenbat lan eragiten duen, «ez
duelako argazkiengatik ordaintzeko

ohiturarik. Ez dut uste maltzurkeriaz
jokatzen denik, ezjakintasunez baino
ez. Bada argazkiak 150 euro balio duela
esaten diozun jendea, eta ordaintzen
duena. Baina ohiko erantzuna honakoa
izaten da: ‘Nola ordainduko dizkizut
150 euro, nik neuk sakelakoarekin egin
dezakedan argazkia bada?’. Nire eran-
tzuna erraza da: ‘Egin ezazu, ea argazki
berbera lortzen duzun’».
Zuaznabarrek Twitter sare soziala

erabiltzen du bere lanak erakusteko.
Erakustoki eraginkorra omen da. «Sare
sozial horri esker nire txio edo argazki
batzuk bi milioi pertsonak ikusi dituz-
te. Zoritxarrez, horrek ez du ekartzen
argazki salmentarik, baina askoren be-
gietara ezagunago egiten nau». Ariketa
erraza da, sinplea, Twitter sare soziale-
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ko @I_zuaznabar kontuan sartu eta
hainbat argazki ederrekin gozatzea. 

Pirateatze edo argazki lapurreten
arriskua ondo ezagutzen du Zuazna-
barrek, baina halakorik egiten duena
harrapatzeko bitartekoak, egon ba-
daudela uste du argazkilariak, eta ez
dela arazo larriegia. Kritikoago min-
tzatzen da erakunde ofizialekin, eta
zehatzago, haiek argazkilari profesio-
nalak sustatu edo laguntzeko duten
borondate eskasarekin. «Argazkilariak
ez gara existitzen beraientzat», dio
ziurtasunez. Euskal Herri eta Espainia
mailan turismo atarietan argazki pe-
nagarriak jartzen omen dituzte. Biz-
kaian 50 bat argazkilari dira, «eta era-
kunde publ ikoek  gure  txokoak
sustatzeko kanpainetan milaka euro
erabiltzen dituzte. Ba bakar bat bera
ere ez da argazkilarion poltsikoetara
joaten. Eta ulergaitza da, turismoa gu-
rean sektore indartsua delako. Baka-
rren batek esango du kexu naizela ni-
re argazkiak ez dituztelako erosten.
Ez, ez dute argazkilarien argazkirik
erosten, ez nirerik, ez beste inorenik
ere, eta horrek ernegatu egiten nau».
Hainbat atari eta webgune ofizialetan

jartzen dituzten argazki txarrak ikusi,
eta haserretu egiten dira Zuaznabar
eta bere kideak, «ehunka euroko gas-
tu batekin sekulako distira eman bai-
tiezaiokete euren webguneari».

ARGITALPEN BAT KALEAN, BESTEA BIDEAN

Zuaznabarren argazki bildumak laster
ikusiko du argia. Iaz crowdfunding eki-
men bat abiatu zuen sare sozialetan,
“Troposfera” izeneko bilduma argitara-
tzeko. 6.500 euro behar zituen proiek-
tuak aurrera egin zezan, eta bost egu-
netan lortu zuen langa horretara
iristea. Aste gutxi batzuk geroago,
10.000 euro pasa bildu zituen argazki-
lari  bizkaitarrak.  Aipatu l iburua
www.libros.com argitaletxearen bitar-
tez eskuratu ahal izango da laster. Argi-
talpena Zuaznabarrek azken hamabost
urteetan egin dituen argazki onenen
bilduma da, Gaztelako Lautadan hasi,
Euskal Herriko kostaldeko paisaiekin
jarraitu, eta Islandiako txoko ederrekin
bukatu. Argazkiez gain, “Troposfera”
lanak dibulgazio helburua ere badu,
meteorologia eta argazkilaritza uztartu
eta bi zientzia edo arte horien inguru-
ko azalpen zehatzak emanez. 

Beste proiektu bat ere badu esku ar-
tean Zuaznabarrek, Aritz Atela argazki-
lari eta lagunarekin elkarlanean: “Eus-
kal  Herriko 50 altxor” izango da
liburuaren izena, titulu hori oraingoz
behin-behinekoa bada ere. Babesleak
bilatuz, edota crowdfunding bitartez
nahi lukete argitalpena jendarteratu.
«Euskal Herriko natura eta turismoa-
ren erreferente izatea nahi genuke»,
dio Zuaznabarrek. Argazkiak eta tes-
tuak izango ditu, eta argitalpena eus-
karaz eta gaztelaniaz, bi hizkuntzetan,
egin nahi dute. Aritz Atelari buruz gal-
detuta, zintzo bota du Zuaznabarrek:
«Niretzat inguruan daukagun paisaia
argazkilari onena da. Beti daukat zer
ikasia berarekin». 

Galdera zailenak, bukaerarako. Ze
txoko ditu, gustukoen, argazkilariak?
Dozena bat segundo hartu ditu haus-
nartzeko, baina bota ditu lau, arrapala-
dan: Gaztelugatxe, Bardeak, Barrika eta
Nerbioi ibaiko ur jauzia. Eta zein ote
bere inoizko argazki onena? Erantzun
azkarra: «Galerna bati atera niona Ba-
rrikan, iaz, apirilean». Eta zergatik?
«Lortzen zailena izan zelako. Igual ho-
gei urte pasako dira berriro aukera hori

izateko. Galerna bat, apirilean, eguzkia
komeni den aldetik ezkutatzen… Bane-
kien argazki onak egon zitezkeela egun
horretan, baina hori pentsatzea eta na-
turak eman zigun aukera ematea, biak
uztartzea, hori ez da erraza». 

Eta bitxikeria bat, logikoena argaz-
kilariaren sua noizbait itzaliko dela
pentsatu bailiteke, beste zaletasun ba-
tzuk bilatu. Ez da Zuaznabarren ka-
sua, argazki perfektua lortzeak ere ez
lukeelako argazkilaritzatik baztertu-
ko. Honatx, azalpena: «Ez da argazki
perfektua existitzen, lortu duzula us-
te baduzu, argazkilaritzarekiko senti-
tzen duzun grina apaltzen hasi dena-
ren seinale izango da». Beti omen
dago erronkaren bat, hobetzeko tar-
tea. «Perfekzioa ez da existitzen, ez
argazkilaritzan, ezta beste arteetan
ere. Nik aurora boreal bat, AEBetako
tornado bat… Horiek erretratatu nahi
ditut. Ea 2021ean posible den! Lortuko
banu, hara bueltatu nahiko nuke be-
rriro, argazki hobeago bat egiteko».
Pasioa, adrenalina. Egunak joan, urte-
ak etorri,  ezinezko perfekzioaren
arrastoan ibiltzearen pasioa, grina:
«Ezingo nuke bestela bizi». •

Alboko orrialdean, Zuaznabar bera,
kamera aldean hartuta. Alboan,
Kantabriako Somon jasotako tximistak.
Eta lerroon, ondoan, Heredian, Gasteiz
alboan, hartutako irudia. 
Luis JAUREGIALTZO| FOKU

Imanol ZUAZNABAR



herria

Zirrikituetatik sartzen zaigu inauteria, eguneroko pausoa makaldu egiten digu eta bestea bizkor-

tu, txarangaren aginduetara joaten den pauso berezi hori. Edozein tokitan gaudela agertzen zai-

gu parean, ohikoa hankaz gora jartzen du eta errutina astindu. Mozorro zalea izan edo ez, zaila

da erabat aparte ibiltzea. Gutxien esperotako tokian eta unean sudur gorri batek, ileorde batek,

brillantina batzuek gogorarazten digute mundua aldrebes jartzeko baimena duela nahi duenak.

Sanoa litzateke inauterietan janzten dugun umorea egun gehiagotan ere aldean eramatea. Ba-

tzuek, edozein trapu-zahar soinean jarri eta ondo pasatzeko gaitasun nekaezina. Beste batzuek,

mozorroz ordena hankaz gora jartzeko abilidadea dutenei begira irri egiteko erraztasuna. Bai, on-

do legoke inauterietako umoreak luzexeago irautea, urte batetik besterako itxaronaldia, errutina

esaten zaion hori, ez dadin hain zurruna izan. Amagoia Mujika Telleria 

ZIRRIKITUETATIK

Juan Carlos RUIZ | FOKU

C IKUSMIRA
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R
aquel Herrera
UOC Kataluniako
Unibertsitate Ire-
kiko Osasun
Zientzien Ikaske-
ten irakasle la-

guntzaileak dioenez, janarekin
obsesionatutako gizarte batean
bizi gara: «Gure kulturaren par-
te da, bai onerako bai txarrera-
ko. Aldi berean, gero eta ardura
gehiago eragiten digu osasu-
nak eta horri buruzko informa-
zioa izateak. Realfooding eta
antzeko ekimenen jarraitzaile
asko elikadura, kirola eta osasu-
na intereseko gai dituzten per-
tsonak dira, edo iraunkortasu-
na, elikadura subiranotasuna
eta gizartean gero eta garrantzi
handiagoa duten beste arazo
batzuk kezkatzen dituztenak».
Interes hori elikagaien kon-

posizioa «lupaz begiratzeko»
eta erosketak egitean haien eti-
ketak aztertzeko joera gero eta
zabalduagoan islatzen da. Ohi-
tura hori, bestalde, aspaldi go-
mendatzen dute adituek.

ETIKETEN ITZULTZAILE BILA

Eva Espona nutrizio-aholkulari
eta UOCeko Osasun Zientzien
Ikasketen irakasle laguntzailea-
ren ustez, egia da biztanleria
gero eta kontzientziatuago da-
goela kontsumitzen dituen eli-
kagaien ezaugarriak ikertzeko
beharraz, «baina beste gauza
bat da irakurtzen duena uler-
tzeko prest dagoen. Eta ez naiz
ari elikagaien batez besteko
analisi-taula ulertzeaz soilik,
baita osagaien zerrendak ema-
ten duen informazioa interpre-
tatzeaz eta teknizismoak eta si-
glak ulertzeaz ere». 
Askotan ez da erraza etiketen

edukiak deszifratzea. Zeregin
hori errazteko, zenbait herrial-
detan, logotipo sinpleagoak
edo etiketa sinplifikatuak aurki
daitezke ontzietan, osasun pu-
blikoko politiken araberakoak.

Ekimen horien artean nabar-
mentzekoa da Nutriscore. Eli-
kagaiak ebaluatzeko sistema
horrek elikagaiak beren osaera-
ren arabera baloratu eta bost
kategoriatan sailkatzen ditu.
«Sistema hori Estatu frantsese-
an eta Belgikan dago indarrean,
besteak beste. Estatu espainole-
an, oraingoz, borondatezkoa
da. Mugatuta bada ere, Nutris-
corek akreditazio zientifikoa
du, eta bi helburu: kontsumi-
tzaileari elikagai osasungarria-
goak aukeratzen laguntzea eta
elikagai industria elikagaien
nutrizio-profila hobetu dezan
akuilatzea», dio Eva Esponak.
Haren ustez, sistema hori ezar-
tzearekin batera, herritarrei zu-
zendutako hezkuntza-kanpai-
na bat egin beharko litzateke.

EROSKETA, «ESKANER MODUAN» 

Era berean, asmo berarekin,
produktuaren barra-kodea es-
kaneatu ondoren haren osaera-
ren analisia eskaintzeko disei-
natutako aplikazioak ugaritzen
ari dira. «Aplikazio horietako
askok irizpide desberdinak era-
biltzen dituzte. Batzuetan, pun-
tuazioa Nutriscoreren nutrizio
notaren edo elikagaiaren proze-
satze mailaren araberakoa da.
Batzuek irizpide desberdinak
nahasten dituzte», dio Laura Es-
quiusek, nutrizioan aditua eta
UOCeko Osasun Zientzien Az-
terlanetako irakasleak. 
Espainiako Kontsumitzaileen

Elkartearen (OCU) ikerketa ba-
ten arabera, mota horretako
aplikazio ezagunenak El CoCo,
Yuka eta MyRealFood dira. Eva
Esponaren iritziz, «oro har, tres-
na onak dira, erosketa egokia-
goa egiten lagun dezaketenak.
Baina aldez aurretik kontsumi-
tzaileak argi izan beharko luke
zein den elikadura osasunga-
rriaren eredua». OCUk eman-
dako epaiaren arabera, aplika-
zio horiek ematen duten

informazioa ez da osoa, okerre-
ko balorazioak eragin ditzake. 
Laura Esquiusen ustez, apli-

kazio horiek gero eta jende
gehiago bere elikadura ohitu-
rez arduratzea errazten dute.
Kontrako aldeari dagokionez,
«aplikazioen artean ebaluazio
irizpide desberdinak egoteaz
gain, kasu batzuetan informa-
zioa ez da eguneratuta egoten
eta, horrez gain, zehaztasun gu-
txiko balorazioak ere gerta dai-
tezke, aplikazioak ematen duen
informazioaren eta produktua-
ren benetako osaeraren arteko
aldea dela-eta».

MARKETINA EDO INFLEXIO PUNTUA?

Kontua da praktikan aplikazio
horiek eta egungo elikadura
osasuntsuaren testuinguruko
gainerako ekimenek nutrizio
ohiturak aldatzeko balio duten
edo moda edo marketin estra-
tegiak diren. «Biak dira», dio
Raquel Herrerak. «Ekimen ho-
rietako askok modu osasunga-
rrian jateaz arduratuta dagoen
erabiltzailea erakarri nahi dute,
merkaturatzen dituzten pro-
duktuen orbitan atxikitzeko». 
Gainera, Herrerak dioenez, 

baliteke kontsumitzaile guz-
tientzat eraginkorrak ez izatea:
«Kontuan izan behar da kontsu-
mitzaileari prezioen eta pro-
duktu eta ordutegien eskuraga-
rritasunaren arloan mesede
egingo dioten antolamendu eta
politika sistematikorik gabe, ne-
kazari eta beste ekoizle batzuen
interesak alde batera utzi gabe,
aplikazioak eta haiekin elkartu-
tako beste produktu batzuk
erosteko ahalmen handia duten
taldeetara mugatu daitezkeela».
Laura Esquiusen iritziz, «ga-

rrantzitsuena tokian tokiko eli-
kagaietan oinarritutako elika-
dura egitea litzateke, garaiko
eta hurbileko produktuekin,
eta elikagai horiek, gehienetan,
ez dute barra-koderik».Aplikazioak, hobeto aukeratzeko egokiak edo marketina? Jon HERNAEZ | FOKU

ELIKADURA
Elikadura osagaiak
eskaneatzeko aplikazioak,
moda hutsa ala joera
nutrizionalaren aldaketa?

UOC

Carlos Rios nutrizionistak sortutako Realfooding
mugimenduak elikagai ultraprozesatuak jarri ditu
jomugan; horrek bezala, Mikel Lopez Iturriaga «buru»
duen El Comidista webguneak eta gizarte-sareetan
elikadura aholku eta jarraibideak partekatzen dituzten
«instagramer» eta «influencer» direlakoak ugaltzeak
erakusten dute elikadura osasuntsuak gero eta
interes handiagoa pizten duela gizartean. 

JENDARTEA / b
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> «Sololuze gizakiaren diru-goseak hil du»

Alberto Sololuzeri, Zaldibarko
hondamendiak lurperatutako
langileari, agur sentikorra egin
dio Pedro Alberdi koinatuak
gutun batean. Eta zenbait ar-
dura seinalatu ditu. 
“Heriotza iragarri baten kro-

nika” izenburuarekin, sare so-
zialen bitartez gutun sentikorra
zabaldu du Alberdik, Sololuze
gogoan. «Ez, agintariok, Alberto
Sololuze behargina ez du men-
diak hil, gizakiaren diru-goseak
baizik. Eta diru-gose horrek
izen-abizenak ditu», dio Alber-

dik idatzian. Eta hauxe erantsi
du: «Abariziak batu ditu erai-
kuntzako enpresa-gizon eskru-
pulurik gabea eta sigla botere-
tsu bati lotutako politikari
ustela, eta ederki ulertu dira.
Zenbat eta diru gehiago, hain-
bat eta gutiziatsuago. Aseago,
goseago. Oi, Toribio Etxeba-
rriak burua altxatuko balu!».
Etxebarria, PSOE eta UGTko ki-
de izandakoa, Eibarko seme ku-
ttuna da eta 1936ko gerraren
ostean atzerrian hil zen. NAIZ+
atarian, gutuna osorik.

> Erraustegiaren aurka, gaur zapia buruan

Gaur manifestazioa egingo
dute Donostian erraustegiaren
aurka, Gurasos plataformak
deituta. Bertaratuko direnei
gonbita luzatu diete antola-
tzaileek, zapia buruan dutela
joateko, «indarra eta kemena»
irudikatzeko, “Kontuz, ama
naiz!” ekimenarekin lotuta. 
Manifestazioaren harira, bi-

deo bat argitaratu dute. «Kon-
tuz, ama naiz. Natura, bizitza,
etorkizuna naiz. Zertan ari za-

rete nirekin? Indarra eta ke-
mena dugu eta irudikatzeko
zapia jarri dut buruan», dio
haren mezuak.
Gaur gauza bera egiteko deia

zabaldu dute, 17:00etan Easo
plazatik abiatuko den mobiliza-
zioan zapia buruan jartzeko.
«Ez erre etorkizuna!», aldarri-
katu dute. Ekimen berri hau ere
bide juridikoa eta diplomatikoa
mobilizazioarekin uztartzeko
dinamikan kokatu dute.

> Koronabirusa, A gripea, izurri beltza... Twitterren mokoka

Koronabirusaren positiboak
planetaren luze-zabaleran he-
datzen ari dira. Azkena, Twitte-
rrera iritsi da. Hemen, txertoen
ordez, beste gaixotasun histori-
ko batzuekin topo egin du, eta
horrek agerian utzi du bere os-
pea eta hilgarritasun eskasa.
@Corona-Vid19 izenarekin,

koronabirusak sare sozialak
kolonizatu ditu. Egun gutxi-

ren buruan, 200.000 jarrai-
tzaile baino gehiago kutsatu
ditu. Hari aurre egiteko txerto-
rik ezean, beste gaixotasun
historiko batzuek egin diote
aurre histeria kolektiboari:
ohiko gripea eta A gripea; po-
lioak XX. mendearen hasieran
izan zuen arrakasta gogorarazi
du, baita izurri beltzak bere
urrezko garaia ere...
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I
turgaitz? Bai, bai, Iturgaitz. Jode. Benetan? Ez da
broma? Ez. Kar-kar-kar». Pentsa daiteke elkarrizketa
hori behin eta berriz gertatu dela aurreko astean zehar.
Batzuek bete-betean gogoratuko dute. Beste askori
haur edo gaztetxo gineneko politikaren oroitzapenak
ekartzen dizkigu. Ernaikoek orain deskubrituko dute. 

Oso atmosfera astuna izan zen 1990eko hamarkadaren
erdialdetik 2000ko lehen urteetara. Tentsioa handia zen,
horrela erabaki zuen ezker abertzaleak. Atentatuen berriak
eguneroko ogia ziren eta koordenadak Euskal Herria vs Es-
painia mailan kokarazi ziren. Ikurrinak eta kale borroka al-
de batean, polizia eta ilegalizazioak bestean. Albo batean, El-
karri, Gesto por la Paz... Ez zen inor garaile atera. Bueno, bai,
jeltzaleen alderdia, beti bezala. Iturgaitz orduko pertsonaia
politikoa da. Zurruna, sinplista. Ia-ia karikatura bat. Egin di-
tuen lehen adierazpen publikoen artean, Vox oso ondo da-
goela. Nostalgiko bat. Eta badakigu Espainian “nostalgiko”
hitza zeren eufemismoa den. 

Halere, beti erakarri nau gauza batek. Iturgaitzek euska-
raz ikasi zuen. Izugarrizko zailtasunarekin hitz egin du be-
ti, baina, posizio guztiak inoiz baino urrunago zeuden une-
an, PPko EAEko buruzagiak publiko aurrean eta medioetan
euskaraz hitz egiten zuen. Iturgaitzen euskara mailarekin
barre egitea nahiko furfuriatsua iruditzen zait (nerabe nin-
tzenean ez bezala, egia esan). Euskaraz aritzea, euskal jen-
dartearekiko erabateko deskonexioa ekiditeko sinbolo bat
izan zen nire ustez. PPk egin behar izan zuena. Oraindik
1970eatik zetorren olatu euskaltzalean geunden. Eta nazio-
gintza ere bizi-bizi zegoen. Gogoratzen euskal selekzioaren
partiduak? Giroa, egia esan, nahikoa futbolero zegoen, oso
“hooligandua” agian. Kalea beti kartelez beteta, baita insti-
tutuetako pasilloak ere, kamiseta erreibindikatzaileak geni-
tuen gehienok...
Oso bestelakoa da egun egoera. Markatzaile politiko ageri-

koenak desagertu egin dira gure arropatik. Politika ez da, oro
har, nerabeen elkarrizketetan agertzen, ez bada politikarien
aurkako ohiko klixe kontserbadoreetan. Eta euskararen erabi-
lera eta harekiko abegikortasuna maldan behera doaz.

Agian, ez dakit, revival txiki bat ez zaigu gaizki etorriko.
Espainiartasun erresumindua eta biziki kontserbado-
rea dugu berriro aurrean. Erabateko boterea ez izatea
jasanezin zaiona eta ezberdinari errezeloz, beldurrez
eta modu oldarkorrean erantzuten diona. 

Beharko dugu horren aurrean euskalduntasu-
na adierazi. Eta oraingoan euskalduntasun oso
heterogeneo bat proiektatu beharko dugu, ol-
darraldiari nagusitasunez erantzun ahal izate-
ko. Mundu osotik etorritako jendea barnebiltzen
duen euskalduna eta erroak hemen eta orain di-
tuena. Euskalduntasunaren erantzunak ez baitau-
de Antso III.ean, ez bada filmetarako. Portzierto,
film epiko on bat ere ongi letorke, Fredi Paiak beti
eskatu duen gisan. Baina bestela, orain bilatu behar-
ko ditugu euskaltasunaren gakoak. Prekariatuari bi-
zitza duina emango dion euskalduntasuna, sexuen
arteko arrakala gaindituko duen euskalduntasuna,
emakumeak kaletik beldurrez ibiltzearekin bukatu
duen euskalduntasuna, eskola segregazioa desage-
rraraziko duen euskalduntasuna, ingurunearekiko
oreka lehentasun izango duen euskalduntasuna, nor-
bera eta gainontzekoak maitatzeko eskubidea defen-
datuko dituen euskalduntasuna. Euskara hizkuntza

alai eta lagunarteko bezala biziberrituko duen euskal-
duntasuna. Eta hortara goaz. Iturgaitz, kaixo eta agur. •3 
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A
zken asteetan ugariak izan dira komuni-
kabide tradizionaletan emandako be-
rriei Twitterren kritika egin dieten me-
zuak. Kritikei erantzun ere egin diote
berriemaileek, Twitterren bertan. Ezta-
baida puntualetatik harago, interesga-

rria iruditzen zait ikustea zer den kritikagarri berri-
emate batean. Alegia, ikustea zer den kazetari bati
eskatzen dioguna honetaz edo hartaz berri bat ema-
ten duenean, eta zer den onartzen ez dioguna.
Duela hilabete inguru, Sortuko lau kide atxilotu zi-

tuen poliziak. Horren berri ematean, ETB2ko kazetari
batek esan omen zuen «ETAko lau kide» izan zirela
atxilotuak. Berehala etorri ziren kritikak Twitterren.
Duela hamar bat egun, berriz, “El Diario Vasco”-n al-
biste zabala argitaratu zuten, Usurbilgo San Juan suak
Zaldibarko suteek baino hamar aldiz dioxina gehiago
sortu zuela esanaz. Twitter sutan piztu zen: albistean
esaten zena gezurra zen. Eta, hori denok dakigu, kaze-
tari batek ezin du gezurrik esan albiste bat ematean.
Bi kasu horietan, ziztu batean erantzun zuten bi ka-

zetariek, txioari txioz erantzunez. Arrazoi zuten kriti-
koek: berriak ematean esan zutena ez zen zuzena, eta
berehala eskatu zuten barkamena. Orain, ez zitzatela,
mesedez, sutan kiskali: ez zuten gezurrik esan; okertu
egin ziren, eta hori oso desberdina da. Desberdina da,
bai. Gezurra esatean eta okertzean, bietan egiten du-
gu gauza bat berdina: faltsua den zerbait esaten dugu.
Hortik aurrerakoak, ordea, oso desberdinak dira bi ka-
suetan: gezurra esan duena jakitun da faltsutasun
horretaz, eta asmo osoz esan du faltsua dena, bestea
engainatzeko. Okertu egin dena, aldiz, ez da jabetu
zerbait faltsua esaten ari zela eta, beraz, ez zuen inori
ezer faltsua sinetsarazteko inongo asmorik.
Aldea handia da, eta kazetariaren asmoetan datza

alde osoa. Faltsua den zerbait esan dute biek ala biek,
baina, zein asmo zuten hori esatean, hori kazetariek
dakite. Bien argibideak bide horretatik etorri dira: ez
dira beren okerraz jabetu, ez zuten asmo makurrik.
Gainerakook, sinetsi ala ez sinetsi, horixe egin deza-
kegu. 

Beste kasu bat ere izan da duela hogei bat egun, be-
rriro ere Zaldibarko gaiari lotuta, eta oraingoan Eus-
kadi Irratian emandako albiste bati buruzkoa. Albiste-
giaren hasieran Zaldibarko gaian ETA nahastu izana
kritikatu zioten albistea eman zuen kazetariari. Kaze-
tariak, honek ere Twitterren, ezetz erantzun zion kriti-
koari: EAJk salatutakoa (ETA tartean zela, alegia) aipa-
tu zutela albistegian, ez besterik. Beraz, ez zegoen ez
okerrik, ez gezurrik: kazetariak ez zuen ezer faltsurik
esan, egia baita EAJk hori salatu zuela. Eztabaidan
urrats bat aurrera egin zuten kritikoek, ordea: arazoa
ez da berria ematean zer esan zuten, baizik eta horri
albistean lekua eman izana zen kritikagarria. Zerk me-
rezi duen albiste izatea eta zerk ez, hortxe eztabaida.
Esaten dugun guztia esaten dugu zerbaitegatik. Bes-

tearentzat «errelebante» iruditzen zaigulako, esango
luke komunikazioaren teoria handi batek. Inor ez zaio
lagunari gerturatzen eta «olagarroek hiru bihotz di-
tuzte» esaten, horrela, besterik gabe, zergatik eta
esandakoa egia delako. Albistegietan, berdin eta are
nabarmenago: entzule masa handi batentzat gai bati
buruz zer den errelebante erabaki behar du kazeta-
riak. 
Auzi baten inguruan posizio kontrajarriak daudene-

an, ahotsa nori eman izaten da erabaki beharreko
kontu bat. Gure demokraziarako joera itsuan, askotan
pentsatzen da alderdi guztiei berdin eman behar zaie-
la ahotsa. Horrela jokatzen dute, esaterako, hedabide-
etako eztabaida askotan: zerbaiten alde eta kontra
daudenak, biak eseri mahaiaren bueltan eta biei ireki
mikrofonoa. Aspaldi antzeman zaio joera horri bere
okerra, ordea: erakutsia badago homeopatia iruzurra
dela, ez da bidezkoa hedabide batean, mahaiaren
bueltan, mediku bat eta homeopata bat esertzea. Biga-
rrenari, merezi ez duen zilegitasuna ematen dio ma-
haian esertze hutsak. Zerbait faltsua defendatzen due-
nak ezin izan dezake zerbait egiazkoa defendatzen
duenak duen eskubide bera hedabide batean albiste
izateko.
Ez dakit, agian oker nago. Gezurrik ez dut esan, hori

seguru. •

{ koadernoa }

Twitter sutan

Auzi baten inguruan posizio kontrajarriak daudenean, ahotsa
nori eman izaten da erabaki beharreko kontu bat 

Joana Garmendia
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I
a hamazazpi urtez
Ipar Euskal Herriko
egunerokotasunaren
leihoa izan den “Ipa-
rraldearen orena” tele-
bista emankizuna aur-

kezten egon eta gero, agurtu
du lanbidea, baina Baionako
kulturazaleek oraindik guru-
tzatzen jarraituko dute, euska-
razko kultura biziarazten du-
ten ekimenetan parte hartzen
jarraituko baitu.

Erretreta hartu berri duzun
honetan, zeintzuk dira zure
etorkizunerako proiektuak?

Atzeratutako lan asko badut,
erretiratu behar nintzelako
utzia, eta orain horiek egin be-
har. Nire helburua da etxeaz
eta etxekoez okupatzea, behar-
bada orain arte egin dudana
baino gehiago, haiek hor iza-
nen dira eskatzeko. Baditut ak-
tibitateak, Baionan Kantuz,
Olentzero eta Karrikaldia, bes-
teak beste, bada hogei urte
baino gehiago horiekin nabile-
la, eta, noski, horiek ere jarrai-
ki  behar dira.  Hor gauden
gehienak hogei urte gehiago
dauzkagu ere, beraz unea da
erreleboa atzemateko.

Argazkiak: Guilllaume FAUVEAU

«Iparraldea ez zen

existitzen ni sortu

nintzelarik, hemen

Frantzia zen, Euskal

Herria molde

folklorikoan esaten

zen. Euskarak ez

zuen aterabiderik,

galtzerat zihoan,

ahantzi behar zen

euskara»

Berez ez zenuen kazetaritza
ikasketarik egin, baina ko-
munikabideen arloan lanean
aritu zara urte luzez. Nola
abiatu zenuen ibilbide hori?
Ni naiz, Euskal Irratietako be-
launaldi batzuk bezala, irrati
libreen umea. Irrati libreen le-
gea 1981ean izan zen, eta uda
horretan sartu nintzen Radio
Adour Navarre, Iparraldeko le-
hen irrati librean, orduan egi-
ten baitzuen Loiola Irratiaren
errepikagailuari esker oren er-
di bat euskaraz eta frantsesez.
Han aurkitu nuen Bernadette
Argain, orain Irulegiko Irratian
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dena. Hartan eman nituen hi-
ruzpalau urte, soldaduska ai-
tzin. Han gurutzatu nituen Jo-
jo Bidart, Pantzo Etxegarai eta
Ttotte Darguy, besteak beste. 

Saiatu nintzen informatikan
lan egiten, baina badirudi in-
formatikak ez ninduela nahi,
eta, lanik gabe nintzelarik, Tto-
ttek deitu ninduen orain Fran-
ce Bleu Pays Basque bezala
ezagutzen den irrati publiko-
tik, erranez Pupu Oyhanburu-
ren ordezkoa bilatzen zutela,
berak erretreta hartzen zuela-
ko, eta hartan sartu nintzen.
Horri esker, Allande Boutin
ezagutu nuen; berak garaian
ETBn lan egin zuen, lehen tele-
bista esataria izan zen, eta
hark utzi zuenez, nik segitu
nuen, 1993ko urtarrilaren 3an.
Hor aurkitu nuen Inma Alva-
rez, nire lankide gelditu dena,
ia hamar urtez, eta geroztik
Euskal Telebistan aritu naiz. 

Eta 2019ko abendura arte
«Iparraldearen orena» aur-
kezten aritu zinen urte luzez.
Bai, kazetaritzan sartu banaiz
da, noski, euskaraz lan egiteko,
eta euskaraz komunikabideak
sustatzeko, baina baita Iparral-
dea ezagutzeko ere. Nire hel-
burua ere bazen Iparraldea
‘iparraldetzen’ laguntzea ko-
munikabideen bidez, nire ha-
rritxoa ekarriz. Eta uste dut
horrek, baita beste hedabidee-
tan euskarari buruz egin diren
indar guztiek ere dutela Ipa-
rraldea lauzkatu, eta orain le-
hen instituzioa ikusteko plaze-
ra izan dugu, ez bainuen uste
bizi nintzeno ikusiko nuenik. 

Mugimendu bat izan da, eta
ni oso kontent naiz mugimen-
du horretan parte izanaz tele-
bistatik. 1993an telebista zen
hedabiderik modernoena,
orain gainditua da hori guztia.
Uste dut “Iparraldearen orena”
saiori esker jendeak bere bu-

rua ezagutu duela, eta Iparral-
deari buruz euskaraz pentsa-
tzen lagundu duela.  

Euskarazko hedabideen bi-
tartez euskal kontzientzia
sortzen harritxoa jarri duzu-
la erran duzu.
“Iparraldearen orena” izan da
eta oraindik bada euskaraz
osoki den telebista saio baka-
rra, egunero ematen dena. Se-
guruenik ere Euskal Telebistak
gehiago egin dezake, eta egin
izan du Iparraldean momentu
batean, baina hori horrela da.
Komunikabideen erabilpenari
buruz egin den ikerketan, na-
bari da jendeak eskatzen duela
euskarazko edukia, eta hori da
hainbat urtetan egin den lana-
ri esker, eta beharbada “Ipa-
rraldearen orena” saioak berak
egin duen lanari esker.

Gogoratzen naiz  1993an
Baiona, Angelu eta Biarritzeko
distrituetako auzapezak ziren
Henry Grenet, Michel Bonnet
eta Didier Borotra, oso urruti
zirenak euskal gaiez, Eli Gal-
dos Gipuzkoako ahaldun na-
gusiarekin elkartu zirela, eta
nik horien aurrean egin nion
elkarrizketa euskaraz. Kamera
atzean sumatu nuen, beharba-
da amets egin dut, baina ikusi
zutela bazela telebista bat eus-
karaz ari; uste dut hori erakus-
tea momentu horretan ga-
rrantzitsua zela. Hori bera
egin dute ere irratiek euskaraz.  

Horrek erakusten du Euskal
Herri osoko errealitatean sar-
tzen dela, zeren eta frantsesez
«Pays Basque» erraten delarik
Iparraldeari mugatzen da, bai-
na horrekin erakusten da zein
den Euskal Herria, hori jada-
nik garrantzitsua da, zenbait
zirkulutan. 

Euskararen Erakunde Publi-
koak 2019an egin zuen iker-
ketaren arabera, herritarren

%42k euskara hutsezko heda-
bideren bat kontsumitzen du-
te Ipar Euskal Herrian. Zein
irakurketa egiten duzu?
Nahiz eta euskal komunitatea
handitu den, maleruski Ipa-
rraldean  ez da gehiengoa. He-
men 3.000 pertsona gehiago
badira urtero; kanpotik etor-
tzen dira, beren ohiturekin,
beren hizkuntzarekin, eta guk
egiten dugunetik urrun dira.
Hala ere, nik ikusten dudana
emaitza horietan da funtzio-
natzen duela proposatzen du-
gunak; euskal hedabideek pro-
posatzen dutena kontsumitua
da. Gehiago egin behar dela,
dudarik ez, zeren irrati libreak
hasi zirelarik, Euskal Irratiak
puntan ziren, eta Euskal Tele-
bista etorri zelarik, puntan gi-
nen, baina orain, beharbada
nire kontua da sare sozialetan
konturik ez dudalako, baina
iruditzen zait hor horizontea
urruntzen ari dela. Baina hala
ere aitzinatzen gara. 

Zer aldatu da kazetaritzan?
Kazetari euskaldunen kopu-
rua. Ni hasi nintzelarik, irrati
libreak baino lehen, euskal ka-
zetari bat zen irratian, Marie-
Pierre Herguy, eta gero bazen
Janbattitt Dirassar “Sud Ouest”
egunkarian. Kazetaritza eta
euskara elkarrekin, ez zen hel-
buru bat. Euskal Irratiekin,
Euskal Telebistarekin kopurua
emendatu da, Hegoaldetik eto-
rri direnak ere badira. 

Historia segitzen aritu zara
azken hamarkadetan, nola
garatu da Ipar Euskal Herria?
Lehenik Iparraldea ikusteko
moldea,  Iparraldea ez zen
existitzen ni sortu nintzelarik,
hemen Frantzia zen, Euskal
Herria molde folklorikoan esa-
ten zen. Euskarak ez zuen ate-
rabiderik, galtzerat zihoan,
ahantzi behar zen euskara. Ni

«Kazetaritzan
sartu banaiz izan

da euskaraz lan
egiteko, baita

komunikabideak
euskaraz

sustatzeko»

GUILLAUME IRIGOYEN

Ipar Euskal Herriko lehen telebista

kazetari euskaldunetako bat izan zen, eta

gaztetatik euskarazko kultura sortzen eta

sustatzen aritu da eremu ezberdinetan.

Bere ibilbideari begira, egungo gizartea

ulertzeko gakoak ematen ditu.

Idoia Eraso

KAZETARIA ETA KULTURGILEA



herritarrak

eta nire belaunaldia hortik
partitu gara, eta orain ikusten
dut euskal hezkuntza badela
irakaskuntza sail guztietan,
Iparraldeak bere erakundea
baduela, eta ikustea badela
Euskal Herriko Laborantza
Ganbara alternatiboa. 
Gauzak aldatu dira, tresnak

sortu dira, aldi guztiz mugitu
da gizarte zibila, eta hori oso
inportantea da, kohesioa atxi-
kitzea momentu latzetan au-
rrera egiteko. Gaztetan geni-
tuen hainbat amets ikusi
ditugu betetzen, adibidez nik
ikusi dut duela hamar bat ur-
te, izugarriko efektua egin zi-
dan zerbait, lehen aldikoz 14
urtez behitikako bertso txa-
pelketa batean, zazpi probin-
tzietako hamalau gazte bertso-
tan ari  ziren,  probintzia
bakoitzetik bi, eta bakoitza be-
re euskalkian ari. Nazio mai-
lan gauza batzuk egiten dira
euskaraz, eta guk amesten du-
gun ereduak funtzionatzen du.

Hego Euskal Herriarekiko da-
goen harremanean zein gara-
pen ikusi duzu?
Iruditzen zait lehen ameslaria-
go ginela. Badut sentsazioa
momentu batean elkar gehia-
go kasu egiten geniola, mo-
mentu bat da beharbada, edo
beharbada ni naiz. Elkarren ar-
teko lotura horiek ez dira
hainbeste indartu, eta behar-
bada laxatu ere egin dira. Gi-
zartean, zenbat aldiz ez dudan
entzuten «zuek frantsesak»;
badakit ez dela gaiztoki erra-
ten, baina guk erantzuten du-
gularik «zuek espainolak», or-
duan denak gaizki dira. 

Olentzero, Karrikaldia eta
Baionan Kantuzen parte har-
tzen duzu. Ekimen horiek
euskal kulturak Baionan ere
presentzia izateko sortu zi-
ren. Zein zen egoera abiatu
zenituztelarik?
Iruditzen zitzaigunez dena
egiteko zegoela, pentsatzen

genuelarik egiten ahal genuela
zerbait, egiten genuen. Lehena
Dantzazpi izan zen, Ibaialde
elkarteak asmatu zuen (ni ez
nintzen hor ari), horrek zuen
bidea ireki Baionan Kantuzi
baita Karrikaldiari, eta eraku-
tsi du euskal kultura oso ego-
kia zela hiriarentzat. 
Gure gazte denboran euskal

kultura modaz kanpoko gauza
bat zen, baserrikoa, hiltzera
kondenatua. Nolazpait aber-
tzalegoarekin batera garatu
zen; abertzalegoa oso anitza
izan da, eta kulturan ere gara-
tu da. Kulturari buruzko gauza
berriak sortzen joan ziren, Na-
farroaren Eguna esaterako, ga-
rai horretako kultur asteak ga-
rai  horretan izan dira
abertzaleentzat eta euskaltza-
leentzat euskaltasuna zabal-
tzeko molde bat. Garaiko me-
zu bat zen ere, oso ongi zela
ideologia, baina behar zela
ekin lekuan berean, eta horre-
tarako kultura zen gehienbat.

Guk nahi berezia baitugu ho-
rretarako, saiatu gara tresnak
sortzen hirian ere izan zedin
euskal kultura, eta horren bi-
dez euskara eta euskaltasuna. 

Ekiteko modu hori nola gara-
tu zen? Zein izan zen bidea?
Hasieran gauzak oso ttipi abia-
tu ziren. Lehen Dantzazpietan
gazteak oso gutxi ziren, 100
bat pertsona. Baionan sortu zi-
ren bai Dantzazpi, bai kantu li-
burutxoak, sakelan ibiltzekoa
festa garaian, eta gero hedatu
dira Euskal Herri guztian, ez
zen existitzen duela 30 urte. 

Dinamika ezberdin horietan
aipatu dituzun «gu» horiek
nortzuk zarete?
Adibidez, Baionan Kantuz sor-
tu zen ikastoletatik, eta geroz-
tik bere bidea egin du, zeren
eta gu atera gara ikastolatik
gure haurren heinean. Nukle-
oa ikastola da eta inguruan
beste batzuk badira. Olentzero
ikastolatik abiatu zen ere, eta
sortu da horren inguruan
Baionako peña, elkarte eta ko-
roekin, Baionako Olentzero
deitutako elkarte bat da, eta
horretan nabil. 
Karrikaldi da Ibaialde, Lei-

nua, Tuntuna (Baionan Kantuz
egiten duena), Orai Bat eta Tri-
kili Trakala dantza taldea. Ho-
riek gara gu; “gu” gara proiek-
tu bat ,  jende multzo bat ,
elkarte edo ez, eta jo aitzina. 

Liburu bat ere argitaratu ze-
nuen gaztetan idatzi zenituen
antzerkiekin. Bide horretan
segitzeko asmorik bai?
Okasionea bada. Nik egin ditu-
dan gauza guztiak eta euskal
mugimenduan askotan gau-
zak kolektiboki egiten dira.
Horrek dependitzen du kolek-
tiboki baden buru bat edo ez,
eta horren arabera sartuko
naiz edo ez.

«Euskal kultura

nolazpait

abertzalegoarekin

batera garatu da.

Abertzalegoa oso

anitza izan da, eta

kulturan ere garatu

da, gauza berriak

sortzen joan dira»“
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K
oronabirusaren hedapena dela-
eta harrituta igaro dut astea.
Neure artean, pentsatu dut gidoi
pobreagoko film eta telesailak

kontsumitu ditudala, eta gaitzaren ingu-
ruan zabaldu den izuak neurriz kanpoko
dimentsioa hartu duela.
Asteazkenean, «lasaitasun» eta «kon-

fiantza» mezuak helarazi zituzten Eusko
Jaurlaritzako Osasun Saileko arduradu-
nek. Dirudienez, EAEn atzemandako ka-
suen gehiengoa probak egin ondoren
baztertu dituzte. Etorkizunean ager dai-

tezkeen kasuen aurrean, berriz, kontin-
gentzia plan bat abiarazi eta Jaurlaritzako
hainbat sailen arteko mahaia eratu dute.
Osteguneko lehen bileran, Iñigo Urkullu
lehendakaria izan zen buru.
Barka iezadazue, baina Eitzagako za-

bortegiaren auziaz egin den kudeaketare-
kin alderatu dut. Kasu hartan, luizia ger-
tatu eta astebete baino gehiagora etorri
ziren prebentzio neurriak: Ermuko, Ei-
barko eta Zaldibarko herritarrek ez zitza-
tela etxeak egurastu; ariketa fisikoa
saihets zezatela; Eitzagako baserritarrek

ez zezatela barazkirik saldu... Eta korona-
birusak Txinatik Italiarako jauzia egin
duen aldi berean, Verter Recyclingek ku-
deatutako zabortegiaren berriek albiste-
gien erditik aurrerako postua hartu dute. 
Izan ere, koronabirusaren harirako

kontingentzia plana gripearen kanpaina-
rekin urtero martxan jartzen denaren an-
tzekoa omen da. Gaiari albistegiko lehen
hogei minutuak eskainiz iragartzen al
dute hura ere? Edo eragina du apirilaren
5eko Eusko Legebiltzarreko hauteskunde-
en kanpainaurreak? •

hutsa

Koronabirusaren ke-lainoa

Nekane
Zinkunegi

Barandiaran

hutsa

K
atarro galanta harrapatu du,
marranta eta eztula. Eztul oso
itsusia dauka, betidanik. Arte-
an ez ditu hamar urte eta eztul

egiten duenean ehun urtetik gertukoa
dirudi. Horrelakoa da bere eztula. Lo-
tsatu egiten da bere eztulaz eta besoa-
rekin tapatzen du ahoa eztul egitean,
medikuak agindu bezala. Egun osoa
etxean egon da eta erosketak egitera
joan gara, pixka bat mugitzearren. Su-
permerkatu jendetsuan sartu orduko
konturatu gara, bai ni eta bai bera, ez
dela ideia ona izan. 
Eztul egiten duen bakoitzean –nahiz

eta oso ondo gordetzen duen– ingu-

ruan baten bat begira geratzen zaio eta
pausoa aldatzen du, urruntzeko. Beste
batzuek ahopeka aipatzen dute muti-
koaren eztul itsusiarena. Eta hari eta
niri begiratzen digute. «Nola ekarri du-
zu haurra supermerkatura eztul itsusi
horrekin?», esanez bezala. Eta maskara
gabe, gainera.  
Bai, oso gaizki sentitu gara. Besteen

beldur guztiak iltzatu zaizkigu azalean
eta ez zaigu batere gustatu toki hori;
«errudunarena», «seinalatuarena»,
«susmagarriarena», «arriskutsuarena».
Ariketa gogorra izan da, baina baliaga-
rria. Gure azalean probatu dugu jen-
darte honek hainbeste jenderentzat

erabili ohi duen botika, mesfidantza-
ren pozoia. 
Ez dugu koronabirusak gu erotzerik

nahi. Tamaina hartu nahi diogu eta
zentzuz jokatu, alarmismoan erori ga-
be. Baina ez da erraza. Auskalo egune-
an zenbatetan entzuten dugun hitz ho-
ri azkenaldian. 
Etxera bueltatu gara, erosketak pula-

menturik gabe eginda, eta bost urteko
ilobak esan digu oso kezkatuta dagoela,
bere lagun Oihaneren amona Donos-
tian bizi delako. «Eta?», gure galdera
harrituta. «Ba koronabirusa Donostiara
iritsi da eta nire lagun Oihane oso kez-
katuta dago». •

0hutsa

Besteen beldurrak gure azalean

Amagoia Mujika
Telleria
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O
rioko Este-
ban Gozate-
gi arotza ai-
tarekin hasi
zen lanean
o r a i n d i k

ere mutil koskorra zela, duela
mende erdi pasa, Gipuzkoako
herriko Mutiozabal ontziolan.

Aurrena zerrak zorroztuz, egu-
rrak ekarriz, intendentziako
lanak eginez. Zurezko ontzigi-
lea da oriotarra, nabigazioare-
kin batera Egipton, K.a. 3000.
urtea baino lehen, sortutako 
lanbide zahar eta magikoaren
Euskal Herriko azkenengo or-
dezkaria.  

Aitaren alboan ontziolan jar-
dun zuenean ezagutu zituen
arrantzarako egurrezko bapo-
reak egiten aritu izan da, jate-
ak ere egindakoa da, batelak
eta motor txikiak baita. Beti
egurrarekin lanean aritu izan
da Gozategi, eta, opari gisa ia,
bere ibilbidearen azken urteo-

tan, XVI. mendeko “San Juan”
baleontziaren erreplika eraiki-
tzeko lanetan aritu da, orduko
teknikak erabiliz gainera, Pasai
San Pedroko Albaola ontzio-
lan. Dena egurrarekin, ia dena
haritzarekin. 
Gaur bertan hartuko du erre-

tiroa Gozategik. Urduritasuna
nabari zaio, beti oso gustuko
izan duen lanbideari agur esa-
teak pena ematen diola aitor-
tzen du eta, etengabe, «pribile-
giatua eta eskertua» sentitzen
dela azpimarratzen du. «Oso
gustura ibili naiz lanean, la-
gun onak egin ditut eta nire-
kin oso ondo portatu dira. Oso
eskertuta nago Albaolako au-
kera eman zidatelako segitze-
ko. Dakidan dena erakusten
saiatu naiz etortzen direnei.
Hona hiru urteko ikastaro ba-
terako datoz, toki guztietatik:
frantsesak, greziarrak, belgika-
rrak, italiarrak, austriarrak…
Ondo preparatuta daude. Ber-
takoak bost arotz gaude eta,
aprendiz, hemezortzi mutil».

ZUNTZA ETA TXAPA VS EGURRA

Bere erretiroarekin, tradizio ba-

ti, historia bati, akabera emango

ote zaion sentitzen al du Gozate-

gik? «Hemen arotzak dezente

daude eta onak ere badatoz atze-

tik. Orain, ze lanbide izango du-

te? Hori beste kontu bat da. Gu

egurrezko ontzien konponketak

kito egitean geratu ginen. Zor-

tea, pribilegioa izan dut Albao-

lan nik ikasitakoa erakusteko

eta hemen asko ikasi duen ha-

rrobia dago. Baina ez naiz baiko-

rra zurezko ontzigintzak Euskal

Herrian izango duen geroarekin,

ez bada itsas ondare kontuetan

edo aberats baten kapritxoekin,

egurrezko ontzigintzak ez du

etorkizun argirik»

Gozategirentzat zuntzak eta
txapak desegin zuen egurrez-
ko ontzien negozio osoa. «Le-
henago bazter guztietan ego-

infraganti

Gaur, 66 urte beteta, aitarekin 12 urterekin aprendiz
hasitako Euskal Herriko azken zurezko ontzigileak erretiroa
hartu du. Jakintza milenarista baten azken mohikano
honentzat gustuko lanean ez da aldaparik. Pribilegiatua
sentitu da, beti eta beteki. Ez da baikorra lanbidearen
geroarekin baina Albaolako arotz gazte apartekin harrobia
ziurtatuta utzi du.

ESTEBAN GOZATEGI

Esteban Gozategi, XVI. mendeko «San Juan» baleontziaren erreplika garai hartako teknikak erabiliz eraikitzeko lanetan.  Gorka RUBIO | FOKU



herritarrak

ten ziren egurrezko ontziak,
besterik ez zen. Behin zuntza
eta txapa sartzen hasi zirene-
an, denak desegin ziren. He-
men kristoren ontzi ederra
egiten ari dira [XVI. mendeko
“San Juan” baleontziaren erre-
plika], baina, horrelako batzuk
ez badira, niri ez zait iruditzen
etorkizuna dagoenik».

Ezta aberatsen yateetan ere?
Balitekeela dio. «Yate horien
barrunbeetan oraindik egurra
erabiltzen da, mahaiak, oheak,
dekorazioak egurrezkoak iza-
ten dituzte. Nahiz eta zuntza
erabili, kubiertan ere egurra
izaten dute. Horretan egongo
da igual etorkizuna, luxu eta
kapritxoz betetako yateetan.
Baina bestela egurrezko on-
tziak ez dut uste gehiago egin-
go direnik, ez bada kapritxoso
batek agindu eta ordainduta,
‘kosta ahala kosta egurrarekin
egingo dut’ tematzen ez bada
norbait».

Baina iraungo al dute zun-
tzezko eta txapazko ontziek
egurrezkoek iraun duten bes-
te? Buruarekin baietz egiten
du Gozategik. «Egurra baino
material gogorragoak dira eta
gauza bat ederra dutena man-
tenuarena da. Egurrezko bapo-
reak, nahitaez, urtero edo bi
urtetik behin geratu eta begi-
ratu behar izaten dira, txukun
eduki, egurra pixka bat ustel-
tzen hasten bazaizu, egur hori
besteak jaten hasten baita.

Gaitza kentzen ez badiozu, izo-
rrai! Txapazkoek ere izaten du-
te mantenua, baina ez hain-
besteko zerarik». 

EGURRAREN MAGIA

Prozesu osoa, hasieratik, beraiek

zuzentzen ote duten galdetu

diogu. Basora joan eta egurra

beraiek aukeratzen ote duten.

«Nik hori ezagutu dut. Lehen, ai-

ta zena basora joaten zen arbo-

lak aukeratzera. Euskal Herrian

bertan ibiltzen ziren, Sakana eta

Gasteiz alde horretan. Seguru ez

nago non, ni oso mutil koskorra

bainintzen egurrezko baporeak

egiten ezagutu nituen garaian.

Baina akordatzen naiz Kanpe-

zun zerratzen zituztela egurrak.

Beti haritza, egituretan, arma-

zoietan, beti haritza. Albaolan

ere hala da. ‘San Juan’-ek dena

haritza darama, goiko zati bate-

an pinua kenduta». 
Baina Gozategi bezalako aro-

tzek geometria eta mekanika

arauen ezagutza ere beharko du-

te, ezta? Nola moztu egurrak,

zein angelurekin... «Hori batik

bat planoetan etortzen da. Ber-

tan azaltzen dira ze gradu eman

eta horrelakoak. Planoetatik ate-

ratzen duzu ze kaida, neurri eta

abar eman behar dizkiozun, ze

gradu dituen, hau hona doa,

hau hara...».

Egurrarekin aritzeak magia

berezia omen du. Bizirik dagoe-

lako, usaindu daitekeelako…

«Hori ofizio guztietan egongo

dela iruditzen zait, jartzen dio-

zun gogo eta arretaren arabera-

koa izango dela. Neroni bizi

osoa horretan jardun naiz, gus-

tura beti; ontziari piezak pega-

tzean zerorrek poza hartzen du-

zu, badoala gora. Horixe da

magia. Eredua egin, egurra bila-

tu, egurra ekarri, trazatu, moz-

tu, eta, behin pegatzen diozune-

an, esaten duzu, ‘beno, gauza

polita geratuko da behintzat’.

Horrek poza ematen du, bai». 

«Egurrezko ontziak urtero edo bi urtetik behin 
begiratu behar dira nahitaez, egurra pixka bat
usteltzen hasten bada, egur hori besteak jaten
hasten baita. Gaitza kentzen ez badiozu, izorrai»

«Ez naiz baikorra zurezko ontzigintzak Euskal
Herrian duen geroarekin. Ez bada itsas ondare
kontuetan edo aberats baten kapritxoekin,
egurrezko ontzigintzak ez du etorkizun argirik»

Gozategi, egurra lantzen eta
bere jakintza Albaolako
aprendizekin partekatzen. 
ALBAOLA Itsas Kultur Faktoria



rako kanpora joan behar da.
Bretainian badaude egurrezko
baporeak egiten dituztenak,
Galizia aldean ere oraindik
funtzionatzen dute pixka bat,
baina hemen ez. Ez bazaizu
horrelako itsas ondareko lan
bat etortzen edo dirua duen
baten batek ez badu kapritxoa
izaten...».

Lanbidean dakien jendea be-
har dela dio, eta beste jende
asko. «‘San Juan’ baleontziare-
kin, adibidez, bost urte dara-
mazkigu eta beste urte eta erdi
beharko dugu bukatzeko, pen-
tsa. Ordu asko egin eta kolpe
asko eman behar izaten dira
hemen! Jakina, baleontziarena
ez da lan normala, garai bate-
ko moduetan egin behar dugu.
Arrantzontziek ondo pegatuta
edukitzen zituzten pieza guz-
tiak; ‘San Juan’-en kasuan, pe-
gatu behar den tokietan brea
eman eta pegatzen dira zatiak,
baina armazoiak eta ligazoiak

elkarrekin asko pegatu gabe
daude, nahiko libre, harritze-
koa da elkarrekin pegatu gabe
nola eraikitzen zituzten ordu-
ko ontziak».

ETXEKOAK ZAINDU

Eta hemendik aurrera nola ima-

jinatzen du egunerokoa? «Bi bi-

loba dauzkat, suhiak eta alabak

lana egiten dute eta Orion bi bi-

loba txikiekin ibiliko naiz, ikas-

tolara eraman, jaso... Gero, anaia

paraplegikoa dut, gurpil aul-

kian, eta zaindu beharra dago,

txandatuz-eta. Andrea bi umee-

kin ibiltzen da, gero harengana

joaten... Anaia 70 urte betetzear

da eta adin horretatik aurrera

arreta handiagoa behar du».  

Gaur erretiroa hartzean zeo-

zer egin beharko dutela dio,

«hainbeste urte elkarrekin egon

ondoren!». Ongi mereziak izan-

go ditu denak. Bejondeiola! •
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Gozategi 57 urterekin hasi zen

Albaolan lanean. Ez da oso ohi-

ko lantoki berri batera adin ho-

rrekin sartzea. 

LANBIDEAREN ETORKIZUN BELTZA

Bere ibilbidea gogoratu du be-

rriz: «Xabier Agoterekin gogora-

tu nintzen lanik gabe geratzean. 

Bisita batera etorri zen Orioko

Mutiozabal ontziolara eta ko-

mentatu zidan: ‘noiz edo noiz

zerbaiten beharrean bazabiltza,

esadazu lasai’. Eta gure ontziola

deklibera joan zenean, ba gogo-

ratu nintzen. Izaten da ba, ‘Xa-

bik hola eta hola esan zidan, eta

badaezpada ere deitu egin behar

diot’. Izan ere, ongi esan duzu-

nez, 57 urterekin nora zoaz? Ze

tailer mekaniko edo elektrizis-

tan emango dizute lana?» 

Bazekien bere lanbidea «bu-

katuta» zegoela. Egurrezko on-

tziolarik ez zegoen inon. Agoteri

deitu eta bazeuzkala proiektu

batzuk eta pixkanaka behintzat

hasteko esan zion. «Pare bat ur-

tez lanaldi erdiz egon nintzen,

hemen baziren-eta errekupera-

tzeko egurrezko ontziak. Gerora

‘San Juan’ baleontzia egiten hasi

ginen. Pozgarria izan zen. Ikus-

garria».

Ofizioari ez zion aterabide-
rik ikusten, etorkizun iluna
zuen. «Hemen behintzat ez.
Badaude yateak-eta barruan
egurra erabiltzen dutenak, bai-
na hola, lan fuerteak, ontzi
osoak egurrez egitea, horreta-

«‘San Juan’ baleontziarekin bost urte
daramazkigu eta beste urte eta erdi beharko
dugu bukatzeko, pentsa. Ordu asko sartu eta
kolpe asko eman behar izaten dira hemen»

«Eredua egin, egurra bilatu, egurra ekarri,
trazatu, moztu, eta, behin pegatzen diozunean,
esaten duzu, ‘beno, gauza polita geratuko da
behintzat’. Horrek poza ematen du, bai»

Esteban eta anaia Agustin
Gozategi aitarekin,
Mutiozabal ontziolan
lanean. Ezkerrean, Albaolan
ateratako erretratua. 
ALBAOLA Itsas Kultur Faktoria 

Gorka RUBIO | FOKU

Mikel Zubimendi Berastegi
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«Lolita Azpeitiko
neska politta…»
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A
urtengoz, joan dira inauteriak, gure ingu-
ruan hain sentsazio ezberdinak pizten di-
tuzten festak. Badago edozein lekutara
joango litzatekeen jendea mozorrotzea-
ren inguruan edozer gauza entzun aurre-
tik. Beste batzuk, berriz, urte guztian egun

hauen zain amorratuta egoten dira. Gure kasuan, Azpei-
tian, egun maiteak dira orokorrean; sokamuturra, aste-
arte goizeko diana, desfileak eta karrozak, txikiteo ele-
gante eguna… Hain biziak izaten dira inauteriak!
Ostegun gizen ilunabarrean plazan banda entzun nuen

inauteriko kantuak jotzen: «Lolita Azpeitiko neska poli-
tta...». Eta han entzuten zegoen jende mordoari inauteri-
ko gogoa pizten hasi zitzaion, odola bor-bor zainetatik
barrena. Nahi gabe gorputza batetik bestera dantzan jar-
tzen askori.
Gure gazteak ere hala ibili dira, irrikaz mozorroak

prestatu, ileordeak erosi, etxeko ganbarak astindu… Aur-

ten udaberria aurre-
ratu zaigun hone-
tan, mozorroak ere
egokitu egin behar
izan dira. Klima al-
daketa horraino. 

Zenbat oroitzapen
gazte  gara ikoak,
zein ederrak izaten
ziren inauter iak !
Hango mozorroak,
lehen aldiz elegan-
tez  j anzten  g inen
egun berezi  hura…
zenbat maitasun is-
torio eta zenbat de-
samore! Lehendabi-
ziko gaupasak, lehen
konfidentziak, lehen
musuak!
Mozorrotzeak ba-

du harremana zure
barneko haur horre-
k in  konektatzeko
gaitasunarekin, jo-
lasteko eta ondo pa-
satzeko gaitasunare-
k in .  Ber r i ro ere

pailazo bihurtzea edota rol joko horretan, antzerkian
egiten den moduan, disoziatu eta, adibidez, Rosalia
bihurtzea. Hori sekulakoa da.
Badu harremana irudimenarekin eta zure buruaz barre

egiteko gaitasunarekin, lotsak gainditzearekin, eta egun
batez behintzat zure eguneroko errutina estutik atera
eta dena posible dela sentitzeko ahalmenarekin.

Hala ere, aurten badut gazi-gozoa den sentsazioa,
neure buruari disfrutatzeko baimena ematerakoan
kontraesana sentitu baitut. Urte hasiera gogorra iza-
ten ari da, nahasia. Gure alboan, hogei kilometro eska-
sera dagoen Zaldibarko zabortegiaren gaiak barruak as-
tindu dizkit! Hango bi gizonen gorpu galduek mina eta
haserrea sortzen dute, baita Eibar eta Ermuko eskoletako
leiho itxiek, haurdunentzako pauta bereziek eta inauteri
debekatuek ere.
Zabor usaina dario guztiari, ezta? Ez al da horrela? •

Inauteriek badute gure barruan zerbait pizteko eta mugitzeko gaitasuna. Gari GARAIALDE - Juan Carlos RUIZ | FOKU

Ana Elosegi Serna 
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea
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EMAKUMEEN AURKAKO EPAIKETA, DUELA BERROGEI URTE

Juantxo EGAÑA

TXEMA ORMAZABAL

1979an 11 emakume epaitu behar zituzten Bilbon abortatzeagatik edo horretan laguntzeagatik. Emakume horien adina 33 eta 46 urte bitartekoa
zen, eta haien egoera ekonomikoa, kaskarra. Epaiketak oihartzun handia izan zuen, eta elkartasun itxialdiak eta manifestazioak izan ziren Bartzelo-
nan, Madrilen, Valentzian, Sevillan, Kanarietan, Bilbon... Poliziak behin eta berriz erreprimitu zituen sostengu manifestazioak. Europako hainbat leku-
tan ere emakume haien aldeko sostengua agertu zuten. Euskal Herriko hainbat udalek Basauriko 11 emakume haien aldeko mozioak onartu zituzten,
eta kasu batzuetan haientzako amnistia eskatu zuten. Fiskalaren eskaera, guztira, 100 urtetik gorakoa zen. 1.300 emakumek, tartean aktoreak, abes-
lariak, idazleak eta kazetariak, “Nik ere abortatu dut” goiburupeko agiria sinatu zuten, eta abortatzen lagundu zutela aitortzen zuten 1.200 gizonek,
haien artean intelektualak, artistak eta kazetariak zeudela, antzeko idazki bat sinatu zuten. 1979an, bertan behera utzi zuten juizioa, baita 1981eko
ekainean ere, bi akusatu ez zirelako agertu. 1982an egin zuten epaiketa eta emakumeen egoera ekonomikoa aringarritzat jo zuten. 1983an indultatu
egin zituzten. Argazkian, elkartasun manifestazioa Bilbon, 1981eko ekainaren 16an bertan behera utzi zuten epaiketaren egunean. 




