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A
stean aukera izan dut Goiena Telebistak ekoi-
tzitako Ion Salaberri zenari buruzko doku-
mentala ikusteko. Hogei urte bete dira arrasa-
tear hau hil zela. Salaberri ezaguna egin zen
Euskal Herrian eta baita hemendik kanpo ere
hiesa zuela publiko egiten lehenetarikoa iza-

teagatik eta horren alde egindako lanarengatik. Salaberrik
publiko agertu zuen heroina kontsumitzailea eta homose-
xuala zela, biak ala biak hiesaz kutsatzeko arrisku faktore
erabakigarriak; eta gizartean garai hartan gaizki ikusiak
zeudenak. Homosexualitatea kontu erabat pertsonala da,
norberari bakarrik dagokiona; heroinazalea izatea, berriz,
publiko bihurtzen da kasu askotan nahitaez.
Ezagutu ditut William Burroughs, Antonio Escohotado

eta Lou Reed berak, besteak beste, kaleratutako lanetako
batzuk, baina nik behintzat ez dut heroinarekin lotutako
erromantizismorik bizi izan. Nire aurreko belaunaldian
ezjakintasunez gazte asko en-
gantxatu ziren heroinarekin,
jende kopuru ikaragarria. Gu-
re belaunaldian, ordea, jakina
zen horren kontsumoa area-
gotzeak eragin oso gogorrak
izan zitzakeela, eta, horretara-
ko, bakarrik bizi behar zenue-
la. Horrek salbatu gintuen.
80ko hamarkadaren erdian

kalean bizi genuen egunero-
koa, han egiten genituen ordu
ia guztiak. Arrasateko Sebero
Altube plazan, herri erdi-erdian, egiten genituen ordu
gehienak, eta handik oso-oso hurbil zegoen Gurea gazte-
txean. Kolektiboen, punkaren eta heroinaren urteak ziren
haiek eta heroina gogor sartuta zegoen batzuek kolektibo-
ekin eta punkarekin bukatu nahi zutelako. Hala, gauza as-
ko nahastu ziren eta pertsona batzuk –asko tamalez– per-
tsona aktibo baliagarriak izatetik junkieak izatera pasa
ziren. Junkieak diot heroinaren bilatze hori lanbide edo bi-
zibide bakarra bihurtzen zutelako. Honela, gaztetxetik he-
roina eta kosta ahala kosta buruan heroina bakarrik zuten
pertsona horiek botatzeko ahalegin ugari egin zituzten.
Hala, junkie askok eta askok lehen aipatutako plaza fin-

katu zuten topagunetzat. Hurbil-hurbil genituen eta egu-
netik egunera haien degenerazio fisiko zein psikikoaren
eta oro har gainbeheraren lekuko zuzenak izan ginen.
Haietako gehienekin inoiz hitz egin ez banuen ere, gogoan
ditut haietako asko, ehunka modu desberdinetan, betiere
gazteegi, hil zirenak: balkoitik jausita, auto istripuetan,
gehiegizko dosia hartzearren, erabat ahulduta gaixotasun

gogor batek eramanda… Luzaroan plaza hartan batzen ari-
tu zirenetako gutxi daude oraindik bizirik.
Errez antzematen genituen haien itxarote urduriak, ia

eramanezinak, behar zutena heltzen zeneko antsietatea,
bat-bateko jarrera eta adore aldaketa nabarmenak, auska-
lo-non-eta-nola-lortutako diruaren eskuratzea, batzuen
hasierako konpartitzeko nahia, beste batzuen zitalkeria
edo norberakeria. Inoiz –aldi bakanen batean– haietakoren
bat bere itsutasunean gu erasotzen saiatu zen, diru bila,
dosi bila, baina gure erantzun irmoaren aurrean bere ahul-
tasunaz jabetu eta atzera egin zuen lotsatuta berehala.
Izan ere, gaixoak ziren; egunerokoan beste gauza guztiak
alboratuta erabat inoiz aseko ez zituela jakin arren ipar ba-
karra zutenak. Horren erakusle zen, besteak beste, horieta-
ko askok, behin beraien beharra aseta eta beste diru apur
bat zutenean, biharamunari erreparatu gabe, umeen gisa,
humanitate handia erakutsita nola jokatzen zuten ikustea;

apur hori ia ezezagunak izan zitzaketen ingurukoekin es-
kuzabal konpartituz. 
Istorio grisak, krudelak, ziren heroinarako bakarrik bizi

ziren pertsona haienak, kolorerik gabekoak; grisak, triste-
ak eta oso gogorrak; zer esanik ez, haien etxeetan eta lagu-
nen artean; inola ere inoiz inon onartuko ez bazuten
arren, galdutzat zituztelako.  
Horietako askok, gainera, hiesaren bisita jaso zuten eta

hura gelditzeko etorri zen, oraindik ere sendagai edo arin-
garri ezagunik ez baitzuen garai hartan. Eta horrek, are eta
gehiago zaildu zuen pertsona haien bizirautea eta bizitza
kalitatea. Salaberrik bere azalean bizi izan zuen hori, eta
halako batean egindako hautuari eta ondorioz lan erral-
doiari esker, ezikusia egiten zitzaien pertsona haiei –eta
beste batzuei– gizarteak poliki-poliki aurpegia jarri zien,
nolabaiteko irtenbide aukera eskaini zitzaien –argi pixka
bat eta duintasuna– eta beste eragile batzuek haien zaintza
hobetzeko pausoak ematea lortu zuen. Lan itzela, duinta-
suna berreskuratzea. •
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Pareko jarlekukoen
duintasuna

Kolektiboen, punkaren eta heroinaren
urteak ziren haiek eta heroina gogor
sartuta zegoen batzuek kolektiboekin eta
punkarekin bukatu nahi zutelako
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U
rte gutxian au-
rrerapen han-
diak ezagutu
dira lagunduta-
ko erreproduk-
zio  tekniken

alorrean eta haiekin etorri dira
eztabaidak. Ponpeu Frabra uni-
bertsitateko irakasle Esther Far-
nos Oñatin izan da eta bere iri-
tzia argi  azaldu du:
«Zientifikoki gauza asko egin
daitezke, baina egin daitekeen
guztia egin behar da? Nire us-
tez, ez».

«Emailearen anonimatua eta
ezagutzeko eskubidea: oreka
zaila» hizketaldiarekin gertu-
ratu zara, zer neurritan daude
kokatuta bata eta bestea?
Nazioartean gero eta herrialde
gehiago dira adoptatutako hau-
rra eta donatutako gametoen bi-
dez sortutakoa modu berean
tratatzearen alde egin dutenak.
Hala, heldutasunera iritsitakoan
batzuei aukera ematen diete
emaileen identitatea ezagutze-
ko, eta, adoptatutako haurrei,
berriz, guraso biologikoak. Es-
painian dagoen legedia oso au-
rrerakoia da arlo batzuetan, bai-
na anonimatuaren gaia oso
zorrotz arautzen du, eta soilik
oso kasu muturrekoetan bai-
mentzen du jatorria ezagutzea.
Osasunarentzako arriskua edota
arrazoi penalak egon behar dira
tartean donanteen identitatea
jakinarazteko. Horregatik, Espai-
nia erreprodukziorako helmuga
nagusienetakoa bilakatu da; bes-
te estatu batzuetako jendea ho-
na etortzen da, ziurtatzeko ez
dela inor etorriko etorkizunean
beren seme-alaben aita edo ama
biologikoa dela esanez.

Zu haurrak bere jatorria eza-
gutzeko duen eskubidea lehe-
nestearen aldekoa zara.
Bai, guk zalantzan jarri nahi du-
gu egungo legedia eta aldaketa
eskatzen dugu; izan ere, egun ez
dago orekarik. Nire ustez, anoni-
matua altxatzeak, gainera, emai-

leen profila aldatuko du, dona-
tzera joaten den pertsonak arra-
zoi altruistengatik egingo du, ja-
kingo duelako une zehatz
batean berekin harremanetan
jar daitezkeela.

Emaileen kopurua murrizteko
arriskua egon daiteke, akaso.
Herrialde batzuetan uste zen le-
gedia aldatzen bazen, donazioak
nabarmen jaitsiko zirela, eta ho-
rrek ardura handia eragiten du
lagundutako erreprodukzioan
aritzen diren profesionalen arte-
an. Ikerketek erakutsi dute lehen
unean donazioak jaitsi baziren
ere, gerora aurreko mailan man-
tendu direla eta emaileen profi-
la aldatu dela. Hala ere, uste dut
donazio kopuruak behera egite-
ko arriskua ezin dela argudio gi-
sa erabili, printzipio utilitarista
hori ezin delako, nire iritziz, ja-
torria ezagutzeko eskubidearen
gainetik jarri. Adopzioen kasuan
haurrei eskubide hori aitortzen
bazaie, zergatik ez donazio bidez
jaio diren haurrei? Kasu horre-
tan tratu desberdina ematen
zaie eta ez dago horretarako
arrazoi objektibo zentzuzkorik.

Zer neurritan da garrantzitsua
jatorria ezagutzea haurraren-
tzat?
Nire ustez, identitatearen erai-
kuntzarako garrantzitsua da. Gi-
za Eskubideen Europako Auzite-
giak identitatea pertsonen
intimitatearekin lotu du, eta, be-
raz, pertsonaren identitatearen
zati da nondik datorren jakitea.
Agian, pertsona batek ez dio ino-
lako garrantzirik emango, bere
ustez, faktore biologiko bat bai-
no ez delako, baina jakiteko es-
kubidea izan behar du. Nire us-
tez ez da moralki onargarria
beste pertsona batzuek nik eza-
gutzen ez dudan informazioa
izatea. Hausnarketa eragin be-
har duen zerbait da hori.

Informazio hori, izan ere, ja-
sota eta gordeta dago.
Lagundutako Erreprodukzio
Tekniken Legearen 5.5 artiku-
luan jasotzen da donanteen in-
formazio orokorra gordeko dela
eta soilik oso kasu zehatzetan
emango dela informazio hori:
jaiotako haurraren osasuna edo-

ta bizitza arriskuan dagoela uste
denean, edota lege penalek eza-
rritako kasuetan, adibidez, era-
bakitzen bada donazioa egin
zuen pertsonak bere material
genetikoa ez zela ona jakinda
egin zuela donazioa. Kasu horie-
tan informazioa eska daiteke, ja-
sota eta gordeta dutelako zen-
troek. Ikerketa antropologikoen
arabera, beren jatorria dakiten
haurrek ez dute inolako minik
jasaten horregatik, maite dituz-
ten familietan bizi direlako. Na-
zioartean hogei ordenamendu
baino gehiagok arau hori aldatu
eta sistema ireki baten alde egin
dute. Horregatik, etorkizuneko
lan ildoek gardentasun handia-
goa baimenduko dutela uste
dut. Filiazioa oso kontzeptu kon-
plexua da. 

Konplexutasun hori onartzea
zail egiten zaigu?
Bai, eta gizarteak hori onartu be-
har du aldaketarako prest egote-
ko. Espainiako gizartean kosta
egiten da, jendeak uste du-eta
donazio bidez haurra izan dugu-
la esateak ugalkortasun arazoak
ditugula onartzea dela; zentzu
horretan, oraindik auzia estig-
matizatuta dago. Baina gizartea
pixkanaka ari da aldatzen, eta
adopzio arloan nabari da. Kosta
egingo da, besteak beste, medi-
kuei ulertarazi beharko zaielako
ezagutzeko eskubidea babestu
behar dela. Medikuek esaten du-
te egungo legedia nahikoa dela
inori ez zaiolako inporta emai-
lea zein den. Nire galdera hona-
koa da: «Inori inporta ez bazaio,
zergatik ez dugu informazio hori
ematen? Zergatik mantendu
arau hau niretzeko adibidez nire
jatorria jakitea garrantzitsua bal-
din bada?».

Negozio handia eratu da la-
gundutako erreprodukzio tek-
niken bueltan. Agian hori da
arazoa?
Bai, autore batzuk “ugalkortasu-
naren industriaz” mintzo dira.
Negozio bat dago eta errepro-
dukzio zentro askori oso ondo
etortzen zaie legedia lausoa iza-
tea.  Estatu frantsesean askoz ere
legedi estuagoa dute alor hone-
tan. Bikoterik ez duten emaku-
meei, adibidez, ez zaie baimen-

«‘Ugalkortasunaren
industriari’ primeran datorkio

legedia lausoa izatea»

ESTHER
FARNOS

Lagundutako erreprodukzio tekniketan

aditua, donazio bidez jaiotzen diren

haurrek euren jatorria ezagutzeko

eskubidea izatea oinarrizko jotzen du.

Maider Eizmendi
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tzen lagunduriko ugalketa tekni-
kak baliatzea. Italian orain gutxi
arte ez zen baimentzen teknika
hauek baliatzea donatutako ga-
metoekin. Globalizatutako mun-
du batean bizi garenez, bikote
italiar asko Espainiara etortzen
ziren teknikok emaile anonimo-
ekin erabiltzera. Gaur herrialdea
ez da muga, jendeak bidaiatu
egiten du.

Erregulazio bat ez izateak
emaileen kontrola ere muga-
tzen duela diozu.
Bai,  adibide bat jarriko dut:
1988an onartu zen erreproduk-
zio tekniken lehenengo legetik,
bi arautegi onartu behar ziren
donanteen eta zentroen aktibita-
tearen inguruan, baina onartu
gabe daude oraindik. 2006an
onartu zen ondorengo legeak be-

rak ez zuen lortu aipatu araudiak
onartzea. Sektorea derrigorrez
bete behar ez dituzten jarraibi-
deekin aritzen da. Esaterako, le-
geak ezartzen du donante batetik
ezingo direla jaio sei haur baino
gehiago. Arazoa da araudi orokor
bat ez dagoenez, zentroek infor-
mazioa gurutzatu beharrik ez
dutela, eta, beraz, pertsona batek
zentro batean hamar donazio
egin ditzakeela, beste hamar 50
kilometrora dagoen beste bate-
an, beste hamar beste hiri bate-
an... Hala jaio daitezke lasai asko
hogei haur emaile bakar batetik.
Erregulazio faltak horrelako ego-
era arriskutsuak ere sor ditzake.

Jakiteko eskubidea bermatze-
ko ez ezik, arrisku horiek eki-
diteko ere beharrezkoa da be-
raz erregistro bateratu bat.

Bai, legeak jaso eta oraindik ere
sortu gabe dagoen erregistroa
behar-beharrezkoa da. Adminis-
trazio publikoek izan beharko li-
tuzkete datu horiek, baina errea-
litatean erreprodukzio zentroak
dira fitxa bat zabaltzen dutenak
emailearen datuak jasotzeko. 

Emaileak aipatu dituzu behin
eta berriz. Zer-nolako profilak
topatzen ditugu?
Semena ematen duen donantea
mutil gaztea izan ohi da, 20 bat
urtekoa, ikasten ari dena eta do-
nazioarekin dirua bilatzen due-
na. Obuluen kasuan, prozedura
konplexuagoa da eta oro har
maila ekonomiko baxuko ema-
kumeak dira, asko atzerritik eto-
rritakoak donazioa egitera, ho-
rregatik 1.200 euro jasotzen
dituzte-eta. Horrek, beraz, esplo-

tazio kutsua ere izan dezake. Ni-
re ustez donazioak ordainduko
ez balira profila aldatu egingo li-
tzateke, eta, emailearen datuak
ezagutzera emango balira, beste
hainbeste. Askoz ere profil al-
truistagoa izango litzateke.

Emakume emaileen gaia aipa-
tu duzu. Feminista hainbatek
ez dituzte begi onez ikusten ai-
patu teknika hauek.
Feminismoa anitza da eta iritzi
asko izan dira erreprodukzio
tekniken inguruan. Sektore ba-
tek uste du teknika hauek ema-
kumeak zapaltzen dituela, ema-
kumea ama gisa irudikatzen
duen eraikuntza soziala indar-
tzen duela uste duelako. Korron-
te horren ustez teknikok ez dute
askatasuna ekartzen, errealitate-
an egiten dutena emakumea

“ Argazkiak: Juanan RUIZ | ARGAZKI PRESS

«Jatorria

ezagutzeko

eskubidearen alde

nago. Adopzioen

kasuan haurrei

eskubide hori

aitortzen bazaie,

zergatik ez donazio

bidez jaio direnei?»
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amaren rol tradizionalean be-
rrestea delako. Gainera, uste da
teknikok emakumea teknifikatu
egiten dutela, oso teknika inba-
ditzaileak direlako. Era berean,
emakumea nagusiki gizonak di-
ren ikertzaileentzat ikerketa ob-
jektu bilakatzea salatzen da. 

Beste feminista batzuentzat
lagundutako erreprodukzio tek-
nikak onak dira, aukera ematen
dutelako noiz eta nola izan nahi
duen emakume batek ama era-
bakitzeko, eta, ezin badu, horre-
tarako aukera ematen dutelako.
Emakume gisa askatu egiten du-
te, emakumeak erabakitzen due-
lako zer egin nahi duen bere bi-
zitzarekin. Aldiz, lehen olatuko
feministentzat hori pozoitutako
diskurtsoa da, azken batean
emakumeei “emakumea-ama”
eraikuntza soziala eragiten die-
lako. Nik uste dut lagundutako
erreprodukzio teknikak tresna
bat gehiago direla, kontua da
nola erabiltzen ditugun. Emaku-
meak informazioa badu, eta, in-
formatutako baimen dokumen-
tuak argi azaltzen bazaizkio, ez
dut halako arazorik ikusten. Ara-
zoa da kasu askotan ez dela be-
har adina informazio ematen.
Horregatik uler ditzaket kritiko
agertzen diren sektore batzuen
arrazoiak. Adibidez, egin behar
duzun tratamenduaren arrakas-
ta tasa azaltzerakoan, lortutako
haurdunaldiez hitz egiten dute
zentroek, ez haurdunaldia gara-
tu eta jaio diren haurrez, eta ho-
ri ez da informazio guztia ema-
tea. Kontrol gehiago egongo
balitz, ezingo lituzkete datuak
nahi erara erabili.

Orain urte batzuk pentsaezi-
nak ziren aurrerapenak egin
dira eta pentsatzekoa da au-
rrera begira ere etorriko dire-
la. Zer-nolako eztabaidak au-
rreikusten dituzue?
Sektore honetan errealitatea zu-
zenbidearen aurretik dago. Zu-
zenbideak arazo berriekin egi-
ten du topo egunetik egunera.
Zientifikoki gauza asko egin dai-
tezke, baina beharrezkoa da eti-
koki egin daitezkeen zehaztea.
Orain 30 urte jaio zen Espainian
in vitro teknika erabilita lehen
haurra. Orduan inork ez zuen
mahaiaren gainean jartzen or-

dezkapenezko haurdunaldia.
Orain, berriz, bikote espainolek
eta bikoterik ez duten gizonez-
koek ordezkapenezko haurdu-
naldiak onartzen dituzten he-
rrietara bidaiatzen dute. Arlo
honetan honakoa aipatu beha-
rra dut: 90eko hamarkadarako
haurrik izan ezin zuten bikoteek
AEBetara bidaiatzen zuten jada,
eta ekartzen zituzten haurrak
arazorik gabe inskribatzen zituz-

ten bikote heterosexualak zire-
lako. Bikote homosexualak gau-
za bera egiten hasi zirenean, au-
kera hori kritikatzen hasi ziren
asko. Egun atzerrira bidaiatzen
dutenek itzuleran erregistroan
inskribatu ezin dituzten haurrak
ekartzen dituzte, eta epaile eta
erregistroko arduradunek nola
edo hala erantzun behar dute.
Erantzun horiek beharrezkoak
dira, baina, aldiz, orain artean

ziurgabetasun juridikoa ematen
duten irtenbideak bilatu dira.

Zientziaren aurrerapen ba-
tzuei mugak jarri beharra au-
rreikusten duzu?
Ezarpenaren aurreko diagnosti-
ko genetikoak etorkizuneko
haurraren zenbait ezaugarri au-
keratzeko modua ematen du. Es-
painian helburu terapeutikoe-
kin baino ezin da baliatu, baina
egunen batean norbaitek sexua
aukeratzeko proposatzen badu?
Gaur egun ez dago onartuta bai-
na egin daiteke, eta herrialde ba-
tzuetan egiten da. Eta beste
ezaugarri batzuk aukeratzeko
erabili nahi bada? Kasu horietan
arazo etiko oso garrantzitsuak
sortzen dira eta etikoki mugak
jartzea beharrezkoa da. Galdera-
ri erantzunez, egin daitekeen
guztia egiten utzi behar da? Nire
ustez, erantzuna argi dago: «ez».

Ez duzu uste teknika hauek
guztiek filiazio biologikoaren
garrantzia indartzen dutela
berriz ere?
Lagundutako erreprodukzio tek-
nikak familia eredu tradizionala
betikotzeko etorri dira, hori egia
da, baina, era berean, familia
eredu berriei amatasunerako
edo aitatasunerako sarbidea ere 
eman diete. Ikuspuntu horreta-
tik aukera eman dute familiaz
baino familiez mintza gaitezen.
Zentzu horretan onuragarria da,
baina egia da esentzialismo bio-
logikoaren kutsua ere baduela.

Nire ustez lagundutako erre-
produkzio teknikak bigarren au-
kera bat izan beharko lirateke,
badirelako familiarik ez duten
haurrak. Zientifikoki posible de-
nez, atzera itzulerarik ez dago,
are gutxiago behin Espainian
sortukoaren pareko lobby bat
sortuta dagoenean. Horregatik,
esfortzua egin behar da egiten
diren prozedura hauek guztiak
osasun segurtasunarekin eta se-
gurtasun juridikoarekin egin
daitezen. Administrazioari da-
gokio hori ziurtatzea eta adop-
zioa bigarren mailan gera ez da-
din lan egitea. Beti esan izan da
adopzioa haur bati familia ema-
tea dela; lagundutako errepro-
dukzio teknikek, aldiz, haur bat
ematen diote familia bati.

«Errealitatea

zuzenbidearen

aurretik dago.

Zientifikoki gauza

asko egin daitezke,

baina etikoki egin

daitezkeen zehaztea

beharrezkoa da»
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Zenbat promesa eta agindu paretetatik, bozgorailuetatik,

markesinetatik, postontzitik... Oraintxe, ezin da bat lasai

ederrean egon, besterik gabe, egonean. Gutxien espero

duenean, espero ez duen formatuan, «bozkatu!» hau, «boz-

katu!» bestea, «eman botoa» honi, «babestu» hura... 

Konbentzitu ez dakit konbentzitzen ote gaituzten. Parete-

tako kartelei begira geratzen gara irribarreak egiatakoak edo

faltsuak diren bereizteko; akatsak ikusteko eta barre pixka

bat egiteko. Izan ere, batzuetan hain da lausoa sinesgarrita-

sunaren eta erridikuluaren arteko marra... 

Arazoa da badakigula paretetan, bozgorailutan, markesi-

netan eta postontzietan agertzen zaizkigun aurpegiak eta

promesak oso neurtuak direla, estrategikoki neurtuak. Eta,

gero, egiatako hautagaiak parean ditugunean, paretetakoen

antz handiegia hartzen diegu.  

Altxatzeko dio besteak neurrira egindako panel horretatik.

Kasu egin beharko diogu. Altxatu egin beharko dugu maia-

tzaren 25etik aurrera gure jendartea kudeatzeko ardura du-

tenek tente-tente dagoen herri bat topa dezaten parean. 

amagoia.mujika@gaur8.info 

PARETETAKO
HAUTAGAIEN ANTZ
HANDIEGIA

C IKUSMIRA
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B
aserri ekoizpenak daukan
arazo larrienetakoa da zen-
bait hamarkadatik hona bizi
duen zahartze-prozesua. Pa-
sa den mendeko 80ko ha-
markadan, dagoeneko, ho-

rretaz mintzo ziren estatistikak, eta joera
ez da aldatu, txarrera ez bada. Egun, Biz-
kaiko ustiategietako titularren adina 50
urtekoa da batez beste. Hau da, erretirotik
gertuago, lanean hasteko adinetik baino.
Izanak izan, duela 30 urte zenbait gaz-

tek erabaki zuten baserriratzea, eta hori
egitea, gainera, nekazaritza ekologikoan.
Gazte zoro haiek ezarri zituzten Bizkaiko
nekazaritza ekologikoaren oinarriak, beste
askori bidea zabalduz. Gaur egun, erretiro-
rako adina gertu ikusten dute. Galdera da,
erretiroa hartzen badute, ba al da hutsune
handi hori beteko duen erreleborik?

BIZKAIGANE ELKARTEA (ERRIGOITI). BEHI ESNE

GORDINA, BEHI ETA ARDI GAZTA

23 urteko gazteak artean, 1983an erabaki
zuten Jon Barainkak, Xabier Arriagak eta
Jon Arriagak baserriratzea, Bizkaigane El-
kartea sortuz. 2004an, ekoizpen ekologi-
koaren erroldan izena ematea erabaki zu-
ten. Hiru hamarkadako ibilbidean, jende
ugari pasatu da Bizkaiganetik, izan bolun-
tario gisa, izan langile gisa, eta baita bazki-
de gisa ere. Gaur egun, bost kidek osatzen
dute Bizkaigane Elkartea. Jon eta Xabie-
rrek bertan jarraitzen dute, eta azken urte-
etan beste hiru bazkide gehitu dira koope-
ratibara: Patxi, Mikel eta Loren. Seigarrena
izango dena ere dagoeneko bertan dago.
Elkarteak duen gabezia bat beteko du
Ametsek gainera: emakumeen presentzia-
rena.
Erreleboaz galdetuta, Jonek aitortzen du

horretan pentsatzen hasiak direla, «Biz-
kaiganeren transmisioa egitea bada gure
arduretako bat duela zenbait urtetik ho-
na». Argitzen dute erreleboa ez dela ara-
zoa Bizkaiganen. Izan ere, lanerako prest
dagoen jendea egon badago. «Zailagoa da
taldearentzat egokia den pertsona topa-
tzea. Azken finean, gu talde bat gara, de-
nok dakigu denetik egiten, nahiz eta egu-
nerokotasunean betebeharrak hein
batean finkatuta dauden. Pertsona berria
funtzionamendu horretan txertatu behar

da». Lorenek, “berriak”, nabarmentzen du
etengabeko lanketa egitea ezinbestekoa
dela, lantaldearen funtzionamendua ego-
kia izan dadin. «Daudenek funtzionatzeko
era bat dute, eta berriek, agian, beste bat.
Oreka lortzea da gakoa. Sartzen den per-
tsonaren lanak definitzeari garrantzitsua

deritzot. Edonola ere, gurea bezalako
proiektu batean oinarri-oinarrizkoa da de-
nok denetik egiten jakitea». Horretan, Lo-
renek gako bat ematen du: harremanak
asko zaintzea.
Irudi lezake Bizkaigane Elkartearen bizi-

raupena bermatua dagoela, baina badago

hori zalantzan jartzen duen zerbait. «Guk
ez dugu guretzako proiektu bat egin, gure
planteamendua beti izan da proiektua ga-
ratu, eta ondorengoei lagatzea, baina az-
piegiturak eta lurra ez daude gure izene-
an, hori arazo bat da. Prest geundeke
eraikin bat altxatzeko administrazioaren
laguntzarekin, eta gero eraikin hori admi-
nistrazioaren jabegoan lagatzeko. Hemen
inguruan administrazio publikoak lurra
erosiko balu, alokairu duin batean ere har-
tuko genuke. Diru publikoa jartzen bada
eraikinak altxatzeko, zergatik ez da ba ja-
rriko lurrak erosteko?».
Bien bitartean, berrikuntza prozesua

tentuz egiten ari dira Bizkaiganen, «ikusi
behar dugu nola egin, nola joan jende be-
rria sartzen, eta zein den lantaldeak behar-
ko duen profila». Ametsek, gehitu den az-
kenak, doikuntza prozesua gutxika egiten
ari dela dio. «Era oso naturalean egiten ari
gara txertaketa, egunerokotasunean, gu-
txika. Hemen ez duzu dena egun batetik
bestera ikasiko! Oso garrantzitsu deritzot
baserriko ezagutzen transmisioa egiteari.
Bizkaiganen hori egin daiteke, baina, bes-
tela, zaila da, besteak beste nagusien eza-
gutzak ez direlako baloratzen. Jakintza as-
ko galtzen ari dira». Nabarmentzen du
dagoeneko martxan dagoen baserri bate-
an lanean hastea abantaila handia dela
gazteentzat, bereziki abeltzaintza ekologi-
koa egin nahi bada, «bestela, hutsetik hasi
behar bazara, ia ezinezkoa da inbertsioei
aurre egitea». Bizkaiganek emakume bat
taldean sartzeko erabakia hartu izana asko
eskertzen duela azpimarratzen du, «beste
ikuspuntu batzuk dauzkagu emakumeok,
bai antolakuntza mailan eta baita komu-
nikazioan ere. Horrezaz gain, ganaderi-
tzan, badirudi emakumeak ez duela leku-
rik, baina hori ez da egia. Are gehiago, nire
ustez, sektorearen etorkizuna emakumeo-
tatik pasatzen da».

JOSE ANTONIO ETA AMAIA LEKUE (LARRABETZU):
ORTUGINTZA AIRE LIBREAN ETA NEGUTEGIAN, ETA

FRUTAGINTZA

Amaia nerabea zela joaten zen aitaren so-
lora, patataren kakarraldoak harrapatzen
edota, inoiz, porru landaketa egiten. «Ez
nuen bokazioz egiten, ezta gogoz kontra
ere, baina ez zen nire motibaziorik han-

herritarrak

NEKAZARITZA ETA ELIKADURA EKOLOGIKOA

Erreleboa Bizkaiko 
baserri ekologikoetan
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diena... Duela urte eta erdi inguru, aitak
proposatu zidan berarekin lan egitea, otza-
rak prestatzeko. Azkenean, soloan sartzen
ere bukatu dut».
Orain oso gustura dagoela argitu du ba-

serritar gazteak. Aitarekin oso ondo mol-
datzen dela dio: «pazientzia handia dau-
ka». Otzarak prestatzea eta diru kontuak
eramatea dira bere eginkizunak, baina
soloaren antolakuntzan gabezia gehiago
dauzkala aitortu du. «Otzarak antolatzea
zaila da eta aitari planteatu nion beste
nolabait egitea, astero hiru egun ematen
ditugu merkaturatze-lanetan-eta! Gaine-
ra, soloaren maneiuan gabeziak dauzkat,
denbora gehiago pasatu beharra daukat
aitarekin, ikasteko. Bi urte barru, aitari
erretiro garaia iritsiko zaio. Pentsatu ere
ez dut egin nahi. Edonola izanda, he-
mendik (ortutik) kanpo ez naiz ikusten,
ikasiko dut».
Gazte batentzat lehen sektorean sar-

tzeak zer suposatzen duen galdetuta, dio
baserriratu nahi duenak argi izan behar
duela bizitzaren beste planteamendu bat
dela honakoa. «Ekonomikoki aterako du-
zun etekina ez da oso handia izango, eta,
lanorduak zenbatzen ibiltzea baino, ho-
be duzu ez zenbatzea. Beste kontu ga-
rrantzitsua da zure bizitzaren antola-
kuntza gizartearen funtzionamenduaren
aurka doala: aisialdirako edo lanetik
kanpo beste jende batekin egoteko den-
bora askorik ez zaizu geratuko. Hori bar-
neratu eta onartzea oso garrantzitsua da.
Lana gogorra da, eskakizun fisiko handia

dauka, baina ohitu ohitzen zara, eta lan
polita da». 
Jose Antoniok, bere aldetik, aitortu du

alaba berarekin lanean hasi izanak «kris-
toren poza» eman diola. 2000. urtean
erabaki zuen Amaiak Itzulpengintza
ikasketak utzi eta baserritik bizitzea,
ekoizpen ekologikoa eginez. Baserrian
arazo estrukturala dagoela uste du. «Az-

ken urteetan sakondu diren arazo es-
trukturalen artean, baserrien transmi-
sioa izan da bat. Badago besterik, ordea:
gauza bat da jendea prest egotea baserri-
ratzeko, eta beste gauza bat da jende ho-
rrek baserria martxan jartzeko aukera
izatea. Hori ez da bideratzen ari. Beste
jarduera ekonomiko batzuekin alderatuz
gero, argi ikusten da: industria jarri nahi

duenak bide administratibo zehaztua
dauka, baserriarentzat ez dago horrela-
korik». Aldi berean, potentzialtasunak
ere ikusten ditu: kontsumo taldeei eta
salmenta zuzenari eman zaion bultzada-
rekin, gazteen inkorporazioa zertxobait
erraztu dela uste du. Azkenaldian base-
rriratzeko asmoa erakutsi duen jende ko-
purua eta aukeratzen duten ekoizpen
eredua ere nabarmentzen ditu, «gazteak
ekologikoan datoz. Hori baliatzen ahale-
gindu behar gara, eta arazo estrukturalei
irtenbideak topatzen. Azpimarratu be-
har da elikaduraz eta lanpostuez ari ga-
rela. Nekazaritzak ekonomia sor dezake,
luzerako, gainera. Apustua egin behar da
horren alde».
Epe luzerako planteamenduez mintzo

da larrabetzuarra, elikadura burujabetza
eta ekonomia lokalean oinarritutako
proiektuez. «Nik egindako inbertsioak
luzerako planteatuta daude, ez nire lan-
bizitzarako soilik. Gerora beste batzuek
erabiltzea izan da beti asmoa». Gazteen-
tzat duen gomendioa honakoa da: «Ha-
sieran, batez ere, gauzak argi izatea, eta
inbertsioak neurtzea. Jakin behar da, bai-
ta ere, epe luzerako inbertsioa dela hau,
zentzu askotan: ekonomikoki eta baita
bizimoduaren aldetik ere. Ez zara aberas-
tuko, eta gutxika ikasten joango zara».
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K
asualitatez hasi nintzen nire ofi-
zioan kirol kazetaritza lantzen. As-
telehenetan kirol emaitzak eman
behar ziren eta oraindik nola ez

dakidala neronek hartu nuen horren ardu-
ra. Inoiz jardun horretan aritu gabea nin-
tzen. Iritzi zutabeak egiten ere ez naiz
inoiz aritu eta GAUR8n ere kasualitatez ari
naiz idazten. Kasualitate gehiegi.
Kirolari buruz gauza askorik jakin gabe,

kasualitatez, Mikel Aranburu, Abel Barrio-
la, Iñaki Perurena eta Joxe Mari Olasagasti
soilik ezagututa. Mundu berri bat desku-
britzea izan zen eta mundu horren azpian
beste mundu bat bazegoela eta badagoela
ezagutu dut. Bigarren dimentsio bat, ema-
kumeen kirolarena. Lehen Mailako emai-
tzak eman, Bigarren Mailakoak, Bigarren B

Mailakoak eta ondoren hasten da bigarren
dimentsio hori. Emakumezkoen Lehen
Maila, Emakumezkoen Bigarren Maila,
Emakumezkoen Kopa... 
Zergatik azpimarratu behar dut behin

eta berriz “emakumezko” hitza? Nire eran-
tzuna “gizonezkoena” ere esatea izan zen
futbol emaitzen kasuan. Lasterketetan ere
gizonezkoetan nork irabazi zuen esaten
nuen eta ondoren emakumezkoetan nor
izan zen lehena, konturatu nintzen arte
Unai eta Mirenek irabazi zutela esanda
nahikoa nuela. 
Kasualitatez, iaz, Emarri giza proba tal-

dean hasi nintzen, animatzaile sutsu beza-
la. Oiartzun, Astigarraga eta Lezoko ema-
kumeek osatzen dute taldea eta bihar
jokatuko dute Perurenako I. Giza Proba

Txapelketa, Ibarrako eta Zeanuriko talde-
en kontra. Kartelak eman dizkigu nahiko
buruhauste: Perurenako Emakumezkoen
I. Giza Proba Txapelketa, Perurenako I.
Emakumezkoen Giza Proba Txapelketa, I.
Emakumezkoen Giza Proba Txapelketa Pe-
rurenan, Perurenako I. Giza Emakumeen
Txapelketa...
Perurenako Emakumeen I. Giza Proba

Txapelketa argitaratu dugu karteletan, ar-
gazkietan ikusi arren harriari tiraka ariko
diren 24 kirolariak emakumeak direla. Bai-
na emakumeak garela azpimarratu behar
horrekin estutu dugu gure burua, eta beti
zen ondorio bera, gizonezkoek ez luketela
inongo momentutan gizonak direla azpi-
marratzeko beharrik izango. Eta hori ez da
kasualitatea. •

0hutsa

Kasualitateak
Mirari Martiarena

www.reciprocity.org



herritarrak

U
rteetako lanak
saria eman du
eta horren ja-
be da Araitz
Urtiaga, Aiala
Zarautz talde-

ko jokalaririk garrantzitsueneta-
koa. «Izugarria izan da. Gure ki-
rol amets politenetan ere ez zen
horrelakorik ageri. Oviedon bi-
zitako guztia, garaipena, baina
baita gure herrikideengatik ja-
sotako berotasuna, ikaragarria
izan da benetan. Zaila egiten
zait sentitutakoa hitzekin des-
kribatzea, oraindik urduri jar-
tzen naiz pentsatzearekin baka-
rrik.  Urte asko dira mailari
eusteko borrokan pasa ditugu-
nak, eta beste hainbat sailkape-
naren erdian murgilduta ibili
garenak; aurtengo denboraldia,
baina, ezin politagoa izan da»,
hasi du kontaketa. «Guk gozatu
egin dugu, baina jendeak gure-
kin gozatu duela ere sentitzen
dugu eta hori sentsazio itzela
da. Guztion garaipena izan da».

Mende erdia igaro da Zarauz-
ko eskubaloi taldea sortu zene-
tik eta bere historian zehar soi-
lik behin aritu da Ohorezko
Mailan. Harrobia lantzea izan
da bere ezaugarri nagusia, hain-
bat boluntarioren ezinbesteko
parte hartzearekin. Urtiagak
proiektuaren oinarri gisa jotzen
duen elementua da boluntario-
en ekarpena. «Euren lan, babes
eta animo gabe ez zen berdina
izango, inondik ere. Argi dago,
beraz,  Zarauzko eskubaloia
gaur egungo sistemarekin pus-
katzen duen etorkizuneko apus-
tu bat dela, eta begi bistakoa da
honek ere emaitza onak eman
ditzakeela», nabarmendu du.

Urtiagaren lehen kirol urra-
tsak ikastolako taldean heldu zi-
ren: «Eskola kirolean parte har-
tzen genuen eta horrela kirol
diziplina desberdinak ezagutze-
ko aukera genuen. Asko esker-
tzen dudan zerbait da. Eskola ki-
rola kirol aniztasuna bultzatu
eta lehiaz harago heziketarako
tresna gisa baliatzen da. Horre-
tarako haurren adin, gaitasun
eta ezaugarriak kontuan har-
tzen dira».

Nerabezaroan hautatzeko
unea ailegatu zitzaion eta ez
omen zen erabaki erraza izan,
kirol ezberdinetan gustura ari-
tzen baitzen. «Azkenean, ez da-
kit lagunengatik edo inguruko
giroarengatik, baina eskuba-
loian federatu nintzen. Beraz, 14
urterekin Zarauzko eskubaloi
sailean hasi nintzen eta orain-
dik ere bertan nabil». 

Federatu eta bi urtera jada le-
hen taldearekin debutatu zuen
Urtiagak. Horrela gogoratzen di-
tu garai horiek: «Urte pare bat
izan ziren gazteen ekipoaz gain-
di seniorretan ere aritu nintzela,
ez nintzen bakarra, nire betiko
lagunak nirekin zeuden eta gaur
egun ere oraindik elkarrekin ja-
rraitzen dugu. Lagunak oso ga-
rrantzitsuak izan dira nire esku-
baloi ibilbidean, beraiek izan
dira aurrera jarraitzeko arrazoi
nagusia».

KATEGORIA MANTENTZEKO BORROKA

Ohorezko Mailan jokatzeko
txartela eskuratu aurretik, za-
rauztarrek zilarrezko mailari
eusteko komeria latzak pairatu
dituzten denboraldiak ezagutu
dituzte. Orduko partida erabaki-
garriak ere Urtiagaren oroime-

nean oso presente daude: 
«Behin baino gehiagotan kate-
goria mantentzea azken parti-
dan jokatu genuen, eta partida
horiek ere izugarriak izan ziren,
ez ditut inoiz ahaztuko. Eta gaur
arte, denboraldi batzuk pasa di-
ra sailkapenaren erdian amaitu
duguna». 

Bere ibilbide osoan bidelagun
izan dituenak oso presente ditu.
«Denboraldi bakoitza berezia
izan da niretzat, gauza asko bizi
izan ditut eta horietako bakoi-
tzean izan ditudan taldekide eta
entrenatzaileei eskerrak eman
nahi dizkiet, beraien ekarpenari
esker iritsi baikara Ohorezko
Mailara», nabarmendu du.

Taldekideekiko miresmena
igartzen da Araitzen hitzetan.
«Guztien inguruan ditut gauza
on asko esateko, baina horreta-
rako hedabideak ez diren bide
batzuk bilatuko ditut. Euretako
askorekin bizitzako une ugari
bizi izan ditut, asko sufritu du-
gu azken urteetan, baita barre
asko egin dugu ere. Beste ba-
tzuekin ez dira hainbeste urte
elkarrekin bizitakoak, baina de-
nak ederrak izan dira». Jada tal-
dean ez daudenak ere gogoan
ditu: «Garaipen hau horiekin
guztiekin gozatzea ikaragarria
izan da. Eta baita aipatu ditudan
urte horietan guztietan nirekin

sufritu eta gozatu duten taldeki-
de ohi guztiekin ere, noski».

Oviedon jokatutako partide-
tan zaleen berotasuna nabar-
mentzekoa izan zen, eta, ondo-
ren, harrera beroa jaso zuten
Zarauzko kaleetan. Estalkirik ga-
beko kamioian egindako ibilbi-
dean, bizilagunen babesa gertu-
tik bizi izan zuten. Horietarik
asko umeak, etorkizuneko joka-
lariak. Urtiagak umiltasunez az-
tertzen duen egoera da hori:
«Eredu edo ispilu deitzea gehie-
gitxo esatea dela pentsatzen
dut. Eredua Zarauzko eskubaloia
bera da, kluba osatzen duten
partaide guztiak. Xume-xume
ikaragarrizko lana eginez balore
batzuk zabaltzen saiatzen gara
eta horrek ere jendea kirol ho-
netara lotzen laguntzen du».
Hari horretatik tiraka, ondoren-
goa gehitu du: «Gu, azken fine-
an, azken egunetan mediatikoki
izan dugun oihartzunaren on-
dorioz, eredu hori argitara atera
dugunak gara, eta oso harro
gaude horrekin. Beraz, saiatuko
gara horrek dakarren ardura
hartu eta Zarauzko eskubaloia-
ren baloreak zabaltzen».

Lortutako arrakasta genero
ikuspegitik ere nabarmentzen
du: «Neska gazteei emakumez-
ko kirola inoiz baino biziago da-
goela erakustea lortu dugu eta

infraganti

Itsasoari begira bizi da Zarautz. Bertako hondartzako
olatuetan trebatu dira Aritz Aranburu, Hodei Collazo, Axi
Muniain edo Lore Eizagirre surflariak eta hondar gainean
egin zituen aurreneko geldiketak Joxe Anjel Iribar atezain
mitikoak. Azken asteetan, aldiz, arreta kiroldegian loratutako
talde batek bereganatu du. Izan ere, Oviedon jokatutako
lauko finalean, Aiala Zarautz eskubaloi taldeko neskek
Ohorezko Mailara igotzea lortu zuten maiatzaren 2an.

ARAITZ URTIAGA

hutsa

Araitz Urtiaga Zarauzko kiroldegian lasai eserita, jokalari bezala hazten ikusi duen tokian. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS
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horrela beraien jokatzeko gogoa
handitu eta parekidetasunaren
alde borrokatzeko beren grina
handitzea espero dut».

ESKUBALOIA, OSASUNTSU

Datorren denboraldian hiru
euskal talde izango dira espai-
niar Estatuko Emakumezkoen
Ohorezko Mailan: Bera Bera,
Zuazo eta igoera lortu berri
duen Aiala Zarautz. Aurten, zila-
rrezko txapelketan, zortzi eus-
kal talde egon dira eta berriki
lehiatutako frantses Estatuko
departamentuen arteko lehiake-
tan, Nafarroako taldea garaile
suertatu da. Datuok euskal es-
kubaloiak bizi duen egoera osa-
suntsuaren seinale dira, bai 
behintzat egindako ahaleginari 
eta jokalari zein teknikarien la-
nari dagokionez. Zoritxarrez, is-
piluak badu kontrako aldea ere,
diru eskasian, bitarteko gabe-
zian eta profesionaltasunera
iristeko ezintasunean oinarri-
tzen dena. 
Errealitate horren jakitun, Ur-

tiagak beste analisi bat mahai-
gaineratzen du, kirol talde batek
bere ingurune hurbilarekiko
duen harremanaren garrantzia
nabarmenduz: «Kirola balore
herritarra den heinean, herrita-
rrek aukera gehiago dituzte par-
te hartu eta parte sentitzeko.

Herri bati bertako herritarrez
osatutako talde batek zirrara
izugarria eragin diezaioke eta
horrek indar berezia ematen du,
oso garrantzitsua. Zarauzko es-
kubaloia horrelakoxea da, herri-
tarra, eta horregatik lortu dugu
herri bat atzetik izatea. Beraz,
lorpen handiak eman ditzakeen
beste kirol eredu bat posible de-
la pentsaraztera eramaten nau
horrek».
Zarauztarrek jasotako laudo-

rioak ez dira soilik etxetik iritsi,
Oviedoko lauko finalaren
amaieran, espainiar federazioko
ordezkariek hitza hartu zutene-
an, «cuidar esa afición que es de
oro» esaldiarekin Gipuzkoatik
joandako jarraitzaileen portaera
eta taldearekiko gertutasuna na-
barmendu zituzten. Horiek ho-
rrela, Urtiagak berak ere honako
mezu hau errepikatu nahi du:
«Bihotz-bihotzez eskerrik asko
denei. Denok gozatu ahal izan
duguna izugarria izan da».

AIALA-BERA BERA DERBIAK

2015-2016 kirol sasoiko arreta-
gune nagusietako bat Donostia-
ko Bera Bera taldeak eta Aiala
Zarautzek jokatuko dituzten
derbiak izango dira. Orain arte,
sarritan lagun arteko partidak
lehiatu izan dituzte. «Euren aur-
ka Ohorezko Mailan jokatzea

inoiz imajinatu gabeko ametsa
da. Urte asko daramatzagu lane-
an eta aurreneko aldia da horre-
lako zerbait lortzeko aukera du-
gula. Niri ez zaizkit urte asko
gelditzen eskubaloian eta ez
nuen inoiz imajinatuko horrela-
ko urterik bizitzerik, ezta maila
gorenean aritzeko aukera izan-
go nuenik ere. Beraz, benetako
zirrara sortzen dit horrelako tal-
de baten aurka lehiatzeak». 
Bidebieta auzoan jokatzen

duen taldearen baitan, Eli Pine-
do edo Matxalen Ziarsolo beza-
lako jokalari entzutetsuak dau-
de, dirdira handikoak. Horiekin
batera, Urtiagak, «bertan dabil-
tzan eta besteak bezala maila al-
tua duten zarauztarrak» nabar-
mendu nahi izan ditu, «orain
dela urte batzuk, gaztetxoak zi-
rela, gurekin aritutakoak baiti-
ra». Urtiagaren hitzetan, «be-
raien aurka jokatzea oso berezia
izango da».
Orain arte, azken kanporake-

tetan salbu, partida gehienak
Euskal Herrian jokatu dituzte,
edo Kantabria eta Errioxako tal-
deen aurka. Baina igoera erdie-
tsi ostean, espainiar Estatuko
klub ezberdinen aurka arituko
dira zarauztarrak. Hortaz, bi as-
teburutatik behin bidaia luzeak
egin beharko dituzte, ia guztie-
tan –Kanariar uharteetara sal-

bu– autobusez. Horrek jokala-
rien errutinak aldatuko ditu,
baina ez bizimodua, lana edo
ikasketak eskubaloiarekin uztar-
tzen jarraitu beharko dutelako.
«Ez dugu gehiegi hitz egin ho-
rren inguruan, egindakoaz goza-
tzen ari baikara oraindik. Bada-
kigu egunerokoa berdina izango
dela, ezin izango baitugu gehie-
gi aldatu. Gainera Zarauzko ki-
roldegiko pista beste talde asko-
rekin elkarbanatu behar dugu
eta horrek ere entrenatzeko au-
kerak mugatzen ditu».
Desplazamenduei dagokio-

nez, mentalizatzen hasita dira:
«Aurretik ere ibiliak izan gara
espainiar Estatuan barrena. Bai-
na orain, bi astetik behin bidaia
luzeak egitea egokituko zaigu.
Badakigu neketsua izango dela.
Beraz, nik uste dut hasieratik
kontziente izan behar dugula
horrek dakarrenaz, eta jakin ez
dugula ezer galtzeko; horrela
lortzen dugun txikiena ere go-
zatzen ikasiko dugu».

EUSKAL KIROLAK EMAKUME IZENA DU

Azken urteetan, hainbat dira ki-
rol arloan nabarmentzea lortu
duten euskal emakumezkoak.
Taldeka, Athletic futbolean, Rea-
la belar hockeyan, Gernika sas-
kibaloian, Bera Bera, Zuazo edo
Aiala Zarautz eskubaloian. Ba-
karka, berriz, ezagunak dira
Edurne Pasaban, Maialen Chou-
rraut, Maider Unda, Lara Arrua-
barrena, Leticia eta Loiola Cana-
les ahizpak,  Beatriz  Rekari ,
Carlota Ziganda edo Ophelie As-
pord. Eurak izan dira oro har 
emaitzarik onenak lortu dituz-
ten euskal kirolariak. Baina, sa-
rritan, lortutako errendimen-
duak ez du behar bezalako
tokirik hedabideetan edo diru
irabaziei dagokionez. Horren in-
guruan galdetuta, Urtiagak argi
du: «Titularrak eta fokuak ema-
kumeen kasuan errazegi itzal-
tzen dira. Hala ere, desoreka ho-

ri kirolaz harago, eguneroko bi-
zitzan bizi dugu. Kirolean deiga-
rri gerta daitekeen arren, horri
buelta emateko kirolaz harago
joan behar da. Jendarte parekide
bat lortu behar da, eta, horreta-
rako, erroko aldaketa bat ezin-
bestekoa da». Irakurketa kritiko
horri segika, Aiala Zarautz talde-
ko jokalariarentzat, «garrantzi-
tsua da esparruz esparru, kirole-
an ere, aldaketak ematen hastea
eta desoreka horrekin puska-
tzen hastea. Horregatik, lehen
kirol eredua zalantzan jarri du-
dan bezala, dugun herri eredua
ere eraldatu behar dela diot, ara-
zoak bere horretan iraun ez de-
zan».
Jakitun da uneotan olatuaren

aparrean daudela, baina itzaleko
lana izan da eurena. «Goi maila-
ko izarrak izan arren, kirolaz bi-
zi diren emakumeak oso gutxi
dira gizonezkoekin alderatuz ge-
ro. Hortik hasita argi geratzen
da zein den egoera. Baina des-
berdintasun hori ezin da egune-
rokoan bizi dugunetik bereizi.
Egunerokoan emakumeen kali-
tatea zalantzan jartzen da edota
zuzenean gutxietsi egiten da».
Bi aste igaro dira igoera esku-

ratu zutenetik, eta, «egunen jo-
an-etorriak, lortu dugunaz kon-
tziente egiten zaitu. Hala, gauza
ikaragarria egin dugun sentsa-
zioa goraka doa nire barnean.
Zailtasun eta zapalketa guztien
gainetik lortutakoak are eta ba-
lio handiagoa duelako».
Kantxatik at, oinak eta burua

lurrean ditu Araitz Urtiagak,
gertu, adi, errealitateari atxikita.
Pistan, aldiz, urritik aurrera, es-
kuak eta gorputza izarren arte-
an izango ditu, eurekin lehian,
istorio eta eredu ezberdin bat
idazten jarraitzeko prest. Dato-
rren denboraldian, ez galdu Aia-
la Zarautz taldeko “11” zenbakia-
ren pista! •

Beñat Zarrabeitia Asensio

Araitz Urtiaga Oviedon, Sporting La Rioja taldearen aurka jokatutako finalean. Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

«Beste euskal taldeen aurka Ohorezko Mailan
jokatzea inoiz imajinatu gabeko ametsa da.
Urte asko daramatzagu lanean eta lehen aldia
da horrelako zerbait lortzeko aukera dugula»

Datorren denboraldian hiru euskal talde
arituko dira espainiar Estatuko
Emakumezkoen Ohorezko Mailan: Bera Bera,
Zuazo eta igoera lortu berri duen Aiala Zarautz
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JOSE FRANCISCO ZABALOZUAZOLA, ZERAINGO ARGAZKILARIA

Juantxo EGAÑA

ZABALOZUAZOLA SENDIAREN FUNTSA

Jose Francisco Zabalozuazola zeraindarra zen izatez. 1878. urteko apirilaren 19an jaio zen baserritar familia batean eta hiru

anaietan zaharrena zen. Bere biografiaren datu askorik ez da ezagutzen, baina berak utzitako irudiek agertzen dutenez, goiz sa-

mar hasi zela argazkilaritzan. Baserritar mugitua zen, askotariko interesak zituena. Musika maite zuen eta igandetan bera ardura-

tzen zen Zeraingo elizako harmoniuma jotzeaz. Bere kabuz ikasi zuen hura jotzen. XX. mende hasieran, Bilbora joan zen bizitzera

eta Zarrabeitia familiaren elikagai saltoki batean jardun zuen lanean. Bilboko bere egonaldian, hiriaren bazter eta eraikuntza des-

berdinak jaso zituen argazkitan. Zeraina bueltan, baserriko lanetan aritu zen buru-belarri. Gainera, Zerainen bazuen beste egiteko

bat ere: herrian eroritako euriaren datuak helarazi zizkion hogei urtez Igeldoko Meteorologia Behatokiari. Baina lanak lan, sekula

ez zion utzi argazkiak ateratzeari; bere sendia, lagunak, Zerain eta Mutiloako paisaiak... altxor ederra utzi zuen Zabalozuazolak. 


