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{ datorrena }

Isidro Esnaola

Bultzada Hego Afrikako
laborantza erreformari
ragan asteko Donald Trumpen txio batek mundu
osoari gogoratu dio Hego Afrikan nekazaritza erreforma aurrera atera nahian ari direla. Aro digitalean lurraren gaineko kontuek interes handirik pizten ez badute ere, hegoafrikarrek denbora luzea
daramate laborantza erreformaren nondik norakoak eztabaidatzen. Bada, eztabaidak bultzada handia
jaso zuen iragan urteko abenduan, ANC Afrikako Kongresu Nazionalaren 54. konferentzian. Bertan onartu
zen ebazpenak Hego Afrikako Konstituzioa aldatzea eta
konpentsaziorik gabeko lur desjabetzeei bide ematea
eskatzen zuen. Ordutik, Estatuak antolatutako bileretan
auzia luze eta zabal eztabaidatzen ari dira. Beltzak eta
zuriak, lur-jabeak eta lurrik gabeak, denak ari dira iritzia ematen. Gaiaren inguruan nazio eztabaida zabala
gorpuzten ari da, Donald Trumpek eta FOX kateak botatako purrustadetatik oso
urruti.
Hegoafrikarrek itxaropen
handia zuten jarrita nekazaritza erreforman, beren bizi
baldintzak hobetzeko baliagarria izango zelakoan. Baina apartheid-a amaitu zenetik jada 24 urte pasata, orain
arteko saiakerek ez dute
emaitzarik eman. Lehen
saiakeran, restitution edo lehengoratzean jarri zuten indarra. Euren lurretatik indarrez kanporatuak diruz konpentsatzea zen ideia. Diruak
soilik, lurrik gabe, ez zuen baina aukerarik ematen berriro nekazaritzan hasteko. Horregatik ez zuen emaitza
handirik ekarri bide horrek.
Hurrengo urratsean redistribution edo lur banaketa
izan zen Gobernuaren lehentasuna. Baina prozesuak ez
zuen esperotako emaitzarik izan. Oso eskema korapilatsua planteatu zen lur merkatua ez kaltetzeko. Gobernuak berak erosten zizkien lurrak saltzeko prest zeuden
jabeei, eta, ondoren, lursailak banatzen zituen. Prozesu
mantsoa izateaz gain, lurra jasotzen zutenek ez zuten
prozesuaren hainbat erabaki garrantzitsutan parte hartzen. Azken finean, administrazioaren ikuspuntutik

I

egiten zen banaketa, jarduera ekonomikoaren ikuspuntutik zentzurik ez zuen banaketa. 2000. urtean Gobernua saiatu zen erabakiak deszentralizatu eta sistema
hobetzen. Baina horrek beste arazo bat ekarri zuen: Gobernuko agenteak erraz erortzen ziren tokiko jauntxoen eraginpean, eta, azkenean, tokiko eliteek ateratzen
zuten etekinik handiena.
Horiek horrela, 24 urteren buruan, lurren %72 gutxiengo zuriaren esku daude –populazioaren %8 dira–.
Beltzek, biztanleen %80 izanik, lurren %4 soilik kontrolatzen dituzte. Argi dago, beraz, oso gutxi aurreratu dela laborantza erreforman eta, ondorioz, baita aukera
berdintasunean ere. Beltzen artean atsekabea gero eta
handiagoa izanik, Cyril Ramaphosaren Gobernuak bultzada politikoa eman nahi izan dio gaiari. Eztabaida nagusia konpentsaziorik gabeko desjabetzen inguruan
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David Mabuza lehendakariordeak aurreratu
duenez, laborantza erreforma lur
publikoetatik hasiko da, lurrei erabilera
egokia ematen zaiela ziurtatzeko
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ematen ari bada ere, Exekutiboaren asmoak zabalagoak
dira. Egunotan, David Mabuza lehendakariordeak nekazarien gailur batean aurreratu duenez, laborantza erreforma lur publikoetatik hasiko da, nekazaritza ekoizpenaren ikuspuntutik lurrei erabilera egokia ematen
zaiela ziurtatzeko. Horrez gain, lurra banatu ondorengo
urratsak laguntzeko programa berezi bat prestatzen ari
direla azaldu du. Helburua ez da lurra banatzea, lursailok emankorrak izatea baizik. Badirudi Gobernu berriak
iraganeko akatsetatik ikasi duela; azken finean, nekazaritza erreformen arazo nagusia ez baita lurrak banatzea
izaten, ondorengo urratsak baizik. Nekazariek ez badute baliabide nahikorik lursailetan inbertsio minimoak
egiteko, alferrikakoa izaten da lurrak banatzea. •

atzerria

PLASTIKOEN IRAULTZA
Debeku eta murrizketak nagusitzen ari badira ere, ez dira
nahikoak plastikoaren industriaren gorakada gelditzeko
lastikozko poltsak kobratzen
hasi ber r i dira
gurean
eta,
agian, horrekin
plastiko produkzioa neurri batean murriztea
lortuko dugu. Izan ere, birziklatze plantetara iristen diren
material horretako hondakinen portzentaje oso altu bat
poltsak dira. Marka batzuk hasi dira jada asmatzen euren
produktuak “biluzik” eskaintzeko moduak, eta, modan dagoen joera bat dela badirudi
ere, ez da munduan dagoen
arazoari aurre egiteko neurri
eraginkorra. Ez behintzat erabaki bateratu bat ez bada.
Izan ere, plastikoaren industria etengabe hazten ari da garabidean diren herrialdeetako
kontsumoaren eta garatutako
herrialdeetako produktu teknikoagoen eraginez. Horiek askoz pisu handiagoa dute eko-

P

b ZIENTZIA /

gaur8.info

Aqua taldearen «Barbie girl» abestiak zioen
plastikozko bizitza zoragarria dela, baina material
honen gehiegizko erabilerak beste iritzi bat hartzera
eraman gaitu. Plastikoak mugatzen ere hasiak gara
jada herrialde batzuetan, garabidean diren beste
batzuetan kontsumoak gora egiten duen bitartean.

logisten protestek eta legearen
gogortzeak baino. Horren erakusle, azken hamar urteotan
mundu mailako plastiko
ekoizpena 245 milioi tonakoa
izatetik 348 milioi tonakoa izatera pasa da, Plastics Europe
federazioak emandako datuen
arabera. 2017an, adibidez, gorakada %3,9koa izan zen, aurreko urteetako joera kezkagarri berari jarraipena emanez
(%4ko hazkundea 2016an eta
%3,5ekoa 2015ean).
Termoplastikoak soilik kontuan hartuz –hau da, polietile-

Plastikoen erabilera
murrizteko neurriak
hartuagatik, etengabe
sortzen dira plastiko
berriak. Horrenbestez,
material honen
erabilerak gora egiten du
etengabe.
Paul J. RICHARDS / Vivek
PRAKASH | AFP

no tereftalatoa (PET), polipropilenoa, polietilenoa edo polibinil kloruroa (PVC) p bezalako
produktu arruntenak–, ekoizpenak %4,7 egin du gora urtero 1990 eta 2017 artean. «Erritmo berean jarraituko al du
hazkundeak? Baietz suposatzen dut», onartzen du kezkatuta Plastics Europe federazioko gai teknikoen zuzendaria
den Herve Milletek.
Txina da munduko plastiko
ekoizle handiena, ekoizpen
osoaren %29 baino gehiagorekin –duela hamar urte %15
besterik ez zuen ekoizten–.
Plastiko kontsumoa garapen
ekonomikoarekin dago lotuta,
azpiegituren eraikuntzan, garraioan zein sektore elektriko
eta elektronikoetan erabiltzen
baita. Plastikoen lehen aplikazioa ontziak dira (%40).
Garabidean diren herrialdeak kontsumoarekin oso lotuta
daude, baina jada garatuta

daudenak ere ez dira atzean
gelditzen. Polimero berriak
sortzen ari dira, medikuntzan
edo garraioan aplikagarriak,
baita kirol zapatiletan ere.
Plastiko berriak sortzen diren
bitartean, horien erabileraren
kontrako ahotsak ere gero eta
gehiago dira. Kutsadurak eragindako kezka tarteko, erabili
eta botatzeko plastikoak arautzeko legeak indartzen ari dira.
Horrek kezka sortu du ekoizleen artean.
Estatu frantsesean erabili
eta botatzeko baxerak desagertu egin beharko dira
2020rako biodegradagarriak
ez badira. Konpostagarriak ez
diren plastikozko poltsa finak,
berriz, 2017tik daude debekatuta. Itsasoetako kutsadurari
aurre egiteko bide bezala, herrialde ugarik hartu dituzte
antzeko neurriak.
Ildo berean, maiatz bukaeran Europako Batzordeak berak kotoizko zotzak, plastikozko mahai tresnak, platerak,
lastotxoak, koktelak nahaste-
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ko hagaxkak eta globoak eusteko makilak debekatzea proposatu zuen.
BIRZIKLATZEAREN ERRONKA
Orain arte hartutako neurriek
ez diote gehiegi eragiten sektoreari, baina epe luzera eragina izango dutela uste dute adituek. Hala, ekoizleak ere
neurriok kontuan hartzen ari
dira; asko dira euren produktuak sortzeko birziklatutako
materialak erabiltzeko konpromisoa hartu dutenak. Hori
dela eta, materialok jada ez dira hondakin bezala ikusten, lehengai bezala baizik. Adituentzat enpresen etorkizuna hori
da, alegia, euren plastiko birjinak eta birziklatuak kudeatu
ahal izatea. Puntu horretara
iristeko, ordea, urte batzuk pasatu beharko dira oraindik.
Pixkanaka birziklapena gero
eta emaitza hobeak lortzen ari
den arren, eragina oraindik
mugatua da. Adibidez, Errusian asko dago egiteko hondakinen kudeaketari dagokionez.

Estatu frantsesean erabili eta botatzeko
baxerak desagertu egin beharko dira 2020rako
biodegradagarriak ez badira. Plastikozko poltsa
finak debekatuta daude 2017. urteaz geroztik
Plastikozko produktuen ekoizle askok material
birziklatuekin lan egiteko konpromisoa hartu
dute. Materialok jada ez dituzte hondakin
bezala ikusten, lehengai bezala baizik

ZABORREZ
BETETAKO
HONDARTZA
Hego Pazifikoko
Henderson uhartea
Lurreko lekurik
garbienetako bat izan
beharko litzateke, bertan
ez delako inor bizi eta
gertuen duen herria 193
kilometrora dagoen
uharte batean baitago.
Hala ere, bertako
hondartzak zaborrez
beteta daude.
Korronteek eraman
dituzte hondakin
guztiok. 2015ean 17,6
zabor tona garbitu
zituzten, gehiena
plastikoa. Pieza asko
hondarrean sartuta
zeuden, beraz, arazoa
dirudiena baino
kezkagarriagoa da.
Animaliek plastikoak
jaten dituzte edo bertan
preso gelditzen dira.

Greenpeace talde ekologistaren arabera, 70 milioi tona zabor sortzen ditu herrialde
erraldoiak, eta gaikako bilketa
ehun hiri ingurutan soilik dago ezarrita. Horregatik, hondakinak –birziklagarriak, birziklagaitzak eta organikoak–,
gero eta kutsakorragoak diren
zabortegietan pilatzen dira.
Azkenengo hamar urteotan,
Errusiako zabor bolumenak
%30 egin du gora. Hondakinen
%2 erraustu egiten dituzte,
eta, %7, birziklatu. Beste guztia
zabortegietara doa. Horrek
arazo ugari sortzen ditu. Mosku inguruko 24 zabortegi itxi

behar izan dituzte azken bost
urteotan osasun arazoengatik.
Beste hamabost zabalik jarraitzen duten zabor-mendi nazkagarriak dira. Gehienak duela
50 urte inguru sortu zituzten,
ur edo gas tratamenduko inolako neurririk gabe.
Moskutik 6 kilometrora dagoen Balaxikha hirian sortutako polemika akuilu, kezka
Errusian barna hedatu da. Ondoan duten zabortegiaren kiratsarekin itota, Vladimir Putin presidenteari ixteko eskatu
zioten herritarrek, eta, ordutik, eztabaida piztu da. Martxoaren amaieran, adibidez,
Volokolamseko 50 haurrek
medikura joan behar izan zuten gertuko zabortegi batetik
iritsitako gasekin intoxikatuta. Milaka herritar kalera atera
ziren zabortegia ixtea exijituz.
Egoera ikusita, Errusiako Gobernuak bost erraustegi eraikiko zituela iragarri zuen. Lehen
biek 700.000 tona errausteko
gaitasuna izango dute eta
2021erako martxan egon be-

harko lukete. Obrak datozen
asteetan dira hastekoak, baina
herritarrek erabakiari aurre
egin diote erraustegiek ingurugiroan izango duten eragin
txarragatik kezkatuta. Proiektuaren kontra eta birziklatze
planten alde 4.000 sinadura
bildu eta Putini bidali dizkiote
herritarrek; uste dute zaborraren arazoa konpontzeko bidea
ez dela katearen azken pausotik hasi behar. Proiektuaren
zuzendaria den Andrei Txilpelovek, ordea, teknologia aurreratuak erabiliko direla defendatu du. «Faktoria hauek ez
dira arriskutsuak. Dioxinak
eta bestelako elementu arriskutsuak ez dira plantatik aterako», ziurtatu du.
Ekologistek, berriz, beste iritzi bat dute eta uste dute hondakinak erraustea ez dela irtenbiderik onena. «Zertarako
sortu kutsadura iturri izango
den planta bat, tratamenduko
plantekin konpondu badezakegu arazoa?», defendatu dute
ekologisten ordezkariek. •
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KIRGIZISTAN
urulai Turdaaly Kyzy ikasle
gaztea berarekin ezkondu
nahi zuen gizonezko batek
bahitu eta erail zuen. Neska
bahitu ezkontzera behartzeko,
horixe izaten da Erdialdeko
Asiako herrialde musulmanetako gizonezko askok buruan
duten ideia.
«Nire alaba txikia zen, apala
eta ongi hezitakoa», azaldu du
Gulnara Kojanaliieva amak,
begiak malkotan dituela. Aldi
berean, imam batek gaztearen
alde otoitz egiten du, heriotza
iritsi zenetik berrogei egun pasa direnean. «Etorkizunerako
horrenbeste proiektu buruan
izan eta begira», erantsi du
alaba galdu duen emakumeak.
Burulai Turdaaly Kyzy 20 urteko medikuntza ikasleak pediatra izan nahi zuen. Ezkontzeko proiektua ere bazuen,
baina ez bahitzailearekin, as-

B

Nahitaezko ezkontzen aurkako jarrera
indartu du ikasle baten erailketak
b ATZERRIA / joseangel.oria@gaur8.info
Berarekin ezkondu nahi zuen gizon batek bahitu eta
eraildako Buralai Turdaaly Kyzy ikaslearen hilketak gogor
kolpatu du Kirgizistan. Erdialdeko Asiako herrialde
musulmanetan ohikoa izaten da «andregaiak lapurtzea»
ezkontzera behartzeko, baina 20 urteko medikuntza
ikaslea polizia-etxe batean erail izanak nahitaezko
ezkontzen aurkako jarrera indartu du Kirgizistanen.

palditik mutil lagun zuen gaztearekin baizik. Baina, zoritxarrez, gauzak ez ziren berak
nahi bezala gertatu. Ikaslea ezkontzera derrigortu nahi zuen
gizon bat Buralai Turdaaly
Kyzy bahitzen saiatu zen, baina gaizki atera zitzaion eta azkenean polizia-etxera eraman
zuten. Baita ikasle gaztea bera
ere. “Andregaiak lapurtzea”
oso ohikoa da herritar gehienak musulmanak diren erre-

publika sobietar ohian. Kasu
honetan, Poliziak hartutako
erabakia tragikoa izan zen: gizonak ikaslea polizia-etxean
bertan hil zuen. Maiatza bukatzeko zegoen oraindik.
SEKULAKO ASTINDUA
Sei milioi biztanle inguru dituen herrialdea erabat astindu
zuen Burulai Turdaaly Kyzyren erailketak. Milaka lagun
kalera irten ziren protesta egi-

tera, krimena salatzera. Nazio
Batuen Erakundeak eta giza
eskubideen aldeko elkarteek
gaitzetsi egin zuten neskaren
erailketa. Asiako herri nomada
batzuek erabiltzen duten jurta
askoren sarreretan hildako
gaztearen erretratua jarri zuten zintzilik. Eskolara eramaten zuen uniformea jantzita
ageri da argazki horietan. Ile
beltz lisoa du. Eta ume aurpegia. Irudi hori herritar askok
ikusi dute Facebook bezalako
sare sozialetan eta manifestariek erakutsi dituzten pankartetan. «Lotsa nazionalaren
ikurra» bihurtu da argazkia,
manifestarien iritziz.
Bahitzaileak 30 urte besterik
ez ditu. Kartzelara sartuko zutela konturatu zenean, zauriak
eragin zizkion bere buruari eta
erietxera eraman behar izan
zuten, Poliziak jakinarazi duenez. Ikasle gazteari gertatu zitzaionaren eraginez, 23 agente
lanik gabe geratu dira, edo kar-

2018 | iraila | 1

GAUR8 • 6 / 7

gu hartu diete nagusiek, gutxienez, hedabideek esandakoaren arabera.
Ikaslea polizia-etxean bertan erail izanak haserrea eragin du. «Nola lortu zuen bahitzaileak Buralai hain modu
krudelean hiltzea, poliziaetxean zegoela?», galdetzen du
Seiit Kojanaliiev biktimaren
osabak. «Legeek ezer lortzen
ez badute, zerbait egin beharko dugu. Begia begi truk, odola
odol truk».
Erdialdeko Asiako herrialde
musulmanean tradizio bihurtua dute emaztegaia bahitu
eta berarekin ezkontzea.
1920ko hamarkadan Kirgizistan Sobietar Batasunaren zati
bihurtu zenerako hedatuta zegoen ohitura hori. Sobietar
agintariak saiatu ziren ohitura
ezabatzen, baina porrot egin
zuten.
Gainera, desagertu beharrean, indartu egin zen ohitura
1990eko hamarkadan Sobietar

Ezkerreko orrialdean,
neskaren erretratua
jurta baten sarreran.
Eskolara eramaten zuen
uniformea jantzita ageri
da, ile beltz liso eta ume
aurpegiarekin. «Lotsa
nazionalaren ikurra»
bihurtu da Burulai
Turdaaly Kyzy.
Eskuineko irudian,
Burulairen senideak
bazkaldu aurretik.
Vyacheslav OSELEDKO | AFP

Orrialde honetan,
ikaslearen familiak
Sokuluken duen jurtan
falta zaien senidea
gogoratzeko egindako
ekitaldi tradizional bat.
Vyacheslav OSELEDKO | AFP

Batasuna desegin zenean. Begirale batzuek uste dute hori
horrela gertatzearen arrazoiak
ekonomikoak direla, ez kulturalak: neska bahituz gero, ezkongaiaren familiak ordaindu
beharreko ezkonsaria txikiagoa izango da. Estatistikek garbi azaltzen dute arazoa izugarri hedatuta dagoela, ez dela
pertsona bakar batzuk jasan
behar izaten duten zerbait.
Esaterako, iaz, Kirgizistanen
ezkondu ziren nesken %20 inguru bahitu egin zituzten ezkondu aurretik. Horrela diote
Gobernuak Nazio Batuei bidalitako datuek. “Emaztegaia lapurtzea” ez da delitu askoren-

tzat. Legeak dio zazpi urteko
kartzela-zigorra ezarriko zaiela
bahitzaileei, baina, gero, kasua
ikertzen ere ez dira hasten biktimak salaketa aurkeztu ezean.
«GIZONEZKOEN ARDURAGABEKERIA»
Umutai Dauletova Nazio Batuek gaiaren inguruan abian
jarritako ekimenen koordinatzaileak uste du arazoa «legearen errespetuan eta jarduera
judizialean» dagoela. Horren
erakusle, 2017an abian jarritako ikerketen %70 bertan behera geratu ziren, Nazio Batuek
egindako lan baten arabera.
Ekainean Bixkek Kirgizistango hiriburuak bi manifestazio

Polizia-etxean bertan erail zuten ikaslea. «Nola
lortu zuen bahitzaileak Burulai hain modu
krudelean hiltzea, polizia-etxean zela?»,
galdetzen du haserre biktimaren osabak
Kirgizistan Sobietar Batasunaren parte bihurtu
zenerako 1920ko hamarkadan hedatuta zegoen
«andregaiak lapurtzeko» ohitura. Alferrik
saiatu ziren sobietarrak berau ezabatzen

jendetsu hartu zituen nahitaezko ezkontzen aurka protesta
egiteko. Horietako bat Hezkuntza Ministerioak berak deitu zuen. Parlamentuan, berriz,
Aisuluu Mamachova diputatuak esan zuen «gizonezkoen
arduragabekeria arazo nazionala» dela gaur egun. Bastan
Bekechev diputatuak Barne
Ministerioaren ondoan ikaslea
gogoraraziko duen monumentua eraikitzea proposatu zuen
Parlamentuan.
Asol Moldokmatova telebista aurkezle ezagunak lan asko
egin zuen protestak antolatzen. Berak ere herritar askoren jokabidea salatu zuen, besteek esaten dutenari gehiegi
begiratzeagatik. Ondorioz, sarri, herritarrek bahiketak ezkutatzeko aukera egiten dute.
Bere iritziz, Burulairi gertatuak eta herri mugimenduek
lor dezakete herritarren jokabidea aldatzea. Es an zuen
7.000 emakumeren mezuak
jaso zituela protesten ondorengo egunetan, beraiek jasandako egoeren berri emanez.
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Ula Iruretagoiena Busturia - @ulissima5
Arkitektoa

3 BEGIRADA:

arkitektura / geltokiak / sexuen hizkuntza

Fikziozko lurraldeak
ranbiaren itxaron guneko paretako iragarlean, Bilboko irudi apokaliptiko bat. Honelakoxea: bataila baten zeru gorridunean girotuta,
Bilbao Arena kirol eraikin berdea herriaren
gainetik gailentzen den gotorleku baten lez
ageri da. Eraikinak superheroi funtzioa betetzen du irudian, herria metalezko espazio-ontzi hegalari
mehatxatzaile batetik babesten ari baita. Publizistak ongi
harrapatu du –hirigileak ez bezala– Bilboko Miribilla auzoak, kokapen geografiko goratuan, Erdi Aroko gune gotortu
baten itxura duela; edo beste modu batean esanda, auzo berriaren ezarpenak ez duela inguratzen duen testuinguru urbanoarekin zerikusirik. Kasualitatez –edo ez–, azken hamarkadetako hirigintzak Bilborako eskaini dituen kirol
ekipamendu berriek, San Mames Barria eta Bilbao Arena,
hiriarekiko domeinuzko kokalekuak dituzte, garai bateko
gazteluen antzera. Bide batez, deskribaturiko kartelak bideo
jokoen liga profesionaleko finala iragartzen zuen, poesia urbanistikotik urruti, baina, aldiz, zintzotasun osoz bat eginez
Bilbok 2018. urterako ezarritako ekitaldi-festibalen ibilbide
orriarekin.
Hitzez eta irudiz eraikitako horrelako errealitate paralelo
edo fikzionatuek egiazko errealitatearen zenbait argibide
erakusten dituztela sinetsirik, irudimen-jolasarekin jarraituko dut beste honekin: barbaroen konkista-irudi arketipotik tiraka, kostaldetik astiro eta gelditu gabe Donostiara gerturatzen den gurutzaontziarena, turistaz erabat josia.

T

Gurutzaontzia, arrotza eta ezezaguna zaigun herri batetik
datorren munstrotzat har dezakegu, tamainari erreparatzen
badiogu adibidez. Abordatzeak errentagarritasuna izan dezan, ontziaren tamaina garrantzitsua da; bada, Donostiako
zabalguneko edozein etxebizitza-eraikinekin konparatuz,
esan dimentsio erraldoiak dituela. Eta nor ez da beldurtuko
neurririk gabeko jendetzak, hiriaren adeitasun-tasa gaindituta, hirian desjabetze-efektua duenean, jendetza hori zoroen pare bertako baliabideak ustiatzera heltzen denean? Kolonizazio moderno honek antzinakoaren pareko ondorioak
eragiten ditu lehorreratutako lurraldean bere legeak inposatzen dituenean, bertakoen bizitza erabat lardaskatuz.
Ez da broma, industria turistikoa fikziozko lurraldeen
eraikitzaile da; plantak egiten dituen eszenografia fisikoak gustuko ditu. Herrixka eta hiri askoren alde zaharrak
errealitate simulatu bilakatu dituzte, non kaleak atrezzoak
besterik ez diren. Fatxada historikoak X izpiekin zeharkatuko bagenitu, prekarietatea nagusi den logelak ikusiko genituzke, bizi-espazioak trasteleku bilakaturik, “Trainspotting”
garaikidea grabatzeko prest.
Kondaira modernoetako protagonista maltzurraren papera hirigintza eta lurralde antolakuntzak hartu dute, lurralde
eta hiriak mugarik gabe ustiagarriak direla diseinatzerakoan. Irudi fikzionatuak distopiko gerta ez daitezen, kritikoki
begira diezaiogun gure herri eta hirietan gertatzen ari denari. Munstroak irentsi baino lehen. •

Ilustrazioa: ULA IRURETAGOIENA BUSTURIA
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{ asteari zeharka begira }

Pello Otxandiano

Ostera berriro hastera
rte politikoaren irekiera ofizialaren astea
izan da hau, alderdi eta instituzio nagusien zeremonia-ekitaldi ohikoena. “Maravillas auzia” tarteko, dinamika politikoa
tenperatura hartzen hasia zen pasa den
astetik, ordea. Nafarroan harrabots handia
sortu duen Maravillas gaztetxearen desalojoak zentraltasun mediatikoa irabazi duen arren, izan dira bestelako
gertaera larri batzuk ere azken egunetan, kasu batzuetan
behar beste denbora eta espazio hartu ez dutenak medioetan eta sare sozialetan: lan istripuak izan ditugu,
2018an 41 langile hil dira guztira Euskal Herrian; mugimendu feministaren loraldiak eraso matxistak geldiarazten ez dituela frogatu dute jaiek; migratzaileen etorrerak baliabide instituzionalak kolapsatu ditu;
pentsionistek gelditzeko etorri direla eta zeresana ematen jarraituko dutela iragarri digute Bilboko Aste Nagusian.
Pasa den urte politikoa ezohikoa izan zen mobilizazio
sozialari dagokionez eta, azken aste eta egun hauei zeharka begiratuz, badirudi
hasi berria den honek ere joera horri eutsiko diola. Seguruenez, beste gai batzuk ere
egingo dute lekua agenda
sozialean datozen hilabeteetan, hezkuntza sisteman gertatzen ari den klase/jatorri
segregazioak adibidez. Euskal gizartea borborka dago eta
agenda politikoa markatzeko ahalmena duen mobilizazio gaitasuna erakusten ari da. Ikus bestela nola alboratu
duen EAJk euskal oasiaren diskurtsoa.
Hauteskunde urtea da hau eta eragile politiko nagusiek ekin diote motorrak berotzeari. Azken egunetako
batzuen eta besteen adierazpen eta jokamoldeei erreparatuz, urte honen dinamika politikoaren bektore nagusiak zeintzuk izango diren igarri liteke: Urkulluk bere
lehentasunak adierazi ditu. Begi bistakoa da EAEko estatus politikoarekin EH Bilduk eta EAJk erdietsi duten
adostasunarekin gustura ez dagoela, eta akordioa transbertsalizatzeko nahiak konfrontazio demokratikoa ekiditeko asmoa erakusten duela, bagenekiena; ELA ere

U

entzun dugu akordio hau baloratzen. Zaila da Txiki Muñozek adierazi duena baloratzea, zer esan duen ere ez
baitago batere garbi. Idatziz adieraziko dutela iragarri
dute eta esperoan gelditzen gara. Momentuz dakiguna
da estatus politiko berrirako oinarrietan gehiengo sindikal abertzalearen aldarrikapen historikoak jasota ere,
ELAk akordioaren aurka egingo duela, eta, beraz, etsai
bat gehiago batu zaiola akordioari Vocentoz, PPz eta
PSEz gain.
Geroa Baik ere, “Maravillas auzian” hartutako erabakiekin eta egindako kudeaketa txapuzeroarekin, aldaketaren legealdi honen azken hilabeteak norabidetu ditu.
Zaila zait ulertzen jokabide batzuen logika politikoa, baina, edozein kasutan, desalojoaren erabaki unilateralak
aldaketaren eragile politikoen arteko zubiak kaltetu ditu
nabarmen, eta, beraz, aldaketa bera ahuldu du, balizko
Geroa Bai-PSN gobernu baten hipotesia hauspotuz. Ho-
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Urte politiko berrian, presoei dagokienez,
ezin ezeren esperoan egon; hurbilketa,
gradu progresio, kaleratze bakoitza
borrokatu beharreko zerbait izango da
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rrekin batera, gaztetxeak aldaketa kaltetzeko erabiltzen
ari den sektore bat ere ikusi dugu. Hori ere badago, eta
egoten jarraituko du datozen hilabeteetan, eta konplexurik gabe lehiatu behar da termino ideologikoetan.
Marlaskak agerraldia egin du Kongresuan. Presoei dagokienez fase berri batean gaudela berretsi genezake,
baina urratsak nahi eta behar baino motelago etorriko
direla ere bai. Urte politiko berri honetan lehen mailako garrantzia duen presoen auziak nondik nora jo dezakeen igartzen laguntzen digu honek: ezin ezeren esperoan egon; hurbilketa bakoitza, gradu progresio
bakoitza, kaleratze bakoitza borrokatu beharreko zerbait izango da. Presoei dagokienez, gizarte-presioa eraginkortzeko urte politikoa, beraz. •
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SORTUZ, BIZI ALA IRAUN?
zinegona, zulo sakona», dio Berri
Txarrak taldearen
abesti batek; “Biziraun” kantuak,
hain zuzen. Eta
horixe bera da musikariek, aktoreek, idazleek, dantzariek,
sortzaileek oro har egiten dutena: biziraun, bizi ala iraun,
non eta sortzaile askok aipatzen duten «prekarietatearen
basamortuan».
Sortzaileen lan-prozesua
egunka zenbatzen da askotan –aktoreen kasuan, adibidez–, edo sormenaren bitartez
eraikitako edukiak izaten dituzte diru-iturri nagusi, beraz,
salmenten edo merkatuaren
menpe daude. «Artea ez da
sektore bezala hartzen, bakarrik arte plastikoak edo ikusentzunezkoen arloa hartzen
dira kontuan», zehaztu du Fernando Saenz de Ugarte dantzariak.
Artisten jarduera «noizbehinkakoa» izaten da, eta,
hortaz, zaila dute langabezia
jasotzeko haina lanegun batzea. 60 lanegunengatik, esaterako, behar baino gehiago ordaintzen diote aktore askok
Gizarte Segurantzari, trukean
lanegun gehiago pilatzeko
(180 kasu), hala langabezia
prestazioa jasotzea errazago
izateko. «Gainkostu» hori enpresek ere beren gain hartzea
da Euskal Aktoreen Batasunaren aldarrikapenetako bat,
Eneko Olasagasti antolakuntza
idazkariak aipatu legez.
Gotzon Barandiaran idazle
eta musikariaren aburuz artistek, sortzaileek, gizarteari egiten dioten ekarpena kontuan
hartzea ezinbestekoa da,
«ekarpena ez baita soilik kulturala, ekonomikoa ere bada».
2014an Guk Gure Kulturaz plataformaren ekimenez eginiko
bi bilera nagusietan sortzaile-

E

Artista eta sortzaileen lan baldintzak
duintasunera hurbiltzeko urratsak
b JENDARTEA / Ane Urkiri Ansola
Idazleak, musikariak, aktoreak, dantzariak, sortzaileak
hartzen dituen sektoreak oinarri batzuk finkatu dituela
albiste da, Artisten Estatutuaren ebazpena onartu baitu
Madrilgo Kongresuko Kultura Azpibatzordeak. Aho batez.
Eta horixe da sortzaileek nabarmentzen dutena, oraindik
ere Estatutua aplikatzeko urratsak emateke egon arren.

en lan baldintzak eta egoera
definitzeko beharra azaldu eta
ondorio batzuk atera zituzten
euskal sortzaileek, jakinik artista euskaldunen mugak are
handiagoak direla. Bada, Barandiaranen ustez, euskal artistek egindako aldarrikapenak abiapuntu hartuta
egindako proposamena eraman zuen Ahora Podemoseko
ordezkari Eduardo Maurak
Madrileko Kongresuko Kultura

Arte Dramatiko eta
Dantzako Goi Mailako
eskola da Dantzerti,
bakarra Euskal Herrian.
Irudian, 2015eko kurtso
hasierako ekitaldia.
Monika DEL VALLE | FOKU

Azpibatzordera.
Fiskalitatearena da Artisten
Estatutuaren barnean jasotako
hiru bloke nagusienetako bat,
zeinetan guztira 78 puntu batzen dituzten. Lan babesari eta
Gizarte Segurantzari buruzkoa
da bigarren blokea. Azkenik,
erretiroa hartutakoan pentsio
izateko eskubidea jasotzen da,
sortzen jarraitzeko aukera aurreikusiz. «Hau da, behin erretiratu ostean antzezteko auke-

ra izatea, eta pentsiotik antzezpenogatik jaso duzun dirua
kentzea, ez gehiago», nabarmendu du Euskal Aktoreen Batasuneko ordezkariak. Jabetza
intelektualarengatik kobratzen
jarraitzeko aukera ere aurreikusi da.
Erretiroa auzi zaila izaten da
artisten kasuan eta hori nabarmendu nahi izan du Olasagastik. Aktoreen artean, esaterako,
urteak bete ahala nabarmen
jaisten dira lan aukerak, «eta
kotizatzerakoan, horiexek dira
lansari garrantzitsuenak».
Emakumeetan, gainera, lan beherakada hori are handiagoa
izaten da, eta, horregatik, lehenbailehen konpondu beharreko auzia dela uste du. «Ia ez
dira 40 urtetik gorako emakumeentzako obrak egiten»,
adierazi du Olasagastik. Haurdunaldiaren auzia «kapitulu
aparte bat» dela ere nabarmendu du: «Haurdun dauden
aktoreek ez dute lanik, eta, lanik ez badaukazu, ez duzu bajarik ere. Haurdun egonda, lan
aukerak are murritzagoak dira». Irteerarik gabeko zurrunbiloa izaten da haurdunaldia
aktore askorentzat. Horiek horrela, aktoreen aldarrikapen
nagusietako bi «urte txarrenak» kotizazioetatik aldentzea
eta langabezia jasotzeko aukera «malgutzea» dira. Oraingoz,
Artisten Estatutuan gomendio
bezala jasota geratu dira, Gobernuaren onespenaren zain.
ITUN BATEN FALTA
«Telebistak ez du dirurik ematen». Hain tinko esan du Olasagastik, ez duela harridurarako tarterik ere utzi. «Orain
dela gutxi errepasatu genituen
zifren arabera, gure bazkide diren aktoreen %80 eta %90 artean langabezian daude», gaineratu du.
Gaur-gaurkoz, ez dago euska-
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razko telesailik, “Goazen” salbu.
Sasoi batean, euskal aktoreentzako –batez ere protagonistentzako– berme moduko bat ziren “Goenkale” bezalako
telesailak, bertan hilabete edo
gehiagoko kontratuak izaten
baitzituzten, zinema edo antzerkiak ahalbidetzen ez duena.
Uneotan 425 aktore daude
Euskal Aktoreen Batasunean
izena emanda. Aktoreek lan
auzietan duten ordezkari bakarra da gainera elkartea, ez
baitago aktorerik, adibidez,
ELA edo LAB sindikatuetan izena emanda. Euskal Aktoreen
Batasunak egin izan ditu hitzarmen txikiak enpresa edo
produktore zehatzekin, baina,
sektoreko itun bat negoziatzerako orduan, «legez behartuta
gaude beste bi sindikaturekin,
gutxienez, elkartu eta mahainegoziatzaile bat osatzera, eta,
oraingoz, ez dugu horretarako
adostasunik lortu».
Artistek sindikatuetan antolatzeko duten zailtasuna Madrilen 2017ko udaberritik eztabaidatu den Estatutuan ere

jaso da: «Sindikatuen legedia
kontuan hartuta, zaila da oso,
ezinezkoa ez esatearren». Horregatik, prekarietatearekin
bukatzeko, egungo legedia
moldatzea eskatu dute Kongresuko Kultura Azpibatzordean. Euskal Aktoreen Batasunak
ere parte hartu du bertan, Madrileko Aktoreen Sindikatuak
eta Conartek bultzatu eta Ahora Podemosek Kongresura eramandako ekimenean. EAJren
ordezkari gisa Joseba Agirretxea egon da Azpibatzordean,
eta, Olasagastik adierazi duenez, une oro izan dute kontaktua. «Foru aldundiekin ere hitz
egin dugu, fiskalitatearen afera hemen garatu baitezakegu:
ogasunen konpetentzia gure
gain daukagu», azaldu du.
SORKUNTZA PROZESUA
Sorkuntza prozesuan zehar diru-iturri bat izatea izango da,
Artisten Estatutua lege bihurtuz gero, berrikuntzarik garrantzitsuenetarikoa –aurretiaz aipatu ditugunak ahantzi
gabe–. Hori irizten dio Fernan-

Dantzaz konpainiak
hamar dantzari
kontratatzen ditu eta sei
bekadun izaten ditu.
Irudian, konpainiako
kideak «Things I told
nobody» entseatzen,
2013. urtean.
Andoni CANELLADA | FOKU

do Saenz de Ugarte dantzariak.
«Artistok, dantzariok, egun bat
lan egiteko, aurretik prozesu
oso bat landu behar dugu eta
prozesu hori guk geuk ordaintzen dugu, trukean ezer jaso
gabe. Denbora horretan guztian ez gara Gizarte Segurantzan alta emanda izaten, gure
lanaren parte izan arren»,
adierazi du tinko Dantzaz elkarteko zuzendariak.
«Estatutuak nahi duena da
entseatzen gaudenean ere ordaintzea; sortzen ari garenean,
ordaintzea». Horretarako, baina,
beharrezkoa iruditzen zaio Saenz de Ugarteri sindikatu, patronal eta artistek bat egitea.
«Nola ordaindu eta beste hainbat auzi ekonomiko definitu gabe daude oraingoz, beraz, edozein pausu aurrerapauso itzela
izan daiteke. Baina, gaur-gaurkoz, dena oso nahasgarria da: ez
dago finkatuta zein den sindikatua, patronalik badagoen edo ez
dagoen, artiston egitekoak ere
airean daude... Alde guztiek bat
egin behar dugu», aldarrikatu

du Saenz de Ugartek.
Egungo egoeraren adibide
gisa Euskal Herrian Dantzaz
konpainia jarri du Saenz de
Ugartek. Patronal itxura duen
elkarte-enpresa bakarra da gurean gaur egun, «eta hori hamar dantzari eta sei bekadun
ditugula kontratupean», dio
irribarrez. Gehienez bi urtez
luza ditzakete lan hitzarmenak, Dantzaz konpainiak abiapuntu izan nahi baitu. Baina,
aldi berean, bi urte horiek segurtasun berme bat dira egungo egoeran, bi urte «luzeko»
kontratua lortzea «kasik ezinezkoa baita beste inon».
Saez de Ugartek azaldu duenez, Dantzerti Euskadiko Arte
Dramatiko eta Dantza Goi Mailako Eskolak badauka gaur
egun gradu bat, baina beste
kontserbatorio askotako ikasketek ez dute balio «zure ibilbide artistikoa profesionaltasunera bideratu nahi izanez
gero». Dantzaz elkarteko zuzendariak haserre gaineratu
duenez, «Lanbidek baditu ekimenak gazteen edo berriki titulatu direnen artean enplegua sustatzeko, baina hor gu
guztiz ikusezinak gara. Orkestra batean musikari gisa aritzeko edota konpainia batean
dantzari gisa aritzeko ez da berez titulurik behar, audizio bat
pasatzearekin nahikoa duzu.
Behin hori gaindituta, baina,
Lanbidera laguntza bila joanez
gero ere, alferrik da».
Aktoreen formakuntzarekin
lotuta antzeko kezkak ditu
Eneko Olasagastik ere. Dantzerti da arte eszenikoen kasuan graduko titulua eskaintzen duen Euskadiko eskola
bakarra, beste guztiek ez duteeta titulurik ematen. Horren
aurrean, badu aldarrikapenik
Euskal Aktoreen Batasunak.
Lehenik eta behin, herrietan
dauden musika eskolak «arte
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eszenikoen ikastetxe» bihurtzea. «Behintzat aukera eman
1992ko dekretua moldatzeko.
Gero, udal bakoitzak ikusiko
du merezi dion edo ez, aurrekonturik baduen edo ez». Hori
aktoreen ibilbide profesionalean ere lagungarri izango litzatekeela uste du Olasagastik, 40
urtetik gorako aktoreei irtenbide profesional bat eskainiko
liekeelako.
«Baina nola frogatu zure
hezkuntza edo formakuntza?».
Hau da, nola sortu curriculum
osatu bat? Beste eskoletan jasotako edukiak kreditu moduan jasotzea exijitzen dute
Euskal Aktoreen Batasunetik.
«Dantzertiren sarean sartu
nahi dugu. Beste eskolek ez dute titulu ofizialik ematen, baina eskaintzen dituzten edukiak aintzat hartzea eskatzen
dugu, etorkizun batean kreditu gisa balio dezaten».
IDAZTEA EZ DA OFIZIO
«Basamortuan galduta gaude,
prekarietateak gogor kolpatuta». Yolanda Arrieta idazlearen
hitzak dira, idazlearen ofizioa –«hala deitu badaiteke»–
laburbiltzerakoan. Apenas bizi
den idazlerik idaztetik bakarrik. «Idaztea ez da ofizio, ez da
inoiz izan eta ez da inoiz izango», dio irmo Oier San Martin,
Euskal Idazleen Elkarteko kudeatzaileak. Elkarteko bazkideen erdia, gutxi gorabehera, irakasleak direla gaineratu du
Garbiñe Ubeda bertako presidenteak.
Egun 380 bazkide inguruk
osatzen dute Euskal Idazleen
Elkartea eta horietatik gutxi,
oso gutxi, bizi dira sorkuntzatik. Horietariko bat da Yolanda
Arrieta, idazle izaera beste arloetara eramaten jakin duena.
Haur eta gazte literaturan espezializatuta, bere irakasle eskolako ikasketak baliatu ditu

hitzaldi eta tailerrak ikastetxez
ikastetxe eskaintzeko. Horiek
ematen diote bermea bizirauteko. «Euskal Idazleen Elkarteak baditu hitzarmen batzuk lotuta,
eta
hor ietatik
idazleentzat lan batzuk irteten
dira, gehienetan bazkideei bideratzen dizkiegunak», azaldu
du Ubedak.
Normalean argitaratzearren
ez dute ordainik eskuratzen
idazleek, egile eskubideen aurrerapena egon daiteke, baina

Ezkerrean, Garbiñe
Ubeda eta Oier San
Martin, hurrenez hurren
Euskal Idazleen
Elkarteko lehendakaria
eta kudeatzailea.
Eskuinean, Eneko
Olasagasti, Euskal
Aktoreen Batasuneko
antolakuntza idazkaria.
Idoia ZABALETA | FOKU

Artisten Estatutuak 75 puntu ditu. Madrilgo
Kongresuko Kultura Azpibatzordeak aho batez
onartu du ebazpen proposamena eta orain
Gobernu espainolaren oniritzia behar du
Sortzaileak.eus webgunean 2.450 euskal
sortzailetik gora daude izen emanda uneotan,
gehiago ere badiren arren. Sortzaileok eta
egiten duten lana ikustaraztea dute helburu

hori ere denboraren poderioz
desagertzen joan dela zehaztu
du Yolanda Arrietak. Diru-iturri nagusia, beraz, salmentetatik eskuratzen dute, eta hor ere
idazleak irabaziaren %10 soilik
eskuratzen du.
Ogasunaren begietan, idazle
baten lana idazten hasten denetik bukatzen denera luzatzen da, baina, errealitatean,
idatzi artean diru-sarrerarik ez
du idazleak. «Galde iezaiozu
Saizarbitoriari. Liburu bat
idazteko hamar urte pasa baditu, nola ordainduko du urte
horiei guztiei dagokien kuota?», jarri du adibide Oier San
Martinek. Horregatik, Artisten
Estatutuarekin tratamendu
fiskal berezia ezartzea espero
du, fakturazioaren arabera ordaintzea ahalbidetuko duena.
Garbiñe Ubedaren esanetan,
eta ondoren Yolanda Arrietak
ere baieztatu bezala, gaurgaurkoz Eusko Jaurlaritzaren

bekak dira idazleek profesionaltasunaren bidean duten
bultzada bakarra: «Hau da,
idazten hasteko dirua jasotzea». Arrieta beka horri esker
ari da bere hurrengo liburua
idazten. Epe batean entregatu
behar du, baina onuragarria
delakoan dago: «Idazterakoan
pizgarri bat da beka hori berme gisa edukitzea». Honela laburbildu du bere bizimodua
Arrietak: «Autonomo bezala
jardutea, izateko modu bat da.
Airean zaude, baina, azkenean,
ikasi egiten duzu sentsazio hori antsietate ez bilakatzen».
Sormena zaintzeko, literatura iraunkortzeko, beharrezko
ikusten ditu bekak Arrietak,
«baina urterokoak behar dute
izan, sortzaile ezberdinentzat
aukerak egon daitezen. Euskarak merkatu txikia du eta oinarriak finkatzea funtsezkoa
da hau zaindu eta, batez ere,
pizteko».

}
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Manteroak

H

ko», errepikatzen zuen harro. Diskoak
saltzen hasi zen. Bazekien jarduera ilegala zela; baina horrek, akaso, ahalbidetuko zion bestelako produktuetara pasatzea. Halaxe izan zen. Gero ikasi egin
zuen eta musu truk praktikak egin zituen lantoki berean kontratatu zuten.
Uda honetan, hedabide ofizialeetan,
salmenta ibiltarian aritzen direnen
aurkako kanpaina sutsua burutu dute.
Jomugan jarri dituzte. Euren jarduera
ilegala dela leporatzen diete, baina ez
da Wallapopen bidez edozein produktu
saltzen duenarena baino ilegalagoa.

Bertako merkataritza txikia kaltetzea
egozten diete; baina ez dute Inditex,
Amazon, Primark edota El Corte Inglesek baino gehiago kaltetzen, ezta hurrik eman ere. Salerosketa ez-arautu
horretan aritzen direnek eskura duten
modu bakarrean aurrera atera baino ez
dute egiten. Ez ziren ontziratu hil ala
biziko bidaia batean kalez kale galtzerdiak saltzen ibiltzeko. Baina bestelako
helburu hobeak lortu bitartean, kale
salmenta denik eta abiapunturik duinena izan daiteke, Ibrahim bezala, eskean ibiltzeko etorri ez denarentzat. •

Koldo Sagasti
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amabi urte dira Ibrahim Euskal
Herrira iritsi zela. Beste 126 pertsonarekin batera txalupa batean ontziratu zen Senegaletik
Kanarietara, zazpi eguneko bidaia arriskutsuan. Gasteizera heldu eta ordu gutxira, herrikide baten laguntzaz, kaleko
salmentan hasi zen. Harexek utzi zion
lehenengo salgaiak erosteko dirua. Ez
zen, inondik inora, familiako lantegia
atzean utzitakoan gogoan zuen ogibidea,
baina beste zeregin hoberik lortu artean
abiapuntua izan zitekeen. «Ni langilea
naiz, ez naiz hona etorri eskean ibiltze-
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Agurra
Mirari Martiarena
Iraola
0hutsa

manol Agirretxek agur esan dio bere futbol ibilbideari. Penaz hartu
dut albistea, badakidalako agur esateko erabakiaren atzean sentimendu zurrunbiloa izaten dela. Baina badakit, era berean, norbere buruarekin
zintzo izateko eta aurrera egiteko onena dela. Behin erabakia hartuta, noiz
eta nola esan ere ez da erraza izaten.
Kontraesana baitirudi irailean, kurtso
hasieran, zerbaiti agur esatea.
Irailaren 1eko GAUR8ko alean argitaratuko da oraingoz nire azken zutabea.
Hauxe da, beraz, despedida. Benetan

I

eskerturik nago emandako eta izandako aukeragatik. Ezetz esaten ez nekielako hasi nintzen bertan idazten eta ez
pentsa 2015etik hona arlo horretan
gauzak askorik aldatu direnik. Baina
agur esateko beharra sentitu dut.
42 hilabetez nahi nuena kontatzeko
aukera izan dut orrialde honetan. Batzuetan azaletik, bestetan barrutik eta
zenbaitetan erraietatik. Ordenagailu
aurrean malkotan idatzi izan ditut nire
bizipenak, gehiegi biluzi izanaren sentsazioarekin. Ez dizuet gezurrik esango: ez naiz idatzitako zutabe guztiekin

gustura geratu, baina beti ezin da betebetean asmatu.
Eskerrik asko irakurle, hilean behin
nire hitzak irakurtzeko tartea hartu duzulako. Bereziki zuri Igor, fin-fin irakurri dituzulako guztiak; nire hileroko bisita egiteko modua izan da. Horrek ez
du esan nahi hemendik aurrera nire
berri izango ez duzunik. Eta nola ez,
idazten hasi nintzenean gaizki egongo
zen beldurrez zutabea aurrez jasotzen
zuten lagunei.
Hauxe da agurra, beraz, edo gero artea, batek daki! Zoriontsu segi! •
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Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria

3 BEGIRADA:

arkitektura / geltokiak / sexuen hizkuntza

Itzulera operazioa
aletari jaten eman
diozu. Bainujantziak,
toallak, txosnetako
kamisetak, txankletak, eguzkitako krema, hortzetako ore
eta eskuila, xanpua, xaboia, mendiko botak, kiroletako galtza motz eta
kamiseta koloretsu finak, bisera,
eguzkitako betaurrekoak, eltxoak
uxatzeko spraya, irakurtzeko utzi
dituzun liburuak, estreinatzeko utzi
duzun koadernoa eta souvenir dendetan erositako koadro eta postalak
sartu dituzu. Baina ahal izan bazenu
udan zanpatutako hondartza guztietako are-poto bana eta igo dituzun
gailurretako aireari ostutako oxigeno bonbona bana ere sartuko zenituen aireportuko etiketak oraindik
zintzilik dauzkan zure maleta gosetuan. Eta ez dakizu zergatik baina
ekainean erraz itxi zenuena gainezka eginda iritsi da irailera. Kremailera itxi asmoz gainean eseri zaren e a n p e n t s a t u du z u m a l e t a k
hartzen modukoak direla: hiru hilabetez ateratzen direla mundura eta
hiru hilabete horietan ahal duten
guztia irensten dutela, bederatzi hilabeteko armairu iluneko hibernazioari eusteko.

M

Uda maletan eta maleta autoan
sartuta ekin diozu itzulerako bidaiari, errepideko marra etenetan
begirada galduta. Urtero bezala autoko irrati-diala arakatu duzu, kate
arrotzek diotena ulertu nahian. Baina berehala aspertu eta musika ipini duzu. Gurasoekin umetan egindako bidaiez oroitu zara; aire giroturik
gabeko Renault zahar hartaz eta
Pantxoa eta Pelloren, Benito Lertxundiren, Eltzegorren eta Eganen
diskoez. Atzeko eserlekutik miretsi
zenuen munduari soinu-banda hura

itsatsi diozu zurekiko: Benito Lertxundiren ahotsa dute Pirinioek, Eltzegorren doinua Landek eta Pantxoa eta Pelloren melodiak
Gaztelako lautada lehorrek.
Gasolindegiek eta ordainlekuek
bakarrik geratu dute zure ibilera
presatua. Autoz beteta datoz errepideak, eta aurreratzen dituzunen
leihatilen barrura begiratuz nondik ote datozen asmatu nahian
egin dituzu kilometroak. Zure monotonia Euskal Herrira sartu zarenean aldatu da: musika itzali eta
leihoa zabaldu duzu, aireak beste
usainen bat, beste doinuren bat ekarriko zizulakoan. Baina Irungo ordainlekuko ilara baino ez zaizu iritsi. Mantso doaz autoak eta

zurearen gisako aurpegi nekatuak
baino ez dituzu ikusten inguruan.
Aldameneko autoko gidaria kantuan
ari dela iruditu zaizu. Ezpainak irakurtzen ahalegindu arren ez duzu
kantua deszifratzerik lortu. Umetako gogoeta batek atera zaitu jolasetik: inoiz ez duzu ulertu izan urtea
zergatik hasten den urtarrilean,
mundua martxan irailean jartzen
baldin bada. Aurten lanean finago
ariko zarela agindu diozu zure buruari; kirola egingo duzula, lagunak
zainduko dituzula eta hasi ez duzun
koadernoa bete eta irakurri ez dituzun liburu guztiak bukatuko dituzula. Baina ilara geldi dago, iluntzen
ari du eta piztu berri duzun irratitik
Mikel Laboa hasi zaizu kantuan: «Lilurarik ez, ez dago itzultzerik». •

Gasolindegiek eta ordainlekuek bakarrik geratu dute zure ibilera presatua.
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{ koadernoa }

Joana Garmendia

Lehenengoa
ail egin zait nire “koadernoko” lehenengo
orrialde hau idazteko gaia aukeratzea. Bazirudien, nolabait, hemendik aurrera hilean behin idatziko ditudanak sartu behar
nituela arrastoan: bidea erabaki, noranzkoa pentsatu eta, bereziki, pausoaren
erritmoa ezarri. Gaur hemen hasitakoak marraztuko
diela bidea hurrengo guztiei.
Lagun batek eman dit gomendioa: idatz dezakedala
naizenetik, edo idatz dezakedala dakidanetik, egiten dudanetik. Batzuek direnari buruz idazten dutela eta besteek, aldiz, egiten duten horri buruz. Ez dit asko lagundu.
Emakumea, euskalduna, 39 urte, anoetarra –hori
izango da naizena–. Ikerketa, irakaskuntza, hizkuntzaren filosofia, ironia, komunikazioa –hori egiten dudana–. Ez dakit, ordea, nola bereizi biak. Ez dakit nola
idatzi emakume izateari
buruz, euskaldun izateari
buruz, ez bada hizkuntzaren azterketatik, filosofiaren argudio-eraikuntzatik,
ikerketak bere duen azterketa moldetik. Eta ez dakit
irakaskuntza eta akademia
berdin biziko nituzkeen gizonezko banintz, hizkuntza
gutxitu bat hitz egingo ez
banu, gazteagoa edo zaharragoa banintz. Esango nuke, ironia aztertzean ere, teor iaren maila lehor rean ar i izanagatik, ohar
daitekeela inor zein naizen –aztergai aukeratzen ditudan adibideetan, besterik ez bada–.
Lankidea ere saiatu da aholku ematen: azti ibiltzeko
“koaderno” honetako lehenengo orrialdean zer esaten
dudan eta, bereziki, zer ez dudan esaten. Izan ere, muga horretantxe aritzen gara ikerketan lankidea eta
biok: esaten denaren eta esan gabe komunikatzen denaren arteko mugan. Izatez, esaten duguna baino
gehiago komunikatzen baitugu, ia beti. Eta, ulertu,
esaten zaiguna baino gehiago ulertzen dugu, ia beti.
Txiki-txikitatik ikasten dugu hori. Amak gauean berandu dela esandakoan, badakigu lotara bidali nahi
gaituela. Goizean berandu dela esaten digunean, be-
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rriz, ulertzen diogu korrika txikian joan behar dugula
ikastolara, bizkor batean abiatu behar dugula. Gaztetan, etxera iristean, berandu dela esan izan digunean,
asmatu dugu errietan ari zitzaigula. Horiek denak
ulertu dizkiogu, baina, esan, gauza bakarra esan digu
beti amak: berandu dela.
Horrela ulertzen dugu elkar: esan gabe komunikatzen dugu adierazi nahi dugunetik asko. Hizkuntzaren
erabilerarik arrunt eta sinpleenetan gertatzen da hori,
eta zer esanik ez hizkuntza figuratiboki erabiltzen dugunean; metaforak edo ironia erabiltzen ditugunean,
adibidez. Heriotzaz hitz egingo digu idazleak berandu
dela esanda, edo etsitzeaz, edo porrotaz, edo nork daki
zer ez den ezkutatzen poetaren metaforen itzalean.
Lagun ironikoak iseka egingo digu, guk, beti bezala,
ordubete garaiz eraman dugulako tren-geltokira, ba-

Esan gabe komunikatzen dugu adierazi
nahi dugunetik asko. Hizkuntzaren
erabilerarik arrunt eta sinpleenetan
gertatzen da hori, eta zer esanik ez
hizkuntza figuratiboki erabiltzen dugunean
daezpada. Bidean behin eta berriz esan diogun bezala
errepikatuko digu berak, burlati: «Berandu da, berandu da!».
Azkeneko aholkua anaiak eman dit: ba omen da
nonbait euskal zutabegileen topikoen zerrenda bat,
eta han esaten omen da lehen zutabea, “koadernoko”
lehen orria, beti izaten dela nork bere burua aurkezteko, eta denek, den-denek, idazten dutela egiten duten
horrek denentzat interesa eta garrantzia izan behar
balu bezala. Ez erortzeko ni ere topikoetan, ez egiteko
horrelakorik nik. Ba, hara, esan ziezadakeen lehenago.
Dagoeneko alferrik: berandu da.
Ez diot hiruretatik inori jaramonik egin; hori,
gehientsuena bezala, esan gabe doa. •
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bat”. Berak dioenez, «istoriotxoekin egindako historia bat» da.
Halaber, amaituta dauka beste
lan potoloago eta literarioago
bat, eleberri bat, baina nahiago
du horretaz gehiegi ez hitz
egin. «Suerte txarra ematen
omen du argitaratu gabe dagoenean!», dio irribarrez.
BERTSOLARITZA

Ruben Sanchez Bakaikoa, Gasteizko Alde Zaharrean.

Endika PORTILLO | FOKU

infraganti
RUBEN SANCHEZ
BAKAIKOA
Duela 43 urte sortu zen mundura 22 urteko euskaldun hau.
Ezagun samarra da bertso munduan, bertsolaritza bere
pasioa ez den arren, eta haurrei irakasten jarraitzen du.
Paperean barrenak husten badaki, etorkinen eta euskararen
arteko zubiak eraikitzen ditu, ikus-entzunezko lantxoren bat
egin du, Konpost musika (post) taldeko abeslaria da...

ertsolari ezaguna da Araban
eta Arabatik
kanpo, baina
bertsolaritza ez
da haren jardun bakarra, ezta hurrik eman
ere. Lumarekin ere trebea dela

B

erakutsi izan du; urrunera gabe, GAUR8ko irakurleek badute
Ruben Sanchez Bakaikoak
orrialdeotan idatzitako zutabeen berri. 2004an Arabako bertsolaritzaren historia bat egiteko ardura ere hartu zuen,
“Araba, bertso histori ezberdin

Euskara irakaslea ere izan da
urte askoan, baina irakaskuntzan baino lehentxoago bertsotan hasi zen. 90eko hamarkadaren amaieran, Gasteizko
Bertso Eskolaren kartel bat ikusi zuen eta Filologiako fakultateko lagun batzuekin talde bat
eratu zuen. Gustukoa zuen bertsoa; «gaztelaniaz ere hitzekin
jolastea gustukoa nuen», dio.
Eta Asier Iriondo legazpiarra
irakasle zuela, errimen neurrien eta doinuen munduan
murgildu zen. San Prudentzio
Sariketaren eta Arabako Bertsolari Txapelketaren hainbat
ediziotan parte hartu zuen –azken aldiz, 2015ekoan–, baita
2001eko Txapelketa Nagusian
eta plaza saio ugaritan ere.
«Kasualitate» batengatik,
monologoak egiten hasi zen.
Gaztetxean festa bat antolatu
zuten eta, zerbait desberdina
egitearren, AEK-ko beste irakasle batek, Rakel Anituak, eta
berak monologo bana prestatu
zuten. Rakelek irakasle paperetik hitz egiten zuen eta Rubenek ikaslearenetik. Gaztetxeko
festa horretarako propio prestatu zituzten monologoak, eta
badirudi jendeari gustatu egin
zitzaiola ikusitakoa, berehala
batetik eta bestetik deitzen hasi baitzitzaizkien, eta ez Arabatik soilik.
Monologoak jendeak euskara ikas zezan motibatzeko egiten zituen. Haren mezua hauxe zen, gutxi gorabehera eta
umore finez kontatuta: «Gasteizkoak gara, arabarrak gara,

Euskal Herriko itsusienak, baina lortu ahal da». Bigarren monologoa militantziaren gainekoa zen, «norbaitek kafe bat
hartzeko deitzen dizunean...».
Jardun horretan ia bertsotan
bezala gertatu zitzaiola dio Rubenek, bertsotan ere ondo pasatzeko hasi baitzen, «besterik
gabe». Egun batean kantatzeko
esan zioten eta, «konturatu gabe», bertsolaria zen. Orain, dioenez, oso gutxitan kantatzen
du eta «herdoilduta» dago.
«Asko gustatzen zait, baina ez
da nire pasioa». Monologoak
ere ez. Gainera, euskara irakaskuntzaz gainera, ez zuen zeregin faltarik. Edonola ere, Alde
Zaharreko bertso eskolan segitzen du, umeei irakasten, «interesatzen zaidalako jendea
euskarara eta kulturara erakartzea». Hori bai, lagun artean
kantatzea du gogokoen. Dioenez, plazera da, baina ez dauka
urtean hainbeste aldiz hainbat
lekutara joateko kemenik, eta
batzuetan gogorik ere ez.
Euskaldundu zenean hasi zen
Ruben Gasteiz benetan ezagutzen, bertako bizitza, arazoak…
Euskara izan zuen mundu horietan sartzeko bide. Eta sartzen hasi bazen, hasi zen: bertso eskolan, Hala Bedi irratian,
AEKn, Askapenan... Horrek guztiak lehendik erakartzen zuen,
ezagutu gabe, «eta ezagututa,
are gehiago». Gainera, dioenez,
parrandero samarra ere bazen.
«Orain, gutxiago».
«22 URTEKO EUSKALDUNA»
A ereduko apaiz eskola kontzertatu batean ikasi zuen.
«Etxean ez zen euskaraz hitz
egiten. Amaren familia nafarra
da, 50eko hamarkadan Gasteizera etorritakoa; euskara galduta zuten ordurako. Aita zena,
berriz, Soriakoa zen», azaldu
du. Batxilergo Bateratu Balioaniztuna egiten ari zela, latin
irakasle batek ikasleei esan
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Ruben Sanchez Bakaikoa Landatxon, atzean Gasteizko gaztetxea duela.

zien latina ikastea euskara
ikastea baino garrantzitsuagoa
dela. 16 urte inguru zituen Rubenek, eta euskara apaiz eskolari aurre egiteko bitarteko gisa
identifikatu zuela dio. Eta ikasten hasi zen, eta barnetegietara
joaten. 18 urterekin Oñatira joan zen, enpresa ikasketak egitera. Han, euskaraz egiten zuenarekin euskaraz egiteko
motibatu zen, ordura arte kalean ez baitzuen euskara erabiltzen. Pisuan, berarekin eta beste bi lagunekin, Azpeitiko
lagun bat zegoen eta hura gaztelaniaz egitera «behartu» zuten. Karrerako azken urtean,
Rubenek euskaraz egiteko eskatu zion azpeitiarrari. Hark
esan zion: «Lehenengo erdaraz
eta orain batuaz eginarazi behar didazu?». Euskaraz egiteko
esan zion, baina berak erdaraz
erantzungo ziola, eta hala hasi
ziren, laster batean biek euskaraz egingo bazuten ere.
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zen azken urteetan egiten hasi
Ondoren lanean hasi zen, Fadirena. Gauza konplikatu sagorren, baina enpresa mundua
marra dela dio. Mintzalagun
ez zuela begiko konturatu eta hutsa
talde baten formatua daukan
Euskal Filologia ikasteari ekin
zerbait da, euskara dakiten pazion, 22 urterekin. Karrerako
re bat edo hiru pertsona eta ez
hirugarren ikasturtean irakasdakiten zazpi edo zortzi. Arikele sartu zen AEKn. Erdaraz 43
ta komunikaurte ditu; eustiboak egiten
karaz, berriz,
dituzte: ize22. Bere ustez, Amaituta dauka beste lan potoloago eta
na, jatorria,
euska lduna
literarioago bat, eleberri bat, baina nahiago du
jolasak… eusda euskaraz
karaz, eta, gen o r m a l e a n horretaz gehiegi ez hitz egin: «Suerte txarra
ro, heldu behitz egiten ha- ematen omen du argitaratu gabe dagoenean!»
r r i e k
si zenetik.
dakartenari
16 urte zituela, irakasle batek esan zion latina
ETORKINEKIN
er reparatu.
ikastea euskara ikastea baino garrantzitsuagoa
Orain auzoko
Zenbakiak
proiektu bat dela, eta euskara apaiz eskolari aurre egiteko
ikasten dituzdu esku arte- bitarteko gisa identifikatu zuen Rubenek
tenean, haien
an, etorkin
h i z ku nt z a n
heldu berrien
esateko eskahizkuntzen eta kulturen eta
tzen diete. Horrela denek ikaseuskararen arteko zubia eraikiten dituzte hizkuntza eta kultutzeko proiektua, hain zuzen.
ra horietako gauzak. Euskaraz
Topagune bat dela dio, hainbat
errezetak ikasten dituzte eta biherritan egiten dena eta Gasteide batez produktuen eta plate-

ren izenak beste hizkuntzetan.
Taldeko figurak ez ditu jatorriak izendatzen, ez dago kanpoko eta bertokorik, euskara
dakitenak eta ez dakitenak baizik. Zehatzago, euskara erabiltzen dutenak, baita oso maila
altua ez dutenak ere, eta euskararen ingurura hurbildu berri
direnak. Inportanteena da «jolas hori baliatzea: «Guk lagun
horien kulturak eta hizkuntzak
pixka bat ezagutzea eta eurek
gugandik euskara jasotzea. Elkarrenganako hurbilketa da».
Etorkinek eta edonork gaztelania ikasteko erraztasunak aipatu ditu Rubenek, doakotasuna alegia, eta euskara ikasteko
zailtasunak, baita horretarako
laguntza jasotzeko ere. Legegintzaldi honetan badirudi helduentzako laguntzak onartuko
direla, eta aurrerapausoa dela
dio, baina doakoa izan beharko
lukeela, ez diruz lagundutakoa.
Bestalde, «ez da normala oraindik ere Gasteizen A eredua duten hiru eskola etorkinen seme-alabekin beteta egotea».
Gizarte presioa hizpide, pentsiodunen olatuaz dihardu, eta
pozik ageri da Ruben, hartu
duen dimentsioa ikusita. Irakaskuntzan, ordea, zail ikusten
du horrelako olatua sortzea.
Kuota pagatzen duten ikasleak
EAEn gutxi gorabehera erdiak
dira, eta beste erdiak hezkuntza publikora joaten dira. Kuota ordaintzen duenari publifikazioa eskatzea oso zaila dela
uste du. «Lehen faktore sozioekonomikoa zegoen, banaketa
sozioekonomikoa, alegia.
Orain, etorkinak etorri eta patio batzuk guztiz segregatu direnean, arrazakeria faktorea
ere badago». Rubenek Gasteizko Alde Zaharreko ikastetxe
publikoan ditu bi semeak. «Seguruenik Estatu osoan guztiz
segregatuta egotetik oreka bat
lortzera iritsi den eskola bakarra da. Ez dut uste hori beste
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inon gertatu denik». Baldintza
batzuk bete ziren horretarako:
giro aproposa auzo berezi batean, guraso inplikatuak, baita
auzoa bera ere. Baina badaude
guraso elkartea bera desagertzen ari den hainbat eskola,
maila sozial altuko gurasoak
baino ez daudelako haietan.
Eta bost urte barru segregazioa
erabatekoa izango dela dio.
«Parisen, Belgikan eta beste leku batzuetan gertatu bezala
gertatuko da, ghettoak sortuko
dira. Hemen oso azkar goaz horrantz». Ezkorra da.
Orain militantzia guraso elkartean eta eskola publikoaren
aldeko plataforman kontzentratzen du batik bat, baina
kontu gehiagotan ere aritzen
da; esate baterako, Etxerat elkartearekin antzerki jardunaldi batzuk prestatzen ari da, eta
Okupatu Gasteizentzat monologo bat egin berri du.
ZINEMA ETA MUSIKA
Ikus-entzunezkoen munduak
ere erakarrita, marrazki bizidunak egiten hasi zen. “The Arlotes” hamar ataleko saila osatu
zuen Uraitz Soubies musikariarekin. Eta harekin film labur
bat ere egin zuen, “Hartz txiki”.
«Bi semeekin zerbait egiteko
gogoa nuen», eta, hala, 2016an
film labur hori egin zuen familiarekin eta zenbait lagunekin.
Bertso doinuak ez dira Rubenek musikarekin duen harreman bakarra. Azkenaldion
Konpost taldean dabil abeslari.
Talde berria da, post taldea edo,
eurek definitzen dutenez, post
rock taldea, «post sasoi honetakoa. Dena da post», dio barrez.
Oraingoz bi kontzertu baino ez
dituzte eman. Lehenengoa Zaharraz Harro Gasteizko Alde
Zaharreko jaietan, eta bigarrena, iragan uztailaren 6an, Zumaian, “Kalea guztiona da” ekimenaren barruan, Erriberako

Goian, «The Arlotes» sailaren fotograma bat. Behean, Konpost taldearen azken kontzertuaren kartela.

Rubenekin batera, Jon Aranburu gitarra
jotzaileak, Bingen Mendizabal biolin jotzaileak
eta Txerra Bolinaga bateria jotzaileak osatzen
dute Konpost «post rock taldea»

horman 81. murala marrazten
zuten bitartean. Ezin esan, ordea, musikari hasiberriak direnik, ezta ezezagunak ere. Rubenekin batera, eta lagun giroan,
Jon Aranburu Stockhom S. taldeko gitarra jotzaileak, Bingen
Mendizabal konpositore eta
Hertzainak taldeko biolin jo-
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tzaile ohiak eta Txerra Bolinaga RIP taldeko bateria jotzaile
ohiak osatzen dute laukotea.
Bizkor joan da denbora, momentu onen arintasunarekin.
Aurrerantzean ere zer kontatua izango du Rubenek. •

Xabier Izaga Gonzalez
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Endika PORTILLO | FOKU

C IKUSMIRA
LANA, HIL EDO BIZIKO KONTUA
Asteon bi langile hil dira Gasteizen. Aurtengo zortzi hilotan berrogeitik gora Euskal Herrian. Lanaren
definizio ugari eta haren gaineko askotariko iritziak daude, baina ez dirudi eztabaidagarria arriskugarria dela. Hildako bakoitza zaplazteko latza da haren familiarentzat, lankideentzat, langile guztientzat, gizartearentzat. Izan beharko luke. Horiek dira, ondorioengatik, lan istripurik larrienak, erabatekoak, baina haien artean larritasun handi edo txikiko beste ehunka istripu gertatzen dira, lanaren
izaera arriskugarria egiaztatzen dutenak. Sarritan, maiztasun ikaragarriz. Zergatik gertatzen dira eta
zergatik horren maiz? Kasualitate hutsak dira lan istripu guztiak? Saihetsezinak dira? Ezagunak dira
hiru galderon erantzunak, eta horiek jakinda, etsigarria da kopuru beltza handitzen ikustea. Hitzak
agortu egiten dira, errepikatu beharra daukagu, baina, etsi beharrean, gogoz eta indarrez aurre egin
behar zaio auziari, hil ala biziko kontua da-eta.

Xabier Izaga Gonzalez

hutsa

Amaia Urrejola
Sexologoa eta psikologoa Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolan

3 BEGIRADA:

arkitektura / geltokiak / sexuen hizkuntza

Ugalketaren paradigma gainditzen
ehiegitan, sexuari buruz jardutean, diziplina
desberdinetatik egin
ohi da, hala nola, erlijioetatik, medikuntzatik
edo mugimendu sozialetatik. Gutxienetan egiten da, ordea, sexologiatik. Horrenbestez, asko dira sexuari buruz mintzatzen
direnak sexuaz pentsatu gabe, sexuaz
ikasi gabe, sexua ikertu gabe. Efigenio
Amezua sexologo bikainak argi adierazten du: «Sexua sentitu eta sentsatu egin daiteke, baita pentsatu ere.
Bada, azken hori ezinbestekoa da».
Ezagutzen ez dena asmatu egiten da
eta hutsune teoriko eta enpirikoa
normaltasunaren paradigmarekin bete. Hiztegiak honela definitzen du
“paradigma” terminoa: «Zalantzan jarri gabe onartzen den teoria edo teoria multzoa, arazoak konpontzeko oinarri eta eredua eskaintzen duena».
Gizarte eta garai bakoitzean, sexualitatea ulertzeko modua printzipio ho-

G

rren mende egon da, eta, horregatik,
gehiengoa norma bihurtu da (normala), eta sexualitatea normatibizatu,
pobretu eta erabat murriztu da.
Sexualitatearen xedeak hiru dira
eta, horien arabera, hiru ikuspuntu
eraiki ditugu: ugalketarena, erlazionala eta aisialdikoa. Ugalketa ardatz
duen ereduan, harreman erotikoak
senar-emazteen artean soilik dira
onargarri, betiere, seme-alabak izateko bada. Esparru horretan, harreman
erotiko anonimoak sarri izatea “kontrolez kanpotzat”, patologikotzat, hartzen da. Eredu erlazionalean, jarduera
erotikoa intimitatea adierazi eta indartzeko era da, baina debekatuta dago harreman egonkor batean gertatu
ezean. Azkenik, aisialdiko ereduan,
harreman erotikoen xedea gozatzea
baino ez da, nahiz eta tartean direnak
euren artean ezezagunak izan.
Egun, gure jokabide erotikoak erlazionalak eta aisialdikoak direnez,

Sexualitatea ugalketaren paradigman soilik oinarrituz gero, plazera koito bihurtzen da ezinbestean.

paradigma erlazionalaren eta aisialdikoaren artean gaudela uste dugu.
Baina egiten duguna eta egiten dugun hori nondik pentsatzen eta interpretatzen dugun bi gauza oso
desberdin dira. Hau da, jokabide erotikoak interpretatzeko erabiltzen dugun abiapuntua ugalketarena da eta
ideologia matxistak erabat baldintzatzen du. Beraz, paradigma intelektual
nagusia ugalketa ereduan eta sexualitate maskulinoan oinarritzen da.
Sexualitatearen oinarrizko osagaiak (gorputza-plazera-desira) ugalketaren paradigman funtsatuz gero,
gorputza genitaletara murrizten da,
plazera koito bihurtzen da eta desira
erotikoa desira heterosexual bilakatzen da. Horrenbestez, sexu-harremanetan pentsatzen baldin badugu,
ugalketa-adina eta koitoa egiten duten bikote heterosexualak baino ez
ditugu gogoan izango; hori izango da
“normala”. Koitoa ez den beste edozein joko erotikok kategoria baxuagoa izango du, atariko hutsa izango
da, edo, kasurik onenean, harreman
osatu gabea. Txarrenean, perbertsioa.
Laburbilduz, genitalik gabeko sexu
harremanak, baita heteronormatibitatetik eta androzentrismotik at dauden sexualitateak eta sexuaren inguruko posizionamendu politikoak ere,
tabu, perbertsio, gaixotasun, erradikal eta bazterreko kontsideratzen jarraitzen dugu oraindik ere.
Funtsean, sexu heziketak, sexualitatea ulertzeko eta interpretatzeko
abanikoa zabalduz, ugalketaren paradigma gainditzen du. Sexualitatea
eta gozamena gorputz guztian kokatuz, desira erotikoa anitza dela ulertuz, sexualitatea ongizatea lortzeko
bitarteko dela barneratuz eta umeek,
zaharrek eta desgaitasuna duten pertsonek ere badutela onartuz. •
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Juantxo EGAÑA

NICOLAS ARDANAZ. NAFARROAKO MUSEOA

BAZTAN, ARDANAZEN BEGIAN
Artikulua ilustratzen duen argazkia, 1962an Baztanen egina, ez da kasualitatez ateratakoa. Haren egile Nicolas Ardanaz (Iruñea, 1910-1982) irudi estereotipatuak eraikitzen ahalegintzen zen, estetika klasiko jakin bat jarraituz: piktorialismoa. Ez da harritzekoa, besteak beste, Javier Ciga izan baitzuen maisu. Argazkigintzan jardun zuen ia 40 urteetan, Ardanazek denetariko argazkiak egin zituen 6x6 zentimetroko bere kamerarekin: errekete gisa boluntario aritu zen gerra zibileko irudiak, sanferminak, paisaiak, Iruñeko irudiak, erretratuak, natura hilak... Bere lagunen artean antzeko joera piktorikoen eragina zuten argazkilariak zeuden, hala nola Miguel Goicoechea altsasuarra eta Pedro Maria Irurzun
iruindarra. 1955ean, beste amateur eta profesional batzuekin batera, Nafarroako Argazki eta Zinematografia Elkartearen sorreran parte hartu zuen.
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