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Argindarraren autopistak

Abiada hartu du Gueñes eta Itsaso artean goi tentsioko kable sarea eraikitzeko egitasmoak b Aurten
hasi nahi ditu eraikitze lanak REE Red Electrica Española enpresak b Protestan ari dira herritarrak 2-5
b

M-8

umeok
o emakdugu
HITZAk
egin
greba

Gipuzkoako Hitza-ko emakumeek bat egin dute Martxoaren 8ko greba deialdiarekin, eta, beraz, atzo landu behar zituzten albiste eta iritziak hutsik ageri dira.
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Gueñes-Itsaso
goi tentsioko linea
Azpiegituraren egoera

Ia hamar urte egin ditu geldirik
Gueñes eta Itsaso artean goi tentsioko
kable sarea eraikitzeko proiektuak,
baina abiada hartu du berriz ere:
bi agiri besterik ez du falta
Red Electrica Españolak, eta,
aurreikuspen guztien arabera,
aurten lortuko ditu. Herri kaltetuak
proiektuaren aurka azaldu dira.

GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2018ko martxoaren 9a

REE enpresak aurten hasi nahi ditu
Gueñes-Itsaso goi tentsioko linea eraikitzeko
lanak.. JON URBE / ARGAZKI PRESS

Goi
tentsioko
arrakalak
Ainhoa Larrabe Arnaiz

a hamarkada bat lozorroan eman ondoren,
abiadura biziz hartu dute Gueñes (Bizkaia) eta
Itsaso arteko goi tentsioko linearen proiektua.
Ez kasualitatez. Gatikatik (Bizkaia) Cubnezaisera (Frantzia) urpetik doan goi tentsioko kable sarea eraikitzeko egitasmoak indarra hartu duen momentu berean
hasi dira Bizkaiko eta Gipuzkoako
lurraldeak gurutzatuko dituen
azpiegituraren eraikuntza prozesuari abiada ematen. Banatuta
aurkeztu dituzte proiektu biak,
baina REE Red Electrica Españolaren txostenetan argi azaltzen da
egitasmo berari erantzuten diotela Gatika-Cubnezais eta GueñesItsaso goi tentsioko lineek: Europako Batasuneko herrialdeak
energetikoki lotu nahi dituzte.
Sei urte igaro dira REE enpresak
Gueñes eta Itsaso arteko goi tentsioko linea eraikitzeko administrazio baimena eskatu zuenetik.
2011n egin zion eskaera Espainiako Gobernuko Energia Zuzendaritza Nagusiari, eta 2017ko azaroan jaso du erantzuna. Gauzak horrela, bi agiri eskuratzea besterik
ez zaio falta REEri azpiegitura
eraikitzen hasteko: proiektua
«onura publikokoa» izendatzen
duen dekretua, batetik; eta obrak

I

abiatzeko baimena, bestetik. Red
Electrica Españolak egindako aurreikuspenen arabera, udarako
izango dituzte bi-biak esku artean, eta urtea bukatu aurretik
abiatu nahi dituzte lanak. Orotara, 60 milioi euroko kostua izango
du azpiegiturak, eta 2020rako bukatuta egotea nahi dute.
GUEÑES-ITSASO AZPIEGITURA

Bizkaia alde batetik bestera gurutzatuko du; 48,9 kilometroko ibilbidea egingo du lurraldearen mutur batetik bestera: Gueñesen hasi, eta Alonsotegi, Arrankudiaga,
Arrigorriaga, Ugao-Miraballes,
Zeberio, Galdakao, Bedia, Igorre,
Lemoa, Zornotza, Muxika, Iurreta, Garai, Berriz, Mallabia eta Zaldibar zeharkatu eta gero, Gipuzkoako lurretara sartuko da. 23,51
kilometro egingo ditu Elgeta, Bergara, Antzuola, Legazpi, Zumarraga, Gabiria, Ezkio eta Itsasoko
lurretatik. Arabako lurretatik ere
igaroko da; zehazki, Okondotik.
Baina herriekin osatutako
zerrendaren antzeko bat sor liteke azpiegiturak zeharkatuko
dituen mendiguneekin ere.
Herriguneetatik kanpo jarri nahi
dute goi tentsioko linearen azpiegitura, eta ingurumenean eta
ekosisteman eragin zuzena izan
lezake: Durango eta Arratia
zeharkatzen duen Aramotz bailara, Ganekogortako mendigunea,
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Gueñes-Itsaso
goi tentsioko linea
Azpiegituraren egoera
tzunik ez dute jaso zazpi urtetan,
eta egitasmoa tiraderatik atera eta
mahaiaren gainean jarri dutenean, proiektuak ingurumenean
eragingo dituen kalteez ohartarazteaz gain, zalantzan jarri dute
azpiegituraren beharra bera.
Gueñes-Itsaso Autopista Elektrikoaren Kontrako Koordinadora ere sortu dute hainbat herritarrek, eta azpiegitura gelditu dezaten lanean ari da tokian toki. Helmuga bakarra dute buruan: goi
tentsioko linea bertan behera uztea.
«ESTRATEGIKOA»

2009. urtean aurkeztu zuen Red
Electrica Española enpresak
Gueñes eta Ezkio-Itsaso artean
400 kW-ko goi tentsioko linea
eraikitzeko egitasmoa. «Estrategiko» gisa definitu zuen azpiegitura REEk orduan. Araba, Bizkai
eta Gipuzkoako sare elektrikoa
«egonkortzeko» beharrezkoa
den egitasmo gisa definituz,
«gainontzeko lurretatik duen
menpekotasun ekonomikoari
aurre egiteko».
Lurraldeak behar duen energia
eskaera erabili du REEk behin eta
berriz obraren aldeko argudio
gisa. Baina azken hamarkadan
beheranzko joera izan du argindarraren kontsumoak. EEE Euskal Energia Erakundearen arabera, 2016an %5,1 murriztu zen
energia elektrikoaren kontsumoa Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Eta, oro har, kontsumitzen
dena baino energia gehiago sortzen dela baieztatu du REEk
berak. Beraz, argudio horri tiraka, gaur-gaurkoz ez litzateke
beharrezkoa izango azpiegitura
eraikitzea.
PROIEKTUAREN ERROA

Artxanda, Gorbeiako ingurunea,
Usansoloko pagadiak, Upo eta
Mandoia mendiguneak... Gueñes
eta Itsaso herriak bereizten dituzten 73,5 kilometroetan, 132 dorre
kokatuko dituzte; gutxi gorabehera, kilometro erdiko, bat. 70
metro ingurukoak dira dorreak,
Bilboko BBVAren egoitzaren
parekoak, eta 90 metro zabaleko
bidea egingo dute goi tentsioko
linea doan toki beretik, baso eta
larreak soilduz eta nekazaritza
zein abeltzaintzarako baliogabetuz. Sektore ekonomikoari zuzenean kalte egingo lioke, beraz, goi
tentsioko linearen azpiegiturak.
Ideia bat egiteko balio lezake
Elgetaren adibideak: zazpi dorre
jarriko dituzte, eta, egin dituzten

kalkuluen arabera, 22 futbol zelairen pareko lur eremuari eragingo dio, zuzenean. Azpiegiturak ingurumenean eragingo dituen kalteak salatzeko eta
egitasmoaren aurkako jarrera
agertzeko mozioa onartu duen
udalerrietako bat da Elgeta; Zaldibar eta Antzuola, Arrankudiaga,
Lemoa eta Igorrerekin batera.
REE epaitegietara eramateko aukera ere ez dute baztertzen kaltea
jasandako udalek.
Ez da kontrakotasuna azaltzen
duten lehen aldia. REEk GueñesItsaso goi tentsioko linea aurkeztu
zuenean berean, herri kaltetu
gehienek helegiteak aurkeztu zizkioten azpiegitura eraikitzeko ardura duen REE enpresari. Eran-

Gueñes-Itsaso goi tentsioko lineak Iberiar penintsularen iparraldeko argindar sarea indartuko
duela azaldu zuen REEk 2009an
kaleratutako txostenean. Baina
bada bestelako arrazoirik ere; zehazki, Gatika herrira jo behar da
zergatiaren bila, REEk bertan
egin asmo duen azpiegitura erraldoira: goi tentsio bidez Bizkaiko
Golkoa Frantziarekin lotzeko egitasmoa aurkeztu zuen iaz, eta argi
azaltzen da Espainiako Gobernuaren 2015-2020 Energia Plangintzan bi egitasmoak lotuta daudela.
Hala dio Gueñes-Itsaso arteko
goi tentsioko linearen eraikuntzari buruz: «Bizkaiko golkotik
egingo den interkonexioa behar
bezala ustiatu ahal izateko, funtsezkoa da Gueñes-Itsaso arteko
goi tentsioko ardatza». Ezbairik
gabe, iaz aurkeztutako Gatika eta

Cubnezais (Frantzia) arteko goi
tentsioko lineaz ari da REE. 370
kilometroko kable bidez, urpetik
lotu nahi ditu Bizkaia eta Akitania.
Orotara, gutxienez 1.750 milioi
euroko kostua izango duela aurreikusi dute, eta Europako Batasunak 578 milioi euro jarriko ditu
azpiegitura egin dadin —Europak
argindar konexioak hobetzeko
inoiz emandako laguntzarik handiena—. Europako Batasunak
energiaren esparruan batasuna
lortu nahi du, kide diren herrialdeen energia menpekotasuna gutxitzeko. Europako herrialdeen
artean energia garraiatzea ahalbidetu nahi dute, eta horregatik
Frantzia eta Iberiar penintsularen
energia lineak are gehiago batzeko egitasmoa.
REEk osatutako txostenaren
arabera, Gueñes-Itsaso goi tentsioko linea egin ezean Gatikatik
Frantziara egingo den energia loturaren gaitasuna mugatuta
egongo da, «arrisku egoerak»
sortuz. REEren aurreikuspenen
arabera, 2021ean abiatuko dituzte
Gatika eta Cubnezais arteko goi
tentsioko lineako eraikuntza lanak, eta 2025erako nahi dute
martxan. Bada, aurreikuspenak
betez gero, Gueñes eta Itsaso arteko linea eraikita egongo da ordurako.
Nolanahi ere, Bizkaiko golkoa
gurutzatuko duen egitasmoaren
nondik norakoak argitu gabe
daude oraindik. Herri kaltetuetan
egitasmoa aurkezten ari da orain
REE, eta ez dago argi proiektua
bururaino eramango duten ala
ez, besteak beste, ingurumenean
eragingo dituen kalteak ere zehaztu gabe daudelako aurkeztu
duten lehen txostenean. Hortaz,
Gatika eta Cubnezais arteko urpeko goi tentsioko linea egingo
den ala ez argitu gabe ere, azpiegitura horri laguntzeko funtzioa
duen Gueñes-Itsaso linea eraikitzeari ekingo diote.
INGURUMEN KALTEAK

Azterketa askok frogatzen dute
goi tentsioko lineek ingurumenean eta osasunean kalteak eragin
ditzaketela. Tentsio handiko lineek kutsadura elektromagnetikoa
sortzen dutela frogatu dute nazioarteko hainbat ikerketak azken
hamarkadan; tartean, OME Osasunaren Mundu Erakundeak
egindakoa. Pertsonengan minbizia, migraina, ugalkortasun arazoak eta alergiak sor ditzakeela
diote azterketek. Minbiziari buruzko Ikerketarako Nazioarteko
Agentziak (IARC) eta Europako
Ingurumen Agentziak (EEA) osatutako txostenetan ere eremu

elektromagnetikoak minbizi eragileak izan daitezkeela baieztatu
dute.
Ekosistemari dagokionez, agerikoak dira Gueñes-Itsaso goi tentsioko lineak eragingo dituen kalteak: naturgune ugari zeharkatuko ditu azpiegiturak, eta eremu
horietan bizi diren hegaztiei ere
kalte egin diezaiekeela salatu dute
tokian tokiko herritarrek.
GOI TENTSIOAREN GATAZKAK

Itsasotik Deikaztelura doan goi
tentsioko linea bertan behera utzi
zuten iaz. Apirilean jakinarazi
zuten Autopista Elektrikorik Ez
plataformako ordezkariek Espainiako Gobernuaren Ingurumen
Ebaluaziorako Zuzendaritzak
esan ziela «ofizialki» bertan
behera geratzen zela egitasmoa.
Proiektua atzera botatzeko arrazoi nagusietako bat haren kontra
aurkeztutako helegite ugariak
izan zirela azaldu zuten orduan.
Ez zen gutxiagorako izan.
2011n aurkeztu zuten Deikaztelu
eta Itsaso artean goi tentsioko
linea egiteko egitasmoa, eta berehalakoa izan zen erantzuna: kaltetutako 174 herrietako alkateek,
220 udal eta kontzejutan onartutako mozioan adierazitakoa
jasoz, akordio bat sinatu zuten.
Idatziaren bitartez, proiektuaren
tramitazioa geldiarazteko eskatu
zioten Espainiako Industria eta
Energia Ministerioari, sektore
elektrikoko planifikazio berria
onartu bitartean, eta 14.000 helegite ere bildu zituzten.
Autopista Elektrikorik Ez plataformak, berriz, goi tentsioko lineari buruzko herri galdeketak
egin zituen 2013ko ekainean, Nafarroako 36 herritan, eta Gipuzkoan, Gabiria, Mutiloa eta Zerainen. Orotara, 5.156 lagunek izan
zuten botoa emateko eskubidea,
eta %63k parte hartu zuten: herritarren %99,32 azaldu ziren azpiegitura egitearen aurka. Emaitzak
jaso eta berehala, Jaurlaritzari eta
Nafarroako Gobernuari eskatu
zieten autopista elektrikoa bertan
behera utz zezatela. Nolanahi ere,
Espainiako Energia Sareko buruek erretiratutako proiektuaren
ordez beste bat aurkeztuko dutela
uste dute plataformako kideek,
eta etor litekeenaren aurrean
prestatuko direla azaldu dute.
Ez da izan bertan behera utzitako egitasmo bakarra: 2010ean,
REEk bertan behera utzi zuen
Muru Artederreta eta Gasteiz
arteko goi tentsioko linea,
«gizarte errefusa eta ingurumen
kaltea» argudiatuta. 2008an aurkeztu zuten egitasmoa, eta
proiektuaren aurkako sarea
eratu zen berehala.
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Gueñes-Itsaso
goi tentsioko linea
Elkarrizketa
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«Baikorregia da euskal gizarteari
buruz daukagun ikuspegia»
Aitor Urresti b EHUko energia berriztagarrien irakaslea
Urrestik dio zabaldua dagoela euskal gizartean energia berriztagarrien eremuan aurrerakoia delako ustea.
Baina Araba, Bizkai eta Gipuzkoan %7koa da berriztagarrien tasa. Ekoizpen ereduetan jarri du arreta.
Ainhoa Larrabe Arnaiz Bilbo

Orri batean mapa bat marrazten
hasi da Aitor Urresti, EHUko
Energia Berriztagarrietako irakaslea (Bilbo, 1975): «Ea, has gaitezen zenbatzen». Puntu bat egin
du, Bizkaiko Zierbena herria irudikatzeko. «Bahia de Bizkaia Gas
gasifikadora». Beste puntu
bat egin du haren ondoan.
«Bahia de Gas elektrizitate
etxea». Zerrenda egiten jarraitu
du. «Santurtziko Ziklo konbinatuko zentral termikoa». Beste
puntu bat mapan. «Boroako zentral termikoa, Petronor, Gabiota,
Gatika». Gelditu egin da, eta
marrazkia mutur batetik bestera
zeharkatzen duen marra bat egin
du. «Hemen, Gueñes-Itsaso goi
tentsioko linea elektrikoa joango
da». Zirriborrora begira geratu
eta galdera jaurti du: «Honetan
guztian, non geratzen dira gure
lur berdeak?».
Zeri erantzuten dio GueñesItsaso goi tentsioko lineak?
REE Red Electrica Española enpresak bi arrazoi ematen ditu
bere txostenean, Gueñes-Itsaso
goi tentsioko linea justifikatzeko:
batetik, dauden murrizketa teknikoak gainditu behar direla; bestetik, beharrezkoa dela nazioarteko konexioa indartzea. Interkonexioaren arrazoi hori itzalean
geratu da, bigarren plano batean.
Baina beharrezkoa da lehen planora ekartzea. Azalduko dut zergatik: oraintxe bertan dagoen
sare elektrikoarekin, Kantabriatik, Burgostik, Gipuzkoatik zein
Lapurditik datorren elektrizitate
guztiak Gatikatik pasatu behar
du. Gueñes-Itsasoko linea egiten
bada, Gatikara doan sare elektrikoa murriztu egingo da.
Hor dago gakoa: Gueñes-Itsaso
goi tentsioko linearen egitasmoak
kasik hogei urte beteko ditu, baina 2011n lozorroan utzi zuten
proiektua, 2015ean berriz atera
zuten arte. Zer gertatu zen orduan? Bada, Gatika eta Cubnezais

goi tentsio bidez lotzeko egitasmoak indarra hartu zuela. Horregatik azkartu dute Gueñes-Itsaso
proiektua ere.
Elkarri lotuta doaz, hortaz,
Gueñes-Itsaso goi tentsioko linea eta Gatika eta Cubnezais arteko itsaspekoa?
Bai, lotuta doaz egitasmo biak.
Orain, bi aukera daude elektrizitatea Gipuzkoara eta Frantziara
bidali ahal izateko: Gatikatik Hernanira doan saretik egin, edo Itsasoko saihesbidea erabili: hau da,
Gatikatik Itsasora bidali, eta handik Hernani eta Frantziako sarera
lotu. Zer gertatzen da? Gatika eta
Cubnezais arteko goi tentsioko linea egiten bada, Gatikako azpiestazioa saturatu egingo dela, eta ez
dela gaitasun nahikorik egongo
Gipuzkoara eta Frantziara elektrizitatea bidaltzeko.
Hor sartzen da Gueñes-Itsaso
linearen eraikuntza.
Gueñes-Itsaso linea eginez gero,
Gipuzkoara bidali beharreko
energiak ez luke Gatikako estazio
elektrikotik pasatu beharko, eta
horrela libreago utziko litzateke
Frantziarekin egin nahi den elektrizitate truke horretarako; alegia, Gatika eta Cubnezais arteko
interkonexioa ahalbidetzeko.
Abiadura Handiko Trenarentzat
beharrezkoa da Gueñes-Itsaso
arteko linea?
REEk txostenetan dio Gueñes eta
Itsaso arteko azpiegitura AHTa
energiaz elikatzeko behar dela.
Baina hori ez da egia. AHTrako
beste elektrizitate linea bat dago
aurreikusita, askoz ere tentsio baxuagokoa —120 kW-ekoa, gutxi
gorabehera—. Gainera, AHTarentzat Gasteiz, Hernani eta Zornotzako Luminabaso ingurunean
aurreikusten dituzte estazio elektrikoak. Egitasmoak ez datoz bat.
REEk txostenean aipatzen du
energia berriztagarriak ere bultzatuko dituela.
Gatika eta Cubnezais arteko goi
tentsioko linearen egitasmoan eta
Gueñes-Itsaso bitartekoan, bie-

dute. Baina, bestalde, interkonexioaren ondoren, Katalunian sei
aldiz handiagoak dira parke eolikoei jarritako murrizketak. Hortaz, prezioen eta berriztagarrien
argudioak erori egiten dira.
Zergatik herrialdeak elkar lotzeko joera?
Europako Batasuna aspaldi ari da
aipatzen interkonexioaren beharra, mantra bihurtzeraino. Helburuak ere finkatu dituzte: 2020.
urterako herrialde batetik besterako argindar lo«Gueñes-Itsaso lineak alde
batetik bestera doan arrakala turak %10era iristea nahi
dute. Baina neurri horrek
eragingo du, eta Bizkaia eta
Gipuzkoa erabat zatituko ditu» baditu bere ertzak: gomendioa da, ez betebeha«Beharrezkoa da
rra. Gainera, kalkulua
makroazpiegiturak alboratu
egiteko instalatutako
eta gure beharren araberako
produkzio gaitasunean
egitasmoak pentsatzea»
oinarritzen dira, eta ez urteko kontsumo elektriko
rriztagarria. Datu horiek aintzat errealean. Europako herrialde
hartuz gero, argudio horrek ez gehienetan instalazioak eta kontsumoak nahiko bat datoz, baina
luke indarrik izango.
Inportatuko den energia nukle- iberiar penintsulan behar dena
arra den ala ez ere ez da ziurta- baino bi aldiz gehiago sortzen da.
Zentzurik ba al du, orduan, protzen?
Badakizu zer dagoen Cubnezais dukzio gaitasunaren adierazlea
aldamenean? Blayais izeneko erabiltzeak, gerora kontsumitzen
zentral nuklearra. Hortaz, zein ez bada?
izango da Gatikatik, Lemoizeko Joera aldatu egingo dela diozu.
zentral nuklearrerako eraiki zen Europako Batzordeak ere kritikaazpiegituratik, iritsiko zaigun tu du adierazle hori erabiltzea.
energia mota? Nori bururatzen Hainbat herrialdek energia bezaio, zentral nuklearraren aurka rriztagarriak sartu dituzte sare
izan zen mugimendu eta borro- elektrikora, baina ez dituzte itxi
karen ondoren, azpiegitura hori zentral elektrikoak. Horren onerabiltzea beste zentral nuklear dorioz, desoreka sortzen da, hebatekin konektatzeko? Uste dut rrialdeek ez baitute sortzen den
guztia erabiltzen, nahiz eta enerpasatu egin direla.
Aldeko argudioek diote elektri- gia sortzeko gero eta instalazio
zitatearen prezioa jaitsi egingo gehiago egon. Horregatik ari dira
berriz pentsatzen 2030. urtera bedela.
Katalunian ere egin zen halako girako helburuak. Ziurrenik, hor
interkonexioa, Pirinioak zulatuz aldatu egingo dira adierazleak:
eta kableak handik sartuz. instalatuta dagoen potentzia
2015aren bukaeran inauguratu neurtu beharrean, urtero kontsuzuten lana. Bada, 2015eko eta mitzen den energia kopurua har2016ko Frantziako eta Katalunia- tuko da aintzat, eta, hori aldatuta,
ko datuak alderatuz gero, ez da interkonexioek ez dute zentzurik
inolako aldaketarik egon. Berez izango.
loturak konexioa bikoiztu duen Orain aurkeztu dute Gatikaarren, prezioek berdin jarraitzen Cubnezais arteko goi tentsioko
tan erabiltzen dute segurtasun
energetikoaren argudioa eta
energia berriztagarriak bultzatzeko nahia. Baina helburua
energia berriztagarri gehiago lortzea bada, ez genituzke Frantzia
eta Bizkaia lotuko; alegia, Europako herrialderik nuklearrena
eta energia berriztagarri gutxi dituen herrialdea. Araba, Bizkai eta
Gipuzkoan kontsumitzen den
energiaren %7 besterik ez da be-

obra, eta berehala hasiko dira
Gueñes-Itsaso artekoa eraikitzen. Ezkorra al da egungo panorama?
Gatika eta Cubnezais arteko
proiektua hasi besterik ez da
egin; azpiegitura zalantzan jar
liteke, baita Bruselan ere. Han ere
hasi beharko da presioa egiten,
azpiegitura eraiki ez dezaten.
Nolanahi ere, REE dena azkartzen ari da, aurreikusten duelako
egitasmoak aurkako jarrerak sor
ditzakeela, eta egitasmoa birpentsatu daitekeela, Europara iristen
bada. Trantsizio energetikoa nola
egin berriz pentsatzen ari dira
Europako Batasunean. Horregatik diot denborak garrantzia
duela. Ni baikorra naiz: lehenengo dorrea jartzen ez den bitartean, gauza asko egiteko aukera
dago.
Beraz, norabidea aldatzeko aukera badago?
Bai, baina, edonola ere, uste dut
baikorregia dela Euskal Herriko
gizarteari buruz dugun ikuspegia:
uste dugu berdeenak garela, eta
aurrerakoienak; lurraldea gehien
maite dugunak. Baina datuak aztertzean konturatzen zara ez dela
horrela. Energia ereduari buruzko hitzaldiak ematen ditudanean,
sarritan galdetzen dut: nola uste
duzue gaudela berriztagarriei dagokienean, inguruko lurraldeak
baino hobeto ala okerrago? Jendeak hobeto gaudela erantzuten
dit, baina ez, usteak uste, askoz
ere okerrago gaude: Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, kontsumitzen dugun energiaren %7 besterik ez da berriztagarria. Iberiar
penintsulan, adibidez, %17an
dago ehuneko hori.
Hortaz, energiaren ekoizpen
ereduan jarri behar da mira?
Beharrezkoa da makroazpiegiturak alde batera utzi eta ditugun
beharren araberako egitasmoak
pentsatzea, tokian tokiko kontsumoari begiratuta eta eredu
deszentralizatuagoetan oinarrituta. Energiaren Euskal Erakun-
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dea eta Jaurlaritza etengabe ari
dira esaten energia berriztagarriak ez direla seguruak, eta gas
naturalaren aldeko hautua egin
behar dela horregatik. Ziur gaude
seguruagoa dela kanpotik ekartzen diren energia iturriak erabiltzea eskura ditugunak baliatzea
baino?
Jaurlaritzak ez du egiten energia
berriztagarrien aldeko nahikoa
lan?
Erakundeetatik ez dago interesik
berriztagarrietan inbertitzeko.
Legebiltzarrean, orain ari dira jasangarritasun energetikoaren legea lantzen, eta ikusiko dugu zertan geratuko den. Edonola ere,
argi dago ez dagoela horien alde
egiteko bultzada politikorik.
Udaletxeetan, aldiz, bestelako joera nabari da. Udala zenbat eta
txikiagoa izan, orduan eta interes
handiagoa dute energia berriztagarrien auzian.
Halako egitasmoek lurraldea
egituratzen dute?
Jakina egituratzen dutela.
Gueñes-Itsaso goi tentsioko lineak alde batetik bestera doan arrakala bat eragingo du: Bizkaia eta
Gipuzkoa erabat zatituko ditu.
Gueñesen izan ezik, dorreak eta
kableak jarriko dituzte goi tentsioko kableak gurutzatuko
dituen herrien kanpoaldean;
hain zuzen, aberastasun ekologikorik handiena daukaten zonaldeetan. Ganekogorta, Artxanda,
Gorbeia ingurua, Urkiolako
Parke Naturalaren zonaldea...
Horrek guztiak gure lurraldea
taxutzen du. Eremu honetan euskal erakundeek ez dute hitzik,
Madrilgo Gobernuak duelako
azken erabakia. Berez, azken baimenaren zain daude, eta egun
batetik bestera has daitezke lanean. Egia da ezin dutela ezer egin,
baina, aldi berean, gauza asko
egin daitezke.
Adibidez?
Haustura hidraulikoa da adibiderik argiena. Eusko Jaurlaritzak,
berez, ezin zuen ezer egin egitasmoaren aurka, Espainiako
Gobernuaren konpetentzia zelako soilik. Baina zergatik ez dago
Armentia-1 putzua zulatuta?
Gasteizko Udalak ez zuelako
obrak egiteko baimenik eman.
Horregatik diot oraingo honetan
ere asko dagoela egiteko, edo,
behintzat, bide asko daudela
eraikuntza lanak ez errazteko.
Gueñes-Itsaso linea zeharkatzen
duten herrietako udal gehienak
daude goi tentsioko linearen
aurka, eta Gatikako Udala ere
Gatika eta Cubnezais arteko goi
tentsioko linearen aurka azaldu
da oraintsu. Jaurlaritzak neurriak
har ditzake.

d
Gueñes-Itsaso
goi tentsioko linea
Elkarrizketa
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7.175 arrazoi
greba egiteko
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Irudia b Donostia

Ercrosek pentsioa handitu beharko dio
amiantoak kalte eginiko langile bati
ERRENTERIA b 22 urtez Ercros multinazionalean amiantoarekin kon-

taktuan lan egin ondoren, asbestosia diagnostikatu zioten emakumezko langile bati, eta Ercrosek jasotzen ari den pentsioa handitu egin
beharko diola ebatzi du EAEko Justizia Auzitegi Gorenak. «Segurtasun neurririk ez eskaini izana», hori da epaiaren oinarri nagusia.

«Gero eta pertsona gehiagok
diote alergiaren bat edo
intolerantzia elikagairen bati;
eta eragina nabarmen
handitzen ari da adingabeetan»
Eider Sanchez
Gipuzkoa Poliklinikako nutrizionista

%24,5
GIZON ETA EMAKUMEEN SOLDATAREN ARTEKO DIFERENTZIA
Gipuzkoako Foru Aldundiaren datuen arabera, gizonezkoek emakumezkoek baino %24,5 gehiago irabazi zuten 2016an. Urte hartan, 21.019 eurokoa izan zen emakumezkoen soldataren batez bestekoa, eta 28.194
eurokoa gizonezkoena. Alde hori %5,4 murriztu zen 2005etik 2016ra.

Pasaiako Udalak radarrak jarriko ditu
istripu gehien izan den kaleetan

Prekaritatearen aurkako aldarria
ELA sindikatuak deituta, Gipuzkoako Zara dendetako langileek protesta egin zuten herenegun Donostian, San
Martin merkataritza gunearen aurrean, «prekaritateari aurre egiteko proposamen guztiei enpresak ezetz esan
ondoren». Oporrak, lanaldia, ordutegia, larunbat libreak, norbere gauzetarako eguna eta antzinatasunaren hobekuntza jarri ditu ELAk mahai gainean. «Eta neurri horretako enpresa boteretsu batentzat ez dugu uste ahalegin handia eskatzen duenik». Donostiakoa da Zarak Gipuzkoan duen dendarik handiena. JUAN CARLOS RUIZ / ARP

PASAIA b «Oinezkoen segurtasuna hobetzeko eta bermatzeko» abiadura kontrolak jarriko ditu Pasaiako Udalak azken bi urteotan istripu
gehien izan den kaleetan. Besteak beste, Nafarroa eta Euskadi etorbideetan, eta Eskalantegi, Jaizkibel, Arrandegi eta Arraunlari kaleetan
egingo dituzte kontrolak, martxoan bertan hasita.

%

GIPUZKOAKO HITZAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta GIPUZKOAKO HITZAk mozteko
eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:
Gipuzkoako Hitza, Martin Ugalde kultur parkea z/g, 20140 Andoain. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: gipuzkoa@hitza.eus.
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etxera itzuli ziren, lana utzita; zazpigarrena, berriz, «berezia» da,
Garmendiaren hitzetan. «Bestelako kasu bat da; gainera, memoria zorrotzeko emakumea da».
Zazpiek lan egin zuten Ormaiztegiko lantegietan, eta denak dira
goierritarrak.

Mentalitate aldaketa

Pilar Agirre Ormaiztegiko Zumalakarregi museoan, garai bateko lantegian lanean aritzen zenean rotor bat nola bobinatzen zuen erakusten. ZUMALAKARREGI MUSEOA

Ezkondu eta fabriketan lanean jarraitu zuten emakumeek egindako urratsa ikertu
du Elixabete Garmendiak. 1970eko hamarkadako Ormaiztegin oinarritu du ikerketa.

Emakumeak eta taladrina
Miriam Luki Ormaiztegi

bokazioa antropologiarako erreminta gisa: lotura hori ari zen
azaltzen Teresa del
Valle irakaslea EHUko Gizarte Antropologiako masterreko ikasgelan. Ikasgela hartan
zegoen Elixabete Garmendia kazetaria ere (Ormaiztegi, 1953),
ikasle. Ebokazioaren azalpena entzunda, taladrina usainaren oroitzapenak «zirkuitulabur» baten
moduko sentsazioa eragin ziola
azaldu du; garai batean jaioterrian
ezagutu zuen emakume eta fabrikako langile baten mahonezko
txabusinari zerion taladrina usainarekin akordatu zen bat-batean.
Ebokazio hark bete-betean bat
egin zuen masterreko proiektuaren nondik norakoarekin:
1970eko hamarkadan Ormaiztegiko lantegietan lanean ari ziren
emakumeek ezkondu ostean lanean jarraitzeko egin zuten urratsa aztertu du Garmendiak
proiektuan.

E

Emakume ezkonduak fabriketan: arrotz izatetik nor izatera,
izenburu hori jarri dio ikerketari.
Masterrari ekin berritan, lehenengo egunean, ikasleek amaierako proiektua zeri buruz egingo
zuten aurreratu behar izan zuten:
«Niretzat, aztertzeko moduko
gaia zen hori: gure belaunaldiko
emakumeek ezkondu ondoren
lantegietan lanean jarraitzeko
urratsa egin izana. Haien gertutasunak motibatu egin ninduen».
Halaber, emakumezko haiek
«irabazitako lurralde» gisa definitu du urrats hura: «Konkista
izan zen».
1970eko hamarkada baino lehen ere, emakume haiek jada ari
ziren lantegietan lanean. «36ko
gerra garaitik, gizonezkoak frontera joan ziren, eta emakumeak
fabriketan lanean aritu ziren. Guk
etxean ezagutu dugu hori; gure
amak txikitatik egin zuen lan lantegian». Garmendia bera ere aritu
zen etxeko enpresan, bulegoan
zein bobinekin. «Pare bat astez
edo jardun nuen sail hartan. Ez

nuen ikasi ofizioa, baina ikusi
nuen zer zen fabrika baten barruan lanaldi osoz halako eskulan
bat egiten aritzea».
Protagonistak bazituen, ikerketa non eta noiz kokatu ere bazekien, eta ikergaia ere eskuartean

«Ezin esan dezaket
emakume eredu berri bat
sortu zenik; bai, ordea,
hamarkada hartan joera
berriak sortu zirela»
Elixabete Garmendia
Kazetaria

zuen EHUko Gizarte Antropologiako masterreko irakaslearen hitzak entzun ondoren. Garmendiaren hitzetan, sentsazio hark
bultzatu du, hein batean, ikerketa
egitera. Elixabete Imaz tutoreak
emandako lehen gai zerrendare-

kin hasi zen lanean. Ikerlanean
aztertu du zergatik jarraitu zuten
emakumeek garai hartan etxetik
kanpo lanean, eta baita erabaki
horrek zer ondorio izan zituen
ere. Garmendiak laneko lege aldaketa nabarmendu du eragileen
artean: emakumeak fabriketatik
«askatzeko», Francok 1938ko
Lanaren Forua bultzatu zuen.
1961-1962 artean, Espainian legedi berria sartu zen indarrean, eta
aldaketa horrek orduko ekonomiaren beharrari erantzun zion:
eskulan ugari eta merkearen eskaerari, hain zuzen. Garmendiak
azaldu du benetako aldaketa ez
zela berehala gauzatu. «1970eko
hamarkadara arte ez zen islatu
egunerokoan». Ormaiztegiarrak
kasu zehatz bat aztertu duen
arren, antropologoek ondorioztatu dute hamarkada hura aldaketarako «mugarri» izan zela.
Zazpi emakume elkarrizketatu
ditu ikerketarako. Lauk lanean jarraitu zuten ezkondu eta gero;
beste bi 1940ko hamarkadan jaiotakoak dira, eta ezkondutakoan

Aldaketa gerta zedin, ezinbestekoa izan zen mentalitatea aldatzea, eta horretaz ere hitz egin du
Garmendiak. «Iritsi zen gurera
Parisko 68ko maiatzaren eragina,
baina 1970ean azaleratu zen hemengo prozesu politiko-soziala,
Burgosko prozesuaren inguruan». Gehitu du hainbat idazlek
garai hartako giroa «ederki» islatu dutela literaturan, eta Mariasun Landa eta Idoia Estornes aipatu ditu. Ikerketan bidelagun izan
ditu literatura eta zinema. «Horrek balio izan dit neronek ikusten dudana beste ikuspegi batzuekin osatzeko». Kazetaritza
lana ere baliatu du bibliografian.
«Garai hartan emakume eredu
berri bat sortu ote zen jakin nahi
nuen nik», azaldu du Garmendiak, ondorioez hizketan hasita.
«Areago, lan egitea hain erabakigarria izanda. Aitzitik, antropologiak gomendatzen duen zuhurtziarekin, ezin esan dezaket emakume eredu berri bat sortu zenik;
bai, ordea, hamarkada hartan joera berriak sortu zirela». Gogoan
du elkarrizketatutako guztiek
«independentzia ekonomikoarekin» lotu dutela etxetik kanpo lan
egin izana. «Haien iraganaz harro
daude guztiak, nor izan zirelako». Independentzia hark «autobalorazioa» ekarri zien; «eta ez
etxean soilik; inguruan ere bai».
Garmendia «harro» dago,
haien belaunaldiko emakumeek
pauso hura ematea erabaki zutelako. «Eta harrotasun sentimendu hori indartu egin zait emakume horiekin hitz egin ondoren».
Ikerketa lana amaituta, ormaiztegiarrak «azken urteotako esperientziarik onenaren» zakuan
sartu ditu antropologia masterraren bi urteak.
Garmendiaren ikerketak Maria
Goiri sariaren accesita jaso berri
du, Gasteizen —Ane Labaka ikaskideak jaso du lehenengo saria—.
Bihar bertan aurkeztuko du lana,
17:00etan, Ormaiztegiko Zumalakarregi museoan. Ormaiztegiarraren hitzak entzunda, taladrina
usaina aretoraino iritsiko da ziurrenik. Mugatua da kopurua, eta
aurrez izena eman beharra dago,
943 88 99 00 telefono zenbakira
deituta, edo mzumalakarregi@
gmail.com helbide elektronikora
mezua bidalita.
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‘Mugetatik haratago’ egitasmoari esker,
migratzaileek bizi izaten dutena
irudikatzen dute nerabeek hiru egunez
Loiolako santutegian; helduentzat ere
zabalduko dute laster programa hori.

Gazteak,
migratzaileen
azalean
Ane Olaizola Azpeitia

oiolako santutegira
sartu bezain pronto,
gaztetxoek azkar antzemango dute berezia izango dela hango
egonaldia: lehenengo egunean,
plastikozko poltsa batean bi gauza soilik sartzeko eskatzen diete
nerabeei, aukeratutakoarekin
igaro beharko dituztelako ondorengo egunak. «Hasiera batean,
behintzat, oso gauza desberdinak
aukeratzen dituzte ikasleek: batzuek lo zakuak hartzen dituzte;

L

beste batzuek, berriz, nezeserra
eta arropa. Badira janaria edo gozokiak sartzen dituztenak ere».
Modu horretan hasten da joan zen
irailaz geroztik Azpeitiko auzoan
egiten ari diren Mugetatik haratago hezkuntza proiektua.
Alboan gobernuz kanpoko erakundeak, Loiolako santutegiak,
Gazteek ihesaldia, bidea eta iritsiera
Ellacuria fundazioak eta jesuiten
lantzen dituzte egonaldian. NORA ALBERDI
Loiolaetxea fundazioak lehenengo urtez abiatu dute Mugetatik
haratago egitasmoa, eta, irailaz
geroztik, Hego Euskal Herriko
ikastetxeetako DBHko ikasleak di horretan, bizipen-dinamika
hartzen dituzte astez aste. Egonal- baten bidez, migratzaileen eta
errefuxiatuen egoerara gerturatzen dituzte gaztetxoak gaiaz
hausnarketa egin dezaten. Egitasmo horretako parte hartzaile guztiak behartutako migratzaile
bihurtuko dira berehala, eta ondorengo hiru etapak pasatuko dituzte Loiolako egonaldiak irauten

duen bitartean: ihesaldia, bidea
eta iritsiera.
Egonaldia bi ataletan banatzen
dute hiru pauso horiek gauzatzeko, eta bizipenei dagokiena da horietako bat: lehenengo egunean,
Polizia joaten zaie ikasleei, etxebizitzak utzi behar dituztela eta
itzultzeko aukerarik ez dutela
izango esanez. Ihesaldia irudika-

tzen dute orduan, mugara iritsi
arteko ihesaldia. Errefuxiatuen
kanpalekura iritsiko dira hura gurutzatuta. «Gau horretan kanpalekuetan lo egin behar dutela esaten diegu, eta afaritan arroza eskuekin jan beharko dutela», jarri
du adibidetzat Aloña Bracerasek,
egitasmoko koordinatzaileak.
Dena den, aurreratu du hurrengo
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nek, gerrek eta barne gatazkek
hala behartuta», azaldu du Bracerasek. Horrez gain, ikasleei
aparteko zama bat jartzen diete
migratzaile bakoitzak bizi izaten
duen karga are gehiago sinbolizatzeko. «Esaterako, haurdun egoten dira batzuk, eta seme-alabak
izaten dituzte beste batzuek. Mutil batzuk emakumezkoen rolean
jartzen ditugu, eta baita alderantziz ere. Ur botilak ere jartzen dizkiegu soinean, eta zama hori leku
guztietara eraman behar izaten
dute bi egunez».

Askotariko sentipenak

egunak «normalagoak» direla.
Egonaldiaren bigarren egunean,
bidali egingo dituzte errefuxiatuen kanpalekuetatik, gunea sostengatzeko nahikoa diru ez dagoela esanez. Orduan, mugak igaroko dituzte, ginkana baten bidez.
Azkenik, hirugarren egunean,
harreraren gaia lantzen dute, aurreiritzietan, estereotipoetan eta
integrazioan sakonduta.
Ikasleak lau multzotan banatzen dituzte egonaldian, eta bakoitzak rol jakin bat jokatuko du
bi egunez. «Lau taldeek euren herriak utzi beharko dituzte hondamendi naturalek, emakume izateagatik jasaten dituzten jazarpe-

«Jolas moduan» egiten dituzten
proba horiek testuinguruan kokatzeko, berriz, hausnarketak
egiten dituzte saio bakoitzaren
amaieran. Hori da egitasmoaren
bigarren atala; hala nola herrialde
aberatsetako bizi estiloak beste
herrialdeetan izan dezakeen eraginarekin lotzen saiatzen dira.
«Esaterako, gerrak baliabide naturalengatik egiten dira maiz, eta
guk beharrezkoak ditugu baliabide horiek. Poliki-poliki egiten ditugu loturak, eta gazteek ulertzen
dute mundua bakarra dela, eta
hemen gertatzen denak eragina
duela beste herrialdeetan». Horrez gain, migrazio prozesuak
izan dituztenek euren bizipenak
azaltzen dizkiete ikasleei. «Aurrez irudikatu duten guztia benetan jendeak bizi izan duela ikusarazi nahi diegu testigantzekin».

cerasen iritziz, gazteak «aproposak» dira halako egonaldiak egiteko, jolasaren eta errealitatearen
artean saltoka ibiltzeko ahalmena
dutelako, eta horrek «distantzia» ematen dielako. «Gutxi batzuek, agian, gaizki pasatuko
dute, baina hiru egunean denbora izaten dute egoera beste modu
batera ulertzeko. Amaieran, egonaldia ebaluatzen dugu ikasleekin,
eta, normalean, oso baGazteek ulertzen dute mundua lorazio positiboa egiten
dute haiek». Koordinabakarra dela, eta hemen
tzailearen esanetan, gaigertatzen denak eragina
nera, gazte bakoitzak
duela beste herrialdeetan»
bere gaitasunaren arabera ulertzen du migratzai«[Gazteak] heltzean,
leek bizi dutena, baina
euren gizarte konpromisoan
testigantzak lagungaeragin dezake egitasmoak;
ofizioa aukeratzean, adibidez» rriak dira egoera hori
guztia barneratzeko.
Aloña Braceras
‘Mugetatik haratago’ egitasmoko koordinatzailea
Mugetatik haratago
egitasmoak, dagoeneko,
frustrazioa sentitzen dute egonal- igaro du ikasturte erdia, eta orain
diak irauten duen bitartean. Izan artekoaren balorazio positiboa
ere, sentimendu horietatik abia- egin dute antolatzaileek. «Ikasletuta, gazteek munduarekiko du- ek bilakaera bat izaten dutela
ten konpromisoa berrestea da ikusten dugu. Adinaren eta peregitasmoaren beste asmoetako tsonaren arabera, batzuek bestebat. «Ikusten dute euren herrie- ek baino sakonago hausnartzen
tan badagoela prozesu hori pasatu izan duen jendea, eta bakoitzaren esku dagoela hori aldatzeko
zerbait egitea. Askorako balio dezake egoerarekiko begirada aldatzeak ere».
Orain arte, DBHko ikasleek
hartu dute parte egitasmoan. BraBracerasen esanetan, Loiolako
esperientziak emozio eta sentimendu ugari sorrarazten dizkie
gazteei. «Hori da gauzarik interesgarriena. Izan ere, sentimenduetatik abiatuta, errazagoa da
beste errealitate batzuk mahai
gainean jartzea». Gazteek aspertzea, haserrea, ezjakintasuna edo

‘‘

dute, noski, baina guztiek aldatzen dute zerbait». Dena den, koordinatzailea jakitun da ikasleek
denbora behar dutela bizitakoa
barneratzeko, eta, beraz, egitasmoaren fruituak gerora etorriko
direla uste du: «Heltzen direnean, euren gizarte konpromisoan
eragin dezake horrek; batez ere,
ofizioa aukeratzean eta kontsumo ohituretan. Eraginak ez du
bat-batekoa izan behar, baina
ziur nago hazia ereingo dugula
honen bidez».
Egitasmoa hasi zutenetik, astero 60 ikasle hartzen dituzte Loiolako santutegian, eta datozen bi
ikasturteetan ere programarekin
jarraitzeko asmoa daukate. Eskaintza, orain arte, ikastetxeei
egin badiete ere, etorkizunean eskaintza helduei ere egiteko asmoa
daukate. Helduekin larunbatetan
eta igandeetan egingo dituzte
egonaldiak, baina dinamika eta
funtzionamendu bera izango du.
Hezkuntza ez-formaleko taldeek
parte hartu ahal izango dute helduen egonaldietan, antolatzaileak jakitun baitira egitasmoa guztientzako izan daitekeela baliagarria.

Pausu txikiekin, gauza
handiak egin daitezkeela
erakutsi dit 4 urteko
esperientzia honek.

Jone Aguirre Irizar
Oñati. Lidergo Ekintzailea eta
Berrikuntza, 4. maila

GOI ESKOLA
POLITEKNIKOA
ORONA IDEO · MARTXOAK 10

HUMANITATE ETA
HEZKUNTZA ZIENTZIEN
FAKULTATEA

LARUNBATA, 10:30 / Areto Nagusia

BILBAO · APIRILAK 19

GOIERRI · MARTXOAK 17

OSTEGUNA, 18:00
Bilbao Berrikuntza Faktoria

LARUNBATA, 10:30 / Areto Nagusia

ENPRESAGINTZA
FAKULTATEA

GASTRONOMIA ZIENTZIEN
FAKULTATEA
Basque Culinary Center

BILBAO · MARTXOAK 8

DONOSTIA · MARTXOAK 17

OSTEGUNA, 18:00 / Areto Nagusia

LARUNBATA, 10:30 / Auditorium

BIDASOA · MARTXOAK 10
LARUNBATA, 11:00 / Areto Nagusia

OÑATI · MARTXOAK 17
LARUNBATA, 11:00 / Areto Nagusia

etorriko
zarela
jakinarazi!
902 110 436
www.mondragon.edu/prest
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«Nire sortzeko prozesua
beti hasten da galderekin»
Marga Altolagirre b Sortzailea
Antzerki eta musika munduan ezaguna da Marga Altolagirre, baina berak sortzailetzat du bere burua,
arte adierazpide guztiak jarraitu, abangoardiak ikertu eta esperimentatzea ikaragarri maite duelako.
Olatz Mitxelena Pasaia

Azken aldian, antzerki produkzioan buru-belarri sartuta dabil
Marga Altolagirre (Pasai Donibane, 1982). Arte eszenikoen M.A.
laborategia gidatzen du gaur
egun, eta antzezlea eta punk-rock
munduko abeslari ezaguna ere
bada pasaitarra.
Berlinetik etorri berri zara. Zertan aritu zara han?

Niretzat oso erreferentzia garrantzitsua da Berlingo Schaubuhne
antzokia egiten ari den produkzio
guztia. Oso berritzaileak direla
iruditzen zait. Beste inon ez ditut
ikusi dauzkaten prestakuntza eta
instalazioak, eta niretzat oso erakargarria da hori.
Ikastera joaten zara, beraz.
Bai. Ikustera eta inspirazioa lortzera, han egiten dutena, nirekin,
nire estiloarekin eta nik antzerkia

ulertzeko dudan moduarekin oso
ondo lotzen dela sentitzen dudalako.
Marga Altolagirrek nola ulertzen du antzerkia?
Antzerkiak galderak sorrarazi behar dizkio ikusleari, eta hori lortu
ahal izateko oso garrantzitsua da
antzerkiaren kontzeptua eraldatzea, gaur egun teknologiaren
munduan bizi garelako, eta horrek beste lengoaia batzuk sortu

dituelako. Antzerkia egiteko era
zaharkitua gelditu dela uste dut,
eta oso garrantzitsua iruditzen
zait beste diziplina artistiko batzuekin uztartu eta beste lengoaia
bat sortzea. Zertarako? Publikoa
erakartzeko eta kontatzen dugun
horrekin publikoa konektatzeko.
Gaur egun asko kontsumitzen
dugu zinea, baita musika ere, baina antzerkia urrun bezala gelditzen zaigu. Nola gerturatu deza-

kegu publikoa antzerkiaren
mundura? Nola egin dezakegu
antzerkia guretzat? Nire ustez, zinemaren kodeak antzerkira eramatea izan daiteke gakoetako
bat. Gaur egun berehala aspertzen gara, eta bestelako erritmoa
behar dute istorioek. Nik orain
ezin dut jasan Shakespeareren
ordu erdiko bakarrizketa bat; ez
dut ulertzen, eta ez dut konektatzen. Orduan, nola egin dezaket
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O. MITXELENA

unibertsala den hori oraingo lengoaian? Hori da gehien gustatzen
zaidana eta irrika sorrarazten didana.
Argi dago esperimentatzea maite duzula. Trintxerpeko Ziriza
etxean, bakailao fabrika izandakoan, estreinatu zenuen zure azken lana: Tartufo.
Tartufo ezin nuen eraman antzoki batera, antzokiak berak mugatzen ninduelako. Berlingo Schaubuhnen gertatzen den hori bilatu
genuen; obra artistikoa da garrantzitsuena eta obra artistiko
horri erantzun behar dio beste
guztiak, eta ez alderantziz. Argi
nuen ohiko antzokietatik kanpo
egin behar nuela obra hori, antzerkia ez nuelako egin nahi zentzu horretan. Horregatik jo genuen Zirizara, espazioak eskaintzen ziguna obraren mesedetan
erabiltzeko. Eta izugarria izan
zen. Bigarren antzezleku bat azaltzen zen atzeko aldean, eta publikoa alboetan jarrita zegoen, baita
balkoietan ere. Ikusleak partaide

MOTZEAN

bilakatu zituen horrek. Kontua ez
zen sarrera erostea eta zer kontatzen zieten jakiteko esertzea. Eurak ere parte ziren, eta uste dut
jendeak horregatik konektatu
zuela hainbeste pertsonaiekin,
beste toki batera eraman genituelako.
Bitxia suerta badaiteke ere, klasiko bat hautatu zenuen ikuskera moderno hori lantzeko.
Klasikoak klasiko dira pertsonengan funtsezkoak diren gauzei buruz hitz egiten dutelako. Molierek
edo Shakespearek ederki ezagutzen zuten pertsonen funtzionamendua, eta gaur egun ere gertatzen zaizkigun gauzez hitz egiten
zuten. Niri gustatzen zait autoreak zuen ideia originala hartzea eta
gainontzeko dena eraldatzea.
Hori egin nuen Tartufo-n. Galdera batzuekin hasi zen istorio guztia. Nire sortze prozesua beti hasten da galderekin. Nik beti pentsatzen dut obrak etorri egiten
direla, eta Tartufo-ren kasuan ere
hala izan zen. Asko erakartzen
ninduen new age erako espiritualtasun guruak eta hortik hasi
zen gorpuzten ideia.
Espiritualtasunak zenbateko pisua du zure sortze prozesuetan?
Niretzat misterioa da sortze prozesua; norberarengana etortzen
den zerbait da, eta norberak kanalizatu behar izaten du. Niretzat
hori egiten du artista batek; ez da
bata edo bestea. Denok gara espiritualak. Batzuetan hippy identitatea edo horrelako zer edo zer
etortzen zaigu burura espiritualtasunaz hitz egitean, baina ez
dauka zertan horrela izan. Bizitza
bera da sortze prozesu bat. Harrapatu egiten zaitu, eta sortzen hasten zara. Nik, behintzat, horrela
funtzionatzen dut.
Ur konpainiaren antzerki tailerrean hasi zinen antzerki munduan, oso gaztetan.
Uste dut 9 urte nituela haien eskolan hasi nintzenean. Oso toki
interesgarria zela, oroitzapen hori
daukat. Beraiek gauza hauek guztiak lantzen zituzten ordurako.
Nik beti eduki izan dut zein naizen jakiteko behar hori, eta konpainia hartan bazegoen energia
eta giro hori, usaindu egiten zen.
Gogoan daukat, gainera, urte
haietan estreinatu zutela Romeo
eta Julieta, izugarrizko muntaia
eginda. Mundu ikuskera asko zabaltzen du umetatik horrelako giroetan murgilduta ibiltzeak.
Madrilen ikasi zenuen interpretazioa.
Indalo amateur mailako antzerki
taldea irten zen Ur konpainiaren
tailerretik, eta han ibili nintzen
urte dezente. Madrilera joan nintzen gero, amak argi ikusi zuelako

Ikusi nahiko zenukeen antzezlan bat?
Thomas Ostermeierren edozein.
Euskal konpainien artean
bat hautatu behar izanez
gero?
Dejaburen Linbo planeta.
Artedramaren lanak ere asko
gustatzen zaizkit.
Norekin joango zinateke antzokira?
Iñigo Azpitarterekin.
Sekula ahaztuko ez duzun
kontzertua?
Kutxa Kulturren eman genuena, Igeldon.
Agertoki bat
Berlingo Schaubuhne.
Euskal Herrikoa?
Edozein toki izan daiteke
agertoki egokia, baina Ziriza,
adibidez, oso berezia da.
Hurrengo bidaia?
Italiara, Bolognara.
Zein musika talde entzuten
ari zara azken aldian?
Tom Kenyon, Sigur Ros,
Bjork, Los Planetas eta Cuencos de Cuarzo.
Ikusi nahi duzun taldea?
Ikusi ditut jada, baina
Friendly Fires.
Azken aldian ikusi duzun
kontzerturik onena?
Ivan Ferreirorena. Orain dela
gutxi ikusi nuen kontzertu
txiki batean eta maitemindurik geratu nintzen. Zer edo zer
berezia du autore horrek.

nire bidea hura zela; hala esan
zioten ikastolan ere.
Zer ekarri zenuen Madrildik?
Ezer ez nekiela, hori ikasi nuen
han, eta gehiago ikertzen hasi
nintzen. Portugalera joan nintzen
lehenik, Indiara ondoren... Beti
egoten naiz joerei begira, eta ez
antzerki munduan bakarrik, baita bideo proiekzioetan ere; eta eskulturan, pinturan... Gustatzen
zait gaur egungo abangoardiak
zeintzuk diren jakitea. Asko interesatzen zait ikuspegi sozialetik
zer bizitzen ari garen aztertzea.
Teknologia, hipermodernismoa... horietan guztietan sakontzea gustatzen zait, guztiak eragiten duelako nire bizimoduan.
Arte eszenikoen laborategia ere
sortu zenuen duela urte batzuk.
Zortzi urte etengabeko praktikan
igarotzea, niretzat hori izan da eskolarik onena. «Ikasi nahi baduzu, irakatsi», hala dio Jodorowskik, eta ni erabat ados nago esaldi
horrekin. Zentzu horretan, opari
ederra izan da zortzi urte hauetakoa. Gogorra izan da askotan,
etengabeko lana izan delako, baina erreminta asko eman dizkit.
Azkartasuna, nola lan egin...
Mundu oso bat.
Antzerkiaz hizketan ari zara, baina musikaren mundutik ezagu-
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dudala antzeztu, baina etorriko
da hori ere. Orain, ordea, oso gustura ari naiz produkzio lanean;
hasi eta bukatu obra bat sortzeko
irrika horrekin ari naiz egunerokoan. Apirilean estreinatu nahi
dut Panteonlana, bestelako trataera izango duen obra, formatu ertain-handikoa; beste pauso txiki
bat emango dut produktore gisa.
Emakumeak grebara deituta
zeuden atzo. Horrelakoetan
planto egitearen aldekoa zara?
Bai. Bai noski. Bultzada
hau oso garrantzitsua da
oreka bat lortzeko. Gertatu behar zuen zerbait
da.
Ikuspegi sozial batetik
zer bizitzen ari garen aztertzea Zure lan esparruan zeri
egin behar zaio planto?
interesatzen zait. Teknologia,
Adierazgarria izan daitehipermodernismoa...»
ke nik zortea izan dudala
«Beharrezkoa da emakumeen
esatea, baina ni beti trazartakoa; edertasun
tatu izan naute berdin.
kanonak, objektu trataera...
Egia da oso emakume
Oso nazkatuta dago jendea»
antzerkigile eta zuzendari gutxi daudela. Hori
perientzia potentea izan dut mu- hala da, baina ez dakit zergatik
sika munduan, eta gaur egun ho- den. Nik beti egin izan dut nahi
rrek toki handia du nire antzerki izan dudan guztia, nahi izan duikuskeran. Tartufo-n zuzenekoa dan eran. Emakume indartsu
zen musika, eta hala izango da sentitu izan naiz beti eta badakit
nire hurrengo proiektuan ere, ahaldundutako emakumea naimusika zuzenean ikustea bezala- zela.
korik ez dagoela uste dudalako. Sona handiko aktoreek ozen
Musikak oso atmosfera ahaltsua hitz egin izan dute azken aldian.
sortzen du unean uneko agerto- Ondo iruditzen zait. Emakumea
kian. Publikoak, gainera, hemen gizonaren itzalpean egon izan da
behintzat, ohitura handiagoa du beti, eta emakumeen zartakoa bekontzertuetarako, eta nik fusio- harrezkoa da egoera orekatzeko.
natu egin nahi dut hori guztia, Edertasun kanonak, objektu trabeste publiko batekin konektatu taerak... Oso nazkatuta dago jendea. Jendarte matxista batetik gaahal izateko.
Baina zure burua non sentitzen toz, eta greba beharrezkoa da,
pauso horiek eramango gaituzteduzu erosoen?
Askotan pentsatu izan dut horre- lako parekidetasunera eta orekatan. Sortzailea naizela uste dut. tuagoa izango den beste egoera
Lagunek esaten didate aspaldi ez batera.
tuko zaitu jende askok. AnaiArrebak, Tigger Travis, Toxika...
Musika oso garrantzitsua izaten
ari da zure jardunbidean.
Proiektu berri bat du nire anaiak
[Iñaki Altolagirre, Matxet], laster
kaleratuko du, eta koru batzuk
egin ditut hor. Oso harreman estua dut bai kantuarekin eta baita
ahotsarekin ere, baina nahiko
ezustean sortu zait lotura hori.
Formazioa jaso dut, eta gauza
asko uler ditzaket horri esker. Es-
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MUSIKA

Donostia b ‘Bakarrik Hobeto Fest’ jaialdia

OÑATI Liher.

DONOSTIA Oihana Varelaren

b Bihar, 19:00etan, gaztetxean.

Reseteo dantza bideoa, eta
El Conccertinoren Réquiem
para Enríquez antzezlana.
b Gaur, 19:30ean, Covent Gardenen.

AIA Aristerrazuko erromeria:
OÑATI Sofa.

Ostolaza eta Narbaiza.
b Igandean, 18:30ean, Andatzan.

b Igandean, 19:30ean, Pako

tabernan.
ANDOAIN The Fridy’s Crew

DONOSTIA Cesar Enriquez
ORIO Willis Drummond.

eta Bultz!.
b Bihar, 22:00etan, gaztetxean.

b Gaur, 21:00etan, Etxeluze

gaztetxean.
ANDOAIN Clara Peya: Oceanes.

Cabaret: La Prietty Guoman.
b Gaur 22:00etan, bihar 21:00etan
eta igandean 19:00etan, Viktoria
Eugenia antzokian.

TOLOSA Moody Symphonic Band.

b Igandean, 20:00etan, Basteron.

b Gaur, 20:30ean, Leidorren.

DONOSTIA Puski eta Txurruski:

b Ostegunean, 22:00etan,

TOLOSA Nerabe eta Maddi.

b Bihar, 17:00etan, Okendo kultur

gaztetxean.

b Bihar, 22:30ean, Bonberenean.

etxean.

AZPEITIA Olor.

USURBIL XIV. Soinurbil musika

DONOSTIA Marie de Jongh: Izar.

b Gaur, 22:00etan, gaztetxean.

astea: Reziklator ikuskizuna.
b Bihar, 17:30ean, frontoian.

b Bihar, 17:30ean, Viktoria Eugenia

ZARAUTZ The Baboon Show

DONOSTIA Kabia: Alicia después

eta Disaster Jacks.
b Gaur, 22:00etan, Putzuzulo
gaztetxean.

de Alicia.
b Bihar, 20:00etan, Gazeszenan.

ARRASATE Jorge da Rocha.

Klownmunikatu Fest.

antzokian.

AZPEITIA Atom Rhumba eta

Sonic Trash.
b Bihar, 23:00etan, Sanagustinen.
BEASAIN Willis Drummond

eta Rukula.
b Ostegunean, 20:00etan,
gaztetxean.
BERGARA HQ Quartett eta

Susana Cordon.
b Bihar, 19:00etan, Seminarixoan.

Bakarlarien espresioa
Bosgarren urtez, Bakarrik Hobeto Fest jaialdia antolatu dute Donostiako
Le Bukowski tabernan. Etzi izango da, 18:00etan, eta Oza, Libe, Anari
—irudian— eta Jon Basagurenen kontzertuekin gozatu ahal izango dute
bertaratzen diren guztiek. 5 euroan salgai zeuden sarrerak aurrez, baina
guztiak amaitu dira. Etzi, Le Bukowskin bertan erosi ahal izango dira azken sarrerak, 7 euroan. MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

DONOSTIA Belaxe.

DONOSTIA Pepa Plana: Penélope.
ZESTOA Voltaia eta Fetitxe.

b Bihar, 20:00etan, Antzoki

b Bihar, 22:30ean, gaztetxean.

Zaharrean.

ANTZERKIA

DONOSTIA Patata Tropikala:

Kalean otso, etxean uso.
ALKIZA Bazen Behin Clown:

b Igandean, 17:30ean, Gazteszenan.

Sexijentziak askatuz.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

DONOSTIA Nagusilan elkartea:

b Gaur, 19:30ean, Añorgako

DONOSTIA Anita Parker, Les Fous

ESKORIATZA Jasan.

gaztetxean.

eta Raitx.
b Bihar, 22:00etan, Intxaurrondo
kultur etxean.

b Gaur, 22:30ean, Inkernun.

AMEZKETA Tdiferencia: Velma

b Astelehenean, 20:30ean,

and Cris kokoteraino.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.

Gazteszenan.

HERNANI Juan Mari Beltran.

DONOSTIA Izaro.
b Gaur, 20:00etan, Viktoria Eugenia

antzokian.
DONOSTIA Yo Ciervo.

ANDOAIN Tanttaka: Giltzadun
HONDARRIBIA Kelley Stoltz.
b Bihar, 22:00etan, Psilocybenean.

b Gaur, 20:00etan, Tabakaleran.

DONOSTIA ID meets Zero:

DONOSTIA GBH eta Rat-Zinger.

Lamache, Jessica Diaz eta Galiano.
b Bihar, 23:30ean, Dabadaban.

b Gaur, 20:00etan, Dokan.

Anari, Jon Basaguren, Libe eta Oza.
b Igandean, 18:00etan,
Le Bukowskin.

etxea.
b Gaur, 21:30ean, Basteron.
ANDOAIN Marie de Jongh: Izar.

Hondarribiko Hiria Musika Banda.
b Igandean, 19:00etan, Itsas Etxean.

b Igandean, 17:00etan, Basteron.

EIBAR Mago Valen eta Riki Lopez:

ARRASATE Pabilioi 6: La casa

b Gaur, 22:30ean, Coliseoan.

de Bernarda Alba.
b Bihar, 19:30ean, Amaia
antzokian.

EIBAR La Garnacha: Los cuernos

IRUN All For Bryan.
b Gaur, 21:30ean, Tunk aretoan.

La noche más feliz del mundo.

IRUN Enekoitz Martinez, Jonathan
DONOSTIA Cesar Brown & Ledian

DONOSTIA Langfinger.

Mola Band.
b Gaur, 21:30ean, Altxerrin.

b Igandean, 20:30ean, Dabadaban.

Divorciadas, evangélilas y
vegetarianas.
b Asteartean, 19:00etan,
Intxaurrondo kultur etxean.

HONDARRIBIA Jesus Arenas eta

DONOSTIA Bakarrik Hobeto Fest:

de Respuesta Polar.
b Gaur, 20:30ean, Dabadaban.

DONOSTIA Emakume Ausartak:

b Ostegunean, 20:00etan, Biterin.

DONOSTIA Vila XXX eta Mkol.
b Bihar, 23:30ean, Covent Gardenen.

DONOSTIA Gari eta Modelo

Boda en Yalta.

de Don Friolera.
b Bihar, 20:30ean, Coliseoan.

Mesonero, Ricardo Cuende eta
Ana Eguiazabal: hari laukotea.
b Igandean, 19:00etan, Amaian.

ASTIGARRAGA Txalo: Bi izarren

kalenturak.
b Bihar, 20:00etan, kultur etxean.

EIBAR Hika: Txarriboda.
b Igandean, 20:30ean, Coliseoan.

DONOSTIA Kike Mora.
DONOSTIA Bitabilau: Glasstakovitx.

b Asteazkenean, 19:30ean,

LEZO Noa Voll Damn & The Hell

AZKOITIA Lakrikun: Prest gaude.

EIBAR Titzina Teatro: La zanja.

b Bihar, 11:00etan, EOSen egoitzan.

Fnac-en.

Drinkers.
b Igandean, 19:00etan, Gezalan.

b Gaur, 20:00etan, Elkargunean.

b Asteartean, 20:30ean, Coliseoan.

DONOSTIA Tierra Santa, Guadaña

DONOSTIA Vendetta.
b Ostegunean, 19:30ean, Dokan.

MUTRIKU Easo Araoz Gazte

DONOSTIA Zig-Jazz Unit.

Abesbatza.
b Bihar, 20:00etan, parrokian.

AZKOITIA Glu Glu: Alizia lurralde
miresgarrian.
b Bihar, 18:00etan, Baztartxo
antzokian.

EIBAR Companhia do Chapito:

eta Grendel.
b Bihar, 19:00etan, Larratxo
kultur etxean.

Electra.
b Ostegunean, 20:30ean,

Hezkuntza Esparruan.

b Ostegunean, 20:00etan,

DONOSTIA No Rights, Corrosive

Tabakaleran.

OIARTZUN Akatz, Zu2ak eta

AZKOITIA Faemino y Cansado:

ELGOIBAR Pez Limbo: Oxido.

eta To Our Weapons.
b Bihar, 20:00etan, Mogambon.

DONOSTIA JD McPherson

Selektah Stepi.
b Bihar, 22:30ean, Pagoan.

El que tuvo retuvo.
b Datorren ostegunetik igandera,
20:00etan, Baztartxo antzokian.

b Gaur, 20:30ean gazteleraz,

DONOSTIA Lendakaris Muertos

b Ostegunean, 21:00etan,

OÑATI Ganbara abesbatza:

eta Guilty Brigade.

Intxaurrondo kultur etxean.

Euskal emakumeen doinuak.
b Gaur, 19:00etan, udaletxean.

eta Charley Crockett.

b Bihar, 20:00etan, Dokan.

ELGOIBAR Jabier Muguruza.
DONOSTIA Mujeres eta Hickeys.

b Igandean, 19:00etan,

OÑATI One Way.

b Bihar, 21:00etan, Dabadaban.

kultur etxeko sotoan.

b Gaur, 22:00etan, Pako tabernan.

Umore garratza.
eta 22:30ean euskaraz, Herriko
antzokian.

DONOSTIA Crazy Hole:

Dirty Dancing musikala.
b Gaur eta bihar, 18:30ean eta
22:30ean, eta igandean, 17:00etan
eta 20:30ean, Kursaalean.

ELGOIBAR Anita Maravillas:

Jon Braun.
b Igandean, 16:30ean, Herriko
antzokian.
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BERTSOLARITZA

Usurbil b Soinurbil Musika Astea

b Ostegunean, 22:00etan,

Troskaeta tabernan.

b Bihar, 20:00etan, Niessenen.

ANDOAIN Bertso bazkaria: Beñat
ERRENTERIA Ados: El moderno.
b Asteartean, 19:00etan, Niessenen.

Gaztelumendi eta Aitor Mendiluze.
b Igande eguerdian.

ESKORIATZA Eidabe: ZuTuberrak.

ANOETA Ane Labaka eta Beatriz

b Igandean, 17:00etan, antzokian.

DONOSTIA Hiriko garraio-azpie-

b Gaur, 22:30ean, kultur etxean.

gituren aurkako bizilagunen borrokak mahai ingurua: Tranvia Sur No,
Tosu Betirako eta Satorralaia.
b Astelehenean, 19:00etan,
Koldo Mitxelena Kulturunean.

ASTEASU Oskar Estanga, Itxaso

DONOSTIA Elodie Baffalio eta

Paia, Jokin Labaien eta Idoia
Noble: Bertsolaritzaren sekretuak.
b Gaur, 22:00etan, kultur etxean.

Maika Etxekopar: Harian piano
eta poesia ikuskizuna.
b Ostegunean, 19:00etan,
Koldo Mitxelena kulturunean.

Egizabal: Erradikalak gara.

LARRAUL Mailu Arruti eta Ixabel

Agirresarobe: bakarrizketak.
b Gaur, 19:00etan, Katilutxulon.
OÑATI Pabilioi 6: La casa de

Bernarda Alba.
b Igandean, 19:00etan, Santa Anan.

ORDIZIA Zirkoloretsua: Argikale.
b Bihar, 19:30ean, Plaza Nagusian.

BERASTEGI Uxue Alberdi, Oihana
OÑATI Antxon magoa.

Iguaran eta Gari Otamendi: Ez da
kasualitatea.
b Igandean, 19:00etan,
kultur etxean.

b Astelehenean, 17:30ean,

Pake Lekun.

ORMAIZTEGI Evaren alabak.

OÑATI Asisko Urmenetarekin

b Igandean, 18:30ean, eliza atarian.

DONOSTIA Bertso-pilota saioa:

solasaldia: Esklabo alaiak.
b Asteartean, 18:30ean,

SORALUZE Histeria: Inundación.
b Gaur, 22:15ean, Arane kiroldegian.

Itxaso Piquer eta Izarne Zelaia.
b Gaur, 19:30ean, Añorgako
frontoian.

TOLOSA Pirritx, Porrotx eta

DONOSTIA Bertso afaria:

Marimotots: Borobilean.
b Bihar, 16:00etan eta 18:00etan,
Leidorren.

Ane Labaka, Itxaso Piquer eta
German Urteaga.
b Bihar, 21:00etan, Antiguotarrak
elkartean.

URNIETA Arriaga antzokia: Hiru

emakume.
b Bihar, 19:00etan, Saroben.
URRETXU Antzez-Motz lehiaketa-

ren finala.
b Gaur, 21:30ean, Labeaga aretoan.
VILLABONA-AMASA Glu Glu:

Go!azen 4.0.
b Bihar, 16:00etan eta 19:00etan,
eta igandean, 12:30ean, Gurean.

Perez: San José, hecho un cristo.
b Bihar, 20:00etan, Urrizpen.
ZARAUTZ Patata Tropikala:

Kalean otso, etxean uso.
b Bihar, 17:30ean, Antonianotan.

Bertso afaria: Beñat Gaztelumendi
eta Ane Labaka.
b Asteartean, 21:00etan, Ibaetako
EHUren campusean.

AEK euskaltegian.

b Asteartean, 10:00etan Urdaneta

Amets Arzallus eta Iker Zubeldia.
b Ostegunean, 19:30ean, plazatik.

ikastetxean, 11:15ean Jakintza
ikastetxean, eta 17:30ean
Amarotzeko auzo etxean.

Maialen Akizu eta German Urteaga.
b Bihar eguerdiaan.
URRETXU Bertso musikatuak.

OÑATI Beatriz Gomendio:

b Gaur, 23:00etan, Gaztelekuan.

Testamento vital.
b Asteartean, 17:30ean, Pake Lekun.

Bertso afaria: Oihana Arana, Kepa
Galparsoro, Julene Iturbe, Aner
Peritz, Ekain Tolaretxipi.
b Gaur, 20:00etan, Ur-Mia
elkartean.

USURBIL Bertso afaria: Amaia

Agirre, Miren Artetxe, Eli Pagola.
b Gaur, 21:00etan, Artzabalen.
ZALDIBIA Bertso afaria: Eneko

HONDARRIBIA Alaia Martin.

Emeki elkartean.

Agirreazaldegi eta Uxue Alberdi.
b Bihar iluntzean.

Araiztegi Korta, Asier Galarza,
Saats Karasatorre, Paule Ixiar
Loizaga, Danel Olano eta Aitor
Servier.
b Bihar, 20:30ean, Osin Berde
elkartean.

dia: Emakume ezkonduak 70eko
hamarkadako fabriketan.
b Bihar, 18:00etan, Zumalakarregi
museoan.

ANTZUOLA Aritz Saidi Olartua:

Zer gertatzen ari da Sirian?.
b Asteazkenean, 18:30ean, Olaran
etxean.

b Gaur, 22:30ean, Berazubiko auzo
elkartean.

b Asteazkenean, 10:00etan,

Leidorren.
TOLOSA Zoa Tamara Cuellar

AIA Pagoetan basoak ezagutzeko

kontalaria.
b Asteazkenean, 17:30ean,
Amarotzeko auzo etxean.

aukera, Antxon Gomezen eskutik.
b Igandean, 10:00etan, Iturraranen.

TOLOSA Ane Gebara kontalaria.
b Ostegunean, 10:00etan,

ALEGIA Eneko Haritza kontalaria.

ARETXABALETA Ainhoa Cabero:

liburutegian.

OIARTZUN Soinu zahar eta

Fredi Paia eta Jokin Uranga.
b Bihar, 14:00etan, gaztetxean.

Emakumearen irudia artearen
historian.
b Gaur, 18:00etan, Arkupen.

ARRASATE Maider Alzelai

Herriko ehorzte errituen historia.
b Asteazkenean, 15:30ean,
Elkargunean.

TOLOSA Benita Prieto kontalaria.

Tiganus: Emakume migratuak.
b Gaur, 18:00etan, kultur etxean.

LEGAZPI Bertso bazkaria:

AZKOITIA Iñaki Olaizola: Euskal

Benita Prieto kontalariak.
b Gaur, 17:30ean, Minimaliak-en.

TOLOSA Ahoz Aho: Gala Nagusia.

b Ostegunean, 17:00etan,

MENDARO Motxaila eguna:

TOLOSA Sorgina Txirulina eta

TOLOSA Silvia Carrizo eta Amelia

BESTELAKOAK

LAZKAO Bertso afaria: Aratz

Amets Arzallus, Maddalen Arzallus, Andoni Egaña, Jone Uria.
b Gaur, 22:00etan, Garagartzako
San Agustin kulturgunean.

b Igandean, 16:30ean, Karramarro

ORMAIZTEGI Elixabete Garmen-

HITZALDIAK
Igartzabal Potto, Iban Urdangarin
eta Iker Zubeldia.
b Gaur iluntzean, Lazkaomendiko
Lartxai elkartean.

ORMAIZTEGI Hodei magoa.

aretoan.

b Bihar, 20:00etan, Amaia zentroan.

b Bihar, 12:00etan, Intxaur frontoian.

b Astelehenean, 18:00etan, Goiztiri

ORDIZIA Eneko Haritza kontalaria.

IRUN Aukeran 20 urte.

ZIZURKIL Txapel Eguna: Bulai.

ORDIZIA Pello Añorga kontalaria.

DONOSTIA Arantza Campos,

SORALUZE Bertso bazkaria:

DONOSTIA Maylis Arrabit, Ebi

aurresku txapelketa.
b Igandean, 11:00etan, Elorsoro
kiroldegian.

ORDIZIA Amaia Puin eta Benita

SEGURA Poteoa eta bertso-afaria:

teko Bertsolari Txapelketa.
b Asteazkenean, 00:00etan,
Elgoibarko ikastolan.

ITSASONDO Bertso afaria: Ainhoa

Soria eta Xabier Madina: Habrá
que ponerse cachas.
b Asteazkenean, 19:30ean,
Gazteszenan.

Prieto kontalariak.
b Bihar, 17:00etan, kultur etxean.

ELGOIBAR Gipuzkoako Eskolar-

b Gaur, 22:00etan, Aita Marin.

DANTZA

Usurbilgo Zumarte musika eskolak eta udalak prest daukate Soinurbil
Musika Astea. Bihar hasi eta martxoaren 20an amaituko da, eta hamalaugarren urtea izango du jada. Musika izango da ardatz nagusia, baina
hainbat diziplina eta formatutako emanaldiak eskainiko dituzte —irudian, iazko emanaldietako bat—. Haurren Eguna izango da bihar, eta Lalala 0-3 urte arteko tailer kontzertuarekin ekingo diote bideari. U. UDALA

Garbiñe Biurrun, Juanjo Alvarez,
Braulio Gomez eta Jon Sarasua:
Nola sendotu gure demokrazia,
nola sendatu gizartea.
b Gaur, 19:00etan, EHUren
Carlos Santamaria auditorioan.

b Igandean, 12:00etan, Puntaleko

ZUMAIA Eromen: Hysteria.

Antixenako gaztetxean.

DONOSTIA Herri Unibertsitatea.

HERNANI Eskolarteko txapelketa.
VILLABONA-AMASA Diego

Ia bi asteko maratoia

Urdaneta ikastetxean eta 11:15ean
Jakintza ikastetxean.
TOLOSA Maider Alzelai eta

kontalaria.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Kulturaten.

Zoa Tamara Cuellar kontalariak.
b Ostegunean, 18:00etan, Barrena
jauregian.
ZERAIN Anjel Lertxundiren Zu

ATAUN Maider Alzelai eta

Christian Atanasiu kontalariak.

liburuaz ariko dira.
b Ostegunean, 19:00etan, Portalen.

GIPUZKOAKO HITZA
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Eider Goenaga Lizaso

2001ean etorri zen Euskal Herrira
Silvia Carrizo (Caleta Olivia, Argentina, 1965), eta, 2003an, bera
bezalako emakume etorkinei harrera egiteko xedez Malen Etxea
sortu zutenetako bat da. Gaur,
18:00etan, Tolosako kultur etxean
izango da, Emakume migratuak,
errealitate lazgarriak hitzaldian:
Prostituzioa eta Feminizidioa gaia
landuko du Amelia Tiganusek, eta
zaintza lanetan aritzen diren emakumeez ariko da Carrizo.
Emakume migrante zaintzaileak.
Euskal Herriko esklabotza berria
hitzaldia emango duzu. Zein da
emakume horien egoera?
Ezaguna da egoera, ez gara ezer
berria esaten ari. Guretzat garrantzitsuena da nabarmentzea
emakume hauek dituzten baldintzak ezin direla onartu bere burua
ongizate estatu gisa definitzen
duen toki batean, berdintasuna
legez jasota dagoen leku batean.
Ikuspegi horretatik, ezin zaio eutsi. Baina, praktikan, euskal gizarteak onartu egiten du egunean
24 orduko eta urtean 365 eguneko lanaldia; oso merkea eta emakume atzerritar batek egina.
Zenbat emakume dira?
Araba, Bizkai eta Gipuzkoan
10.000 emakume baino gehiago
aritzen dira barneko gisa, esklabo
gisa. Gure kalkulua da 12.500 inguru izan daitezkeela, beste batzuek 11.000 direla diote... Baina
seguru-seguru esaten dizudana
da 10.000 baino gehiago direla.
Hitz gogorra da esklabotza.
Emakume hauek egunean 24 orduz egiten dute lan, atsedenik
gabe, eskubiderik gabe eta erabat
kontratatzailearen menpe. Lanari lotuta bizi dira. XVIII. mendeko
esklabotzaren edo XIX. mendeko
morrontzaren bertsio berritua
dira. Halako lan jardunak legez
kanpokoak dira; baina pertsona
horiek horretara kondenatuta
daude, txiroak, etorkinak eta
emakumeak direlako. Hori ezin
da onartu, ez etikoki, ez moralki
eta ezta politikoki ere.
Baina, onartu ez ezik, datuek
diote gero eta gehiago direla.
Orduan, galdera egin beharko
diogu geure buruari: euskal gizarteak benetan sinisten du funtzionamendu egoki baterako emakume esklaboak behar dituela? Izan
ere, praktikan, euskal gizarteak
onartu egiten du esklabo lan hori;
beraz, aitor dezala eta ozen esan
dezala. Baina ez dadila gizarte
eredugarri, aurrerakoi eta berdinzale baten irudia ematen saiatu, errealitatea beste bat baita.

ELKARRIZKETA

JON URBE / ARGAZKI PRESS

«Praktikan, esklabo
lana onartu egiten du
euskal gizarteak»
Silvia Carrizo b Malen Etxearen sortzailea
Carrizok dioenez, «XVIII. mendeko esklabotzaren eta XIX. mendeko
morrontzaren bertsio berritua» dira zaintza lanak egiten dituzten
emakume etorkinak. Legez kanpoko lan baldintzak direla salatu du.
Zenbat ordaintzen zaio barneko
dabilen emakume bati?
Gure politika da soldatari buruzko datuak ez ematea, horren ondorio bakarra delako are gehiago
jaistea. Baten batek hori irakurrita
pentsa dezake, «nik gehiago ordaintzen diot, bada!», eta hurrengo urratsa da soldata jaistea. Baina
normalki ez dira iristen lanbide
arteko gutxieneko soldatara.
Kontratuarekin egiten dute lan?
Gehiengo handi bat, %70 inguru,
kontratupean aritzen da.
Baina nola egin daiteke horrelako kontratu bat?
Gobernuak onartzen duelako,
politikoki onartzen delako, eta,
noski, inongo kontratutan ez delako egia jartzen. Astean 40 orduko kontratuak izaten dira, hor
dago iruzurra. Baina gobernuak
oso ondo daki zer gertatzen den.
Adibidez, Lanbiden onartu egiten
dira baldintza horiek, eta bertatik

egiten dira halako lan eskaintzak;
emakumeari lotsarik gabe esaten
diote 24 orduko lanaldiak direla,
barneko lana dela. Lanbidek bitartekari lana egiten du legez
kanpoko kontratazioetan, eta
ozen salatu behar da hori.

«Legez kanpoko
kontratazioetan
bitartekari lana egiten
du Lanbidek, eta ozen
salatu behar da hori»
Baina kontratatzaileak ere ardura handia du hor.
Onartzen duen momentutik, bidea irekitzen du administrazioak;
horregatik diogu guk kontratatzaileak baduela errua, baina ardura nagusia ez dela berea. Halere, horretan ari gara lanean, eta
galdera egiten dugu: gizarte bezala baldintza hauei eutsi nahi diegu? Nazio berri baten eraikuntza

hipotetiko bati buruz ari garela,
zutabe hauen gainean eraiki nahi
dugu herria?
Emakume etorkinak badu beste
aukerarik?
Ez. Inoiz ez zaio galdetzen zein
gaitasun edo prestakuntza duen.
Bestalde, guk ez dugu auzitan jartzen lana; oso lan duina da. Baldintzena da arazoa. Eta kalitatezko zaintza hainbeste aipatzen duten horiei, enpleguak ere kalitatezkoa behar duela esaten diegu.
Non jartzen duzue kalitatezko
enpleguaren gutxieneko muga?
Jardun zehatz bat izatea: zortzi
ordukoa, erreleboka, hiru txandatan... 24 orduko jarduna eskatzen duen beste edozein zerbitzutan inori ez zaio bururatzen lanaldi osoa pertsona bakarraren
bizkar jartzea. Noski, horrek eskatzen du erabaki politikoa hartzea, diru gehiago jartzea, eta, finean, politika publiko egokiak

garatzea. Familia bati ezin zaio eskatu hiru soldata ordaintzea, baina kontua da hemen ohitu garela
zerbitzu merke bat edukitzera,
eta ez da auzitan jartzen.
Hona datorren emakumeak badaki zer aurkituko duen hemen?
Lehen, agian ez, baina orain, bai.
Baina jatorrizko herrialdeetan
egoera hain da txarra... Azkenaldian, oso-oso gazteak dira guregana datozen asko, 18-20 urtekoak, eta euren herrietako indarkeria sistematikoari ihes egiteko datoz. Hemen lan hau baino ez dute,
baina kalean lasai ibil daitezke,
behintzat; ez dituzte bortxatuko,
ez dituzte hilko.
Iaz gogor borrokatu zineten barnekoen habilitazio profesionala
lortzeko. Zergatik?
Etxeko zaintza lanetarako kontratatutako emakumeek ikastaro
berezi bat egin behar dutela dio
Mendekotasun Legearen azken
aldaketak, eta gu gogor borrokatu
gara jada kontratupean zeuden
emakume etorkinek habilitazio
profesional hori lortzeko, ikastarorik gabe; ezinezkoa baita beraientzat ikastaroa egitea. Eusko
Jaurlaritzak 8.800 barnekori
eman die habilitazioa laguntzaile
soziosanitario gisa. Dena den, hor
bada beste iruzur bat: emakume
horiei etxeko langile kontratua
egiten baitzaie, ez zaintzaile kontratua. Eta ez da gauza bera xurgagailua pasatzea, edo adineko pertsona bat zaintzea.
Orain ikusiko dugu ea hori aldatzen den. Izan ere, legeak habilitazio profesional bat eskatzen
badu, ez litzateke onartu behar
kontratuak etxeko langile gisa
egitea. Laguntzaile soziosanitario
gisa kontratatzeak hobekuntza
nabarmena dakar lan baldintzetan. Bat aipatzearren, oinarri-oinarrizkoena: langabezia saria jasotzeko eskubidea, etxeko langileak ez baitu eskubide hori.
Zer gogoeta eskatuko zenioke
kalean emakume zaintzaile
atzerritarra ikusten duenari?
Garrantzitsua litzateke gutako
bakoitzak bere buruari galdetzea:
«Ni lasai bizi naiteke jakinda
emakume hori esklabo lanean ari
dela? Zer egin dezaket?». Kontratatzaileari inork ez dio galdetzen
zein baldintzatan ari den zaintzailea; agian, ez litzateke txarra pertsona horiek ezeroso sentiaraztea.
Dena den, berriro diot, ezin zaio
familiari leporatu arduraren
%100; hau konponduko bada, administrazioak eman behar du
pausoa, eta gizarteak pauso hori
ematea exijitu behar du, ez dagoelako prest esklabotza onartzeko.

