
DURANGO. Eskutik helduta, herritarrek 123 kilometroko lerroa osatu dute. Irudian, herritar andana, katearen hasieran. MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

Herria bidean
150.000 lagunek baino gehiagok giza katea osatu dute Durangotik Iruñera

b Erabakitzeko eskubidearen alde inoiz egindako mobilizaziorik jendetsuena
izan da b Gure Esku Dago-ren ekitaldian herritarrek hartu dute protagonismoa

berria



Enekoitz Esnaola 

Geroak esango du 2014ko ekaina-
ren 8ko giza katea mugarria izan
den ala ez, ikusteko baitago era-
bakitzeko eskubidearen aldeko
aldarriaren bilakaera eta eskubi-
dea gauzatuko den ala ez, baina
mobilizazio gisa historikoa izan
da: 150.000 lagun baino gehiago
bildu dira Durango-Iruñea arteko
123 kilometroko giza katean,
Gure Esku Dago-k arratsaldeko
hiruretan jakinarazi duenez. Di-
namikak duela urtebete zioen gu-
txienez 50.000 lagun beharko zi-
rela. Oso erraz gainditu du zifra.

Iazko ekainaren 8an aurkeztu
zuten Gure Esku Dago, baina, ba-
tik bat, azken hiruzpalau hilabe-
teetan hartu du dimentsio han-
dia, hiri eta herrietan batzordeak
sortuta eta giza katea jendez bete-
ta. Kasik berrehun batzorde dau-
de gaur egun. Oinarri handia da
hori biharko egunera begira Eus-
kal Herria are gehiago saretzeko
eta indar eraginkor bilakatzeko.

«Esanak ekintza, ilusioak ja-
rrera eta jarrerak erabakimen»
bihurtu nahi ditu Gure Esku

Dago-k, mobilizazioaren ondoko
ekitaldietan adierazi duenez. Giza
katea bukatu eta berehala Twitte-
rrean idatzitako mezuan, «zorio-
nak denoi! Bikaina! Izugarrizko
erantzun herritarra», idatzi du.
Angel Oiarbide dinamikaren sus-
tatzaileetakoak «hemen ez dago
inor soberan» esan du, herri
ekinbideko 23 komunikabidek 
—tartean BERRIAk— elkarlanean
egindako programa berezian;
«guztion artean erabaki behar
dugu etorkizuna».

Festa handi bat izan da giza ka-
tea, hura sustatzeko azken astee-
tan egin diren ekitaldiak bezala.
Hori da dinamika honen balio
bat; alaitasuna, baikortasuna,
energia positiboa. 

Kateko partaide gehienak goi-
zeko hamarretarako euren lekue-
tan ziren, asko eta asko autobuse-
an joanda —mila autobusetik gora
ibili dira atzera eta aurrera—. Eta

2.500 boluntario aritu dira guztia
ondo atera zedin. Katea osatu 
artean txarangak, joaldunak,
kantu saioak, trikitilariak, txala-
partariak eta hamaiketakoak izan
dira. 

Hamabietan puntuan hasi da
giza katea; leku batzuetan suziria
botata, beste batzuetan adarraren
soinu bidez edota kanpaia jota.
Herritarren begietan emozioa na-
bari zitekeen, baita haien txioetan
ere —«oilo ipurdia», «kolosala»,
«mundiala», «hunkigarria»...—.

Herriguneetan ilarak
ez, multzoak izan dira,
bat, bi, hiru, lau lerroko
katea. Besterik gabe kale
buelta bat ematera atera
diren lagun askok azke-

nean katera batzen amaitu dute,
giroa ikusita. Ordu erdikoa izan
da mobilizazioa, eta orduan ere,
festa nagusi —lehorrean zenbat
olatu izan den...—. 

Aparteko gertakaririk ez
Eguzkiak ere bat egin du, era be-
rean. Bero egin du, eta adinekoak
eta umeak itzaletan izan dira une
askotan, babesa aurkitu nahian;

aterkiak ere nonahi ziren. Baina
ez da aparteko osasun arazorik
gertatu. Zirkulazio gertakaririk
ere ez. Gehienez, Guardia Zibilak
jarritako isunen bat.

Izan da jende ezaguna giza ka-
tean. Politikari eta sindikalisten
artean, esaterako, Andoni Ortu-
zar (EAJ) Kanpazarren, Hasier

Arraiz (Sortu) Etxarri Aranatzen,
Pello Urizar (EA) eta Gemma Za-
baleta (PSE-EE) Arrasaten, Dani
Maeztu (Aralar) Abadiñon, Jose
Luis Uriz (PSC) Iruñean, Adolfo
Muñoz (ELA) Arbizun, Ainhoa
Etxaide (LAB) Ataunen... Baina
herritar xehearen  mobilizazio bat
izan da ekainaren 8koa. Gure

Mobilizazio
historikoa 
150.000 lagun baino gehiago izan dira Durangotik Iruñera
artean, euskal herritarren erabaki eskubidearen aldeko 
giza katea osatuta b Festa, aldarrikapena eta emozioa batu
dira Gure Esku Dago-k antolatutako mobilizazioan

Giza katea, Elorrio parean. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS
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Politikari eta sindikalista
ezagunak izan dira giza katean,
baina herritar xehearen
mobilizazioa izan da, erraldoia



Esku Dago-k ohar batean azpi-
marratu du Durangon izan direla
Iñaki Gorritxategi (83 urte,
1936ko gerrako umea), Maribi Es-
tankona (71, Durangoko ikastola-
ko sortzailea), Peru Arrasate (20
urte, Kazetaritza ikaslea), edota
Iruñean izan direla Amaia Arrieta
(46 urte, langabea), Fernando Ar-

beloa (47 urte, Volkswageneko
langilea), Eva Molina (38 urte,
Iruñean bizi den katalana)... Ha-
lako 150.000 lagun pasa elkartu
dira.

Borondate librearen ariketa bat
izan da. Lagun bakoitza berak
erabakita joan da, kolektibo ba-
ten, herri baten erabakitzeko es-

kubidearen alde egitera. Horri
guztiari forma ematen jarraitu
nahi dute Gure Esku Dago-ko ki-
deek, datorren udazkenean ba-
tzar handi bat eginda. «Konfian-
tzako espazio berriak» sortu dire-
la nabarmentzen dute. Ekainaren
8an, behintzat, giza kate erraldoi
bat osatu dute.
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Martxelo Otamendi

Hotz egingo du
kanpoan geratuta

I
ruñetik Durangora bitarte-
ko bidea gaur eskutik ora-
tuta bete duten herritarrek
oso mosaiko plurala osa-

tzen dute, zorionez. Bat etorriko
dira, seguru aski, gauza askotan;
baina ez besteetan. Baina bat egin
dute gure herriaren etorkizuna
herritarrei dagokiela, herritarren
esku dagoela eskatzeko orduan.

Arrakastatsu izan da, oso, le-
hendabizi baltikoarrek eta gero
katalanek egin zuten esperientzia
gurera ekartzea. Idiazabalen (Gi-
puzkoa) hasi, Goierrira zabaldu,
gazta itxura hartu, eta azkenean
Durango eta Iruñea lotu ditu.

Duela urtebete erokeria, amets
hutsa eman zezakeena errealitate
bihurtu dute gaur milaka eta mi-
laka herritarrek, oso ariketa sin-
plea baina esanguratsu eta mezuz
betea eginez: eskutik heldu, eta
lana elkarrekin egiteko boronda-
tea erakutsi. Herritarrek egingo
dutela eta elkarrekin lan egiteko
prestasuna, konprometitzeko
adierazpena.

Zer den kasualitatea, baina
euskarazko 23 komunikabidek
elkarrekin egin dugun zuzeneko
telebista saio eredugarriaren ha-
sierako iragarki inkrustatuetako
batean honelako esaldia entzun
dugu: «Gaur egun handia izan li-
teke». Ogitartekoak saltzen di-
tuen denda kate katalan baten
iragarkia zen, eta kasualitatea
izango da. Egun handia izan da
gaurkoa, gure herriaren historia
politikoan gogoratuko dena, ba-

tik bat jarraipena badauka; eta
sustatzaileek behin baino gehia-
gotan adierazi dute gaurkoa ez
dela helmuga, abiapuntua baizik.
Udazkena iradoki dute, gaurkoa
mamitzeko tenorea.

Antz handia dauka ekinaldi
honek Katalunian azken urteo-
tan egindakoekin; eta ikusi dugu,
eta ikasi, gaurkoa bezalakoei se-
gida ematea dela giltzetako bat.

Ez da eztabaida antzuetan den-
bora galtzeko garaian, ezta herri-
tarrak eta erakunde publikoak
lehian jartzeko unea ere. Denon
beharra dauka gure herriaren
erabaki eskubideak, eta horren
aplikaziotik ondoriozta litekeen
prozesu interesgarri bezain zai-
lak. Erakunde publikoek nekez
lortuko dute ezer herritarren
hauspoa gabe, eta herritarrei oso
nekeza egin zaie aurrera era era-
ginkorrez egitea, herritarrek be-
rek aukeratutako erakunde pu-
blikoen lana gabe.

Nor bere jardunean, elkar
errespetatuz baina konplizitate-
an, bakoitzaren denbora ezagu-
tuz, elkarrekin egiteko garaia da.

Deskalifikazio merkeak etorri-
ko dira gaurkoaren ondoren, in-
darra kenduko diote gaur egin-
dakoari, gizartea zatitzen duela
ikusarazi nahi izango digute; bai-
na gaurkoaren garrantzia ikusten
ez dutenek hotza pasatuko dute.

Katalunian berandu iritsi zi-
ren, edo ez dira oraindik iritsi, eta
hotza sentitu dute, berriki katala-
nek sentiarazi dietenez.
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DURANGO. Eskuak goratuz hasi dute, Durangoko Landako gunean, 0 kilometroan, erabakitzeko eskubidearen aldeko giza katea, eguerdian . GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS

ARRASATE. Ortuzar EBBko presidentea. Gazte bat albo batera, eta bi gudari bestera. G. GARAIALDE / ARP ELORRIO. Pozarren, eskutik helduta, dozenaka lagun, Elorrion. RAUL BOGAJO / ARGAZKI PRESS
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ZUMARRAGA. Erabakitze eskubidearen aldeko olatua herri sarreran. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS

EZKIO-ITSASO. Jendetza bildu da Ezkio parean ere. ANDONI CANELLADA / ARGAZKI PRESS ORMAIZTEGI. Takolo pailazoak ere parte hartu du gaurko katean. ANDONI CANELLADA / ARP
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ARBIZU. Jendetza bildu da Sakanan, Beriainen magalean. IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS LIZARRUSTI. Hasier Arraiz Sortuko presidentea, giro onean. J. ZABALZA / A. PRESS

ATAUN. Ozen entzun da adarra Lizarrustin gora. JON URBE / ARGAZKI PRESS BEASAIN. Dantzariak eskuz esku errepidean. JUAN CARLOS RUIZ / ARGAZKI PRESS
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IRUÑEA. Jendea, umore onean. IDOIA ZABALETA / ARP IRUÑEA. Giza katea, amaieran. I. ZABALETA / ARP

IRURTZUN. Joaldunak. J. MANTEROLA / ARP IRUÑEA. Musika ez da falta izan. I.  ZABALETA / ARP
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Jokin Sagarzazu 

Katea eginda, aurrera egiteko
unea iritsi da. Eskubideak ez dire-
lako aldarrikatzen, egikaritzen
baizik. «Esanak ekintza bihur
daitezen, ilusioak jarrera bihurtu
behar ditugu eta jarrerak erabaki-
men». Mezu hori zabaldu dute
Gure Esku Dago plataformako ki-
deek, labur eta argi, giza katea
amaituta eginiko lehen balora-
zioan. Aurrera begira jarri dira.
Mobilizazioan parte hartu eta ba-
bestu duten norbanakoen bu-
ruan dagoen galdera nagusiari
erantzun nahirik: eta bihartik au-
rrera zer? «Konfiantza eta elkar-
lana gure auzo eta herri bakoitze-
ko txoko orora behar dugu heda-
tu», azaldu dute. «Hori da bihar
hartuko dugun erabakia zilegi
egingo duena, horrek bihurtuko

baitu zilegi dena errealitate», az-
pimarratu dute.

Mezu hori zabaldu dute Iruñe-
tik Durangora. Eta haren oihar-
tzuna entzun da Etxarri Arana-
tzen, Lazkaon, Bergaran eta Giza
katearen bide osoan zehar. Mila-
ka lagunen aurrean. Horiek guz-
tiek zergatik parte hartu duten,
zerk bultzatuta, argi dute Gure
Esku Dago-koek. Hitz bitan la-
burbildu dute: ilusioa eta elkarla-
na. «2014ko ekainaren 8an esku-
tik elkarri heldu diogun herrita-
rrak gara Durangotik Iruñera
bitartean ilusio berri bat piztu den
lekuko. Hona, ordea, banan-ba-
nan eta ahoz aho egindako lanak
ekarri gaitu. Herritarron arteko
sare hau kimu bat da, gaurko al-
darria biharko erabaki bihurtuko
duen lorearen kimu», nabar-
mendu dute.

Mezu bera irakurri dute ibilbi-
deko gune nagusietan, baina ho-
rrekin batera baita ere entzun
dira herritarren hitzak, herri eta
auzo ezberdinetako plataforme-
tako kideenak. Iruñean, Ipar Eus-
kal Herriko ordezkariek, esatera-
ko, «mugaz gaindi» eskua luza-
tu, eta azpimarratu Iparraldean
ere lanean ari direla erabakitzeko
eskubidea gauza dadin; gogoratu

dute hiru lurraldeentzako «for-
ma propioa» galdegin dutela Pa-
risen aurrean eta ideologia ezber-
dinetako jendea bildu dela alda-
rrikapenean. Etxarri Aranatzen
independentziari buruzko galde-
keta antolatu zuen plataformako
kide batek hartu du hitza eta, ha-
rekin batera, Gure Esku Dago-ren
Gasteizko plataformako beste ba-
tek. «Eskubidea» azpimarratu
du aurrenak, eta «aniztasuna»
hurrenak. Lazkaon, Bilboko In-
dautxukoek nabarmendu dute
auzo osoa bat bildu dutela askota-
riko ekitaldien bidez. Antzera
mintzatu dira Bergaran hitza har-
tu duen barakaldarra. «Hitzez
ezin dugu laburtu azken urtean
batean eta bestean egin duguna:
norberaren eta parekoaren irri-
barretan neurtu liteke, sortu di-
ren konfiantza horietan, saretu
garen herritarron borondateetan,
bataren eta bestearen artean erai-
ki ditugun zubietan», azpimarra-
tu dute Gure Esku Dago-koek.

«Kimua lore»
bihurtzeko
momentua
Gure Esku Dago-k azpimarratu du «ilusioak eta
elkarlanak» batu dituztela herritarrak b Lanean
jarraitzeko eskatu dute, « ekintzara pasatzeko»

Milaka gaztek parte hartu dute giza katean; irudian, Elorrio. RAUL BOGAJO / ARP

POLITIKARIEN HITZAK  

bbb «Badira ninian betiko graba-

tuta geratzen diren irudiak. Gaur-

koa horietako bat da»

Mertxe Aizpurua

Udalbiltzako lehendakaria

bbb «Propaganda egiteko mun-

tatu dute. Nafarrok hautetsontzie-

tan erabaki dugu nafar eta espai-

niar izan nahi dugula»

Yolanda Barcina

Nafarroako Gobernuko presidentea

bbb «Errespetatzen dut katea,

baina adostasunak bilatu behar

dira, mugak gainditu, ez muga

gehiago sortu»

Javier de Andres

Arabako diputatu nagusia

bbb «Gazte eta gudariekin batera

aldarrikatu dugu erabakitzeko es-

kubidea»

Andoni Ortuzar

EAJren EBBko presidentea

bbb «Nork nahi du bere ordez

bestek erabakiak hartzea? Egoera

prepolitiko batean gaude»

Laura Mintegi

EH Bilduko legebiltzarkidea

bbb «Ez da egia erabakitzeko es-

kubideak mugak jartzen dituela

nazionalista eta ez-nazionalisten

artean. Printzipio demokratiko bat

da, herritar guztiona»

Gemma Zabaleta

PSE-EEko kidea

bbb «Independentziaren aldeko

haizea dabil»

Joseba Azkarraga

Eusko Jaurlaritzako Justizia sailburu ohia

bbb «Erabakitzeko eskubidea ez-

kerraren betiko aldarrikapena da.

Bide berri bat ari da irekitzen, eta

bide horretan batzen gaituenak

izan behar du oinarria»

Jose Luis Uriz

PSNko kide ohia eta PSCko militantea

bbb «Euskal Herria, gauza han-

diak egiten dakizkien herri txikia»

Joseba Permach

Sortuko kidea

bbb Demokrazian sakondu behar

da, eta horrek eskatzen du eraba-

kitzeko eskubidea aintzat hartzea»

Jose Navas

Ezker Batua
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Jon Maia

Bertsolaria

Esku bidea

G
aur elkarbizitza ari-
keta handi bat egin
dugu. Eta onena da
gaur egin duguna ez

digula inork agindu, guk era-
baki dugula. Guk, herritarrok,
pauso bat aurrera eman dugu
eta iniziatiba hartu dugu. Bere
momentuan bi, hiru edo lau
lagunek egin zutena, orain
milaka lagunek egin dugu. 

Pertsonen arteko konfian-
tzan oinarrituta abiatu zen
mugimendu hau. Helburu eta
herri proiektu desberdinak
dituzten pertsonen arteko
konfiantzan. Nik ikusi dut eta,
beraz, sinisten dut. Hori isla-
tzen saiatu ginen Gazta zati
bat egin genuenean: egia eta ez
propaganda, zintzotasuna eta
ez mezu interesatua, denentzat
balio zezakeen eredu bat eza-
gutaraztea, ia notario lanak
eginez, kamera eskuetan. Ikus-
lea bera historiaren protago-
nista izan daitekeela genioen.

Erabakitze eskubideak berak
adina, kasu honetan prozesuak
berak hartzen baitu garrantzia.
Nola sortzen den mugimendu
hau, zein zailtasuni aurre egi-
nez, zein jendarte testuinguru-

tan. Nola norbanako batzuek,
libreki eta beraien buruez gain-
di doan motibazio bati eran-
tzunez, ausardiaz eta helduta-
sunez blokeo egoera batean
dagoen eskubide baten bila
ekiten dioten, Idiazabal izene-
ko herri txiki batean.

Sinplea dirudi, baina ez da.
Ez gure herrian, behintzat.
Zauriak, minak, aurreiritziak,
etiketak, errezeloak, beldurrak,
zalantzak, militantziak, des-
berdintzen gaituena azpima-
rratzearen joera, bestearen
arrakastaren nahirik eza eta
abar oztopo izan dira eta dira
euskal jendartearen harrema-
netan. Denok egin behar dugu
barne ariketa hori. Nik egin
behar izan nuen. Gaur ere
denok ari gara hori egiten kate
hau osatzean. Modu berri bat
da, bide berri bat, jendarte
sanoago baten adierazle. Mugi-
mendu honek ez du soilik era-
bakitze eskubiderantz bidea
jartzen, auzoz auzo eta herriz
herri zubiak eraikitzen ari da
eta urteetako harreman gaizto-
tuak eta hesi psikologikoak
garbitu eta gainditzeko formu-
la bat bihurtzen ari da.

Mugimendu honek duen
bertute nagusietakoa sortzez
garbia izatea da. Eta garbitasun
hori ikusi du jendeak, eta
horrela izan da gai deialdi honi
erantzuteko, konfiantza 
duelako, badakielako bera 
dela hemen protagonista eta 
ez bere gainetik dagoen beste
inor.

Eta badu beste zerbait bere
alde: jendeak aurrera egin nahi
du. Jendeak harreman sanoak
nahi ditu. Eta jende askok ez
zuen ikusten nola, ez zekien
nondik. Orain bai, bide bat
ikusi dute. Eta jendearen
gehiengoa elkarbizitzarako
dago. Jendeak esperantza nahi
du. Eta, batez ere, jendeari ez
zaio gustatzen menpeko egoera
batean bizitzea. Jendeak libreki
erabaki nahi du, ez inposizioz.
Eta jendea sinisten hasi da
eskatzen duena bere bizitzaren
gaineko zerbait dela, eta erabat
demokratikoa dela, demokra-
zia gehiago dela. Jendea ondo
sentitzen da pauso bat aurrera
emanez. 

Berritasun gehiago: mugi-
mendu honek aurreiritzirik
gabe funtzionatu du 
hasieratik, hasieratik osatzen
duten pertsonek ez 
dituztelako. 

Mugimendu honek beste
hizkuntza bat erabiltzen du,
beste kode bat, beste hitz
batzuk. Eta are garrantzitsua-
goa dena, begiratzeko beste
modu bat. Mugimendu honek
ilusioa pizten du eta, are sako-
nago, ilusioa kudeatzen du. 

Ilusioa dugulako. Baina ez
ilusio bat, lilura bat. Ez da ilu-
sio bat, ilargira joatea izan dai-
tekeenaren modukoa. Ilusioa

esaten dut, sabelean sentitzen
dena, ez basamortuan nora
ezean ikusten den irudi ez-
erreala. Ilusioa, bide ona hartu
dugula sentitzen ari garelako.
Ilusioa gauzak egiteko modu
berri bat gauzatzen delako. Ilu-
sioa ehunka autobus eta mila-
ka lagun garelako. Ilusioa
erronkaren aurrean lortutako
garaipenak, ilusio jendetzak.
Ilusioa une jakin batean denak
elkar konektatuta egongo gare-
la jakiteak eta sentitzeak. Ilu-
sioa gure bizitzaren norabidea-
ren jabe izateak. Ilusioa
jendearen elkarrizketetan eta
aurpegietan ilusioa ikusteak.
Ilusioa ilusioa hitza ilusioz era-
biltzeak. Ilusioa ilusoa izateko
beldurrik gabe. Ilusio handia. 

Eta hankak lurrean, ilusio
honek forma bat hartu du
gaur, milaka lagunez 
osatutako giza katea. Gaurkoa,
Euskal Herriaren mapari
marraztu diogun irribarre
luzea izan da. 

Gaur ez dugu gure eskuetan
etorkizuna irakurri, ez. Eskuek
eurek beren etorkizuna idatzi
dute. Ez dugu zortearen esku
utziko. Ez dugu beste inoren
esku utziko, esku hutsiko.
Gure esku hartu dugu. Gaur
ariketa handi bat egin dugu.
Hariketa bat. 

Gaur gure lurrean inoiz ikusi
dugun esku bide handiena
gauzatu dugu. Giza esku bide
bat, esku bide kolektibo bat,
parte hartu nahi ez dutenek ere
laster gozatu ahal izango duten
eskubiderako bidea. 

Ez gara ari utopiez, ez gara
ari ametsez. Jadanik badakigu
gure esku dagoen zerbaitez ari
garela.

Gaur gure lurrean
inoiz ikusi dugun

esku bide handiena
gauzatu dugu. Giza
esku bide bat, esku
bide kolektibo bat,

parte hartu nahi ez
dutenek ere laster

gozatu ahal izango
duten eskubiderako

bidea. Ez gara ari
utopiez, ez gara ari

ametsez. Jadanik
badakigu gure esku

dagoen zerbaitez ari
garela
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Toti Martinez de Lezea

Idazlea

Gure Esku Dago:
zergatik

O
raina ulertzeko, ira-
ganaren berri jakin
beharra dago, he-
rriak baziren-eta es-

tatuak sortu aurretik ere, eta gi-
zon-emakume libreak baziren-
eta herriak sortu aurretik ere.
Nork bere burua gobernatzeko
eskubidea, jakina, eskubide legi-
timoa da, garai guztietako per-
tsona argi guztiek onartua, betie-
re estatu politiko bati badagokio
eta estatu horrek finantza balia-
bideak eta nazioarteko politikako
kide gorenen babesa badu. Eus-
kal Herria hondar ale txiki bat da
mundu globalizatu batean, eta

hor indartsuenek baino ez dute
bizirik irauten. Euskal herritar
guztiok elkarturik, apenas osatu-
ko genukeen planetako hiririk
handienetako baten parte txiki
bat; ez dugu armadarik, ez petro-
lio eta urrerik ere..., ez dugu gerra
bat irabazteko edo borondateak
erosteko balio duen ezer. Gure
historia guztian, bi gudu besterik
ez dugu irabazi: bata, 587an, Zu-
beroan, frankoen errege Gontra-
nen armadaren kontra; bestea,
Orreagan, 778an, hura ere fran-
koen kontra. Hain zuzen, aspaldi
behar genuen lurraren gainalde-
tik desagertuak, ehunka herri de-

sagertu diren bezala, gaur egun
oroimenean ere ez daudenak.

Eta, hala ere, hementxe gaude,
eta Historiako Inperio handiak,
berriz, deseginak dira, uretan
azukre koskorra bezala. Zerga-
tik? Galdera interesgarria, inon-
dik ere.

Mendeen joanean, gure lurra
estutuz joan da, lehengoaren er-
dia izateraino; konkistatu egin
gaituzte; inposatu egin dizkigute,
eta guk onartu, lege arrotzak,
hizkuntza arrotzak, gurekin ba-
tere zerikusirik ez zuten ohiturak
eta politikak, eta gutako askok
bere burua saldu du, botere tru-
ke, aberastasun truke. Behin eta
berriz, bazirudien amore emango
genuela, halako batean egia izan-
go zela harako domuit vascones
hura, baina ez da hala izan.

Bi menderatze mota daude:
politikoa eta kulturala. Politikoa,
gaur egun, egiazkoa da; kultura-
la, ez. Euskal populuak bere kul-
turari esker segitzen du bizirik,
kultura horri eutsi baitio mende-
rik mende, gurasoengandik
seme-alabengana pasatuz; kan-
potik etorri direnei ere transmiti-
tu zaie, eta kanpora eraman, abe-

rritik alde egin behar izan dugu-
nean; kulturari euste horrek eka-
rri du euskara indartsu suspertu
izana, eta tradizioa eta memoria
gorde izana; horri guztiari esker,
milaka, ehunka mila euskal he-

rritar biltzen dira, behin eta be-
rriz, beren kultura aldarrikatze-
ko, beren hizkuntza, musika, ar-
tea, literatura, argitalpenak, dan-
tzak, belaunaldiz belaunaldi iritsi
zaion guztiaren maitasuna. Hori-
xe da gure indar itzela; ezin sine-
tsizko indarra, hain zuzen, nazio
bat estatu politiko bat baino
gehiago dela ulertzen ez duena-
rentzat eta ulertu nahi ez duena-
rentzat. Nazioa sentimendu sa-
kon bat da —eta baduzu edo ez
duzu—, herri baten parte sentia-
razten dizuna; herri hori ez da 
ez hobea eta ez okerragoa besteak
baino, baina zurea da, askatasu-
nez hala erabakita.

Nire erabakiz, parte naizen he-
rri hau maite dut, bere berezita-
sun, bere on-gaitz guztiekin. Ba-
tzuetan, amorratu egiten nau;
bestetzuetan, hunkitu egiten
nau, negar eginarazteraino. 
Hemen bizi naiz eta hemen hilko
naiz, baina, Amariren etxean
gure arbasoekin elkartzen ez nai-
zen bitartean, niretarrekin batera
ibiliko naiz, eta haiekin batera
egongo naiz, besteak beste, Gure
Esku Dago deritzon abentura 
berri eder honetan.   

Nazioa sentimendu
sakon bat da, 

herri baten parte
sentiarazten dizuna;

herri hori ez da 
ez hobea eta ez

okerragoa besteak
baino, baina zurea

da, askatasunez hala
erabakita
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«100.000 asko dira;
batez ere, kontuan
izanda hedapena ez
dela egokiena izan»

Jon Leza 
Legutio, 47 urte b

102. km, Etxarri Aranatz

«Erabakitzeko eskubidea eskatze-

ko beharrak ekarri nau; gutxienez,

erreferendum bat egin dezagun.

Orain arteko urratsen artean beste

bat da hau: beste urrats txiki bat,

baina izan daiteke inflexio puntua.

Izan ere, pertsona asko mobilizatu

dira. 100.000 kopuru handia da;

alde batetik, Euskal Herriko biz-

tanleria kontuan izanda; eta, bes-

tetik, nire ustez zabalkundea ez

delako egokiena izan, eta, hala

ere, jende asko etorri delako».

«Europari erakutsi
behar zaio
badagoela erabaki
nahi duen jendea»

Josune Gorroño 
Aretxabaleta, 56 urte b

18. km, Kanpazar

«Euskal Herriarentzat aukera bat

topatzeko asmotan etorri naiz. Ea

gauza bateratu bat egiten dugun

erabakitzeko eskubidearen alde.

Orain arte kasu handirik ez digute

egin, baina guk gurean jarraituko

dugu. Benetan mugimendu bate-

ratu bat osatzen bada, eragina

eduki dezake. Ondoan Katalunia-

ko esperientzia daukagu, eta

Europari erakutsi behar zaio

badagoela erabaki nahi duen jen-

dea».  

«Oso interesgarria
izan da giza katea,
politikatik kanpoko
herri ekintza delako»

Oier Loiola 
Bergara, 33 urte b

29. km, Bergara

«Mugimendu polit bat sortu da,

politika mundutik apartekoa, eta

herritarrok hartu dugu horren

ardura. Pauso eder bat da aurrera

egiteko, eta espero dut honek

guztiak zerbait ekartzea atzetik.

Politikariek ere pentsatu egin

behar dute horretan; pentsatu

behar dute ardura bat badutela

herritarrekin. Oso interesgarriak

izan dira dinamika eta giza katea

bera; hain zuzen, politikatik kan-

poko herri ekintza direlako».

«Tristea ere bada
hau antolatu beharra
berez eskubide bat
dena defendatzeko»

Itziar Lizarraga 
Bergara, 57 urte b

29. km, Bergara

«Oso egun berezia da gaurkoa,

eta jende asko bildu gara hemen,

aurrez espero baino gehiago, as-

koz gehiago. Ea behingoan entzun

behar dutenek kasu egiten digu-

ten. Baina, alde batetik, tristea ere

bada halako egun bat antolatu be-

harra berez gure eskubide bat be-

har lukeena defendatzeko. Gaur-

koaren ondoren, espero dut aurre-

ra begira ere jarraipena izatea

ekinaldi honek, denerako beharra

izango da eta». 

«Menpekotasuna
barneratua dugu:
sinetsi behar dugu
gure esku dagoela»

Patxi Agirrezabal 
Zarautz, 57 urte b

32. km, Urretxu

«Esperientzia ederra izan da. Gaur

egin dugunak bide onetik goazela

adierazten du. Baina arazo bat

daukagu: herri libre bat garela si-

nestea gure esku dago. Nik beti

entzun dut etxean: ‘Gure aurreko-

ak joan ditun lortu gabe, eta gu ere

joango gaitun’. Ni ere etsita nen-

goen seme-alabei esaten guk ere

ez genuela ikusiko. Menpekotasu-

na barneratuta daukagu, baina si-

netsi behar dugu gure esku dago-

ela, eta horretarako balio izan du».

«Lehen pausoa da.
Ezin gara beti atzetik
ibili: aurrea hartzeko
garaia da»

Ines Beitialarrangoitia 
Eibar, 51 urte b

29. km Bergara

«Dokumentala ikusi genuenean,

oso ideia polita iruditu zitzaigun, eta

parte hartu behar genuela pentsatu

genuen, zalantzarik gabe. Bagene-

kien erronka handia izango zela,

baina, Bergarako bilakaera ikusita,

ohartu ginen aise lortuko genuela:

han 600 lagun behar ziren, baina

berehala eman zuten izena 900ek,

eta, azkenean, 1.100 etorri gara. Ziur

nago zerbaiterako balioko duela;

entzungo dute. Lehen pausoa da,

baina handia. Ezin gara beti atzetik

ibili: aurrea hartzeko garaia da».

«Keinu indartsua da,
eta, gainera, hor
dago Kataluniako
aurrekaria»

Jon Lopez de Gereñu 
Eibar, 55 urte b

31. km, Bergara

«Erabakitzeko eskubidearen alde-

ko aldarrikapenarekin ados nago-

elako etorri naiz. Herritik jaio den

ekinbide bat da, ez alderdietatik

sortua. Horregatik, espero nuen

arrakasta: jendeak ondo erantzun

du, eta ekinbidea festa giroan hartu

du. Autobusetan-eta, oso giro ona

dago. Eta lehenbiziko urrats bat da.

Gobernu honekin ez dakit askota-

rako balioko duen, baina presio

egiteko modu bat da. Keinu bat da,

keinu indartsua, eta, gainera, hor

daukagu Kataluniako aurrekaria». 

«Jai giroan etorri
gara, baina
aldarrikapena 
ahaztu gabe»

Estitxu Gurutzeaga 
Andoain, 30 urte b

103. km, Etxarri Aranatz

«Egun garrantzitsua da gaurkoa,

herri honek erabakitzeko eskubi-

dea daukala aldarrikatzen ari gare-

lako. Herritar guztiok eduki behar

genuke hitza: gure esku dago. Jai

giroan etori gara, baina aldarrika-

pen hori ahaztu gabe: erabakitze-

ko eskubidea denok eduki behar

genukeela. Hemen bildu den jen-

de guztiarekin, argi ikusten da

Euskal Herrian eskubide horren al-

deko sentimendu indartsua dago-

ela. Eta hau hasiera besterik ez

da». 

«Jende askok eman
du izena. Entzun
behar duenak
entzungo du»

Eider Hernandez 
Urkabustaitz, 30 urte b

103. km, Etxarri Aranatz

«Hauxe zen momentua halako zer-

bait egiteko, herri gisa indarra bil-

du eta aldarrikatzeko Euskal He-

rrian bizi garela. Eguna garrantzi-

tsua da, eta hemendik aurrera

pauso gehiago ematea espero

dut. Ez dakit zenbateraino gertatu-

ko diren eman beharreko pauso-

ak, baina baietz espero dut, pixka-

naka emango direla. Hasieran, gu-

txiago izango ginela ematen zuen,

eta, denborarekin, jende pila ba-

tek eman du izena. Entzun behar

duenak entzungo du».

«Autobusera
igotzeko biltzen ari
ginela piztu zaigu
halako poz txiki hori»

Amaia Olazabal
Zarautz, 30 urte b

42. km, Urretxu

«Oso pozik nago eguna heldu de-

lako, eta emozio pixka batekin ere

bai. Autobusean oso gustura eto-

rri gara: igo aurretik, denok biltzen

ari ginela, jada piztu zaigu halako

poz txiki hori; oso giro positiboa

sortu da. Gaurkoa erabakitzeko

eskubidearen aldeko aldarri bat

da, eta uste dut gure esku dagoen

gutxi hori, edo handi hori, egin be-

har dugula. Zerbaiterako balioko

duena? Bueno, gutxien-gutxienez

zerbaiten irudikapena izango da,

eta hori ez da gutxi».
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«Autodeterminazioa
Europa osoan
defenditu beharreko
eskubide bat da»

Derv Uhellou Meyler 
Bretainia, 27 urte b

42. km, Urretxu

«Duela hiru aste izan nuen giza ka-

tearen berri, eta parte hartzea era-

baki nuen.Euskal Herriaren auto-

determinazioak gure herriarekin

ere badu lotura: nazioarteko esku-

bide bat da, eta Europa osoan de-

fendatu behar litzateke. Giza kate-

ak ikusgarritasuna ematen dio, eta

elkarri indarra emateko balio du.

Ez nuen espero hainbeste jende

elkartzea, eta niri indar handia em-

ten dit: Frantzian ez da hitz egiten

autodeterminazioaz, eta Bretai-

nian ere, oso gutxi».

«PP eta PSOE urduri
jartzen dira jendeak
hitz egin nahi duen
bakoitzean»

Paco Terreros 
Lesaka, 74 urte  b

109. km, Itza

«Nazkatuta nagoelako etorri naiz,

sentitzen dudalako ezin dudala

adierazi nire nahia. Espainiako Go-

bernuko PPko eta PSOEko jende

hori guztia urduri jartzen da herri-

tarrek hitz egin nahi duten bakoi-

tzean. Erabakitzeko eskubidea

gauza demokratikoa eta beharrez-

koa da, eta ezin da horren kontra

egin. Horregatik, beharrezkoa iru-

ditzen zait gaurko ekinbidea: plu-

rala da, eta modu bat da errateko

aski dela, gezurrez nazkatuta gau-

dela».

«Giro onean igaro
dugu ordu erdia, eta
soraluzetarrok girotu
dugu kilometroa»

Ramon Lazkano 
Soraluze, 55 urte b

32. km, Bergara

«Oso aldarte onean igaro dugu

giza katearen ordu erdia. Gainera,

soraluzetarrok girotu dugu kilo-

metroa; eguraldiak lagundu du,

eta oso ondo pasatu dugu. Espe-

ro genuen arrakasta: Soraluzen

erraz bete genuen hasieran 

jarritako helburua —400 lagun

biltzea—, baita gainditu ere. Ez

dakit ekitaldiak zenbateraino

balioko duen, baina halako eki-

taldi bati erantzuna eman behar

zaio: klase politikoak kasu egin

behar dio».

«Eszeptikoa naiz
horrelako gauzekin,
baina esperantzaz
etorri naiz»

Josu Aiastui 
Arrasate, 43 urte b

18. km, Kanpazar

«Ni nahiko eszeptikoa izaten naiz

horrelako gauzekin, baina espe-

rantza guztiarekin etorri naiz gaur,

beste aldeari erakusteko nahi bat

badagoela hemen. Nahi bat bada-

goela euskal herritarrok erabaki-

tzeko zer izan nahi dugun. Estatua-

ren aldetik, ez dut askorik espero,

beti bezala zartagina ondo helduta

dauka eta. Baina, gure artean,

behintzat, mantendu dadila bizi-

bizirik nahi hori. Eta horrelako

ekintzak beharrezkoak dira horre-

tarako».

«Euskal Herri
burujabe baten
aldeko beste pauso
bat ematera gatoz»

Jon Urdiñeta 
Azpeitia, 36 urte b

18. km, Kanpazar

«Euskal Herri burujabe baten

aldeko beste pauso bat egiteko

esperantzan etorri gara hona.

Aurrera begira, beti dago hor

esperantza, eta, Gure Esku Dago-

k martxan ipini duena bezalako

ekinaldiak egitean, beti lortzen da

zerbait. Gu txikiak gara, eta pauso

txikian joan ohi gara, baina beti

aurrera. Hori izan da beti euskal-

dunon ezaugarria, eta horrela

jarraituko dugu. Baina pausoak

modu honetan emanda, lortuko

dugu zerbait».

Jendea gogotsu, Durangon. MARISOL RAMIREZ /ARP
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Enekoitz Esnaola 

Gure Esku Dago-ren eta Herrial-
de Katalanetako Omniun Cultu-
ral elkartearen lankidetzari esker,
katalanen giza gaztelu bat egin
dute Iruñean, giza katearen on-

doren. Hartu-eman horri garran-
tzi handia ematen dio Muriel 
Casalsek (1945, Avignon, Okzita-
nia), Omnium Culturaleko presi-
denteak.
Iaz, Katalunian egin zenuten

giza kate erraldoi bat. Orain,

Euskal Herrian egin da. 

Eta zenbat pozten garen katala-
nok giza kate hau ongi atera iza-
naz eta gizarte zibilak erabakitze-
ko eskubidearen aldarrikapenari
halako bultzada eman izanaz!
Katalanontzat, zenbaterainoko

garrantzia izan zuen? 

Handia. 2012ko Diadako mani-
festazioa izugarria izan zen, eta
iazko giza katea ere, egundokoa.
Ondorioz, politikariak baldintza-
tu egin ditu gizarte zibilak. Guk,
Katalunian eta Euskal Herrian,
dinamika honekin segitu behar
dugu espazioak zabaltzen eta in-
dar handiagoa lortzen.
Iruñean ez ezik, munduko beste

zazpi lekutan ere egin dituzue

giza gazteluak. Zergatik? 

Gure aldarrikapena are gehiago
nazioartekotu nahi dugulako
gauzatu ditugu zortzi giza gazte-
luak. Espainiako Estatua aurka
dugu, baina munduan gero eta

babes handiagoa daukagula na-
baritzen hasi gara. Oraingoz, ez
ditugu gobernuen edo bestelako
agintarien aldeko adierazpen
handiak izango, baina Espainia-
rekiko presio suabe eta jatorra
areagotuz joango da. Giza gaztelu
hauek kontzientziazio tresnak
izan dira.
Munduan zenbaterainoko infor-

mazioa dute Kataluniako egoe-

raz? 

Oraintxe dela gutxi arte, atera-
tzen zinen kanpora, eta jendeak
ez zekien zer gertatzen ari den
Katalunian, ez zekien zer jarrera
ukatzaile duen Espainiako Esta-
tuak gurekin. Orain, gero eta jen-
de gehiagok daki. Badakite herri
bat dela Katalunia, gure etorkizu-
na erabaki nahi dugula eta aldarri
hori modu baketsuan egiten ari
garela.
Euskal Herria eta Kataluniaren

arteko harremanaz zer diozu? 

Historikoki senidetze handia
dago bi herrion artean, eta orain
uste dut hartu-eman hori indartu
egingo dela. Demokrazia auzi bat
dago bi herriotan, eta jarrera de-
mokratiko bat izanda ari gara bo-
rrokatzen. Segi dezagun batera!

«Indartu egingo
da Kataluniaren
eta Euskal
Herriaren arteko
harremana»

Muriel Casals 

Omnium Cultural-eko burua
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Irene Arrizurieta Iruñea

Eguraldiaren antzera, giroa bero
egon da Iruñean. Zer esanik ez
Antoniutti parkean, Gure Esku
Dago-ren giza katea amaitu den
tokian. Herritarren etorria, gero
eta handiagoa. Denak alai, jai gi-
roan. Nafarroako banderak, iku-
rrinak, senyera-k zeramatzaten
hainbatek. Guztion ahotan, era-
bakitzeko eskubidearen aldeko
aldarrikapena. 

Giza kateari musika jartzen ari-
tu dira Iruña txaranga, San Fer-
min peñako joaldunak..., eta han
ikusi dira guztien gainetik nabar-
mendu diren giza dorreak ere.
Bartzelonatik etorritako Colla de
Sant Vicens dels Horts taldekoak
parkean ziren 10:00etarako, giza
dorrea prestatzeko. 170 laguneko
taldeak —140 heldu eta 30 haur—,
zuriz eta laranjaz jantzita, behin
baino gehiagotan altxatu du giza
dorrea. Lehena 12:00etan egin
dute. Lehenik, dorrea sostenga-
tzeko 50-60 laguneko talde trin-
koa osatu dute; borobil bat osatu
dute, giza lerro ezberdinak jarriz;

gero, enborra, hiru lagun bata
bestearen gainean jarrita; eta
atzetik azkar batean igo da, kasko
beltza buruan, Neus Muñoz 10 ur-
teko haurra, 28 kilokoa. Eskua al-
txatu, eta Caralans want to vote
leloa idatzia zuen oihala bota du
airera. Dorrea bukatua dela adie-
razteko, eskua altxatu, eta behe-
ra. Europako beste zazpi hiriburu
eta Kanada eta Txile hautatu ditu
Omnium Cultural elkarteak gaur
giza dorreak altxatzeko. Catalans
want to vote. Human towers for
democracy du izena ekimenak,
eta helburua da kataluniarrek eu-
ren etorkizuna erabaki nahi dute-
la entzunaraztea. Berlin, Brusela,
Geneva, Lisboa, Londres, Paris eta
Bartzelona dira beste hiruburuak;
Kataluniako hiriburuan lau izan-
go dira. «Horien bitartez, Euro-
pan gure ahotsa sentitu nahi

dugu, munduari esan katalunia-
rrok gure etorkizuna demokrati-
koki erabaki nahi dugula». Guz-
tira, 1.000 casteller baino gehiago
mobilizatuko dira gaur Europan
eta Ameriketan. 

Lehen giza gazteluaren ondo-
tik gehiago ere eraiki dituzte.
Bigarrenean, hiru enborreko bat
egin dute. Hiru dorretako punte-
tan hiru haur, bakoitzak bandera
bat erakutsiz: ikurrina, Nafarroa-
koa eta senyera. Bukatzean txa-
loka hartu dituzte giza katea egi-
ten ari zirenek. «Independentzia,
independentzia» oihukatzen
dute han eta hemen, eta erabaki-
tzeko eskubidearen alde ere oihu
egin dute behin baino gehiago-
tan. 

Oihu eta txalo artean, emozioa
eta aldarrikapena eskutik hartu-
ta, Gure Esku Dagoren giza katea-
ren aldekoa etorri da gero, 14:00
aldera. «Gazteenetik zaharrene-
ra, kolore guztietakoak. Elkarla-
naren adibide bat da, kohesio so-
zialaren ikur bat. Kataluniarrak
garenaren eta izan nahi duguna-
ren marrazkia», azpimarratu du
Javier Gonzalez taldeko ordezka-
riak.

Giza dorreak Iruñetik mundura 
12:00 aldera altxatu dute giza dorrea Colla de Sant Vicens dels Horts taldekoek, Europako beste
zazpi hiriburutan altxatzearekin batera b Jendez mukuru egon da Antoniutti parkea

Eguerdian egindako giza gaztelua. BERRIA
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