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E
statu independente izan nahi duen edozein
estaturik gabeko herrik badaki behar-beha-
rrezkoa duela nazioarteko aitortza. Prozesu
adostuetan ez da izan ohi horretarako zailta-
sunik. Utzi berri duzun estatuak zu aitortua
izateko arazorik jartzen ez duenean, norma-

la da gainontzeko estatu guztiek zurekin harremanak
izateko interesa adieraztea. Prozesu ez adostuetan aldiz
aitorpena prozesu luze, gatazkatsu eta konplikatua izan
ohi da. Kosovoko kasua horren adibide argi bat da, baina
badira bestelakoak, hura baino are konplikatuagoak eta
gatazkatsuagoak direnak. Artsakh Errepublikan Azerbai-
jan Turkiaren laguntzarekin gauzatzen ari den eraso
onartezina da horren beste adibide bat. Taiwanen kasua
eta beste asko ere aipa litezke. Eta esan bezala, kanpoko
babes eta aitorpenik gabe, partziala bada ere, oso zaila
edo ezinezkoa da estatu independente bilakatzea eta ho-
rrela jardutea.
Telesforo Monzonek ederki deskribatu zuen prozesu

hori. Merezi du Iñaki Anasa-
gastik 1978an egin zion elka-
rrizketa irakurtzea
[https://labur.eus/r0E4n].
Bertan Telesforok dio kon-
frontazio edo gerra egoera
batekin hasi eta norbere en-
baxadoreen harrera eta
onarpenarekin amaitzen de-
la estaturik gabeko nazio ba-
ten independentziarako bidea. Eta arrazoi du, orduan
egin zituen adierazpen horiek oraindik ere gaurkotasun
osoa daukate. Nazioarteko komunitatea, estatu guztiak,
oro har, haien interesen arabera eta defentsan jarduten
baitira nazioarteko politikan. Norbere posizioa nola in-
dartu, norbere helburuak nola lortu. Guztiak. Itsaso ho-
rretan nabigatzeak berebiziko garrantzia dauka, transa-
tlantiko batean doazen estatuek erraztasun gehiago
dauzkate itsaso eta ozeano horietan bidea egiteko, baina
batel txikietan goazen nazio txikiok arreta handiz azter-
tu behar ditugu eguraldia eta itsasoaren egoera eta au-
rreikuspenak; izan ere, gure bidaia horretan hondora-
tzeko arriskua egon badago.

Lord Palmerstonek, XIX. mendean Erresuma Batuko
lehen ministro izandakoak, ederki definitu zuen esta-
tuen nazioarteko politika zertan datzan: «Ez da zuzena
herrialde hau edo beste hori Ingalaterraren betiko aliatu
edo biziarteko etsai izendatzea. Ez daukagu betiko alia-
turik eta ez daukagu biziarteko etsairik ere. Gure intere-
sak dira betiko eta biziarteko, eta interes horiei jarraitzea
da gure egin beharrekoa». Ezin hori baino argiago adie-
razi.
Garrantzitsua da munduak nola funtzionatzen duen

ondo ulertzea, bestela ezinezkoa baita joko zelai horre-
tan norbere politikak eta egitekoak zehaztea, eta, are
gehiago, norbere helburuak erdiestea. Ez da guk nahi ge-
nukeen mundua, eta mundu hori eraldatzeko, hobetze-
ko ahaleginen partaide izan behar dugu dudarik gabe,
baina errealitate horretatik abiaturik. Lluis Companys-
ek botatako esaldi famatua parafraseatuz, munduko al-
darri justu guztiek dauzkate euren defendatzaileak, bai-
na Euskal Herriak, aldiz, gu bakarrik gaitu. 

Ideia horien arabera eraiki behar du Euskal Herriak
bere nazioarteko politika. Herri txikia gara eta horrega-
tik ahal den heinean nazioarteko politika estatu politika
izatea lortu beharra dago. Unibertsala ahaztu gabe, baz-
tertu gabe, gure herriaren interesak defendatuko dituen
nazioarteko politika bat. Bide horretan aliatuak behar
dira, etxean eta kanpoan, eta aliatuak betiko ez direnez,
egunero zaindu eta ureztatu behar dira. Aliatuak izatea
bezain garrantzitsua da ahalik eta etsairik gutxien iza-
tea, etxean eta kanpoan, sekula santan ezin dugulako
ahaztu bi estatu ditugula une oro –frantziar eta espai-
niar estatuak– nazioartean ere gure aliatu kopurua txi-
kitzen eta gure etsai kopurua handitzen saiatzen. •

{ datorrena }

Monzon eta Companys,
Palmerston ahaztu gabe

«Ez daukagu betiko aliaturik eta ez
daukagu biziarteko etsairik ere. Gure
interesak dira betiko eta biziarteko»

Gorka Elejabarrieta

hutsa

hutsahutsa
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henengo tokia. Berez, Belgikan
bertan lehen ”haurtxoentzako
kutxa” Anberesen jarri zuten
duela hogei urte. Alemanian
eta AEBetan ere bi hamarkada
daramate kutxa horiek erabil-
tzen.
Pierre Muylle Bruselako Eve-

re barrutiko alkate ohiak
emandako debekua bertan be-
hera utzi zuen Estatu Kontsei-
luak. «Pozten gara, haur bakoi-
tzak etorkizuna izateko
eskubidea izan beharko lukee-
lako», adierazi zuen Mathilde
Pelsers Corviako bozeramaile-
ak, eta urriaren hasieran jaio-
berrientzako kutxa ireki ahal
izatea espero du.
Ekimena Martxan jarri be-

har zuten 2017ko irailaren
21ean, baina aurreko alkateak
egun horretan bertan debeka-
tu zuen. Orduan, gobernuz
kanpoko erakundeak prozedu-
ra bat hasi zuen Estatu Kon-
tseiluan, erabaki hori bertan
behera uzteko, eta argudiatu
zuen ez zuela adingabeak
abandonatzera bultzatzen,
baizik eta «amei aukera bat es-
kaintzen» ziela «haurra segur-
tasunez uzteko».
Hori dela eta, azkenean de-

bekua bertan behera geratu da
eta, horrez gain, Ridouane
Chahid Evereko alkatearen ba-
besa dauka.
Jaioberrientzako kutxak kri-

tikak jaso ditu, askotan iritzi
erlijiosoei lotutakoak. Batez
ere Ameriketako Estatu Batue-
tan. Corvia erakundearen ka-
suan, bederen, pobreziaren
aurkako ekimen gisa aurkez-
ten dute eta ez da haien egitas-
mo bakarra. 
Belgikan etxerik gabeko per-

tsonentzako hainbat proiektu
garatu zituzten duela zenbait
urte, janaria banatzeko, arropa 
duinak janzteko edota sexu
harremanak duintasunez iza-
teko ere.

Pablo Ruiz de Aretxabaleta

POBREZIA LARRIAN
Hozkailua, armairua eta «maitasun
gela» dauzkate Bruselan etxegabeek

Pobrezia larrian, etxe gabe eta kalean bizitzera behartuta
dauden pertsonek janaria, arropa eta harremanetarako
guneak aurkitu ditzakete Bruselako kaleetan erakunde
batek abian jarritako proiektuen bitartez. Pertsonen
duintasuna da asmo nagusia. Horiekin batera,
«jaioberriak uzteko kutxa» irekitzeko baimena jaso dute.

JENDARTEA / b

C
orvia gobernuz

kanpoko erakun-

de belgikarrak

Bruselan jaiobe-

rriak modu ano-

nimoan uzteko

lehen kutxa irekitzeko baimena

jaso duela iragarri zuen joan den

irailaren 3an.

Hiru urteko auziaren ostean,
elkarteak sistema hori ireki-
tzeko baimena jaso du, Evere
barrutian, hain zuzen ere, eta
seme-alabei uko egin nahi die-
ten gurasoek modu anonimo-
an utzi ahal izango dituzte.
Ez da munduan horrelako

sistema bat erabiltzen den le-

Open Free Go izeneko
proiektuaren
hozkailuetan behar
duten janaria aurkitu
dezakete pobrezia
larrian bizi diren
pertsonek. 
CORVIA
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«Ama batzuek umeak leku
publiko eta arriskutsuetan
abandonatu dituzte. Haurtxo-
en kutxak aukera ematen die
amei jaioberriak leku segurue-
tan uzteko», azaldu dute eki-
menaren inguruan.  
Kutxa hori Evere hiriko Ti-

lleul kaleko 405. zenbakian da-
go. Edozein ordutan eta egu-
nero erabil daiteke. Amak «ate
berde txikia» bultzatu behar
du. Barruan habia goxo bat da-
go, eta han utz dezake haurra.
Leku horretan Corvi erakun-

deari buruzko informazioa eta
puzzle pieza bat agertuko dira
halaber. Pieza horrekin, amak
bere haurra identifikatu ahal
izango du etorkizunean, nahi
badu. Behin kaxako atea ixten
denean, giltzaz itxita geratzen
da. Kutxako atea zabaltzen de-
nean, alarma pizten da eta au-
tomatikoki abisua ematen dio
atezainari. Amak atea itxi eta
alde egiten duen arte. Mediku
bat berehala joango da jaiobe-
rriari lehen arreta eskaintzera.
«Anonimotasuna eta segur-

tasuna bermatzea lehentasu-
na da», azaldu du Corviak.  

HOZKAILUAK ETA ARMAIRUAK

Pobrezian bizi diren pertsonei
laguntzeko gainerako egitas-
moen artean, hozkailu bat ko-
katu dute Lambermont bule-
barrean, Open Free Go
proiektua –ingelesezko hozkai-
lu hitzarekin jolastuz–. 
Horrela, banaketa enpresa

handiek, autonomoek, auzoko
bizilagunek edo edozein per-
tsonak janaria sar dezakete.
«Hemen, Belgikan, goseak di-
rau», diote Corviako arduradu-
nek, eta, era berean, zerbitzu
horren erabiltzaileen kopurua
gogoratu dute. Hilaren amaie-
rara iristen ez den eta askotan
elikagaiak erosi ezin duen jen-
deak ateratzen du hozkailu ho-
rretatik behar duena. 

Pobrezian bizi diren pertso-
nek jantzi egokiak izateko ga-
rrantzia ere nabarmendu dute,
eta ez soilik hotzetik babeste-
ko, «arropak eta nortasunak
garrantzi handia dutelako gaur
egungo gizartean». Izan ere,
presio sozialak pisu handia du
pertsonen irudian eta hartzen
den lehenengo inpresioak era-
gin handia du pertsona horrek
jasoko duen tratuan. Modu ho-
rretan, pobrezian bizi diren
pertsonek arropa zikina eta
urratuta erabiltzen dutela dio-
en klixearekin bukatu nahi du-
te.
«Pertsona horiek ere arropa

polita eta haien gustukoa eta
haiek aukeratuta erabiltzeko

eskubidea dute», aldarrikatu
dute erakundeko kideek.  
Hori da, hain zuzen, 2015ean

ireki zen Open armairuaren
helburua. Baina ez helburu ba-
karra. «Interesen arabera per-
tsonak elkartzea eta hirian iso-
lamendu soziala gutxitzeko»
asmoa ere badute. Pertsonak
elkartuz ez ezik, berraktibatuz
eta haien autokonfiantza in-
dartuz, gizartean haien hiritar-
tasun osoa eraikitzeko.  
Duela hiru urte 2.150 jantzi

erabili ziren, osagarriez gain
(bufandak, txanoak, imitazioz-
ko bitxiak, galtzerdiak….), eta
245 erabiltzaile izan zituzten. 
Baina arropa ez da armairu

horiek eskaintzen duten gauza

bakarra. Pobrezia egoera la-
rrian dauden pertsonek beren
buruarenganako konfiantza
hobetzen dute, jendartean in-
tegratzeko urrats gisa, denbora
pixka bat eskainiz egitasmoan
parte hartzeko.

GIZARTE OSTATUA

Bruselan ere gizarte ostatuak
ireki dituzte, desgaitasunak di-
tuzten pertsonek bizitza inklu-
siboa izateko, «eskubide eta
betebehar berdintasunean»,
eta bertan bizi daitezke epe la-
bur, ertain edo luzean.   
Bizilagunek ostatua eta bizi-

modu erosoa aurkitu eta ber-
tako bizitzan parte har dezake-
te, zeregin asko, borondatez,
bere gain hartuz. Helburua da
pertsona horiek esparru “nor-
mal” batean integratzea. Esate
baterako, desgaitasuna duen,
egoera zaurgarrian dagoen
edo arazo psikologikoak di-
tuen pertsona bat modu inde-
pendentean bizi daiteke auzo
eroso batean, eta ez dago gizar-
tetik isolatua.
Corviak bizilagunen eskubi-

deak errespetatzeko garrantzia

Love Room, «Maitasun
gela», patio batean
kokatuta dagoen
etxetxo txiki bat da,
intimitatea eta
segurtasuna eskaintzen
ditu afektibitate
beharren aurrean. 
CORVIA

«Ama batzuek umeak leku publiko eta
arriskutsuetan abandonatzen dituzte.
Haurtxoak uzteko kutxak aukera ematen die
amei jaioberriak leku seguru batean uzteko»

Kalean norbaitekin oheratzea, musukatzea edo
elkarrizketa garrantzitsu bat izatea oso zaila da
etxegabeentzat, jendeak eta hotzak inguratuta;
horregatik sortu zuten «Maitasun gela»
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nabarmendu du, haien autosu-
fizientzia eta independentzia
sustatzen baita eta mugitzeko
askatasuna bermatu. 
Etxerik gabeko pertsonek

ere proposamenak egin diz-
kiete erakunde arduradunei
beraien beharrak azpimarra-
tzeko. Bilera horietan mahai
gainean jarri da, batez ere
emakumeek, kalean pairatzen
dituzten erasoei –hitzezkoak
zein fisikoak– aurre egiteko
beharra.
Horregatik, “erasoen aurka-

ko kit” bat sortu dute. Eta ho-
rretarako kontuan hartu dute
emakume horiek erasoak jasa-
ten dituztenean gertatzen de-
na. Haien garrasiek gehiene-
tan ez dute inolako erantzunik
jasotzen. Inor ez doa kalean bi-
zi den emakume bat laguntze-
ra, jendeak ez du erantzuten
eta ez ikusiarena egiten dute
gehienek. 

LOVE ROOM, MAITASUNERAKO GUNEA

Ospetsua ere izan zen duela
urte batzuk Corvia erakunde-
ak ireki  zuen Love Room
(“Maitasun Gela”) delakoa;
hori ere etxerik gabeko per-
tsonekin haien beharrez hitz
egin ondoren jarri zen abian.
Etxerik gabeko bikoteek

afektu eta intimitate une bat
aurkitzeko zailtasunak izaten
dituzte. Afektuaz eta intimita-
teaz gain, pribatutasuna ere
gai garrantzitsua dela gogora-
razi dute. Kalean norbaitekin
oheratzea, musukatzea edo el-
karrizketa garrantzitsu bat iza-
tea oso zaila da jendeak eta ho-
tzak inguratuta. Ohiko harrera
zentroetan ere ezin du bikote
batek bakarrik egon. 
Kasu horretan ere, erakun-

deko boluntarioek nabarmen-
du dute etxerik gabeko pertso-
nek, gainerako herritarrek
bezala, afektua eman, jaso,
maitatu eta harremanak eraiki

Hozkailuan utzitako jakiak eta edariak. 
CORVIA

behar dituztela. Eta, are gehia-
go, bereziki dela garrantzitsua
pertsona horientzat, bakarta-
sunari eta eguneroko arazoei
aurre egiteko.
Segurtasuna ere aipatu dute;

izan ere, kalean bizitzeko, bi la-
gun izatea bakarrik egotea bai-
no seguruagoa da, eta bereziki
emakumeen ikuspuntutik. 
«Egun batean batek esan zi-

dan: ‘Nazkatuta nago ipurdia
kalean erakusteaz. Zer edo zer
egin behar da’. Orduan Love
Room proiektua gauzatu ge-
nuen», azaldu du Corvia era-
kundeko arduradunak.
Harremanetarako gela hori

Bruselako lorategi lasai batean
kokatuta dagoen etxe txiki bat
da. Bertan bikoteek aurkitzen
dute intimitatea, pribatutasu-
na eta segurtasuna. Horrela, 
eguneroko ingurunetik atera-
ta, elkarrekin egoteko eta erla-
xatzeko denbora dute.
Zerbitzu horri lotuta, zaintza

eta sexualitateari buruzko in-
formazio gunea daukate esku-
ra. Halaber, bulego mediko ba-
ten laguntza hartzeko aukera
dute. Lantaldea mediku batek,
erizain sozial batek eta bi hezi-
tzailek osatzen dute. Garbitu,
zauriak sendatu, presioa hartu
edo kondoiak doan eskuratze-
ko aukera dute erabiltzaileek.
Baita ere higienerako tresna
batzuk (hortzetako eskuila, xa-
boia, ispilu bat, xanpua…).
Zerbitzu horrek, gainera,

beste baliabide batzuen berri
izateko aukera ematen die, as-
kok ez baitakite Bruselan zer
bizitoki eta erakunde sozial
dauden eskuragarri.
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Jaioberriak uzteko kutxa, 
Bruselako udalak irailean
onartu zuen. Kasu horretan,
helburu humanitarioak ez du
zerikusirik erlijioarekin. 
CORVIA

Jaioberrientzako kutxak ez
dira berriak. Egia esan, Erdi
Aroan praktika arrunta zen
haurrak komentuen aurrean
uztea. Gaur egun badaude 
AEBetan, Alemanian,
Pakistanen, Polonian,
Errusian, Malaysian, Suitzan

eta Hego Korean, baina
hasiera batean kalean
utzitako haurrak ez hiltzeko
eta zaborretan ez uzteko
alternatiba egokia dirudien
arren, zalantzak eta kritikak
ere sortu dira.  

Egitasmo horiek, kasu

askotan, ideia erlijiosoei
lotuak daude, batez ere
abortuaren kontrako
erakundeek bultzatzen
dituztelako. Hala da Safe
Haven Baby Boxes ekimena,
Ameriketako Estatu
Batuetan. 

Monica Kelseyk aitortu du
irizpide horrekin jarri zela
abian programa hori, aldi
berean abortuaren kontra
aritzeko. 

Kelsey bera bere amak
abandonatu zuen, hamazazpi
urterekin bortxatua izan
ostean, eta hori izan zen,
hain zuzen, ekimena
martxan jartzera bultzatu
zuen beste arrazoia.

«Bizitzak salbatzea da
helburua», nabarmendu du.
Kutxa erabiltzen duten
emakume askok ere erantzun
zuten ez zeudela
abortuarekin ados.

Beste arazoa da ekimen
horiek laguntza hori behar
duten pertsonengana iristea.
Emakume bat, bakarrik,
edozein tokitan erditu
ondoren, autobus batean edo
taxi batean igoko da eta
kutxa dagoen tokiraino
joango da?

Erdi Aroan ospitaleen,
elizen eta umezurtz etxeen
ondoan jartzen ziren
upeletan utz zitzaketen
jaioberriak. “Kaxako umeak”
ziren.

Azken hamarkadetan Hego
Korean, Polonian, Pakistanen
eta Alemanian agertu dira
berriro. AEBetan 2016an.
Han, hiru estatuk lege
propioak onartu dituzte
kutxa horiek arautzeko. 

Indianan jarritako
jaioberrientzako kutxa estatu
horretako zazpigarrena da.

Postontzi baten itxura du,
baina konplexuagoa da.
Tenperatura erregulatzeko
gailuak eta sentsoreak ditu.
Haur bat barruan jartzen
dutenean, isileko alarma bat
pizten da eta larrialdietako
zerbitzuak bost minutu
baino lehen irits daitezke. 

«Azken aukera da»,
nabarmendu du Safe Haven
Baby Boxes erakundeko
Priscilla Pruittek. Herri
txikietan emakume gazte
askok ez dute nahi jendeak
haurra izan dutela ikustea.
Ohion eta Pennsylvanian ere
badira horrelako kutxak.   

Ameriketako Estatu
Batuetan legez kontrakoa da
haurrak abandonatzea. Baina
Aterpe Seguruaren Legearen
arabera, toki seguru batean
uzten badira haurrak, ez da
delitua. 

Hego Korean ere antzeko
ekimena sortu da eta badu,
halaber, kutsu erlijiosoa.
Seuleko Jusarangeko Eliza
Komunitarioak abian jarri
zuen laguntzarik ez duten
amek modu seguru eta
anonimoan haurrak uzteko.
Hego Korean lotsagarritzat
jotzen da ama ezkongabea
izatea eta adopzioa ere ez
dago ondo ikusia. Eliza
Komunitarioaren arabera,
astero lauzpabost jaioberri
abandonatzen dituzte eta
lege aldaketa izan zenetik,
kopurua %900 igo da.

Haurrak uzten dituzten
emakume gehienak nerabeak
dira. Kritikoen arabera,
jaioberrientzako kutxek
arazoa okertzen dute,
abandonatzea errazten baitu,
baina Elizaren ustez, beste
ezer ez dutenentzako
laguntza baino ez da. 

JAIOBERRIEN KUTXAK AEB-ETAN ETA KOREAN
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mundu guztian zabaldu egin

baita Poliziaren bidez legea

ezartzeko ustezko beharra. Ho-

ri dela eta, hazi egin da Polizia-

ren presentzia kaleetan. 

Lehenengo egunetik salatu

ziren errespeturik gabeko ja-

rrerak, horietako asko onarte-

zinak, agintekeriaz beteak. 

Jarrera hori ez ezik, espetxe-

ratzeak eta beste hainbat erre-

presio neurri ere gehitu zi-

tza izkien  xedatzen  z i ren

arauei. Kontuan izan behar da

egoera soziala gero eta zaila-

goa dela eta familia eta pertso-

na askorentzat baldintzatzaile

berriek eragin handia dutela 

bizi baldintzetan, baina protes-

ta eskubideak ere murriztu

egin dira. 

Egoera horiek guztiak area-

gotu egiten dira Hegoalde Glo-

baleko komunitateetan, eta ba-

tez ere baliabide ekonomiko

gutxiko auzo eta taldeetan.

Zalantzar ik  gabe,  mundu

mailan protestak abiarazi zi-

tuen gertakaria izan zen AEBe-

tako Minneapolis hirian gerta-

tutako George Floyden hilketa,

maiatzaren 25ean. 

Protestak biktimaren jatorri

eta arrazari buruzkoak izan ba-

ziren ere, Black Lives Matter

mugimenduaren  arabera ,

agente baten doako indarkeria-

ren ondorioz hiltzea izan zen

I
ragan hi labetean ,

Txileko polizia batek

hamasei urteko gazte

bat zubi batetik bota

zuen, protesta egiten

ari zela. Zubitik sako-

nera txikiko ubide batera erori

zen, eta ahoz gora mugitu gabe

geratu zen. Ospitalera eraman

zuten, eta, zorionez, biharamu-

nean hobera egin zuen.

Gertaera hori duela 30 urte

amaitutako Pinocheten garai-

ko konstituzioa ordezteko au-

kera bozkatu baino hilabete le-

henago izan zen. Konstituzio

horren indarraldia dela-eta,

Txileko herriak aurrekaririk

gabeko basakeria jasan zuen

iaz, baina, batez ere,  nabar-

mendu dena neurri gabeko in-

darkeria erabili zutenen eraba-

teko immunitatea da. 2019ko

urritik, 8.575 lege hauste egin

dituzte Txileko karabineroek,

hala nola torturak, indarkeria-

ren erabilera neurrigabeak eta

bidegabekeria sistematikoak. 

Ondorioz, Poliziaren erre-

presioa nazioartean gaitzetsi

da. Hala ere, hamasei polizia

bakarrik kargugabetu dituzte.

Ezbairik gabe, neurrigabeko

errepresio horren emaitza laz-

garri bat izan da hainbat mani-

festariri eragindako ikusmen

galera, haien aurka perdigoiak

erabilita. Biktima partzialak

edo erabatekoak  352  baino

gehiago dira. Pandemia horrek

Estatuan du jatorria.

SISTEMIKOA ETA GLOBALA

Ekuadorreko Poliziak ere Le-
nin Morenoren gobernuaren
aurka protesta egiten ari ziren 
hiru manifestari indigena zubi
batetik bota zituen eta urtebe-
te igaro eta gero atera zen ka-
sua argitara. Bat hil egin zen. 
Horrek erakusten digu gerta-

kari horiek sistemikoak eta

globalak direla. Eta orain pan-

demiarekin gogortzen ari dira,

munduan zehar sortu ziren

protesten oinarria. 

Esan bezala, protesta horien

jomugan zegoen sistemaren

eta instituzioen arrazakeria,

kolonialismoaren oinarri izan

zen arrazakeria, baina bai eta

Poliziaren eta Estatuaren in-

darkeria ere, besteak beste, gi-

zarteko desberdintasun horiek

inposatzeko.

ERREPLIKA, HILABETE GEROAGO

Izan ere, zubi batetik jaurtita-
ko gaztearen eta Ekuadorreko
erreplikaren kasuan bezala,
George Floyden kasuarekin
ere hilabete geroago gertatu
zen erreplika Sao Paulon (Bra-
sil), gero Bogotan eta Madrilgo 
Vallecas auzoan, azken kasu
horretan hildakorik izan gabe.
Munduari bira eman zioten

irudiek agerian utzi zuten bi-

degabekeria, gaitzespen sozia-

lari bide eman zioten, eta, ho-

rrek, krisi politiko eta sozialak

ekarri zituen, hala nola AEBe-

tan gertatutakoak. Nolanahi

ere, indar armatuen asmoak

baretu beharrean, badirudi ha-

rrotu egin zituela. 

Gabriel Nunes de Sousa he-

meretzi urteko gazte beltza hil

zuen Poliziak Brasilen, itota,

eta Javier Ordoñez abokatua

Kolonbian. Heriotzaren azken

kausa komisarian jasotako ji-

poia izan bazen ere, Ordoñez

atxilotu zutenean polizia ba-

tek hanka jarri zion lepoan. Era

berean, taser pistolekin tortu-

ratu zuten. George Floyden ka-

suan bezala, Ordoñezi eginda-

ko erasoa norbaitek grabatu

zuen eta biral bihurtuta heda-

tu zen. Polizientzat funtsezkoa

da miaketak egitea euren basa-

keria eta erasotzaileak ezkuta-

tzeko. Brasilen, esaterako, Poli-

ziaren ekintzak filmatzea eta

argazkiak ateratzea ez dago de-

bekatuta, baina Polizia eragoz-

ten saiatzen da.

Emakume bat atxilotua,
Poliziaren indarkeriaren
aurkako protesta batean,
Bogotan. 
Leonardo MUÑOZ | AFP

POLIZIA PLANETA
Mundu osoan polizien bidegabekeriak
ugaldu egin dira, pandemiak lagunduta

Martin Mantxo

AEBetan, Txilen, Ekuadorren, Kolonbian zein Estatu
espainolean zabaldu egin da Poliziaren bidez legea
ezartzeko ustezko beharra, eta protesta eskubideak
murriztu dira. George Floyden hilketa dela-eta hasi zen
jende asko egoera hori salatzen, baina mundu mailako 
gaitzespenak harrotu egin ditu erasotzaileak. 

ERREPRESIOA / b
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Kolonbiako errepresio maila,

han egunero gertatzen diren

hilketa politikoak eta beste in-

darkeria mota batzuk kontuan

hartuta, alderdi horrek garran-

tzi handia du. Irudiak zabaltze-

an jendea indarkeria horren

aurka justizia eske kalera irte-

tea ez zaio gustatzen botereari.

Poliziaren erreakzioa, jakina,

ikaragarria izan zen, 11 hildako

eragin zituen.

BRASILGO POLIZIAREN INDARKERIA

Brasilen ere Poliziak eraginda-
ko heriotzak oso errotuta dau-
de –2008 eta 2013 artean,
11.000 hildako baino gehia-
go–. Indarkeria hori oso lotua
dago egoera sozialarekin, baz-
terketarekin eta pobreziare-
kin, eta, azken hori, era bere-
an,  jatorri  sozial  eta
etnikoarekin. 
Egoera horri gehitu behar

zaizkio pandemiak eta konfi-

namenduaren ondorioz polizia

indarretan hedatu den zigor-

gabetasuna eta indarkeriaz jo-

katzeko erraztasuna, Bolsona-

roren agintaldiko lehen hiru

hilabeteetan, bost hildako zen-

batu zituzten eguneko. Rio de

Janeiron bakarrik poliziak 434

pertsona hil zituen denbora

horretan.

Bolsonarok uko egin zion Po-

liziaren indarkeriaren datuak

argitaratzeari, baina Ministe-

rio Publiko Federalak behartu

egin zuen argitaratzera. Azke-

nean, 2019an 1.486 salaketa

izan zirela jakinarazi zen.

Brasilen arrazakeriaren aur-

kako nazioarteko protestekin

bat egin zenean ekainean, bel-

tzen aurkako indarkeria area-

gotu egin zen aldirietan. Urte

hasieratik poliziek eragindako

58 indarkeria eta tortura kasu

azaleratu dira. Biktimen %68

beltzak eta auzo periferikoeta-

koak dira. Hala ere, Bolsonaro-

ren semeak adierazi duenez,

«ez dago Floyd bezalako kasu-

rik hemen».

Baina, zoritxarrez, ez zen ka-

su bakarra izan.  Vallecasen

(Madril) izandako kontzentra-

zio batean, polizietako batek

George Floyden heriotza era-

gin zuen formula bera erabili

zuen. Baina ez zen modalitate

bakarra izan: buruetan kolpe-

ak atzetik borraz, kaskoa eta

belaunak erabilita kolpeak ma-

nifestari babesgabeen aurpe-

gietan, ostikoak lurrean… Lau

atxilotu izan ziren. 

Sare Gorriak bere komunika-

tuan  planteatzen  duenez ,

«Pandemiaren eta datorren

hondamendi sozialaren gora-

kadari aurre egiteko Estatuko

Gobernuak duen asmoaren

erakusle ona da». Mozal Legea

edozein protesta oztopatzeko

erabiliko da, eta covid-19aren

krisiarekin, protesta horiek bi-

derkatu egingo dira, beraz, oso

baliagarria izango zaie. Antze-

ko egoera gertatzen da Austra-

lian, non 1991tik poliziaren

atxiloketetan 434 aborigen hil

diren, kolonizaziotik jasan du-

ten eta oraindik irauten duen

genozidioaren erakusgarri.  

Hegoafrikan ere arrazakeria

sistemikoa da, 1994an apart-
heid-a amaitu eta urte batzuk
geroago, latente jarraitzen du.

Baina orain kontraesana dago:

Polizia beltzez osatuta dago

gehienbat, eta herritar gehie-

nak  be ltzak  d ira .  2012t ik

2019ra 80 salaketa aurkeztu zi-

ren polizia indarkeriarekin lo-

tuta, eta horietatik hamar he-

riotzak izan ziren.  Egunero

pertsona bat hiltzen da Hegoa-

frikako poliziaren eskuetan.

Arrazakeria nabaria da polizia-

ren jardunean, indarkerian.

GEORGE FLOYD ETA BESTE HAINBAT

Floyden heriotza kasu isolatu
bat izan zela pentsatzen badu-
gu,  oker gaude. Izan ere, 
2020an 826 pertsona hil ziren
AEBetako poliziaren eskuetan.
Afrikarren ondorengoak he-
rrialdeko biztanleriaren %13,4

dira, baina poliziak eraildako
pertsonen %20. Berriz ere ha-
lako genozidioaren aurrean
poliziak duen immunitatea
iraingarria da herritarrentzat.
Izan ere, 2013-2020 aldian

Poliziak egindako hi lketen

%98,3tan ez zen zigorrik izan

hiltzailearentzat. Poliziak he-

rritarren edo biztanleriaren

sektore batzuen aurka erabil-

tzen duen indarkeria neurriga-

bea ez ezik, estamentu judizia-

laren indarkeria ere handia da,

hura babestu eta legitimatu

egiten baitu. Txilen bezala. Edo

Brasilen Gobernuak eta hura

babesten duen sektore politi-

koak. Ildo horretan, tribunalak

absolbitu egin zituen martxoa-

ren 13an Louisvillen (AEB) Bre-

onna Taylor mediku beltzaren

hilketan parte hartzeagatik au-

zipetutako ofizialak.

Bidegabekeria horiei, orain,

azken hilabeteetan eman den

manifestarien aurkako jazar-

pena gehitu behar zaie. Ekin-

tzaile askok –gehienak afrika-

rren ondorengoak– akusazio

kriminal barregarriei egin be-

har diete aurre, hala nola «ma-

txinada bat bultzatzea» edo

«terrorismo saiakera», jabetza-

ri  kalterik eragin ez dioten

gauzengatik, hainbat hiritan

antolatze eta protesta egite hu-

tsagatik. 

Testuinguru horretan, eta

Floyden hilketak eragin zituen

protesta eta istiluen harira, go-

goratzekoa da Minneapoliseko

Udalak berak polizia desegitea

proposatu zuela. Gertaeren be-

roan, polizia etxeko sugarren

ondorioz hartutako erabakia

izan daiteke, baina ez da buru-

gabea, kontuan hartzen badi-

tugu herritarrak babesteko sol-

data ordaintzen zaien polizia

batzuek eragiten dituzten he-

riotzen kopuru tragikoak, bai 

eta horren ondorio ekonomi-

koak ere.

Polizia pertsona bat
atxilotzen
Minneapolisen, George
Floyd hil zuen polizia
aske geratzearen
aurkako protestetan. 
Stephe MATUREN | AFP

George Floyden heriotza kasu isolatu bat izan
zela pentsatzen badugu, oker gaude. Izan ere, 
2020. urtean 826 pertsona hil zituen
Ameriketako Estatu Batuetako poliziak

Badakigu Mozal Legea edozein protesta
oztopatzeko erabiliko dela, eta covid-19aren
krisiarekin, protesta horiek biderkatu egingo
direla, beraz, oso baliagarria izango zaie
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izitza antzerki hutsa
da» esamoldea bizitza-
ren simulakroaz ari dela
diote. Baina antzerkia
eta antzezpenak bizitza-
ren parte dira, eta bizi-

tzaz diharduenez, esaldiak ez luke ge-
zurrarekin zerikusirik izan behar.
Gehiago esango nuke, egoera eta bal-
dintza batzuen arabera, agertoki bat
irudikatu eta pertsonaia ezberdinak
izan gaitezkeelako gaitasunaz dihar-
du, banako eta entitate sozial gisa du-
gun plastikotasunaz alegia. Eta egu-
nerokoa osatzen duen antzerkia
gizartearen eraikuntzaren eta horren
bizipenaren erakusle da. Antzezteko
gaitasuna, baina, maltzurki erabilia
izan daiteke azpiralekuak sortzeko
edo botere harremanak ezartzeko,
adibidez. Horregatik zenbait antzez-
penen atzean dagoenari begiratzea
esanguratsua da. 

Pertsonaia bat edo rol bat
antzeztea, ikuspegi politiko-
tik, ezberdina dela esango nu-
ke. Rolak funtzio sozial kon-
kretu bati  egiten dio
erreferentzia, hau da, gizarte-
ak diseinaturikoa da, ezauga-
rri finko eta hautemangarriak
ditu. Genero rolak, autoritate
rolak, afektu-harremanen ro-
lak, rol sozialak... Pertsonaia
batek askoz diseinu zabalagoa
du eta ez dio zertan eredu ze-
hatz bati jarraitu, egokitzeko
tartea du. Horregatik da rolen
performatibitatea une hone-
tan aztergai. Hala, askotariko
roletan murgildurik izaten ga-
ra, batetik bestera trabestismo
ariketa trebean. Adi, ariketa
arriskutsua gerta daiteke, bal-
din eta hartzen dugun rola be-
tikotuko bagenu, gure identi-
tatea bilakatuko balitz. Rolak
osasungarri izan daitezen,
modu plastikoan antzeztu be-

har dira ezinbestean eta horrek esan
nahi du rol bakoitza okupatzearen in-
plikazioak ezagutu eta horietaz jabe-
tu garela. Horrela ez izatekotan, an-
tzezpenaren argiak amatatu eta
biolentzia hasiko da. 

Arkitektoaren rola problematizatu-
ko dut, lehen pertsonan performa-
tzen dudalako. Rola diseinu prefabri-
katu bat denez eta trebakuntza bat
duenez, arkitekturaren rolak uniber-
tsitateari begira jartzen nau. Bertan
arkitekto izateko eredu bat transmiti-
tzen da, eta rol hori arkitekto-irakasle
eginkizunean bertan performatzen
da nolabait. Arkitektoaren egitekoa
gizartean arrakastaren irudikapen
konkretu batekin batera transmiti-
tzen da: kanpoko begiradaren saria
duena (diziplinako aldizkari-
argitalpenek legitimatua) eta eraikin
esanguratsuak egiten dituena (diru

inbestitze erraldoien ondorio). Hau
da, arrakasta endogamiko eta elitista
baten irudi da arkitektoa. Zorrozta-
sun handia behar da xede horri euste-
ko, eta antzezpena horrela eratortzen
da: lehiakorra, orojakilea, autokonpla-
zientea eta irtenbideak ematen ditue-
na. Rol horren antzezpenetik atera-
tzen den arkitektura bere buruaren
isla delako beldur naiz.

Norbaitek esango du deskribatuta-
koa estereotipo zaharkitua dela, baina
uste baino garaikideagoa da. Zeinen
osasungarria litzatekeen irakasle-ar-
kitekto rolaren antzezpena bestelakoa
balitz: zalantzatia, autokritikoa, gal-
derak hartu eta erantzun irekiak
planteatzen dituena. Edo, sikiera, per-
formatzen ari garen rolaren identifi-
kazioak ekartzen dituen emaitzen
gaineko hausnarketa egingo balitz.
Antzezpena ez delako hutsala, eta ar-
kitektura dario. •

Ilustrazioa: ULA IRURETAGOIENA BUSTURIA

Rolen antzezpena

Ula Iruretagoiena - @ulissima5
Arkitektoa
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G
ora dator pandemia, goraldian itsasoa
hondarrean gora nola. Eta estrategia so-
ziosanitario argirik gabe jarraitzen dugu.
Gobernuek ziurtasunak maite dituzte,
gauzek beren kabuz funtzionatzen duten
egoerak kudeatzea, sorpresa handirik ga-

be. Pandemiaren aurreko garaietan nahikoa izan da
funtzio erregulatzaile eta birbanatzaile apal bat gara-
tu eta ekimen pribatuari bidea egiten uztea status
quo-a egonkor mantentzeko. Bukatu da garai hori or-
dea.
Eta bukatu denez gero funtsezkoa bihurtu da lider-
go publikoa: herritarrei ardura eskatu orduko norbere
ardurak hartzea, informazioa eta erabakimena parte-
katzea, egoera zailari zentzu komunitarioz aurre egin
ahal izateko. Alabaina, oso bestelako mezuak entzun
ditugu astean zehar agintarien partetik: jendea erla-
xatu izanaren ondorioa omen egoera okertzea. Estra-
tegia eraginkor argirik planteatzeko gai ez den gober-
nu batek geure bizitzak hankaz gora jarri dituen
egoera honen ardura nagusia herritarrongan jartzea,
injustua izateaz gain, zeha-
ro da arriskutsua. 
Hau luzerako baitoa. Eta
orain arte ez da jendartea
halako egoera baterako
prestatzeko pedagogia so-
zialik egin. Berandu baino
lehen gure bizitzak lehene-
ratuko ziren ilusioa trans-
mititu da, ehun metroko
lasterketa bat irudikatu da,
eta jendartea ez dago psikologikoki prestatua maratoi
bat korritzeko. Negua luzea izango da, gutxiegi dakigu
gaixotasun honi buruz ziurtasunik eskaintzeko. Eta
osasun egoerari ziurgabetasun sozioekonomikoa
gehitzen zaio, gainera: presio eltze bat.
Loak sendatzen ez duen nekea nabari dugu, baita
tristura sarkor bat ere. Tunel ilun batean gauden sen-
tsazioa da, eta ez da amaierarik begiztatzen. Nahikoa
lan dugu denok ere ur gainean mantentzen, apenas
gelditzen den energiarik baikortasun antropologikoa-
ri eusteko. Halako egoeran, nago lehentasun politiko
gisa hartu beharko genukeela erresilientzia komuni-
tarioaren lanketa. Halako batean ikusiko baita tunela-
ren amaiera, eta aterako gara tuneletik. Baina nola
aterako garen tunelaren bestaldean aurkituko ditu-

gun desafioei aurre egiteko. Izpiritu komunitario
erresistente baten lanketak independentismoaren le-
hentasun politiko nagusietakoa beharko luke, halako
terapia politiko batek. Egoera zaila baita eta are gehia-
go zailduko baita. Ez da arrazoirik faltako ezkortasu-
nerako.
Hiru helduleku proposatuko nituzke terapia horre-
tarako. Batetik, lirikarako ere ez baina, zoritxarrez, ez-
kortasunean itotzeko ere ez dira garairik onenak. Gu-
txitan irakurtzen dut libururik tituluak bultzatuta
baina halaxe izan da kasu honetan: “Demasiado tarde
para ser pesimistas”, Daniel Tanurorena. Gure seme-
alaben etorkizuna dago jokoan, gaur eta hemen.
Pentsamendu politiko garaikideak balio ez dionari
ezkerraren tradizio onenetan aterpetzea gomendatu-
ko nioke. Inozentzia galdu ez duen haurrarengan ispi-
latzea, neurri batean. Garai zailetan ondutako kultura
politikoan ardaztea gogo-bihotzak, inteligentziaren
ezkortasunari probetxua atera ahal izateko boronda-
tearen baikortasuna galdu gabe. Aste honetan erreti-
roa hartu duen Pepe Mujikak ezin hobeto hezurma-

mitzen du kultura hori. Hauxe bere mezua agurrean:
«Bizitzan arrakasta izatea ez da irabaztea, erortzen ga-
ren bakoitzean jaiki eta berriz hastea baizik». 
Bakartuak eta isolatuak gauden garai hauek ez dute
zertan denbora galdua izan. Garai zailak baitira gure-
tzat, baina baita Espainia eta Frantziarentzat ere (tera-
piaren premisa funtsezkoak konspirazio teoria oro al-
boratzea beharko luke, noski). Tunelaren beste aldean
desafio kolosalak ditugu itxaroten, baina baita aukera
berriak ere. Zizek-en esaldi hura baliagarria zaigu bes-
te aukerarik ezean: «Don’t act, just think» (“ez ekin,
soilik pentsatu”). Tunelaren beste aldean aurkituko
dugun errealitatea ondo interpretatu eta ordurako
etxeko lanak eginak izateak irekiko diren aukerak ba-
liatzekomoduak eman diezazkiguke. •

{ asteari zeharka begira }

Gora bihotzak

Loak sendatzen ez duen nekea nabari
dugu, baita tristura sarkor bat ere. Tunel
ilun batean gauden sentsazioa da, eta ez
da amaierarik begiztatzen

hutsa

hutsahutsa

Pello Otxandiano
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te asko darama break-etik da-
torren jendearekin lanean.
Edonola ere, argi utzi nahi du-
te breakdancea euren propo-
samenerako baliabidea dela. 

FISIKOTASUNA ETA EMOZIOA

Dantzari bien ibilbide luzeek
bat egin zuten eta «zerotik
hastea» erabaki zuten. Aritzek
azaldu dio GAUR8ri nola ger-
tatu zen: «Urte asko genituen
ordurako dantza munduan,
batez ere Jordik, eta zerotik
hastea, hau da jendeak ezagu-
tzen zuen gure ibilbideaz bes-
telako zerbait hastea ez zen
erraza izan», hasi da kontari. 
Lehenengo pieza bat egin

zuten, “Larrua” izenekoa, hain
zuzen, eta interesatzen zi-
tzaizkien zenbait kontzeptu
lantzen hasi ziren. Kale an-

tzerkiko pieza laburra da, ha-
mabost minutukoa.  Mugi-
mendu mailan, alderdi fisikoa
eta emozioa uztartuz. «Alegia,
proposamen fisiko batetik
abiatuta, oso dantzarako pro-
posamenetik, baina emozioa
alde batera utzi gabe, horren
bidez bat egin baitezake ikus-
leak». Eta hasiera ona izan zu-
ten,  obra horrekin Leioan
Umore Azokako Konpainia
Berri Onena saria jaso baitzu-
ten 2016an. «Eta hortik, gora»,
dio Aritzek barrez. 
Lehen obra hori konpainia-

ren hasiera ez ezik, aurten itxi-
ko duten trilogia batena ere
izan zen. Trilogiak azalaren bi-
dezko komunikazioa du gai.
“Larrua” lehen piezak pertso-
na batekiko kontaktuak zer
sortzen duen adierazten du,

G
asteizen eta
i n g u r u a n
dantza sus-
pertzeko as-
moz, Larrua
P r o i e k t u a

sortu zuten Jordi Vilasecak eta
Aritz Lopezek 2015ean. Artista
lokalekin eta kanpokoekin,
hainbat erakunderekin eta
egoitza artistikoekin lankide-
tzan jardun nahi lukete aurre-
ra begira. Proiektu horrek, ko-
reografietara mugatu gabe,
pedagogiaren esparrura ere
zabaldu nahi du, tailerren eta
ikastaroen bidez, horretara
bere dantza landu eta ulertze-
ko modua ezagutarazteko.  
Hizkera propioa duen dan-

tza egiten du Larrua proiek-
tuak. Estilo eta diziplina bat
baino gehiago batzen ditu,
hala nola breakdancea eta
dantza garaikidea. Konpainia
aurkezteko modu hori, edo-
nola ere, gero eta gutxiago
erabiltzen dutela dio Aritz Lo-
pezek: «Breakdancea ezeza-
gun handia da, eta publikoak
diziplina horren gainean
duen ezagutza produktu ko-
mertzialen, telebistaren bi-
dezkoa denez, batzuek uste
dute buruaren inguruan buel-
taka ibiltzea dela, eta konpai-
nian egiten ditugunak asko-
tan askoz gauza sotilagoak
izaten dira, finagoak… gure
zeregina garaikidetu egiten

Xabier Izaga Gonzalez

LARRUA PROIEKTUA
Arabako dantza suspertzeko asmotik
sortua, arlo pedagogikoa ere lantzen du

Bost urteko ibilbidea egin du Arabako dantza garaikidea
suspertzeko asmoa duen proiektuak. Aritz Lopezen eta
Jordi Vilasecaren lankidetzatik abiatu zen, zenbait diziplina
batuz. Fisikotasuna eta emozioak, tradizioa eta
abangoardia uztartzen dituzte eta, koreografiara mugatu
gabe, pedagogiaren esparrura zabaltzen saiatzen dira. 

KULTURA / b

baita; azken batean, konpai-
niak dantza garaikidea egiten
baitu, zenbait baliabide erabi-
liz, besteak beste breakdan-
cea».
Dantza mota horretatik da-

tor Aritz, eta Jordik, berarekin
konpainia zuzentzen duen
dantzari eta koreografoak, ur-

«Larrua». Asier BASTIDA |

LARRUA PROIEKTUA
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zer eragin daitekeen azalaren
bidez.  Bigarrenak,  “Oskol”
izenburukoak, pertsonaren ba-
besaz dihardu, izenburuak
dioen bezala, eta hori ere kale-
rako obra da. Hirugarrena, az-
kenik, eraldaketa adierazten
duen lana da, «larrua uztea,
alegia». Datorren urte hasie-
ran estreinatuko dute azken
atal hori, oraindik izenbururik
ez duena, emakumezko bik in-
terpretatuta. Horrela itxiko
dute gai beraren gainean bai-
na hiru ikuspuntutatik adiera-
zitakoaren trilogia. 

HIZKUNTZA ESZENIKOA

Hurrengo obrarekin konpai-
niaren hizkuntza eszenikoa
gehiago lantzen hasi ziren.
“Baserri” aretorako pieza luze-
agoa da eta, euren azalpena-
ren arabera, euskal kulturan
zehar egindako bidaia da, oso
errotuta dauden ohiturak be-
rrinterpretatuz eta gaurkotuz.
Tradizioaren eta abangoardis-
moaren arteko mugako lerro-
ak lausotzen ditu obra horrek,
baserria sinbolo bihurtuz eta
lurrekoaren eta mitologiaren
arteko paralelismoa eginez.
Aritzek dioenez, irudi batetik
abiatzen dute beren lana, jen-
de guztiak erraz ezagutzen
duen zerbaitetik:  «Hemen
Euskal Herrian, esate baterako,
lanabesak ikusten dira, dolare-
ak… Hori ikusi eta ezagutzen
da, eta gero abstraktuago egi-
ten dugu. Nik batzuetan Haru-
ki Murakamik egiten duen
errealismo magikoarekin kon-
paratzen dut, espazioaren des-
kripzio bat eta bat-batean abs-
traitu eta zerbait  magiko
bihurtzen da». Hurbileko pro-
posamenak dira, jendeak erraz
ezagutzen dituen lanabesen,
irudien eta musiken bidez.

Bide horretan aurrera, due-
la aste bi “Ojo de buey” es-
treinatu zuten Principal An-

tzokian, Gasteizko Antzerki
Jaialdian. Zalantza bat argitu
du Aritzek: ez da maiz an-
tzeztu izan duten “Idi begi”
obra laburra. “Ojo de buey” ia
ordubeteko lana da, aurreko-
aren garapena, hain zuzen.
Arrakasta handia izan omen
du “Idi begi” lanak; izan ere,
uda honetan emanaldi asko
egin dituzte idi probak idia-
ren begitik erakusten dituen
lan horrekin. «Idi proben in-
gurukoa lantzerakoan estu-
dioan  sortu  z i tza izkigun
hainbat kontu ez genuen 15
minutuan sartzerik izan eta
pieza luze baterako lantzea
pentsatu genuen».  Hortik
sortu zen “Ojo de buey”, eta
izenburua gazteleraz jartzea
erabaki zuten, bata besteare-
kin ez nahasteko.

«Baserri». LARRUA PROIEKTUA

LANKIDETZA, KIDETASUNAK ETA PROIEKTUA

Duela bost urte hasi ziren elkarrekin lanean
Aritz Lopez gasteiztarra eta Jordi Vilaseca
bartzelonarra, baina zeinek bere ibilbidea
egina zuen orduko. 

Lopez 2003an hasi zen auzoko lagunekin
breakdancea egiten. Ondoren, Gasteizko Jose
Uruñuela dantza kontserbatoriora joan zen
eskolak hartzera, eta beste dantza batzuetara
ere zabaldu zuen bere jarduna, hala nola
balletera. Hurrengo pausoa Garazi Lopez de
Armentia Baratzako kidearekin
harremanetan jarri zenean eman zuen,
dantza garaikiderako prestakuntzari helduta,
eta hainbat konpainia eta dantzarirekin
bidaiatzen eta trebatzen hasi zen. Orain,
Vilasecarekin batera Larrua proiektua
zuzentzen du. 

Vilasecak Bartzelonako Institut del Teatre
dantza kontserbatorio profesionalean hasi
zituen ikasketak eta Amsterdamgo Henny

Junniens Foundation-en eta Madrilgo Alicia
Alonso Dantzako Goi Institutuan jarraitu
zuen bere arte prestakuntza. Bartzelonarrak
ere konpainia ugaritan lan egin du, eta gaur
egun, dantza eta sortze lana
irakaskuntzarekin uztartzen ditu. 

Aritzek Nobulus Austriako konpainian eta
beste zenbait proiektutan zebilela ezagutu
zuen Vilaseca. Haren pieza bat interpretatu
zuen eta konturatu ziren hainbat kidetasun
eta dantza ikusteko antzeko era zituztela.
Baratza Aretoan erresidentzia bat eskaini
zieten –proiektuak garatzeko beka modukoa,
lokala eta bitartekoak baliatzeko aukera– eta
proba egitera joan ziren. Hamabost egunean
hainbat gauza partekatu ondoren, konpainia
abiatu zen. Funtzionatzen zuela ikusi zuten,
«giharra bazegoela», baita elkar ulertzen
zutela eta gauzak egin zitzaketela ere. Eta,
egin ere, egiten ari dira.



herria

«OTSOA», ERRONKA HANDIAGOA

Izan duten erronkarik handie-
na “Otsoa” izan da, ordubeteko
obra. Erronka, batez ere koreo-
grafia aldetik. «Gaia pixka bat
konplexua zenez, testua sar-
tzea erabaki genuen, eta tes-
tuaren eta mugimenduaren
arteko sinergia aurkitzea zaila
da beti». Obraren gaia gogorra
da, sekten gainekoa, «eta ikus-
lea batzuetan ez da oso eroso
sentitzen, nahiz eta dena iro-
niatik landua den. Izan ere, Be-
goña Martinek interpretatzen
duen protagonista teledenda-
ko saltzaile bat izan liteke, edo
bere pelikula saldu nahi dizun
politikaria, zer ondo gauden…
Eta gero momentu gogorrak
ditu, tentsio handikoak, per-
tsonaiak itxita, hortik ezin ir-
tenda». Lan horretara arte pro-
posamen «arinagoak» landu
ondoren, eszenografiari dago-
kionez ere konplexuagoa zen,
muntaketa garrantzitsua eska-
tzen duena. Begoña Martine-
kin batera, Elena Wilhelmsso-
nek, Ingrid Magrinyak, Jordi

Vilasecak eta Aritz Lopezek ere
parte hartzen dute aktore gisa.

Orain bira bat egiten ari dira
obra horrekin, batez ere Biz-
kaian: duela aste bi Elorrion
izan ziren; gaur bertan, Basau-
rin, datorren ostiralean, Zor-
notzan... Eta bitartean beste
zenbait obra antzezten jarrai-
tu dute. Joan den ostiraletik
astelehenera bitartean, Gas-
teizko Antzerki Jaialdiko Off-
Lokal programan parte hartu
zuten. Halaber, “Idi begi” Ka-
narietara eraman berri dute.
Kanarietara, hain zuzen, uhar-
te haietan ere idi probak egi-
ten dituztela jakinda.

ASMO PEDAGOGIKOA

Garrantzi handia ematen diete
tailerrei, eskolei, publikoareki-
ko solasari... «Jakina, gustuko
dugulako egiten dugu», dio
Aritzek, «ez gara inongo kau-
saren banderadun, baina pu-
blikoari hainbat gauzaz haus-
narrarazi  nahi  diogu,  eta
bidaiarazi, bidaia emozional
bat eginarazi, amets eginara-
zi...». 

Beren proiektuaren arlo pe-
dagogikoari dagokionez, lan
hori egin beharra dago. Zori-
txarrez, urte luzeetako dikta-
dura izan zen eta ez zen ezagu-
tu arte eszenikoen kultura
garaikidea. 70eko hamarkada-
ren amaieran eta 80koaren
hasieran lehen sortzaile garai-
kideak iritsi zirenean, publi-
koa ahoa bete hortz geratu
zen, berrogei urteko atzerape-
na zuen. Beraz, proposamen
horiek hurbiltzeko lana egin
beharra dago, jendea horiek
ikusten ohitzeko, dena da iris-
garria».

«Ojo de Buey». 
LARRUA PROIEKTUA

Bitartekaritza eta publikoa
sortzeko proiektuak dantzaren
arloan egiten duten militan-
tzia direla dio, jendearengana
hurbildu eta partekatzeko
nahia, jendeak dantza ikusi
eta ez ulertzeko beldurra izan
ez dezan. Orain covid-19arekin
zailagoa dute, baina lehen
emanaldien ondoren jendea-
rekin eseri eta solasaldiari eki-
ten zioten maiz.

Nabaritu dute egoeraren la-
rria, kultura mundu guztiak
bezala. Hala ere, Aritzek dioe-
nez, leku askotan dantzako
publikoa denaz bezainbatean
beti estu samar ibili denez,
orain edukiera murriztua de-
la-eta, ia ez dute nabaritu. Pan-
demia garai honetan kaleko
obrak antzeztu dituzte gehien-
bat; izan ere, Elorrioko ema-
naldia izan da antzoki batean
egin duten lehena, eta bigarre-
na, Gasteizko estreinaldia, bai-
na kalean ere lehen edukiera
murrizturik ez zuten lekuak
leku beteak izaten dira. Pozik
ageri da bai kalean bai antzo-
kietan izan duten harrera dela
eta. Aritzek uste osoa du an-
tzerkia eta dantza gustuko
duen jendea ere militantzia
egiten ari dela eta, edonola
ere, gogotsu sumatzen du.
«Gainera, ez dago antzerkia
baino leku seguruagorik», dio.

Murrizketen lehen biktima
kultura izaten dela aspaldiko
egia da, eta nolabait onartuta
dagoela uste du Aritzek, eta
Euskal Herria eta Katalunia
ondoen dauden Estatuko lu-
rraldeak direla. Ez dio egoera
ona dela, baina haren ustez,
Estatuko beste leku batzuetan
kulturak ezer balio ez zueneko
urte haiek honaino iritsi dira:
«Jakina, kultura ardura zitzaio-
na ataka batean zegoen, eta
horri buelta ematea ez da erra-
za. Baina gauzak aldatuko dira,
aldatu behar dute». 

Garrantzi handia ematen diete tailerrei,
eskolei, publikoarekiko solasari... «Hainbat
gauzaz hausnarrarazi nahi diogu, eta bidaia
emozional bat eginarazi, amets eginarazi...»

Hizkera propioa duen dantza egiten du Larrua
proiektuak. Estilo eta diziplina bat baino
gehiago batzen ditu, hala nola dantza
garaikidea eta, baliabide gisa, breakdancea
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Dantzatik bizitzeak ez du erraza
ematen. 
Ez, ez da erraza. Dantzari asko dago,
baina mundu guztiak ezin du hortik
bizi. Gure lanbide hau, dantzariona
batez ere, arte eszenikoen haurride
itsusia da. Hemen dantza da gutxien
programatzen dena. Ez dakit %11ra

iristen den. Ez diot hori antzerki
gutxiago eta dantza gehiago
programatu dadin, baizik eta dantza
gehiago eta antzerki gehiago
programatu dadin. Izan ere, egoeraren
ondorioz, badira konpainia asko, gurea
bezalakoak, egonkortasunik ez
dutenak. Ez dauzkazu urte osoan zeure

konpainiarekin bakarrik lan egiteko
beste emanaldi. 
Beraz, zuk beste konpainia
batzuetan ere egiten duzu dantzan. 
Nik, neure konpainiako emanaldiak
egiten ditut eta batzuetan Kukairekin
zerbait, edo beste konpainia batekin.
Mugitu egin behar duzu, eta beste
konpainiekin ere lan egiteak ematen
dizu honetatik bizitzeko modua.
Horrek eta eskolak emateak. Nork bere
modua aurkitzen du, baina gaur egun
Europakoak bezalako formatuetan
dantzari talde bat urte osoan
kontratatua daukaten konpainiak pare
bat baino ez dira EAEn. 
Segurtasun falta duzue, beraz. 
Bai, freelance mundua da, autonomo
gisa askorentzat dantzatu behar duzu
bizirauteko. Eta oro har ez dago
instituzioen sostengu sendo bat arte
eszenikoentzat, espazio bat izateko, eta
ez diot dena ordaindu behar dizutenik,
baina laguntza bat urte osoan lanean
iraun ahal izateko. Hori ez da hemen
existitzen. Badaude Gasteizko
Gobernuaren laguntza batzuk, baina
aldundiak askoz atzerago daude,
Gipuzkoakoa izan ezik. Horren
ondorioz, profesional askok hemendik
alde egin edo beste zerbaitetan jardun
behar izaten dute. Eta joaten direnek
Europan beste egoera bat topatzen
dute, urtebeteko kontratuak, hurrengo
urtean zuk nahi baduzu berritzen
dizutena… Proiektuak luzeagoak dira. 
Zuen obrak sortu, koreografiak,
entseguak egiten dituzue… eta
ikastaroren bat ere ematen duzue. 
Bai, guk proiektua sortu genuenean
esan genuen ez genituela koreografiak
soilik egin nahi; horregatik,
bitartekaritza eta publikoa

sentsibilizatu eta sortzeko lana egiten
dugu. Badugu, halaber,
dantzarientzako prestakuntza
programa bat, Larrualab. Dantzariek
prestatzen jarrai dezaten, profesional
egiteko bidean. Konfinamendu garaian
gune bat sortzea bururatu zitzaigun,
prestakuntzarako ez ezik, gure
kideekiko solaserako ere, dantzan urte
asko dituzten kide horiekin horrelako
espazioak sortu, jende gazteagoak nor
diren jakin dezan, 80 eta 90eko
hamarkadetan dantza garaikidean nor
zebilen jakin dezaten; hau da,
inguruko sarea ezagutzeko aukera.
Azken batean, gorputza ez ezik, burua
ere koipeztatzea da kontua, artista
batentzat hori garrantzitsua baita beti. 

Eta entseguak egin behar ditugu, bai,
baita obrak sortu eta prestatu ere, eta
horretarako irakurri egin behar da... 
Publikoarekin eta beste artista
batzuekin egiten duzuena diru
sarrera duzue?
Aurten egin ditugunak lantzeko
Gasteizko Gobernuaren dirulaguntza
bat jaso genuen. Pandemiak harrapatu
gaitu, eta modu birtualean egin
ditugu, eta horiek guztiak, eta
ikuskizuna bukatutakoan ematen
ditugun hitzaldiak doakoak dira,
baina profesionalentzako
prestakuntzak kostu bat izaten du,
batez ere kanpoko profesionalak
datozenean. Horretarako baliatu dugu
laguntza. 
Beraz, negozioa behintzat ez da. 
Ez, ez. Komunitatearentzako zerbait da.
Pixka bat militantzia da –irribarrez–.
Mundu guztiak egia absolutuak
eskaintzen ari denean, arteak,
kulturak, pentsaera kritikoa sustatzen
du, proposamen ireki baten aurrean
zaudela, zeuk pentsatu, hausnartu
behar duzu, zeure iritzia sortu, eta
garai hauetan inoiz baino beharrezkoa
da hori. Horregatik da oso beharrezkoa
edozein proposamen artistiko, berdin
dantza, eskultura... 
Auzoan hasi zinen, lagunekin break
dantzatzen. 
Eta oraindik haiekin elkartzen naiz

entrenatzeko. Ohitura onak ez dira galdu

behar. 

«Proposamen ireki baten aurrean, zeuk pentsatu,
hausnartu behar duzu, zeure iritzia sortu»

DANTZARIA

ARITZ LOPEZ

Manu ARAKAMA
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B
irusak kaleak
hartu zituenean
gaixotasunak
aberatsen eta
pobreen artean
ez zuela bereiz-

ketarik egiten esan zen. Den-
borarekin ikusten joan da kol-
pea orokorra izan arren
inpaktua ez dela guztientzat
berdina izan, eta hor faktore
eta determinatzaile ezagunak
daude, pandemia aurretik eza-
gunak ziren batzuk barne. 
Konfinamenduan hasi ginen

ulertzen guztientzat gogorra
zen hura kolektibo batzuen-
tzat zer izan zitekeen. Orain,
forma hartzen ari da. Testigan-
tzek eta azterketek begien au-
rrean jartzen duten dokumen-
tatutako erradiografia
kezkagarri horretan agertzen
den distira bakarra hirugarren
sektoreak egin duen lanarena
da, egoerarik gogorrenean ho-
ri izan baita askoren babes eta
laguntza bakarra, familiak eta
bestelako sareak heltzen ez zi-
ren kasuetan.
Bilbon, immigrazioa eta in-

tegrazioaren inguruko jardu-
naldiak egin dira aste honetan
Lakuako Gobernuak eta EHUk
antolatuta, Ikuspegi immigra-
zioaren behatokiaren eta Bil-
tzen integraziorako eta kultu-
ren arteko bizikidetzarako
zerbitzuaren parte hartzeare-
kin. “Aniztasuna eta diskrimi-
nazio anizkoitza: hurbilketa
intersekzionala” izen zuen hiz-
pide bi egun iraun zuen foro-
ak, eta zenbait atal jorratu zi-
ren. Pandemiak berdinak egin
gaituen izan zen galderetako
bat, covid-19aren garaian izan-
dako diskriminazioetara hur-
biltzeko.
Bistakoak dira mundu mai-

lan gaixotasunaren sortzaile-
tzat edo kutsatzailetzat hartu-
tako kolektiboak eta horrek
sortutako bazterketa egoerak.

Hor daude, besteak beste, asia-
rrak, musulmanak edo ijitoak,
edota bere lanean kutsatzeko
arrisku handiagoa zutenak,
hala nola behargin soziosani-
tarioak eta supermerkatueta-
ko kutxazainak. Baina unea-
ren arabera, hainbat joan dira
gehitzen “errudunen” zerren-
dara: etxegabeak, nerabeak... 
Inpaktuen erradiografia ho-

rretan, garairik zailenetan
hainbat kolektibori arreta

indarkeria pairatzen duten
emakumeak, buruko gaixota-
suna dutenak...– ezagutu on-
doren alarma egoeran bizita-
koa testatu zuen Ikuspegik
apirilean, elkarteei zuzenean
galdetuta, eta egiaztatu zuen
isolamenduak, lanpostuen ga-
lerak, errutinarik eta errefe-
renterik ezak eta aisialdi eta
harreman sozialetarako espa-
zioen mugek, besteak beste,
inpaktu handiagoa izan zutela
kolektibo horietan.
Ondorio nabarmenen arte-

an, hala nola arazo psikologiko
berriak edo areagotuak, gataz-
kak, arretarik eza, indarkeria
egoerak, drogen kontsumoan
gorakada eta adorerik eza na-
barmendu zituzten, gizarte
ekimeneko elkarteek artatuta-
ko kasuei erreparatuta. 
Arrakala digitalak eraginda-

ko arazoak ere aipatu zituzten;
ordenagailurik edo Internete-
ko konexiorik ez izateak eta
informatikan beharrezko tre-

Hondarribian, Juan
Sebastian Elkano
aterpetxea etorkinak eta
errefuxiatuak hartzeko
egoitza bihurtu zen,
Gurutze Gorriak eta
Aldundiak kudeatuta.
Irudian, Gurutze Gorriko
boluntarioen lana. 
Andoni LUBAKI

ZAURGARRIEN BIRUSA
Elkarteak eta familia, sostenguaren
zutabeak pandemiaren erdian

Nerea GOTI

Bazterketa estrukturalari pandemia gehitzen zaionean
ondorioak guztiek sentitzen dituzte baina are 
gogorragoak dira sektore zaurgarrienentzat. Egoeraren 
erradiografiak erakutsi du zerbitzu publikoak itxi edo
haien arreta murriztean, gizarte ekimeneko elkarteak eta
familiak izaten direla sostenguaren zutabe nagusiak.

JENDARTEA / b

ematen aritu direnen argazkia
eskaini zuen Ikuspegik eta
ehun sozialaren lana goraipa-
tu zuen. Datu adierazgarriak
eman zituen: EAEn, ia 4.000
erakundek dihardute esku har-
tze sozialeko lan eremuan,
158.000 boluntario eta ia
40.000 langilerekin. Egoera
zaurgarrienak –etxegabeak,
pobrezia arriskuan daudenak,
desgaitasuna dutenak, adine-
koak, haurtzaro zaurgarrikoak,
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Gaineko irudian 
Boluntarioak Elikagaien
Bankuan lanean,
Iruñean hartutako
irudian. Alboan, Ekai
ondarroar gaztea
gogoratzeko ekitaldia,
artxiboko irudian.
Iñigo URIZ-Aritz LOIOLA | FOKU

HAUR ETA NERABE TRANSEXUALEK BEHAR DUTEN BEGIRADA
Bazterketak ez du adinaren arabera
bereizten eta are zaurgarriagoak
diren kolektiboetan gertatzen da;
horien artean daude haur eta
nerabeak. Bilbon egindako
jardunaldietan bizipen horietan
ardaztu zen hausnarketarako
espazioetako bat, fokua haurrek eta
nerabeek bizi dituzten jokabide
diskriminatzaileetan jarrita. Bea
Server Naizen elkarteko kideak gazte
transexualen errealitatea jarri zuen
mahai gainean. 
Adierazi zuenez “transexual”

adjektibo soil bat da, baina pertsona
transexualek bizitza bat dute eta
elkartean dauden haur eta nerabe
transexualen artean badaude
«autistak, afrikarrak, harrerakoak,
ijitoak, gorrak, garapenaren
nahasmendu orokortua dutenak,
adoptatuak, migratuak, asiarrak,
desgaitasuna dutenak, ez-lagunduak,
dislexikoak, ADHN dutenak…»
Askotariko errealitateen paisaia 
horretan, desinformazioa da
bazterketaren aliatu handi bat. 

Errealitate horren argazkia
egiteko, azaldu zuen batzuetan haur
eta nerabe horiek familien laguntza
dutela baina beste batzuetan gizarte
zerbitzuetatik edo ikastetxeetatik
familiaren laguntzarik ez dutenen
kasuak heltzen direla Naizen
elkartera eta «diskriminazioa
bikoitza, hirukoitza... eta anizkoitza»
izan daitekeela. 
Ez da errealitatearen deskribapen

hutsa soilik. Serverrek nabarmendu
zuenez, horrek ondorioak ditu.
Egoera horietan dauden neska-
mutilen artean eskola jazarpeneko
kasuak zinez ugaltzen dira,
ikasketak uzten dituztenen kopurua
askoz handiagoa da, depresioa,
nahasmenduak… suizidio arriskua
hamar bider handitzen da «eta
askotan horrek marjinalitatea,
pobrezia, lanik eza… eragiten du,
hau da, ezagutu dugun aurreko
belaunaldietako pertsona
transexualen egoera bera, bai eta 
galera arlo pertsonalean, sozialean
eta potentzial humanoan ere».

Bea Serverren ustez, eskubideak
bermatu eta betearazteko legedia
beharrezkoa da, baina horrez gain
begirada da aldatu behar dena eta
«jokabide aldaketa bat behar dugu».
Adierazi zuen batzuetan,
protokolorik gabe, begirada on batek
emaitza onak eman dituela laguntza
on batekin. Bitartean, azaldu zuenez,
aurreiritziek irabazten dute jokoa
aitona-amonek ulertuko ez dutela
pentsatzen dugunean, «eta agian ez
dute ulertzen baina berdin zaie».
Beste aldean, administrazioan,
batzuetan gizarte zerbitzuek ez dute
gaia ezagutzen, eta nerabeen artean
beldurra eragiten dute gurasoen
laguntzarik ez badute edo ama
ondoan baldin badute baina ez aita,
eta azken horrek indarkeriaz
jokatzen badu. Naizen elkarteko
kideak kontatu zuen bere semeak
transitoari «sinetsi ziotenean»
deitzen diola eta nabarmendu zuen
iragate horretan laguntza ematea
funtsezkoa dela, hori berresten
baitute testigantzek.
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betasunik ez edukitzeak zailta-
sunak eragiten baitzituen tra-
miteak online egiteko orduan
eta formakuntzan.
Erabiltzaileen profila ere za-

balagoa zen; ordura arte eure-
kin loturarik ez zuten pertso-
na gehiago joan ziren laguntza
eske, batez ere buruko gaixo-
tasunen arloan.
Panorama horretan, kolekti-

bo zaurgarri horien sosten-
guaren zutabe nagusiak ez di-
ra zerbitzu publikoak izan, bai
ordea familiak, laguntza sare
naturalak eta elkarteak, Ikus-
pegiko Lucia Merinok onartu
zuenez. Erronka ez zen erraza
izan haientzat eta arreta zerbi-
tzu publikoak ixten ziren edo
arreta murriztu zen bitartean,
boluntarioen lana nagusi den
sektoreak egoerara egokitzeko
ahalegin erraldoia egin behar
izan zuen, egoera guztietan
arreta emateko.  

OSASUN SISTEMAREN AHULEZIA

Osasun eskubideari helduta,
Munduko Medikuak elkarteko
Santos Arrietak martxoan es-
ku hartzea antolatzeko egin
behar izan zuten goitik behe-
rako eraldaketa azaldu zuen,
hain zuzen ere. Esan zuenez,
beste herrialde batzuetan egin
ohi duten emergentzia kontin-
gente moduko bat antolatu be-
har izan zuten Estatuan, lehen
aldiz, osasun larrialdiari eta
hark sortutako askotariko ego-
erei erantzuteko. Martxotik
abuztura 13.000 lagun inguru
artatu zituztela aipatu zuen
eta haien esku hartze ere-
muan ez badago ere elikagaien
banaketa ere egin behar izan
dutela azaldu zuen.
Santos Arrietak kolektibo

batzuek osasun zerbitzuetan
aurkitzen dituzten oztopoak
nabarmendu zituen, «osasun
txartela ez izatea edo bestela-
ko oztopoak, zerbitzuetara 

bertaratzea baina ez inork ez
artatzea, artatzea baina horren 
faktura ematea, norberak bere
egoeragatik beldurra senti-
tzea...». Egoera horrek pertso-
na horientzako «segurtasun
espazio bat» antolatzera era-
man zuen, «paperik ez eska-
tzeko eta osasuna eskubide
bat dela ulertuta».
Pasatutako guztia pasatuta,

egoera horietatik ateratako
irakaspenez hitz egin zuen eta
aipatu zuen osasun estaldura
unibertsalak apustu politiko
argia behar duela. Izan ere, au-

rreko urteetan planteamendu
ekonomizistetan oinarrituta
hartu ziren erabakiek askotari-
ko ondorioak eragin dituzte
pandemia egoera honetan, eta
osasun publikoaren ahultasu-
na agerian utzi du covid-
19aren izurriteak.  

ERRENTAREN ARABERAKO OSASUNA

Yolanda Gonzalez  Rabago
EHUko OPIK Osasunaren Gi-
zarte Baldintzatzaile eta Alda-
keta Demografikoari buruzko
ikerketa taldeko ikertzaileak
osasunean eragiten duten de-
terminatzaileak zehaztu zi-
tuen, eta adinak, sexuak, ego-
era ekonomikoak eta beste
faktore batzuek pandemiaren
aurretik eta pandemia baten
erdian duten garrantzia na-
barmendu zuen: «Euskadi ez
baita oasi bat, batzuetan osa-
sunari dagokionez hori irudi-
tzen bazaigu ere».
«Birusak klaseen artean be-

reizten ez duela iruditu arren,
beste edozein eritasunek be-
zala bereizten du. Pandemiak
berdin egin gaituen ikusteko,
aurretik berdinak ginen azter-
tu beharko dugu», planteatu
zuen.
Adierazi zuenez, despareko-

tasunak murrizteko politika
guztiek talde guztiengana zu-
zenduta egon behar dute, bai-

na behartsuenetan jarri behar
dute fokua, ezaguna baita ba-
liabide ekonomikoak faktore
nagusietako bat direla eta co-
vid-19aren intzidentzia han-
diagoa dela gabeziak dituen
populazioan, «gaitasun ezber-
dinak» eta gaixotasunaren au-
rreko «esposizio ezberdinak»
dituztelako. 
Gaineratu zuenez, azterketa

ezberdinek berresten dute bizi
baldintzek osasunean eragin
zuzena dutela eta aipatu zuen
ikerketa baten arabera hilabe-
te bukaerara heltzeko zailta-
sun ekonomikoak dituzten
etxeetan, haurren ia %25ek
hezetasunak, aireztapen eska-
sa eta zarata arazoak paira
tzen dituztela, besteak beste.
Baldintza horietan pantaila
aurrean egoteko denbora han-
ditzen da, sedentarismoa...
Ondorioztatu zuen, bestal-

de, berdintasunean sakontzen
ez duten covid-19aren kontra-
ko neurriek desberdintasun
horiek areagotzen dituztela.

«Osasun sistema publikoaren aurrean
oztopoak aurkitzen dituzte kolektibo batzuek:
hizkuntzaren eremukoak, kulturalak... Arreta
eman ematen dizute baina...»

«Birusak klaseen artean bereizten ez duela
iruditu arren, beste edozein eritasunek bezala
jokatzen du. Berdin egin gaituen ikusteko,
aurretik berdinak ginen aztertu beharko dugu»

Lerro hauen gainean, Berri
Otxoak plataformako kideak
beharrak dituzten pertsonei
laguntzeko Barakaldon duten
bulegoan. Eskuineko irudian,
«Hay una esperanza para ti»
elkarteko boluntarioetako bat.
Marisol RAMIREZ | FOKU
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G
orputzean ezin kabitua. Sentitu al duzu
inoiz? Zeure burua ezin ezaguturik ibil-
tzea, beste edonorengandik gertuago zu-
gandik baino. Zure oroitzapenen harri txin-
txarretan azterka hasiko zara beharbada,
haurtzaroaren eta nerabezaroaren arteko

talka bortitzak hautsitako ispiluaren zatien bila. 
Ederra zinela esaten zizuten, baina ez nahi bezain ede-

rra. Azkarra zinela esaten zizuten; ez nahi bezain azkarra
ordea. Ingurura begira jarri eta denak iruditzen zitzaiz-
kizun zu baino lirainagoak, zu baino airosoagoak, zu bai-
no indartsuagoak. Eta, halaxe, bizkarreko angelua gradu-
ka-graduka makurtzen hasi zitzaizun, haize-lekuan
zuhaitzak nola, bere baitara bildu nahi zintuen oskola
ikusezin batean preso bazeunde bezala. Konplexuz bete-
ta zeunden, baina, esan egia: nork kontatzen dizkio bere
egiazko konplexuak beste inori? Bai, hitz egiten dugu lo-
tsez, hitz egiten dugu ikarez, hitz egiten dugu hitz egite-
az... Hitza erraz egiten dugu, kea balitz bezala zabaltzen
dugu geure buruaren inguruko kontakizun zintzo-uste-
ko bat. Eta ke-laino trinkoaren geruza geroz eta sakona-
go batean gordeko ditugu geure buruari kontatzeko ere

konplexuegiak diren
konplexu horiek.

Gorde nahian dabile-
nak bi gauza egin di-
tzake inork aurkitze-
r ik  nahiko  ez  duen
hori ezkutatzeko. De-
sagertzen ahalegindu
daiteke, mututzen, be-
giradei iskin egin, harik
eta norbera ere gorde
nahiko lukeen horretaz
ahazten den arte. Edo,
kontrakoa: nabarmen-
du, ozen hitz egin, edo-
nork ikusteko moduko
lekuan jarr i .  Bet iere
gorde nahi den hori ez
beste guztia erakutsiz.
Beste norbait bilakatze-
ko bideari ekin. Biga-
rren hori aukeratu ze-
nuen zuk.
Eta hala bururatu zi-

tza izun hainbesteko
ukuilu-kiratsa suma-

tzen zenien baserritarrez janzteko egun bat jarri behar
zenuela egutegian. Zu ere baserriz inguratuta egon
arren. 
Estropadak harrabotsez antolatzeari ekin zenion,

arrantzaleak eta beren arrain-usain sarkorra inguruko
portuetara bideratuta. 
Zauritu, txikitu, bortxatu, hil eta erre zintuzten solda-

duei inauterietan desafio egiten hasi zinen, harik eta ur-
tarrilaren 20an zu ere armak hartu eta haien indar eta
harrokeria imitatu nahian hasi zinen arte, lerro-lerro eta
konpasari tinko atxikitako urratsekin. 
Izan ere, hiri izateko txikiegi eta herri izateko handiegi

zaren horrek, kosmopolitagoa izan nahiko baitzenuke;
modernoagoa, distiratuagoa. «Bilboagoa», «Parisagoa»,
«Madrilagoa». Ukitzeko beharrean ikusteko egina; bizi-
tzeko baino bisitatzeko egokiagoa. Ustez pauso sendoz
abiatu zinen munduan barrena, zure ingurukoei lepotik
gora begira. 
Norbait harrotuta ikusten zutenean, azkar botatzen

zuten sententzia gure aitona-amonek: «Lasai, honek ere
aurki joko du itsasoa». Jo duzu zuk ere. Eta zure ziurtasu-
naren azpiko hareatan koloka egin dizute oinek. •

Donostiako metroaren lanek zalantzak pilatzen jarraitzen dute. Irudian, Iñaki Arriola azalpenak ematen. Jon URBE | FOKU

Beñat Gaztelumendi
Bertsolaria
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P
antone etxeak urteko kolorea izango de-
naren tendentzia markatzen du. Aurten-
goa ere aurkeztu zuten eta classic blue
kolorea da modan dagoena. Etxeko ar-
mairuari begiratu diot eta konturatu
naiz, bat-batean, nire jantzitegiaren zati

bat classic blue kolorekoa dela. Burura ere etorri
zait, konpresa eta tanpoien iragarkietan hilekoaren
kolorea classic blue izaten dela oraindik ere. Hain-
bat urtetarako kolorea izango litzateke, oraindik ere
hori aldatzeko gauza asko egin behar baitira. Tira,
berez bakarra.

Baina baditu aurtengoan Pantone etxeak ere no-
bedadeak, bigarren kolore bat aurkeztu baitu: “Hile-
koa”. 

Kolore gorri horrek hilekoa sinbolizatzen du. Osa-
sun arretaren arloko Intima suediar enpresarekin
elkarlanean kaleratu dute eta helburua hilekoaren
inguruko estigmei aurre
egitea da. Bai, jaun-andre-
ok ,  h i lekoa  ora indik ,
2020an, estigma bat da. Ez
dugu naturaltasunez bizi
hilero-hilero odola isur-
tzen dugula gure bagina-
tik.  Disimulatuz,  gorde
nahian, indartsu egotera
behartzen gaituen sistema
batean bizi gara. 

Eta ze nahi duzue esa-
tea, ni hilekoa jaitsi aurre-
ko egunetan nahiko pe-
tralduta egoten naiz eta
ezer asko egiteko gogorik gabe. Zer esanik ez hile-
koa etortzen zaidanean. Eta ez dakit Pantone etxeak
atera duen gorri horrekin oso identifikatua senti-
tzen naizen, nire hilekoak gorri tonalitate desberdi-
nak izaten baititu. Ongi dago ikusgarritasuna, baina
kontuan izanda geronek ere gure hilekoari begiratu
behar diogula eta odola irakurtzen jakin behar du-
gula. 

Hilekoa izaten dugunon artean dagoen beldurrik
handiena kuleroak eta galtzak odolez zikintzea dela
esango nuke. Hilekoaren odola zerbait zikina balitz
bezala. Baina hori ere zerbait naturala da, konpre-
sak edo tanpoiak gainezka egitea, kopatik odolak

ihes egitea eta zer esanik ez free bleeding-a prakti-
kan jartzen hasi berria bazara. Eta gu emakumeok
hilekoarekin galtzak zikintzeko beldurrez bizi garen
honetan, arropa marka garestiak “galtza zikinak”
saltzen hasi dira. 750 euroan belar eta lokatz arras-
toak dituzten praka dotoreak. 

Free bleeding-ari buruz entzun nuen Zuriñe Hi-
dalgo coach menstruala. Zer edo zer banekien prak-
tika horren inguruan. Inongo tanpoi, konpresa edo
koparik gabe bizitzea hilekoa. Odola norberak nahi
duenean askatuz. Nik neuk egitea ezinezkoa irudi-
tzen zait, jakin badakidan arren nire gorputza en-
tzun eta benetan ezagutuko banu lortuko nukeela.
Adi entzun nituen Zuriñe Hidalgoren azalpenak eta
bada bereziki gustatu zitzaidan kontzeptu bat. Bere
hiztegitik kendu du odolarekin kuleroak zikindu
zaizkiola. Horren ordez odolarekin kuleroak margo-
tu dituela erabiltzen omen du. Ez esan ez dela kon-

tzeptu polita eta gure hilekoaren estigma arintzeko
beste esamolde bat. 

Kuleroak margotzen ditugu Skakeitan taldearen
abestiak dioen bezala «Ezpainetan odola» dugulako.
Hilekoarekin nagoenetan ez zait jende askorekin
egotea gustatzen. Baina kasualitatez bileraren bat
edo juntadizoren bat baldin badut esaten dudan
gauzetako bat da: hilekoarekin nago. Batzuk harritu
egiten dira eta aurpegi arraroarekin begiratzen nau-
te ozen eta lotsarik gabe esaten dudalako. Baina hi-
lekoak tabu izateari uzteko, hari buruz hitz egin be-
har  dugu,  kuleroak  margotzen  ditugula  eta
ezpainetan odola dugula esanez adibidez. •

{ koadernoa }

Ezpainetan odola

Aurtengoan Pantone etxeak nobedadeak
ditu, bigarren kolore bat aurkeztu baitu:
«Hilekoa». Kolore gorri horrek hilekoa
sinbolizatzen du eta helburua hilekoaren
inguruko estigmei aurre egitea da

Mirari Martiarena Iraola

hutsa
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S
eguran jokatzen
den Euskal Herri-
ko Dantza Txapel-
ketako 44. edizio-
ko txapeldunak
dira. Katerin Ar-

tola Telleria (Oiartzun, 2001)
eta Iker Belintxon Lizarazu
(Lezo, 2002) oso kontentu dau-
de lortutakoarekin. Bigarren
urtea zuten Seguran eta ema-
naldi bikaina josi zuten. Plaza
exijentea da, perfekzioa da
helmuga, eta perfekzioaren
gainean aritu ziren teknikoki

eta estetikoki. Hori gutxi ez
eta, gainera, ondo pasa zutela
transmititu zuten. Eta bai, as-
ko gozatu zutela aitortu dute.
Merezi izan dute hainbeste

entsegu orduk, iluntzean hasi
eta ordu txikitan bukatzen di-
ren entrenamendu saioek. Ar-
tola Enpresa ikasketak egiten
ari da eta Belintxon, berriz, Ki-
mika ikasten dabil. Beti ez da
erraza dantzarako tarteak har-
tzea, baina txikitatik dantzak
pizten dituenez, gustuko alda-
pan nekerik ez. 

Zorionak. Segurako txapeldu-
nak. Gauza handia da hori. 
[Katerin Artola] Egia esan bai.
Txapelketetan maila gorena
da Segura, futbolean “Cham-
pions”-a den bezala. Guretzat
maila horretako lehiaketa da
Segura. Oso pozik gaude. 

[Iker Belintxon] Gainera Segu-
ra berezia da ikusgarritasun
handiko txapelketa baita. Tele-
bistan ematen dute, jende as-
ko joaten da bertara ikuste-
ra –aurten askoz gutxiago

Juan Carlos RUIZ | FOKU

«Aurten entsegu

ordu asko eta asko

eman ditugu

elkarrekin eta

konplizitatea lortu

dugu. Hori nabaritu

egin da»

covid-19arengatik–. Txapelke-
ta berezia da. Lan asko egin
dugu, entrenamendu ordu as-
ko eskaini dizkiogu eta merezi
izan du. 

2020. urtea arraro joan da
baita dantza txapelketetan
ere. Hala ere, Segura baino le-
hen ere ondo ari zineten. 
[K.A.] Bai, normalean 14-15 txa-
pelketa izaten dira eta aurten
lauzpabost baino ez. Bikoteka
jokatu ditugun sei txapelkete-
tatik lautan irabazi dugu; Le-“
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keition, Zarautzen, Donostian
eta Seguran azkena. 

Bakarkako txapelketa baka-
rra jokatu dugu, Zarauzko Au-
rresku Txapelketa, eta hori nik
irabazi nuen. 

Segurako txapelketan elkar
ondo ezagutzen duten bi dan-
tzari ikusi genituen. 
[I.B.] Bi urte daramagu elkarre-
kin dantzan. Lehenengo urte-
an gehiago kostatu zitzaigun,
elkar ezagutzen genuen, baina
ez hainbeste. Aurten entsegu
ordu asko eta asko eman ditu-
gu elkarrekin eta konplizitatea
lortu dugu. Hori nabaritu egin
da. Astean hirutan elkartzen
gara eta bi orduko saioak egi-
ten ditugu, jo eta fuego. 

[K.A.] Nik uste dut dantzan ari
garenean segituan kontura-
tzen garela nola dagoen bes-
tea, zer-nolako eguna duen,
ondo iristen ote den bukaera-
ra, pausoak ondo ixten ote di-
tuen... Gauza horiek denak oso
garbi ikusten ditugu barrutik.

Segurako saioan gozatzen ari
zinetela ematen zuen, patxa-
da eta poza transmititu zeni-
tuzten. 
[K.A.] Nik ez nuen espero, bai-
na esango nuke aurten izan di-
tudan txapelketa guztietatik
gehien gozatu dudana izan de-
la. Uste nuen askoz urduriagoa
egongo nintzela, baina ohol-
tzan asko disfrutatu nuen. 

[I.B.] Sentsazio oso onekin bu-
katu genuen eta hori nabaritu
egin zen. Emanaldia amaitze-
an sentitu genuen ondo dan-
tzan egin genuela eta gure
eguna izan zela. 

Begien bistakoa da aldea 
zuen garaieran. Horrek eragi-
ten al du dantzan egiteko or-
duan? 

[K.A.] Nik uste dut eragiten
duela eta gure dantza irakasle-
ak ere askotan esaten digu
kontuz ibiltzeko horrekin. Niri
ez dit hainbeste eragiten, gora
begiratzen dudalako Ikerrekin
dantzan egiteko, baina Ikerrek
arriskua dauka behera begira-
tu eta sorbaldak gehiegi jaiste-
ko. Uste dut nik zailagoa jar-
tzen diodala berari berak niri
baino. 

[I.B.] Egia da bikotea txikiagoa
izatean, joera dagoela makur-
tzeko dantzan egiteko orduan.
Hori akaso gehiago gertatzen
zitzaidan lehen urtean, baina
aurten neurria hartu diogula
uste dut eta ondo orekatu du-
gu bion artean dagoen aldea 
altueran. 

Gogor entrenatu zaretela ai-
patu duzue. Zein lan egiten
duzue entrenamenduetan? 
[I.B.] Fisikoa landu behar da.
Maila fisikoa beti puntu-pun-
tuan eduki behar da, bestela
ezin da iraun txapelketan. Eta,
noski, teknika ere asko landu
behar da. Bion arteko sinkro-
nizazioa, batera aritzea, oso
garrantzitsua da. Hori ere lan-
tzen dugu. 

Zerk ematen du lan gehien? 
[I.B.] Teknika oso txikitatik
lantzen dugu, nahiz eta beti
hobetu behar den. Adinean
aurrera egin ahala txapelkete-
tan dantzatu beharreko piezak
gero eta luzeagoak dira eta hor
oso garrantzitsua da maila fi-
sikoa lantzea. Indarra izan be-
har da hanketan eta iraun egin
behar da. Bi salto gehiago egin
beharrak maila fisiko hobea
eskatzen du. 

Nola lantzen du maila fisikoa
dantzari batek? 
[K.A.] Entseguetan Ikerrek as-
ko laguntzen dit maila fisikoa

lantzen. Nik normalean gure
dantza egin eta bukatu egingo
nuke, baina Ikerrek animatzen
nau beste bitan edo egiteko.
Dantzak luzatzen ditugu eta
era horretan nire maila fisikoa
indartzen laguntzen dit. Entse-
guetan dantza luzeagoak egi-
ten badituzu beti, gero motza-
goak errazago menderatzen
dituzu. 

[I.B.] Edozer gauza egin daiteke
fisikoa lantzeko, hankak indar-
tzeko. Ni ez naiz geldirik ego-
ten, futbolean aritzen naiz,
mendira joaten naiz, korrika
egitera. Ez naiz geldirik egoten
eta horrek laguntzen dit maila
fisikoa mantentzen. 

Askok pentsatzen dutena bai-
no ahalegin fisiko handiagoa
eskatzen du dantzak. 
[K.A.] Bai, egia da hori. Dantza
ez da kirol moduan hartzen
eta kanpotik begira dagoenak
pentsa dezake oso polita dela,
baina seguruen ez du asko
pentsatzen eskatzen duen
ahalegin fisikoaz. Niri lagune-
kin gertatzen zait, parrandan
plazan dantzan hasi eta asko-
tan esaten didate ,  «ez  du
ematen, baina nola nekatzen
duen dantzak». Dantzak mai-
la fisikoa eta indarra eskatzen
ditu. 

Dantza ez da kirol modura
hartzen, baina zuek kirolari
askok adina entrenatzen du-
zue. 
[I.B.] Dantza kulturaren alorre-
an sartzen da eta badirudi ho-
rrek garrantzia kentzen diola
jarduera fisiko bezala. Baina
dantza kirol oso gogorra eta
exijentea da eta hori ere alda-
rrikatu beharko genuke agian.

Zuentzat zer da dantza? 
[I.B.] Zaila da azaltzea. Ni oso
gustura sentitzen naiz dan-

«Segurako
Txapelketa

irabaztea
‘Champions’-a

irabaztea
bezalakoa da
guretzat. Oso
pozik gaude»

KATERIN ARTOLA ETA
IKER BELINTXON

Katerin Artola Telleria (Oiartzun, 2001)

eta Iker Belintxon Lizarazu (Lezo, 2002)

dira Euskal Herriko Dantza Txapelketako

garaileak. Exijentzia zorrotzeko eta lotura

estuko diziplina da dantza. Parean joaten

denean, publikoak adina gozatzen du

dantzariak. Horixe gertatu zen Seguran. 

Amagoia Mujika Telleria

EUSKAL HERRIKO DANTZARI
TXAPELDUNAK
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tzan egiten dudanean eta ba-
tez ere bikoteka, beste batekin
partekatzen duzunean sentsa-
zio hori, dantzatzearen poz
hori. Nire bizitzako gauzarik
garrantzitsuenetako bat da
dantza zalantzarik gabe.

[K.A.] Niretzat ere oso garran-
tzitsua da. Dantzan egiten du-
danean beste guztiarekin
ahazten naiz eta asko gozatzen
dut. Oso sentsazio berezia da.
Nire bizitza une honetan ezin
dut imajinatu dantzarik gabe.  

Soka baten segida zarete. Pen-
tsa, Segurako txapelketak 44.
edizioa bete du aurten.  
[K.A.] Niretzat oso garrantzi-
tsua da hori, emozio kolektibo
baten parte sentitzen gara.
Adibidez, Segurako txapelketa
oso berezia da, gure irakasleak
irabazitako txapelketa bat da
eta horrek motibazio berezia
sortzen du gugan. Sentitzen
duzu berezia dela plaza horre-
tan dantzatzea.  

Txapelketetan dantzatzeko
modua aldatu egin al da urte-
en joanean?  
[I.B.] Bai, dantzak eta jantziak
aldatu egin dira. Lehen plaza-
ko giroa erakusten zen gehia-
go, piezak desberdinak ziren,
azkarragoak, beti pauso berdi-
nak errepikatzen zituzten...
Orain pauso guztiak desberdi-
nak dira eta, gainera, bikote
guztiak saiatzen dira zerbait
desberdina eskaintzen. 

Zuen aurtengo proposamene-
an, adibidez, zein zen berezi-
tasuna?  
[K.A.] Arin-arineko lehen pau-
soa nabarmenduko nuke,
Arratiako pauso bat da eta ho-
ri ekarri genuen oholtzara. Be-
soak goian beharrean, erdi pa-
rean jarrita. Jolas moduko bat
proposatu genuen. 

[I.B.] Joera hori indartzen ari
da orain. Azken bi urteetan
ikusten ari da besoak jaisteko
joera hori. 

Fandangoak eta arin-arinak
zer kontatu behar dute?  
[K.A.] Nik uste dut gozatzen ari
zarela kontatu behar duzula
eta bikotearen artean konplizi-
tatea dagoela. Baina batez ere
gustura dantzatzen ari zarela
transmititu behar duzu. 

Jantzi onenaren saria ere ira-
bazi zenuten.  
[K.A.] Ikerren jantzia XX. men-
de hasierako jantzi batean ins-
piratua dago eta Lourdes Esna-
olak egin du, gure irakasleak.
Nire kasuan, blusa Goizuetako
baserri batean topatutakoaren
kopia da, gona Atharratzen to-
patutako baten kopia eta man-
tala Errenterian aurkitutako
batena. Mantalak badu berezi-
tasun bat. Normalean atzean
edo aurrean lotzen dira man-
talak eta nirea albo batean lo-
tzen zen. Nire jantzia Ramon
Garcia jostunak egin du. 

Jantziak politak bai, baina
erosoak ere bai, ezta?  

[K.A.] Bai, oso garrantzitsua da
hori. Niretzat oso garrantzi-
tsua da erosoa izatea eta go-
nak pisu handia ez izatea. Ra-
mon Garciarengana joan
nintzenean horixe eskatu
nion, gona ahalik eta arinena
izatea. Eta hala egin du. 

[I.B.] Nire kasuan kasakak har-
tzen du pisu gehiena. Segurara
eraman nuena justu gehien
pisatzen duena da, baina ohitu
naiz horrekin dantzatzen. Ha-
sieran kostatu egiten zitzai-
dan, sorbaldak kargatzen zi-
tzaizkidan, baina dagoeneko
ohitu naiz eta ondo moldatzen
naiz. Galtzak elastikoak izaten
dira eta garrantzitsuena da zu
zeu eroso sentitzea. Niretzat
okerrena gerrikoa ondo jartzea
izaten da eta Seguran Kateri-
nek jarri zidan eta primeran
neraman. 

Nola definituko zenukete ba-
tak bestea, zuen dantzako bi-
kotea? 

[K.A.]  Iker asko laguntzen
duen pertsona bat da eta nire
onena ateratzen saiatzen da.
Bere helburua ez da berak ba-
karrik ondo dantzatzea, biok
ondo egitea baizik. Eta ahale-
gina egiten du ni berarekin
ondo sentitzeko eta biok ondo
dantzan egiteko. 

[I.B.] Katerin oso-oso dantzari
ona da. Aurreskuan eta fan-
dangoan dagoen dantzari one-
netakoa da eta horregatik lor-
tu du bietan Euskal Herriko
txapela. Oso pertsona alaia da
eta hori ikusten da dantzatze-
ko orduan. Asko transmititzen
duen dantzaria da. 

Segura eta gero, atsedena?  
[I.B.] Bai eta oso beharrezkoa
gainera. Segurara ondo iriste-
ko entsegu asko egin ditugu,
gogor lan egin dugu eta behin
bukatuta, atsedena behar du-
gu. 

Presio pixka batekin iritsi za-
rete Segurara? Faboritoen ar-
tean zineten?  
[I.B.] Ez ginen faboritoak, bai-
na bagenekien borroka horre-
tan aritzeko aukera genuela.
Presio pixka bat bagenuen, au-
rretik hiru txapelketa irabazi
ditugu eta karga hori bage-
nuen. Hori egia da. 

[K.A.] Bai, aurretik hiru txapel-
keta irabazi eta gero kontzien-
te ginen aukerak izan bageni-
tuela eta horrek estutu egiten
zaitu.

Euskal Herriko txapeldunak
zarete. Eta, orain, zer? Zein da
hurrengo erronka?  
[K.A.] Gure helburua da hiru
urtez jarraian Segurako txa-
pelketa irabaztea. Hori lortuz
gero, saria Lezoko Udalean ge-
ratuko litzateke. Hori da gure
erronka. 

Aimar MAIZ
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Behin esan ziguten denok musukoarekin ibili beharko genuela eta barre egin genuen. Behin

esan ziguten gehienezko lagun kopurua aukeratu beharko genuela eta flipatu egin genuen.

Behin esan ziguten egunak egunean bizi beharko genituela, orain kalean eta geroago etxean

derrigor egon beharko genuela eta erotuta zeudela pentsatu genuen. Behin esan ziguten dago-

eneko astebururako planik ezingo zela egin eta haizea hartzera bidali genituen. Eta orain hemen

gaude, gaur PCR bat eta etzi beste bat, zomorro bat dabilkigulako bueltan-bueltan. Eta zer egin-

go diogu ba, gure aurpegirik onena erakutsi eta aurrera egin, uzten dizkiguten askatasun tartee-

tan arnasa hartuz. Bizitzen ari garena ez baita denbora galdua, orain artekoaren desberdin dis-

frutatu behar den denbora baizik. Amagoia Mujika Telleria

BEHIN ESAN ZIGUTEN

Marisol RAMIREZ | FOKU

C IKUSMIRA
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P
asa den igandean, Bolivian, hau-
tetsontziek astindu ederra
eman zioten Hego Amerikako
oreka geoestrategikoari. Evo

Morales presidente ohia Argentinan er-
besteratuta egonagatik, haren alderdiak,
MASek, (Sozialismorantzako Mugimen-
dua) gehiengo zabal batez irabazi zituen
presidentetzarako bozketak. Garaipenak
hauspoa eman die kontinenteko proiek-
tu ezkertiarrei, zapuztu egin du duela
urtebete andetar herrialdeko oligarkia
ultrakontserbadoreek AEBen babesare-
kin emandako estatu kolpea, eta isilara-
zi egin ditu orduan kolpistei baldintza-
rik gabeko babesa eman zieten hamaika
ahots. Orain, hauteskundeek Moralesen
gobernu ohiaren zilegitasuna berretsi
dutenean, askok, baita Euskal Herrian
ere, esandakoak irentsi beharko dituzte.

2019ko azaroan Jeanine Añez presi-
dente interino kolpistak, Biblia eskuan
eta Bibliaren izenean Boliviako presi-
dentetza aldarrikatuz, bere burua izen-
datu zuenean, Europan eskuinetik es-
kuin muturrerainoko indarrek lelo
berbera errepikatu zuten aho batez: hi-
labete lehenago herrialdeko zuzendari-
tza MASeko buruari eman zioten hau-
teskundeak iruzurra izan ziren, eta
estatu kolpea normaltasunerako itzule-
ra. Voxeko Hermann Tertschek «demo-
kraziarako aldaketa» txalotu zuen Euro-
pako Parlamentuan,  eta
ultraeskuindarren tesiekin lerrokatuz
PNVko Izaskun Bilbaok ere «hauteskun-
de iruzurra» leporatu zion Moralesi
mintegi berean.
Ez da lehenengo aldia jeltzaleek, he-

men demokrazia irakasgaiak ematen

dituztenek, nazioarteko foroetan jarre-
ra atzerakoienekin bat egiten dutena.
Hamaika aldiz daukagu ikusita; beste-
ak beste, Venezuelako Juan Guaidori
onespena eta harrera egin diotenean;
euskal armagintzako enpresen eta Sau-
di Arabiaren arteko merkataritza harre-
manak zuritu dituztenean; edo Jerusa-
lem Ekialdeko kolonia  i legalak
hirigunearekin lotuko dituen apart-
heid tranbia babestu dutenean, bertan
Beasaingo CAF enpresak esku hartzea
duelako. Demokrata katamaloa badara-
mate ere, euren atzerriko politikek argi
uzten dute lubakiko zein aldetan dau-
den. 
Oraingo honetan, Boliviako bozketek

nor bere lekuan jarri dute, eta batzuk
popa bistan eta esandakoa irentsi beha-
rrean. •

hutsa

Esandakoa irentsi behar

Koldo Sagasti

hutsa

N
eskatila hark maiz eramaten
zituen irakasleen oharrak
etxera. «Gehiegi hitz egiten
du». Azken ilaratik lehenen-

gora aldatua izan zen sarri, bazterrak
nahasten zituelakoan. Berritsua, oso be-
rritsua. Diziplina apur bat bereganatu
zuenean, hitzak paperean biltzen hasi
zen. Idazteari ekin zion, ezin gelditu ze-
zakeen jarioan. Poesia, istorio laburrak,
burutazioak, krisiak, maite-minak. «Is-
torioak kontatu nahi ditut». Hitz zehatz
baten faltan, halaxe azaldu zien guraso-

ei zer izan nahi zuen handitan. «Kazeta-
ria izan nahi duzu?». Galdera hartan
eman zion forma etorkizunari.
Bizipen asko eta urte mordo bat on-

doren, neskatila emakume eginda, isto-
rioak kontatzen segitzen du, modu pro-
fesionalean, ofizioz. Eta afizioz. 
Egunero informatzeko erantzukizu-

na, libre, iritzia sustatu eta kalitatezko
edukiak sortu. Erronka izugarria da, eta
horretan datza bere edertasuna. Istorio
bat bilatu, erpinak aztertu, buelta bat
eman eta irakurleekin konpartitu. Ze-

ren horrek guztiak ze zentzu du beste
aldean inor ez badago? 
Eta gurean, beste alde horretan, ko-

munitate oso bat dago, sostengatu eta
hauspotu gaituena GARA egunkariari
dagokion gorria bueltatzeko. Kolore ba-
tek bere baitan biltzen duena asko da.
Mundu bat. Bagoaz aurrera. “Barrual-
de” honetatik berritsua izateagatik zi-
gortzen zuten neskatila harengan pen-
tsatzen. Berak istorioak baino ez zituen
kontatu nahi. 10.000 esker zuetako ba-
koitzari. •

0hutsa

Kolore bat baino gehiago

Oihane Larretxea
de la Granja
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bat eskainiko dute “Eskola ga-
rai haiek” gai hartuta. 

«Gure aitita-amamen esko-
lei buruzko erakusketa zabalik
dago Berrizko kultur etxean».
Horrela dio Gerediaga Elkarte-
ak ekimena iragartzeko zabal-

du duen oharrak, eta zehaztu
duenez, “Hezkuntza eta Onda-
rea” Ondarearen Europako Jar-
dunaldien barruan antolatu
da, aurten eskola izango baita
jardunaldien ardatza.

Kultur etxearen ordutegian
zabalik egongo den erakuske-
tak sei paneletan bilduko du
«auzo eskoletatik Estatuak ku-
deatzen zituen ikastetxeetara,
‘eskola nazionaletara’» hezkun-
tza arloan izandako bilakaera.

Panelez gain, garai haietako
liburuak, koadernoak, kartillak
eta bestelako materiala ikus-
gai egongo da: norbanakoek
utzitako objektuak, Durango-
ko Museoak eta EHUk eman-
dakoak... 

Halaber, bihar 12:00etan so-
lasaldi bat egongo da eskola
garai haiek gogora ekartzeko.
Ordubeteko ekitaldi horretan
Xabier Amuriza eta Fermin
Barcelo izango dira hizlariak,
baina kultur etxera agertzen
den orok solasaldian parte
hartzeko aukera izango du. 

Edukiera mugatua denez, so-
lasaldian parte hartzeko aldez
aurretik izena emateko eskatu
dute antolatzaileek.

> Aitita-amamen eskola garaia, Berrizen

Berrizko kultur etxeak aitita-
amamen garaiko eskolaren in-
guruko erakusketa hartuko du
azaroaren lehen egunera arte,
Gerediaga Elkarteak antolatu-
ta. Igandean, Xabier Amurizak
eta Fermin Barcelok solasaldi

> Agustin Jimenez umorista, «Hator, hator» kantari

Trafiko Zuzendaritza Nagusiak
gomendio batzuk eman ditu
autoa gidatzeak eragiten duen
estresaren ondorio batzuk
arintzeko. Besteak beste, hain-
bat ohitura proposatzen ditu,
hala nola garaiz altxatzea, lo
eta higiene egokia edo musika
lasaigarria entzutea.

Agustin Jimenez aktore eta
umoristak ondo gogoan hartu

GEREDIAGA ELKARTEA

bide ditu aholku horiek, batez
ere azkena. Izan ere, sare sozia-
letan zabaldutako bideo bate-
an, Madrilen euripean gidatze-
an kontzentratzeko teknika
zein den azaldu du: euskaraz
kantatzea. Dagoeneko 50.000
erreprodukzio baino gehiago
dituen bideoan, “Hator, hator”
gabon kanta ezaguna abesten
ageri da.
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> Bora taldeko txirrindulariak: «Kaixo»

Martin Laas eta Ide Schelling
Bora taldeko txirrindulariek
«Kaixo» ikusgarria erakutsi
zuten Irunen, Espainiako Itzu-
liaren lehen etaparen irteeran,
sare sozialetan zabaldu zen eta
hedapen handia izan zuen
agurraren irudiak. 

Bi txirrindulariak argazkila-
riaren aurrean pausatu ziren
Itzuliaren lehen etaparen irte-
eran, Irungo Ficoba erakusta-
zokan, Bora taldearen maska-
rak jantzita eta aldez aurretik
maskaretan «Kaixo» mezua

eta ikurrinaren koloreak zi-
tuen lauburu bat margotuta.
Argazkia sare sozialetan zabal-
du zen eta hedapen handia
lortu du.

Martin Laas estoniarra da, eta
astelehenean egin zuen debuta
itzuli handi batean. Aurten, Es-
lovakiako Tourrean bi garaipen
izan ditu. Ide Schelling herbe-
heretarrak ere horixe du bere
lehen itzuli handia, eta haren
palmaresean 2019ko Aosta ha-
raneko Giroan irabazi zuen eta-
pa nabarmentzen da. 

> Carlos Iturgaizen lapsusa

PPko presidente berriak beste
irristada bat izan du asteon,
oraingoan ahozkoa, Radio Eus-
kadiri emandako elkarrizketa
batean. «Hemen, Euskal He-
rrian». Lau hitz horiek ez ziren
albiste honen titularra izango
Radio Euskadiko mikrofonoe-
tan EAEko PPko presidente be-
rriak, Carlos Iturgaizek, esan
izan ez balitu, Euskal Herria
beretzat zer den galdetu bai-
tzioten. 

Hala, nahi gabe Euskal He-
rria badela aitortu zuen Itur-
gaizek, eta ondoren, zalantzati,
bere hitzak zuritzen saiatu zen
«bi komunitate erabat desber-
din eta bereiziak» batzen di-
tuen «kontzeptu politikoa»
baztertuz. Halaber, esan zuen
«bi komunitateok denon gau-
za bat dugu, nazio handi baten
parte izatea, Espainiaren par-
te, alegia». Bide batez, EAJren
eta EH Bilduren aurka jo zuen.

> Bederatzi lankidetza proiektu covid-19ari aurre egiteko

Euskampus ekimenaren ba-
rruan, EHUk, Bordeleko Uniber-
tsitateak, Tecnaliak eta DIPCk,
osasun krisiari eta haren ondo-
rio sozioekonomikoei erantzu-
teko, bederatzi ikerketa proiek-
tu jarri dituzte abian, ikerlarien
arteko lankidetzan oinarrituta. 

Proiektuek «inpaktu zienti-
fiko, teknologiko, ekonomiko
eta sozial handia» izan dezake-

tela nabarmendu dute, eta lan-
duko dituzten gaiak iragarri,
hala nola «diagnostiko eta tra-
zabilitatea; mehatxu biologi-
koei aurre egiteko babesa eta
ekipamenduak, eta krisi hau
edo etor litezkeenak aurrei-
kustea eta gainditzea, berres-
kuratzeko gaitasuna eta gizar-
te erresiliente baten sorrera
bultzatuz».



hutsa

3 
B
EG

IR
A
D
A
:

ar
ki

te
kt

u
ra

 /
 g

el
to

ki
ak

 /
 h

ar
re

m
an

ak

C
ovid-19ari buruz idaz-
tea pentsatu dut hasie-
ran, agian naturalena
hori delako, bizitzen ari
garen garai  ero  ho-
nek –banakako konfina-

menduak, haurrak, gazteak, hel-
duak logelan bakartuak,  herri
konfinamenduak– eragiten digun
kalte emozionalaz hitz egitea.
Izan ere, herrietako baheketa masi-
boek eta komunikabideen mezuek
sortzen duten larritasunaren aurre-
an, eskerrak pertsona batzuk lehe-
nagoko eta oraingo datuak kontras-
tatzeko denbora hartzen duten,
egoeraren karga emozionala pixka
bat arintzeko behintzat, Azpeitiko
kasua lekuko.

Baina, egia esan, ni ere nazkatuta
nago martxotik hona covid-19ari
buruz hitz egiten eta irakurtzen
egoteaz, horretaz aparte bizitzak
aurrera jarraitzen duelako. Gaurko-
an bizitzaren zikloak egiten dituen
lotura ebolutiboez hitz egin nahiko
nuke. Ni ere adinagatik hori bizi-
tzen ari naizelako agian… Edo agian
ez .  Horr i  buruz idazteko gogoa
eman didalako, besterik gabe.

Menopausiaz asko hitz egin da
baina menopausiaren aurreko zi-
kloaz gutxiago. Eta aldi horrek nera-
bezaroarekin duen lotura izugarria
da. Hormona jario aldaketak eta hi-
lekoa etorri aurreko egun leherkor
horiek berriz ere nerabezaro txiki
bat bizitzera eramaten gaitu. Obulu-
tegiak nekatuta daude, lanean ja-
rraitu nahi eta ezinean askotan, eta
horrekin hilekorik ez dago hilabete
batean, aldiz bi hileko beste hilabe-
te batean. Eta horrek guztiak egun-
doko mugimendu emozionala da-
kar.

Kontuan izan behar dugu, bizitza-
ren zikloarekin lotuta, haurrak izan
dituzten familia askotan seme-ala-
ben nerabezaroarekin kointziditzen

duela, eta familietan krisi handiak
sortzen dituela: bikotean, seme-ala-
ben hazkuntzan… Bat-batean etxean
hormona jarioa izugarria da, eta al-
di berean umore aldaketak ere.

Esan ohi da familia krisian sartzen
dela etxean nerabe bat dagoene-
an. Baina ezkongabe eta seme-
alabarik izan ez duenarengan ere
aldaketa berdinak gertatzen dira.
Alde batetik,  bizitzaren zikloan
amatasunaren aukeraren ateak ix-
ten doazelako pixkanaka. Izan ere,
ziklo batetik bestera igarotzeko ga-
rai horretan dolu txiki bat pasatzen
dugu, eta fisikoki bizitzen diren al-
daketak antzera bizitzen dira.

Bizitzaren zikloan etapa ezberdi-
nak bizitzen ditugu, eta batzuek
besteen antzeko ezaugarriak izaten
dituzte, haurtzaroak eta hirugarren

adinak, adibidez. Bitxia, ezta, bizi-
tzaren hasiera eta amaiera antzeko-
tasunekin bizitzea? Fisikoki mende-
koagoak  garen  une  hor ietan
emozionalki ere eskari handiagoko
bihurtzen gara, egozentrikoago, sa-
murrago eta sentikorrago.

Eta lotura berbera egingo nuke
nerabezaroaren eta menopausia-
aurrearen artean. Bizitza modu as-
keago batean bizitzeko, bikote be-
r r iek in  esper imentatzeko  eta
maitemintzeko beharra sentitzea,
amorrualdi kontrolaezinak, plazera
sentitzeko beharra, loturak baino ez
sentitzeak dakarren krisialdia...

Bizitza badator eta badoa. Covid
19-ak dena kolapsatzen duen garai
honetan jar diezaiogun arreta gure
bizitzari hura goxatuz eta disfruta-
tuz! •

Nerabezaroaren eta menopausia-aurrearen artean badaude parekotasunak. GAUR8

Menopausia-aurrea

Ana Elosegi Serna
Harremanak Hezkuntza Elkarteko kidea
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XABI VENTURA

MIKEL ZABALZA
DESAGERRARAZI
ZUTENEKOA, XABI
VENTURAREN
KAMERAN
Xabi Ventura oso gaztetatik izan zen ar-
gazkilaritzaren zalea. Haren osaba Maxi-
mok Cine Foto Ventura argazki denda
zuen Iruñeko Sarasate pasealekuan. Xabi-
ren aita, Alfonso Ventura otsagabiarra,
Bilboko ”La Hoja del lunes”, ”Deia” eta
“Navarra Hoy” hedabideen zuzendaria
izan zen, besteak beste. Xabi, 1982an
Leioan kazetaritza ikasketak amaitu on-
doren, Iruñeko “Navarra Hoy” egunkarian
hasi zen lanean, hasieran erredaktore,
baina, urtebeteren buruan, argazkigintza-
rako zaletasunagatik eta ikasketekin ba-
tera egindako ikastaroei esker, argazkilari
hasi zen, eta egunkariko argazkigintzako
buru izatera iritsi zen. 1994an egunkari
hura itxi ondoren, “Egin” egunkarian la-
guntzaile gisa hasi zen, 1998an Auzitegi
Nazionalak hura itxi zuen arte. Ordutik
aurrera, “Euskaldunon Egunkaria”-rekin
lankidetzan aritu zen, 2003an epai agin-
duz itxi zuten arte. Argazkigintzan noiz-
behinkako beste lan batzuk egin bazituen
ere, behin betiko bertan behera uztea
erabaki zuen, lehenengo ostalaritzan eta
geroago Osasunbidean lan egiteko. Arti-
kulu hau ilustratzen duen argazkia Iruñe-
ko Gaztelu Plazan egina da, 1985ean
Guardia Zibilak atxilotu ondoren Mikel Za-
balza desagertu zelako egin zuten mani-
festazioan, haren gorpua agertu gabe bai-
tzegoen artean. Banku batean eserita
adineko bikote bat zegoen, eta Poliziaren
kargaren bortizkeria zela-eta, haietako bat
altxatu eta borra eskuan mehatxari zego-
en poliziarengana joan zen protesta egi-
tera, une hori jaso zuen irudiak. Venturak,
halaber, bere ibilbideko egoerarik gogo-
rrenetako bat gogoratu du, Iruñeko Ospi-
taleko beilatokian familiaren enkarguz Za-
balzaren gorpuari argazkia egin zionekoa.




