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A
stearte goizean itxi zuten akordioa Euro-
par Batasuneko estatuburu eta gobernu-
buruek. Gailur luze horretaz gauza bat
behintzat argitu dugu: lau gaupasa baino
gehiago ez dutela jasaten Europar Batasu-
neko liderrek. Hori izan zen Nizako akor-

dioa ixteko behar izan zuten kopurua ere. Gailurren
iraupenaren muga horren bueltan dago. 
Beste zenbait gauza ere argitu dira Bruselan. Esate ba-

terako, zuzeneko transferentzietan zenbat diru gastatuko
duen EBk, eta kredituen poltsa zenbatekoa izango den.
Diru kopuru handiez hitz egin dute, baina zerekin alde-
ratzen den, horren araberakoa izango da handia. Eta Eu-
ropar Batasuneko barne produktu gordinarekin aldera-
tuz gero, %1,3koa besterik ez da. Eta zazpi urtean
gastatzeko, huskeria dirudi.
Alemaniako merkataritza-
balantzaren superabitarekin
erkatuz gero, hiru aldiz han-
diagoa da EBk gastatuko due-
na. Dirua da, baina ez du
hainbesterako ematen. Bas-
kongadetako BPGrekin kon-
paratuz gero, hamar aldiz
handiagoa da kopuru hori.
Bada dirua, baina ez du ema-
ten hotsandiko hitzak erabil-
tzeko modukoa denik.
Estatu batzuek dirua jaso-

ko dute Berreskuratzerako Funtsetik, baina Europar Ba-
tasuneko emaile garbiak diren estatuek euren ekarpena
aurrekontu mankomunera murriztea lortu dute. Horrek
ez du preseski Europar Batasunarekiko atxikimendua
indartu dela adierazten, kontrakoa baizik. Are gehiago,
kontuan hartzen badugu beste estatuen gaineko kontro-
la estutzeko tresna berri bat asmatu dutela, «larrialdiko
balazta» deiturikoa. Funtsean, horrekin estatu batzuek
Berreskuratzerako Funtsaren aplikazioa geldiaraz deza-
kete, estatu horiek uste badute hirugarren batek ez due-
la agindutakoa betetzen. Mekanismo horrek Komisioari
ardura eta indarra kentzen dizkio eta Europar Kontsei-
luari ematen dio; hau da, egitura mankomunak ahul-

tzen ditu eta estatuek parte hartzen duten egiturak in-
dartuta ateratzen dira. Zantzu guztien arabera, Europar
Batasuna sendoago baino ahulduta atera da Bruselako
gailurretik. Eta egoera ekonomikoa hobetzen ez bada,
baliteke josturak apurtzen hastea. 
Euskal Herritik ikusita, edozein dela Europar Batasu-

naren etorkizuna, momentu honetan Berreskuratzerako
Funtsetik baliabide batzuk iritsiko dira –asko ez, ziur as-
ki–, baina iristen diren horiek ahalik eta hobekien erabil-
tzea erronka garrantzitsua izango da. Orain arte bertako
gobernuek ez dute estrategia argirik erakutsi: betiko la-
guntzak autoa aldatzeko, berdin da elektrikoa izan ala
ez; leihoak berritzeko dirulaguntzak, eta abiadura handi-
ko trenaren inbertsioarekin aurrera jarraitzea. Horrela
ez da aldaketa kualitatiborik sustatzen. Eta momentu

honetan hori da behar duguna. Pandemiak azaleratu
egin ditu ekonomiak zituen arazoak eta horiei heldu be-
har zaie. Alemania beste modu batean ari da. Adibidez,
auto elektrikoa erosten dutenek soilik izango dute la-
guntza.  Horrela sustatzen da aldaketa kualitatiboa.
Bertako gobernuek betiko nagikerian murgilduta ja-

rraitzen dute. Batzuek gehiago, beste batzuek gutxiago,
baina orokorrean kezka bakarra da: hemendik aurrera
beren klientelismo-sareak nola elikatu. Eta horretarako
Europako funtsak baliabideak eskainiko ditu. Justifika-
zio egokiak eraiki beharko dituzte dirua kobratzeko, bai-
na horrek ez du ezer onik ekarriko. Diru apur horiek ta-
xuz gastatzea da herri gisa dugun erronka. •

{ datorrena }

Europako baliabideak taxuz
gastatzea da erronka

Zantzu guztien arabera, Europar Batasuna 
Bruselako gailurretik sendoago baino
ahulduta atera da. Eta egoera ekonomikoa
hobetzen ez bada, baliteke josturak
apurtzen hastea

Isidro Esnaola
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E
rrusiako Ipar
Handian  ur-las-
ter batean isurita-
ko 21 .000 tona
erregaik «larrialdi
egoera» ezartzera

behartu ditu agintari errusia-
rrak. Errusian gertatutako bi-
garren isurketa toxiko larriena
izan da, eta errusiar Zirkulu
Polarrean izan den larriena. 
Aldi berean, ekologisten eta

bertako biztanleen kezka era-
gin du, inguruko lurrak eta

ibaiak kutsatu zirela-eta. Gre-
enpeace erakundeak esan due-
nez, Artikoan tamaina horre-
tako lehenengo istripua izan
da eta duela hiru hamarkada
Alaskako kostaldearen aurre-
an “Exxon Valdez” zisterna-
itsasontziaren isurketaren pa-
rekoa da. 

Izan ere, maiatzaren 29an
izandako isurketaren ondo-
rioz, 21.000 tona diesel erre-
gaik inguruko lurrak eta ibaiak
kutsatu zituzten. 

1994ko uztailean Errusiako
Komi Errepublikan oliobide
batean gertatutako matxurak
bakarrik gainditzen du isuri
hau, 94.000 tona petrolio ku-
tsatu Barents itsasora iritsi zi-
renean. 
WWF erakunde ekologistak

zabaldutako satelite irudiek
erakutsi zituzten erregaiak
sortutako orban gorri handiak,
Ambarnaia bertako ibaia estal-
tzen zutenak. Herritarrek ere 
sare sozialen bidez kutsatuta-
ko ur-lasterren bideoak argita-
ratu zituzten. 
WWF pozik agertu zen isur-

keta kontrolatzeko lanak mar-
txan jarri zirelako eta hesi flo-
tatzaileen bitartez kutsadura
geldiarazi zutelako. Horrela,
Norilsketik (Ekialdeko Siberia)
hurbil dagoen aintzira handi
batera ez iristea lortu zuten.
Kutsadura Norilsketik kilome-
tro batzuetara dagoen zentral
termiko bateko erregai-
gordetegi bateko jarioak sortu
zuen.
Diesel biltegi batean hasi

zen istripua. «30 bat urte zi-
tuzten zutabeak bat-batean
erori eta biltegia kaltetuta 
gertatu zen isurketa», azaldu
zuen Nornickel meatzaritza
enpresaren jabeak. Nornickel
NTEK zentral termikoa ustia-
tzen du.
Norilsk industria-hiri osoa

permafrostaren gainean erai-
kita dago, klima aldaketak era-
gindako izotzaren urtzeak me-
hatxatuta. Eta oso litekeena da 
istripuaren arrazoia Lurraren
berotzea egotea.
Agintariek eta ekologistek

hasiera batean ez zuten istri-
puaren arrazoiaren gaineko
argibiderik eman, ezta klima
aldaketarekin zerikusia duen
argitu ere.  
Krasnoiarsk eskualdeko fis-

kalak adierazi zuen «larrialdi
egoera» naturala izan zela. Al-

Isurketa gertatutako
esparruko satelite-
irudia. 
AFP

ARRISKUA ARTIKOAN
Errusiako Artikoan gertatutako erregai-isurketa handiak
agerian utzi ditu klima aldaketaren arriskuak

GAUR8

Maiatz bukaeran Artikoan gertatu zen istripuak –zirkulu
polarrean izandako larriena, 21.000 tona diesel isuriz– klima
aldaketak Errusiari aukera ekonomiko handiak eskaintzeaz
gain arrisku larriak ere ekar diezazkiokeela agerian utzi du.
Kalte ekologikoak eragin ez ezik, permafrostaren urtzeak
azpiegitura asko suntsi ditzake. 

INGURUMENA / b
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di berean, «lurraren kutsadu-
ragatik» ikerketa bat abiarazi 
du. 
Ikerketa batzorde errusiarra-

ren arabera, «20.000 tona hi-
drokarburo isuri ziren 350 me-
tro karratuko esparruan».
NTEK enpresako zuzendari

Serguei Lipinek esan zuenez,
90 langilek osatutako talde ba-
tek 500 metro kubo petrolio-
produktu garbitu zuten. 
Rospotrebnadzor errusiar

osasun agentziak, bere aldetik,
adierazi zuen ez zuela aurkitu
kutsadurarik geruza freatikoe-
tan.
Hala ere, WWFk uraren kali-

tatea behatzea eskatu du, gai
toxikoak erreserba naturaleta-
ra iristea galarazteko.  

GOBERNUAREN ERREAKZIOA

Istripuak Vladimir Putin pre-
sidente errusiarraren esku-
hartzea behartu zuen. «Egoera
modu operatiboan konpon-
tzea ez ezik, beharrezkoa da
kaltetutako ekosistema berre-

gitea, posible den neurrirai-
no», adierazi zuen. 
«Are garrantzitsuagoa da,

Artikoa natura hauskorra dela
kontuan izanik», gaineratu
zuen.
Putinek adierazi zuenez, lan

handia egin dute egoera kon-
trolatzeko eta kutsatutako lu-
rraldeak garbitzen hasteko. 
Hala ere, etorkizunean ho-

rrelako istripuak berriro gerta
ez daitezen neurriak hartzera
deitu zuen. Naturaz ardura-
tzen den Rosprirodnadzor es-
tatu-erakundeko presidente
Svetlana Radionovak iragarri
zuen uztailetik aurrera erru-
siar Artikoan kokatutako 426
enpresa ikuskatuko dituztela.
Bestetik, Nornikel enpre-

sak –isuria eragin zuen termo-
elektrikaren jabeak– bere ins-
talazioetan dituen
hidrokarburo biltegi guztiak
aztertuko dituela adierazi
zuen. Rostejnadzor estatu-se-
gurtasun konpainiarekin bate-
ra egingo du lan hori.

Ikuskapen horretan Norni-
kelek 36 milioi dolar erabiliko
ditu aurten eta beste 159 mi-
lioi, 2021ean.
Vladimir Potanin enpresako

zuzendariak adierazi zuenez,
ikuskapenak «ahulgune guz-
tiak» aurkitzeko helburua
izango du eta uztailaren 24an
bukatuko da.
Ekainaren hasieran hasitako

operazioan, isurketaren ondo-
rioak arintzeko eta dieselak
Daldika eta Ambaranauya
ibaietatik aurrera ez egiteko
lanetan parte hartu zuten Nor-
nikel enpresak, Larrialdietako
Ministerioak eta hainbat pe-
trolio-enpresak. 
Presidentearekin izandako

bileran, Evgueni Zinichev La-
rrialdietako ministroak azaldu
zuen ordura arte 32.000 me-
tro kubiko diesel ur-disoluzio 
eta 103.000 metro kubiko lur
kutsatu jasoak zituztela.
Kutsatutako soluzio hori

ibaiaren ur-bazterretan koka-
tutako 103 tanga hermetiko-

tan gorde zuten. Lurra, berriz,
itxitako hangarretan.

BEROTZE GLOBALAREN ONDORIOA

Norilskeko isurketa erraldoiak
agerian utzi du izoztutako
ekosistema ahuletan eragin
handia duen klima aldaketak,
Errusiari aukera handiak es-
kaintzeaz gain –Artikoan jar-
duera ekonomikoa suspertze-
ko–, arrisku larriak ere sortzen
dituela.
Izan ere, ekologo eta iker-

tzaileen arabera, berotze glo-
bala izan daiteke Artiko erru-
siarrean gertatutako
ezbeharraren iturburua.
Kremlinen bozeramaile

Dmitir Peskov-ek argi utzi
zuen istripuak ez duela geldia-
raziko eskualde hau ustiatzeko
asmoa. Hala ere, oztopatu oz-
topa dezake.
«Klima aldaketak asko eragi-

ten dio Artikoari, tenperatura
munduko gainerako lekuetan
baino azkarrago igotzen da,

permafrosta urtu egiten da eta
industria-, garraio- eta gizarte- 
azpiegitura suntsitu egiten
da», azaldu du Vasili Yablokov
Greenpeacek Errusian dituen
klima eta energia proiektuen
koordinatzaileak, isuriaren
arrazoien inguruan.
Hain zuzen, ekainean Errusia-

ko Zirkulu Polarreko hiri batean

38 gradura iritsi zen termome-

troa. Behin betiko baieztapena-

ren zain, Munduko Meteorolo-

gia Erakundeak marka berri bat

dela adierazi zuen.

30 gradu inguruko tenperatu-

rak Artikoan udan arraroak ez

badira ere, Artikoa munduko ba-

tez besteko berotze mailaren bi-

koitza pairatzen ari da, erakun-

de horrek dioenez. 38 graduko

errekorra, gainera, sute handien

eta bero siberiarra izan den den-

boraldi luze baten ondoren ger-

tatu da.  

Eta elur gutxiko udaberri ba-

ten ondoren.

Izan ere, maiatzean Siberiako

toki askotan tenperatura batez

bestekoa baino 10 gradu beroa-

goa izan zen. Eta ikertzaileen

arabera, ezohiko bero horrek

eragin zuen planetako ipar he-

misferioan inoiz erregistratuta-

ko maiatzik beroena.

Yaboklovek azaldu zuenez,
istripuaren arrazoi nagusia
permafrosta urtzea izan zen,
matxuratu zen erregai tanga-
ren zimenduak kaltetu baitzi-
tuen, baina beste faktore ba-
tzuk ere badaudela adierazi
zuen.
«Instalazioaren ustiapen ar-

duragabea izan den kasu na-
barmena da, duela bi urte kon-
pondu behar zen eta», esan
zuen. 
Oleg Anisimov klima aditua

are kategorikoagoa izan zen,
istripua berotze globalaren
aurrean kontingentzia-politi-
karik ez dagoelako gertatu zela
esanda.

Garbiketa lanak Ambarnaia kutsatutako ibaian. Irina YARINSKAYA | AFP
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«Klima aldaketa existitzen
da eta ondorioak dituen seina-
lea da», nabarmendu zuen
zientzialari errusiarrak.
«Ez du merezi (...) zabarkeria  

non egon zen bilatzea. Jendeak
indarrean zeuden aginduak
bete zituen, baina horietan ez
da ezer esaten klima-aldaketa-
ri buruz, hori da arazoa. He-
rriaren zuzendaritzak klima
aldaketari buruzko erabakiak
hartzeko beharraz hausnartu
behar du», gaineratu zuen.
Zientzialariak gogora ekarri

duenez, duela 20 urte ezaguna
zen berotze globalak eragina
izango zuela Artikoan, baso-
suteen kopuruak gora egingo
zuela, iparraldeko itsas ibilbi-
dea irekiko zela eta permafros-
ta urtuko zela. 
Anisimovek adierazi zuenez,

beste herrialde batzuetan ez
bezala, klima beroagoekin eta
berotze globalak ekarriko li-
tuzkeen bero eta lehorteekin,
Errusiak «zentzu askotan» ira-
bazia izan zezakeen.
«Siberiako ibaiak emaritsua-

goak dira, nekazaritzarako au-
kera gehiago daude. Iparralde-
ko itsas ibilbidean ere nabiga-
zioa irekitzen da. Baina aukera
horiek guztiak potentzialak di-
ra. Lan egiten ez bada, ez dute
ezer emango», azaldu zuen.

ARAZOAK DOAKOAK DIRA

Egoera horri etekina ateratze-
ko, ahalegin material eta fi-
nantzario handia egin behar
da, eta baldintza berrietara
egokitutako azpiegitura eraiki
behar da. 
Klimari lotutako arazoak,

berriz «bakarrik datoz», ahale-
gindu beharrik gabe eta inola-
ko inbertsiorik gabe.
Hori dela eta, Vladimir Putin

Errusiako presidenteak zabal-
tzen diren aukerez hitz egin
zuenean, «bigarren zatia ahaz-
tu zuen», klima aldaketaren
ondorio negatiboekin lotuta-
koak.
«Norilsken gertatutakoa

normala da egoera honetan.
Eskerrak ez zen bizitzarik gal-
du, etxebizitza-eraikin bat

izan zitekeen eta. Gertatuta-
koa hondamendi ekologikoa
da, baina ez da hilgarria», esan
zuen. Bere esanetan, isuritako
hidrokarburoak «substantzia
naturalak» dira, ez dira pesti-
zida edo pozoia.
Eta dieselaren kutsadurak

urteetan iraungo duen arren,
«ez da konpondu ezin den kal-
tea», eraikinak masiboki erais-
tea eta, ondorioz, giza bizitzak
galtzea bezala, esaterako. Hori
bai izango litzatekeela «hon-
damendi handia».
Yablokovek, bere aldetik, es-

kualdeari arreta berezia es-

kaintzeko eskatu zuen. Han,
permafrost inguruan, antzeko
instalazio asko daudelako,
ekologiarentzat arriskutsuak
direnak, eta, zaintzen ez badi-
ra, horrelako istripu askoz
gehiago egongo dira.
Worstpolluted.org webgune-

ak munduko hiririk kutsatue-
netakoen artean sartu du No-
ri lsk ,  eskualde honetan
dauden nikel eta kobre enpre-
sen kopuruagatik.
Greenpeaceko ordezkaria-

ren ustez, Errusiako Larrialdi
Ministerioak hondamendia-
ren ondorioak arintzeko ira-
garritako bi asteak ez dira
nahikoa.
«Zalantzarik gabe, hidrokar-

buroak aurrera egiten jarrai-
tzen du, ibaien hondoan gera-
tzen da, ibaiertzak kutsatzen
ditu, eta garbiketak denbora
gehiago beharko du, urte ba-
tzuk edo hamarkada batzuk»,
ohartarazi du.
Bestalde, Errusiako Gober-

nuak iragarri du uztailean Ar-
tikoa garatzeko estrategia be-
rri bat aurkeztuko diola Putin
presidenteari.
Eta estrategia berri horretan,

jakina, ez ditu ahaztuko atera

ditzakeen onura ekonomikoak.

Yuri Trutnev lehen minis-
trorde eta Errusiako presiden-
teak Ekialde Urruneko barruti
federalean duen ordezkariak
iragarri duenez, estrategia ho-
rrek egungoa –«ez oso eragin-
korra»– ordezkatuko du, eta
«lurraldeak garatzeko meka-
nismo berriak» proposatuko
ditu.
Dokumentu berriak meka-

nismoak izango ditu Artiko
errusiarrera inbertsioak era-
kartzeko eta lanpostu berriak
sortzeko, aseguruen sorospe-
naren eta inbertsiogileen al-
deko kredituen tasen bidez,
bai eta hirigune berriak gara-
tzeko ere.

Erregai biltegiak,
Norilskeko zentral
termikoan. 
Irina YARINSKAYA | AFP

Klima-aldaketari etekina ateratzeko, ahalegin
material eta finantzari handia behar da.
Arazoak, berriz «bakarrik datoz», ahalegindu
beharrik gabe eta inolako inbertsiorik gabe

«Artikoan, tenperatura munduko beste
lekuetan baino azkarrago igotzen da eta
permafrosta urtu egiten da, azpiegitura
industriala, garraiokoa eta soziala suntsituz»
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M
aiatzaren hasieran, orriotan
idatzi  nuen normaltasun
berrirako trantsizioa iraga-
rria zutela agintariek. Badi-

rudi zerbait aldatu den itxura eman
nahi izan dutela, baina arazorik ez da
konpondu. Iragarri dizkigute covid-
19ak eragindako krisiari aurre egiteko
neurriak. Akaso, komeni da ohartzea
pandemiak ez duela krisirik eragin, le-
hendik zegoenaren ondorioak areago-
tu baizik ez duela egin. Eta, beraz,
neurriak ez direla oraingo egoera
arintzeko hartu behar, egoera honeta-

ra ekarri gaituen sistema aldatzeko
baizik.
Izan ere, banketxeei eta aberatsei zer-

gak ezarri ordez, kulturaren alde apus-
tu egin ordez, edota lan erreforma ber-
tan behera utzi ordez, bizitza normala
zer den zehaztu digute: irekita dauzka-
gu tabernak eta dendak kontsumorako,
ireki zituzten mugak oporretara bidaia-
tzeko, eta, herri honen zati batean
behintzat, itxaron zuten hauteskunde-
ak pasa arte maskara derrigortzeko. Eta
orain, egun batetik bestera, herritarrei
arduratsuak izateko eskatzen diete. 

Izan ere, zeinen arduragabeak batzuk,
ezta? Gazteak behintzat bai, zenbaiten
ustez. 
Eta norena da eguneko zentroak ixte-

aren ardura? Edo udalekuak bertan be-
hera uztearena? Norena da gizarte zer-
bitzuetatik ase beharko liratekeen
zaintza lanak etxeetara itzuli eta zaur-
garrienen lan zama areagotzearen ar-
dura?
Maskara? Beharko dugu, bai. Zenbai-

ten kudeaketa ereduak botatzen duen
usain txarretik babesteko, besterik ez
bada. •

Ardura
Nekane

Zinkunegi
Barandiaran

hutsa

B
adaude edonoren esku dauden
luxuak eta horietako bat da Do-
nazaharretik abiatu eta, Beorlegi-
ko herria zeharkatuz, mendiko

errepide ikusgarrietan gora Ahüzkiko
Bentara igotzea. Horretarako, auto bat be-
har da eta pazientzia pixka bat, bidean
lauzpabost artalde uxatu behar izaten
baitira eta, zailagoa dena, behi taldeak ere
bai, herrialde horretako behiak bezpera-
ko beroa aprobetxatzeko galtzadaren gai-
nean lo egiteko ohitura baitute.
Benta hori da Pirinioei begira egoteko

talaiarik ederrenetako bat. Bertako itu-
rriak kantu bat baino gehiago inspiratu
ditu. Bainuetxe ere izan zen (jauntxoak
mando gainean igotzen ziren Altzürükü-
tik) eta gaur bazkaltoki ikusgarria da.
Urrunean Pirinioak eta Zuberoako

mendiak bertatik bertara miresteko biga-
rren talaia bat Atharratzeko Madalena er-
mita da. Erromes leku garrantzitsua izan

zen. Elizaren kanpoko horman 2000. ur-
tean oroitarria ipini zioten Jean Pitrau la-
borari mugimenduko liderrari. Mendi
horren maldan, Erbinia baserrian, jaio
zen eta bertan hil zen 1975ean. Aguxtin
Errotabeherek “Jean Pitrau, la révolte des
montagnards” liburua eskaini zion 2011n.
Bertzaizek hari buruzko pastorala idatzi
zuen eta Atharratzeko herriak taularatu
zuen 2016an. Eta “Argia” astekariaren La-
rrun gehigarria eskaini dio Pello Zubiriak
egunotan. Jeunesse Agricole Chretienne
taldean hasi zen (urte batzuk geroxeago
Hegoaldean Baserri Gaztedi izango zena)
eta ELB sindikatuak aita pontekotzat jo-
tzen du gizon hau. Europako nekazari
gazteak etortzen zitzaizkion etxera eta
Edgar Pisani Nekazaritza ministroa ere
etorri zitzaion, auzokoen harridurarako
helikopteroz, bisitan, 1962an.
Jean Pitrauk urteak eman zituen Atha-

rratzeko Udalean zinegotzi ere. 

Lapurdiko udaletxe batzuetara alkate
abertzaleak iritsi diren honetan ez le-
goke gaizki 80ko hamarkada hasierako
Zuberoako lehen alkate abertzaleak go-
goratzea, Larrainekoa eta Pagolakoa,
esate baterako. Bigarren hau, Mixel
Etxeber, herrian bertan bizi da orain
eta luxua da berarekin hizketaldi bat
izatea. Ahotsak plataforman bere kon-
takizun batzuk bilduta daude, baina se-
guru nago Mixelen ibilerek liburu bate-
rako ematen dutela .  Hori  bai ,
protagonismoa Fabien Bereterbide
apaizarekin partekatu beharko du, oso
gutxitan ibili baitira apaiza eta alkatea
elkarrekin hain estuki lotuta. Fabien
2015ean hil zen. Garai hartan kontatu
ohi zuenez, herriko eskuindarrak ez zi-
ren elizara joaten bera abertzalea zela-
ko eta abertzaleak ezkerrekoak izaki jo-
aten ez zirenez, obratan hasi behar izan
zuen lanean. •

0hutsa

Zuberoa

Joxean Agirre
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alta zena: behar zenean
erabili  ez ditugunez,
orain behar ez denean
ere maskarak erabiltzera
derrigortu gaituzte. Eta
ez diot neurri horri kontra

egingo (lehen haurrak etxean atxilo
mantentzearen kontra egin nuen be-
zala), ezen, zentzunik erakusten ez
duen herriak makila eskatzen baitu.
Hori bai, osasun agintarien jarrera ere
ez dut zurituko: txarto egin diren
gauza asko ekidinezinak izan badira
ere –arazoaren berritasunarengatik–,
beste gauza batzuek ez dute barkame-
nik. Hala nola, musukoen erabilpen
orokorraren neurri inpopularra har-
tzeko hauteskundeak igaro arte itxa-
ron izana (erabaki zitala eta koldarra)
edo prebentzio neurriei buruzko ko-
munikazio txarra. Jendeari neurriok
zergatik eta zertarako hartzen diren
ulertaraztea, alegia.

Arau bat betetzen ez denean, agin-
tariek egin behar dutena da... beteara-
zi. Ez arau zorrotzagoa eman.  Baina
orain arte, arau berri bakoitzaren on-
doren, poliziak egun gutxi batzuk bai-
no ez ditu eman kalean arauok betea-
razten. Ostean, jende asko erlaxatu
egin da, inork ez baitzion kargurik
hartzen. Bestalde, dagoeneko ezarri
diren arauen zerrenda luzea da, eta
berriak eman ahala zaharrak ez dira
indargabetu. Adibidez, osasun etxee-
tan zaharrendako ordutegi esklusibo
bat gordetzea, edo 14 urtetik beherako
umeak guraso edo arduradun batekin
kalera irtetea. Nik dakidala, oraindik
indarrean dauden aginduak dira.
Nork betetzen ditu? Inork ere ez. Ga-
nora falta horrekin, nola nahi dugu
jendeak arauok serio hartzea?

Duela egun gutxi jaso dugu maska-
ra beti erabiltzearen agindua, segurta-
sun distantzia mantendu daitekeene-
an ere bai .  Ohi  bezala,  arau
kategorikoari laster salbuespenak
atxiki zaizkio: kontsumizioak hartze-

ko, erretzeko, hondartzan eguzkia
hartzeko... ken daiteke maskara. Ho-
rrek, bistan denez, egoera absurdo as-
kotara eramango gaitu: bost lagun ta-
bernan eserita maskara barik egon
ahal izatea, adibidez, baina ondoko
eserleku publikoan bakarrik dagoen
pertsona ez. Araua zorroztearekin, le-
hendik betetzen zutenak zigortzen ari
baikara –behar ez denean ere maska-
ra erabiltzera kondenatuz–, betetzen
ez zutenak libre uzten ditugun bitar-
tean.

Egoeraren zentzugabetasunaz jabe-
tzeko, baina, arazoa ulertu behar
da. Eta maskarekin dagoen kaka na-
hastearen zati handi bat musuko
motak ez bereiztetik dator. Ez baiti-
ra berdinak filtrazio-maskarak (FFP)
eta barrera-maskarak (kirurgikoak
edo orain alde guztietan ikusten di-
ren maskara fashion horiek guztiak).
Biak balekoak dira, baina egoera jakin
batean, arrisku mailaren arabera. Me-
diku batek ebakuntza gelan edo anbu-
latorioko kontsultan prebentzio neu-
rri berberak hartzen ez dituen bezala,
covid-19a “duten” eta “izan dezake-
ten” pertsonen ondoan desberdin jo-

katzen ikasi behar dugu. Gaixotasuna
konfirmatua dagoenean, asepsia be-
har delako: maskarei dagokionez FF-
Pak, airean egon daitezkeen aerosol
partikulak iragazteko, eta “X” ordutik
behin aldatuz. Gaixotasunaren sus-
mo hutsa dagoenean, berriz, barrera-
maskara berrerabilgarriekin nahikoa
da: baina ahaztu gabe musukook nor-
bere doministikuaren aerosol-txorro-
ari eusteko direla; besteak gugandik
babesteko, alegia, ez gu besteengan-
dik. Izan ere, jendeak egoera guztie-
tan barrera-maskarak erabiliz gero,
izurriaren gorakada baten aurrean
babesgabe aurkituko litzateke; eta be-
ti filtrazio-maskarak erabilita, itola-
rriaren eraginez askok txarto erabili-
ko lukete (bekokian,  sudurra
kanpoan... FFP bat segurua baita, bai-
na deserosoa). Kasu batean zein bes-
tean, emaitza bera da: babestuta gau-
dela sinestea, ez gaudenean. Egoera
hori oso arriskutsua da. Horrelako
agindu burugabeekin, ematen du osa-
sun agintariei gehiago ardura zaiela
itxura, osasun-prebentzio eraginko-
rra baino. •

www.abante.eus

Maskararen erabilera derrigortu egin dute azken asteotan. Marisol RAMIREZ | FOKU

Maskararen erabilera ingurunearen arabera

Oier Gorosabel - @Txikillana
Fisioterapeuta
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2020. hau, 1918ko hura bezalaxe, gu guz-
tion gogoan zein historia liburuetan pan-
demia urte gisa geratuko da. Baina Euskal
Herrian horren isla politikoa aztertu nahi
izango duen historiagileak zulo beltza to-

patuko du Gasteizen, eta ez covid-19aren erruz, eraba-
ki politiko adierazgarri batzuen ondorioz baizik. Izan
ere, pandemia urtea EAEko Legebiltzarrik gabea ere
izan da orain arte, eta nekez konponduko da auzia fal-
ta diren hilabeteetan. Inork gutxik erreparatu dion
arren, jadanik 2020. honen 30. astean garelarik, aste
bakar batean izan du jarduera normala Ganbarak.  
Otsailaren 3tik 10ra izan zen, ez besterik; urtarrileko

ohiko etenalditik Iñigo Urkulluk hauteskundeak deitu
eta legealdia amaitutzat eman zuen arte, hain zuzen
ere. Zortzi egun haietan ba-
tzordeak bildu ziren. Aurre-
tik eta ondoren, Diputazio
Iraunkorra delakoa baino
ez, eta oso noizbehinka, Go-
bernuaren lana kontrolatze-
ko edota behar-beharrezko
erabaki potoloak adosteko
gaitasunik gabe.
Urteko gauzarik deiga-

rriena ez den arren, urtarri-
leko “oporraldiak” ere aipa-
mentxo bat merezi du, bide
batez. Ia hamarkada oso bat pasa da Nafarroako Lege-
biltzarrak etenaldi bitxi hori zaharkitutzat jo eta eza-
batzeko erabakia hartu zuenetik. 2011n araudia berritu
zuenean kendu zuen eta 2012tik normaltasunez jardun
du nafar Ganbarak urteko lehenengo hilabetean. EAEk
ez du bide bera hartu. Kasualitatea ala ez, 2012tik dugu
Urkullu lehendakari. Kasualitatea ala ez, aurreko lege-
aldian inoiz baino lege gutxiago onartu dira legebil-
tzar horretan: zortzi baino ez (aurrekontuak alde bate-
ra utzita), urtean bi beraz, marka da gero.  
Gerokoa jakina da. Apirilaren 5ean egitekoak ziren

hauteskundeak ezin izan ziren gauzatu. Gobernua
kontrolatu ahal izateko bideak eskatu zituzten oposi-
zioko taldeek, baina eskuak libre izatea nahiago izan

du Lakuak, uztailaren 12ra arte. Hauteskundeak igaro
ostean udako oporraldia datorrela-eta, ez dirudi inbes-
tidura saioa abuztu bukaera edo irail hasiera arte egin-
go denik. Bateraezintasunen gaineko osoko bilkura
etorriko da gero. Legebiltzarraren jarduera arruntaren
berreskuratzea urrira atzeratuko da seguruenik.
Horiek horrela, pandemiari buruzko kudeaketan

eragiteko aukerarik ez du izan Legebiltzarraren gehien-
goak (gutxiengoan ari ziren EAJ eta PSE); hau da, EH
Bilduko edota Unidas Podemoseko ordezkariek Ma-
drilgo Kongresuan izan duten parte hartzea, alarma
egoerei buruzko osoko bilkuretan edota Berreraikun-
tzarako Batzordean, ez da Gasteizen ematerik izan.
Ez da hori bakarrik. Urri aldera-edo Legebiltzarraren

lanak berrabiatzean, ia urtebete igarota izango da “De

Miguel auziko” epaia eman zenetik, EAJri lotutako us-
telkeria sare ikaragarria azaleraziz; bada, oraindik Le-
gebiltzarrean jorratu gabeko gaia da. Eta zortzi hilabe-
te izango dira Zaldibarko hondamendia jazo zenetik;
aurrekoarekin ez bezala, egia da Diputazio Iraunkorrak
horri buruzko saioa berezia egin zuela otsailaren 18an,
baina jakina da ostean zabortegiari buruzko datu berri
asko agertu direla, legebiltzar baten interesekoak. Bis-
tan da EAJ eta PSE zorretan direla EAEko Legebiltzarra-
rekin. Garden jokatu nahiko balute, ordea, aukerarik ez
da faltako, Zaldibarri buruzko ikerketa batzordeari bi-
de emanez, “De Miguel auziari” berandu baino lehen
helduz edota covid-19aren herriz herriko datuak berri-
ro egunero-egunero jakinaraziz kasu. Egingo al dute? •

{ asteari zeharka begira }

2020, pandemia urtea... 
eta Legebiltzarrik gabea 

Erabaki potolo-potoloak eta gai sakon-
sakonak mahai gainean ziren urte honetan,
aste bakar batez izan du jarduera arrunta
Gasteizko Ganbarak. Aztertzeko modukoa

hutsa

hutsahutsa

Ramon Sola



herria

rrezkoa da herritarrak subjek-
tu aktibo izatea, horrek ekarri-
ko baitu etorkizunean euska-
raren erabilerak gora egitea.
Hori izan da momentuko ira-
kurketa eta herritarren akti-
bazio hori sustatzeko zer gako
eta zer prozesu egin daitezke-
en zehaztearen eskaera jaso
genuen. Horretan gauzatu da
ikerketa», azaldu du Soziolin-
guistika Klusterreko kide eta
proiektuaren koordinatzaile
Maialen Iñarrak.
Baina, aktibazioaz ari gare-

nean, zertaz ari gara? «Aktiba-
zioa hitza askotan lotzen dugu
ekitaldi batekin, jaialdiren ba-
tekin, ospakizun batekin. Egun
bateko kontua bailitzan, de-
nok plazan elkartuta. Baina az-
kenean hori gauzatzeko aurre-
lan handia dago, baita horren
osteko lana ere. Hizkuntza ak-
tibazioaz hitz egiten dugune-
an, bere osotasunean ulertu
behar da prozesua. Hizkuntza
errealitatean eragiteko asmoz
abiatzen den antolakuntza

prozesu batez ari gara. Gure
ustez, gainera, antolakuntza
prozesu hori elkarlan ireki ba-
tekin eta modu malguan egin
beharko litzateke, abiatzen di-
tuen ekintza multzo horiek
ahalik eta eraginkorrenak iza-
teko. Prozesua bere osotasune-
an hartuta oso prozesu luzea
da eta olatuak ditu. Batzuetan
puntu gorenak izango ditugu,
ikusgarrienak egiten diren
ekintza horiekin, baina gero
noski apalaldiak ere badaude.
Zailtasunak ere etortzen dira.
Horiek ere aurreikusi eta ku-
deatu behar dira aktibazio
prozesu horretan», azaldu du
Iñarrak. 

AKTIBATZEKO GAKOAK

Alde batetik, tokian tokiko he-
rritarrak euskararen jiran akti-
batzeko zaindu beharreko ga-
koak zeintzuk diren
identifikatu ditu lau urteko
ikerketak. Beste alde batetik,
aktibazio horretarako proze-
sua zein izan litekeen marraz-

E
uskara dakite-
nak eta euska-
raren alde dau-
denak gero eta
gehiago diren
arren,  hortik
euskaraz egite-

ra koska bat dago, oraindik
igotzea kostatzen den maila
bat. Hori da, hain justu, eus-
kararen sustapen lanetan da-
biltzanentzat erdigunean be-
te-betean dagoen kezka: Nola
aktibatu herritarrak hizkun-

Amagoia Mujika Telleria

HIZKUNTZA AKTIBAZIOA
Nola piztu herritarrak hizkuntza
errealitatea euskararen alde astintzeko?

Euskararen erabilera pizteko formula magikoaren bila
bezala dabil euskalgintza, formula magikorik existitzen
ez dela jakitun. Jakina dena da herritarrak piztea,
aktibatzea, beharrezko baldintza dela hizkuntza
errealitatea astintzeko. Aktibaziorako prozesuak eta
gakoak ikertu ditu Soziolinguistika Klusterrak azken lau
urtean, argi printza batzuk eskaintzeko. 

EUSKARA / b

tza errealitatea eraldatzeko. 
2015etik Soziolinguistika

Klusterrak gidatutako lantal-
de bat euskararen erabilera
sustatzeko tokian tokiko akti-
bazio-prozesuen ezaugarriak
ikertzen aritu da. 
«Gipuzkoako Foru Aldun-

diaren eskariz abiatu genuen
ikerketa proiektua. Identifika-
tu genuen euskararen erabile-
ra areagotzeko garrantzitsua
zela herritarrak aktibatzea.
Erabilerak gora egiteko beha-

AKTIBAZIORAKO
BIDEAN GAKO BATZUK

T
okian tokiko hiz-
kuntza-akt iba-
zioa. Herritarrak
eta euskara: akti-
baziorako proze-

sua eta gakoak» izeneko
ikerketak lau urteko lana bil-
tzen du. Herritarrak aktiba-
tzeko gako batzuk identifi-
katu ditu eta horiek
martxan jartzeko pista ba-
tzuk ere eskaintzen ditu la-

nak. Hona hemen laburpen
bat: 

1 • Behar sozial bati eran-
tzun
Aktibazio-prozesuak behar
sozial bati erantzun behar
dio. Behar horren kontzien-
tzia edota zilegitasuna gizar-
tean nahiko hedatua ez ba-
dago, elikatu, estimulatu
edo sorrarazi egin beharko

da lehendabizi, garrantzi-
tsua baita herritarren kezke-
kin konektatzea eta aktiba-
tzeko nahia edota gogoa
piztea. Horrela, herritarren
babesa lor dezake proze-
suak, eta sinesgarritasuna
eta legitimotasuna eskura
ditzake.

Nola? Diskurtso berritzai-
leak erabil daitezke; aldaketa
positibo batekin lotu; ilu-Garrantzitsua da talde eragilea, motor lana egingo duena.       GAUR8
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tu edo proposatu du. 
Hiru fasetan gauzatu da

ikerketa. «Lehen fasean sei es-
perientzia izan genituen azter-
gai, beraien inguruan herrita-
rrak aktibatzea lortu zuten sei
ekimen: Gernikako Astra kul-
turarako fabrika soziala; Lasar-
te-Oriako Ttakun Euskara El-
kartea, Emakumeen Mundu
Martxa, Egian Euskaraz Bizi
Nahi  Dugulako ekimena,
Otxandioko Herri-ola herri-
gintza egitasmoa eta Eibarko
Akebai egitasmoa. Euskarari
lotutakoak, baina baita beste
arlo batzuetakoak ere, femi-
nismotik edo herrigintzatik
sortutakoak kasu», azaldu du
Iñarrak. 
Esperientzia arrakastatsu

horietatik gakoak identifikatu
eta bigarren fasean bi esku-
hartze kontrolatu gauzatu zi-
ren. «Beharrezko ikusi genuen
pare bat guneetara jotzea gako
horiek nola landu daitezkeen
ikusteko, aktibazio hori susta-
tzeko. Jakin izan genuen bai Irudian, Maialen Iñarra, Soziolinguistika Klusterreko kidea eta ikerketaren koordinatzailea.  Juan Carlos RUIZ | FOKU

sioa piztu eta ez da komeni
inor kanpoan uztea.  

2 • Oinarrizko teoriak eta
diskurtsoak adostu
Oinarri hori lantzeak abia-
puntu sendoa emango dio
aktibazio-prozesuari. Hau da,
hizkuntzaren eta herri mugi-
menduen alorreko teoriak
eta proposamenak lantzea
komeni da. 
Edozein ekimen martxan

jarri aurretik, aintzat hartze-
koak dira tokian tokiko aurre-
kariak eta giro soziala. Gaine-
ra, prozesuan zehar, komeni
da beste esperientzia batzuen
berri izatea eta formazio-

saioak tartekatzea, ibilbidean
zehar ikasi egiten baita.
Nola? Diagnostiko soziolin-

guistikoak aintzat hartu be-
har dira eta beste herri mugi-
menduen proposamenak
eztabaidatu. Ez da komeni ak-
tibismo hutsean erortzea eta
formatzeko eta ezagutzak
trukatzeko egiturak sortu be-
har dira. 

3 • Administrazio publikoak
eta herri mugimenduak el-
karlanean
Herritarren aktibaziorako,
eragile sozialen arteko elkar-
lana eta eragile horien eta
instituzionalen artekoa onu-

ragarria da ekimenaren ba-
bes sinbolikoa zabaltzeari
begira, baita baliabide gehia-
go mobilizatzeari begira ere.
Elkarlanean aritzeko, kon-
fiantzazko harremana eraiki
beharko litzateke. Horrega-
tik, komeni da prozesuan
parte hartuko duten norba-
nakoen nahiz eragileen arte-
ko botere harremanak oreka-
tzea; hitza, erabakimena eta

protagonismoa  partekatzea,
alegia.
Ekimena alderdien arteko

lehia politiko-elektoraletik
blindatu eta aktibazio-proze-
suak guztion babes politiko-
instituzional  osoa duela
ziurtatzea komeni da. Era be-
rean, gatazkak eta tentsioak
kudeatu beharra dago, eragi-
leen artean sortzen diren de-
sadostasunak akordio nego-
ziatuekin bideratuz.

Nola? Elkarrekin eraikitze-
ko jarrera sustatu behar da,
parte-hartzaile bakoitza ero-
so sentiarazi eta oreka man-
tendu. Gainera, erakunde pu-
blikoen,  sozialen eta
herritarren funtzioak adosta-
sunez banatu behar dira eta
erabakiguneak zehaztu. 

4 • Modu horizontalean an-
tolatu
Prozesuak iraun dezan, ga-
rrantzitsua da antolaketa-
maila zaintzea. Egitura ire-
kiak eta horizontalak sortu
beharko lirateke, norbanako-
en eta eragileen parte hartzea
sustatzeko.

Ekimena alderdien arteko lehia politiko-
elektoraletik blindatu eta aktibazio-prozesuak
guztion babes politiko-instituzional osoa
duela ziurtatzea komeni da



Aniztasuna zaintzea fun-
tsezkoa da: generoan, adine-
an, joera politikoan, klase so-
zialean, jatorri kulturalean...

Euskalgintzatik haragoko
oinarri zabalago batekin (era-
gileekin nahiz herritarrekin)
ere zubiak eraiki beharko lira-
teke, hartzaile hutsak izan ez
daitezen.

Gainera, konpromiso-maila
guztiak kontuan hartu behar
dira prozesuan, eta, beraz,
praktikan parte-hartze maila
desberdinak egoteko bideak
aurreikusi beharko lirateke.

Nola? Erakundeen eta nor-
banakoen egoerak kontuan

hartu behar dira, guztiei mo-
du berean entzun eta elkarri
ezinbesteko direla sentiarazi.
Denek izan behar dute ahotsa
eta erabakimena, modu ore-
katuan, eta parte-hartzaileen
dedikazio posibleak hasiera-
tik argi utzi behar dira. Parte-
hartzaile guztiek prozesua be-
re egitea komeni da. 

5 •Talde eragilea eratu
Beharrezkoa da ekimenaren
trakzio-lana egingo duen tal-
dea zehaztea. Idealena litzate-
ke talde hori zabala, heteroge-
neoa eta berria izatea (orain
arte elkarrekin jardun ez due-
na). Bere egitekoa izango da

ardurak hartzea, egitasmoak
proposatzea, harremanak sor-
tzea, sarea handitzea... 

Sare guztiaren barrura zein
kanpora begira egin beharko
du lan. Ondorioz, talde ho-
rren osaketa berariaz landu
behar da; izan ere, ezaugarri
jakin batzuk eduki behar li-
tuzkete taldekideek: sorme-
na, indarra, ausardia, umo-
rea...  Hori lortzeko, profil

desberdineko kideak beharko
ditu taldeak. Taldea zenbat
eta askotarikoagoa, orduan
eta irismen handiagoa; kon-
tzienteki talde bilakatzeko
pausoak eman behar dituzte
kideek.

Nola? Harreman eta giro
ona zaindu; tarte informalak
ere partekatu, elkar zaindu;
txandakatze-sistemak erabili;

iritzi kontrajarriak ageriko
egin eta landu. 

6 • Prozesua nola egiten den
zaindu
Aktibazio-prozesuari helburu
argiak eta ausartak ezarri be-
har zaizkio, norabide jakinean
lan egiteko. Plan bat finkatu
eta ekimen zehatzak eta sin-
pleak asmatzea komeni da.

Sorkuntza-lan hori bidera-
tzeko, prozesu malgua susta-
tu behar da, eta zailtasunak
eta apalaldiak gainditzeko
prestatu behar da.

Barne zein kanpo komuni-
kazioa zaindu behar dira, eta
garrantzitsua da bereziki lan-

herria

Tolosaldean bai Arrasaten ba-
zutela kezka bat gai honekin.
Hain zuzen, Arrasaten euskal-
gintzako eragile mordo bat da-
go, baina sentitzen zuten ez zi-
rela asmatzen ari benetan
Arrasateko herritarrak gai ho-
netan aktibatzen. Tolosaldean
ere bazen ekimen bat. Tolosa-
ko Galtzaundi Euskara Elkarte-
ak eskualdetzeko joera bat edo
asmo bat adierazi zigun. He-
rritik eskualderako salto hori
egiteko iruditu zitzaigun la-
gungarri izan zitezkeela ordu-
ra arte identifikatu genituen
gakoak lantzea. Bi gune horie-
tan ondorengoa proposatu ge-
nuen: Guk orain arte identifi-
katu ditugun gakoak landu eta
gune hauetan esku hartuz, iru-
dika dezagun nola gauzatu
prozesu bat herritarrak euska-
raren jiran aktibatzeko». 

EUSKARALDIARI BEGIRATUA

Ikerketaren lehen bi faseak bu-
rututa zeudela, 2018. urtean
pare-parean gertatu zen eus-
kalgintzak sustatutako aktiba-

zio ekimen garrantzitsua: Eus-
karaldia. Hartara, interesgarri
jo zuten Euskaraldia ere iker-
tzea, herri aktibaziorako gako
garrantzitsuak ukitu baitzi-
tuen Euskal Herri mailako eki-
men sonatuak. Izan ere, akti-

bazioaren ikuspuntutik ertz
interesgarriak ditu Euskaral-
diak. «Erakunde publikoek eta
gizarte eragileek elkarlanean
herritarren hizkuntzaren in-
guruko aktibazioa bultzatzeko
ekimena izan da; beraz, bete-

betean sartzen da tokian toki-
ko aktibazioko ikerketa
proiektuaren oinarrien ba-
rruan. Bestetik, izan duen he-
dapenak aukera handia ema-
ten du ekimen bera toki
desberdinetan nola garatu den
jakiteko», jasotzen du ikerke-
tak. 

EZ DAGO FORMULA MAGIKORIK

Euskararen erabilera pizteko
formula magikorik ez dago,
baina badira metxa indar-
tsuak, herritarrek piztuak, eta
horiek identifikatzea izan da
ikerketaren helburua. «Zaila
da, azkenean aktibazio proze-
suak oso prozesu konplexuak
dira, modu pausatuan eta epe
luzean gauzatzekoak. Ez da
egun batetik bestera lortzen
dena. Ez dugu ahaztu behar
aktibazio prozesu batean his-
torikoki finkatutako ohitura
batzuk eta egitura batzuk eral-
datu nahi izaten direla. Akti-
bazio prozesuek beti dute hel-
buru positibo bat, behar bat
edo kezka bat identifikatzen

Ekimenaren trakzio-lana egingo duen talde
eragilea osatzea beharrezkoa da. Ezaugarri
batzuk izatea komeni da: sormena, indarra,
ausardia, umorea...



Herritarrak aktibatzeko
garrantzitsua da kezka edo
behar sozial bat izatea
oinarrian. Irudian, Iruñean
haur eskola euskaldunen
aldeko ekimena. 
Jagoba MANTEROLA | FOKU

tzea emozioen eta harrema-
nen arloa: entzuketa akti-
boa eta integratzailea, hur-
biltasun afektiboa,
malgutasuna, umorea eta
alaitasuna, bestearen zailta-
sunekin enpatiaz jokatzea,
besteak diren moduan
onartzea.

Nola? Tokian tokiko bere-
zitasunetara egokitu; ekin-
tza ikusgarriak eta origina-
lak egin;  kalea eta
eguneroko harreman infor-
malak geureganatu; aurrez
aurreko harreman pertso-
nalak baliatu eta sinboloak
landu eta ilusioa elikatu. 
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Hauek dira gakoetako batzuk: Behar sozial bati
erantzun, teoriak eta diskurtsoak adostu,
administrazioaren eta herri mugimenduen
elkarlana, modu horizontalean antolatu...

«Aktibazio prozesuak oso prozesu konplexuak
dira, modu pausatuan eta epe luzean
gauzatzekoak. Eraldaketa bat suposatzen duen
neurrian, ez da prozesu erraza izaten»

delako, egungo errealitatean
eraldatu nahi duguna. Eralda-
keta bat suposatzen duen hei-
nean, konplexu bihurtzen du
guztia», egin du gogoeta Maia-
len Iñarrak. 

Hartara, “Tokian tokiko hiz-
kuntza-aktibazioa. Herritarrak
eta euskara: aktibaziorako
prozesua eta gakoak” izeneko
ikerketaren emaitzak konple-
xutasun horren barruan uler-
tu behar dira. 

«Ikerketa egin ostean eskura-
tu ditugun emaitzak ez dira
hartu behar aktibaziorako huts
egiten ez duten errezeta ziur
moduan. Hainbat esperientzia
izan ditugu aztergai lau urtean
zehar, hamaika esperientziatik
gora aztertu ditugu, baina az-

kenean tokian tokiko errealita-
teak, ohiturak, egiturak... ba-
koitzak bereak ditu eta ikerke-
taren bidez eskuratu ditugun
emaitza hauek tokian toki ego-
kitzeko modukoak dira eta,
gainera, egokitzapen horiek
egin behar dira. Ondorioak
modu malguan hartu behar di-
tugu eta eraldatu nahi dugun
errealitatera egokitzeko gaita-
suna izan behar dugu», egin du
zehaztapena ikerketaren koor-
dinatzaileak.

Akaso, toki batean funtzio-
natzen duenak beste batean ez
du funtzionatzen eta garai ba-
tean funtzionatzen duenak
beste garai batean ez. 

«Saiakera egin dugu oina-
rrizko gakoak identifikatzeko

eta edozein momentutan eta
edozein tokitan gaudela ere,
identifikatu ditugun sei gako
horiek buruan izateko». Gako
horiek, tokian toki, gehiago
edo gutxiago gara daitezke.
«Gu puntu honetara iritsi ga-
ra, baina badago sorpresa fak-
torea, edo ikusi ezin daitekeen
gertaera bat. Gerta daiteke ger-
taera hori izatea hain justu he-
rritarrak aktibatzea lortzen
duena», esan du Iñarrak. 

Proiektuan Soziolinguistika
Klusterraren eta Gipuzkoako

Foru Aldundiaren bidelagun
izan dira EHUko Parte Hartuz
Institutua, Elhuyar, Emun,
Euskaltzaleen Topagunea, Do-
nostiako Udala eta tokian toki-
ko hainbat eragile: Astra, Tta-
kun euskara elkartea,
Herri-ola egitasmoa, Egian
Euskaraz Bizi Nahi Dugulako,
Emakumeen Mundu Martxa,
Akebai, Arrasateko eta Tolosal-
deko euskalgintza eta Arrasa-
te, Donostia, Errenteria, Hon-
darribi eta Ikaztegietako
Euskaraldiko batzordeak. 

Alboko orrialdean,
euskararen aldeko
mintzodromoa Donostian.
Lerro hauen gainean,
euskaraz bizitzeko
eskubidea aldarrikatzeko
manifestazioa. 
Juan Carlos RUIZ - Jon URBE | FOKU 
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Unai Garcia Ingurumen Teknikaria (Grunver Sostenibilidad)
AZTARNA EKOLOGIKOA

Whatsapp bat bidali edo Netflix-en telesail bat ikusteak
ingurumenean kalterik eragiten ez duela pentsa genezake,
gailu elektronikoetatik ez delako zuzenean kerik ateratzen.
Hala ere, plataforma hauek eskaintzen duten informazio
guztia gorde eta mundu osoko etxeetara bidaltzeak energia
kantitate izugarria kontsumitzen du.  L

ehen Mundu Ge-
rra amaituta, ir-
landar jatorriko
ijito familia bat
Birmingham-eko
langile-auzo bate-

an finkatzen da, aurrera egite-
ko apustu-etxe ilegal bat ire-
kiz .  Kanal  bazterretako
burdinolek isuritako ke eta
hauts artean, negozioaren zu-
zendariak hiriaren kontrola
nork bereganatuko duen argi-
tzeko guda bati hasiera ema-
ten dio, bidean jartzen den
edonori aurre eginez. 
“Peaky Blinders” telesaila

ikusi duen edonork onar deza-
ke Small Heath auzotik kame-
ra motelean paseatzen diren
gangsterrei  xarma handia
ematen diela galdategien txin-
partek argiztatutako ke bel-
tzak. Ehun urte igaro dira tele-
sai lak aurkezten dituen
garaietatik, eta gaur egun fa-
milia horren lekualdatzeek
ikusgarritasuna galduko luke-
te. Hala ere, fabriketatik atera-
tzen den kea zuzenean ez
ikusteak ez du esan nahi hor
ez dagoenik. Berez, klima la-
rrialditik hurbilago gaude
gaur. 
Beste leku batean emititzen

dira kontsumitzen ditugun
ondasunei erantsitako kutsa-
tzaileak, besterik ez. Netflix-
en “Peaky Blinders” telesaila
ikustean gertatzen den era be-
rean.

ENERGIA KONTSUMO IZUGARRIA

Egunero 38 milioi Whatsapp
mezu bidaltzen dira, 5,7 milioi
aldiz sakatzen da “bilatu” bo-
toia Google-en eta 165 milioi

tan lortutako emaitzak gain-
dimentsionatu dituztela lepo-
ratu zaie. Bestetik, eragindako
sektoreko enpresek ez dute
analisi sakonik egiteko erraz-
tasunik eman. Goazen, lehen-
dabizi, Netflix-ek berak aitor-
tutako energia  kontsumo
datuei erreparatzera.
Joan den urtean plataforma-

ren administrazio egoitza eta
datuak biltegiratzeko zentro-
ek 451.000 MWh kontsumitu
zituzten, eta harpidedun ziren
167 milioi pertsonek egunero
1,1 ordu sail eta film ikusi zi-
tuzten, hainbat estimazioren
arabera. Honek esan nahi du
ikusle bakoitzak kontsumitu-
tako ordu bakoitzari esleitu
diezaiokegun elektrizitate
kontsumoa 0,0067 kWh-koa
dela, eta, telesaila 30 ordukoa
denez, “Peaky Blinders” ikus-
teak eragiten duen karbono-
aztarna 135 g CO2 bal.-koa.
Hala ere, Netflix-ek aurkez-

tutako datuek ez dute kon-
tuan hartzen informazioa In-
ternet bidez erabiltzaileari
bidaltzeko prozesuan kontsu-
mitutako energia. 
Ikus dezagun, beraz, zein

emaitza lortzen dugun alderdi
hori ere barneratuta.
Gigabyte bat bidaltzeak be-

har duen energia kopurua
neurtzea konplexua da. Iker-
keta-lan asko azaleratu dira
honi erantzuna emateko as-
moz, baina ez dute emaitze-
tan bat egitea lortu. Horrega-
tik, komunitate zientifikoak
ontzat emandako ikerketetan
lortutako tartea erabiliko du-
gu, Internet bidez gigabyte
bat bidaltzeko 0,023 eta 7,3

kWh artean kontsumitzen di-
rela onartuz.
Plataformaren beraren ara-

bera, Netflix-en ordu batek 1
GB kontsumitzen du, eta, be-
raz, guk aztertutako telesaila-
ren 30 orduetan beste hain-
beste gigabyte kontsumitzen
dira. Aipatutako elektrizitate
balioak kontuan hartuz, datu-
transmisioak 0,46 eta 146 kg
CO2 bal. artean emititzen di-
tuela ondorioztatzen dugu.
Aurretik lortutako emaitza-

rekin batuz, guztira Netflix-en
“Peaky Blinders” telesaila
ikusteak eragindako karbono-
aztarna 0,6 eta 146 kg CO2 bal.
artean dagoela esan dezakegu,
autoz 3 eta 970 km artean bi-
daiatzeari dagokiona.

ONDORIOAK

Emaitza tartea oso zabala da,
baina jarduera honek hasie-
ran ingurumenean kalterik
eragiten ez zuela pentsa gene-
zakeen. Datuak biltegiratu eta
bidaltzeko teknologien era-
ginkortasuna abiadura han-
dian hobetzen ari da, baina
erritmo biziagoan ari da haz-
ten Internetera konektatuta
dauden gailuen kopurua.
Streaming plataformena be-

raiena da sortzen dituzten
emisioak murrizteko erantzu-
kizuna. Klima aldaketa zuk te-
lesail bat ikusteagatik dela
esatea ez da bidezkoa. Hala
ere, kalkulu hauek baliaga-
rriak izan daitezke kontsumi-
tzen dugun edozein ondasu-
nek ingurumenean kaltea
eragiten duela ohartzeko eta,
agian, enpresa horiei praktika
jasangarriagoak exijitzeko.

Datuak

Karbono-aztarna kalkulatzeko metodoa:

IPCC 2013 GWP 100a (AEBetako tentsio

ertaineko mix elektrikoa)

Datu-transmisioen energia kontsumoa:

Joshua Aslan, et. al. 2017. Electricity

Intensity of Internet DataTransmission.

University of Surrey. Journal of Industrial

Ecology.

ordu Netflix ikusten dira. Jaso
eta bidaltzen den informazio
horrek guztiak kable, antena
eta zuntz optikoetatik bidaia-
tu behar du, eta nonbait gor-
deta geratu. Prozesu honek
kontsumitzen duen energia
munduak guztira erabilitakoa-
ren %7 izan zen 2019an.
Berez, Internet herrialde bat

izango balitz, seigarrena izan-
go litzateke berotegi-efektuko
gas gehien emititzen duten es-
tatuen zerrendan.“Nature” al-
dizkariaren arabera, informa-
zioa biltegiratzeko zentroen
hozketak behar duen energiak
munduko berotegi-efektuko
gasen %0,3 emititzen du, eta,

gainerako teknologia digitalei
batuta, hegazkintza sektoreak
baino pisu handiagoa dauka
klima aldaketan.
Datu horiek guztiak apur bat

digerigarriagoak egiteko, ikus
dezagun zein den “Peaky Blin-
ders” telesaila ikusteak eragi-
ten duen karbono-aztarna.

SAIL BAT IKUSTEAREN AZTARNA

Azken urteotan streaming
plataformen karbono-aztarna
aztertzen duten hainbat iker-
keta-lan argitaratu dira, baina
erabilitako datu eta suposizio-
ek eztabaida biziak piztu di-
tuzte. Batetik, ingurumenaren
aldeko GKEei euren txostene-

Zein da Netflix-en sail bat
ikustearen karbono-aztarna?

Telesail bat ikustea kalterik gabeko ekintza dirudi. GAUR8



hutsa

E
guerdian terrazan kafea hartzen ari ginela
udaltzain bi autotik atera ziren eta eskatu zi-
guten musukoa jartzeko han geundenoi, eda-
ten, jaten edo erretzen ari ez ginen bitartean.
Udaltzainak jatorki gerturatu zitzaizkigun eta
ohiko tonu formal/probokatzaile eskizofreniko-

rik gabe, horrek harritu ninduen egia esan. Bazirudien te-
rrazan eseritakoon osasunagatik arduratzen zirela, berme
lana besterik egiten ez zutela. Ez zuten inor mehatxatu, ezta
oihu egin ere. Denak zuriak zinetelako, pentsatuko du baten
batek arrazoiarekin.
Gogoa AEBetara joan zitzaigun. Nola askok musukoa da-

ramana iraintzen duten, kutsatzeko helburua duen gaixo
bat bailitzan. Estatubatuar polizia ere etorri zitzaigun gogo-
ra. Agertu zen ekainean Minneapolisko polizia departamen-
tua desegingo zutelako albistea. Irakurri dudanez, azaroan
bozkatuko da proposamena erreferendum bidez. Proposa-
mena Komunitatearen Babeserako eta Biolentziaren Pre-
bentziorako Saila sortzea da, nahiz eta ez dagoen argi horre-
kin zer den esan nahi dutena. Albistea jarraitu beharrekoa
izango da, nork jakin...
Egia da niri tokatu zaidanetan ez dudala esperientzia onik

izan poliziarekin, den kolorekoa izanda ere. Eta hori zuria
zarela, pentsatu du (berriro) baten batek arrazoiarekin. Utz
gaitzatela bakean, pentsatzen dugu askotan. Hori mania du-
tena poliziek beti jendea legez kanpoko gauzak egiten
dagoelako uste horrekin. Bestalde, hainbeste
jendek egiten baditu, agian legea da gaizki
dagoena, pentsatuko du besteren batek
arrazoiarekin. Nik dakidala, gainera,
oro har ez ditut legez kanpoko gau-
zak egiten. Egia esan, nik polizia
baino, beraiek izan dira behin
baino gehiagotan ni (edo beste
edonor) behar izan dutenak
beren lana justifikatzeko.
Portzierto, aurrekoan poli-
zia autonomikoek Voxeko
ahaldunak errespetu handiz
eta ahots ozenez agurtu zi-
tuzten eta besteok ez.
Hori ez dakit le-
gezkoa den edo
ez, baina ez
da batere
elegan-
tea...

Gaiarekin korapilatzen ari naiz. Kontua da aurrekoan Lu-
cio Urtubia zendu zela. Gehienok bere zahartzaroan ezagu-
tu genuen, bera eta bere abenturak. Hori bai eredugarria,
eta ez Tintin eta bere lagun polizia haiek (barka naza ko-
mentario horregatik nire haurtzaroko niak). Batzuei eta
bestei lagundu eta, zergatik ez, independentistei ere sosten-
gua eman die Luciok azken urteotan. Eta independentiston
artean asko gara, galdetuz gero, zerbait izatekotan anarkista
izan gaitezkeela erantzungo genukeenak. Telesfororen kan-
tak ere esaten zuen: «mugarik gabeko ludi zabal bat dugu
nahi, armadak suntsitu, dirua ere bai, askatasuna dugu
nahi». Utz gaitzatela bakean, egin egingo baitugu herrialde
on bat.

Izan daiteke Estatuak bakarrik egin ditzakeen gauzak
egotea. Osasuna, hezkuntza baliabideak, aireko espazioa,
finantzen kontrola, komunikatzeko azpiegiturak... antola-
tzeko tresna egokia izatea. Guztioi berme batzuk emateko
ardura izan dezake Estatuak. Baina omen datorren krisiaren
aurrean gero eta Estatu gehiago exijitzeak industrializazio
sakonera eta kontsumismora buelta dirudi... Aurrekoan
1945eko britainiar laboristen garaipenari buruzko Ken Loa-
chen dokumentala ikusi nuen eta, ilusioa baino gehiago,
ezinegona sortu zidan. Estatuak berez ez gaitu salbatuko.
XX. mendeko jendarteari erantzun bat zen, oraingoari ez

dakit. Izatekotan, itolarri garenean itoaraz-
teko ohitura izaten baitu Estatuak, salba-
tzekoa baino gehiago. Eta Estatua gure
egin eta herritarron mesedera jartzekoa,

agian hori bai dela uto-
pikoa. Agian gakoa
herritarron auto-
nomia eta eran-
tzukizunean ere
badago,  behetik
gorako jendarte
eredu batean. Be-
harbada, hobe gu-
txika Estatuak ziur
sobera dituen txi-
ringito andana de-
segiten hasiko ba-
gina eta benetan
pentsatzeari ekin
zer den zehazki
Estatuak egin be-
harko lukeena. •

Ilustrazioa: JONBI EGURTZEGI 3 
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Minneapolistik Erriberara, kafea eta Estatua

Gorka Etxebarria Dueñas
Historialaria
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A
ste honetan utzi gintuen Lucio Urtu-
biak. Lucio hil zaigu, bizirik zirauen
eskola zaharreko azken euskal anar-
kista, bere utopia eguneroko erreali-
tate bilakatzea erabaki zuen Cascan-
teko igeltseroa. Nire aitaren herria,

Morentin, XX. mende hasierako beste anarkista os-
petsu baten jaioterria izanik –Gregorio Suberviola,
igeltseroa hura ere eta, bide batez, nire lagun one-
netako baten arbasoa–, betidanik erakarri nau 
ekintza-anarkismoaren historiak. Ez ditut pertso-
na gehiegi miretsi izan nire bizitzan, ez naiz inoiz
oso mitomanoa izan, baina egia da Lucioren bizi-
tzak miresmena sortu didala beti eta bere izaera
beti gustuko izan dudala. Gogoan dut Durangoko
Azokan Lucio ezagutu ge-
nuenekoa. Txalapartaren
eskutik “Mi utopia vivi-
da” aurkezten ziharduen
eta nire koinatuak, Mar-
tintxo Alzuetak,  Joseba
Asironekin batera “Euskal
Herriko Historia ilustra-
tua” aurkezten ari zen. Ni-
re bikotekideak, igeltse-
roa  bera  ere  (sentitzen
dut igeltserotzari buruz-
ko artikulu bat  ematen
badu), Lucioren liburua
erosi zuen eta hurbildu
egin zitzaion. Bere hitzak
gogoan ditut: «Oso ongi,
igeltseroa zara, baina, zu
anarkista zara? Anarkista izan behar da bizitza ho-
netan». Luciorentzat hori zen garrantzitsuena, «bi-
zi naitekeen bitartean, ez diot egiteari utziko», esa-
ten zuen. Ekintza zen garrantzitsuena berarentzat.

Beste garai batzuetan bizi izan zen Lucio, Errepu-
blikarekin jaio eta Francoren lehen urteetan hazi
zen Erriberako anarkista. Beste anarkista askok be-
zala, miseria baino ez zuen ezagutu eta esan ohi
zuen ez zuela dirurik ez abarkak ez ogia erosteko
ere. Aldi berean, pobre jaio izanari eskerrak ema-
ten zizkion, horri esker begiak ireki zituelako eta
ezer ematen ez zion sistema horrekin bat ez egite-
ko indarra jaso zuelako. Ez zuen, noski, txirotasu-

na goraipatzen, baina onartzen zuen horren ondo-
rioz beldurra eta zapaltzailearekiko errespetua gal-
du zituela. Lucio, jakina da, ez zen teorialaria,
nahiago zuen bere bizitzarekin etsenplu eman, eta
bere azken urteetan uko egiten zion gelditzeari,
bere azken hatsa ere ekinean bota nahi zuen.

Askatasunaren maitale amorratua zen Lucio.
«Askatasunak berez ez du ezer balio, erabiltzen ez
baduzu», esaten zuen, eta «beldurra gal dezagun»,
gehitzen ohi zuen. Ez dakit zer pentsatuko zuen
gaur bizitzen ari garen une honetaz. Beldurra
mendekotasun tresna oso eraginkorra dela argi
zuen berak. Horregatik esaten zuen horrek izan be-
har zuela lehen urratsa, beldurra galtzea; ekin on-
doren. Hitzaldiren batean bereziki gazteei zuzen-

tzen  z i tza ie la  entzun izan  nion .  Ez  dut  uste
krisialdi honen kudeaketarekin oso konforme ego-
nen zenik; are gutxiago, gazteriaren kriminaliza-
zioarekin. Komunitateak, autoantolaketak eta erre-
beldiak sistemari erantzuteko bide bakar gisa
duten garrantziaz hitz eginen zigun. Eta, zalantza-
rik gabe, pandemiari aurre egiteko erantzunaren
kudeaketan hitzik eta botorik izan ez duen gizarte-
ko sektore bakarrenetarikoa ez zuen kriminaliza-
tuko, ez zituen gazteak errudun gisa tratatuko. Lu-
c io , zure  e reduar i  j a r ra i tzen  sa iatuko  gara ,
bakoitza bere eremu txikian, eredu emanez, beldu-
rrik gabe biziz. •

{ koadernoa }

Lucio

Anarkista askok bezala, Luciok miseria
baino ez zuen ezagutu, eta esan ohi zuen
ez zuela dirurik ez abarkak ez ogia
erosteko ere. Pobre jaio izanari eskerrak
ematen zizkion, horri esker begiak ireki, eta
ezer ematen ez zion sistemarekin bat ez
egiteko indarra jaso baitzuen

Amaia Nausia Pimoulier

hutsa

hutsahutsa
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L
udak argazkila-
rientzat posatzen
ikasi du azken ur-
tean, hainbat ko-
munikabideren
arreta erakarri

baitu. Ez da harritzekoa, 1,80
zentimetroko emakume ileho-
ria da, eta Orion ez dago bere
itxurako emakume askorik.
Herriko arraun elkarteko ki-
dea da, eta kamiseta hori eza-
guna darama soinean. Airean
dabil aste batzuk atzera senior
mailan ontzian lehen aldiz
arraun egin, eta debuteko egu-
nean, Coruñako Bandera ira-
bazi ondoren. 
Luda Ludmila Davydenko

da, Ukrainako Hostomel hi-
rian jaiotako 20 urteko gaztea:
«Ludmila da izen ofiziala, bai-
na pasaportean bakarrik jar-
tzen du izen hori. Jende guz-
tiak Luda,  Lu edo Ludmi
deitzen dit».
Orioko euskara jatorra du,

eta hizkera pausatua. Etortzen
zaiona botatzen du lasai. «Zaz-
pi urterekin etorri nintzen le-
hen aldiz Oriora. Keinuekin-
eta moldatu behar izan nuen
hemengo gurasoekin lehen
egunetan.  Lehen egunean
egun guztia negarrez egon
nintzela esaten dit Marijek,
hemengo amak. Zapata batzuk
erostera joan ginen Urbil mer-
kataritza gunera, eta bueltan,
etxeko atea ireki, isilik geratu
eta ohera sartu omen nintzen.
Nonbait nekatua nengoen, bi-
daiarekin-eta, eta hortik mal-
koak. Esnatu ondoren negar
gehiago ez nuela egin esaten
dit amak». 

«KUDA IDEM?»

Oso ondo moldatu omen zen
lehen udan. «Lagun asko egin
nituen euskaraz moldatzen
hasteko, eta asko ikasi nuen,
titili-totolo ikasiz (Orion pix-
kanaka adierazteko erabiltzen

duten hitza)». Euskal Herrira
iritsi zenean ukrainera eta
errusiera bakarrik zekizkien.
Iritsi berritan bi hitz errepika-
tzen zizkien Ludak bere gura-
soei etengabe, ukraineraz:
«Kuda idem?». Marije Orioko
amak, noski, hitzik ez zekien
ukraineraz, eta Orion bizi zen
ukrainar bati galdetu behar
izan zion zer esan ote nahi zu-
ten bi hitz haiek. «‘Nora joan
behar dugu’ esan nahi du», ar-
gitu du Ludak. Euskara azkar
ikasi zuen Ludak Orion. Biga-
rren udan itzuli zenerako txu-
kun hitz egiten zuen.  
Ludak bihotza astindu zien

uda bakarrean Marije eta Xa-
bier gurasoei. Hainbeste, ezen 
uda haren osteko lehen ne-
guan Ukrainara joan baitziren 
biak, Luda bisitatzera. «Kiev
hiriburu inguruan bizi naiz,
eta sekulako hotza egiten
zuen. Hemen 0 gradutik ape-
nas jaisten da tenperatura, eta
han 10 edo 15 gradu zeropetik
egiten du neguan egun asko-
tan.  Amak esan zidan han
ezingo lukeela bizi, hiru hila-
betetan hil egingo litzatekee-
la». 
Oharkabean, Luda Ukraina

eta Euskal Herria konparatzen
hasi da, eta bere burua Orion
hain errotuta zergatik ikusten
duen azaldu: «Ukrainan ez da-
go Euskal Herrian daukagun
kale bizitzarik. Han etxekoia-
goak gara. Hemen denerako
geratzen zarete kalean: kafe
bat hartu, pote batzuk, pasea-
tu, erosketak, afaldu… Hori al-
txor handia da. Han ez gara
kalera irteten sozializatzeko.
Ukrainan hiri edo herrietako
kale kantoietan ibiltzen zara,
Orion sekulako bistak daude:
itsasoa, errioa…». 
Xabier eta Marije gurasoe-

kin astero hitz egiten zuen bi-
deodeien bitartez Ukrainan ze-
la, eta udako bi hilabete Orion

pasatzeko hautua bost urtez
jarraian errepikatu zen. Bost
uda, eta beste hainbeste uda
bukaera, beti penaz Orio atze-
an utzi eta Ukrainara buelta-
tzeko. 
«Ukrainan Oriorekiko herri

mina sortzen zitzaidan bere-
hala. Marijek galdetzen zidan,
ea non nahi nuen bizi, eta nik
Ukraina esaten nion, gustuen
Orion egoten banintzen ere.
Hemengo bizitza nire jaiote-
rrikoa baino askoz hobea da.
Kontua da haurra zarenean ez
zarela horretaz jabetzen». Bost
uda pasatu zituen Orion, zazpi
urtetik hamabira, eta epe hori
bukatuta Marije amak Oriora
ikastera eta bizitzera etorri
nahi ote zuen galdetu zion:
«Alegia, ikasturte osoa Orion
egotea». 
Etorri zen, eta LH6 kurtsoan

hasi zen, zegokiona baino mai-
la apalagoan, eta idazkera ho-
betzeko: «Hitz egiteko arazo-
rik ez neukan, baina idazten ez
neukan hainbesteko errazta-
sunik. Urte osoa hemen pasa-
tzen hasi nintzen, eta udatan
Ukrainara bueltatzen nintzen,
nire familia bisitatzera».

«GAZTE GARAIKO TXORO HAIZEA»

Luda bere bizitzan izan duen
pasadizo gordinenetako bat
kontatzen hasi da, gaiaren in-
guruko galdera zehatzik en-
tzun gabe. 16 urte zituela era-
baki okerrak hartu zituela
sentitzen du, garai hartatik lau
urte luze pasatu badira ere.
Sentimenduz biluztu da:
«Akats handia egin nuen. Gaz-
teok adin horretan izaten du-
gun txoro haizeak jota ibili
nintzen. Pasaportea berritzera
joan nintzen Ukrainara, eta
han geratzeko gogoa sartu zi-
tzaidan. Orioko gurasoekin ere
haserretu nintzen, eta ez nin-
tzen jabetzen zer egiten ari
nintzen. Urtebete egon nin-

Kale bizitzak eta arraunak oriotartutako ukrainarra

LUDA DAVYDENKO

Luda Davydenko 20 urteko ukrainarrak bi

urte daramatza Orion bizitzen, baina zazpi

urterekin etorri zen lehen aldiz Euskal

Herrira, Chernobil elkarteari esker. Orioko

ukrainar sentitzen da, eta bertan ikusten

du bere burua etorkizunean; kale bizitzak

eta arraunak lotu dute, eta nahikoa izan du

estropada bakar bat lehen bandera

irabazteko.

Andoni Urbistondo

ARRAUNLARIA
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tzen han, eta orduan neure bu-
ruari galdetzen hasi nintzen
ea ze demontre egiten nuen
Ukrainan, hango eta hemengo
egoera zuria eta beltza bezala-
koak baitira. Deitu nion Mari-
jeri, lehertzeko zorian nengoe-
la. Han gehiago ezin nuela
iraun aitortu nion, barrenak
hustu, eta bigarren aukera
eman zidaten Marijek eta Xa-
bierrek».
18 urte beteta bueltatu zen

Oriora, «nik neuk horrela au-
keratuta, adinez nagusi, eta
adopzio prozesurik gabe».
Ukrainan hiru kurtso egin zi-
tuen urte bakarrean, eta Zu-
zenbidea ikasten hasi zen on-
doren. Baina hutsunea, zuloa,
zeukan ariman: «Egunerokoa
ezberdina egiten zitzaidan; ba-
tez ere, hemengo bizitzan neu-
kanarekin gogoratzen nintze-

lako etengabe. Kuadrillako bi-
zipenak, adibidez. Han ez dago
kuadrillarik, lagun bakanak di-
tuzu. Ez dago kale bizitzarik.
Gure etxean soroa daukagu,
eta etxetik ibiltzen zara, bara-
tzean hara eta hona, edota la-
gunekin, baina etxetik gertu.
Orion etxean lo eta otorduak
bakarrik egiten dira, bestela
beti kalean zaude, edo kirola
egiten… Han ezin nuela bizi
sartu zitzaidan buruan, eta
Oriora etorri nintzen». 
Ukrainako bizitzaz,  han

egon zeneko egunerokoaz, gal-
detuta, hauxe dio: «Han, dirua
edukita ere, aspertu egiten za-
ra. Dirurik gabe, ba pentsa…
Guri ez zitzaigun dirurik falta,
dena den». 200-300 bat euro
irabazten du jendeak hileko,
eta Luda Ukrainako bere gura-
soentzat karga handi samarra

izan zitekeela pentsatzen hasi
zen: «Oriora etortzea karga
hori arintzeko modua izan zi-
tekeela pentsatu nuen». 

UKRAINAN EGOERA GOGORRA

Eta nola dago Ukraina egun?
«Oso gaizki. Baratzea baldin
badaukazu, moldatzen zara,
baina kalean bizi bazara, irau-
teko komeriak dituzte askok.
Ustelkeria handia dago, lapu-
rrak han eta hemen, eta egoe-
ra politikoa ere gaiztoa da. Ge-
rrak edo istilu larriak izan
ditugu orain urte gutxi arte». 
Lagun baten ama nola hil

zen kontatzen hasi da Luda,
herri hartako egoera gaiztoa
ulertzen saiatzeko. «Giltzurru-
nean harriak zituen, eta anbu-
lantzian etorri ziren medikuek
barre egin zioten aurpegira.
Pastilla batzuk eman zizkioten

bi aldiz, eta hirugarrenez deitu
zituztenerako ama hil egin
zen. Bideo bat ere jarri zuen
sare sozialetan, baina ezer ez
da aldatuko». 2014an Maidan
delako kale istiluak egon zirela
gogoratzen du: «Hildako mor-
doa egon zen, horietako bat ni-
re ikaskideetako bat; nik ikasi
nuen Zuzenbideko Fakultate-
an omenaldia egiten diote ur-
tero». 
Ludak anaia zaharrago bat

eta ahizpa gazteago bat ditu
Ukrainan,  gurasoez gain:
«Anaiak 22 urte ditu, eta lan
ona du. Gasteizen egon zen, fa-
milia batekin, ni bezala, baina
ez zitzaion gehiegi gustatu,
gurasoek egun osoa etxetik
kanpo pasatzen baitzuten la-
nean. Tania ahizpa txikiak 10
urte bakarrik ditu oraindik.
Ekarri nahi nuke Oriora, diru
puska bat daukatenean. Itsa-
soa du gustuko oso, nik beza-
la». Itsasoak halako miresmen
berezia sortzen dio oraindik
ere Ludari: «Marije amak esa-
na, etorri nintzen lehen egu-
nean itsasoari begira geratu
omen nintzen 10 minutu. Gu
Itsaso Beltzera joaten ginen,
bisitan, Ukrainan, baina Kan-
tauri Itsasoa erabat ezberdina
da». Burua makurtu eta dago-
eneko familiako kideak besar-
katu gabe bi urte luze darama-
tzala aitortu du, triste antzean.
Eta nolakoak gara euskaldu-

nok ukrainar baten begietara?
«Alaiak», dio Ludak botepron-
toan. «Irekiak zarete. Gu senti-
menduak azaltzerakoan-eta
hotzagoak gara. Zuek bizitzari
zukua ateratzen saiatzen zare-
te. Euskal Herrian ere badago
ondo bizi ez den jendea, baina
disfrutatu egiten duen jendea
zarete. Ez duzue bihar zer ger-
tatuko, zer etorriko den pen-
tsatzen, egunean egunekoa bi-
zitzen duzue».  Gertuko
harremana du oriotarrekin,

«Ukrainan ez dago

Euskal Herrian

daukagun kale

bizitzarik. Han

etxekoiagoak gara.

Hemen denerako

geratzen zarete

kalean: kafe bat

hartu, pote batzuk,

paseatu, erosketak,

afaldu… »

“
Argazkiak: Andoni CANELLADA | FOKU
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«beste oriotar bat izango ba-
nintz bezala. Batzuk harritzen
dira, ukrainar bat euskaraz
hitz egiten entzutean, baina
ohitu dira dagoeneko». Euska-
ra gaztelania baino lehenago
ikasi zuen.
Ukrainako gurasoek Orioz

zer pentsatzen duten galdetu-
ta, hauxe dio: «Gurasoentzat
ni Espainian nago, ez dakite
euskara eta gaztelania ezber-
dintzen, ezta Espainia eta Eus-
kal Herria ere. Saiatzen naiz
esaten Espainia ez den beste
herri batean bizi naizela azal-
tzen, eta beste hizkuntza bat
hitz egiten dugula».

IKASKETAK ETA ARRAUNA

Orion egonkortu zenetik bi ar-
dura nagusi ditu Ludak: ikas-
ketak eta arrauna; ikasi, urte
batzuk barru lanen bat bilatu
eta Ukrainako familiari lagun-
tzen saiatzeko, «haiek Oriora
ekartzen saiatuz». Hozteko
eta girotzeko instalazioen in-
guruko ikasketak egiten ari
da, mantentze-lanak egiten
dituen teknikari ikasketak,
Zubietako Lanbide Heziketako
eskolan. «Lehen kurtsoko gai
guztiak gainditu ditut, nota
onekin, gainera. Ikasle ona
naiz. Lana ziurtatu edo erraz-
ten duten ikasketak egin nahi
nituen, eta ikasketa horiek
bukatuz gero, lana lortzeko
aukera handia dagoela esan
zidaten. Berez mekanika egin
behar nuen, lagun askok ere
hori aukeratu zutelako. Uni-
bertsitatean hasteko ere grina
berezirik ez neukan, eta hala
hasi nintzen Zubietan». Neska
bakarra da klasean. Bost urte-
ko ikasketak dira; lau falta
zaizkio, beraz, oraindik. Goi-
zez joaten da klasera, autobu-
sean, Orioko beste lagun ba-
tzuekin.
Goizez ikasi, eta arratsean

arraunean jardun: Sei urte da-

ramatza, denera, dagoeneko.
Infantiletan bi urte egin zi-
tuen, eta kadeteetan beste bi.
Jubenila zela Ukrainan zego-
en, eta Oriora bueltatu ondo-
tik bigarren urtea du aurten-
goa senior mailan. Arraunean
hasteko unea ere bitxia izan
zela gogoratzen du: «Proba-
tzeko gogorik ez neukan, eta
Marije amak baietz, probatu

egin behar nuela. Izena eman
ondoren kito, ‘hau da nirea’,
esan nuen tinko. Hain ondo
pasa nuen egun bakarrean, ja-
rraitu egin nuela». 
Ukrainatik lodikote bueltatu

omen zen bi urte atzera, eta
iaz, lehen urtean, flakatu eta
ikasteko erronka xumea jarri
zion bere buruari. Denboraldi-
aurrea Oriorekin egin zuen,

baina denboraldia bera San
Juanekin ETE Ligan (emaku-
mezkoen arrauneko bigarren
maila). Xanti Zabaleta entrena-
tzaileak entrenamenduak jarri
zizkion iaz, sasoi puntua fin-
tzeko, baina Luda bera izan zen
Oriorekin arraunean egiteko
maila, trebakuntza nahikoa, ez
zuela onartu zuen lehena. «San
Juanekin lehiatzeko aukera
proposatu zidan klubak. Kate-
goria bat beherago baina treba-
tzeko aproposa. Hasieran ezez-
koa eman nion. Ni bakarrik,
Pasai Donibaneraino joan be-
har egunero… Ibon Urbietak
konbentzitu ninduen, eta nire
kuadrillako batekin joan nin-
tzen, utzi ziguten furgoneta za-
har batekin».

PASAIAN, IKASKETA HANDIA

Eta Pasaian jauzia. Uda hori
erabakigarria izan zen: «Es-
karmentua hartu nuen, serio-
tasuna, diziplina ikasi, talde
giroan murgildu… Oso gaizki
hasi ginen, zortzigarrenak
edo lehen estropadan. Oso
talde gaztea ginen, ni neu de-
netan zaharrena 19 urterekin.
Baina hobetzen hasi ginen
pixkanaka-pixkanaka: Lauga-
rren, hirugarren, bigarren…
Bilboko Bandera ere irabazi
genuen!». Kontxako sailkape-
nekoan ere seigarren sailkatu
ziren, eta urteko estropada
onenean arraun egiteko txar-
tela lortu: «Inork ez zuen ha-
lakorik espero». Kontxako le-
hen igandean estropada
handia egin zuten, eta biga-
rren igandeko Ohorezko
Txandan sartu ziren.
Denboraldi honetan talde

entrenamenduak osatzeko ko-
meriekin ibili dira, pandemia-
ren ondorioz. «Maila bertsua
erakutsi dugu arraunlari guz-
tiok, eta hor nabil, borrokan».
Coruñako estropadan, denbo-
raldiko lehen lehiaketa egune-

«Arrauna

probatzeko gogorik

ez neukan, eta

Marije amak baietz,

probatzeko. Izena

eman ondoren, kito,

‘hau da nirea’, esan

nuen»
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an igandeko estropadan on-
tzian sartu zen: «Lehen aldiz
nire bizitzan, eta bandera ira-
bazi genuen. Sentsazio bikaina
izan zen. Debuta egin Eusko-
tren Ligan, eta irabazi, pentsa…
Nadeth Agirre patroiak, gaine-
ra, keinu bikaina eduki zuen
ontziko arraunlari batzuekin.
Ligako liderraren kamiseta
eman zidan niri ,  bigarren
igandean. Lukene Lizasori txa-
pela, eta Vicky Piñeirori patroi
onenaren sariaren maillota
eman zion. Debutariak ginen
arraunlariekin keinu polita
eduki zuen Nadethek, ondo
portatzen da gurekin».
Irribarretsu gogoratzen du

TKE arraun elkarteko telebis-
tan hitz egin behar izan zuela,
gaztelaniaz. «Hasieran ezetz
esan nuen, erdaraz hitz egiten
baldar samar moldatzen bai-
naiz. Esaldiren bat edo beste

esan nuen, baina uste dut age-
rikoa izan zela erdaraz ez nai-
zela ondoegi moldatzen». Co-
ruñatik furgonetan zortzi
orduko bidaia egin, eta Marije
eta Xabier gurasoak besarkatu
zitueneko unea oso hunkiga-
rria izan zela esan du Ludak. 
Aurten pandemiak ez du

ohiko argazkirik erakutsi
Orion, herri osoa udaletxeko
balkoian bandera irabazi du-
ten arraunlariei gorazarre egi-
ten, baina Ludak plazatik bizi
izan ditu garaipen asko eta as-
ko. Kostakoak ez direnentzat,
nola azaldu tamainako zaleta-
suna, grina? «Barrualdeko jen-
deak uretako gauzak ez ditu-
zue bizitzen kostakoek bezala.
Gustatzen zaizue kirola, dizi-
plina bat edo beste izan, baina 
ez duzue bizitzen, guk bezala.
Guk egunero ikusten ditugu
ontziak eta arrauna, izan errio-

an edota itsasoan, eta lotu egi-
ten zaitu lehenago edo geroa-
go. Realeko entrenatzailea ere
Oriokoa da,  baina herrian
arraunak futbolak baino ja-
rraitzaile gehiago ditu. Entre-
natzera irteten garenean, bo-
kaletik gertu han egoten dira
zaleak, gu animatzen. Bandera
bat irabazi eta udaletxeko bal-
koira igotzea gauza handia da.
Gurean bezala, Hondarribian,
Bermeon, Pasaian… Kostako
herri horietan asko bizi da
arrauna».

ORION IKUSTEN DU ETORKIZUNA

Kostari lotuta bizi da uda, eta
Oriotik kanpo ere itsasoa du-
ten herri eta hirietan ibili zalea
da Luda: «Hondarribia gusta-
tzen zait, Donostia ere bai,
nahiz eta jende asko egoten
den. Ukrainako gurasoei eraku-
tsi nien Donostia, sakelakoaren

bitartez, eta aho bete hortz ge-
ratu ziren». Erantzuna asma-
tzea erraza da, baina badoa gal-
dera,  badaezpada, bere
etorkizunaz. Non ikusten ote
du bere burua, demagun, ha-
markada bat igarota? «Ni Orio-
koa naiz %80, eta beste %20
Ukrainakoa. Gaztaroa Orion pa-
sa dut, udak ere bai, lagunak,
arrauna, gurasoak… Dena dau-
kat hemen. Oriokoa sentitzen
naiz, nahiz eta paperek bestela-
koa esaten duten. Orion ikus-
ten dut nire burua etorkizune-
an, kuadrillarekin afariren
batean. Ikasketak bukatuta, edo
bukatzear, eta lanen batean di-
ru pixka bat bildu eta Ukraina-
ko familia hona ekartzeko aha-
leginean. Edo ni Ukrainara
joaten, haiek bisitatzera. Ez
naiz Oriotik mugituko. Hemen
edo gertu. Ez nintzateke kosta-
tik urrunduko inora».

«Barrualdeko

jendeak uretako

gauzak ez dituzue

bizitzen kostakoak

bezala. Gustatzen

zaizue kirola,

diziplina bat edo

beste izan, baina ez

duzue bizitzen guk

bezala. Guk egunero

ikusten ditugu

ontziak itsasoan

edo errioan eta

horrek lotu egiten

zaitu»

CHERNOBIL
ELKARTEAREN
25.
URTEURRENA 

25 urte bete ditu aurten
Chernobil elkarteak.
Pandemiak hegoak moztu
dizkie, beste elkarte askori
bezala. Ukrainako 126. umea
Euskal Herrira iritsi zain
irrikan zeuden, uda honetan,
orotara Ukrainatik Euskal
Herrira iritsiko zen 6.000.
umea izango zelako.
Chernobil elkarteak umeei
osasun baldintza egokietan
hazteko aukera ematea du
helburu, Osasunaren Mundu 
Erakundearen irizpideei
jarraituz. Euskal Herrian 40-
60 egun arteko egonaldiak
antolatzen ditu uda guztietan.



hutsa

3 
B
EG

IR
A
D
A
:

Zenobia

os
as

u
n

a 
/ 

h
ir

ia
re

n
 lo

(r
)a

ld
ia

 /
 lo

n
do

n
 c

al
li

n
g N

ormalean bi mi-
la pertsonaren
lanlekua den
e r a i k i n e a n ,
n o r m a l t a s u n
berri  honen

itzalean eta lan egiteko mo-
du berriak definituz goazen
heinean, ehun bat baino ez
gara egon azken bi asteotan
bertan. Arraroa egiten da es-
pazioaren handitasuna, baita
isiltasuna eta nondik nora jo-
an behar dugun adierazten
duten geziz eta seinalez bete-
tako korridoreak ikustea ere.
Errudun sentsazio irrazional
bat ere izaten dut okerreko
geziaren bidetik noan bakoi-
tzean. Bi mural handitan ida-
tzi dagoen eta orainartean
oharkabean igaro zaidan tes-
tua ikusi dut gaur. «Normala den gauza bakarra garbigai-
luaren zikloa da», dio batek. Garaiotarako ezin aproposa-
goa, ironikoki. «Bideak? Gu goazen lekuetan ez dago
biderik», dio besteak. Enpresaren ethos-a “Etengabe hobe-
tzean sinesten dugu” esloganak biltzen du bete-betean, as-
kotan hantuste ukitua ere sumatzeraino. Baina, ahalduntze
positibo bat inposatzen du, enpresako etikan eta kulturan
hain barneratuta dagoen hobetzeko eta erronka berriak
gainditzeko nahi horrek. 
Normaltasun berri honek, normalean ikusten ez nuen

jendea ikusteko ere balio izan dit. Orain denok gaude-eta or-
denarik eta egitura finkorik gabe “nahastuta”. Lankide bat
gerturatu zait, Euskal Herriko emakume bati buruzko testu
bat irakurri duela esan dit eta nirekin gogoratu dela. Asko
estimatzen dudan emakumea da, hasieratik atentzioa eman
zidan bere posta elektronikoko sinaduran Maya Angelouk
esandako aipu bat jartzen zuela («Beti ahal duzun hoberena
egin, hobeto dagoen zerbait ikasten duzun arte; eta orduan,
hobeto egin»). Emakumeak lidergo postuetan egoteko bo-
rrokan dabil beti. 
Marga Anduraini buruz ari zen. Baionan jaio zen Andu-

rain 1893. urtean eta benetan aparteko bizitza izan zuen.
Britainia Handiko inteligentzia zerbitzuarentzat espioitza
lanetan ibili zen, nazien okupazio garaian Parisen opio tra-
fikatzaile lanetan ere bai, eta beste hainbat pasadizo inte-
resgarri ere biltzen ditu bere biografiak. Gaur kontatu nahi
nuena honokoa da, ordea: Siriako Palmira hirian hotel bat

erosi eta berriztatu zuen,
“Zenobia” izenekoa. III.
mendean,  hiriko aginta-
ria izana zen Zenobia
erregina, irudi historiko
sendoa, “Erregina borro-
kalaria” ezizenez ere
erreferentziatua hainbat
historia liburutan. Hipo-
tesia da, Andurainek Ze-
nobia berpiztu nahi izan
zuela bere alter ego mo-
duan. 

Bere lehengusu eta le-
henengo senarra izan
zena –baionarra baita
ere– utzi eta lider be-
duino batekin ezkondu
zen. Islama hartu zuen
erlijiotzat eta Mekara
sartzen zen lehenengo

emakume mendebaldarra izatea lortu nahi zuen. Infor-
mazio iturri kontrajarriak badaude ere, gehienek diote ez
zuela bere helburua lortu, hainbat agintarik intentzio takti-
koa ikusi zutelako Andurainen erlijio aldaketaren atzean.
Bere senarra pozoitzea egotzi zioten eta espetxeratu egin
zuten Jidda hirian. Frantziako kontsulatuaren interbentzio-
ak atera zuen handik bi hilabeteren buruan eta Zenobiara
itzuli zen. Azkenean, han hil zen bakardadean, eta berarekin
hil ziren bai hotela eta baita bertako erregina ere.
Kasualitatez, aste honetan bertan Goizalde Landabasok

idatzitako zutabe batean Marga Anduraini erreferentzia egi-
ten zion. Eta, oraindik kointzidentzia handiagoa dena, idatzi
baterako egiten ari naizen bilaketa lanetan nenbilela, niri
ere azaldu zitzaidan emakume hori duela gutxi.
Gogoko dut horrelako kointzidentziak bata bestearen

atzetik gertatzen direnean. Oraindik gehiago pozten naiz
itzalean gelditu ziren emakumek argitara emateko balio ba-
dute. Arazoa da, horrelako kointzidentziak salbuespena di-
rela; horregatik, gehienetan, ezkutuan gelditzen dira ema-
kume horiek guztiak. Eta, ezkutuan egoten jarraituko dute.
Horregatik pentsatu dut aipamen hau egiteak gutxi batzuei
bederen interesa pizten badie, eta katearekin jarraitzea era-
giten badu, ezezagunetik eta ahaztutik gutxiago izango
duela Marga Andurainek. Finean hori da-eta askotan helbu-
rua, katea osatzen jarraitzea, lehen aipatu dudan errepide-
rik gabeko leku horietan emakume guztien ahotsa sendoa-
goa izango den itxaropenean. •

Marga Andurain baionarraren bizitza sekulakoa izan zen. GAUR8

Garazi Goia - @GaraziGoia
Idazlea



Etxeko albumetan altxor handiak ezkutatzen dira. Argazki hau 1928ko urriaren 13an Bil-

boko Indautxuko elizan egina dago, Pablo Zabalo eta Dora Agirreren ezkontzan.

Senar-emazteak eta senideak daude, ospakizun unea da. Urte batzuk geroago, gerra

amaitu ondoren, familia honetan tragediak zulo latzak egin zituen. Pablo Zabalo arkitek-

toa izan zen; bere lanik garrantzitsuenen artean, Donostiako Kolon pasealekuko, Lasala

plazako eta Ramon Maria de Liliko eraikin batzuk daude, baita 1928 eta 1934 arteko San

Bizente elizaren zaharberritzea ere. Gerra amaituta, frankismoaren errepresiotik ihesi, be-

re familiarekin batera Txilera erbesteratu zen eta 10 urte eman zituen bertan. 

Bere anaia Felipe , Donostiak frankistei eutsi zien hilabeteetan, Fronte Popularrak

Londres hotelean muntatutako ospitaleko medikuetako bat izan zen. Donostia frankisten

eskuetan erortzean atxilotu eta "auzi-ihesean" epaitua izan zen. 40.000 pezetako isuna

ordaintzera kondenatu zuten eta 10 urtez medikuntzan aritzeko debekua ezarri zioten.

Felipe Manchesterrera erbesteratu zen. Jon Zabalo, “Txiki” , beste anaietako bat, agian

ezagunena, ilustratzailea, karikaturagilea eta kartelgilea zen; besteak beste, “Xabiertxo”,

“Txomin Ikasle” eta “Martin Txilibitu” liburuen irudiak eta azalak nabarmendu behar dira.

30eko hamarkadan, “Euskalerriren Alde”, “Argia” eta “El Pueblo Vasco” komunikabideetan

kolaboratu zuen. Gerra amaitzean, Manchesterren erbesteratu eta 1948an hil zen.

Ezkongaiak ezkondu zituen apaiza Gelasio Aranburu izan zen, zabalotarren lehen-

gusua, Teologian doktorea eta zuzenbidean lizentziaduna. Gerra amaitzean, Biarritzera er-

besteratu behar izan zuen bere arreba Alejandrarekin , eta Gelasiok koral bat zuzendu

zuen Aita Donostiarekin batera. 1947an, Donostian, Sine Nomine talde gregorianista osatu

zuen. Beste ahizpa bat ere, Mercedes , gerra amaitzean Ingalaterrara erbesteratu zen

jostun lanetan. Ignacia Zabaloren argazki indibidualak ez dira ezagutzen. Ignacia,

“Nor-Nai” izenez ezagunagoa, Euskal Herriko lehen ilustratzaile eta marrazkilari profesiona-

la da. Bere ilustrazioak 1925eko “Argia”-ren egutegian eta “Agere” aldizkarian agertu ziren

lehen aldiz. Gerra Zibilean hil zen Bartzelonan, bonba batek harrapatu baitzuen etxetik irte-

ten ari zela. Carmen Zabalo ere ageri da argazkian. 

Argazki hau eta beste batzuk Pablo Zabalok diseinatutako albumetan jasota daude eta

bere alaba Amaiak zaintzen ditu.
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