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Behargin bat zainzuriak lurpetik ateratzen, Nafarroako Erriberan. JUANAN RUIZ/ FOKU

Lurpetik azaleratutako arazoa
Huerta de Peraltako gatazkak kezka zabaldu du landa eremuko langileen egoerari buruz b Lan ituna
gero eta gehiago errespetatzen dela diote eragileek, baina irregulartasunak ez direla falta
Joxerra Senar Iruñea

Huerta de Peraltako greba amaitu
da, baina nolakoa da, Azkoiengo
baratzeen hesietatik harago, landa eremuko langileen egoera? Berez, Nafarroan badago sektoreko
hitzarmen bat gutxieneko lan
baldintzak arautzen dituena, eta
zoru horren gainean lan egin behar lukete 5.000 langile inguruk.
Hala al da benetan, ala ba al da zi-

rrikituak baliatuta modu bidegabean kontratatzen duenik? Elikagai industriako enpresen alboan,
laborari txikien errealitatea dago,
eta haiek garai jakin batzuetan jotzen dute langileongana. Horrek,
aldi berean, behin-behinekotasuna ematen die lan harremanei.
Argi-ilun horiekin argazki bakarra ateratzerik ez badago ere, arazo hori lurpetik azaleratzeko balio
izan du lan gatazkak.

«Iruzur handia dago», dio Ramon Lacalzada Erriberako LABeko arduradunak, nahiz eta aitortu
duen «zailtasun handiak» dituztela hori frogatzeko. Tuterako bulegoan denetariko kasuak ezagutu ditu: «Hilabete osoa lan egin,
jaiegunak barne, eta astean lau
egun kotizatzea eta gainerakoa
eskupean ordaintzea, kasurako».
Haren ustez, sektorearen atomizazioada zailtasunetako bat.

Huerta de Peraltaren aldean, enpresa gehienak txikiagoak dira,
eta sakabanatuagoak daude.
«Herrian hartzen dituzte langileak, eta landa eremura eraman.
Oso kontrolpean dituzte».
Jakina, enpresa horien artean
ere laborariak daude, eta ezin
esan daiteke egoera homogeneoa
denik. Nafarroako Gobernuaren
estatistiken arabera, iaz 1.337 enpresa zeuden izena emanda elika-

gai industrian, eta 2.467 nekazari
zein abeltzain. Azken hamar urteetan enpresak bere hartan
mantendu badira ere, laborari
kopurua %39 gutxitu da.
Felix Bariain UAGNko presidenteak irmo ukatu du lan esplotaziorik izatea. «Errespetua eskatzen dut sektorearentzat. Ez dut
ezagutzen goizean goiz inor esplotatzeko asmoz jaikitzen den
laborari bakar bat. Kontsumitzai-
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«Nekazaritza eredu
jakin batean sinesten
dugu, eta eredu horrek
ezin ditu onartu halako
lan baldintzak»
Imanol Ibero
Nafarroako EHNEko presidentea

leak badu nahikoa desinformazio
lehendik, eta akusazioak ez digu
laguntzen».
EHNEren banderak ikusi izan
dira Huerta de Peraltako langileen aldeko protestetan, eta Imanol
Ibero nekazarien sindikatu horretako presidenteak positibotzat
jo du lan gatazka. «Nekazaritza
eredu jakin batean sinesten dugu,
eta eredu horrek ezin ditu onartu
halako baldintzarik».

EHNE: «Egon, badago»
Bai UAGNk eta bai EHNEk aholkularitza eta laguntza zerbitzua
eskaintzen diete laborariei langileak kontratatzeko: nola sortu Gizarte Segurantzan kotizazio kontua, nola egin kontratua eta nola
izena eman... Iberoren arabera,
kontrataziook lan hitzarmenaren
arabera egiten dira, eta azken hogei urteetan nabarmen hobera
egin du funtzionamenduak. «Pa-

perak dena hartu du. Lehen, ahoz
egiten ziren gauzak: ‘Egin lan hau,
eta tori dirua’. Ez zen iruzur egin
nahi, baina orain papera eremu
guztietara etorri da, eta bermea da
langileen duintasunaren alde».
Hala ere, ez du esan nahi bestelako praktikarik ez dagoenik: «Bai,
entzuten dugu beltzean egiten dela lan, bermerik gabe. Egon, badago». Horregatik uste du oraindik
ere laborarien artean pedagogia
egin behar dela eta nekazarien
sindikatuek lan ildo horri heldu
behar diotela.
Lacalzadaren arabera, etorkinen ezjakintasunaz baliatzen dira
enpresak, batez ere haien lehen
lanaldietan. «Gero, ahoz ahokoaren bidez jabetzen dira egoera horiek ez direla bidezkoak, onartezinak direla, ez direla normalak».
Orduan hasten dira sindikatuetara jotzen. Lacalzadaren arabera,
maiz lan harremana amaitzear
denean jotzen dute LABen atea:
«Askotan berandu etortzen zaizkigu. Ez dakite hogei eguneko
epea dagoela erreklamatzeko, eta
nagusiaren hitzaz fidatzen dira.
Hartuko dituela esan, eta dirua jasotzeko aukera galtzen dute».
Joseba Ezeolaza CCOOko komunikazio arduradunaren ustez,
sindikatuen presentzia urria da
arazoetako bat. «Beldurragatik,
arazo ekonomikoengatik, pobreziagatik, gutxiago sindikalizatzen
dira. Erlazio bat dago: zenbat eta
ordezkaritza sindikal handiagoa,
orduan eta eskubide gehiago».
Era berean, langile txiroen fenomenoaz ohartarazi du. «Uste baino zabalduago dago». CCOOren
datuen arabera, Nafarroan 11.900
lagunek 14.000 euro edo gutxiagoko errenta dute urtean. Nahiz
eta errealitate hori beste sektoreetan ere izaten den —ostalaritzan,
merkataritzan, eraikuntzan—,
batik bat landa eremuan gertatzen da, Ezeolazaren arabera.
Berez, lan hitzarmenak betebehar eta eskubideen esparru bat
marrazten die bai langileei eta bai
kontratatzaileei. «Lan hitzarmena ona da, estatuko bigarren handiena. Laborariek eta abeltzainek
egiten duten esfortzua ez dago za-

441
LAN IKUSKARITZA
Iaz, sektorean 441 kasu ikertu
zituen Lan eta Gizarte Segurantza ikuskaritzak: 322, tokian
egindako bisita bidez; 133, hitzordu bidez; eta 59, espediente administratibo bidez —
batzuetan ikerketa bakar batek bi ekintza behar izaten ditu—. 441 kasu ikertu zituzten,
baina 845 egiaztapen egin zituzten, batik bat ikusteko ea
langileak Gizarte Segurantzan
izen emanda zeuden (625).
Emaitzak. 99 isun espediente
ireki zituen: 72, langileak modu
irregularrean kontratatzeagatik; hamazazpi, segurtasun
baldintzak ez betetzeagatik;
bi, lanaldia eta beste baldintzak ez betetzeagatik; lau, lan
baimena ez edukitzeagatik;
eta beste lau, oztopoak jartzeagatik ikuskaritzari. Egiaztatu
zuen nagusiek 62 langile zituztela Gizarte Segurantzan izen
eman gabe. Era berean, 76 kasutan, behin-behineko kontratuak finko egitera behartu
zituen.

966
LAN HITZARMENA
2015eko urtarrilean sartu zen
indarrean, eta iazko abenduaren 31ean amaitu. Orain hurrengoa negoziatu behar dute.
Zenbat da soldata? Hamar
lan kategoria bereizten ditu:
handienak 1.448 euroko soldata zuen iaz, eta apalenak
(peoi), 966 eurokoa. Barazki
eta fruitu bilketako orduko soldata 7,06 euro da.
Zer beste sari dituzte? Langileak bi kilometro baino
gehiago garraiatu behar badu,
nagusiak kilometroko 24 zentimo ordaindu behar dizkio.
Gauez, 22:00etatik 06:00 arte,
lan eginez gero soldataren
%25eko gehigarri bat jasoko
dute. Hiru ordainsari berezi jasotzen dira urtean: maiatzean,
uztailean eta abenduan.
Nolakoa da lanaldia? Urteko
lanaldia gehienez 1.758 ordukoa da. Sei orduz jarraian lan
eginez gero, 20 minutuko
atsenaldia izan dezake langileak. Maiatzetik abuztura, lanaldia jarraia izan daiteke, enpresak hala behar izanez gero.
Jaiegunetan lan eginez gero,
bi atseden egun eta 73 euro
ordainduko dizkiete; lanaldi
erdia bada, horren erdia.
Zer beste baldintza ditu?
30 opor egun dituzte. Eguraldi
txarragatik lan egiterik ez baina langilea bertaratuz gero,
berdin jasoko du soldata.
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«Ahoz ahokoaren
bitartez jabetzen hasten
dira bidegabeak eta
onartezinak direla bizi
dituzten egoera horiek»

«Gehienetan, geure
kabuz erabakitzen dugu
zer lantokitara jo. Baditu
zailtasunak, landa
eremuak ez baitu aterik»

Ramon Lacalzada
Erriberako LABeko arduraduna

Guillermo Dachary
Nafarroako lan ikuskaritzako burua

lantzan jartzerik», azpimarratu
du Bariainek. Ezeolazak, berriz,
sSektorean den kontraesana nabarmendu du: «Lan hitzarmena
aurrerakoia da, eta eskubideak
ongi aitortzen ditu». Hala ere,
errealitate horrek bere alde iluna
du, baldintzak «nahiko kaskarrak» direlako. «Nire iritziz, lan
ituna betetzen da orokorrean,
baina tranpa egin nahi dutenek
bestelako aukerak dituzte: behinbehinekotasuna handia da; abusuzko lanaldiak izaten dira, baita
kaleratze arbitrarioak ere».

charyren arabera, beste sektoreen aldean gutxi salatzen delako.
«Kasu gehienetan, hamarretik
zortzitan, geure kabuz erabakitzen dugu zer lantokitara joan, eta
horrek bere zailtasunak ditu, landa eremuak ez baitu aterik». Urte
osoan egiten dute zaintza lan hori.
«Ez ditugu soilik zainzuriak edo
mahatsa biltzeko kanpainak aukeratzen. Edonoiz agertzen gara,
ustekabean». Gizarte Segurantzak aukera ematen du izen-abizenekin irregulartasun kasuak
salatzeko. «Ez dugu salaketa
anonimorik onartzen», zehaztu
du Dacharyk. «Beharrezkoa da
herritarren lankidetza, jabetu
daitezela lan ikuskaritza zerbitzu
publiko bat gehiago dela».
Era berean, oraindik gertatzen
dira muturreko egoerak, oso kasu
mugatuak badira ere; iaz, Guardia Zibilak bi polizia operazio egin
zituen langileen esplotazioaren
aurka Nafarroan; haietako azkena, abenduan. Halako kasuak
eragozteko, bitartekarien arriskuaz ohartarazi du Ezeolazak.
«Arazo larriena mafiak dira, eta
bitartekarien presentzia hutsak
susmagarria izan beharko luke
lan ikuskaritzarentzat».
Dachary bat dator horrekin.
«Abusurako adierazle argia dira.
Langileak bilatzen dituzte, eta,
hitzarmenaren azpiko baldintzak
ezartzeaz gain, ez dituzte inondik
ere betetzen enpresaburu gisa dituzten betebeharrak. Are zantzu
larriagoa da bitartekariok langileei etxe bat uztea, gehienetan segurtasun eta osasun baldintza
txarretan egoten ohi direlako».
Mafiak landa eremutik «desagertzeko» orduan, UPNren agintaldiko enplegu planek garrantzia
izan zute, Felix Bariainek azpimarratu duenez, sektoreari lan esparru egonkor bat eman ziotelako.
Funtsean, UPNren gobernuak lan
arloko zerbitzuak garatzeko hitzarmenak izenpetu zituen
UAGNrekin:«Alor publikoari zegokion lana hartu genuen geure
gain. Ordutik, urtean 7.000 kontratu inguru kudeatzen ditugu».

Uvesaren kasua
Berriki, Huerta de Peraltak egoera
lazgarri hori azaleratu du, baina
irailean beste eskubide urraketa
bat salatu zuen CCOOk, Tuterako
Uvesa oilo haztegian. Harentzat
lan egiten zuen Servicarne kooperatibako bazkide ziren 646 langile, eta Gizarte Segurantzako lan
ikuskaritzak ondorioztatu zuen
autonomo faltsuak zirela. «Gezurrezko kooperatiba bat zen. Gizarte Segurantzan gaizki izen
emanda zegoen. Kooperatiba izaerak aukera ematen zuen langileak autonomo izateko, baina ez zegoen lan harreman hori. Egitura
horren beloa altxatu behar izan
genuen, eta langileak modu egokian izen ematera behartu», azaldu du Guillermo Dacharyk, Nafarroako lan ikuskaritzaren buruak. Uvesari hemezortzi milioi
euroko isuna ezarri zioten.
Ezeolazaren arabera, Uvesak
langileok esplotatzeko baliatzen
zuen aukera: «Ez zuten oporrik,
ezta kotizaziorik edo langabeziarako eskubiderik ere». Kooperatibako bazkide gisa, gainera, hilero 50 euro eta jantziagatik beste
35 euro ordaintzera behartzen zituzten».
Adibide horietaz harago, zenbaterainokoak dira irregulartasunak? Iaz, lan ikuskaritzak 8.120
enpresa aztertu zituen Nafarroan,
eta haietatik 441 izan ziren nekazaritza eta elikagai sektorekoak.
Atzeman zuen 62 langileri beltzean ordaindu zietela, eta, halaber,
76 langile finko egitera behartu.
Kopurua ez da oso handia, Da-

(Hurrengo orrialdean jarraitzen du)
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«Arazo larriena mafiak
dira, eta bitartekarien
presentzia hutsak
susmagarria izan
beharko luke»

«Laborariek, eskulana
behar badute, Nafar
Lansareko poltsara jo
dezakete. Gurea izango
da erantzuteko ardura»

«Baldintza duinak
produktuei balioa
ematea da. Etorkinik
gabe, ez dago
Nafarroako baratzerik»

Joseba Ezeolaza
CCOOko komunikazio arduraduna

Gemma Mañu
Gobernuko Gizarteratzeko zuzendaria

Felix Bariain
UAGNko presidentea

apalagoko lan eskaintza jasoz
gero, adibidez 400 eurokoa, pizgarriak dituzte errentaren zati
batekin osatzeko; hau da, 450
euroko errenta gehi 400 euroko
soldatarekin, 850 euro jaso ditzake. Azkenean, helburua da lan
egitea beti merezi izan dezala».
Horrez gain, Mañuk argi utzi
nahi izan du onuradunek betebeharrak dituztela eta ez dutela
hain erraza eskaintza bati uko
egitea: «Eskaintza jaso eta administrazioak jakinez gero uko egin
diola, errenta etengo zaio epe
batez. Hamabost egun izango
ditu ezezkoa argudiatzeko, eta
onartzen ez bazaio, errenta kenduko zaio». Zaintza hori egiteko
Nafar Lansarek lan eskaintzen
informazioa izan behar lukeela
azaldu du.
UAGNk kontratatzeko arazoak
dituztela esanagatik, urritik Lansaren sektoreko zortzi eskaintza
baino ez dira aurkeztu. Sindikatuak argudiatu du unean uneko
beharrak izan ohi dituztela.
Akaso, neguko barazkien bilketan ez dago udan bezalako langile
beharrik. Dena den, irtenbideak
bilatu nahirik, administrazioaren
eta sektoreko eragileen arteko

harremana hobetu egin behar da,
eta gobernuak akordio bana
izenpetu berri du EHNErekin eta
UAGNrekin. «Urrats ona da.
Langileak behar badituzte, Nafar
Lansareko lan poltsara jo dezakete, eta gurea izango da horri erantzuteko ardura», azaldu du
Mañuk.
Eguraldiaren ondorioz nekazarien beharrak zehatz-mehatz
aurreikusterik ez badago ere,
Mañuk uste du gutxieneko planifikazio bat egin daitekeela. «Nire
ustez, esan diezagukete uzta biltzeko gutxi gorabehera zenbat
langile beharko dituzten».
Horrek, aldi berean, ziurtatu
egingo die langileei baldintzak
lan hitzarmenaren araberakoak
izatea.
Iaz amaitu zen sektoreko lan
ituna, eta orain haren edukia
berriro negoziatu behar dute eragileek. Langileen egoera fokuen
pean jarri izanak agerian utzi du
denek elkarren beharra dutela:
«Kontsumitzaileei begira, gure
produktuei balioa ematea da langileei baldintza duina eskaintzea.
Etorkinik gabe, Nafarroako baratzeko produkturik ez legoke»,
onartu du Barianek.

(Aurreko orrialdetik dator)

CCOOrekin eta UGTrekin egin
bezala, oraingo gobernuak
UAGNrekin egindako itunak
moztu zituen. Bariainen irudikoz,
ongi funtzionatzen zuena arrazoi
politikoengatik kendu zuten, bestelako eredurik planteatu gabe:
«Lehen urtetik ohartarazi genien
kontratatzeko arazoak genituela,
eta, laugarren urtean, komunikabideetara jo behar izan dugu etxeko lanak ez direla egin esatera».

UAGNren salaketa
Polemika handia eragin zuten
urrian Bariainen hitzek. Langileak bilatzeko laborarien arazoak
eta errenta bermatua jasotzen
duten etorkinak lotu zituen, eta
gobernuari errenta ez kontrolatzea aurpegiratu zion. Lau hilabete geroago, bereari eusten dio.
«Ez zaie errua bota behar errenta
jasotzen dutenei, baina desinformazio handia dago. Onuradunak
beldur dira egun batzuk lan egiteagatik errenta kenduko dietela,
eta beltzean pagatzeko eskatzen
diete laborariei». Xenofobia
zabaltzea leporatu zion gobernuak UAGNri, eta Bariainek
irtenbideak eskatu ditu ororen
gainetik: «Gobernuak ohartu
behar du arazoaz. Ezin gaitzake
iraindu berak gaizki egindakoa
estaltzeko».
Bestelako ikuspegia eman du
Gemma Mañuk, Nafarroako
Gobernuko Gizarteratzeko eta
Babes Sozialerako zuzendari
nagusiak. Lehenik eta behin,
gogorarazi du, «uste denaren
kontra», onuradunen %45 norbanakoak direla, eta gutxieneko
kopurua kobratzen dutela (610
euro) —batez beste, berriz, 750
eurokoa da banatutako errenta
bermatua—. Halaber, informaziorik ez jasotzea ukatu du, oinarrizko zerbitzuek hasieratik zehazten
dietelako onuradunei zeintzuk
diren euren eskubide eta betebeharrak.
Mañuk gaineratu du bestelako
osagarriak izan ohi dituztela lan
egiteko: «Errenta baino soldata
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Hainbat langile mahatsa
biltzen. Langile ugari behar
izan dira kanpaina horretan.
JAZKI FONTANEDA / FOKU

Jahja Kaddouri. «Beldurrez
ibiltzen ginen geure eskubideak
eskatzeko enpresari»
J. Senar Azkoien

Jahja Kaddouri 2014an sartu zen
Huerta de Peralta enpresan lan
egitera. Euren lan baldintzen inguruan ezjakintasuna zuela aitortu du. «Ez genekien ezer gure eskubideez, zer egin behar genuen
eta zer ez. Enpresak esaten zigun
horiek zirela lan baldintzak, eta ez
bagenuen nahi, hor genuela
atea». Horretarako, behin-behineko kontratuez baliatzen ziren
Huerta de Peraltako nagusiak.

Bere posturako, sei hilean behin
berritu egiten zioten kontratua,
baina hori egitea zegokion aldiro
beldur zen: «Ez ziguten bulegora
deitzen. Lanean zinela etorri, eta
paperak sinatzera behartzen zintuzten, agiria irakurtzeko betarik
gabe».
Kaddouri enpresaren eskariez
arduratu da enpresan, eta, erantzukizuna izanagatik, kontratuak
ez du islatu haren lan kategoria.
Lan hitzarmenean jasotako peoi
soldata jasotzen zuen, apalena:

2018. urtean, adibidez, 966 euro
zen.
Era berean, kontratua berritzen zioten aldiro, hamabost egun
lehenago oporrak hartzera behartzen zuten Kaddouri: «Niri,
behintzat, ordaintzen zizkidaten
oporrak, baina beste batzuei ez.
Erreklamatu egin behar zuten».
Kasu horietan, ez jarraitzeko mehatxua erabili ohi zuen. Haren hitzetan, lan baldintzak banan-banan negoziatzeak enpresari egiten zion mesede.

J. SENAR

4

2017an, egoera jasan ezinik,
LAB sindikatura jo zuten langileek, eta, salaketaren bitartez, lan
ikuskaritzak hainbat langile finko
egitera behartu zuen enpresa.
«Egoera aldatu egin da. eta orain
badakigu zer dagokigun egitea eta
zer ez». Akordioa lortuta, greba
amaitu da: «Espero dugu denak
hobera egitera».
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Ernesto Aguirre.
«Mesede egiten
zidaten, baina, aldi
berean, baliatu egiten
ziren nire egoeraz»
J. Senar Iruñea

J. S. Azkoien

Mustafa Ourhok zortzi urte eman
ditu Huerta de Peraltan lanean,
eta, Azkoiengo baratzeen lan egoeraz gain, ezagutu ditu aurretik
ere beste toki batzuetakoak.
«Landa eremuan egoera ia berbera da, eskubiderik gabea. Ez dute
ia ezer ordaintzen, ez da aldatzen
ia ezer». Berak bizi izandako lan
eskubideen urraketa orokorra
dela nabarmendu arren, giza tratuan diferentziak daudela uste du.

Huerta de Peraltako berotegietan,
40 gradutik gorako tenperaturak
ezagutu izan ditu udan: «Ez ziguten ur freskorik ere ematen. Beste
toki batzuetan, errespetua bazen
bederen, eskubideak bete gabe
ere. Hemen ez eskubide, ez errespetu, ezer ez. Txakurrak baino
okerrago tratatzen gintuzten».
Sindikatuak sartu aurreko garaian, hiru edo sei hilean behin
berritzen zioten kontratua Ourhori. Hala ere, inoiz ez da langabezian egon, eta gogotik egin du lan.

Traktorean egiten du beharra, eta
hamalau ordura arteko lanaldiak
probatu ditu. «Ez joateko esan arte, lan egiten zenuen, eta, ezer
esanez gero, etxea han genuela
erantzuten ziguten». Haren hitzetan, hizkuntza ere arazoa da:
«Gehienek ez dute gazteleraz hitz
egiten, eta baietz erantzun behar
duzu, bestela lana galtzen baituzu».
Behin, makina batekin eskuan
kolpea hartu zuen, eta etxera bidali zuten, kobratu gabe. Orain

J. SENAR

Mustafa Ourho. «Sektorean
egoera ia berbera da, eskubiderik
gabea. Ez dute ia ezer ordaintzen»
egoera aldatu da horretan ere, eta
lan osasuneko batzorde bat dago.
Sindikatuetara jotzeko ere, isilpean egin behar izan zuten, «konfiantzazko jendearen artean».
Orain itxaropena du denentzat
egoerak hobera egitea. «Espero
dut iragana atzean uztea eta etorkizun hobea bilatzea denon artean».

Herritar guztien amets berberak
ditu Ernesto Aguirre 33 urteko
kolonbiarrak —benetako izenabizenak ez emateko eskatu du—.
«Nire helburua da enpresa batean sartzea, finko egitea eta lasaitasuna izatea». Duela astebete
inguru, Nafarroako elikagai
enpresa batean hasi zen lanean,
han aurrera egiteko bidea duelakoan: «Gurdia maneiatzeko
ikastaroa egin, eta hartu ninduten. Hamabost eguneko probaldian nago, eta gero hiru hilabetekoa zein sei hilabetekoa izango
dut. Jokabide ona izanez gero
hartuko nautela diote». Aurrera
egiteko ilusioa du, baina buruaren gainean du behin-behinekotasunaren mamua: «Lagun
batek urtebetez lan egin zuen,
baina gero ez zioten berritu kontratua».
Ez du bide erraza izan Aguirrek. 2017ko ekainean heldu zen
Euskal Herrira, emaztearekin eta
haur txikienarekin: beste bi
seme-alabak Kolonbian geratu
ziren, amaginarrebarekin. Turista bisarekin sartu zen, lan baimenik gabe. Taberna batean hasi zen
lanean ostiraletik igandera, platerak garbitzen: «Goizeko zazpietatik gauerdira lan egiten
nuen, eta 20-30 euro ordaintzen
zidaten egunean. Dirua behar
nuen, eta ahal nuenera egokitzen
nintzen. Hori egin behar nuen,
nahitaez». Aguirrek onartu du
konplexua ere bazuela: «Eskubiderik gabe zatoz, eta apurka
bidezkoa zer den eta zer ez den
ohartzen zara. Jabeek mesede
egiten zidaten, baina nire egoeraz
baliatzen ziren».
Lan baimena lortu zuenerako,
zortzi hilabete iragan ziren, eta
taberna utzi zuen. Gerora, banatzaile gisa lan egin zuen eskupean
kobratuz, eta, gero, saltoki batean 45 egunez gauez, laguntzaile
gisa: «Abenduko jaiegunetan lan
egiteagatik, 830 euro jaso
nituen». Orain elikagai enpresan
aukera ireki zaio. Gainera, aurki
bi seme-alabak etorriko zaizkio
Kolonbiatik.
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Hego Euskal Herrira datozen etorkin emakume gehienak
Erdialdeko Amerikakoak dira, eta, ikasketa maila handia
edukita ere, lan egiteko bi bide besterik ez dute: zaintza edo
garbiketa. Etxeko langile aritzen diren gehienek, gainera,
egoiliar moduan egiten dute lan.

Zaindu ala garbitu:
beste aukerarik ez
Lander Muñagorri Garmendia

igarren mailako
langileak direla:
hala sentitzen
du Jessica Guzmanek. Etorkina da bera, eta
emakume etorkinak batzen dituen Malen Etxeko kide ere bada.
Eskaera argi bat egin du: «Gainerako langileak bezalakoak izatea
besterik ez dugu eskatzen; gutxienez». Emakumea eta etorkina izanda prekaritatea izugarri
handitzen dela baitio. «Hona iristen den emakume etorkinak lanik topatzen baldin badu, zaintzan edo garbiketan soilik aurkituko du; berdin du zein lanpostu
edo ikasketa zituen jatorrizko herrialdean. Esan, bestela: ikusi al
duzue inoiz irakasle etorkin bat?
Porlanezko sabai bat daukagu».
Aukera bi horiez gain, nekez
topatuko dute beste lanposturik
emakume etorkinek, eta horietan
prekaritatea nagusi dela dio Guzmanek. Aste honetan bertan, Bizkaiko Etxeko Langileen elkarteak
sektorearen inguruko txosten bat
aurkeztu du, eta hor argi azaltzen
dira baldintza kaskar horiek. Lan
egiten duten etxean lo egiten duten langileen laurdenek astean ez
dute atseden hartzeko tarterik.
Langile egoiliarren %96 etorkinak
dira, emakumeak, eta horietatik
%25ek ez dute lan egiteko baimen
ofizialik. Bada, paperik ez duten
langileen baldintzak gogorragoak
dira. Dokumentazioa duten langileen %42k 900 eurotik beherako soldata dute. Paperak dituztenen artean, berriz, %22k jasotzen
dute soldata hori.
«Paperak edukiz gero, eskubide gehiago eduki ditzakezu,
baina ez pentsa askoz egoera
hobea denik», dio Guzmanek.
«Enplegatzailea hiltzen bada,

B

egun batetik bestera lanik gabe
geratzen gara emakume horiek,
eta langabezia eskubiderik gabe,
gainera». Horregatik eskatzen
ditu beste beharginen pareko lan
baldintzak. «Gaixotuz gero ere,
ez zaigu gaixotasunaren laneko
jatorria ere onartzen. Zergatik?».
Etsipenez eta amorruz egin du
galdera.
Baina zaintzan lan egin beharrean garbiketa sektorean sartuz
gero, baldintzak ez dira samurragoak. Ikusi besterik ez dago, bestela, joan den urte amaierako
greba mugagabea. Bilboko NH
eta Barcelo hoteletako langileek
lanuztea egin zuten, zeuzkaten
lan baldintzak ez zirelako duinak.

Egunean zehar garbitu beharreko gela kopuru jakin bat zeukaten, baina ordutegiari lotu gabe
zegoen aldagai hori. Hau da,
ordutegiaren barruan ez baziren
hamalau gela garbitzen, kopuru
horretara iritsi arte luzatzen zen
haien lan eguna. Gela bakoitzeko,
gainera, 2,5 euro jasotzen zituzten.
Grebara jo zuten langileek, eta,
48 eguneko lanuzteen ondoren,
soldatak %48 igotzea lortu zuten,
eta ordutegi finko bat edukitzea.
Baldintzak hobetu egin diren
arren, gaur-gaurkoz oraindik
etorkinek egiten duten lan bat da
garbiketarena. Eta gehienetan
emakumeak dira, gainera.

Emakume etorkin ugarik lan egiten
du hoteletako garbitzaile gisa.
Argazkian, Bilboko NH eta Barcelo
hoteletako langileen mobilizazioa,
iazko azaroan. JAIZKI FONTANEDA / FOKU

Elena. «Paperik ez baduzu,
edozein lan baldintza onartu
beste aukerarik ez duzu»
Hoteletako garbiketan aritzen da beharrean Elena, eta, joan den urtearen
amaieran, greba mugagabea egin zuen b Ahalduntzeko balio izan dio
L. M. G. Bilbo

Joan den urte amaieran, lan gatazka batek arreta berezia bereganatu zuen hedabideetan: Bilboko
NH eta Barcelo hoteletakoak. Lehenengoek hilabetetik gorako
greba egin zuten, eta bigarrenek,
48 egunekoa; azkenean, lan baldintzak hobetzea lortu zuten.
«Lehen, jardunaldi osoko soldata
bat ez zen 820 eurora iristen, eta,
akordioarekin, 1.300 euroko soldata gordina jasotzen dugu». Elena —ez du abizenik eman nahi
izan— akordioaren onuraduneta-

ko bat da, eta Bilbon daramatzan
hamabost urteetan eskuratu dituen baldintza onenetan ari da
beharrean gaur egun. «Lehen, ez
geneukan ordutegirik; gela kopuru bat garbitu beharra geneukan.
Orain, berriz, sartzeko eta irteteko ordutegi bat daukagu; horretan asko hobetu dugu».
NH eta Barcelo hotelek azpikontratatua duten Constant garbikuntza enpresan egiten du behar 2016. urtetik, eta hasieratik
bertatik giro eskasa sumatu zuen
langileen artean: «Egin behar zen
lanerako, eta ordaintzen zutene-

rako, lanera sartu eta gutxira beharra uzten zuten askok; nik, ordea, beti nioen apur bat gehiago
eutsiko niola, azken batean lana
bermatua nuelako, hoteletako
okupazioa edozein zela ere. Eta
horrek asko eragiten du semealabei jaten eman behar diezunean». Berak bakarrik hezten ditu
hiru seme-alabak.
Denbora luzez, soldata txikiekin eta ordutegi amaigabeekin
eutsi zion egoerari. Gelako 2,5
euro jasotzen zituzten, eta horrek
lehertu zuen gatazka: «Grebara
joatea erabaki genuenean, bata-

sun handia egon zen; egunak aurrera joan ahala, ordea, presio
handiak iritsi ziren, eta lankide
askok edozeren truke itzuli nahi
zuten lanera; horrek arrakala
handiak sortu zituen».
Lehen aldia zen lan baldintzen
alde borrokatzen zuela, eta ahalduntzeko balio izan dio. «Askorentzat, halako borroka batean
parte hartzen genuen lehen aldia
izan zen; ordura arte, zeuden baldintzak onartu, eta ahalik eta gutxien kexatzen ginen». Baina gatazka horren eraginez lankide askoren ikuspegia aldatu egin dela

«Gizon heldu bat izan
nuen nire kargu; 600
euro jasotzen nuen, eta
lana lapurtzera gatozela
entzun behar nuen»
uste du, eta hori positiboa dela
dio. «Ez gara berriz itzuliko lehengo egoerara».

«Etorkinak, lana kentzera»
Baina baldintza okerragoetan aritu izan da lanean Elena. 2000. ur-
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baten etxean haurrak zaintzen
aritu nintzen lau urtez. Hiru solairuko etxe bat zeukaten, eta udako
oporretan Marbellan zuten etxera
eramaten ninduten; neguan, eskiatzera. Etxea garbitu, kozinatu,
haurrei etxeko lanekin lagundu,
eta hitzartu gabeko beste hainbat
lan egitera behartzen ninduten;
hori dena, 800 euro eskasen truke. Gabonetako paga ordaintzeko
eskatu nienean, esan zidaten ez
zitzaiela dirua iristen. Inoiz ez
dago dirurik etxeko langileak soldata duina jaso dezan».
Adibide bat besterik ez da hori.
Baina gutxietsia askotan sentitu
da. «Kontratua egiterakoan, enplegatzaileak nire jaioterria gaizki

«Enplegatzaileek,
askotan, ez dakite
nor garen, ezta nondik
gatozen ere; horrek
min handia ematen du»
jarri zuen, eta oinarrizko ikasketak amaituak nituela. Ez dakite
nor garen, eta nondik gatozen:
horrek min ematen du». Baina
apurka ahaldunduz joan dela dio,
eta urteekin baldintza hobeak
lortu dituela.

Etxea hipotekatu gabe

tean, Valentziara (Herrialde Katalanak) iritsi zen, eta zaintzan aritu
zen. «Gizon heldu bat neukan
nire kargu, haren etxean egiten
nuen lo, eta 600 euro jasotzen nituen trukean. Gainera, ahal zuen
guztietan esaten zidan etorkinak
lana kentzera etortzen ginela.
Orain hori esango balidate, ez lidake axolako, baina orduan 20
urte eskas nituen, eta alaba jaioterrian utzita iritsi nintzen. Horrek
min ematen du».
Orduz geroztik, ezkutuko ekonomian ibili zen lanean, beti zaintzaren eremuan. «Zer lan egin behar duzu bestela? Nork hartuko
du paperik ez duen etorkin bat?
Gainera, edozein baldintza eskainita ere, horiek onartu behar dituzu, ez baitzaude baldintza hobeak
eskatzeko moduan». 2003an Bilbora iritsi, eta hurrengo urtean
paperak lortu zituen. «Aurrerapauso bat izan zen niretzat, enpresa batek kontratatu ahal ninduelako; hori bai, zaintzan eta
garbiketan bakarrik hartu izan
naute beti». Lan baldintzengatik
borrokatu ahal izan du, ordea.

Sol de Libertad. «Inoiz ez
dago dirurik etxeko langileak
soldata duina jaso dezan»
Sol de Libertadek zazpi urte daramatza Bilbon zaintza lanetan,
baina ahal duenean berriz Nikaraguara itzuliko dela dio
L. Muñagorri Garmendia Bilbo

«Herritartasuna lortzen dudan
eguna handia izango da niretzat,
horrek hegan egin ahal izateko
hegalak emango baitizkit». Negar malkoak lehortzen ari dela
egin ditu adierazpen horiek Sol de
Libertadek —berak asmatutako
izena da—. Zazpi urte badira Nikaraguatik Bilbora iritsi zenetik,
baina berriz ere jaioterrira itzultzea du amets. Semea eta alaba
han ditu, eta unibertsitateko ikasketak amaitzen dituztenean itzuliko dela dio. Baina, bien bitarte-

an, helburu bat du: paperak lortzea. «Hemendik ez naiz aterako
paper horiek lortu gabe. Duintasunagatik bakarrik baldin bada
ere, lortuko ditut». Egoiliar txartela badu, ordea, eta, horri esker,
Gabonetan Nikaraguara itzuli
ahal izan zen.
Zaintza lanetan aritu da beti
Bilbon, baina ikasketaz baso ingeniaria da. Nikaraguan behar
horretan aritu izan bada ere, «jatekoa eta errentak ordaindu ondoren ez du beste ezertarako
ematen». Horregatik etorri zen
Bilbora, zaintza eremuan arituko

zela jakitun. «Duintasun osoarekin egiten dut lan hau, baina baldintzak ez dira horrelakoak». Gizarte Segurantzan kotizatzen du
egun, baina legez dagozkion hamalau soldaten partez, hamabi
jasotzen ditu. «Enplegatzaileak
norbait kontratatu behar duenean, kalkuluak atera behar ditu,
ikusi zenbat balio duen pertsona
bat kontratatzeak. Ez badago
prest ordaintzeko, ez gaitzala prekaritatera kondenatu».
Minez hitz egiten du, iraganean
esperientzia gogorrak eduki behar izan dituelako. «Bikote gazte

Sol de Libertaden helburua argia
da: «Semea eta alaba normalak
izan daitezen nahi dut; ez ditut
ikusi nahi Nikaraguan ibiltzen diren haur asko bezala: oinutsik,
diru gabe eta drogatzen». Semealabak horrela ez ikustea du ametsa. Horretarako, bere familiaren
laguntza izan du. «Ahizpak dirua
utzi zidan hona etortzeko, bi aldiz
gainera». Izan ere, 2010ean etorri
zen lehen aldiz Euskal Herrira,
baina paperik gabe harrapatu, eta
bueltan Nikaraguara deportatu
zuten. «Ahizpak esan zidan itzultzeko, eta berak utziko zidala dirua».
Iristen diren gainerako etorkinekin alderatuta zortea duela ere
badaki. «Ni lanera etorri nintzenean, ez nuen inongo zorrik; nire
herrialdean, neska askok bitartekarien bidez lortzen dute hona
etorri ahal izateko dirua, bankuetako interesak baino gehiago ordainduz. Askotan, etxea hipotekatu behar dute hona iristeko,
eta, horregatik, lanean hasi baino
lehen motxila handi batekin iristen dira: zorra ordaindu behar
dute, hemen bizirik iraun, eta familiari dirua bidali». Presio horiekin guztiekin iristen dira emakume asko. Paperik gabe, gainera. «Egoera horretan, nola ez
dute, ba, onartuko 500 euroren
truke egun osoan lan egitea eta
atsedenik gabeko baldintzak?».
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GAKOAK
2016ko apirilaren 6an onartu
zuen Frantziako Asanblea Nazionalak Prostituzio Sistemaren Kontra Borrokatzeko eta
Prostituitutako Pertsonak Laguntzeko Legea. Hona hemen
neurri nagusiak.

1

Bezeroak bilatzea.
Prostitutei ezin zaie zigorrik ezarri «bezeroak
bilatzea» leporatuta; desagertu egin da delitu hori. Aurreko
legearekin, bi hilabetera arteko kartzela zigorra eta 3.750
euro arteko isuna izan zitzaketen. 2003an jarri zuten abian,
Nicolas Sarkozy Barne Ministro zela. Kritikak jaso zituen.

2

Bezeroak. «Sexua
erostea» da delitu.
Gehienez 1.500 euroko isuna jasotzen dute bezero
horiek; delitua behin baino
gehiagotan eginez gero, 3.750
euro. Osagarri gisa, prostituten baldintzei buruzko ikastaro bat jaso dezakete prostituziora jotzen dutenek.

3

Prostituten protesta, Parisen, bezeroak zigortzearen aurka, 2016ko apirilean, legea onartu zenean. IAN LANGSDON / EFE

Legezko jo dute prostituzio
bezeroak zigortzeko araua
Frantziako Kontseilu Konstituzionalak ez du uste prostituzioaren aurkako legeak
«askatasun pertsonalak urratzen» eta bezeroak «kriminalizatzen» dituenik
Ibai Maruri Bilbao

Prostituzioaren bezeroak zigortzea ez da Frantziako Konstituzioaren aurkakoa. 2016an onartu
zuen Frantziako Asanblea Nazionalak Prostituzio Sistemaren
Kontra Borrokatzeko eta Prostituitutako Pertsonak Laguntzeko
Legea. Hainbat gobernuz kanpoko erakundek auzitara jo zuten,
«bezeroak kriminalizatzen» direla eta prostitutentzat «kaltegarria» izango dela argudiatuta.
Atzo eman zuen ebazpena Kontseilu Konstituzionalak: «Auzitan jarri diren neurriek prostituzio sistemaren aurkako borroka
indartzea eta prostitutak laguntzea dute helburu, eta bat datoz
konstituzioarekin».
Kontseiluko kideek esan dute
ez dela euren zeregina prostituzioaren inguruko eztabaidan sartzea, eta zehaztu dute legearen
konstituzionaltasuna aztertzera

mugatu direla. Euren esanetan,
lege horrekin botere legegilearen
helburuak «giza duintasuna bermatzea eta ordena publikoa gordetzea» izan dira. «Prostituten
gehiengoa giza salerosketaren eta
proxenetismoaren biktimak direnez, hartutako neurriak ez dira
desegokiak». Epaileek ukatu egin
dute zigorrek «askatasun pertsonalak urratzen» dituztela.
Besteak beste, legeak 1.500 euroko isunak ipintzen dizkie bezeroei. Behin baino gehiagotan zigortzen dituztenen kasuan, 3.750
eurokoa izan daiteke isuna.
1999an, Suediak onartu zuen gisa
horretako lege bat, eta, harrezkero, beste hainbat herrialdek hartu
dute eredu modura. Prostituzioa
debekatu ordez, haren kontrako
neurriak hartzea dago oinarrian.
Era berean, 2016ko legeak kendu
egin zuen 2003tik indarrean zegoen beste delitu bat: prostitutek
«bezeroak bilatzea».

Giza eskubideen eta prostituzioaren arloko eragileen artean
eztabaida egon da. Legearen alde
agertu diren eragileei garrantzitsua iruditu zaie paradigma aldatu izana. Izan ere, 2016ra arte
prostitutak ziren delitugileak,
baina orduko legeak bezeroen
gain jarri zuen delitua. Era berean, nabarmendu dute emakumeen trafiko eta salerosketa sareen
aurka egiteko «modu bakarra»
dela bezeroak zigortzea.

Prostitutak, «babesgabe»
Frantzian prostitutekin lan egiten
duen elkartea da Amicale du Nid,
eta bertako kide Cedrid Uzan-Sarano abokatua izan da Kontseilu
Konstituzionalaren aurrean legea
defendatu dutenetako bat. «Oso
pozik» agertu da: «Printzipioen
ikuspegitik, konstituzioan ezin
dugu ezarritzat jo prostituzio
merkatua eta sexua erostea, definizioz erlazio biolentoa baita».

Legea auzitara eroan duten erakundeen artean Munduko Medikuak eta Strass sindikatua daude.
Guztira, bederatzi elkartek eta 30
prostitutak jo dute epaitegietara.
Esan dute legeak ez duela lortuko
prostituzioa gutxitzea. Are gehiago, iruditzen zaie prostituten
«lan baldintzak okertu» dituela,
«ezkutuan eta babes gutxiagorekin lan egitera» behartzen dituelako. Esan dute zigorrek «eskaera
gutxitzea» ekarri dutela, eta
«prezioak jaistera eta bezeroen
baldintzak onartzera» eroan dituela prostitutak.
Euren argudioak indartzeko,
legearen aurkako elkarteek hainbat prostitutaren testigantzak
aurkeztu zizkioten Kontseilu
Konstituzionalari. Prostitutetako
batek kontatu zuen legea indarrean sartu zenetik bezeroek uko
egiten dietela preserbatiboei. Elkarteok uste dute «sexu bidezko
gaixotasunak zabalduko» direla.

Irteera. «Prostituziotik
irteteko aukera» jarri
zaie aukeran. Eskubidea aitortzen diete babesa eta
laguntza eskuratzeko.

4

Atzerritarrak. «Prostituziotik ateratzeko ibilbidea» hartzen duten
emakume atzerritarrei behinbehineko bizileku baimena
emango zaie. Urte erdirako
baimena izango da. Datuek
diote prostituten %90 inguru
direla atzerritarrak.

5

Aurrekontua. Prostituzioa prebenitzeko eta
prostitutei «laguntza
soziala eta profesionala» emateko, aurrekontu funts bat sortzeko agintzen dio legeak estatuari. Urtean 4,8 milioi eurokoa izan behar da.

6

Hezkuntza. Eskolan,
«gorputzaren merkantilizazioa» edukietan
txertatzeko agintzen du, hori
saihesteko asmoarekin.

7

Zentroak. Eskualdeetan prostitutei eta gizakien salerosketari buruzko zentroak sortzea agintzen du legeak. «Prebentzioa
eta biktimen laguntza» dira
zentro horien oinarria.

8

Internet. Frantziako
legeen aurkako webetarako sarbidea blokeatu behar dute hornitzaileek,
nahiz eta atzerrikoak izan.
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«Autonomia eta
askatasuna ekartzen
ditu ahalduntzeak»
Anabel Santos Castro b Hezkidetzan aditua
Nafarroako Berdintasun Institutuak antolatutako ‘Emakumeok’
programan parte hartu du Santosek, aditu gisa. Irakasleak uste du
ahalduntzeak «askatasuna» eta «autonomia» ematen dizkiela andreei.
Ainhoa Larretxea Agirre Iruñea

Hezkuntza zientzietan lizentziaduna da Anabel Santos (Neda, Galizia, 1964), eta hezkidetzan aditua; bertzeak bertze, genero gaiei
buruzko tailerrak ematen ditu
Malagako Unibertsitateko (Espainia) Hezkuntza fakultatean. Nafarroako Berdintasun Institutuak
antolatutako Emakumeok programan parte hartu du asteon.
Zer da Emakumeok programa?
Nafarroako Berdintasun Institutuak bultzaturiko plan baten barruan eginen dugun ikastaro bat
da. Ahalduntze feministarako
gune bat. Prozesu deszentralizatua izanen da, tokian tokiko emakumeen beharrak betez eginen
baita. Tuteran, Otsagabian eta
Iruñean egonen gara.
Ahalduntzea aipatu duzu. Zergatik da hain garrantzitsua?
Sistema patriarkal hagitz matxista batean bizi garelako. Genero
femeninoaren eraikuntza sozialak konpetentzia batzuk dakartza
berarekin, eta kalte egiten digute
gure bizitzaren protagonista izateko orduan. Hartara, ahalduntzea da estrategia feminista bat,
patriarkatuak berekin dakarren
hori deseraikitzeko: estereotipoak, banaketa sozio-sexuala, zaintza lanak emakumeei bakarrik
ematea... Garrantzitsua da deseraiki nahi dugun hori identifikatzea eta, gugandik hasita, bizi
proiektu bat sortzea.
Nolakoa da ahalduntze prozesu
hori?
Oztopoak detektatzeko eta autoezagutza lortzeko baliabideak
daude. Feminismoak, esaterako,
tresnak ematen dizkigu geure buruaren jabe izateko, eta, horren
barruan, baita lidergo modu berriak sendotzeko ere. Egungo sisteman, lidergoa patriarkala da,
patriarkatuak gizonei ezarri dielako rol publiko eta politikoa.
Ikastaroan, hori guztia deseraiki-

tzeko eta sistema berri bat sortzeko tresnak emanen dizkiegu
emakumeei, maila pertsonalean
nahiz kolektiboan.
Zer egin daiteke ahalduntzea ez
geratzeko soilik eremu pertsonalean, eta politikoa eta kolektiboa ere izateko?
Feminismoa politikoa da, paradigma feminista teoria politikoa
delako. Gainera, ahalduntze feministak gakoak ditu kolektiboa
izateko. Pertsonala politikoa da,
eta politikoa, pertsonala.

«Hezkidetza eta Skolae
beharrezkoak dira
eraldaketa sozialerako,
justiziarako eta giza
eskubideak betetzeko»
Ahalduntzea gakoa da beldurrik
gabeko bizitza baterako?
Noski: beldurrik gabe bizitzeko,
erruduntasuna deseraikitzeko,
zoriontsuago izateko. Patriarkatuak zuzenean sartzen gaitu sufrimenduan. Ahalduntzeak askatasuna eta autonomia dakartza.
Geure buruaren jabe izatea ematen digu, eta, geure buruaren jabe
garenean, zoriontsuago gara.
Iaz, Martxoaren 8an, greba feminista antolatu zen. Zer balorazio
egiten duzu?
Hagitz positiboa. Ez zen hiru hila-

betean antolatu, prozesu luze baten ondorioz sortu zen. Hainbat
esparrutako emakumeen artean
sinergiak sortu eta kalera ateratzeko indarra izan genuen.
Martxoaren 8ko grebaren eta
sanferminetako bortxaketaren
epaiaren ondotik, indarra erakutsi zuten emakumeen mobilizazioek. Erreakzio patriarkal bat
sortzen ari da horren aurka?
Mugimendu feministak aurrera
egiten duenean, beti, sistema patriarkalaren berrantolaketa bat
gertatzen da. Beraz, ezinbestekoa
da norbanako eta taldekako ahalduntzea lortzea eta agenda feminista bat izatea. Kapitalismoak
aliantza zuen sistema patriarkalarekin, eta, gainera, jauzi izugarria
eman dugu kapitalismotik neoliberalismora. Orain, populismoarekin batera hazi den neoliberalismoa hagitz gogorra da. Egoera hagitz arriskutsuan gaude.
Uste duzu aurtengo greban
erresistentziak azaleratuko direla zenbait esparrutan?
Aurten zailagoa izanen da. Erran
bezala, patriarkatua, gizarte matxista, eskuin muturra eta neoliberalismoa hagitz antolatuak
daude feminismoaren aurrerapauso guztiak gelditzeko. Hala
ere, sinisten dut lortuko dugula.
Komunikabideek eragiteko indar

IÑIGO URIZ / FOKU

handia dute. Urte guztia daramagu antolatzen eta indarrak biltzen. Ikuspegia batzen gaituen
horretan jarri behar da, eta indarrez atera behar dugu karrikara.
Iaztik hona egoera aldatu da?
Urtearen lehen zatian, feminismoak ikusgaitasun handia izan
du. Orain, greba aitzinetik komunikabideetan berriro antolatzeko
beharra dago. Interneten, feminismoak ikusgaitasun handia du,
baina egia da batzuk gu isilarazten saiatzen direla. Interneten
eraso egiten digute, eta aurrez aurre ere bai. Formakuntza ematen
dugunok gure hitzak neurtzea
nahi dute, baina ez gara geldituko. Gauzak argi erraten jarraituko
dugu politika feminista leku guztietan aplika dadin.

Nafarroan, Skolae hezkidetza
programaren kontrako kanpaina ere abiatu dute eskuineko alderdiek. Nola bizi duzu hori ?
Emakumeen eskubideetan pauso
bat aitzinera ematen den aldi oro,
muturreko katolikoen eta eskuin
muturraren erreakzio bat izaten
da kontra. Kasu honetan, hezkidetzaren kontra. Baina hezkidetza eta Skolae beharrezkoak dira
eraldaketa sozialerako, justiziarako eta giza eskubideak betetzeko. Skolae oso garrantzitsua da;
alde batetik, mutikoek gizarte
matxistatik jasotzen duten gizontasun eredua deseraiki dezaten,
eta, bertze aldetik, neskei ezaugarri zehatz batzuk ezartzen dizkien sozializazio prozesua deseraiki dezaten.
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Artikutzako urtegia hustu egin dute,
segurtasun arazoak zituelako eta ez zelako
erabiltzen, eta 70 urte lehenagoko egoerara
itzuli nahi dute ingurua. Azkenengo
urratsa egitekoa du Donostiako Udalak.

Birsortzeko,
hustu
LEHEN. Artikutzako urtegia husten hasi zireneko argazkia, 2017ko ekainean. IÑIGO URIZ / FOKU

Jokin Sagarzazu Artikutza

utsik dago Artikutzako urtegia, edo ia-ia;
han zegoen
erreka birsortzen ari da, eta
azaleratutako lokaztia landarez
estaltzen. Baina Donostiako Udalak ez du oraindik eman presaren
hondoko atea guztiz zabaltzeko
agindua, eta ezin da erabat hustu.
Hori egin ezean, egunotako euriteengatik eta elurteengatik arriskua dago berriro betetzeko
—urek zazpi metro gora egin dute
azken astean—; horrek sedimentuen egonkortasuna kolokan jarriko luke eta ingurumen kalteak
eragiteko arriskua handitu.
Urte eta erdiko lanaren emaitza
izan da Artikutzako urtegiaren
hustea —berez, Enobietakoa; izen
hori dauka urez betetzen duen
erreka nagusiak—. Kantaurialdeko Ur Konfederaziotik iritsi zitzaion abisua udalari, presak segurtasun neurri guztiak bete beharra zeuzkala. Eraiki zutenetik
arazoak izan ditu ezkerraldean.
Inoiz ez da egonkortu behar beza-

H

la. 1947 eta 1953 artean eraiki zuten, eta 1992tik jardueratik kanpo
dago. Donostia urez hornitzeko
egin zuten; Añarbekoak egiten du
hori, 1976tik.
Erabilerarik ez zuen urtegi bat
berritzea baztertuta, udaleko
agintariek hura deuseztatzeko
proiektu bat izan zuten esku artean. Baina ez zen bideragarria: Natura 2000 sareak babestutako ingurua da Artikutza, eta han kamioiak eta gainerakoak sartzeak
kalteak eragingo lizkioke ingurumenari. Proiektuan lan egin duten ingeniaritza enpresen azterketa baten arabera, 100.000 bidaia inguru beharko lituzkete
horretarako. Hortaz, gomendatu
zuten urtegiko horma nagusia
mantentzea; horren azpitik joatea ibaia, tunel baten bidez.
Pasabidearen lanak, baina, ez
dituzte hasi; udalak ez ditu egin
baldintza-agiriak; udazkenerako
zeuden aurreikusita. Ane Oiarbide Ingurumen zinegotziak (PSEEE) kazeta honi azaldu dionez,
«agintaldia amaitu baino lehen»
argitaratu
nahi
dituzte
—maiatz amaieran izango dira
hauteskundeak—. Atzerapenari

buruz, azaldu du halako prozeduretan ohikoa dela hori gertatzea.
Orain arteko hustea egiteko,
ateen balbulak ireki dituzte aspaldiko partez, eta azken urte eta
erdian ura atera dute pixkanakapixkanaka, urtegian eta inguruko
erreketan kalterik ez eragiteko.
Prozesu hori azken fasean da. Baina falta da hondoko atea guztiz
zabaltzea, erabat hustu dadin.
Hori noiz egingo duten ez du zehaztu Oiarbidek. Jakitun da azken egunetan ur mailak gora egin
duela, eta azaldu du harremanetan dagoela hori zaintzen dutenekin; ziurtatu du arriskurik nabarituko balute, gehiago zabalduko
luketela. «Baina ez daukagu aurreikusita guztiz irekitzea».
Lanean ari diren adituek eta inguruko zaintzaileek, haatik, erabat hustea gomendatzen dute,
denborarik galdu gabe, eta horretarako ezinbestekotzat jotzen dute osorik zabaltzea. «Hori denen
artean hartu beharreko erabaki
bat da», adierazi du Oiarbidek.
Zergatia galdetuta, azaldu du Artikutzako urtegiko urak hartzen
dituela Añarbekoak, eta bigarren
hori kudeatzen duen enpresaren

hitza ere aintzat hartu behar dela
aurrenekoa erabat hustu eta betirako uzteko erabileratik kanpo.

Inoiz egin gabeko lana
Ezohikoa da Artikutzan egiten ari
direna. Horretan dihardutenek
ere esperientzia handirik ez dute.
Izan ere, orain arte Europan kendu duten urtegirik handiena da.
«Zaharkituta edota erabilerarik
kanpo geratu direnen kopurua
handitzen ari da mundu osoan,
eta geroz eta ohikoa izaten ari da
horiek kentzea», azaldu du Arturo Elosegi EHU Euskal Herriko
Unibertsitateko Ekologia katedradunak. Hark zuzendutako
lantalde bat ari da han lanean,
BBVA fundazioak emandako diru
laguntza bati esker.
«Aukera paregabe bat da tamaina honetako lan batek biodibertsitatean duen eragina aztertzeko».
Ikerlariak nabarmendu duenez,
Kantauri itsasoko ertzean hoberen
mantendu den espazioetako bat da
Artikutza. Urtegia Goizuetako lurretan (Nafarroa) badago ere, Donostiako Udalaren esku dago ustiaketa. Biodibertsitate handiko
eremua da. «Ia mende batez

ezohiko modu batean zaindu eta
babestu du administrazioak. Natura ikertzeko laborategi bat da, eta
nazioartetik ikerlariak etortzen dira. Europako basorik zaharrenetariko bat dago hemen».
Hori hala izanik, tentu handiz
egin beharreko lana da hustea.
«Ez dago informazio nahikoa gisa
honetako aktibitate batek ingurumenean izan ditzakeen efektuei
buruz; ez dakigu zer gertatuko
den», azpimarratu du Elosegik.
«Horregatik, ikasten duguna erabili ahal izango da zuzenean edo
zeharka beste urtegi batzuen hustean eta deuseztatzean».
Ikerlariak azaldu duenez, lan garestia da, teknikoki zaila, baina geroz eta urgentzia handiagoz planteatzen ari dena leku askotan.
Proiektuak, beraz, «helburu zientifikoak, kontserbaziozkoak eta
sozialak» uztartzen ditu. «Azken
urteetan Euskal Herrian presa txiki
ugari kendu dituzte ibaietan eta,
eta horrek, kasu batzuetan, herritarren protestak eragin ditu: aisialdirako arrantza eremuak zirelako,
edota nostalgiagatik. Baina presak
egin zituztenean zer pentsatzen
zuten han bizi zirenek?».
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Elosegik azaldu duenez, soilik
Gipuzkoan mila presa daude, eta
horietatik 900 inguru ez dira erabiltzen. Artikutzakoa izan daiteke, haren ustez, «adibide paradigmatiko bat» gizartea konbentzitzeko erabilerarik ez duten azpiegiturak eraisteak ekar ditzakeen onurez: «Garrantzi sozial
handia dauka ingurumenarekin
loturiko gai hau gizarteratzeak».

Onurak eta arriskuak
Artikutzako urtegia baino pixka
bat beherago dago Añarbekoa. Aurrenekoaren ateak irekitzeak han
eta harako bidean zer eragin izango duen aztertzen ari dira; bereziki,
horrek animaliengan eta sedimentuetan zer ondorio izan ditzakeen,
eta arriskurik ez dagoela ondorioztatu dute. Are gehiago, urtegia
kentzeak onurak baino ez dituela
ekarriko nabarmendu dute.
Adibidez, ur geldoek eragiten
duten berotegi efektuko gasen
emisioa gutxituko da. «Urtegiak
CH4 [metanoa] asko igortzen du,
eta CO2a baino hogei aldiz indartsuagoa da», azaldu du Elosegik.
Husteak, halaber, uraren kalitatea hobetuko du, eta horrek eragi-

na izango du bertako landareen
eta faunaren lehengoratzean,
besteak beste. Hala, hustu aurreko
eta ondorengo eraginak aztertzeko, zortzi ikerketa eremu jarri dituzte urtegiko hainbat lekutan, eta
berau hornitzen duten beste erreka batzuetan. Oro har, uraren kalitatea «bikaina» dela ondorioztatu
dute, baina presan pilatutakoa
okerragoa dela, eta horrek eragina
duela beheko erreketan.
Elosegik azaldu duenez, urtegiko hondoan oxigeno kontzentrazioa gutxitzen da, burdina eta
manganesoa disolbatzen dira, eta
horiek kalteak eragiten dituzte urtegiko uretan eta behera doazenetan. «Ondorioz, ornogabeen dentsitatea eta dibertsitatea nabarmen
murrizten da —oso aberatsa goiko
erreketan—, eta pentsatzekoa da
alga eta beste bizidunetan ere eragina izatea». Husteak, beraz, lagunduko luke urtegia zeneko eremua eta beheko errekak biziberritzen. «Landareak aterako dira,
animaliak gerturatuko... Baina ez
dakigu zehazki zer gertatuko den
eta nola eragingo duen horrek».
Ura kalitate handikoa dela, baina Elosegik gogoratu du urtegia
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Aurkitu duten beste espezie bat
da bertako karramarroa. Ez da Artikutzakoa; modu artifizialean
sartu zuten han, eta nabarmen hazi da; beste leku batzuetan galdu
egin da. Husteak kalte egingo lioke, beraz. «Donostiako Udalak
horiek harrapatzeko kanpainak
egin ditu, eta Nafarroako
Gobernuari eta GipuzkoDonostiako Udalak erabaki
ako Aldundiari eman dizzuen urtegia ez berritzea eta
kio ale batzuk beste leku
horma nagusia ez botatzea,
ingurumen kalteak saihesteko batzuetara eramateko,
espeziea gal ez dadin»,
Urte eta erdi egin dute husten, azaldu du Elosegik.
baina egunotako euriek zazpi
Arrainei buruz, berriz,
metro igo dute uraren maila eta bi espezie baino ez dituzte
arriskuan jarri orain arteko lana atzeman: amuarraina eta
ezkailua. Jatorrizkoak diEuropan kendu duten urtegi
ren bi espezie falta dira:
handiena da, eta horrek
izokina eta aingira. Añaringurumenean izan ditzakeen
beko urtegiagatik. «Gora
eraginak ari dira aztertzen
egiteko, hesi gaindiezin
da ugaztun txiki hori; mundu oso- bat da haientzat Añarbe. Artikuan, Iberiar penintsulan soilik topa tzako presa kentzeak, beraz, ez ludaitezke eta Frantziako toki ba- ke eragin berezirik izango».
tzuetan gutxi batzuk; Artikutzan
Baina biologikoarekin batera,
«ugari» daude, inguruko erreken alor geomorfologikoak kezkatu
uraren kalitate onagatik. «Pentsa- ditu gehien ikerlariak. Izan ere,
tzekoa da urtegia hustean sortuko husteak okerreko eragina izan zeden errekak muturluze gehiagori zakeen, urtegian bertan eta ingubizitzeko aukera emango diela».
ruko erreketan pilatu diren sedi«hesi gaindiezin» bat dela ornogabe, arrain eta ugaztunentzat. «Habitat artifizial bat da, balio txikia
edo batere ez daukana inguruko
espezieentzat». Bereziki aztertu
dutenetako bat da Pirinioetako
muturluzea. Galtzeko zorian dauden animalien zerrendan azaltzen

mentuengatik, horiek mugi daitezkeelako. Ondorioztatu dute,
dena den, kaltea oso txikia edo ezdeusa izan dela. Batetik, pilatutako sedimentuak finak direlako,
eta, bestetik, inguruko erreken
kontserbazio bikainak —jatorrizko
irregulartasun eta traba natural
ugari dituelako— oztopatzen duelako harri, egur zati eta bestelakoak tamaina handitan mugitzea,
eta, adibidez, Añarbera iristea.
«Artikutzako urtegiaren azpian
sedimentu gutxi pilatu dira, arroaren kontserbazio bikaina dela eta.
Eta hustean azalean geratu dira
horiek denak, uretatik kanpo eta
modu konpaktu batean».
Baina badago «arriskua», urtegiko alboetan erosioak gertatuz gero, uraren eraginez. Hori jazo ez
dadin, adituek gomendatu dute
erabat hustea, denborarik galdu
gabe. «Ibaiari bidea egiten uzteak
eta urtegia berriz ez betetzeak ziurtatutako luke halakorik ez gertatzea. Egungo ur mailak ez luke
gehiago hazi behar, eta hori soilik
berma daiteke urtegiaren hondoko atea irekiz», azpimarratu dute.
Donostiako Udalak dauka azken hitza. Eta giltza.

12 Harian
Euskal Herria

BERRIA
Larunbata, 2019ko otsailaren 2a

exijitu dio Espainiako Gobernuari. «Deitoratu» egin du Madrilek «espetxeen kudeaketaren»
negoziazioa aurtengo uztailera
arte «atzeratu» izana eta 2020ko
urtarrilean ixtea aurreikusi izana.
«Eskumena premiazkoa dela
uste dugu. Ezin da inoren apetaren mende egon. Ez dago arrazoirik atzeratzea edo legea bete gabe
uztea justifikatzeko. Legea bete

EAJren ustez, espetxe
eskumena ezin da
«inoren apetaren
mende» egon eta ezin da
justifikatu atzerapena
EH Bilduk dio «gauza
batzuk ondo» egiten
ari direla Zaballan,
baina eskumenarekin
«hobetu» daitekeela

Eusko Legebiltzarreko Lan eta Justizia Batzordeko bost taldeetako ordezkariak, atzo, Zaballako espetxe atarian. BERRIA

Espetxe eskumenak premia
eta lehentasuna duela diote
EAJk eta EH Bilduk
Eusko Legebiltzarreko Lan eta Justizia Batzordeko bost taldeetako
ordezkariak Zaballako espetxean izan dira b Lau orduko bisita egin dute
Enekoitz Esnaola

Espainiako Gobernuak espetxe
eskumena datorren urteko urtarrilerako agindu dio Jaurlaritzari,
eta Eusko Legebiltzarreko taldeak
ari dira espetxe eredua finkatze
aldera lan batzuk egiten. EH Bilduren ekimenez, Lan eta Justizia
Batzordeko bost taldeak atzo Zaballako (Araba) kartzelara joan
ziren, nola funtzionatzen duen
ikusteko, eta, otsailean edo mar-

txoan, espetxe ereduari buruzko
saio monografikoa egingo dute
EAEko parlamentuan. Eskumena
izateak «premia» eta «lehentasuna» daukala esan dute bi talde
nagusiek: EAJk eta EH Bilduk.
Elkarrekin Podemos, PSE-EE,
PP eta bostak joan dira Zaballara,
eta lau orduko bisita egin dute.
Kartzelako zuzendaritzak, taldearen aurkezpena egin ostean, azpiegiturei, presoen soslaiei eta
okupazio mailari buruzko azal-

penak eman dizkie, eta instalazioak ezagutu dituzte. Besteak
beste, EAJtik Jone Berriozabal eta
Unai Grajales joan dira, EH Bildutik Jone Goirizelaia eta Julen Arzuaga, Elkarrekin Podemosetik
Juan Luis Uria, PSE-EEtik Alexia
Castelo eta PPtik Nerea Llanos.
EAJk prentsa ohar baten bidez
adierazi du Gernikako Estatutuan
eta Jaurlaritzako gobernu akordioan jasota dagoela espetxe
eskumena, eta aintzat hartzeko

egin behar da, eta estatutua legea
da, batzuek komeni zaienean soilik gogoratzen badute ere».
EH Bilduko ordezkaritzak espetxe atarian hitz egin du. Goirizelaiak azaldu du Zaballako bisitarekin ikusi dutela «gauza
batzuk ondo» egiten ari direla
kartzela hartan, baina uste du eskumenarekin «gauzak hobetu
eta beste era batera» egin daitezkeela. Transferentzia egitearen
«premia» aldarrikatu du.
PP ere mintzatu da, baina ez
bisitan izan den kide baten bidez,
Iñaki Oiarzabal EAEko zuzendaritzakidearen bitartez baizik.
Esan du ez dela hau eskumena
igortzeko «garaia». «[EH] Bilduri besotik helduta, [Espainiako]
Konstituzioari hordagoa jo dio
EAJk. Estatutua gainditu nahi dutenek horko eskumenak eskatzeak broma bat dirudi», Oiarzabalen arabera. ETAren kontua ere
atera du PPk, eta iritzi dio EAJk,
eskumenarekin, «gustura» utzi
nahi dituela EH Bildu eta «Batasunaren eta ETAren munduak».
Egun bost euskal preso baino ez
daude Zaballan: Langraiz bideko
lau eta EPPK-ko bat.

Euskal preso
eriekin
«gizatasuna»
izateko eskatu
du Sortuk
E.E

Sorturi ez zitzaion gustatu Jesus
Loza Espainiako Gobernuaren
EAEko ordezkariak abenduan
euskal preso erien zerrendaz «zorroztasuna» eskatu izana, uste
baitu «gaixotasun kopurua eta
gaitzak hutsaltzat jotzean trufa»
egin ziela larri gaixorik diren presoei, haien familiei eta «estatuaren gabeziak betetzen» ari diren
medikuei. Lozak «ez zuen gizatasunik erakutsi», Sorturen arabera, eta joan den urtarrilak «erantzuna» eman diolakoan dago, bi
preso ohi hil baitira: Juan Mari
Maiezkurrena eta Oier Gomez
—2017an askatu zituzten, jada oso
gaixorik zirela—; eta, bestetik, Auzitegi Nazionalak herenegun zigorra eten zion Asier Aginako
presoari —duela bi aste premiazko
ebakuntza bat egin zioten—. Hala,
gaixotasun larri eta sendaezinak
dituzten presoak «berehala» askatzeko eskatu du Sortuk. Jaiki
Hadi mediku elkartearen arabera, 21 dira osasun egoera horretan
daudenak. «Garai politiko berriak neurri humanitario berriak
eskatzen ditu, eta espetxe politika
berriak gizatasuna izan behar
du», esan du Sortuk, ohar batean.
Dei egin du gaur Donostian
(12:00), Galdakaon (13:00) eta
Gasteizen (17:00) izango diren
mobilizazioetan parte hartzera.
Bestetik, Espetxe Erakundeak
«familia loturengatik» Oier Goitia presoa Murtziatik Villabonara
lekualdatu duela eta, Sortuk dio
haren bikotekide Ainhoa Garciak
Murtzian jarraitzen duela gatibu
eta Villabonan badela emakumeentzako modulua.
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BERRIA-KO LANGILE
BATZORDEAREN OHARRA

Asteazkenean jakin genuen
Gara egunkariak bere gain
hartu beharko duela Egin
egunkariaren zorra, eta,
horren arabera, Gizarte Segurantzari hiru milioi euro inguru
ordaindu beharko dizkiola
datozen urteetan. Horrek
kolokan jar dezake hedabidearen etorkizuna bera, eta egoera zailean utz ditzake hango
langileak.
Hori ikusita, BERRIA egunkariko Langile Batzordeak zera
adierazi nahi du:
1. Elkartasuna adierazi nahi
die Gara egunkariko langileei.
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Orain Errepublikak
koalizioak agiri bat
aurkeztu du
BILBO b EH Bilduk, ERCk eta

BNGk osatutako Orain Errepublikak koalizioak bere oinarriak
laburbiltzen dituen agiri bat aurkeztu du, Bilbon. Europako Parlamenturako koalizio horren arabera, «erabakitzeko eskubide
osoa izatea da gizarte eredu justu
eta berdintasunezko bat lortzeko
aukera bakarra». «Demokraziaren eta askatasunen alde» daude.

Martinez: «Ez dugu
baztertzen
abstentzioa»
GASTEIZ b Elkarrekin Podemo-

2. Onartezina iruditzen zaio
hedabide bat itotzeko asmoz
eginiko eraso hau. Prentsa
eta adierazpen askatasunaren
aurkako eraso larria da, haren
helburua Euskal Herriko aniztasun informatiboa mugatu
eta komunikazio proiektu
jakin bat isilaraztea denez
gero.
3. Erasoaren politikotasuna
salatu nahi du. Egin egunkaria
indarrez itxi zuen Espainiako
Auzitegi Nazionalak, eta,
sortu eta berehala, Gara
egunkariaren ibilbidea baldintzatu nahi izan zuten, 4,7 milioi
euroko zama haren bizkar
utzita. 2009an Espainiako
Auzitegi Gorenak Egin egunkariaren itxiera baliogabetzat
jo izanak ez du galarazi
Gara-k zorra bere gain hartu
behar izatea.

sek Eusko Legebiltzarrean duen
bozeramaile Lander Martinezek
esan du ez dutela baztertzen abstenitzea, Eusko Jaurlaritzak aurrekontuen gabeziari aurre egiteko aurkeztu duen neurri multzoaren bozketan. Hala ere, zain
egongo dira zerbitzu juridikoek
Jaurlaritzaren asmoaz txostena
plazaratu arte.

«Biktimen ahotsa»
liburutegietara
eramango dute
BILBO b APAVT biktimen elkar-

teak eta Terrorismoaren Biktimen Oroimenerako Zentroak
biktimen testigantzak biltzen dituen liburu baten ale bana bidali
diete Hego Euskal Herriko 75 liburutegi publikori, «biktimen
ahotsa» liburutegi horietara helarazteko eta «sentsibilizazioa»
sustatzeko.

G7koen kontrako plataformako kideak, atzo, Garapen Kontseiluko kideei gutuna banatzen. BERRIA

G7koen goi bilerari begira,
beren jarrera finkatzen
ari dira gizarte eragileak
Garapen Kontseiluak erabaki du G7koen Balioztatze Batzordean parte
hartzea b Garretak espero du enpresentzat «eraginik txikia» izango duela
Ekhi Erremundegi Beloki Baiona

«Bilkura ez da prentsari irekia, eta
ez dugu informaziorik emateko».
Hori izan zen Caroline Philipps
Garapen Kontseiluko presidentearen erantzuna, G7koen goi bileraren Balioztatze Batzordean parte
hartu ala ez erabakitzeko bilkuraz
xehetasunak eskatuta. Halere, Garapen Kontseiluak Balioztatze Batzordean parte hartzea erabaki
duela jakin ahal izan du BERRIAk;
gaur emango du horren berri.
Miarritzen iraganen den gailurrerako zazpi hilabete falta direla,
Ipar Euskal Herriko gizarte eragile
gehienak beren jarrera finkatzen
ari dira. Goi bileraren «eta haren
munduaren» kontra mobilizatzea erabaki dute G7koen kontrako plataforman elkartu diren era-

gile politiko, sozial eta sindikalek,
eta jarrera bera hartzeko eskatu
diote Garapen Kontseiluari. «Bere zilegitasun faltagatik egiten
zaizkion kritikei aurre egiteko
helburuarekin, aktualitateko
gaiak mahaigaineratu eta gizarte
zibila eztabaidatzera bultzatzen
dute G7koek urtero. Errealitatea
da G7koek ez dituztela sekula
errespetatu hartutako engaiamenduak», adierazi du plataformak Garapen Kontseiluko zuzendaritzako kideei helarazitako gutun batean. Atzo arratsaldean, interpelazioa egin zieten Euskal Elkargoko egoitza aitzinean.
Nazioarteko estatuburu indartsuenak Lapurdiko kostaldean elkartuko direla jakin denetik, lurraldearentzat «onuragarria»
izanen dela errepikatu dute behin

eta berriz arduradun politiko nagusiek. Bestelako diskurtso bat
atxiki zuen Andre Garreta Merkataritza eta Industria Ganberako
presidenteak astelehenean, enpresaburuen aitzinean urteroko
agiantzak aurkeztu ondotik:
«Nahiko nukeena da gure komertzio eta enpresetan ez dezala
izan eragin handiegirik, eta batere eraginik ez izatea posible balitz,
hobeki litzateke. Begiratzen ari
gara zer ekarri duen G7koen bilerak beste lekuetan, puntu baikor
eta ezkorrak parekatzeko. Galderak baditugu, eta ikusi nahi dut
zer antolamendu izanen den gure
komertzio guzietara sarbidea
ahalbidetzeko. Sasoi betean izanen gara; ez ote da arazorik sortuko ostalaritzan? Ikusi beharko da
zer aurkezten diguten».
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Usansolo Herria R
plataformak
DARWIN ETA GU
Jose Mari Pastor
bitartekaritza
eskatu dio
Arartekoari

Mikroerasoak

izaten diren mikroerasoak. Harrigarria zeinen itsu, indarge eta
erreflexu aldetik eskas gabiltzan
hizkuntzaren ekologiari egindako mikroerasoez konturatu eta
haien kontra egiteko. Errealitate
linguistiko gordinarekin jokatzen dute erasotzaileek. Alde
dute. Azken batean, euskaldun
elebakarrik ez dago. Erdaldunak

I. Maruri Bilbao Bilbo

Usansoloren desanexioa eskatzen duen Usansolo Herria plataformako kideak Manu Lezertua
EAEko arartekoarengana joan ziren atzo, Galdakaoko Udalaren
eta euren arteko bitartekari lanak
egin ditzan eskatzera. Uste dute
udal gobernua euren eskubideak
urratzen ari dela. Monika Mena
bozeramailearen esanetan, zortzi
urte galdu dituzte desanexio prozesua martxan jartzeko zain.
«Lehen legealdian, Bizkaiko Diputazioak foru arau batekin debekatu zuen desanexioa. Bigarrena hasi zenean, desanexio prozesua martxan jartzeko bide orria
adostu genuen. Baina diputazioak Galdakaoko Udalaren esku
utzi du prozesua, eta udalak blokeatuta dauka», salatu zuen,
Arartekoak Bilbon duen bulegora
sartu aurretik. Uste du EAJk ez
duela «blokeoa gainditzeko» borondaterik.
Plataformaren abokatu Juan
Landak salatu zuen Galdakaoko
Udalak prozesua martxan jarri
aurretik «galdeketa surrealista»
bat egin nahi izan duela. Udal gobernuaren asmoa izan da Usansolo zer eta nortzuk diren zehazteko galdeketa egitea. 2018ko
azaroan egiteko asmoa zuen, baina Espainiako Gobernuak ez zion
baimenik eman. «Tranpa egin
nahi izan dute. Galdeketa hori
egiteko ez zioten baimenik eskatu
behar estatuari. Erantzunean
hala esaten die Madrilek: ez dizuegu ematen, ez delako gure eskumena», azaldu zuen Landak.
Ohartarazi dute eskumen hori diputazioarena dela.

eumberto Ak’abal
poeta guatemalarra
hil zen astelehenean.
Ak’abalek kitxeeraz
idatzi zituen lan gehienak. Poemetan herri maiaren unibertsoa
islatu zuen. Hogei hizkuntzatara
baino gehiagotara itzuli dituzte.
Poetak hainbat sari jaso zituen.
Halarik ere, Guatemalan prestigio handiena duena baztertu
zuen. 2003an, uko egin zion Miguel Angel Asturias Guatemalako
Literatura Sari Nazionalari,
1967ko Nobel saridunaren izena
baitu. «Miguel Angel Asturias du
izena. Meritu asko izan zituen
idazleak, baina Indioaren Arazo
Soziala tesia idatzi zuen, Guatemalako herri indigenak iraindu
zituena. Eta ni herri horietako
partea naiz». Herri indigenen aldarrikapenei lotu zitzaien Ak’abal. Naturarekin bat egin zuen.
«Zuhaitzetako hostoek/ ahotsa
tindaten dute/ Horregatik/ txorien kantua/ berdea da».
Bere herriko kultura indigenaren aurkako erasoak salatu zituen Ak’abalek. Kitxeerak, haren
hizkuntzak, milioi bat hiztun inguru ditu Guatemalan eta milioi
erdi pasatuta Mexikon. Inon ez
da hizkuntza ofiziala. Guatemalan hizkuntza nazionala da. Mexikon ere estatus hori du eta es-

H

painierak adina balio du. Teorian.
Praktikan...
Euskarak baino hiztun gehiago
ditu kitxeerak. Onarpen ofizial
txikiagoa du, ordea. Eta alfabetizazio maila baxuagoa. Hala ere,
euskarak ez bezala, kitxeerak
elebakarrak ditu oraindik, batez
ere herri txikietan. Asimilazioa ez
da erabatekoa izan.
Gurean, aldiz, bai. Denak elebidunak gara hemen —euskaldunoi buruz ari naiz, noski—. Hori
abantaila da, arma, herritar eta
agintari askok euren nagusitasunari eusteko. Jadanik ez dute esaten «hable en cristiano», baina
baztertzen segitzen dute haien
hizkuntzaren inposizioaren kontra egiten dugunok. Gure etxean
bertan. Euskara hutsez aurkeztu
du EH Bilduk lege proposamen
bat Eusko Legebiltzarrean eta
tramiterako onartzeko erabakia
atzeratu dute bertan, espainierazko itzulpena eskuratu arte.
Koalizioak salatu duenez, proposamenak erdara hutsez aurkezten direnean tramitazioa ez da
atzeratzen euskarazko bertsioa
ekarri arte.
Diskriminazioa ez da albistea
izan. Harrigarria da zeinen azkar
eta zorrotz identifikatzen ditugun egunerokoan hizkuntzaz haratagoko beste edozein eremutan

Itzulpenik gabe
funtzionatuko luke
Eusko
Legebiltzarrak? Bai.
Baldin eta kide
guztiak euskaraz
ulertu eta
mintzatzeko gai
izango balira

dira elebakar bakarrak. Hortik
abiatuta, edozer da zilegi hizkuntzaren arloan.
Bozgorailutik espainieraz helarazten dizkigute mezuak lehenlehenik, eta euskaraz jarraian, eta
pozik gaude. Ez gara konturatzen
euskara bigarren lekuan jartzea
erdaldunen botereak emaniko
opari sinboliko testimonial hutsa
dela, haien burua eskuzabal
agertzeko. Menpekotasunean,
bigarren leku horretan tinko
mantentzen gaituela. Lehen abisua euskaraz izateak emango lioke benetako balio erantsia hizkuntzari, baina horrela hutsaren
hurrengoa da euskararen garrantzia komunikazioan. Noizko
ahalduntze linguistikoa?
Itzulpenik gabe funtzionatuko
luke Eusko Legebiltzarrak? Bai.
Baldin eta kide guztiak euskaraz
ulertu eta mintzatzeko gai izango
balira. Bitartean, ez. Elebitasunaren onuraren tranpan segitzen
dugu korapilatuta, espainiera
baita benetan hizkuntza baliagarri bakarra. Zenbait legebiltzarkide euskaldunek barneratua dute
hori. Beren agerraldietan bi hizkuntzak tartekatzen dituzte, baina askotan diskurtsoaren alde
mamitsuena erdaraz ematen
dute, mundu guztiak uler dezan.
Apirilean 21. Korrika izango
dugu. 2020an, 2. Euskaraldia.
Zenbat mikroeraso jasoko ditugu
bitartean?
Humberto Ak’abalek Pier Paolo Pasolini Nazioarteko Poesia Saria irabazi zuen, Italian. Munduari begiratzeko modu bat zuen, elkartasunean oinarrituta. «Jaio
nintzenean/ bi malko jarri zizkidaten/ begietan/ nire jendearen
minaren tamaina/ ikusi ahal izateko».
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Barkosek berriro esan du
Maravillasekoekin hitz
egitea «ezinezkoa» zela
Gaztetxean «bunker bat» prestatzen ari zirela adierazi du Nafarroako
Gobernuko lehendakariak, parlamentuan eginiko agerraldi batean
Familiako kideak, atzo, udal ordezkariekin. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Hodei Iruretagoiena

Maravillas gaztetxeko kideekin
negoziatzea «ezinezkoa» izan
zela adierazi zuen atzo berriz
Uxue Barkos Nafarroako Gobernuko lehendakariak parlamentuan: «Elkarrizketa ezinezkoa da
hitz egin nahi ez duenarekin».
Are, esan zuen gazteak «bunker» bat egiten ari zirela eraikinaren barruan: «Denbora batez
bertan egoteko bunker bat prestatzen ari ziren; koltxoiak, ura,
walkie-talkie gailuak eta zementuz betetako ontzi bat zeuzkaten,
erresistentzia egin ahal izateko.
Denetarik zegoen han, elkarrizketarako borondatea izan ezik».
Orain Baik eskatuta eman zituen azalpenok Barkosek. Iruñeko gaztetxea hustean «segurtasuna» helburu hartuta aritu zirela nabarmendu zuen, eta polizia
operazioaz «gezurretan» aritzea
leporatu die gazteei: «Esan diren
gauza asko ez dira egia; adibidez,
Foruzaingoak gomazko pilotak
erabili zituela, edo leihoetara egin
zutela tiro».

Eutanasia zigorgabetzeko eskea berretsi
du Lorente-Tellaetxe familiak, babestuta
PORTUGALETE b Agerraldi bat egin zuen atzo Maribel Tellaetxeren familiak Portugaleteko udaletxean (Bizkaia) herenegun onetsi zuten
adierazpen instituzionalaren berri emateko. Tellaetxek oso aurreratua
du alzheimerra; esana utzi zuen ez zuela hala bizi nahi, eta, horregatik,
eutanasia zigorgabetzea nahi du sendiak. Udalak babestu egin du.

Gaixotutako behi batzuen haragi karga bat
erretiratu du Jaurlaritzako Osasun Sailak
GASTEIZ b Poloniatik Europako hainbat herrialdetara zabaldu da gaixotutako behi batzuen haragi karga bat, eta zati bat Euskal Herrira iritsi da. Eusko Jaurlaritzak jakinarazi du lote bat erretiratu duela, eta lasaitasun mezu bat ere igorri du, okela hori ez delakoan osasunerako
arriskutsua. Poloniako ELKOPL enpresak ekoitzia zen haragia.

Barkos eta Araiz, asteon, parlamentuan. IÑIGO URIZ / FOKU

Gaiak laukoaren barruan eragiten dituen desadostasunak agerian geratu ziren eztabaidan, beste behin. Orain Baiko kide Laura
Perezek, gaztetxekoen txosten
teknikoa aipatuta, adierazi zuen
ez zegoela segurtasun arriskurik.
«Hori bermatzeko, ez zegoen
dena txikitu beharrik». Maravillasena auzi «ideologikoa» dela

erantsi zuen: «Gazteak instituzionalizazio propioa eta herri boterea eraikitzen ari dira. Guk
nahiago ditugu gazte errebeldeak, batzuetan legearen aurka joan
arren». EH Bilduko eledun Adolfo Araizek, berriz, gogoeta eskatu
zuen polizia ereduaz, eta berretsi
Alde Zaharreko gazteek gune autogestionatu bat behar dutela.

«Euskarak ezin ditu arabarren
eskubideak mugatu. PPk bozak
irabazten baditu, proposatuko
dugu euskara betebehar
ez izatea enplegu publikorako»
Iñaki Oiarzabal
Arabako PPko presidentea

Hilberriak
† Gurutz Ansola
Larrañaga
Otsailaren 1ean hil zen, 94 urte zituela, Elizakoak
eta Aita Santuaren Bedeinkapena hartu ondoren.

-Goian begoIzan zarelako, izango gara
Haren emaztea: Miren Lasarte; seme-alabak: Nekane eta Kike; arrebak:
Bitorina, M. Dolores; koinata: Nekene Lasarte; biloba: Andrea Gasca;
ilobak eta gainerako ahaideak.
Haren animaren alde otoitz bat eskatzen dizuete, eta arren etor zaiteztela hiletara. ETZI egingo da, ASTELEHENA, arratsaldeko ZAZPI ETA ERDIETAN, Donostiako SAN VICENTE parroki elizan. Aldez aurretik, mila
esker.
DONOSTIAN, 2019ko otsailaren 2an
Oharra: Gorpua Errekaldeko Vascongada ehorztetxe beilatokian egongo
da bihar, igandeko 11:00 arte. Gorputz laguntzea familiartean egingo da.

Eskelak
(0034) 943-30 40 30
eskelak@bidera.eus

Eskelak (0034) 943-30 40 30 eskelak@bidera.eus

Orrialde babestua 17

BERRIA
Larunbata, 2019ko otsailaren 2a

familia guztiak ez daude prestatuta gazteei behar duten sostengua emateko.
Testuinguru horretan, Gipuzkoako Foru Aldundia beste erakunde batzuekin lankidetzan ari
da, gizartean egoera ahulean eta
babesik gabe dauden gazteen
gizarteratzea hobetzeko. Zeregin

GazteOn Sarelan zubi
bat da tutoretzapeko
gazteei gizarteratzen
eta heldutasuna lortzen
laguntzeko
12 leku martxan
jarri dira hainbat
etxebizitzatan
tutoretzapean dauden
gazteentzat
horretan, Gipuzkoako Foru
Aldundia erakunde eta elkarte
hauekin ari da lanean: Zerbitzu
Sozialak, Peñascal eta Adsis fundazioak, Sartu elkartea eta Alokabide sozietate publikoa.

HAZKUNTZA
INKLUSIBOA

Gazteak orientatzeko sistema bat ezartzeko oinarriak finkatu nahi dira Etorkizuna Eraikiz programaren bidez. JON URBE / FOKU

Etorkizuna Eraikiz

GAZTEEN GIZARTERATZEA
HOBETZEKO ZUBIA
GazteOn Sarelan proiektuaren helburua da laguntzea egoera ahulean eta babesik gabe dauden
gazteei, heldutasuna lortzen laguntzeko eta integrazio soziolaborala bermatzeko.

G

ipuzkoako
Foru Aldundiaren Etorkizuna Eraikiz program a r e n
proiektu esperimental bat da
GazteOn Sarelan. Iaz jarri zen
martxan, eta aurten jarraipena
izango du. Helburua da arlo pertsonal, familiar edo sozialean zail-

tasunak dituzten gazteei babesa
eta laguntza ematea, integrazio
soziolaboral osoa bermatzeko.
Azken batean, GazteOn Sarelan
zubi bat da tutoretzapeko gazteei
gizarteratzen eta heldutasuna
lortzen laguntzeko.
Proiektuaren definizioa eta estrategia zehaztu ondoren, programa abiatu, eta 12 leku martxan
jarri dira hainbat etxebizitzatan

heldutasuna lortzear diren eta
tutoretzapean dauden gazteentzat.

AUKERA BERRIAK
GAZTEENTZAT
Izan ere, gaur egungo erronka
nagusietako bat da konponbide
egokiak diseinatzea, gazteentzako aukera berriak sor daitezen.
Horrela, gazteak erabat gizarte-

ratzen badira, beren bizi proiektu
propioa eraikiz joango dira,
modu autonomoan.
Ostera, gizarte testuinguru
jakin batzuetan, gazteriaren zati
batek garapen baldintza ahulak
ditu, eta gizartean baztertuak
geratzeko prozesuetan murgiltzeko arriskuan egoten dira. Egoera horretan, familiak eginkizun
garrantzitsua betetzen du, baina

Horretarako, babesik gabe eta
gizarte egoera ahulean dauden
gazteak gizarteratzeko, GazteOn
Sarelan proiektua diseinatu eta
abian jarri da. Hain zuzen, euskarri bat emateko, babes elementuak indartu eta gizarte babes
negatiboko testuinguruak ezabatuko dituena.
Laguntza eta esku hartze
horrek laguntza emango die gazteei, egoeraz jabetu daitezen eta
heldutasun handiagoko erantzun
bat eman dezaten, autonomia
arduratsuago bat lortzeko behar
diren ikaskuntzari eta esperientziei irekita egongo den erantzun
bat.
Gazteak ezinbestekoak dira
garapenaren aldeko apustuan.
Horrela, luze gabe, Etorkizuna
Eraikiz programak Gipuzkoako
gazteak orientatzeko sistema bat
ezartzeko oinarriak finkatu nahi
ditu, gazte guztien bizi baldintzak
eta etorkizuneko aukerak hobetzeko asmoz.

@

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.etorkizunaeraikiz.
eus
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Ekonomia

Gipuzkoako enpresek urte «ona»
espero dute, 2018a eztitan itxita
Iazko aldagai ia guztiek goia jo dute Adegiren inkestan b Esportazioak inoizko handienak izan dira,
eta enpleguarentzat, urte «historikoa» b Patronalak uste du 2019an 5.500 lanpostu sortuko direla
KEZKAK

Irune Lasa Donostia

Adegik ekonomiaren egoeraz
Gipuzkoako enpresen artean
egindako azken inkestak eta
herrialdeko ekonomiari buruz
emandako datuek ezkortasunerako toki gutxi utzi dute. «2018
urte apartaren ondoren, urte on
bat daukagu aurrean», iragarri
du Eduardo Junkera Adegiko
presidenteak.
Ia aldagai guztiek goia jo zuten
iaz: salmentek gora egin dute; industria ekoizpena %5 handitu da;
esportazioen marka hautsi egin
da (+%5,2); ekoizpen ahalmena
inoizko handiena da; eta eskari
zorroen igoerak ere goiko mailetan egonkortu dira.
Enpleguan ere «albiste onak»
eman ditu Jose Miguel Aierza
Adegiko zuzendari nagusiak, urtea «historikoa» izan delako.
2018. urtean 7.000tik gora lanpostu garbi sortu dira Gipuzkoan,
eta Gizarte Segurantzako afiliazioa gehieneko historikoetara iritsi da. Langabezia tasa %7,56ra
murriztu da —INEren biztanleria
aktiboaren inkestaren arabera—.
Soldatapeko enpleguaren hazkunde hori, gainera, sektore guztietan gertatu dela nabarmendu
du patronaleko buruak.
Aierzak azpimarratu duenez,
abenduan Gizarte Segurantzak
Gipuzkoan inoiz baino afiliatu
gehiago zituen kontratu mugagabearekin, 150.383. «Behin-behinekotasuna bost hamarren murriztu da, eta lanaldi partzialak
mantendu».

Soldata igoerak
Adegik uste du 2019. urtea enpleguarentzako ere «ona» izango
dela; besteak beste, enpresen
%96,6k aurreikusten dutelako

Inkesta guztietan kezka nagusiei
buruz galdetu ohi du Adegik.
Hauek dira gaur egun Gipuzkoako
enpresen hiru kezka nagusiak.

1

Langile kualifikatuak. Galdetutako enpresen %43k
aipatu dute zailtasunak dituztela langile kualifikatuak kontratatzeko. Enpresen ia herenek aitortu dute iaz Gipuzkoan bizi ez
zen pertsonaren bat kontratatu zutela. Eraikuntza sektoreko enpresen erdiek egin dute hori iaz, eta
industriako enpresek %32k adierazi dute ez-egoiliarrak kontratatu
dituela. Zerbitzuetan hori egin duten enpresen kopurua txikiagoa
da, %21,5.

2
Adegiko buruak, Jose Miguel Aierza, Eduardo Junkera eta Patxi Sasigain. JON URBE / FOKU

tez besteko 5.000 afiliaturen igoera».
Enpleguaz gain, Adegik uste du
aurten soldatak ere handitu egingo direla. Adegiko enpresen datuen arabera, soldatak
%2 handitu dira 2018an,
eta % 2,2ko igoera izango dute 2019an.
Indarrean dagoen
Konfiantza, salmentak, eskari
zorroak, ekoizpen ahalmenaren ekitaldiari baikor begiratzen diote Gipuzkoaerabilera eta enplegua maila
ko enpresek, Junkeragorenetan daude»
ren arabera: «InkestaEduardo Junkera
Adegiko presidentea
ko ia aldagai guztien
emaitzak 2018an goia jo
garrantzia esplikatu du Aierzak: eta gero, 2019. urtean konfiantza,
«5.500 lanpostu garbi horiek salmentak, eskari zorroak, progainditu egiten ditu 2001-2008 dukzio gaitasunaren erabilera eta
tarte arrakastatsuko urteroko ba- enplegua maila gorenetan daude.
langile kopuruari eustea edo langile gehiago kontratatzea. Patronalak iragarri du 2019an 5.500
lanpostu garbi gehiago sortuko
direla. Enplegu sorrera horren

‘‘

Urte on bat daukagu aurrean,
ziurgabetasunekin, eta beharbada zailagoa».
Azkenean, ekonomia normaltzen ari dela uste du desazelerazioa inondik ere aipatu nahi ez
duen Aierzak. «2014. urteaz geroztik susperraldi ekonomiko
bizkor eta indartsua izan ondoren, apartekoak izan diren
2017arekin eta 2018arekin, ekonomia normalizaziorantz bideratu da, ziklo hedakorraren barruan, beharrezkoa eta osasungarria den moduan». Adegiren
arabera, 2019an %2tik gorako
hazkundearekin jarraituko du
barne produktu gordinak, eta urteko batez besteko igoera %2,2 eta
%2,6 artean ibiliko da.

Lan kostu handiak. Inkestaren arabera, Gipuzkoako
enpresen %41ek aipatu
dute kezka hori, eta irailetik aldagai horrek zazpi puntu egin du
gora —hamar puntu gehiago
joan den urte bukaeratik—. Dena
den, soldaten igoerarekin baino
gehiago Espainiako Gobernuak
erabakitako kotizazioen eta
gutxieneko soldataren igoerekin
agertu dira kezkatuta Adegiko
buruzagiak.

3

Nazioarteko ekonomia.
Inguruneko ekonomia moteldu izanak ere arrangurarako arrazoi bat da enpresentzat
eta patronaleko buruentzat. Joan
den urtetik hona, hogei puntu handitu da kezka hori Gipuzkoako enpresen artean. Besteak beste, Alemaniako autogintzaren ekoizpen
zailtasunak, Italiako arrisku subiranoaren igoera eta brexit gogor baten arriskua aipatu dituzte.
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-%45
DIESEL AUTOEN MATRIKULAZIOA, HEGO EUSKAL HERRIAN
Uda amaieraz geroztik auto merkatua jasaten ari den pattalaldiak jarraitu
egin du urtarrilean ere. Hego Euskal Herrian, 4.104 auto berri matrikulatu
dira hilabete horretan, iazkoan baino 498 gutxiago (-%10,8). Diesel motorren gainbehera oso handia da, 964 baizik ez direlako saldu, %45 gutxiago. Dieselen merkatu kuota %23,5era jaitsi da. Gasolinazko autoen
salmenta %6,2 hazi da (%65,8eko kuota), eta %43, berriz, motor hibridoa, elektrikoa edo gas naturalekoa dutenena (%10,6ko kuota).

Jordi Gual Caixabakeko presidentea 2018ko emaitzak azaltzen, atzo, Valentzian. MANUEL BRUQUE / EFE

Caixabankek Hegoaldeko
173 kaleratzeei eusten die,
%18 gehiago irabazi arren
Bankuak 1.985 milioi euroren irabaziak izan zituen iaz, baina atzo %7ren
galerak izan zituen burtsan b ELAk eta LABek «zekenkeria» egotzi diote
Jon Fernandez

Irabazi garbiak %17,8 igotzeak
eta, aldi berean, 2.157 langile kaleratzeko asmoa izateak ez lukete
bateragarriak izan behar, ELA eta
LAB sindikatuen ustez. Bankuak
atzo aurkeztu zituen 2018ko
emaitzak, eta azaldu zuen 1.985
milioi euroren irabaziak izan zituela, aurreko urtean baino ia %18
gehiago. Hori jakinda, min berezia egin die sindikatuei bankuak
lan erregulazio espediente bat
aurkeztu izana, 2.157 behargin
kaleratzeko, horietako 173 Euskal
Herrian.

BBVAko burua:
«Sinesten diot
Gonzalezi»

R

Zenbaki oso onak aurkeztu zituen atzo Carlos
Torres BBVAko presidenteak:
bankuak 5.324 milioi euroren
irabaziak izan zituen iaz, aurreko urtean baino %51,3 gehiago.
Alabaina, 2018ko datuen aurkezpenean, kazetarien galdera
gehienak Francisco Gonzalez
presidente ohiaren eta egungo

«2.000 milioi euroren etekinak
dauzkan enpresak ezin du, zekenkeriagatik, enplegurik deuseztatu eta geratzen direnen lan
baldintzak okertu», kritikatu
dute ELAk eta LABek. Lurraldeka, bankuak Nafarroan kaleratu
nahi ditu langile gehien, 106; Bizkaian 41 kaleratu nahi ditu; Gipuzkoan, hamalau; eta Araban,
hamabi.
Sindikatuen arabera, Caixabankek herri txikietako bulego
askotan langile bakarra utzi nahi
du; bi langile dauden bulegoetan,
bakarra laga. «Lanpostu ugari
galduko dira, eta bezeroek kalita-

ohorezko presidentearen ingurukoak izan ziren, ustez Villarejo komisario ohiari eskatutako
legez kanpoko entzuketen
harira. Torresek Gonzalezen
alde egin zuen, esanez «sinesten» duela haren bertsioa: hau
da, ez zekiela ezer entzuketa
horiei buruz. Edozelan ere,
Torresek azaldu zuen «ikerketa
sakon eta zehatza» dagoela
martxan, eta BBVAk «arduraz
eta gogor» jokatuko duela
behin ikerketaren emaitzak
jasotzen dituenean.

tezko zerbitzua galduko dute».
Bulegoetako langileak kaleratzeko argudio gisa Europako ratioak
erabili ditu bankuak, sindikatuek
azaldu dutenez. «Txostenak dio
Espainiako Estatuan Europan
baino bulego gehiago daudela».
Hala ere, ELA eta LABen aburuz,
txostenak ezkutatu egin du Europan hemen baino banku langile
gehiago daudela: «Alemanian,
adibidez, 132 biztanleko bankuko
langile bat dago; Espainiako Estatuan, ordea, 249 biztanleko bat».

Egun beltza burtsetan
Caixabankek atzo irabazien ia
%18ko igoera iragarri arren, burtsan %7 ingururen galerak izan zituen; besteak beste, 2018ko azken
hiruhilekoko emaitzak kaskarragoak izan direlako eta Gonzalo
Gortazar kontseilari ordezkariak
berak 2019a «urte zailtzat» definitu duelako.
Bariku beltza izan zen atzokoa
burtsan bankarentzat. Sabadellek, esate baterako, %10en galerak izan zituen burtsan, iaz irabaziak %54 txikitu zituela iragarri
eta gero. Bankiak (-%3) eta Santanderrek (-%2) ere galerak izan
zituzten, eta Ibex 35ak %0,5en galerarekin itxi zuen eguna.

EBren eta Japoniaren arteko merkataritza ituna sinatzen, udan. MARTIN BUREAU / EFE

EBren eta Japoniaren arteko muga
zergak bertan behera geratu dira
BRUSELA b Atzo sartu zen indarrean Europako Batasunaren eta Japo-

niaren arteko merkataritza harreman berriko akordio garrantzitsuetako bat, bien arteko muga zergak ezabatzen dituena. Atzodanik,
munduko merkataritza gunerik handiena osatzen dute, merkataritza
trafikoaren %36,9 hartuta, eta munduko BPGaren %27,8. Jean-Claude
Junckerrek protekzionismoa kritikatu zuten, atzo, Bruselan.

26
EIB-EK ULMARI EMANDAKO MAILEGUA, MILIOI EUROTAN
Europako Inbertsio Bankuak (EIB)26 milioi euroko mailegua eman dio
Oñatiko (Gipuzkoa) Ulma kooperatibari, berrikuntza eta hazkunde estrategia finantzatzeko. Konpainiak I+G proiektuetara bideratuko ditu inbertsioak, eta espero du 300 lanpostu berri sortzea inbertsioei esker.

AEBek Irani ezarri zigorrei izkin egiteko,
merkataritza bide bat ireki du Europak
BRUSELA b Alemaniak, Erresuma Batuak eta Frantziak Iranekin merkataritza harremana izateko kanal alternatibo bat jarri dute martxan,
Instex izenekoa, AEBek herrialdeari jarritako zigor ekonomikoei izkin
egin ahal izateko. Neurri horrekin, Europako herrialdeek berretsi dute
eutsi egiten diotela 2015ean Iranekin programa nuklearraren inguruan sinatutako akordioari.

%25
EB-REN MUGA ZERGAK ALTZAIRU INPORTAZIOEI
Gaurtik aurrera, Europako Batasunak behin betiko %25eko muga zergak
ezarriko dizkie beste herrialde batzuetatik inportatutako altzairuzko 26
produkturi. Bruselak azaldu duenez, muga zerga horren helburua da
EBko altzairu ekoizleak babestea, behin AEBek erabaki eta gero altzairuaren salerosketari mugak jartzea.
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Rajoyk, Urkulluk, Masek eta Colauk
lekuko gisa deklaratu beharko dute
Hilaren 12an hasiko dute U-1aren epaiketa, eta hiru hilabete iraungo du b Epaileek uko egin diote
nazioarteko begiraleen presentziari b Katalunian greba orokorrerako deia egin dute ostegunerako
Ander Perez Zala

Kataluniako prozesu subiranistaren aurkako epaiketa otsailaren
12an hasiko dute, Espainiako Auzitegi Gorenean. Matxinada, diru
publikoaren erabilera bidegabea
eta desobedientzia delituak egotzi
dizkieten hamabi politikariak
akusatuen eserlekuan eseriko dira egun horretatik aurrera: Oriol
Junqueras, Carme Forcadell, Jordi
Sanchez, Jordi Cuixart, Raul Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull,
Josep Rull, Dolors Bassa, Santi Vila, Carles Mundo eta Meritxel Borras —presoak Madrilera eraman
dituzte—. Horiekin batera, auzitegiak lekuko gisa deklaratzera deitu ditu, besteak beste, Mariano
Rajoy Espainiako presidente ohia,
Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako
lehendakaria, Artur Mas Kataluniako presidente ohia eta Ada Colau Bartzelonako alkatea. Atzodanik hasita, akusatuen defentsek 11
eguneko epea dute ahozko saioak
prestatzeko.
Hiru hilabete iraungo du epaiketak, eta 500 lekuko inguru pasatuko dira epaileen aurretik. Fiskalak eta Estatuaren Abokatutzak
256 testigu eskatu zituzten, eta
epaileek denak onartu dituzte;
Voxek, herri akusazioak, 69 lekuko eskatu zituen —ez dizkiote denak onartu—; eta auzipetuen defentsek, 400 baino gehiago. Sona
handiko jendea deitu dute deklaratzera: esaterako, Soraya Saenz
de Santamaria Espainiako Gobernuko presidenteorde ohia, Cristobal Montoro Espainiako Ogasun
ministro ohia, Roger Torrent Kataluniako Parlamentuko presidentea, Enric Millo Espainiako
Gobernuaren Kataluniarako ordezkaria eta Gabriel Rufian eta Joan Tarda ERCren Espainiako
Kongresuko diputatuak. Horiez
gain, 2017ko urriaren 1ean, independentzia erreferendumaren
egunean zauritu zituzten herritar
batzuen lekukotzak ere entzungo
dituzte, baita Katalunian zeuden
polizienak eta guardia zibilenak
ere.
Aldiz, Gorenak ezezkoa eman

ANCk Europako Batzordearen Bartzelonako egoitza okupatu zuen atzo. Irudian, kontzentrazioa. ENRIC FONTCUBERTA / EFE

die, besteak beste, Felipe VI.a Espainiako erregearen eta Carles
Puigdemont Kataluniako presidente erbesteratuaren testigantzak entzuteko eskariei; epaileek
argudiatu dute Auzipetze Kriminalerako Legeak Espainiako erre-

‘‘
Europako Batasunarena
eta nazioarteko
komunitatearena ere
bada katalan
demokraten arazoa»
Quim Torra
Kataluniako presidentea

«[U-1aren] Epaiketak
berme guztiak izango
ditu. Emozioak
baretzeko beharra
dago»
Isabel Zelaa
Espainiako Gobernuko bozeramailea

gea salbuetsi egiten duela deklaratzeko beharretik, eta, Puigdemonten kasuan, «prozesuaren
parte pasibo» izan zenez, ezin dutela haren testigantzarik onartu.
Nazioarteko begiraleen presentziari ere ezezkoa eman diote

epaileek. Defentsen eskaria zen,
baina autoan argudiatu dute ez
dagoela halakoren beharrik, epaiketa streaming bidez zuzenean
emango dutelako: «Ondorioa da
begirale bilakatu nahi duen edozein herritarrek hala egiteko aukera izango duela». Auzipetuen
lekukotzak katalanez egiteari buruz, ez dute iritzirik eman, eta
«katalan hizkuntzaren bi itzultzaile egotea egokia izango dela»
baino ez du esan.
Epaiketako saioak astearte, asteazken eta ostegunetan egingo
dituzte, 10:00etan hasita. Lehenak otsailaren 12rako, 13rako,
14rako, 19rako, 20rako eta 21erako finkatu dituzte, eta egun horietan galdekatuko dituzte auzipetuak. Egutegiari dagokionez, zeresan handia emango du otsailaren 12ak; epaiketa abiatuko den
egun berean hasiko baitute Espainiako Kongresuan aurrekontuen
osoko zuzenketei buruzko eztabaida —datorren asteazkenean
amaituko da zuzenketa horiek
aurkezteko epea—, eta Pedro Sanchez Espainiako presidenteak Kataluniako alderdi independentisten babesa beharko du aurrekontuak aurrera ateratzeko.

ESPETXE ESKARIAK
Fiskaltzak 16 eta 25 urte bitarteko
espetxe zigorrak eskatu ditu matxinada leporatzen dieten buruzagi independentistentzat. Honako
hauek dira:
Oriol Junqueras
25 urteko espetxe zigorra eta 25
urteko inhabilitazioa matxinadagatik eta diru publikoa bidegabeki
erabiltzeagatik.
Carme Forcadell, Jordi
Sanchez eta Jordi Cuixart
17 urteko espetxe zigorra eta 17
urteko inhabilitazioa matxinadagatik.
Raul Romeva, Joaquim Forn,
Jordi Turull, Josep Rull eta
Dolors Bassa
16 urteko espetxe zigorra eta 16
urteko inhabilitazioa matxinadagatik eta diru publikoa bidegabeki
erabiltzeagatik.

U-1aren epaiketaren dataren
berri jakin eta berehala, Quim Torra Kataluniako presidentea nazioarteko komunitateari mintzatu zitzaion atzo, katalanez eta ingelesez, kontseilari guztiak alboan zituela: «EBrena [Europako
Batasunarena] eta nazioarteko
komunitatearena ere bada katalan demokraten arazoan». Bereziki, eskatu zien adi egoteko «oinarrizko eskubideen urraketei».

Mobilizazioak
Arratsalderako, Biltzar Nazional
Katalaneko (ANC) hogei bat kidek
Europako Batzordearen Bartzelonako egoitza okupatu zuten, eta
gau osoa han geratuko zirela jakinarazi zuen ANCren presidente
Elisenda Paluziek. Mezu argia helarazi zioten Europari: esku hartzeko. Datorren asteari begira,
CSC intersindikalak greba orokorrerako deia egin zuen ostegunerako, epaiketa hasi baino bost
egun lehenagorako.
Egun horri begira, Espainiako
Gobernuaren eledun Isabel Zelaak adierazi zuen epaiketak «berme guztiak» izango dituela.
«Emozioak baretzeko beharra
dago».
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«Badut konfiantza
espainiar demokraten
erreakzio gaitasunean»
Benet Salellas b Cuixarten defentsako abokatua
Letradunaren ustez, «epaiketaren eszenifikazioan» ikusiko da jokoan dagoen
bakarra ez dela auzi katalana. «Erregimenaren krisia dela eta, aukerak
daude». Autodeterminazio eskubidean oinarrituko dute defentsaren markoa.

Igor Susaeta Iruñea

Hilaren 12an hasiko den epaiketarekin parekatu daitezkeen beste
kasu batzuk aztertu ditu Benet Salellasek (Girona, Katalunia, 1977),
Jo acuso. La defensa als judicis polítics liburuan (Pages, 2018). Eta
Jordi Cuixart Omnium Culturaleko presidentearen defentsaren legelarietako batek badaki Espainian egindako prozesu politiko
asko «errepresioaren garaipenekin» bukatu direla, «askotan».
U-1aren epaiketaren atarian, ordea, ez du amore eman nahi. Akusatzaileak, hau da, Vox alderdia,
fiskaltza eta Estatuaren Abokatutza, akusatu bihurtu nahi dituzte
Cuixarten abokatuek.
Baietz, auzipetuen defentsen
artean oinarrizko kontsentsu bat
dagoela dio. Baina azaldu du zergatik ezin zaion estrategia bateratu bati jarraitu. «Espazio politiko
are homogeneoagoetan ikusi izan
dugu zaila dela epaiketa baterako
estrategiak batzea». CUPeko diputatua izan zen 2015etik 2017ra.
Zeure esanetan, akusatuak absolbitzera behartu daiteke Auzitegi Gorena. Gaur-gaurkoz, kontrakoa egingo duela dirudi...
Badut konfiantza espainiar demokraten erreakzio gaitasunean.
Egunero ikusten dugun bezala,
katalanofobia oso ondo elikatua
izan den ziklo batetik gatoz. Iruditzen zait, halere, jende asko dagoela estatuan, epaiketaren eszenifikazioarekin ikusiko duena epaiketan jokoan dagoen bakarra ez
dela auzi katalana, sistema demokratikoa eta estatuan bizi garenon
eskubide zibil eta politikoak daudela jokoan.
Epaiketaren alderdi teknikoan
bainoago, herritarren presiorako gaitasunean duzu konfiantza.
Teknikoki eraiki dezakegu defentsa bat, azalduz ez direla egon
planteatzen diren delituak. Kontua da, bai kaleratu izan diren

ebazpenengatik, bai epaituko gaituen epaimahaiarengatik, nolabaiteko erabaki bat aurretiaz hartuta dagoela. Inpresio hori dut.
Gutxi gorabehera idatzita dagoen
epai hori lehengoratzeko dugun
aukera bakarra da herritarrek
egoera horren aurka egitea. Irudi
hori oso garbi ikusten da Kataluniatik, baina beste toki batzuetan
iragazkiak daude, eragozten dutenak argitasun hori hain indartsua
izatea. Vox, faxismoa, hor dago,
eta akusatzen ari da prozedura
honetan. Fiskaltzaren eta Estatuaren Abokatutzaren planteamendu bera egin du. Beraz, antifaxista eta demokrata guztiek argi
eduki behar dute, uneotan Voxen
parean daudenak direla epaiketa
honetan akusatutakoak. Hautatu

Ez dut etsi nahi partida jokatu aurretik. Gisa horretako adierazpenak [Torrarenak] kezkagarriak
iruditzen zaizkit. Momentu batzuetan subjektu politikoa lekualdatzen dela eta Estrasburgok [Europako Giza Eskubideen Auzitegiak] independentzia emango digula dirudi. Hutsegite handia iruditzen zait, ez baita horrela izango.
Estrasburgok dagokionean ebatziko du guk mahai gainean jartzen dizkiogun eskaerez, eta ikusiko dugu zer esango duen. Gainera, autodeterminazio eskubidea
Kataluniako herriak irabazi beharko du; edo estatuaren barruko
herriek, 78ko erregimenaren
kontrako aliantza bat osatuz. Auzitegi bakar batek ere ez digu eskubide hori oparituko, eta, gainera, ezin dugu eman he«Ez digute [autodeterminazio] rria lokarraraziko duen
mezurik. Hau da: «Eseskubide hori oparituko.
trasburgok arrazoia
Ezin dugu eman herria
emango digunez urte balokarraraziko duen mezurik »
tzuk barru, ez dago sofa«Espainiako sistema judiziala
tik jaikitzeko beharrik».
inoiz ez bezala kritikatua izaten Giza eskubideen urraari da nazioartean. Estatuak,
keta salatuko duzue
agian, ezingo dio denari eutsi» zeuek, bai, baina, gainera, epaiketa autodermibehar horretan, norekin egongo nazio eskubidea aldarrikatzeko
dira demokrata espainiarrak?
baliatu behar delakoan zaudete.
Prozesu subiranistaren judiziali- Autodeterminazioa epaituko dute
zazioa dela eta, Espainian ez da epaiketan, eta guk autodetermimasa bereziki kritikorik loratu...
nazio eskubideaz hitz egin behar
Nahiko argi dut epaiketan Katalu- dugu. Fiskaltza autodeterminazio
niako gizartea oso interpelatua eskubideaz mintzo da bere akusasentituko dela, mugimendu inde- zioan, eta guk eduki behar dugu
pendentistatik askoz ere harago dialektikoki erantzuteko gaitasudoazen sektoreak barne. Hortaz, na, eta konbentzitu Kataluniako
Katalunian irabazita dago partida. herriak, subjektu politiko horrek,
Kontua da kontsentsu zabal hori baduela eskubide hori. Estrategia
ez dela Espainiako gizartera heda- kontu bat da. Guk ezin dugu onartzen. Espainiako sistema judizia- tu mahai gainean jartzen zaigun
lak horregatik eraman du epaike- markoa, biolentziarena. Estatuata Madrilera.
ren erreakzioa azaltzen duen auQuim Torrak aste honetan esan- zian zentratu behar da markoa.
dakoa: «Europako auzitegiek Autodeterminazioa gauzatu izan
arrazoia emango digute». Barne- ez bagenu, ziurrenik ez zen gertaratua du, beraz, epaia ez dela ab- tuko aurrean dugun erreakzio
soluzioa izango.
errepresiboaren desproportzioa.

IÑIGO URIZ / FOKU

Ez dut pentsatu nahi agertoki
itxi batean gaudenik. Erregimenaren krisiaren testuinguruak
azaltzen du, nolabait, independentismoaren gorakada Katalunian. Erregimenaren krisi hori ez
dago itxita, eta badaude aukerak.
Epaiketa planteatuta dagoen moduan zigortzen bagaitu Gorenak,
bere prestigioaren zati bat aurrean eramango du, eta prezio garesti
bat ordaindu beharko du.
Horren harira, Andreu van den
Eynde Oriol Junquerasen abokatuak adierazi zion BERRIAri kritikak jasotzeko «sekulako gaitasuna» daukala Espainiak, baina
gaitasun hori ez dela amaigabea.
Gaitasun horrek gainezka egin
dezake oraingoan?
Apur bat hantustea dirudi hau
esateak, baina datozen hilabeteotako prozesua bada, neurri batean, estatuan inoiz gertatu ez den
zerbait. Espainiako sistema judiziala inoiz ez bezala kritikatua izaten ari da nazioartean, eta hori
guztia zamatzen ari da. Kontuan
hartu behar da, gainera, gobernu
ahula dagoela. Estatuak, agian,
ezingo dio denari eutsi.
Independentismoa zatikatuta
dago. Asteon ika-mikan ibili dira
Carles Puigdemont presidente
erbesteratua eta Oriol Junqueras presidenteorde kartzelatua.
Horrek zeri eragin diezaioke?
Epaiketan gertatzen denak Kataluniako bizitza politikoa baldintzatuko du. Hortaz, barruan ger-

tatzen denak kanpokoari eragingo dio, eta alderantziz. Dena dela,
ez da berria Esquerra Republicanak [ERC] eta Convergenciari lotutako sektore historikoak elkar
ez ulertzea. Egia da, ordea, independentismoan ez dagoela batasun estrategikorik; areago, esango nuke nolabaiteko desoreka bat
dagoela gobernuaren independentismoaren eta kaleko independentismoaren artean.
Bestalde, azpimarratu beharrekoa da errepresioaren aurkako
mugimenduak indar gutxiago
daukala, baldin eta helburu politikorik ez badu.
Zer moduz dago Cuixart? Ia hamabost hilabete daramatza
behin-behineko espetxealdian.
Ondo dago, epaiketarako gogotsu, eta, batez ere, epaiketaren bidez ahal dugun heinean artefaktu
politiko bat eraikitzeko gogoz.
Nazioarteko begiraleei ez diete
utziko epaiketan egoten. Maria
Jose Segarra Espainiako fiskal
nagusiak astearen hasieran
nabarmendu zuenez, haien presentzia ez da beharrekoa.
Hori adierazten duenak ez daki
begiraleek zer lan egiten duten
epaiketa batean. Gorena ez da ari
onartzen epaiketa berme guztiekin. Norbaitek gauzak ondo egiten dituenean, ez da besteek begiratuko duten beldur, ezta? Zein
da begiraleak ez onartzeko arazoa? Zer ezkutatu nahi du Gorenak?
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Errefuxiatuen negua

Gerra Hotzean sinatutako armagabetze
itunetik erretiratzeko asmoa dute AEBek
WASHINGTON b Ameriketako Estatu Batuek eta Errusiak armagabe-

Siriako Kurdistango Al-Hol errefuxiatu gunera bidean 29 haur hil dira;
gehienak, hipotermiak jota b OMEk dio egoera «atsekabegarria» dela
Kristina Berasain Tristan

Negu betean daude Al-Holen. Siriako Kurdistango errefuxiatu
gune horretara 23.000 zibil iritsi
dira azken bi hilabeteotan, indarkeriatik ihesean, eta ihes betean
negu betea aurkitu dute. OME
Osasunaren Mundu Erakundeak
jakinarazi duenez, azken asteetan
29 haur hil dira kanpalekura bidean, tartean haur jaioberriak;
gehienak, hipotermiak jota.
Elizabeth Hoff OMEko Siriarako ordezkariak adierazi du errefuxiatu gunearen egoera «atsekabegarria» dela: «Hotzak hiltzen ari dira». Al-Holen babestu
diren iheslarien kopurua hirukoiztu egin da azarotik, eta nazioarteko erakundeek ez dute baliabide aski egoerari aurre egiteko.
Hoffen hitzetan, errefuxiatuetako askok egunak eman dituzte bidean, oinez edo kamioien atoian,
egurats zabalean lo egiten, eta
akituta eta gosetuta iritsi dira
kanpalekura. Behin Al-Holera
iristean ere aterpe faltan egon dira
iheslariak.
Al-Hasaka eskualdean dago

kanpalekua, kurduen lurralde
historikoan, Rojavan —Irakeko
mugatik gertu dago errefuxiatu
gunea—. Deir ez-Zor eskualdetik
ihes egin duten zibilak dira desplazatu gune horretan babestu
direnak. Estatu Islamikoaren azken gotorlekuetan bizi ziren, eta,
abendu amaieratik, bonbardaketak etengabeak dira eremuan; bereziki, Hajinen. Kanpalekura iritsi diren iheslariek salatu dute
muturreko islamistek ez dietela
hiritik ateratzen uzten han geratu
diren zibilei.

Giza korridorea
AEB Ameriketako Estatu Batuek
zuzentzen duten koalizioak bonbardaketak egin ditu azken asteetan eremu horretan. Washingtonek aliantza egin zuen SDF Siriako Indar Demokratikoekin,
milizia kurduekin, baina soldaduak erretiratzen hasiko zirela jakinarazi zuen urtarrilean. Turkiak, baina, «eremu seguru bat»
sortu nahi du mugan, eta iragarpen horrek egoera korapilatu du,
kurduen kontra egiteko estrategiatzat jo baitute.

Gerra eremua dela aintzat hartuta, nazioarteko erakundeek
giza laguntza sartzeko pasabidea
eskatu diete aldeei. Unicef Nazio
Batuen Haurren Laguntzarako
Funtsak gerra legeak hautsi izana
egotzi die aldeei. Henrietta Fore
erakundeko zuzendariak pasabide segurua eskatu du: «Ez dago
aitzakiarik: haurrak ezin dira
inoiz indarkeriaren helburu
izan». UNHCR Iheslarientzako
Nazio Batuen Goi Mandatariak
bat egin du eskaerarekin, eta
ohartarazi du litekeena dela kanpalekura lagun gehiago iristea,
azken egunotan 10.000 lagunek
egin baitute ihes muturreko islamisten esku dauden eremuetatik.
Rukban errefuxiatu gunean ere
egoera latza da. Jordaniako mugako kanpaleku horretan 42.000
desplazatu daude, eta azaroaren
8tik ez da giza laguntzarik iritsi.
Mark Lowcock Nazio Batuen Erakundeko giza laguntzako buruak
jakinarazi du aurreko hilabetean
zortzi haur hil zirela hotzez. Libano hegoaldean babestu diren
70.000 errefuxiatuen egoeraz ere
ohartarazi du NBEk.

tze nuklearrerako akordio bat egin zuten Gerra Hotzean. Washingtonek, baina, sei hilabeteko epean akordiotik erretiratzeko lehen urratsa
egingo du gaur, itun horrek ezartzen dizkion betebeharrak betetzeari
utziko baitio. Europako Batasunak ohartarazi du bi potentzien arteko
armen lehiaketa abia daitekeela. Moskuk ez du erantzun.

Washingtonek ukatu egin du Venezuelan
esku hartze militarra egiteko asmoa duela
WASHINGTON b John Bolton AEBetako Gobernuko Segurtasun Nazio-

nalerako aholkularia argi mintzatu da. Venezuelan esku hartze militarra baztertu du: «Gure helburua trantsizio baketsua da». Nicolas Maduro Venezuelako presidenteari, berriz, uharte urrun batera joateko
aholkua eman dio: «Guantanamoko hondartzara joango da bestela».

«Hozkadak zituzten emakume
rohingyak ikusi ditut, eta soilik
hirutan bortxatu dituztela
dioten neskak. Badira hamabi
aldiz bortxatu dituztenak»
Razia Sultana
Myanmarko abokatu eta ikerlaria

Erresuma Batuko biztanleek ‘brexit’-aren
ostean ez dute bisarik beharko Europan
BRUSELA b Erresuma Batuko biztanleek brexit-aren ostean bisa gabe
bidaiatu ahalko dute Europara —Schengen eremuan—. Europako Batasuneko enbaxadoreek adostutako testuak zehazten du egonaldiak
gehienez 180 egunekoak direnean ez dela bisarik beharko. Dokumentuak, baina, polemika piztu du: Gibraltar Erresuma Batuko koloniatzat hartu baita. Londresek gogor kritikatu du izendapen hori.
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Venezuela helburu:
hamaikagarren
kolpe saiakera
Luismi Uharte
Parte Hartuz ikerketa taldea

H

ogei urte igaro
dira Venezuelan
Hugo Chavezek
presidente karguaren zina egin
zuenetik, 1999ko
otsailaren 2an, eta Iraultza Bolibartarra izeneko prozesu politikoa bere
unerik larrienean dago. Nicolas Maduroren kargu hartzea —2019ko urtarrilaren 10ean— gauzatu bezain laster,
Venezuelako Gobernua hamaikagarren Estatu kolpe saiakerari aurre egin
nahian dabil. Ez da lehenengo aldia,
jakina, baina barne indarrak eta kontinentearen egoera geopolitikoa duela
hamarkada bat baino askoz okerragoa
da zalantza izpirik gabe.
2009an zegoen eszenatokia bestelakoa zen. Alde batetik, chavismoaren
hegemonia ukaezina zen, eta, beste
alde batetik, gobernuen fronte latinoamerikar aurrerakoiak, Venezuelak
eta Brasilek gidatua, AEBetako boterea gutxitzea lortua zuen nabarmenki.
Mende berriaren bigarren hamarkadaren bukaeran, aldiz, krisi ekonomiko latzak, besteak beste, mugimendu
bolibartarraren indarra ahuldu du sakonki, eta, gainera, Latinoamerikan
indar korrelazioa eskuinerantz mugituz joan da, antzinako hainbat aliatu
aurkari bihurtuz.
Hala ere, eszenatoki berri honek ez
du Venezuelako oposizio eskuindarra
indartu bereziki. 2017an aurrera eramandako kolpe saiakerak, kale istiluen bitartez bortizkeria izugarria sortuz eta ia 200 hildako eraginez, hiritar
nahikoren errefusa ekarri zuen, eta
oraindik ez dute berreskuratu garai
batean, 2015ean batez ere, pilatu zuten sostengua. Hori dela eta, ez da harrigarria azken kolpe saiakera horrek
presiorik handiena atzerrian jarri izana. Autoizendatua den presidente
(kolpista) berriak, Juan Guaidok, ez
zuen oihartzun handirik lortuko Venezuelan bertan eta are gutxiago
munduan, Etxe Zuria eta bere gobernu morroien (Grupo de Lima delakoan antolatuta) oniritzi automatikoa
jaso ez balu.
Beraz, Maduroren Exekutiboa derrokatzen saiatzeko plana ulertu nahi

izanez gero, kanpoko agente politikoei so egin behar diegu, bereziki Washingtoni, OEAri, Grupo de Lima aipatutakoari eta Europar Batasunari,
mendebaldeko fronte kolpistari, alegia. Konplot horren barruan aktore
bakoitzak paper zehatza jokatzen du,
Washingtonen gidaritzapean neurri
handi batean. Kolpe planaren ardatz
nagusiak honakoak lirateke: arlo politikoan gobernu paralelo-txotxongilo
bat sortzea eta nazioarte mailan bedeinkatzea zilegitasuna emateko; esparru ekonomikoan gerra ekonomikoa areagotzea, zigor ekonomiko gogorragoak bultzatuz; eta eremu
militarrean bortizkeria foko ezberdinak piztea Venezuelako Indar Armatuak apurtzeko edota interbentzio humanitarioa justifikatzeko.

Plan politiko-mediatikoa
Mundu mailako latifundio mediatikoa
aski ongi koordinatu da ordu gutxitan
zabaltzeko errelato bat, zeinaren arabera egungo presidentea, Nicolas Maduro, «usurpatzailea» den eta presidentea izateko inork aukeratu ez duen
pertsona, Juan Guaido, presidente zilegia den. Horretarako, kolokan jarri
dituzte pasa den maiatzean ospatutako hauteskunde presidentzialak, eskuinaren sektore bat aurkeztu zela
alde batera utziz eta nazioarteko begiraleek ontzat eman zituztela isilaraziz
—Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako presidente ohia, besteak beste—.

Monetaren aurkako
gerrak, oinarrizko
produktu batzuen
blokeoak, mafia
espekulatiboek eta
ustelen sareek eragin
dute lehertzear dagoen
egoera sozial bat.
Gauzak horrela, Etxe
Zuriak jauzi kualitatibo
bat ematea erabaki du
gerra ekonomikoan,
gobernu venezuelarra
guztiz itotzeko asmoz

Aldi berean, Juan Guaidok zuzentzen duen Batzar Nazionalak planifikatutako saiakera kolpe parlamentarioa ez dute aipatu ere egiten. Ezin da
ahaztu Hondurasen (2009an), Paraguain (2012an) eta Brasilen (2016an)
garatutako kolpe parlamentario antzeko bat aurrera eraman nahi zutela
Karibeko herrialdean. Aurrekari horiek izanik, Venezuelako Gobernu bolivartarra azkar mugitu zen neutralizatzeko agenda kolpista, Batzar Nazional Konstituziogilea bultzatuz.

Gerra ekonomikoa areagotuz
Azken bost urteotan gobernuak duen
arazo handiena egoera ekonomikoa
da; izan ere, duela hamarkada bat lortutako bizi baldintzak (Latinoamerikan eredugarriak herri sektoreei dagokienez) okertu dira modu dramatikoan. Hiperinflazioa nagusi da, eta
erosahalmena hondoratu da guztiz,
bizi kalitatea gogor kolpatuz. Monetaren aurkako gerrak, oinarrizko produktu batzuen blokeoak (botikak batez ere), mafia espekulatiboek eta ustelen sareek eragin dute lehertzear
dagoen egoera sozial bat.
Gauzak horrela, Etxe Zuriak jauzi
kualitatibo bat ematea erabaki du gerra ekonomikoan, gobernu venezuelarra guztiz itotzeko asmoz. Oraingoan Maduroren Exekutiboak duen dirua AEBetako hainbat bankutan
lapurtzea erabaki du, eta horrekin batera CITGO enpresa venezolarra (petrolio arlokoa) konfiskatzea ere badu
helburu. Horren ondorio ekonomikoak 7 mila milioi eta 11 mila milioi dolar
ingurukoa izango lirateke, hurrenez
hurren.

Eraso militarra
Planaren hirugarren zutabea bortizkeriarekin lotuta dago, eta fase ezberdinak ditu: lehenik, Caracas hiriburuan hilketa selektiboak eragitea eta
gobernuari leporatzea, «giza interbentzio» bat justifikatzeko. Ondoren,
Kolonbiako mugan dagoen eskualde
bat (Tachira estatua izan liteke, oposizioa indartsua baita bertan) zuzenean
bereganatzea eta hortik gobernu paraleloa agintzen hastea. John Bolton
(AEBetako Segurtasun Nazionalerako
Kontseilaria) eta Eliott Abramsen
(kolpeak zuzentzeko profesionala Reaganen garaitik) itzalak agerian daude.

Prentsa
askatasuna

N

ire belaunaldiko jendeak batez
beste ikusi dituen film amerikarretan prentsa askatasunaren aldeko
halako epika bat ezagutu dugu eta
horretan hazi gara, sinetsita. Urte gutxi batzuk
aurrerago, munduaren funtzionamendua eta
film amerikarren batez
besteko hipokrisia kuota
hobeki ezagutu arren,
irakaspen hori nolabait
itsatsita gelditu zaigu: zorigaitzago bizitzearen
bide ziurra.
JIRA
Gara egunkariarekin
Angel Erro
egin nahi dutena ez da
atzoko notizia. Denbora egon da eskandalu ikaragarria sor zedin. Ez da hala izaten ari. Argi
dago bidegabekeriaren nondik norakoa. Azal
nezake berriro ere, zerbaitetarako balioko balu.
Bortxaz eta (Espainiako Justiziak berak onartu
duenez) injustuki itxitako Egin egunkariaren
aktiboak Gara-ri helarazi gabe, pasiboa (zorra)
endosatu nahi diote, zeinak egunkaria ekonomikoki itotzea ekarriko baitu. Baina garrantzitsuena, trikimailu juridikoak gorabehera, zera
da: hedabide bat, modu aktiboan edo pasiboan,
isilarazteak, estutzeak dakarren galera gizarte
osoak pairatuko duela, baita dena delako hedabide hori kontsumitzen ez dutenek ere. Gizartearen aniztasunaren eta, bai, esanen dut, film
amerikarretako bikoizketako ahotsez, demokraziaren kontrako erasoa da.

Itxiera

H

iltzeko era ugari dago, eta ixteko
ere bai. Itxi dezakezu egunkari
bat gauez polizia bidalita, edo
itxiarazi dezakezu egunkari bat
ekonomikoki itota. Lehenengoa hainbat aldiz
probatu dugu, bigarrena probatzeko arriskuan
gaudela jakin berri dugu. Sei hilabetean behin
milioi erdi euro ordaindu beharko dizkio Gara
egunkariak Gizarte Segurantzari. Urtean milioi
bat. Milioi bat euro sortu
ez duten zor bat ordaintzeko. Milioi bat euro.
Epailearen aginduz itxi
zuten Egin, eta orain
BIRA
Onintza Enbeita hura itxi izanak eragindako kalteak ordaindu
behar ditu Gara-k. Eskubiderik ez dagoela
esango nuke, baina badirudi batzuek ez dugula
eskubideak izateko eskubiderik ere merezi.
Eta izan ziren Egin-en itxierarekin poztu
zirenak. Izan dira bestearen minak norberea
arinduko duela sinistu dutenak. Izan dira albokoari begiratu gabe aurrera egin dugun urteak.
Pentsatu nahi dut, ordea, hori amaitu egin
dela. Honezkero gehienok ulertuko dugu Eginen itxiera injustua izan zela, eta orain Gara
ekonomikoki itotzen saiatzea injustizia horren
bigarren ofensiba dela. Sobera daude Venezuelako adibideak, eta hari buruz zerbait esateko
eskaerak: gaur eta hemen, Euskal Herrian eta
2019an, egunkari bat itotzeko saiakera argiaren
aurrean gaude. Prest gaude hori eragozteko?
Bai edo ez?
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Etiketa

din jakin batean, nerabezaroa deitzen
dioten horretan,
munduko gurasorik
onenak baino hobeak izaten dituk diren lagunik txarrenak ere»
eman zuen epaia Fernando adiskideak. Ez da pedagogoa, hurrik
ere, baina badaki zerbait bizitzaz.
«Nik neuk bizi izan nian hori eta
hi ere ez hintzen urruti ibiliko».
Adinean aurrera doan bat baino gehiago sumatu dut azken boladan, nerabe eta gazteek sakela-

A

HITZ
ETZANAK
Andoni Egaña

koaren pantailari begira kalean
zehar ibiltzeko duten joeraren
aurrean ozpin. Trafikoarentzat
arazo direla, edozeinekin egin
dezaketela tupust, adiago ibili behar dela jendartean... botako dizute arrazoitzat. Nik ez dut bizikidetza koartadatzat hartzen.
Baina kalean natural noala, inork
ezer antzemango ez didala buruan hurrengo bileraren kezka,
biharko artikuluarena, etziko
bertso saiorako hitzorduarena
daramatzadala... sarritan egin

izan diot galdera neure buruari:
«Zer ote du gizarajo/gajo horrek
oraintxe bertan jakin beharrekoa
izateko adinako garrantzia duena?».
Ez dakit Fernandorena Pernandoren egia zen ala ez. On eta
txar ere bakoitzak bere talaiatik
epaitzen ditu. Eta gaztetxo batentzat pantailako OK soil bat edo
hunkiki parregarriki errepikatua
izan daitezke norberarentzat hitz
parrastada bat bezain garrantzitsu.

Misterio politiko bat
z ditut atsegin bizitza
pertsonala lantzen duten zutabeak. Agian
Ulrike Meinhof zutabegilea delako nire erreferente
nagusietako bat. Eta, ordea, gaur
salbuespen bat egingo dut.
Souvenir gisa, jaio nintzen
eguneko egunkarien bilduma
egin zuten gurasoek. Bilduma
hartako berripaper batzuk jada
ez dira existitzen (El Alcázar, Ya,
Navarra Hoy). Beste batzuekin
haurtzarotik nerabezarorako bidea egin genuen etxean (Egin,
Egunkaria, Calvin eta Hobbesen
El Mundo). Ostiraletan Zabalik.
Institutu garaian Argia eta Gaztetxulo.
Baina igandero Gara erosten
badut ez da gurasoengatik. Nire-

E

berria

LARREPETIT
Hedoi Etxarte

tzako Gara delako aitona etxeko
sukaldean hasi eta buka irakurtzen egunkari osoa. Eta handik
minutu gutxira, esaldi batean
trabeska esaten zuen «porque
aquí en España». Amonak zerura begiratzen zuen eta amonestaziozko ulu isil bat egiten.
Lizarra-Garazirekin hasi nintzen politikaz zerbait ulertzen eta,
zin dagizuet, nire aitona-amonena misterio politiko handienetako bat zen. Ulertu nuen «Eres lo
que lees» falazia metaboliko nabarmena zela: jende askeak irakurritakoarekin eztabaidatzen
du, ez ditu katiximak behar. Aitonak Miguel Sanzi deitzen zion El
monaguillo. Beti nabarmendu zigun Iruñerria hegoaldeko soroetara uzta-makinaren eta gari-jo-
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tzailearen lana batera egiten zituen gailu berriaren onurak eta
Itoizko urtegiaren eta AHTaren
kontra zegoen. Amatxi Euskal
Jairen alde zegoen, berarentzako
1930eko hamarkadako gazteen
gauza bera egiten zen pilotaleku
hartan: dantzatu, eztabaidatu, kirol pixka bat, sagardoa edan, zinera joan.
Epaile jaunari Marcelinoren
patua opa nahi nioke. Eta halere,
ados nago «enpresen ondorengotza ideologikoa» sententziarekin. Egin-ek eta gero Gara-k,
(Arrasate Pressek eta gero Goiena-k bezala) lotu dituztelako hiru mende 1872-1897-1934-19361951-1958-1975-2003. Gure amatxien amatxien garaia, gure alaben garaiarekin.
Ez da aski izango igandero bakarrik erostearekin, zeren zelulosa ezin da eten.

Jakes Goikoetxea @ijitoa

ena delako produktua ekoizle
ezagun bati erosiz gero, jakin
daiteke, gutxi gorabehera,
zenbat eta nola lan egiten duen, eta zernolako baliabideak dituen horretarako.
Gehienek egiten duten moduan, produktua kaleko, saltoki handi bateko
edota Interneteko denda batean erosiz
gero, susmatu eta sumatu egin daiteke,
produktuaren jatorriagatik, produktu
motagatik edota produktuaren prezioagatik.
Etiketek ematen duten baino informazio gehiago ezkutatzen dute. Elikagaien kasuan, jakin daiteke nongoak diren, zer osagai dituzten eta zer azukre,
gantz eta proteina proportzio duten,
zenbaitetan elikadura semaforo eta
guzti. Arropetan, non eta zerez eginak
dauden, eta nola zaindu behar diren.
Hala ere, produktu gehienek ezkutatu egiten dute nork egin dituen eta zernolako lan baldintzatan. Langileek bidezko soldata jaso duten edo ez. Haien
eskubideak errespetatu dituzten edo ez.
Produktua ekoizteko zenbat natur baliabide suntsitu behar izan diren. Zeinek
eta zer baldintzatan garraiatu dituen.
Tarteka, gertuko edo urruneko protesta edo lan gatazkaren batek ematen
du zenbait produktu ekoizteko lan baldintza negargarrien berri. Eta agerian
uzten dute, kontsumo ohiturak gero eta
arduratsuagoak badira ere, gertuko eta
urruneko produktu askoren atzean dagoen errealitate gordina, eta horiek
ikusten ez dituen eta ikusi nahi ez dituen gizarte bat.
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Liluraren alde
or dago, gaur egun,
lukurreriaren alde?
Nork egiten du, publikoki bederen, soldata arrakalaren apologia edota
aberatsen alde? Injustiziak ez du
prentsa onik, ez du manifestu
publikorik egiten. Ez du behar...
baina nagusi da. Bere lege krudelak egunero ezartzen ditu, han
eta hemen, zalaparta handirik
gabe; bai, hemen ere, Urkullu eta
Arantza Tapiaren teleberriek mikroklima miresgarrian bizi garela
sinetsarazi nahi badigute ere.
Erraza da injustiziaren kontra
agertzea; zergatik, ordea, egiten
zaigu hain zaila alternatibak
adostea? Zergatik ezkerrak aspaldian ez du aparteko lilurarik sortzen?
Eskuin politiko eta soziologikoa gorantz dator. Ezer gutxi behar du, gainera, ados jartzeko.
Andaluzian ikusi berri dugu PP,
C’s eta Vox alderdiek emandako
ikuskizuna. Bat etorri dira segituan: mahai baten inguruan jesarri eta, berehala, ados jarri dira
sasi-programa orokor baten inguruan. Aski izan da lau marra
lodiz egindako dokumentu ze-

N

haztugabea aginteaz jabetzeko.
Ezkerrak, berriz, koadroak egiteko pintzel fina behar du; aldez
aurretik helburuak ongi asko definitu eta ñabardura guztiak behar bezala zehaztu arte ez da ezer
sinatzen. Bizkitartean, ezkerra
odolustu, zatitu eta lausotu egiten da.
Fenomeno bitxiak gertatzen
dira. Inkestetan oso jende gutxik
jotzen du eskuindartzat bere burua. Eskuin politikoa ez dago modan, baina gero eta toki gehiagotan agintzen du, gero eta estatu
gehiagotan ezartzen ditu bere
lege zurrunak. Azken hamar urteotan aberatsak gehiago aberastu dira eta pobreak gehiago pobretu. Hala ere, soziologikoki, ezkerra nagusi omen da. Zer
gertatzen ari da orduan? Eskuina
ez dugu gustuko, baina ezkerrak
ez gaitu liluratzen? Horrela al da?
Mikel Laboak kantatzen zuen:
«Lilurarik ez!/ ez dago itzultzerik/ eguna atean dago/ haize hotza dakar/ ez da izango beste goizerik».
Eskuinak ez gaituko liluratuko
akaso, baina kontsumoaren
gizarteak, bai, ordea. Neolibera-

ARKUPEAN
Txema Ramirez de la Piscina

Kontra agertzea
beharrezkoa da.
Erraza da. Zerbait
gehiago behar da.
Lilura sortu,
ilusioa piztu, jendea
ahaldundu, zarena
zarelako harrotu
eta ez lotsatu

lismoak lortu du klase ertainaren mitoa den-denok sinestea.
Oraingo errepresentazio sinbolikoetan buzodun langilerik ez
dago, are gutxiago proletariorik
(halako hitz desfasaturik!). Hain
polemiko suertatu den La trampa de la diversidad liburuan,
Daniel Bernabek aipatzen duen
adibide bat egokia iruditu zait
hona ekartzea. Egun, dio Bernabek, Zarako kutxazain batek 800
euro kobratu lezake, baina bere
burua klase ertainekotzat jotzen
du. Zarako aholkulari batek,
berriz, 3.000 euro poltsikora
lezake hilero, baina berak ere
klase ertainekotzat jotzen du
bere burua. Kontua ez da benetan zer zaren, baizik eta zer
sinesten duzun zarela eta, batik
bat, zer den desiratzen duzuna:
klase ertainekoa izatea, alegia.
Hori bai, kutxazainak zein aholkulariak Amancio Ortega handikiaren obra miretsiko dute.
Liburuaren egileak dio, agian,
okerrena ez dela langileek nagusiarekiko duten mirespen hori,
baizik eta behargin biak sistemaren logikaz nola jabetu diren
egiaztatzea.

Nago ezker politikoa konplexuz beterik dabilela, han eta hemen. Eskuina ez da milikerietan
geratzen. Begira bestela EAJren
jarrera Venezuelaren auzian.
EBBk hasieratik eta konplexurik
gabe onetsi zuen Juan Guaidoren
agintea. Ez hori bakarrik, Nicolas
Madurori eskatu zion paretik
kentzeko, boterea berehala uztea, alegia. Jeltzaleak PP, eta C´sekin bat, arazorik gabe. Anasagastiren alderdian tontakeriarik
ez.
Ezkerrak astindua behar du,
ahalduntze edo berrindartze ideologiko bat. Neoliberalismoaren
gordinkeria eta injustiziak agerian utzi behar dira. Gauzak argi
eta garbi izendatzea, ordea, ez da
aski. Kontra agertzea beharrezkoa da. Erraza da. Zerbait gehiago
behar da. Lilura sortu, ilusioa piztu, jendea ahaldundu, zarena zarelako harrotu eta ez lotsatu.
Egingarri, gauzagarri diren alternatiba eraginkorrak behar dira.
Izan ere, Laboaren kantak garbi
esaten zuen: «Kontsolatzerik ez!/
denbora ez da luzea, ustelak lurpera/ bizitza da haundiena». Liluraren alde, beraz.

ZUZENDARIARI

Sputnik irristailua
onostiako Udalak murrizketa batzuk
indarrean jarri ditu irristailuak erabiltzeko. Irristailuen arauketa beharra dagoela onartu arren, erabat komenigarria
izango litzateke histeria kolektibo batean
ez erortzea, gaur egun irristailuekin istripu
oso gutxi egon dira eta.
Arautegi berriak oso argi finkatu ditu
irristailuaren erabiltzeko mugak. Esaterako, orduko 25 kilometro baino gehiagoko
abiadura daukatenek galtzadatik joan
behar dute. Motorrak izango balira bezala. Gainera, 16 urte baino gehiago eduki
behar dituzte gidariek. Aldi berean,
potentzia gutxiago daukatenek bidegorrietatik joan behar dute derrigorrez. Bi
kasuetan, espaloietatik ezin dira joan, eta
bizikletentzako dauden lekuetan aparkatzea debekatuta edukiko dute. Bestalde,
udalak jardunbide egokiaren aldeko
dekalogoa idatziko du, neurri horiek guztiak herritarren artean ondo baino hobeto
azaltzeko.
Hori dela eta, arautzea kontrolpean jartzeko aukera izan daiteke garraiobide
berriak ondo erabiltzeko. Izan ere,
garraiobide berriei buruz hutsune asko
daude zirkulazio kodean, eta horregatik
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oso komenigarria izango litzateke arautzea istripu gehiagorik gerta ez dadin. Era
teoriko horretan, Donostian istripu
gutxiago egongo dira arautegi berri
horrekin.
Beste ikuspuntua aipatzeko, gure erlazioetan gizalegeak agindu behar du, eta
guztiarentzat arautegi berri bat egiteak
gizalegerik eza adierazten duela uste dut.
Gainera, Sputnik irristailua gaur egun
asmatuta ez dagoen arren, erabilpenarentzat esparru berri batzuk irekitzea komenigarria izango litzatekeela uste dut, eta
haren erabilera ez murriztea. Bereziki
gizarte jasangarriagoa eraiki nahi baldin
badugu.
Hori dela eta, udalean lan egingo banu,
neurri bereziak indarrean jarriko nituzke.
Lehen eta behin, eskoletan garraiobide
berriak erabiltzeko ikastaro berezi batzuk
antolatuko nituzke, gizalegea eta bideko
segurtasun arauak aldi berean ikasteko
asmoarekin. Eta, bestalde, espaloiak konpartitzeko gurdibide batzuk seinaleztatuko nituzke lehentasunak oso argi azalduz.
Askotan, batzuek Ñoñosti Donostiaren
gainean jartzen dute, eta arau berri
batzuk asmatzen dituzte, turistak hirian

%

erosoago sentitzeko asmoarekin. Ez dago
gaizki pentsatuta. Hala eta guztiz ere,
gogoratzekoa da hiriak herritarrentzako
pentsatuta egon behar duela. Sputniken
garaia Donostiara heldu omen da. Ea noiz
helduko den logika sozialarena.
Ibon Cabo Itoiz. Donostia.

Euskalduna, Babcock
Wilcox, Naval?
Euskaltel? Kutxabank?
elebistetako informatibo baikorren
atzetik, errealitatearen gordintasuna
etengabe agertzen zaigu. Herri honetan
enpresa garrantzitsu gehiegi pikutara joaten ari dira, askoren ezgaitasunagatik eta
axolagabekeriagatik.
Gas de Euskadi korrika oparitu zuten
Bruselak behartzen omen zuelako. Baina
urte pilo pasatu dira, eta Europako enpresa publiko gehienek publiko izaten jarraitzen dute.
Euskalduna eta Bacock Wilcox jausten
utzi zituzten: lehenengoa, arin, Madrilek
esaten zuelako, eta bigarrena, prozesu
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luze bezain tristean. Orain Navalekin
benetan lotsa sentitzen ari gara. Ez al gara
herri moduan denon artean hori salbatzeko gai? Denok inplikatzeko apur bat
gehiago? Abiadura Handiko geltokietan
720 milioi Gasteizen, beste 700 Bilbon,
Donostian?, Iruñean? Eta ez dago dirurik
enpresa garrantzitsuak laguntzeko?
Euskaltelena are lotsagarriagoa da. Jose
Antonio Ardantzak lehenengo eta Mario
Fernandezek gero, enpresa desagertzeko
prozesuan jarri dute. Ardantzak hitzarmen bat apurtzeagatik, 200 milioi euroko
isuna jasan zuen. Fernandezek bi fondoei
900 milioi balio zuen enpresa erdia 450
milioitan oparitu zien, eta zuzendari guztien artean 40 milioi euro banatu zituen
lapurreta hori onar zezaten, eta berak
egunen batean ezagutzea espero dugun
komisioa jasoko zuen. Eta orain Billalabeitia urtez urte Euskaltelen akzio gehiago saltzen ari da, eta Zegona baino partaidetza txikiagoa dauka orain.
Denon izerdiaz sortutako bi enpresa,
Gas de Euskadi eta Euskaltel, dirua barrabarra ematen hasi zirenean merke-merke
saldu poltsiko ilun batzuk diruz betetzeko?
Bestetik, Billalabeitiak ere ez du itxi
Kutxabank pribatizatu ahal dela egunen
batean. Aski da!
Jon Basabe. Ekoneus.
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Haritz Gallastegi

Iñigo Martinezek (Ondarroa, Bizkaia, 1991) apustu gogorra egin
zuen iaz. Neguko merkatua amaitzear zegoela Reala utzi zuen Athleticen jokatzeko. Erdiko atzelariaren erabakiak hautsak harrotu
zituen familia txuri-urdinean.
Athleticek, berriz, Aymeric Laporte ordezkatzeko —Ingalaterrako Ligara joan zen— lor zezakeen
futbolaririk onena lotu zuen.
Martinezek bigarrenez bisitatuko
du Anoeta gaur. Prest dago.
Bigarren aldiz arituko zara Anoetan Reala utzi zenuenetik. Zein
sentipen dituzu?
Sentipen onak ditut. Ni neu lasai
nago, eta taldea ondo ikusten dut.
Joko eta emaitza bolada onean
gaude. Partida garrantzitsua da.
Derbia izateaz gain, garaipena eskuratzen badugu, gorantz begira
jarriko ginatekeelako. Derbi bat
irabaztea oso garrantzitsua da.
Iragan sasoian bizitakoa espero
modukoa izan zen, edo uste baino gogorragoa suertatu zitzaizun partida hura?
Horrelako egoera batean txarrenean jartzen zara. Espero nuen
bezalakoa izan zen. Ez da erraza
horrelako giroarekin jokatzea,
baina profesionalak gara. Urte
asko daramagu mundu honetan.
Banekien zer gerta zitekeen, eta
ez dut inolako arazorik datorrenari aurre egiteko.
Futbolean txistuak onartzen
dira. Haserrea adierazteko bide
dira. Baina norberaren aurpegia
duten billeteak inguruan ikustea nola hartzen da?
Jarraitzaile askok ere ez dituzte
ontzat jotzen horrelako kontuak.
Leku guztietan daude hiru edo lau,
egin behar ez diren gauzak egiten
dituztenak. Gauza bat da txistu
egitea eta beste kontu bat horrelako gauzetara ailegatzea. Profesional gisa gure interesen aldeko erabakiak hartzen ditugu. Halaber,
ulertzen dut zale batzuei ez gustatu izana nik hartutako erabakia.
Jokalari bat gustura ez dagoenean, ulertu egin behar zaio.
Mantentzen al duzu harremana
taldekide ohiekin?
Asierrekin [Illarramendi] gehien.
Lehen ere hala zen. Txikitatik
ezagutzen dugu elkar. Donostian
lagun onak ditut. Hori da garrantzitsuena. Bakoitzak berea defendatu behar du, errespetuz.
Zenbat aldiz itzuli zara Donostiara Reala utzi zenuenetik?
Hiru edo lau aldiz egon naiz. Ez
dut inolako arazorik izan. Beti
dago baten bat zerbait aurpegiratzeko gogoz, baina lasai ibili naiz.
Lagun zaharrak bisitatzera joan
izan naiz.

MIGUEL TOÑA EFE

«Donostiara
itzuli naizenetan,
lasai ibili naiz»
Iñigo Martinez b Athleticeko jokalaria
Atzelariak egun zaila espero du gaur Anoetan, baina «lasai» dago.
Realaren eraso jokalariak nabarmendu ditu, baina uste du aukera
gutxiko derbia izango dela. Gola sartuz gero, ez du ospatuko.
Zure agurrak min egin zuen Realean. Zerbaiten damu zara?
Agur mingarria izan zen, bai.
Akaso ez zen irteteko era zuzenena izan. Nik nire esku zegoen guztia egin nuen beste era batera izan

zedin. Zaleei agur esan gura nien,
baina ez nuen aukerarik izan.
Beste aldeak ez zuen gura izan.
Atzera begiratzeari utzi, eta aurrera egin behar dugu. Gaurkoa
euskal derbia da, Anoetan joka-

tuko da eta bi taldeek asko duzue jokoan. Ez dira partida errazak izaten. Presio handia dago.
Hala ere, Reala defendatzen zenuenean zein Athleticen elastikoarekin aritzen zarenean, ero-

so ikusten zaizu gisa horretako
neurketetan. Gustuko dituzu?
Giroa duten futbol zelaiak ditut
gustuko. Inguru beroetan errazagoa da kontzentratzea zelai hotzetan baino. Oso partida polita
da. Estadioa berritzen ari dira,
harmailak beteta egongo dira…
derbiak ez ditu inork galdu gura.
Ea Bilbora hiru puntuekin bueltatzen garen.
Athletic oso ondo ari da Gaizka
Garitanok taldearen ardura hartu zuenetik. Reala ere puntu
asko ari da irabazten Imanolekin, eta, egun, puntu bat gehiago dauka. Zein talde dago sasoi
hobean?
Berdin dio. Derbi batean ez dio ardura zein dagoen indartsuago.
Inork ez du galdu gura. Hasierako
hamaikakoan zelairatuko direnak
zein partidan zehar jokatuko dutenak garaipen gosez arituko dira.
Jarraitzaileen aurrean jokatzeak
abantaila ematen dio Realari, baina gu moral aldetik bikain gaude
orain. Neurketa asko daramagu
galdu barik. Ez dugu beldurrik.
Gure armak nagusitzen ahaleginduko gara.
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egiten genuen etengabe, eta atzean aritzen garenontzat oso zaila
zen aurkariei eustea. Kontrarioek
aukera asko sortzen zituzten oso
gutxi eginda. Horrela ezinezkoa
da aurrera egitea. Egun elkarrengandik gertuago jokatzen dugu
eta babestuago gaude. Eroso gaude sistema honekin.
Gainera San Mamesek bat egin
du taldearekin. Azken partidetan beroa izan da giroa.
Jarraitzaileen laguntza itzela da.
Gauzak txarto egiten genituenean ere, zale asko etortzen zen gu
bultzatzera. Taldea ondo ez dagoenean normala da harmailan zurrumurrua entzutea. Hamabostetik behin oso itxura eskasa ematen genuen. Baina, hala ere,
zaleak ez zuen kale egiten. Athletic batu egiten da egoera okertzen
denean. Emakumezkoen partida
da azken adibidea. Horrelako gauzak ez dira
«Garitanoren ekarpena
beste inon ikusten.
garrantzitsua izan da. Lau
Europa ligako postuegauza ondo eginda, taldea
beste itxura bat ematen ari da» tatik sei puntura zaudete, eta jaitsierakoetatik,
«Illarramendirekin dut
bostera. Zu nora ari zara
harremanik estuena. Txikitatik begira?
ezagutzen dugu elkar.
Ez da zuzena epe luzera
Donostian lagun onak ditut»
begiratzea. Poliki-poliki
joan behar dugu. Azken
Derbira ondo ailegatzen zarete- txanpan ikusiko dugu zer merezi
la esan dugu. Sasoi hasierako dugun. Orain helburuak jartzea
zailtasunak ahaztu dituzue?
ez du zentzurik. Argi izan behar
Ez ginen fin hasi. Jokalariak izan dugu non egon garen duela gutxi
ginen emaitza txarren erantzule arte. Bi partida galtzen baditugu,
nagusiak, baina uste dut joko sis- lehengo egoerara itzul gaitezke.
temak ez zuela asko lagundu. En- Hankak lurrean izan behar ditutrenatzaile aldaketarekin emaitza gu une oro.
onak lortu ditugu, eta horrek in- Taldea asko hazi da, eta zu ere
darra eman digu.
bai. Oso ondo ari zara jokatzen.
Yuri Berchichek esan zuen une Irabazteak konfiantza ematen du,
batez larri ikusi zuela taldea, eta hori gertatu zait. Emaitzek laegoera iraultzeko aukera gutxi- guntzen dutenean gauza gehiago
rekin. Zu ere hala sentitu zinen? egiten ausartzen naiz. Jokalari
Mahai gainean kolpea emateko guztiak gaude eroso, eta konfianpremia ikusi nuen. Gu irabazi ezi- tza hori zelaian ari da islatzen.
nik ari ginen, eta beste talde asko Athleticek apustu gogorra egin
aurrera egiten ari zirela kontura- zuen zure alde. Taldeko zutabe
tu ginen. Jokalariok buruari buel- nagusietako bat izateko fitxatu
ta emateko denbora asko izaten zintuzten. Ardurak hartzeko gerdugu, eta, taldeak irabazten ez tu zaude?
duenean, ez da erraza izaten. Tal- Joan den sasoia ez zen erraza izan.
dea dinamika ezkorrean zegoen, Jokalariok denbora behar izaten
eta nola edo hala moztu beharra dugu. Orain gazte asko dut inguzegoen. Lau gauza ondo eginda, ruan, eta aurrera pausoa eman
taldea beste itxura bat ematen ari behar dudala iritzi diot. Lagundu
da. Gaizka Garitanoren ekarpena egin behar diet.
garrantzitsua izan da. Ahal dugun Amaitu aurretik, Athleticek neguztia egiten ari gara gorantz be- guko merkatuko azken eguna
gira jartzeko.
baliatu du taldea indartzeko. Zer
Berizzorekin taldeak arrisku iruditzen zaizu Kenan Kodroren
handiak hartzen zituen, eta or- fitxaketa?
daindu egin zuen. Garitanore- Notiziak ezustean harrapatu gaikin, erraztasun gutxiago ema- tu. Jokalari ona da. Aspalditik
ten diezue aurkariei.
ezagutzen dut. Asko eman dieAthleticek beti izan du Gaizkak zaioke taldeari.
jarri duen estiloa. Une batzuetan Nola amaituko da derbia?
presio egin daiteke, eta beste ba- Ez dut inoiz asmatzen, baina hautzuetan, ez. Berizzorekin aurrera xe nire apustua: 0-2.
Bi taldeen jokatzeko era aintzat
hartuta, zein eratako partida espero duzu?
Antzeko jokamoldeak ditugu.
Realak talde ona dauka. Zelai erditik aurrera jokatzen dutenak
onak dira. Hortaz, fin arituko beharko dugu kontrarioari aukerarik ez emateko. Hala ere, derbiak
ez dira joko oneko lehiak izaten.
Urduritasuna nabaritzen da, eta
inork ez du galtzerik gura. Gutxi
arriskatzen da. Sortuko ditugun
aukera apurrak aprobetxatu behar ditugu.
Eta aukera apur horietako batean gola sartzen baduzu, zer gertatuko da?
Urte politak bizi izan ditut Realean. Hortaz, ez dut ospatuko. Gola
sartzen badut, ondo. Nire taldeari
laguntzeko balioko du, baina ez
zait burutik pasatu gola ospatzea.

SAILKAPENAK
ESPAINIAKO LEHEN MAILA
22. JARDUNALDIA
Atzo
Ordua
Huesca-Valladolid
21:00
Gaur
Ordua
Levante-Getafe
13:00
Reala-Athletic
16:15
Bartzelona-Valentzia 18:30
Celta-Sevilla
20:45
Bihar
Ordua
VIla-real-Espanyol
12:00
Betis-At. Madril
16:15
Eibar-Girona
18:30
R. Madril-Alaves
20:45
Etzi
Ordua
Rayo-Leganes
21:00

Realeko jokalariak entrenamendu saio batean. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Gorako bideari eutsi
nahian, garaipena
dute xede Realak
eta Athleticek
Donostiarrak puntu baten aldearekin iritsi dira
gaurko euskal derbira b Aritz Elustondok
jokatuko duen zalantza izango da Realarentzat
Jon Ander De la Hoz

Garai bateko traza du gaur Donostian jokatuko den euskal derbiak. Aspaldiko partez, Realaren
etxean belar usaina aise nabarituko dute zaleek, eta ez harritu euriak zelaia lokazten badu. Derbi
grina agerikoa izan da Realaren
eta Athleticen arteko partidaren
atarian; adierazpenek giroa berotu dute, eta larunbat arratsaldez
jokatuko da neurketa. Talde bateko eta besteko zaleak biltzeko ordutegi apropos batean, gainera.
Alabaina, festarako gogo gutxi
izango da zelaian. Bi taldeak puntu baten aldearekin iritsi dira
Anoetako neurketara, eta norgehiagoka garrantzitsua da gorako bilakaeran jarraitzeko.
Aldarte ezberdinarekin hasiko
dute neurketa bi taldeek. Txuriurdinek berdindu egin zuten iragan igandean, etxean, Huesca azken sailkatuaren aurka (0-0).
Zuri-gorriek, berriz, azken asteetako bolada onari jarraipena
eman zioten Betisi irabazita (1-0).
Orain arte egindakoak, baina, ez
du balio; hiru puntuak eskuratzen dituena izango da aurretik
sailkapenean, eta gertuago ikusiko ditu Europan jokatzeko aukera ematen duten postuak.

Imanol Alguacilek eta Gaizka
Garitanok aldaketa gutxi egin dituzte deialdian, eta jokatzeko
prest dauden guztiak deitu dituzte. Realean zalantzan dago Aritz
Elustondok jokatuko duen, min
hartu baitzuen asteazkenean,
baina zerrendan sartu du prestatzaile oriotarrak.

Kenan Kodro, prest
Zelaian izan daitekeen beste jokalari bat Kenan Kodro da. Athleticek atzo aurkeztu zuen donostiarra; 2022. urtera arteko kontratua
sinatu du zuri-gorriekin. Aurkezpen ekitaldian azaldu zuenez, Garitanoren esanetara «aritzeko
prest» dago. Athleticen jokatzea
«sari bat» dela esan du Zubietako
harrobiko jokalariak.

d
REALA-ATHLETIC

Reala. Rulli; Zaldua, D. Llorente, H.
Moreno, Aihen M.; Zubeldia, Illarramendi, Zurutuza; Januzaj, Oiartzabal eta Willian Jose.
Athletic. Herrerin; Capa, Yerai,
Martinez, Berchiche; Beñat, Garcia, Gomez; Cordoba, Munian eta
Williams.
Epailea. Mateu Lahoz.
Ordua. 16:15 (Gol TV).
Lekua. Anoeta (28.995 ikusle).

TB
BeIN
TB
BeIN
Gol TV
BeIN
BeIN
TB
BeIN
BeIN
BeIN
Mov. P
TB
BeIN

Pt. J I B G A K
a 1. Bartzelona 49 21 15 4 2 58 21
a 2. At. Madril 44 21 12 8 1 32 13
a 3. R. Madril 39 21 12 3 6 34 26
a 4. Sevilla
36 21 10 6 5 36 22
c 5. Alaves
32 21 9 5 7 22 24
c 6. Getafe
31 21 8 7 6 25 18
7. Valentzia
29 21 6 11 4 22 18
8. Betis
29 21 8 5 8 25 26
9. Reala
27 21 7 6 8 25 24
10. Eibar
26 21 6 8 7 26 30
11. Athletic
26 21 5 11 5 22 26
12. Levante
26 21 7 5 9 32 40
13. Valladolid 25 21 6 7 8 19 24
14. Girona
24 21 5 9 7 23 28
15. Espanyol
24 21 7 3 11 23 34
16. Leganes
23 21 5 8 8 20 26
17. Rayo
23 21 6 5 10 25 36
b 18. Celta
21 21 5 6 10 33 36
b 19. Vila-real 18 21 3 9 9 21 29
b 20. Huesca 12 21 2 6 13 17 39
a Txapeldunen Ligara c Europa ligara
b Bigarren Mailara
ESPAINIAKO BIGARREN MAILA
23. JARDUNALDIA
Igandea
Ordua
TB
Almeria-Osasuna
18:00
Mov. P
Pt. J I B G A K
c 1. Granada 44 23 12 8 3 30 15
c 2. Malaga
43 23 13 4 6 26 17
a 3. Deportivo 42 23 11 9 3 35 18
a 4. Osasuna 41 23 12 5 6 30 24
a 5. Albacete 39 22 10 9 3 30 20
a 6. Alcorcon 38 23 11 5 7 24 19
7. Cadiz
35 23 9 8 6 29 18
8. Mallorca
34 23 9 6 8 26 28
9. Oviedo
33 23 9 6 8 28 19
10. Almeria
30 23 7 9 7 25 22
11. Sporting
30 23 7 9 7 23 20
12. Las Palmas 29 22 6 11 5 28 26
13. Numantzia 27 23 6 9 8 27 30
14. Lugo
26 23 6 8 9 23 25
15. Zaragoza
26 23 5 8 9 24 30
16. Tenerife
26 23 5 10 8 22 29
17. Elx
25 23 5 10 8 22 29
18. Majadahon. 23 23 6 5 12 20 31
b 19. Extremad. 22 23 5 6 11 28 32
b 20. Reus
21 21 5 6 10 16 27
b 21. Kordoba 18 23 3 9 11 27 42
b 22. Gimnastic 17 23 4 5 14 13 36
c Lehen Mailara a Igoera
kanporaketara b 2. B Mailara
EUSKAL HERRIA TXAPELA
Pt. J I B G A K
c 1. Eibar
7 3 2 1 0 5 3
c 2. Alaves
4 3 1 1 1 2 2
3. Reala
3 3 1 0 2 4 4
4. Athletic
2 3 0 2 1 2 4
c Finalera
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Munduko Ziklo-kros Txapelketa jokatuko da gaur-biharretan, inoizko parte hartzaile
kopururik handienarekin: 289. Horietatik bost izango dira euskal herritarrak: Javier
Ruiz de Larrinaga, Luisa Ibarrola, Xabier Murias, Ibai Ruiz de Arkaute eta Igor Arrieta.

Laranja mekanikoaren ordua
Eñaut Agirrebengoa

iklo-krosaren hiriburu bihurtuko da
Bogense (Danimarka) asteburu honetan, bertan jokatuko baita urteko proba nagusia,
Munduko Txapelketa. Denera, 24
herrialdetako 289 txirrindulari
lehiatuko dira, inoiz baino gehiago. Begirada gehienak Herbehereetako selekzioak bereganatuko
ditu, hura baita elite mailako probetan urrezko domina lortzeko
faboritoa. Gizonezkoetan, azken
hiru urteetako muga ikusezina
apurtzen saiatuko da Mathieu
van der Poel. Hautagai garbi moduan joan izan da azkeneko Munduko Txapelketetara, baina kale
egin du denetan. Arantza ateratzen saiatuko da oraingoan. Emakumezkoetan, berriz, zaila dirudi
ortzadar maillotak ihes egitea Annemarie Worst, Lucinda Brand,
Marianne Vos eta Denise Betsemek osatutako laukoteari.

Z

Emakumezkoen proban faborito gehiago daude. Sanne Cant
izan da indartsuena azken bi urteetan, baina oso sasoi gorabeheratsua ari da izaten. Dezente hobetu beharko du hirugarrenez
urrezko domina lortzeko, Herbehereetako selekzioa izango baitu
aurrean. Bertan, helburu bera
izango dute Annemarie Worstek,
Lucinda Brandek, Marianne Vosek eta Denise Betsemak. Cant
dago UCIren sailkapeneko lehen
postuan, lau herbeheretarrak
atzetik dituela. Munduko Kopa,
berriz, Vosentzat izan da, bederatzi probatatik lau irabazita. Gaur
zortzigarrenez izan nahi du munduko txapeldun. Edonola, badira
dominen lehian sar daitezkeen
beste txirrindulari batzuk; esate-

Mathieu van der Poelek
munduko lehen
txapela nahi du,
eta Marianne Vosek,
bederatzigarrena

Txirrindulariak Bogenseko zirkuituan. Itsas alboan dago, eta haize handia izan ohi da. BERRIA

Orain dela 21 urte jokatu zen azkenekoz Munduko Txapelketa
Danimarkan. Orduan, Belgika
izan zen nagusi gizonezkoen elite

mailan eta 23 urtez azpikoetan,
Mario De Clercq eta Sven Nysekin.
Bada, orain garaipen bikoitz are
baliotsuagoa lortzen saiatuko da:
elite mailako bi probak. Sekula ez
du halakorik lortu, eta aurten aukera paregabea du. Gizonezkoetan, ez dirudi Van der Poeli inork
itzalik egin ahalko dionik. Raymond Poulidorren biloba jaun eta
jabe izan da denboraldi osoan.
Guztira 27 lasterketatan hartu du
parte, eta horietatik 26 irabazi ditu. Munduko Kopan hirugarren
da, ez baita hiru probatan lehiatu,
baina lehen postuan dago UCIren
sailkapenean.
Edonola ere, Van der Poelek ondo daki aurrez lortutako arrakastak ezer gutxirako balio duela
Munduko Txapelketan. Hori bere
larruan bizi izan du azken hiru urteetan: faborito garbia izanagatik,
beti egin dio ihes urrezko dominak, dela matxurengatik, dela
ezusteko beheraldi batengatik.
2015ean irabazi zuen aurrenekoz
Munduko Txapelketa, bere lehen
parte hartzean, baina, geroztik, zilarrezko domina batekin eta brontzezko beste batekin konformatu
behar izan du. Haren ezina maisuki profitatu du Wout Van Aertek,
azken hiru txapelketak irabazita.
Van der Poel baino koska bat beherago egon arren, beti pedal kolpe
magikoa izan du egiaren tenorean.

Hori ikusirik, ezin liteke Van
Aerten beste ezusteko bat baztertu. Hori bai, oso zaila dirudi flandriarrak laugarren garaipena kateatzea, denboraldi oso zaila izan
baitu. Garaipen bakarra lortu du
Munduko Kopan, eta bigarren
izan da sailkapen nagusian, Toon
Aerts herrikidearen atzetik. Belgikako txapelketa ere irabazi du
Aertsek, eta Van Aertek kale eginez gero, hura izango da Van der
Poeli aurre egin diezaioken bakarra. Koska bat beherago daude
Corne Van Kessel, Lars van den
Haar, Michael Vanthourenhout
eta Quinten Hermans.

BOGENSE 2019
Gaur
11:00. Junior gizonak.
12:00. 23 urtez azpiko gizonak.
15:00. Elite mailako emakumeak.
Bihar
11:00. 23 urtez azpikoemakumeak.
15:00. Elite mailako gizonak.
Euskal parte hartzaileak
Elite maila. Javier Ruiz de Larrinaga.
23 urtez azpikoa. Luisa Ibarrola
eta Xabier Murias.
Junior maila. Ibai Ruiz de Arkaute
eta Igor Arrieta.

rako, Katherine Compton –hirugarren izan zen iaz– eta Kaitlin
Keough estatubatuarrak, Alice
Maria Arzuffi eta Eva Lechner italiarrak, Loes Sels belgikarra, Jolanda Neff suitzarra eta Nikki
Brammeier britainiarra.
Orain dela bi urte Munduko
Kopako proba bat jokatu zen Bogenseko zirkuituan, eta Van der
Poel eta Cant izan ziren nagusi.
Azken egunetan elurra egin du,
eta, horren eraginez, egundokoa
izango da lokaztia. Edonola, gidoiak aldaketa izan dezake, izotz
arriskua baitago iragarrita. Hala,
ikuskizun dago hiru kilometroko
zirkuitua azkarra edo motela
izango den. Itsasertzean egonik,
haizea ere aintzat hartu beharreko faktore bat izango da.

Larrinagaren agurra
Bogensen esango dio agur ziklokrosari Javier Ruiz de Larrinagak,
hamahiru urteko ibilbide oparoa
osatu ondotik. Brontzezko domina lortu zuen Espainiako Txapelketan, eta txukun aritu da Munduko Kopako azken probetan ere.
Hori horrela, lehen 30en artean
sartzen ahaleginduko da bere hamabigarren Munduko Txapelketan. Helburu hori bera izan du azken urteetan Aitor Hernandezek,
baina aurten ez du Espainiako selekzioaren deia jaso. Gauza bera
gertatu zaio Olatz Odriozolari
emakumezkoen elite mailan.
Bertan ez da euskal herritarrik
lehiatuko. 23 urtez azpikoetan bi
euskal ordezkari ariko dira, Luisa
Ibarrola eta Xabier Murias, eta
beste bi junior mailan, Ibai Ruiz
de Arkaute eta Igor Arrieta.
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Lucas Egibar erori egin da finalean, eta
laugarren izan da Munduko Txapelketan
SNOWBOARD b Lucas Egibarrek ez zuen zorterik izan atzo, eta laugarren bukatu zuen snowboardcross Munduko Txapelketan, Park Cityn
(AEB). Donostiarra finalerako sailkatu zen, eta, hura lehen postuan
hasi ondoren, hirugarren postuan iritsi zen jaitsieraren azken txanpara. Azken jauzian, baina, Emanuel Perathonerren tupust egin, eta erori egin zen. Ondorioz, laugarren sartu zuen helmugan. Duela bi urte,
bigarren izan zen. Mick Dierdorff estatubatuarra da txapeldun berria.

Finalerdietarako trena
Labritetik igaroko da gaur
Artola-Mariezkurrenaren eta Irribarria-Zabaletaren arteko
irabazleak oin eta erdi izango du hurrengo fasean

Anaitasunako bi jokalari Leo Renaud-David Bidasoakoa heltzen, lehen itzuliko partidan. ANDONI CANELLADA/ FOKU

Esnatzeko, derbia
Anaitasunak eta Bidasoak elkarren aurka jokatuko dute gaur, Iruñean
(16:15, ETB1) b Neguko etenaren osteko lehen partida dute biek
Imanol Magro Eizmendi

Asobal liga gaur esnatuko da berriz, neguko hibernazioaren ondoren. Gizonezkoen liga sei astez
egon da geldirik Munduko Txapelketaren eraginez, eta bi euskal
taldeek elkarren aurka jokatuz
berrekingo diote bideari. Helvetia
Anaitasunak Arrosadian hartuko
du Bidasoa (16:15), eta derbi orekatua espero da, sailkapeneko aldeak ulertzera eman dezakeen
baino orekatuagoa.
«Itzuli bakoitzeko lehen partidak tentsio handikoak izaten
dira, presaka jokaturikoak eta
huts askokoak», aurreratu zuen
atzo Jacobo Cuetara Bidasoaren
entrenatzaileak. Ondo argudiatu
zuen, eta ulertzekoa da, etenaldi
hain luzearen ondoren taldeak ia
zerotik hasten direlako. Ez da metafora bat. Azkenekoz, abenduaren 12an jokatu zuten, eta denboraldi-aurre txikiak egiten dituzte
Gabonetatik aurrera.
Bi taldeen artean bederatzi posturen aldea dago sailkapenean,
baina, puntu kopuruari begiratuta, bost baino ez dira. Bi taldeen
inertziak ere ezberdinak dira. Bidasoak lehen itzuli ikusgarria
egin zuen, «ligako ezuste handiena», Iñaki Aniz Anaitasunako
entrenatzailearen ustez, baina

oso justu iritsi zen abendura.
Irungo taldeak jokaturiko azken
bi partidak galdu zituen, Cuenca
eta Logroñoren aurka, hurrenez
hurren, eta etena une egokian iritsi zitzaion hutsarte bat eskatu eta
berrindartzeko.
Anaitasunari, aldiz, aurkakoa
gertatu zitzaion, behetik gora ari
zela iritsi baitzen etena. «Egunez
egun, konfiantza eta mentalitatea
hartuz joan gara. Erregulartasuna
lortu dugu, eta ondo iritsi gara bigarren itzuliaren hasierara»,
esan zuen Anizek. Ez da gutxiagorako; lehen zazpi jardunaldietan,
lau puntu baino ez zituen lortu,
eta hurrengo zortzietan, hamar.
Erreakzioak jaitsieratik aldendu
zuen Iruñeko taldea, eta, bide batez, aldagelako giroa lasaitu.
Lehen itzuliko derbia Bidasoak
irabazi zuen (26-24), baina Irungo
taldeak ia ez du oroitzapen onik
Arrosadian. Bertan jokaturiko azken hiru partidak galdu ditu, baina, iragan sasoian, irabaztear ibili
zen (23-24). Lehen itzuliko partidan, Rudy Sero albokoa nabarmendu zen, bederatzi gol sartuta,
eta gaur itzuliko da taldera, hainbat lesio txikiren ondoren.
Anaitasunak, berriz, Mikel
Arrizabalaga berreskuratuko du.
Abuztuan lesio larria izan zuen
ezker hankako perone hezurre-

an, eta, hartaz geroztik, geldirik
egon da. Anizek, dena den, ohartarazi du albokoa oraindik ez dagoela sasoi betean.

Zuazo, lasaitasunaren bila
Zuazok ere gaur jokatuko du ligako partida, etxean, Morvedreren
aurka (20:00). Aurkaria da jaitsiera postuen langa ezartzen duen
taldeetako bat, eta, hari irabazten
badio, Zuazo jaitsieratik zazpi
puntura egongo da; nahikoa ligako bigarren itzulia lasai jokatu eta
gora begira jartzeko.

ASOBAL LIGA
Pt. J I B G A K
a 1. Bartzelona 30 15 15 0 2 594 377
a 2. Bidasoa 19 15 9 1 5 389 361
c 3. Leon
19 15 9 1 5 396 363
c 4. Granollers 18 15 8 2 5 398 378
c 5. Logroño 18 15 7 4 4 436 410
6. Huesca
18 15 8 2 5 385 367
7. Blendio Sinfin 15 15 6 3 6 382 421
8. Guadalajara 15 15 7 1 7 421 418
9. Cuenca
15 15 6 3 6 409 410
10. Valladolid 15 15 7 1 7 434 442
11. Anaitasuna 14 15 6 2 7 396 391
12. Benidorm 14 15 6 2 7 372400
13. A. Ximenez 10 15 4 2 9 376 417
14. Morrazo
7 15 3 1 11 363 416
b 15. Teucro
7 15 3 1 11 398 472
b 16. Alcoben. 6 15 3 0 12 365 471
a Txapeldunen Ligara c EHF Kopara
b Zilarrezko Ohorezko Mailara

PILOTA b Binakako Txapelketako lehen faseko sailkapena hautsita dago, eta, oraindik lau jardunaldi falta diren arren, gaur hirugarren bikotea sartu daiteke
finalerdietan. Labriten (17:45),
Irribarria-Zabaletak eta ArtolaMariezkurrenak jokatuko dute,
seina garaipen dituzten bi bikoteak, eta irabazleak oin eta erdi
sartuko du finalerdietan. Ez da
matematikoa, baina emaitza
konbinazio oso zailek baino ez
lituzkete aterako finalerdietatik.
Lehen itzulian Irribarria-Zabaletak 22-6 irabazi zuten. Idiazabalen ere bada partida gaur, baina
emozio txikiagoa du. EzkurdiaGalarzak oso zail dute finalerdietan sartzea, eta Olaizola-Albisuk zazpi garaipen dituzte.

BINAKAKO TXAPELKETA
LEHEN LIGAXKA (11. JARDUNALDIA)
Atzo, Urdulizen
Bengoetxea-Imaz / Elezkano-Rezusta
Gaur, Idiazabalen (17:45)
Olaizola-Albisu / Ezkurdia-Galarza
Gaur, Iruñean (17:45)
Artola-Mariezkurrena / Irribarria-Zabaleta
Bihar, Bilbon (17:00)
Altuna-Martija / Urruti.-Aretxabaleta
J I G TA TK
c 1. Elezkano-Rezusta 10 8 2 202 143
c 2. Olaizola II.a-Albisu10 7 3200 173
c 3. Irribarria-Zabaleta 10 6 4 198 160
c 4. Artola-Mariezkurr. 10 6 4 183 170

5. Bengoetxea-Imaz
6. Altuna III.a-Martija
7. Ezkurdia-L. Galarza
8. Urruti-Aretxabaleta

10
10
10
10

4
4
3
2

6 158
6 176
7 168
8 171

187
205
193
206

c Finalerdietara

Peio Larralde da faboritoa gaur, buruz
burukoaren ligaxkako lehen partidan
PILOTA b Buruz buruko trinket txapelketako ligaxka gaur hasiko da,
Hazparnen (Lapurdi, 18:00), Bixintxo Bilbao eta Peio Larralderen arteko partidarekin. Larralde iazko txapelduna da faboritoa. Bestalde,
Frantziako Federazioak hilaren 24ra —hirugarren jardunaldiaren ondoren— atzeratu du Mathieu Ospitalek eta Batitta Ducassouk bihar jokatzekoa zuten partida. Ospital bizkarreko minez dago.

IDK Gipuzkoak eta Gernika Bizkaiak
irabazteko moduko partidak dituzte
SASKIBALOIA b IDK Gipuzkoak eta Gernika Bizkaiak etxean jokatuko

dituzte gaur ligako 18. jardunaldiko partidak. Donostiarrak seigarren
daude sailkapenean, eta Al Qazeres hartuko dute (18:00), haiek baino
hiru garaipen gutxiago dituen talde bat. Bizkaia Gernikak ordu berean
jokatuko du, Malosten, Quesos el Pastoren aurka. Bizkaitarrak hirugarren daude, eta aurkariak, aldiz, jaitsiera postuetan.

Qatarrek 3-1 irabazi dio Japoniari, eta Asia
Kopako txapeldun da aurreneko aldiz
FUTBOLA b Qatarrek 3-1 irabazi zion atzo Japoniari Asiako Kopako fi-

nalean, eta aurrenekoz lortu du kontinente mailako titulua. Qatarrek
ezustea eman du txapelketan, eta Abu Dhabiko (UAE) finalean ere
aurkaria baino gehiago izan zen. 0-2 aurreratu zen, eta, Japoniak aldea
murriztu arren (1-2), Afifek erabaki zuen finala, penaltiz (1-3, 83. min.).
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Kultura

Bihar beteko dira ehun urte Pedro Jose Elizegi ‘Pello Errota’ bertsolaria hil zela. Mundu
zaharraren eta berriaren arteko talkaren lekuko zuzen izan zen. Hamaika plaza
korritutako bertsolaria izan zen, eta pasadizo kontalari gisa nabarmendu zen.

Pello Errota bertso errekan
Amagoia Gurrutxaga Uranga

edro Jose Elizegi
1840an jaio zen, Asteasun (Gipuzkoa),
eta 1919an hil. Bizialdi horretan, trenaren, industrializazioaren, zinematografoaren etorrera ikusi zituen. Baita gerrarena ere. Ez alferrik, Lehen Karlistaldia amaitu berri zen hura jaio zenean, eta
bigarrenaren hasiera 31 urte lerdenekin ikusi zuen. 36 betetzeko zegoen Araba, Bizkai eta Gipuzkoako foruak deuseztatu eta herrialdeotako gizon gazteak Espainiako
koroaren esanetara soldadu joatera behartu zituztenean. Aita errotaria —eta joko zalea— zuen; errotari izan zen bera ere, Goiko-errotan, teknifikazioaren zilindroak
eraldatu gabeko Asteasun. Bertsolariak indarra hartu zuen garai
hartan. Eta bera ere bertsolari. Pello Errota goitizenez. Bertsoaren
errotarriarekin hitzak eho zale.
Juan Frantzisko Petriarena Rekondo Xenpelar, Indalezio Bizkarrondo Ureña Bilintx, Pedro Mari
Otaño eta Jose Manuel Lujanbio
Retegi Txirritaeta beste hainbaten
garaikidea izan zen, bertso ezagunok adierazten duten moduan:
«Karidadeko bentan/ gu sei bertsolari,/ Errekalde zaharra ta/ Juan
Jose Udarregi,/ Bernardo Zizurkilko/ Gazteluko Gorri,/ Errenterikua da/ Xenpelar jaun hori,/ ni Astiasukua,/ Pello Errotari».
Pello Errota, batez ere, bat-bateko jardunean, erantzun azkarrean egin zen ezaguna. Eta bertsoetan pasadizoak kontatzen.
Honela azaldu zuen bere burua
Donostian, 1885 inguruan: «Larru gorrian jaio nintzan da/ ez det
aberastasunik,/ nigatik eztu inork
esango/ kaballerua naizenik,/
gure Jainkuak gau eta egun/ ez dit
palta osasunik,/ tamaina honetan
naizen artian/ ez daukat estuasunik».
Ziria eta irria ohikoak zituen.
Neurri txikiko egituran —zortziko
txikian, hamarreko txikian eta
bederatzi puntukoan— xehatzen
zituen ondoen aleak, baserri giroko terminologia aberatsa erabiliz
eta, aldiro, erdal hitzak beldurrik
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gabe txertatuz. Ameriketaraino
eraman zuten bere bertsoek.
Eta Bilintxen maitasun gaietatik eta Xenpelarren eta Pedro Mari
Otañoren gizarte eta politika kezketatik urrun baziren ere, errotariak ere jarri zituen bertsoak. Pello
Errotaren alabari zor zaio hainbat
bertsopaperen egiletza harena
dela jakitea. Ez alferrik, idazkari
lanak —bertsoak papereratzeko
esan aitak, eta hark idatzi, alegia—
egin zizkion aitari urte dezentez.
Gehiago ere zor zaio Mikaela Elizegi Bengoetxeari (Asteasu, 1869 Donostia, 1967), baina. Pello Errotaren berri, bereziki, haren alaba
Mikaelaren memoriari esker jaso
dutelako belaunaldi berriek.
«Txikia zen (...). Beti alpargatekin
ibiltzen zen», zioen.

Homero Elizegi

Pedro Jose Elizegi Pello Errota, Asteasuko (Gipuzkoa) Goiko-errotako atarian, 1916an. INDALEZIO OJANGUREN

EKITALDIAK ASTEASUN
Pello Errotaren jaioterrian, Asteasun, haren omenezko eta oroimenezko hainbat ekitaldi aurkeztu dituzte asteon. Baita haren alaba Mikaela Elizegiren omenezkoak ere.
Bertsoa, antzerkia eta hitzaldiak
daude prestatu duten egitarauan:
Etzi, otsailak 4
b Santa Eske berezia, Oihana

Iguaran, Aiako Lertxundi, Maialen
Lujanbio, Agustin Olarrea Goikoakoa, Haritz Mujika eta Aitor Sarriegi bertsolariekin, herriko trikiti eta

pandero eskolarekin eta Usarrabi
abesbatzarekin. 17:00etan hasiko
da eskea, hiru taldetan banatuta.
19:00etan, Aitzondo elkartean elkartuko dira denak, eta azken
erronda egingo dute, tabernaz taberna, 20:30 ingurura arte.
Martxoak 10
b Erradikalak gara ikuskizuna, Ane
Labakarekin eta Beatriz Egizabalekin.

Apirila (eguna zehazteko)
b Bernardo Atxagaren eta Xabi Pa-

yaren hitzaldia, Pello Errotaren eta

haren alaba Mikaelaren aro historikoa, sormen gakoak eta gizartea
ezagutarazteko.
Maiatzak 4
b Gipuzkoako Bertsolari Txapel-

ketarako egiten den Gipuzkoa
Bertsotan sailkapen faseko lehen
saioa.
Maiatzak 17
b Pello Errotaren eta Mikaela Eli-

zegiren bertsoen kantaldia En
̃aut
Agirre bertsolaria, Imanol Kamio
pianista eta Aitor Atxega gitarra jotzailearekin, Santa Krutz ermitan.

Mikaela Elizegiren Donostiako
etxeko sukaldean magnetofonoa
piztu, eta harekin izandako solasaldiei esker ondu zuen Auspoa
editorialeko Antonio Zabalak Pello Errotaren bizitza bere alabak
kontatuta liburua, 1963an. Errotaren alabak 94 urte zituen lanak
argia ikusi zuenean. Memoria kamustu gabeari eusten zion. Argitaratu eta berehala, bi ahots ezagunek txalotu zuten liburua jendaurrean: Gabriel Arestik eta
Antton Valverdek. «Liburu hori
nobela sariketa batera aurkeztuko balute eta ni epaimahaiko banintz, berari emango nioke saria», adierazi zuen Arestik; «XIX.
mendeko Euskal Herria hortxe
dago, pelikula batean bezala»,
Valverdek.
Halako loreak jaso zituen liburuaren meritua norena zen argi
uzteko, «Mikaelari zor zaio osoosorik», idatzi zuen hitzaurrean
Antonio Zabalak. Elizegiren ekarpenaren neurria 1995ean eman
zuen Zabalak berak, Asteasun,
Pello Errotari buruz egin zuten
mahai inguru batean. Anekdota
bat ekarri zuen gogora: Alexandro Handiak inbidia agertu omen
zuen behin Akiles heroiaren irudi
baten aurrean, gudari ezagunaren ekintzak Homerok kontatu
eta zabaldu zituelako eta berak
halakorik izango ez zuelako. Zabalaren ustez, bertsolari zaharretan bi izan dira «Homero umil
baina jakintsu eta eraginkor
bana» izan dutenak, eta beren
bertso, ateraldi, argibide eta gertaerak kontatu dituztenak: Txirrita eta Pello Errota. «Txirritak
bere iloba Jose Ramon Erauskin
Lujanbio zena izan zuen, eta Pello
Errotak, bere alaba Mikaela».
Mahai inguru berean, gerora
ere errepikatu izan duena esan
zuen Bernardo Atxaga idazleak:
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Euskal Herriko eskola guztietan
irakurrarazi behar litzaiekeela
Pello Errotari buruzko liburu hori
14 urteko ikasleei, «gaur egun sumatu ere egiten ez dugun mundu
bati buruz» hitz egiten duelako.
2016an Pello Errotaren bizitza
bere alabak kontatuta liburuari
egin zitzaion bigarren berredizioan —1992koa da lehendabizikoa—,
hitzaurrean, hurbilekoen heriotzaren aurrean Mikaela Elizegik
esandakoen balio poetikoa goratu zuen Atxagak: «Halako inpresioa egin zidaten liburuko pasarte
horiek, non, prezipitazio kimiko
baten moduan, Obabako mundua garden azaldu zitzaidan buruan. Hainbatek jakingo duenez,
Bi anailiburuaren hasieran hitzez
hitz aipatu nituen pasarte horien
hainbat lerro».

Pello Errotaren ibileren
eta bizipenen berri,
bereziki, haren alaba
Mikaelari esker jaso
dute belaunaldi berriek
Mikaela Elizegik kontatutako
aitaren bizipenak mundu zaharreko atearen hamaika maratila
irekitzekoak zirelako. Errotaribertsolari bizimoduaz, esaterako,
honako hau zioen: «Ekartzen zuten gari- eta arto-lakekin bizi behar gu denok. Familia handia ginan eta, orain adina fantasia gabe
hazi ginen, bai! Gure aita gizarajoak ez zion bere buruari asko
barkatu. Ahal zuen modu guztietara saiatu beharra izan zuen, gu
denontzat lortuko bazuen. Horregatik, bertsotara joan eta dirua
ekartzen zuenean, pozak gu denak». Gerrate karlistaz: «Gerrate
hartan errespetu gutxi zegoen.
Baserrietatik txekorrak hartu eta
eramaten zituzten. Emakumeak
kutxen barrenean ezkutatzen ziren soldaduen beldurrez». Aita
1895ean Ameriketara abiatu zenekoaz: «Goiko atetik, alegia
mandioko atetik, atera zen. Txamarra nik ekarri nion janzteko.
Eta nik tira eta hark tira gelditu ginen puska batean. Goiko leihotik
begira, berriz, gure ama. Hura ere
negarrez». Fonda de Buena
Sopa, Buenos Aires, Tandil. Hara
bidaltzen zizkioten gutunak etxekoek eta lagunek. Hamar hilabeteren buruan bueltan zen Goikoerrotan. Eta Errotaren bertso
emariak bere bidetik segitu zuen.
«Azkenerako halako dar-dardar bat jarri zitzaion gure aitari.
Eskuak beti dar-dar, ezin gelditurik (...). Zahar planta artean hirurogeita hamazazpi bat urte besterik ez zituela hartu zuen». Hirurogeita hamazortzirekin hil zen,
bihar dira ehun urte.

Ikuspuntu jaialdia
orain arteko
«nazioartekoena»
izango da aurten
Martxoaren 11tik 16ra bitartean egingo da
zinema dokumentalaren jaialdia, Iruñean b
Sail Ofizialean 30 pelikula erakutsiko dituzte
Erredakzioa Iruñea

Iruñeko Ikuspuntu jaialdiak hamahirugarren aldia ate joka du jada. Martxoaren 11tik 16ra egingo
da, eta orain arteko «nazioartekoena» izango dela aurreratu dute antolatzaileek. Sail Ofizialean
erakutsiko diren lanen berri
eman dute: denera, 30 lan izango
dira, gutxienez, hemezortzi herrialdetakoak. Bat izan ezik —Lisa,
Ute Auranden lau minutuko lan
bat—, denak izango dira epaimahai ofizialaren hiru sariak lortzeko lehian.
Jaialdiak hamar programatan
bilduko ditu Sail Ofizialean erakutsiko diren lanak. Gaiak askotarikoak izango dira: memoriaren
eraikuntza, soinu bilaketa, amatasuna eta sorkuntza garaikidea,
erretratuaren ideia eta beste izango dituzte hizpide filmek. Iragarritako zinemagileen artetik, Deborah Stratman (Vever. For Barbara), Robert Beavers (Der Klang,
Die Welt...), Eduardo Williams
(Parsi), Luke Fowler (Mum’s
Cards) eta Ute Auranden (Lisa eta
Rushing Green With Horses) izenak nabarmendu ditu jaialdiak.

Euskal Herriko bi film labur
Sail Ofizialeko lanen artean, bi
euskal zinemagileren lanak izango dira: Laida Lertxundik Words,
Planets filma erakutsiko du; eta
Jorge Moneok, Orbainak. Film
Labur Onenaren sarirako lehian
izango dira biak, 35 minututik beherako ondorengo lan hauekin
batera: Una luna de hierro (Francisco Rodriguez), The Haunted
(Saodat Ismailova), I Hope I’m
Loud When I’m Dead (Beatrice
Gibson), The Glass Note(Mary Helena Clark), Shrine (Robert Tood)
eta Instructions on how to make a
film (Nazli Dinçel), besteak beste.
Film luzeagoen artean, Jessica
Sarah Rinlanden Black Pond,
Edurne Rubioren Ojo guareña
eta The Otolith taldearen O Horizon lanak erakutsiko dituzte.
Iraupena aintzat hartu gabe, jaial-

diko sari nagusia lortzen duenak
10.000 euro jasoko ditu, eta zuzendari onenaren Jean Vigo saria
eskuratzen duenak, berriz, 5.000
euro. Ikusleen Sari Berezia (1.650
euro) eta Gazteen Saria ere (1.500
euro) banatuko dituzte.

Argazki hura ikustean
doinu hura entzutean
sentitzen dudan zirrara
orain gertatzen da.
Oroimena zerbait bada
iragana oraina da.

R
PASCALEN
ESFERATIK
Xabier Amuriza

Oroimena
Oroimena zerbait bada
iragana oraina da.

Nintzen hura, naizen hau
bat bera direla sentitzea
orain gertatzen da.
Eta urteak joanago,
hura orain da niago
gertatu zenean baino.
Gero eta antz handiagoa
daukat neure buruarena
naizen hau ziur delako
haur-nerabe hura.
Halaxe lerratzen naiz
oroimenaren gainean
emozioak pilatuz nola
aireratze amaigabean.
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Feminismoa eraberritzeko deia
Bell Hooksen ‘Feminismoa denon kontua da’ saiakera liburua euskarara ekarri du Katakrakek
Miren Garate Donostia

Atzera begiratzen du, nondik gatozen, non gauden eta zer egin
nahi dugun ikusteko, eta ideia
nagusi bat ateratzen du Bell Hooks idazle eta militante feministak (AEB, 1952): feminismoa eraberritu egin behar dela. Mari Luz
Esteban antropologoaren esanetan, «feminismoaren mapa» bat
da Feminismoa denon kontua da
(Katakrak) liburua.
Ipar Amerikako mugimendua
aztertzen du Hooksek, hangoa
delako, eta bi talde bereizten ditu:
feminismo kontserbadorea eta
feminismo erradikala. Azken
horretan kokatzen du bere
burua, eta esaten du feminismoak galdu egin duela pultsu erradikala, eta patriarkatu kapitalista
konbentzionalaren mende gelditu dela. AEBetan sortzen diren
galdera batzuk hemen ere eztabaidagarriak direla uste du Estebanek, eta ideia hori aintzat hartuta idatzi du hitzaurrea;
itzulpena, berriz, Amaia Apalauza Ollok egin du.
Hemeretzi ataletan dago banatuta liburua, eta pil-pilean dauden gai ugari lantzen ditu. Arrazarena da horietako bat. «Euskal
Herrian, feminista abertzaleek
aspalditik hitz egiten dute zapalkuntza hirukoitzaz: generoa,
nazioa eta klasea. Eta gaur egun,
feminismo dekolonialaren arloan
kokatzen direnek ere asko hitz
egiten dute feminista arrazializatuek jasaten dituzten arazoez».
Hain zuzen, klasearena ez
ahazteko eskatzen du Hooksek.
Izan ere, haren ustez, Ipar Amerikan, klase pribilegioak zituzten
emakume zuri eta erreformistek
beren klase bereko gizonezkoen

Hedoi Etxarte Katakrakeko kidea eta Mari Luz Esteban hitzaurrearen egilea, liburuaren aurkezpenean. JON URBE / FOKU

eskubideak eta boterea lortzeari
eman diote lehentasuna, eta, horren ondorioz, ahaztu egin dituzte emakume pobreagoak. «Etengabe ari da generoa, klasea eta
arraza uztartu nahian, eta nik
uste dut hori oso interesgarria
dela. Agian, hemen, beste faktore
batzuekin ere uztartu beharko
dugu gai hori: hizkuntza gutxituekin, independentzia nahi duten herrien auziarekin...».
Gai klasikoagoak ere jorratzen
ditu Hooksek. Enpleguarena da
horietako bat: «Ematen zuen
bideratuta geneukala guztiok
enplegurako sarrera izatearen
kontua, baina gaur egun daukagun testuinguruarekin, ez da
hain erraza. Argi dauka independentzia ekonomikoa emakume-

entzat oso garrantzitsua dela,
baina, aldi berean, zer egin behar
dugu eskubide faltaren aurrean?». Beste gai klasikoetako bat,
berriz, sexualitatearena da. Sexu
eta genero ordena berri bat eskatzen du Hooksek, eta gizonak
inplikatu behar direla esaten du.
«Atzera joaten da, eta esaten du:
‘Iraultza sexuala sortu zenean,
borroka horren inguruan, emakumeok bizitza aldatu genuen,
baina gizonek ez dute aldatu iritzia’».
Liburuan aipatzen den beste
kontuetako bat gizonen aitorpenetik libre dagoen emakume figura baten beharra da. «Ideia interesgarria da, eta Hooksek oso
ondo esplikatzen du: nola izango
gara emakume gizonen aitortzaren beharra izan gabe? Feminismoan gauden asko ere, esango
nuke, askotan, gizonen aitortzaren mende gaudela». Maskulinitate feminista terminoa ere erabiltzen du idazleak, eta gizonek
dituzten eskubideak lortzea baino gehiago, sistema errotik aldatzea dela kontua nabarmentzen
du. Halaber, emakumeen eskubideak ez ezik, umeenak ere «sutsu» defendatzen ditu .
Erregu moduko batekin amaitzen du Hooksek: «Sor dezagun
mugimendua berriro». Ideia hori
ulertzeko, AEBetan kokatu behar
dela azaldu du Estebanek. «Badi-

rudi hango feminista batzuk,
orain, guri begira daudela pixka
bat. Azken urteetan mobilizazio
erraldoiak izan dira, eta ulertu
nahian ari dira nola sortzen diren
bat-batean halako mobilizazio
handiak».

Zer den feminista izatea
Hitzaurrean Estebanek dio, azken urteetako mobilizazio horiek
mugarri izan diren arren, erronka
asko daudela oraindik, besteak
beste, ezin delako jakin zer gertatuko den hurrengo urteetan:
«Sistema neoliberalak erreakzionatuko duen gure kontra edo
ez». Hooksek esaten du AEBetan
feminismoa bizimodu bihurtu
zela, eta horrek ondorio negatibo
bat ere izan zuela: «Ematen du feminista izatea dela ‘ni feminista
naiz, kontsumitzen dut feminismoa eta dauzkat borrokatxo batzuk, baina ez dut askoz gehiago
egiten behar’. Hooksek adierazten du, edo sistema aldatzen
dugu, edo ez dugu ezer lortu».
Euskal Herrira ere ekartzen du
kezka hori Estebanek.
Hooksek 30 liburu baino gehiago idatziak ditu, baina Feminismoa denon kontua da horien artean euskaraz dagoen bakarra.
Neska gazte feministentzat bereziki aproposa dela uste du Estebanek, atzera begiratzen duelako,
aurrera egiteko.
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nak, entzule bakoitzari bere interpretazioa egiteko aukera zabaltzeko asmoz.

Sumertik tiraka

Rodeo musika taldea zuzeneko emanaldi batean, iaz, Tolosako Bonberenean (Gipuzkoa). BERRIA

Zibilizazioaren basamortutik
‘Dilmun’ bigarren diskoa kaleratu zuen urte bukaeran Zestoako Rodeo stoner rock taldeak
Andoni Imaz

Basamortuko doinuek eta Sumerko sinbologiak bat egin dute
Zestoako (Gipuzkoa) Rodeo laukotearen bigarren diskoan. Hamabi kantako lan sendoa osatu
dute: Dilmun. Stoner rock estiloa
bere egina du taldeak dagoeneko,
eta duela bi urte aurkeztu zuen lehen lanaren garapena izan da
oraingoa. Kalean disko bakarra
izanagatik, kontzertu ugari eman
dituzte urteotan, baina denbora
hartu nahi izan dute kanta berriak sortu, ideiak findu, eta asmo
argiarekin aritzeko estudioan.
Herrian bertan grabatu zuten

lan berria, Eñaut Gaztañagaren
Gaztain estudioan. «Aurreneko
diskoan ezagutza fase batean
geunden, soinuak probatzen.
Oraingoan, ideia argiago geneukan, eta Eñautek asko lagundu
digu ekoizpenarekin eta lanketarekin». Rodeoko abeslaria eta gitarrista da Mikel Illarramendi, eta
gustura mintzo da Dilmun lanaz.
Ortzi Alberdi gitarristak, Beñat
Subinas baxu jotzaileak eta Oroitz
Urbieta bateria jotzaileak osatzen
dute laukotea.
Taldearen izen bereko lehenengo diskoa entzutean, ondo
definituta geratu zen zer zen Rodeo: erritmo trinkoak, gitarra

grabeak, baxu astunak eta ahots
melodikoa. Horrek guztiak garapen nabarmena izan du Dilmunen. Ahotsaren melodietan egin
dute lanik sakonena, Ilarramendiren ustean: «Instrumentazioa
aurreneko diskoan nahiko garatua zegoen, baina gutxiago zaindu genituen ahotsaren melodiak». Hark ahotsarekin grabatzen zuen lehen diskoa izan zen
aurrekoa: «Gauzak irteten ziren
bezala egiten genituen». Oraingoan, garrantzi handia eman diote errepika «itsaskorrak» egiteari, baita koruei ere. Zuzenean
apenas egiten zuten korurik lehen, eta disko berrirako bi eta

hiru ahotsetara kantatzeko abestiak osatu dituzte. «Mikrofonoa
jarri diogu bateria jotzaileari, eta
hiru ahots batera abesten egoteak
asko eman dio taldeari».
Hitzetan, aldiz, zalantza gutxiago izan dute; argi zeukaten
zeri kantatu nahi zioten: «Beti
izan dugu garbi musika bide bat
dela gure egoera salatzeko». Sistemarekiko desadostasunei hitzak jartzen jarraitu dute bigarren
lanean: «Kritika sozial asko egin
dugu, eta gauzak horrela doazen
bitartean, beti egongo da salatu
beharra». Halere, diskoan badaude pasarte «psikodelikoagoak» ere, esanahi zehatzik ez dute-

Badago diskoaren izena, azala eta
letra batzuk harilkatzen dituen
kontzeptu bat. Hain zuzen, hitzik
ez duten bi kanturekin hasi zena:
Tiamat eta Marduk. Bi abesti instrumental sortu zituztenean sortu zitzaien zalantza: zein izen jarri
haiei? Bata ilunagoa zen, eta bestea biziagoa. Ideia horri tiraka
egin zuten topo Mesopotamiako
bi jainkorekin. Kaosaren jainkoa
zen Tiamar, ur gaziarena, eta
Marduk, berriz, arrazionaltasunarena. Hori baliatu zuten bi
abestiak elkarrizketan jartzeko.
Illarramendik uste du asmatu
dutela diskoa «kontzeptualizatzen». Sumertarren zibilizazioa
izan dute inspirazio horretarako.
Lokalean erabaki zuten zein ideia
nahi zuten adierazi, eta bilaketari
ekin zioten ondoren. Horrela sortu zen diskoaren izena ere: paradisuaz gogoetan zebiltzala egin
zuten topo Dilmunekin. Paradisua esan nahi du, eta benetan
existitu zen enklabe komertziala
izan zen ondoren. Paradisuaren
eta komertzioaren arteko lotura
zuzena egiten du horrek: «Gaur
egungo kapitalismoaren zentzuarekin badauka lotura bat.
Azaltzen diguten paradisu hau,
giza eskubideena, nork bere etorkizuna aukeratzearena, ezinbestean lotuta dago diruarekin: dirurik ez badaukazu, ezin duzu zure
paradisu horretaz gozatu».
Dagoeneko hasiak dira paradisuaren atzeko mezu ilunak zabaltzen. Harrera ona izan du diskoak, eta sei aurkezpen kontzertu
eman dituzte urtarrilean. Lau lotuak dituzte otsailerako, eta uda
bitarteko agenda betetzen ari zaie
pixkanaka. Estudiorako egindako lan guztia agertokietan erakustea dute helburu: «Grabatzeko horrelako lana hartu ondoren,
zuzenean jotzea da motibatzen
gaituena».
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Agenda

Faltsutze
sakona
ideo batean agertzen
den pertsona baten
irudia beste batekin
ordezkatzeko gai diren sistemak garatzen hasi dira.
Horrek aukera emango luke edizio askorik egin gabe bideo bat
editatu eta bertan agertzen den
pertsona bat, adibidez, beste batekin ordezkatzeko; deep fake,
faltsutze sakona deitzen hasi zaio
horri.

B

R
IRLEN SAREA
Gorka Julio

Egin edo esan ez dituzun gauzak egia bihur daitezke, bideo
batean esaldi horiek esaten dituen pertsonari zure aurpegia eta
ahots tonua jartzen badizkiote.
Lehen begiratuan, bideoan agertzen den hori, zu ez zaren hori,
benetan zu ez zarela jakiterik ez
dago. Demagun, gainera, zure bizitzan eragin dezakeen bideo bat
dela, eta berau zabaltzen hasten
dela sareetan zehar... Teknologia

horiek gizarteratzen hasten badira –eta horrela izango dela dirudi–, zein neurri jar daitezke horren aurrean?
Alarmatik harago, bideo eta
audio edizio faltsutua beti egon
da, baita detektatzeko bideak ere.
Bideoak moldatu ez direla demostratzen duten formatuak nagusitu daitezke aurrerantzean.
Horrek esan nahiko du kontrol
neurri gehiago jarriko zaizkiola

bideo horiei sinadura edo algoritmo mailan. Kontrol hori pribatutasun eskubidearekin bateragarria izatea izango da erronka nagusia, eta, hala ere, ez da berehala
etorriko.
Sistema hori izanik ere, ez du
ziurtatuko eraso bat pairatuko ez
duzula. Halako erasoak jasan
nahi ez dituzten pertsonek une
guztietan euren jarduna auditatu
beharko lukete, non egon diren,
izan dituzten elkarrizketak, grabatutako bideoen historiko bat
izan... Eta sinesgarri den era batean gorde, hirugarren batek edo
algoritmo fidagarri batek demostratzeko moduan. Ondoren, arazoen aurrean, datu base erraldoi

Eurovisionek segurtasun neurriak
eskatu dizkie parte hartzaileei
Lehia Israelen egiteak sortutako kexuekin kezkaturik dago Europako Irrati-Telebista Batasuna
Edu Lartzanguren

Europako Irrati-Telebistako Batasunak (EBU) gutuna bidali die
Eurovision lehiaketan parte hartuko duten herrialde guztietako
ordezkaritzei, Israelgo Channel 2
telebista kateak zabaldu duenez.
Eskutitzean, parte hartzaileei
hainbat segurtasun neurri hartzeko eskatzen die lehiaketa antolatzen duen erakundeak. Aurten
Israelen egitekoa da Eurovision
lehiaketa, eta EBUk lehen ere kezka adierazi du horrek sortu dituen
erreakzio eta boikot deien inguruan. Azken protesta duela bi aste
gertatu zen, Frantziako ordezkaritza aurkeztu zutenean, eta horrek areagotu egin du antolatzaileen ardura.
«Eurovision 2019 Israelen ez»
mezua zeramaten afixekin sartu
ziren protestariak Frantziako ordezkaritza aurkezteko jaialdiaren
agertokira, urtarrilaren 19an. Segurtasun zaindariek berehala
kanporatu zituzten, baina berandu zen: mundu osoan ikusi zen
ekintza, gala zuzenean eman baitzuten telebistan.
Maiatzaren 14an hastekoa da
Eurovisionen 64. lehiaketa, Tel
Aviven. Lehen finalerdia egun horretan bertan egingo dute; bigarrena, bi egun geroago, eta finala,
berriz, maiatzaren 18an, larunbatarekin. Iaz Lisboan Netta abeslari
israeldarrak irabazi zuelako egingo dute aurten Israelen lehiaketa.
Europako eta Mediterraneoko

35

horretara sarbidea emateko erakundeei edo zenbait atal publiko
egiteko.
Azken joko bat: gure ahotsa
imita dezakeen zerbait izango
bagenu —eta existitzen da jada—,
zer eragin izango luke horrek?
Gure ahotsak pertsonen arteko
komunikazioan pasahitz modukoak dira, ahots tonuak konbertsazio mota eta hainbat datutarako sarbidea ematen du besteekin
zuzenean ari garenean. Imajinatu
beste norbaitek zure gurasoekin,
bikotekidearekin, lankideekin...
zu bazina bezala hitz egin dezakeela...
Orain, imajinatu zu herrialde
bateko lehendakaria zarela.

Nafarroako
trikiti jaialdia
emango dute ETBn
BURLATA b Joan zen larunbatean
egin zuten Nafarroako V. Trikitixa Jaialdia, Burlatako kultur
etxean, eta gaurko Oholtzan
saioan emango dute ETB1en,
22:00etan hasita. Joseba Olagaraik aurkeztuko du ikuskizuna.
Asier Gozategi, Iñigo Goikoetxea
eta Xabi Aburruzaga egongo dira
parte hartuko duten musikarien
artean.

Protestari bat, Frantziak Eurovision-era bidaliko duen ordezkaritza aurkezteko jaialdian, urtarrilaren 19an. BERRIA

Silvestre, Ibarrena egiten. MOVISTAR+

hainbat herritako irrati-telebista
publikoak biltzen ditu EBUk, eta
Suitzan du egoitza nagusia.

Pablo Ibarren
kasua telesail
bihurtuko dute

Artisten gutuna
Irailaren 7an, jaialdiari boikot egiteko eskatu zuten dozenaka musikari, aktore eta idazlek, Londresko The Guardian egunkarian
argitaraturiko gutun baten bidez.
«Palestinarrek askatasuna, justizia eta eskubide berak eduki arte,
ezin da normaltasunez aritu oinarrizko eskubideak ukatzen dizkien estatu batekin», idatzi zuten.
Gogoratu zutenez, Israelek iazko
maiatzaren 14an Eurovision

lehiaketa irabazi eta egun gutxira,
hango armadak «62 zibil desarmatu hil zituen, haurrak tartean,
eta ehunka zauritu». Israelgo ekitaldia bertan behera uzteko eta
jaialdia «giza eskubideak hobeto
errespetatzen dituen beste herrialde batera» eramateko eskatu
zioten EBUri. «Injustiziak banandu egiten du jendea; haatik, duintasunaren eta giza eskubideen
errespetuak batu egiten du». Sinatzaileen artean daude Roger
Waters musikaria (Pink Floyd),
Aki Kaurismaki zinemagilea;
Mary Black eta Christy Moore
abeslariak; Antonio Pedro Vas-

concelos eta Ken Loach zinemagileak; eta Brian Eno, Fermin Muguruza eta Lluis Llach musikariak. Israelgo sei artistak ere bat
egin dute eskaerarekin: Eyal Sivan zinemagileak; Michal Sapir
musikari eta idazleak; David Opp
artistak; eta Ohal Grietzer, Yonatan Shapira eta Danielle Ravitzki
musikariek.
«Ez dugu nahi inork Eurovision erabiltzea asmo politikoetarako plataforma gisa», esan zuen
azaroan Jon Ola Sand Eurovisioneko ekoizle exekutiboak. «Ezin
dut ezer egin jendeak Israelez
duen irudiaz».

MADRIL b Hiru hilketarengatik

berriz erruduntzat jo berri dute
Pablo Ibar AEBetan, eta haren
kasuan oinarrituriko telesail bat
egingo duela iragarri du Movistar+ plataformak. Nacho Carretero kazetariak eginiko liburua
izango dute erreferente gisa, eta
Miguel Angel Silvestre aktoreak
egingo du Ibarrena. Lau atal izango ditu telesailak, bakoitza 50 minutukoa, eta En el corredor de la
muerte izango du izenburua.

v
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BERRIA
Larunbata, 2019ko otsailaren 2a

Egin

Eguraldia
b

Baiona 3/7
EFE

b

Bermeo 5/10
b

Donostia 3/8

b

Bilbo 4/9

b

b

Balmaseda 2/7

b

b

Durango 3/8

Donibane Garazi 2/6

Maule 2/6

b

Azpeitia 3/8

Musika
Dama beltzen grina ardatz

b
b

Leitza 3/8

b

Amurrio 3/8

Arrasate 2/6

b

Gasteiz 0/5

b

Abaurregaina -5/1

b

b

Agurain -1/5

Iruñea 1/6

1

Estitxu Pinatxok eta Mikel Santxezek kontzertu berezia
emango dute gaur Beran: Dama beltzak. Musikari apartak
izateaz gain, musikaren bitartez iraultza eta borroka egin
zuten emakume beltz batzuk omenduko dituzte: Ella Fitzgerald,
Nina Simone, Roberta Flack, Etta James eta Aretha Franklin.

‘Dama beltzak’
Gaur, 18:00etan, Berako kultur etxean (Nafarroa).
b
b

Tafalla 2/8

Guardia 0/6

GAUR

Negu giro
makurra

JOERA

Astelehena 4

%

Emaguzu zure inguruko ekitaldien berri
http://berria.eus/zerbitzuak/agenda/bidali/

EKITALDIAK
b

Tutera 3/8

Asteartea 5

b Gaur, 21:00etan,

AZKOITIA Rita antzezlana.

Asteazkena 6

TOLOSA Leihotikan eta Punto CriBAIONA Hiru Soinu taldea.
b Gaur, 20:15ean, Luna Negran.

tico.
b Gaur, 22:30ean, Bonberenean.

BILBO Arizona Baby taldea.

USURBIL Rukula, Mendeku Itxua,

b Gaur, 22:00etan, Kafe Antzokian.

Desegin, Izeberg, Eskean Kristo,
Hotzikara eta Odolaren Mintzoa.
b Gaur, 19:00etan, Haranen.

BURLATA Sober taldea.
b Gaur, 22:00etan, kultur etxean.

DONOSTIA Saio Zero ikuskizuna.
b Gaur, 20:00etan, Gazteszenan.

GASTEIZ Medina Azahara taldea.

ISOBARA MAPA

b Gaur, 21:30ean, Jimmy Jazzen.

BIHAR
Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, 7ko eta 5eko indarrarekin.
Itsaso oso zakarra izango da hasieran, eta, gero, itsaski handia.
Olatuak 5-6 metro ingurukoak
izango dira egunez, eta 5-4 metro ingurukoak, gauez.
ITSASALDIA ORDUA METROAK

Itsasgora
Itsasbehera
Itsasgora
Itsasbehera

03:14
09:22
15:45
21:36

3,75
1,31
3,63
1,34

GERNIKA-LUMO Madeleinen eta

Negu giroa

EGUZKIA

ILARGIA

Posonpesenean.

b Gaur, 19:30ean, Baztartxon.

Euria erruz egingo du; zaparrada
trumoitsuak botako ditu, eta baliteke
txingorra egitea, batik bat, isurialde
atlantikoan. Elur maila 400 metrora
jaitsiko da goizean; ekaitz guneetan
litekeena da beherago ere egitea.
Iparraldeko haize zakarra ibiliko da,
eta haizeguneetan ufadak oso gogorrak
izango dira. Nabarmen hoztuko du.
ITSASOA

MUSKILDI Eusklabo alaiak.

SORTU

GORDE

08:27

18:25
EGUNA

Ilberria
Etzi
Ilgora Otsailaren 12a, asteartea
Ilbetea Otsailaren 19a, asteartea
Ilbehera Otsailaren 26a, asteartea

Prezipitazio txiki-ertaina egingo
du, bereziki goizean, isurialde
atlantikoan. Arratsaldean, atertzera egingo du: lehenbizi, barnealdean, eta, gero, kostaldean.
Elur maila 300-500 metro inguruan egongo da goizean, eta
600-800 metrora igoko da gauean. Iparraldeko haizea ibiliko da,
bolada gogor batzuekin. Gauean
haizeak hegoaldera egingo du.
Barnealdeko zenbait tokitan izotza egingo du.

Urgatzen kontzertua.
b Gaur, 21:30ean,
Iparragirre elkartean.
IDIAZABAL Izarretan Dantzan.
b Gaur, 12:30ean, jaigunean.

IGORRE Zazpi senideko antzezlana.
b Gaur, 20:00etan,
Lasarte aretoan.
KANBO Iron eta Maider eta

Fizt & Furiuz.
b Gaur, 21:30ean, gaztetxean.
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Zinema
Araba
Gasteiz
FLORIDA. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Asterix: Edabe magikoaren sekretua
12:00
Bajo el mismo techo 18:25 20:30 22:30
Bohemian Rhapsody
12:00 22:30
Border
20:30
Creed II: La leyenda de Rocky 20:00
22:30
Dantza
12:00
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
12:00 16:30 18:25
El blues de Beale Street
17:00 19:30
El regreso de Mary Poppins 12:00 17:15
El vicio del poder
22:30
Gente que viene y bah
16:30
Glass
22:30
Green Book
17:20 20:00
La casa de Jack
16:35 19:30
La favorita
17:00 19:30 22:30
La gran aventura de los Lunnis y ... 12:00
La tercera esposa
16:30
Ralph rompe internet
12:00
Spiderman: Un nuevo universo
12:00
The Old Man and the Gun 18:25 20:30
22:30
GORBEIA ZINEMAK.

Asterix: El secreto de la poción mágica
16:40 18:25
Bajo el mismo techo 18:30 20:30 22:30
Bohemian Rhapsody
22:30
Creed II: La leyenda de Rocky 19:30
22:00
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
16:35 18:35
El regreso de Mary Poppins
17:20
El reino
19:10
El vicio de poder
21:40
Familia al instante
20:10 22:30
Gente que viene y bah
20:35 22:30
Glass (Cristal)
19:50 22:20
Green Book
17:30 20:00 22:30
La gran aventura de los Lunnis y ... 16:45
Otzi, el hombre del hielo
18:44 20:40
Ralph rompe internet
17:00
Spiderman: Un Nuevo Universo
17:10
Superlópez
16:35
Todos a una
18:45 20:40 22:30
Uno más en la familia
16:50
YELMO BOULEVARD. Ik. eguna: osteguna.

Aquaman
19:20 22:10
Asterix: el poder de la poción mágica
12:30 15:55 19:25 21.50
Bajo el mismo techo 12:35 16:10 18:15
20:20 22:25 00:30
Bohemian Rhapsody
19:05 00:25
Creed II: La leyenda de Rocky 13:10
16:00 18:45 21:25 00:05
Dragon Ball Super: Broly 18:00 20:00
El gran baño
19:40
El regreso de Mary Poppins 13:30 16:40
El reino
21:45
El vicio del poder
22:15
Familia al instante 12:20 16:30 19:00
21:30 23:50
Gente que viene y bah
22:20 00:30
Glass (Cristal) 12:15 16:00 18:35 21:10
23:45
Green Book 13:15 17:00 19:40 22:30
La favorita 13:20 16:25 18:50 21:15
23:40
La gran aventura de los Lunnis y el libro ...
12:00 16:45
Ralph rompe internet
12:45 15:45
Spider-Man: Un nuevo universo
16:35
Superlópez
12:40
Agurain. Harresi aretoa. Tiempo después.
22:30.

Bizkaia
Bilbo
COLISEO CINESA ZUBIARTE. Ikuslearen
eguna: astelehena.

Aquaman
16:00 19:00 21:55
Asterix: El secreto de la poción ... 15:45
Bajo el mismo techo 15:45 18:00 20:15
22:30 00:45
Bohemian Rhapsody
21:00
Creed II: La leyenda de Rocky 16:30
19:15 22:00 00:35
Dragon Ball Super: Broly
16:00 18:15
El regreso de Mary Poppins
16:15
El vicio del poder
00:20
Familia al instante 16:10 18:45 21:30
00:00
Gente que viene y bah
00:50
Glass (Cristal)
19:00 21:40
Green Book 15:55 18:40 21:30 00:15
La favorita
20:00 22:30
Ralph rompe internet
17:40
GOLEM ALHONDIGA.

Asterix: Edabe magikoaren sekretua
16:30
Asterix: El secreto de la poción ... 18:30
Bajo el mismo techo 18:30 20:30 22:30
Creed II: La leyenda de Rocky 17:00
22:30
Dantza
22:30
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
17:30
El blues de Beale Street
17:00 22:30
El blues de Beale Street (JBA)
19:45
El reino
16:45
Gente que viene y bah
22:30
Green Book
17:30 20:00
Green Book (JBA)
22:30

GOLEM LA MOREA. Ik. eguna: astelehena.

La casa de Jack
16:30 19:30
La favorita
17:00 19:45 22:30
The Old Man and the Gun 12:00 20:30
22:30
Un asunto de familia
20:00
MULTICINES. Ikuslearen eguna: astelehena.

Bohemian Rhapsody
19:45 22:15
Border
20:00 22:15
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
17:30
El blues de Beale Street
20:00 22:15
El reino
19:45 22:15
El vicio del poder
17:15
Green Book
17:15 19:45 22:15
Ha nacido una estrella (JBA)
17:15
La favorita (JBA)
17:30 20:00 22:15
La tercera esposa
17:15
Otzi, el hombre del hielo
17:30
The Old Man and the Gun 20:00 22:15

Barakaldo
COLISEO CINESA MAX OCIO. Ikuslearen

Green Book, Peter Farrelly zuzendariaren filma. BERRIA

eguna: astelehena.

Animales fantásticos: Los ...
22:15
Aquaman
15:55 19:00 22:00
Asterix: El secreto de la poción mágica
16:20 18:20
Bajo el mismo techo 16:00 18:15 20:30
22:45 01:00
Bohemian Rhapsody 16:25 19:15 22:15
Bumblebee
22:40
Cadáver
01:00
Creed II: La leyenda de Rocky 16:00
18:45 20:20 22:00 01:00
Dragon Ball Super: Broly
16:00 18:15
El blues de Beale Street
16:05 22:40
El gran baño
01:00
El regreso de Mary Poppins 16:20 19:15
El reino
21:30 00:30
El vicio del poder
21:00 00:00
Familia al instante 16:45 19:30 22:15
00:50
Gente que viene y bah 20:30 22:45
00:45
Glass (Cristal) 16:20 19:10 20:00
22:00 23:15
Green Book 15:45 18:30 21:15 00:15
La favorita
18:45 21:30 00:15
La gran aventura de los Lunnis y el libro ...
16:00 18:05
Ralph rompe internet
15:55 18:30
Spiderman: Un nuevo universo16:15
18:45
Uno más de la familia 16:05 18:15 20:30
YELMO MEGAPARK.

Aquaman
19:30 22:20
Asterix: El secreto de la poción ... 15:45
Bajo el mismo techo 15:45 17:50 20:00
22:00 00:00
Bohemian Rhapsody 19:00 21:30
00:10
Creed II: La leyenda de Rocky 16:00
18:30 19:40 21:00 22:15 23:40
Dragon Ball Super: Broly 18:00 20:00
El regreso de Mary Poppins
17:00
El reino
19:50
El vicio del poder
22:20
Familia al instante 17:00 19:25 21:50
00:15
Gente que viene y bah
22:30
Glass (Cristal) 16:15 18:45 21:20 23:50
Green Book
16:45 19:20 21:55
La favorita
16:30 18:50 21:15 23:50
La gran aventura de los Lunnis y el libro ...
16:15 18:00
Ralph rompe internet
16:45
Spider-Man: Un nuevo universo
17:10

Basauri

Asterix: El secreto de la poción mágica
15:50 20:10
Bajo el mismo techo 16:10 18:15 20:20
22:25 00:30
Bohemian Rhapsody
18:20
Creed II: La leyenda de Rocky 16:15
18:50 22:00
Dragon Ball Super: Broly
18:00
El gran baño
22:20
El regreso de Mary Poppins
15:45
El reino
19:40
El vicio del poder
21:00 23:40
Familia al instante
17:00
Gente que viene y bah
22:15 00:15
Glass
16:50
Glass (Cristal)
16:50 19:30 22:10
Green Book 16:00 18:40 21:15 23:50
La favorita
19:00 21:30 00:00
La gran aventura de los Lunnis y el libro ...
15:45 17:40
Ralph rompe internet
16:40
Lekeitio. Ikusgarri. El gran baño. 19:30.

Portugalete
DOCK BALLONTI.

Asterix: el poder de la poción mágica
16:20 18:30
Bajo el mismo techo 16:15 18:30 20:20
22:15
Bohemian Rhapsody
22:05
Creed II: La leyenda de Rocky 16:05
18:00 20:05 22:30
Dragon Ball Super: Broly
18:30 20:20
El regreso de Mary Poppins
16:30
El reino
22:20
Familia al instante
16:15 18:00 20:10
Glass (Cristal)
20:10 22:15
La gran aventura de los Lunnis y ... 16:20
Mi tercera esposa
20:20 22:25
Ralph rompe internet
18:05

Santurtzi
SERANTES. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Bajo el mismo techo
17:30 22:30
Creed II: La leyenda de Rocky
19:45
Green Book
17:15 19:45 22:15
Zalla. Zalla antzokia. La gran aventura de
los Lunnis y el libro mágico. 19:30. El vicio
del poder. 22:00.
Zornotza. Aretoa. La gran aventura de los
Lunnis y el libro mágico. 17:00. The Old
Man and the Gun. 19:30. 22:00.

Gipuzkoa

SOCIAL ANTZOKIA. Ez dago emanaldirik.
Bermeo. Nestor Basterretxea. Asterix:
Edabe magikoaren sekretua. 17:00. La
favorita. 19:30. 22:00.
Derio. Gurea. Las aventuras del pequeño
Colón. 17:00. 19:00. Glass (Cristal). 21:00.
Durango. Zugaza. Dragon Ball Super:
Broly. 16:30. Dragon Ball Super: Broly
(Euskaraz). 17:15. Bajo el mismo techo.
16:30. 18:30. 20:30. 22:30. Dantza. 18:30.
20:30. Green Book. 19:30. 22:30.
Elorrio. Arriola antzokia. La favorita. 22:00.
Ermua. Ermua Antzokia. El vicio del poder.
19:30. Gente que viene y bah. 22:00.
Galdakao. Torrezabal. Las aventuras del
pequeño Colón. 17:00. Gente que viene y
bah. 19:30. 22:30.
Gernika-Lumo. Lizeo Antzokia. SpiderMan: Un nuevo universo. 16:30. 22:00.
Dantza. 19:00.

Donostia
ANTIGUO BERRI. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Asterix: El secreto de la poción mágica
16:30 18:15
Bohemian Rhapsody
22:00
Creed II: La leyenda de Rocky 17:00
19:15 22:00
Dantza
20:30 22:30
Dragon Ball Super: Broly
16:30 18:30
El blues de Beale Street
19:30 22:00
El vicio del poder
19:15 21:30
Familia al instante
16:45 19:00
Green Book
17:00 19:30 22:00
La favorita
17:15 19:45 22:15
Sobre ruedas
20:00 22:15
Superlópez
16:45
Uno más de la familia
17:15
PRINCIPE. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Leioa

Asterix: Edabe magikoaren sekretua
16:45
Bajo el mismo techo 16:30 19:00 21:00
23:00
Bohemian Rhapsody
19:15 22:30
Dantza
18:30
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
16:45 18:30
El blues de Beale Street
17:30 20:00
El reino
22:15
El vicio del poder
16:45 19:30
Gente que viene y bah
20:30 22:45
Glass (Cristal)
19:30 22:00
Green Book
17:00 19:45 22:30
Ha nacido una estrella
22:00
La casa de Jack
21:00
La favorita
16:30 18:30 20:30 22:30
La gran aventura de los Lunnis y ... 17:30
La tercera esposa
17:15
The Old Man and the Gun 16:30 18:45
20:45 22:45

KULTUR LEIOA.

TABAKALERA.

Getxo
LAUREN GETXO. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Asterix: El secreto de la poción mágica
16:00 18:00
Bajo el mismo techo16:00 18:10 20:20
22:30
Creed II
16:30 22:00
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
20:20
Dragon Ball Super: Broly
16:00 18:10
Dragon Ball Super: Broly (JBA)
22:30
El vicio del poder
19:15
Familia al instante
20:00 22:20
Green Book
16:30 19:15 22:00
Las aventuras del pequeño Colón 17:30
The Old Man and the Gun16:00 18:10
20:20 22:30

Spider-Man: Un nuevo universo
Dantza

17:30
20:00

YELMO ARTEA.

Aquaman

21:50

Madre + Harold and Maude

19:00

TRUEBA. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Green Book (JBA)
La favorita (JBA)

17:15 19:45 22:15
16:30 22:45

Andoain. Bastero. Ploey (Euskaraz).
17:00. Gente que viene y bah. 19:30. 22:00.
Aretxabaleta. Zaraia. Trenk, el pequeño
caballero. 17:00. El gran baño. 22:00.
Arrasate. Amaia antzokia. Bumblebee.
17:00. El gran baño. 19:30.
Azpeitia. Soreasu Antzokia. Viudas. 22:00.
Beasain. Usurbe. Uno más en la familia.
17:00. Glass (Cristal). 19:30. 22:30.

Eibar
KOLISEOA. Ikuslearen eguna: astelehena.

Bajo el mismo techo 17:00 19:45 22:30
Gente que viene y bah
19:45 22:30
The Old Man and the Gun 17:00 19:45
22:30
Uno más de la familia
17:00

Errenteria
NIESSEN ZINEMAK.

Asterix: El secreto de la poción mágica
16:00 17:50
Bajo el mismo techo 16:00 18:05 20:15
22:25
Creed II: La leyenda de Rocky 17:00
19:35 22:20
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
16:00 18:05
El regreso de Mary Poppins
17:00
Familia al instante
19:45 22:20
Gente que viene y bah
20:15 22:30
Glass (Cristal)
19:40 22:25
Green Book
17:15 19:50 22:25
Hernani. Biteri. Spider-Man: ... 16:30.
El regreso de Ben. 19:30. 22:30.

Irun
OCINE MENDIBIL.

Aquaman
22:30
Asterix: El secreto de la poción mágica
16:00 18:20
Bohemian Rhapsody
22:20
Creed II: La leyenda de Rocky 17:40
20:15 22:45
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
16:00
Dragon Ball Super: Broly
18:00
El regreso de Mary Poppins16:00 20:00
Familia al instante
18:20 20:30
Gente que viene y bah
22:30
Glass
17:45 20:10
Green Book
16:00 19:45 22:15
La favorita
16:00 20:15
La gran aventura de los Lunnis y ... 16:00
Ralph rompe internet
18:15
Superlópez
22:40
Lazkao. Areria. Ralph rompe internet.
17:00. Gente que viene y bah. 19:30. 22:00.
Oñati. Antzokia. Aquaman. 17:00. 22:30.
Ordizia. Sobre ruedas. 19:30. 22:15.
Tolosa. Leidor. Lazzaro feliz. 19:30. Sobre
ruedas. 22:30.

Usurbil
CINESA URBIL.

Aquaman
16:00 21:30
Asterix: Edabe magikoaren sekretua
17:45
Asterix: el poder de la poción ...
15:45
Bajo el mismo techo 15:55 18:10 20:25
22:40 00:55
Bohemian Rhapsody
20:45 22:25
Creed II: La leyenda de Rocky 16:30
19:15 22:00 00:45
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
16:00 18:15 20:00
Dragon Ball Super: Broly 16:00 18:15
20:00
El regreso de Mary Poppins
16:30
El vicio de poder
00:40
Familia al instante16:30 19:00 21:45
00:20
Glass (Cristal)
19:20 22:00 00:50
Green Book 16:00 19:35 22:15 23:50
La favorita
18:40 21:15 00:20
Ralph rompe internet
18:55
Villabona. El regreso de Mary Poppins.
17:00. Sobre ruedas. 19:30. 22:00.
Zumaia. Aita Mari. La favorita. 19:30. 22:15.
Zumarraga. Zelai Arizti. El Grinch. 17:00.
Gente que viene y bah. 19:30. 22:30.

Lapurdi
Baiona
CGR CENTRE.

Aquaman
22:20
Asterix, le secret de la potion magique
13:45 18:00

Bohemian Rhapsody
11:00
Creed II
11:00 15:30 19:45 22:20
Edmond
18:00
Glass
14:15 17:00 19:45 22:20
L’incroyable histoire du facteur Cheval
11:15 14:00 16:00 18:10 20:10
La Mule 11:15 13:45 16:00 18:00
20:10 22:15
Le Grinch
11:15
Mia et le lion blanc
14:00 16:00
Miniscule 2 11:15 14:00 16:00 18:00
20:15
Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon ...
11:15 14:00 16:00 18:10 20:15 22:20
The Hate U Give - La Haine qu’on donne
19:45 22:15
The Place (JBA)
22:15
L’ATALANTE.

Le château de Cagliostro
Les ritournelles de la chouette
Oreina (JBA)
Si Beale Street pouvait parler (JBA)
Un berger et deux perchés à ...?

14:00
16:00
17:00
20:45
18:45

Angelu
MONCINE.

A cause des filles ...? 14:00 16:00 18:00
22:00
Aquaman
16:30
Asterix, le secret de la potion ...
16:00
Ben is back
22:00
Bohemian Rhapsody (JBA)
22:00
Creed II
19:30 22:00
Edmond
18:00
Glass
19:30 22:00
Green Book: sur les routes du Sud14:00
16:30 19:30
La Mule
14:00 16:30 19:45 22:00
Le retour de Mary Poppins
14:00
Mia et le lion blanc
14:00
Miniscule 2 14:00 16:00 18:00 20:00
Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon ...
14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Donibane Lohizune
LE SELECT.

A cause des filles ...?
14:15 18:45
Continuer
16:30
Doubles vies
16:30
Edmond
14:15
Glass
14:30 21:00
La Mule (JBA)
21:15
Les estivants
18:00 21:00
Miniscule 2
14:15 16:30 18:45
Petits histoires au clair de lune
17:00
Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon ...
16:30 18:45 21:15
Yao
14:15 18:45 21:15
Hendaia. Les Varietes. Colette (JBA).
15:00. Miniscule 2. 17:00. Bienvenue à
Marwen. 21:00.
Kanbo. Aiglon. Oscar et le monde des
chats. 16:00. Un berger et deux perchés à
Elysée?. 18:00. Premières vacances.
20:30.

Miarritze

GOLEM YAMAGUCHI. Ik. eguna: asteazkena.

Ana de día
Dantza
16:30 18:30
El blues de Beale Street
17:15
El blues de Beale Street (JBA)
El reino
17:00
El vicio del poder
17:00
La casa de Jack
17:00
La casa de Jack (JBA)
Un asunto de familia
20:00

20:30
22:30
20:00
22:30
19:45
22:30
22:30
19:45
22:30

Tutera
OCINE.

Aquaman
20:45
Asterix: el poder de la poción ...
18:10
Bajo el mismo techo 16:10 18:00 20:45
22:35 00:30
Bohemian Rhapsody 19:30 22:00
00:30
Creed II: La leyenda de Rocky 16:00
17:45 20:15 21:45 22:40 00:15
Dragon Ball Super: Broly
16:30 18:30
El gran baño
22:40
El regreso de Mary Poppins
18:25
El vicio del poder
00:50
Familia al instante 16:00 18:15 20:30
Gente que viene y bah
16:00 20:00
Glass 17:45 20:15 22:40 23:45 01:00
Green Book 16:00 18:25 20:00 22:30
01:00
La favorita
17:15 22:30 00:45
La gran aventura de los Lunnis ... 16:00
Ralph rompe internet
16:00
Superlópez
20:20 01:00

Uharte
YELMO ITAROA. Ikuslearen eguna: osteguna.

Aquaman
19:15 22:05
Asterix: El secreto de la poción mágica
12:45 15:50 17:40 18:25 21:05
Bajo el mismo techo 12:15 16:15 18:20
20:20 22:20
Bohemian Rhapsody
22:40
Como entrenar a tu dragón
12:00
Creed II: La leyenda de Rocky 12:00
16:00 18:35 19:40 21:15 22:15
Dragon Ball Super: Broly
18:00
El blues de Beale Street
21:55
El gran baño
12:35
El regreso de Mary Poppins 12:25 16:20
18:55
El vicio del poder
19:45 22:25
Familia al instante
14:30 17:00 19:30
Gente que viene y bah
21:30
Glass (Cristal) 12:20 16:30 19:05 21:40
Green Book 12:10 16:40 19:25 22:10
La favorita
17:15 20:00 22:30
La gran aventura de los Lunnis y el ...
12:30 14:10 15:50 16:05 17:55
Ralph rompe internet
12:30 16:55
Spider-Man: Un nuevo universo 12:05
Superlópez
20:25
Uno más en la familia
12:35 15:30

Viana
LAS CAÑAS.

ROYAL.

Another day of life (JBA)
Border (JBA)
Colette (JBA)
Continuer
16:05
Doubles vies
La Mule (JBA)
14:00
Les estivants
17:30
Les invisibles
Never ending man: Hayao ... (JBA)
Porco Rosso
The Happy Prince (JBA)
Un beau voyou

Aquaman
22:30
Asterix: El secreto de la ... 16:30 18:30
Bajo el mismo techo 16:15 18:20 20:30
22:30
Bohemian Rhapsody 17:00 19:45 22:30
Creed II: La leyenda de Rocky 17:00
19:45 22:30
Dragon Ball Super: Broly (Euskaraz)
16:15 18:20
Dragon Ball Super: Broly
16:15 18:20
El gran baño
22:30
El regreso de Mary Poppins
17:00
Familia al instante
20:00 22:30
Gente que viene y bah
20:00 22:30
Glass (Cristal)
17:00 19:45 22:30
Green Book
17:00 19:45 22:30
Ha nacido una estrella
19:45
La casa de Jack
22:30
La favorita
19:45 22:30
La gran aventura de los Lunnis y el ...
16:30 18:30
Ralph rompe internet
17:15
Superlópez
20:20
Todos a una
17:30 20:30 22:30
Uno más de la familia
20:20

14:00
15:35
19:05
21:05
21:15
22:05
19:50
17:15
14:00
15:35
19:20
17:25

Urruña. Itsas Mendi. Mia et le lion blanc.
14:00. L’homme fidèle. 15:45. Colette (JBA).
17:15. Les invisibles. 19:15. Freaks, la
monstrueuse parade (JBA). 21:00.

Nafarroa
Iruñea
GOLEM BAIONA. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Asterix: El secreto de la poción ... 17:00
Bajo el mismo techo 18:30 20:30 22:30
Bohemian Rhapsody
22:30
Creed II: La leyenda de Rocky 17:00
19:45
Glass (Cristal)
17:15
Green Book
17:00 19:45 22:30
La favorita
17:00 19:45 22:30
The Old Man ant the Gun 16:30 20:10
22:30

Aquaman
19:35 22:25
Asterix: El secreto de la ... 16:00 17:50
Bajo el mismo techo16:10 18:10 20:15
22:30
Bohemian Rhapsody
19:45 22:25
Creed II
17:10 19:45 22:25
Dragon Ball Super: Broly
16:00 18:05
El regreso de Mary Poppins
17:00
El vicio del poder
19:10 22:00
Familia al instante
19:35 22:10
Gente que viene y bah
20:15 22:20
Glass
17:15 19:50 22:30
Green Book
17:15 20:00 22:35
La gran aventura de los Lunnis y ... 16:00
17:45
Ralph rompe internet
16:45

Nafarroa Beherea
Donibane Garazi. Le Vauban. Une affaire
de famille (JBA). 18:00. Bumblebee. 21:00.
Donapaleu. St. Louis. Qu’est-ce qu’on a
encore fait au Bon Dieu?. 15:00. Miniscule
2. 15:00. 21:00. Undercover - Une histoire
vraie. 18:00. Jainkoak ez dit barkatzen
(JBA). 18:00. Ben is back. 21:00.

Zuberoa
Maule-Lextarre. Baitha. Pachamama.
17:00. Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu?. 21:00.
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Denbora-pasak
Jostailu t
birakariak

Sabela t
ebakitze
Jakintza
mota

Erkidegoak t

t

Zapata
mota

Neramake

Putre

t

t

t

Hamaika

Hollywood

08:00: Gurean Gaur. 08:30: Kilklon. 08:50: Zuk
zeuk egin. 09:00: Sasoi onean. 09:30: Gurean
Gaur. 10:00: Txantxangorria. 11:00: Gurean
Gaur. 11:30: Hiriburuan. 12:30: Gurean Gaur.
13:00: Onein. 13:20: Zuk Zeuk Egin. 13:30:
Ajoarriero. 14:00: Bizi Musika. 14:30: Gurean
Gaur. 15:00: Musika Zuzenean. 15:30: 11
Leiho. Lesaka-Azkaine. 16:30: Gurean Gaur.
17:00: Nafarroa Gaur. 17:45: Bizi Musika.
18:30: Gurean Gaur. 19:00: Artekale. 19:30:
Peru Iparragirre. 20:00: Kiliklon. 20:30: Gurean
Gaur astea. 21:00: Ahotsenea 2018. 22:00: Gurean Gaur astea. 22:30: Ataria bertso jaialdia
2019. 23:30: Gurean Gaur astea.

09:35: Niágara. 11:15: El secreto de
la pirámide. 13:10: La tapadera.
15:45: Hook: el capitán Garfio. 18:15:
Rambo: Acorralado. 20:05: Atrapado
en el tiempo. 22:00: A todo gas 2.
23:55: El Código Da Vinci. 02:25:
Solo, el destructor.

ETB 1
07:45: Euskal Herritik. 08:40: Artzainen itzulera
Kaliforniara. 09:50: Hitzetik Hortzera. 10:45:
Bisitaria. 11:30: Errepide galduak. 12:30: Mara
Mara. 13:00: EITB Kultura Transit. 13:30: Teknopolis. 14:00: Gaur Egun. 14:50: Eguraldia.
15:00: Artefaktua. 15:35: EITB Kultura Transit.
16:05: Eskubaloia: Anaitasuna - Bidasoa.
17:55: ETB Kantxa. 20:30: Gaur Egun. 20:55:
Eguraldia. 21:00: Oholtzan. 23:35: Boxeoa.

t
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t
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Bizkia

Erabat,
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t
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t
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t
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t

t

t

t

t

Garraio
mota

t

Bilau ez
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t
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Fruitu
mota

t

Asiako
estatua
Txistu

t

Atx!

Makar
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aberatsa
Portuk
beharginak

t

t

Zumaiako
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t

t

Krudel

t

t

Fosforoa

t

t

Labana
ukaldia

Atzizkia

t

Azido
mota
Iseka,
trufa

t

t

t

Aita

Har
ezazu
Idazteko
isurkaria

Estrontzioa

Kutsagarri

Greziako
hiriburua

t

t

Errepikatuz,
gorotza

t

Bokala

t

t

Jira

t

Tona

t

t

Arratsaldeko
otordua

uIzena

t

t

Sufrea

t

Baita

t

Bokala

t

t

Sodioa

t

ETB 2
08:15: Seis reportages de Geologia. 08:30:
Gerrako umeen bilobak. 09:20: No es país
para sosos. 11:35: Punto de vista. 12:40: 360º
Punto de vista. 13:30: EITB Kultura Transit.
14:05: Atrápame si puedes - finde. 14:58: Teleberri. 16:00: Eguraldia. 16:15: Zinema. ‘Fuentes asesinas’. 2017. 17:50: Zinema. ‘No se lo digas a nadie’. 2006. 20:00: Historias a bocados.
21:00: Teleberri. 22:05: Eguraldia. 22:15: Una
aldea francesa.

ETB 3
07:30: Doraemon. 08:40: Barazki kontuak
etxean. 09:00: Txiki iletsu. 09:15: Zuhaitz etxeko istorioak. 09:30: 3txulo. 09:50: Raa Raa lehoi orrolaria. 10:10: Olivia. 10:30: Rita eta Krokodilo. 10:35: Maya erlea. 10:55: Patri Postaria.
11:20: Noddy Jostailandian. 11:50: Yoko eta lagunak. 12:10: Dinotrak. 12:30: Doraemon.
13:20: Shaun arditxoa. 13:40: Rocket monkeys. 14:00: 3txulo - Zorionak. 14:15: Spirit,
zaldi askea. 15:00: Bagel eta Becky. 15:20: Kaixo Timmy. 15:30: Zinema. ‘Jellyt’. 16:55: Pingu
hirian. 17:10: Pin kodea. 17:25: Patri postaria.
17:55: Raa Raa lehoi orrolaria. 18:10: Maya erlea. 18:30: Doraemon. 19:15: Cam eta Leon.
19:25: Bagel eta Becky. 19:45: Rocket monkeys. 20:30: 3zpa4. 21:20: Doraemon. 22:10:
Peabody eta Sherman. 22:30: Dragoi bola.

t

HITZ GEZIDUNAK
Zinema zuzendari nafarra
SUDOKUA. 9x9-ko laukian hutsik dauden gelaxkak bete behar dituzu,
1etik 9ra bitarteko zenbakiak idatziz, eta kontuan izanik zenbaki bakar
bat ere ez dela bi aldiz azaltzen errenkada eta zutabe berean, ezta
dagokion 3x3-ko laukian ere.

GOGOETA EZKUTUA

«Udan udarako, lanerako
negurako, gogorik ez
neguan.»

ATZOKO ERANTZUNAK
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Ostankoa/Amikuze, Akamarre/Agaramont,
Donamartiri/Arberoa, Banka/Baigorri-Ortzaize,
Behorlegi/Garazi

21:45: Kirolak. 21:55: Eguraldia. 22:10: Zinema. Ahora me ves 2. 2016. 00:30: Zinema. El último boy scout. 1991.

Tele 5
08:00: GOT Talent. 11:05: Más que coches.
12:00: GOT Talent. 13:30: Socialité. 15:00: Albisteak. 15:40: Kirolak. 15:50: Eguraldia.
16:00: Viva la vida. 21:00: Albisteak. 21:45: Kirolak. 21:50: Eguraldia. 22:00: Sábado Deluxe.
02:30: GH Duo.

La Sexta
07:00: Bestial. 08:45: Zapeando. 10:15: Crea
lectura. 10:30: Equipo de investigación.
14:00: Albisteak. 15:00: Kirolak. 15:15: Eguraldia. 15:35: Zinema. Bienvenido a la jungla.
2013. 17:25: Zinema. Tornado de fuego. 2014.
18:55: Zinema. Apocalipsis en Los Ángeles.
20:00: Albisteak. 20:45: Eguraldia. 21:00: Kirolak. 21:30: La Sexta Noche.

Cuatro
07:30: Malas Pulgas. 08:25: Insieme / Juntos.
08:45: Malas pulgas. 09:45: El encantador de
perros. 10:35: Callejeros viajeros. 12:30: Viajeros Cuatro. 14:00: Albisteak. 14:45: Eguraldia.
14:55: Kirolak. 15:45: Zinema. La búsqueda.
2004. 18:05: Zinema. ¿Otra vez tú?. 2010.
20:00: Albisteak. 20:55: Eguraldia. 21:10: Kirolak. 21:25: First Dates. 22:15: Zinema. Braveheart. 1995. 01:35: Zinema. Misericordia: los casos del Departamento Q. 2013.

TF1
06:30: TFou. 08:10: Téléshopping samedi.
10:35: Nos chers voisins. 12:00: Les 12 coups
de midi!. 13:00: Journal. 13:30: Grands reportages. 14:45: Reportages découverte. 16:00:
Reportages faits divers. 17:50: 50 mn inside.
20:00: Journal. 20:50: Quotidien express.
21:00: Vendredi, tout est permis avec Arthur.

Kanaldude

France 2

09:00: Plaza hutsa. 10:00: Hurbiletik. 11:00:
Boreal espedizioa. 12:00: Hordok. 13:00: Hitzaldia: Euskal emigrazioa: emazteak ere joan
ziren. 15:00: Izerditan. 17:00: Herenegun.
18:00: Musika Zuzenean TB. 19:00: Zazpi.
20:00: Hordok. 21:00: Hurbiletik. 22:00: Kanaldude Fipadoc festibalean.

06:55: Télématin. 10:00: Affaire conclue, tout
le monde a quelque chose à vendre. 10:50:
Motus. 11:20: Les z’amours. 12:00: Tout le
monde veut prendre sa place. 13:00: Journal.
13:20: 13h15, le samedi ... 14:00: Tout compte
fait. 15:15: Errugbia: Eskozia - Italia. 17:15:
XV/15. 17:45: Errugbia: Irlanda - Ingalaterra.
18:40: N’oubliez pas les paroles!. 20:00: Journal. 20:45: Un si grand soleil. 21:00: Taratata
100% live au Zenith. 23:40: On n’est pas couché. 00:00: Bivouac. 00:00: Code promo.
02:35: Stupéfiant!. 03:55: Des arts pour les
dieux: La Danse des Kachinas.

La 1

Hitzak egoki ordenatu eta euskal atsotitz
edo esaera zahar bat azalduko zaizu.
(Udan du hasiera)

08:05: La maldición de Infierno.
09:30: Lucky Man. 11:00. Demolición. 12:45: Trece días. 15:10: El territorio de la bestia. 16:45: Insidious.
18:30: Fast & Furious 6. 20:40: Muy
duro de matar. 22:10: Riddick.

08:30: Del país de los vascos. 12:05: Vaya Semanita. 14:00: Embajadores. 14:15: Objetivo
Euskadi. 16:00: Juego de cartas. 18:40: Todos
los apellidos vascos. 19:55: Ongi etorri. 21:45:
Vascos por el mundo.

ETB 4

Lehenengoa

AMC

09:35: +cotas. 10:40: Maestros de la costura.
13:30: Audiencia abierta. 14:00: Flash Moda.
14:30: Corazón. 15:00: Albisteak. 16:00: Zinema. No es tan fácil. 2009. 17:50: Zinema. Postdata, te quiero. 2007. 19:50: Especial alfombra
roja de los Goya 2019. 21:00: Albisteak. 22:05:
Goya sariak 2019.

La 2
08:00: Los conciertos de la 2. 09:35: Agrosfera. 10:25: España en comunidad. 10:50: Dokumentala. 11:50: Para todos La2. 12:20: Senderos de gran recorrido. 12:50: Activa2. 13:20:
Dokumentala. 13:40: Loteria viajera. 14:00:
Tendido cero. 15:35: Saber y ganar. 16:20:
Grandes documentales. 18:10: Dokumentalak. 20:25: Los pequeños asesinatos de Agatha Christie. 22:00: Dokumentala.

Antena 3
08:10: Los Más... 10:45: La voz. 13:45: Ahora
caigo. 15:00: Albisteak. 15:45: Kirolak. 15:55:
Eguraldia. 16:00: Zinema. La esposa secreta
de mi marido. 2018. 17:40: Zinema. La hija de
los Russell. 2008. 19:20: Zinema. Jesse Stone:
el beneficio de la duda. 2012. 21:00: Albisteak.

France 3
06:00: Ludo. 08:15: Samedi Ludo. 10:50: On a
la solution. 11:30: Dans votre région. 12:00: Le
12/13. 12:55: Les nouveaux nomades. 13:30:
Les grandes du rire. 15:15: Les carnets de Julie.
17:10: Trouvez l’intrus. 17:55: Questions pour
un super champion. 19:00: Le 19/20. 20:15:
Zorro. 20:40: Tout le sport. 21:00: Cassandre.
00:10: Soir 3. 00:40: Appassionata.

Arte
07:55: Invitation au voyage. 08:35: 360º- GEO.
10:15: Cuisines des terroirs. 10:40: Quand les
animaux s’envolent. 12:55: La Villa Médicis,
pour l’amour des arts. 13:50: Les Romains en
Germanie. 16:25: Invitation au voyage. 17:05:
360º - GEO. 17:50: Bangladesh. 18:35: Arte reportage. 19:30: Les dessous des cartes. 19:45:
Arte journal. 20:05: 28 minutes samedi. 20:50:
Du pain et des jeux. 22:20: Monuments éternels. 23:50: Philosophie.00:20: Square idée.
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MARTINTXO

Pertsonak adina izaera daude; askotan betierekoa dela uste arren,
nortasuna aldatu egin daiteke, kanpo eta barne faktoreengatik b 46

40 Lehiaketa Kutxa Ekoguneak
euskararen ginkana antolatu du
41 Proposamenak
Kaldereroak gaur Donostian
45 Elikadura Guillaume Roget
sukaldariari elkarrizketa
BERRIA

Nortasuna. Pertsonen izaera
ez da finkoa, ezpada aldakorra

40 Bizigiro
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euskararekin loturiko ekintzak
bultzatzen dituzte. «Aurten, esaterako, talde batek adierazi du
irabaziz gero Korrikako kilometroa ordaintzeko erabiliko dutela
dirua».
Joan den urteko edizioa, adibidez, Lizarrako Mintzamendipintxopote taldeak irabazi zuen.
«Mintza taldeko lagun batzuek,
tabernan poteoan ginela, erabaki
genuen izena ematea», azaldu du
Alfredo Durfur taldeko kideetako
batek. Hiru aldiz parte hartu dute

‘‘
16 urtetik gorako
edozeinentzat da,
eta taldeek
ez dute egon behar
euskalgintzara lotuta»
Itsaso Olaizola
Ekoguneko kide eta antolatzailea

«Ahalik eta hizkuntza
gehien zekien jendea
aurkitu behar genuen,
euskaraz ere bazekiena,
eta bideo batean grabatu»
Alfredo Durfur
Lizarrako mintzalaguna

Aurrez aurreko finalak beste herrietako jendea eta proiektuak ezagutzeko aukera ematen die parte hartzaileei. EKOGUNEA

Hitzez landatutako baratzea
Euskararen ginkanaren seigarren aldia antolatu du Ekoguneak b Bost astez, Internet bidez
arituko dira lehian parte hartzaileak b 3.000 euro eskuratuko ditu talde irabazleak
Zihara Jainaga Larrinaga

Euskal Herrian soilik aurki daitekeen produktua, garaikoa eta
ekologikoa kontsumitzeko deia
egin du Kutxa Ekoguneak. Euskara kontsumitzeko deia, hain
zuzen. Eta, horretarako, Euskal
Herriko euskararen ginkana antolatu dute seigarren urtez jarraian. Hizkuntza ekologia ardatz
hartuta, ekologiaren begirada
hizkuntzara ekartzea da beste
behin antolatzaileen helburu nagusia.
Asteazkenean amaitu zen
izena emateko epea, eta abian da
euskaraz eta euskararekin dibertitzeko ginkanaren lehen fasea.
Bost aste iraungo du fase horrek,
eta, astero, proba bat egin beharko dute parte hartzaileek, eta
planteatzen zaizkien erronkei
erantzun beharko diete, denak
ere sarean. Hasteko, hamar galderaz osatutako galdetegi bat
osatu beharko dute. «Saiatzen

gara proba motak nahasten;
denak ez dira mota berekoak»,
azaldu du Kutxa Ekoguneko Itsaso Olaizolak.
Taldeak gutxienez lau pertsonak eta gehienez seik osatzen badituzte ere, kolektibo handiagoak
ordezkatzen dituzte guztiek. Guraso elkarteak eskolen izenean,
eta batxilergoko ikasleak gelako
ordezkari gisa, esaterako. «16 urtetik gorako edozeinentzat da, eta
taldeek ez dute egon behar euskalgintzara lotuta», azaldu du
Olaizolak.
Are gehiago, ez da zertan euskararekiko lotura estua izan saria
eskuratu ahal izateko. Olaizolak
nabarmendu du aurreko aldietako irabazleen artean ere aniztasuna izan zela. «Euskararekin lotura estua duen Algortako Bertso
Eskolak irabazi zuen behin, baina
baita Lasarteko batukada taldeak
eta eskoletan sexu heziketa ematen duen EMAIZ taldeak ere». Azken horiek, adibidez, sexu hezi-

ketako baliabideak sarean euskaraz gutxi daudela kontuan hartuta, bideo bat sortzeko erabili zuten saria.
Olaizolak azaldu duenez, haziz
joan den proiektu bat izan da Euskal Herriko euskararen ginkanarena. Hasierako edizioa bakarka
egin ondoren, antolatzaileek ikusi zuten«beste buelta bat» merezi zuela, eta interesgarria iruditu
zitzaien taldeetan egin eta euska-

26
TALDE PARTE HARTZAILEAK
Adin tarte askotakoak eta lurralde
eta izaera ezberdinetakoak nor
baino nor gehiago ariko dira.
Aniztasuna. Ikasle taldeek, guraso elkarteek eta kultur edo mintza
taldeek hizkuntza ekologiaren inguruan zenbat dakiten erakutsiko
dute.

raren lurralde osoan zabaltzea.
Hori aurrera eraman ahal izateko,
Euskaltzaleen Topagunearen laguntza izan dute. Halaber, sumatu dute euskararekin lotura zuzena izan ez baina nolabaiteko kezka agertzen duten hainbat
elkartetara gerturatu direla urte
hauetan egitasmoaren bidez.
«Euskarak duen zeharkakotasuna edozein proiektuk balia dezake», Olaizolaren hitzetan.
Lehen faseko probetan puntu
gehien eskuratzen duten lau taldeak finalera pasatuko dira, eta
han izango dute 3.000 euroko saria eskuratzeko aukera. Diru hori
euskara sustatzeko proiektuetarako erabili beharko dute nahi eta
nahi ez. «Izena ematen dutenean, taldeek bideo labur bat aurkezten dute saria irabaziz gero zer
egingo luketen azalduz», argitu
du Olaizolak. Batzuek nahiago
izaten dute beren kolektiboko
egitasmo propioak sustatzeko
erabiltzea; beste batzuek, berriz,

euskararen ginkanan, eta bitan
sailkatu dira finalerako. Ekintzei
dagokienez, galde-erantzunen
ariketak erosoak izan arren, ez
zitzaizkien guztiz motibagarriak
egiten. «Gogoan dut ahalik eta
hizkuntza gehien hitz egiten
zuen jendea aurkitu behar izan
genuela, euskaraz ere bazekiena,
eta bideo batean grabatu». Proba
horrek asko motibatu zuela aitortu du Durfurrek. Halaber, kalean
eragiteari garrantzi handia ematen dio. «Asko gustatu zitzaidan
gure herritarren ama hizkuntzen
bilduma egitea ere». Duela urtebete, ezustean irabazi zuten
3.000 euroko saria. «Finalean
bertan, nahiago nuen bigarren
geratu irabazi baino», aitortu du
Durfurrek. Pintxo-pote hartan
erabaki zuten proiektuaz gogoratu zen, hain zuzen: Lizarran 48
orduz euskaraz aritzeko erronka
onartu zuten. «Azkenerako,
saria ia zama bihurtu zen: Lizarran horrelako zerbait antolatzea
lan ikaragarria izan zen».
Martxoaren 9an izango da final
handia, Donostiako Tabakaleran.
Antolatzaileek ohartarazi dute
probak ez direla konplikatuak
izango, baina errazegiak ere ez
dituztela jarriko. Aurreko aldietako giroa eta taldeen arteko lehia
positiboa berriro izatea espero
dute. Olaizolaren esanetan,
«bidea egitea eta gozatzea da helburua,eta, saria lortuz gero, are
hobeto».
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Asteburuko proposamenak
Ibilaldiak
Hezeguneak eta
anfibioak ezagutzen

4
Azoka
Energia berdearen
erakusleihoa

2

Kaldereroen hamasei konpartsa ibiliko dira Donostiako auzoetan. ARKAITZ ALMORTZA MURO / IRUTXULOKO-HITZA

Inauterien atarian
Zartagin eta mailuei kolpeka, kaldereroek mozorro garaiaren etorrera
iragarriko dute gaur Donostian b Inude eta artzainak bihar aterako dira
Andoni Imaz

1

Donostiako kaleetako
burrunbak inauteriak iragarriko ditu asteburu
osoan, nahiz eta oraindik hilabete
falta den mozorroak soinean jartzeko. Oraingoz, kaldereroen
konpartsetako kideek zartaginak
eta lapikoak hartuko dituzte
eskuan, hiriko kaleak zeharkatu
eta festa hotsa zabaltzeko. Denera, hamasei konpartsa ibiliko dira
auzoetan barrena.
Hungariako Kaldereroen Konpartsa Tradizionalak elkarretaratzea egingo du Fermin Kalbeton
kalean gaur, 21:30ean. Handik
ordu laurdenera hasiko dute desfilea, eta hiru ordutik gorako bidea egingo dute Parte Zaharreko
kaleetan. Hainbat pertsonaia
egongo dira haien artean: Asier
Garaialde izango da aurtengo
erregina, eta Izaskun Larruskain
eta Miren Sagarzazu, berriz, damak.
Laurehun partaide inguru ariko dira bueltaka, laurehun zartagin eta mailurekin, hemeretzi tributan banatuta. Auzo eta elkarte

askotako herritarrak aterako dira
kalera. Zalditeria izango dute berekin, haur taldeak, gurdia eta
gauerdiko txaranga.
Ibilbidearen erdian, ordea, geldialdia egingo dute Hungariako
kaldereroek. Musika eskolako
banda jotzen ari dela, kanpamentua jarriko dute Konstituzio plazan, 22:00etan. Han, konpartsako erreginak Donostia agurtzeko
hitzaldia emango du, gero kide
guztiek errepertorio osoa kanta
dezaten. Orduan entzungo dira
plazan Begi urdin bat, Hungariako kaldereroak, Hungariako
kantua eta Mazurka.

Inude eta artzainak
Hungariako kaldereroen konpartsak 1884an desfilatu zuen aurreneko aldiz, La Union Artesana
eta La Fraternal herri elkarteek
antolatutako inauterien festan,
Raimundo Sarriegiren musikak
eta Adolfo Combaren hitzek lagunduta. Halere, hortik bi urtera,
Victoriano Iraolaren Begi urdin
bat abestia jotzen hasi ziren.
Asteburuak protagonista
gehiago ere izango ditu. Bihar ere

jende ugari ibiliko da Parte Zaharrean barrena, baina ez dira kaldereroak izango, inudeak eta artzainak baizik.
Eguerdian abiatuko da 150 pertsona inguruz osatutako konpartsa bat: 30 inude eta artzain bikote
ariko dira dantzan, eta 60 partaide danborrarekin. Kaldereroek
bezala, haiek ere badituzte beren
pertsonaiak: alkatea eta emaztea,
idazkaria, gotzaina eta apaiza,
besteak beste.
Raimundo Sarriegiren errepertorioarekin aritzen dira inude eta
artzainak ere. Danborrarekin laguntzeko pieza egokiak direnez
gero, danborrari talde bat prestatu zuen Kresala elkarteak. Inudeen konpartsa da kalejirarik ezagunena: halako batean, inudeek
panpina gorantz bota, eta, artzainek, festa oihu batez, salto egiten
dute. Gorteatze dantzek jarriko
diote giroa igande hotzari.
Kaldereroak eta inude eta
artzainak
Gaur, 21:30ean, kaldereroak Donostian. Bihar, 12:00etan, inude eta
artzainak Donostian.

Eredu jasangarrien inguruan lanean ari den sektorearentzat, urteroko topalekua izaten da Berdeago
egitasmoak Durangoko Landako
gunean antolatzen duen azoka.
Bi alditan irekiko dituzte ateak:
asteburu honetan, energiaz ariko
dira, eta, hurrengoan, naturaz.
127 enpresaren proiektuak egongo dira ikusgai gaur eta bihar.
Eraginkortasun energetikoa,
mugikortasun jasangarria eta
ingurumen berrikuntzak izango
dira gai nagusiak. Sektoreko profesionalak biltzeko eta kontsumitzaileek informazioa jasotzeko
baliatu nahi dute azoka. Hitzaldiak egongo dira goiz osoan.

Hezeguneen eguna da
gaur, eta Aranzadi zientzia elkarteak egitarau
berezia antolatu du astebururako. Bi mendi irteera antolatu
dituzte: bata, Donostian, Ulia
mendian, Ulia Interpretazio Zentroarekin batera; bestea, Busturian, Urdaibaiko Ekoetxearen
bueltan. Aintzat hartu ohi ez
diren hezegune txikien garrantzia nabarmendu nahi du Aranzadik, tamaina txikiko habitat
horiek duten balioaz jabetzeko.
Horren berri izateaz gain, Herri
Ametsa ikastetxearen inguruan
eraiki den putzua garbituko dute
Donostiako ibilaldian. Urdaibain, berriz, hitzaldi laburra
egingo dute aurrena Ekoetxean,
ibilaldi gidatuaren aurretik.

Hezeguneen Eguna
Gaur, 11:00etatik 13:30era Donostian, eta 10:00etatik 13:00etara
Busturian (Bizkaia).

Berdeago Energy
Gaur, 10:00etatik 20:30era, eta
bihar, 10:00etatik 20:00etara, Durangoko Landako gunean (Bizkaia).

Azoka
Opilak eta erroskillak Jaia
Inauterietako
barra-barra
santa eskea

3

Gozoa izaten da San Blas
eguna. Iruñean aski erroturiko ohitura da egun
horretan San Nikolas plazan
paratzen den azoka. Bihar, opilak, goxokiak eta pastak salduko
dituzte egun osoan, horretarako
propio paratuko dituzten 21 postuetan. Denetariko gozoak saltzen dira azokan, baina ohikoenak txantxigorri opila, San Blas
erroskillak eta opilak, eta goxoki
gorri handiak izaten dira. Horrekin batera, eguerdian sokadantza plazaratuko du Duguna dantza taldeak.
San Blas eguneko azoka
Bihar, 09:00etatik 21:00etara,
Iruñeko San Nikolas plazan.

5

Santibate ospatuko dute
gaur Donibane Garazin,
inauterien inguruko
lehen jaia. Neguaz oroitzeko
ospatu izan da, eta aurten ere
irtengo dira kantuan; Garatenetik abiatuko dira, 19:30ean. Zirtzilen festa izaten da Santibate,
eta hala mozorrotuta joaten dira
santa eskean, etxez etxe.
Arratsaldean, poteoan ariko
dira inguruko ostatuetan, eta,
gauean, gaztetxean elkartzeko
deia egin dute, tripot jatea egiteko.

Santibate
Gaur, 19:30ean hasita, Donibane
Garazin.
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Bizigiro 43
Jaiak

Sanblasak
Abadiñon

Kordelek eta
opilek egin
dute ezagun
Bihar egingo dute San Blas eguneko azoka
Abadiñon b Orotara, 94 janari postu eta 260
abelburu izango dira aurtengo edizioan
Uxue Gutierrez Lorenzo

Urteko hilerik laburrena hastearekin batera, usain berezia hartzen du Abadiñok (Bizkaia): baserri usaina dario herriari; barazkiak, gazta, abereak eta eskuz
landutako tresnak nahastean.
Otsailaren 3an pizten da festa
Abadiñon, eta, aurten, domeka
izateagatik, jende andana espero
dute. «Herritarrak urte osoa
ematen dute egun honen esperoan, eta, aurten, domeka izanda,
gainezka egotea espero dugu»,
azaldu du Inma Zapardiez jaietako zinegotziak. Herrikoentzat
aste barruan ere izan ohi da festarako aitzakia, baina kanpokoak
errazago joan ohi dira asteburuan. Hala uste du zinegotziak
behintzat. Urteroko ohiturari eutsiz, ibilbide jakinari jarraitzen
diote bisitariek. «Askok, lehenik
eta behin, kordela eta opila erosten dute. Gero, janari postuetara
biltzen dira, atentzioa ematen
dien jaki bereziren baten bila. Azkenik, abereak ikusi ondoren,
talo janak ematen dio amaiera
erritualari. Inork ez du alde egiten
talo postuan geldialdia egin
gabe».
Azoka eguna dute, eta baserria
bihurtzen da protagonista. Aurten, 260 abelburu —iaz baino hamar gehiago—, 94 elikagai saltoki
eta 26 artisautza postu izango dira
San Blas eguna girotzen. Denetik

aurki daiteke postu artean, eta
aniztasunak egiten du berezi feria, Zapardiezen ustez. «Berezitasun bat du azokak egun. Abere
arraza ezberdinak etortzen dira.
Behiez gain, ardiak, ahuntzak, astoak eta pottokak aurki daitezke.
Aukera ona da».
Abere kopurua hazi den eran
hazi da bisitari kopurua, eta soslaia ere ugariagoa da egun. «Lehen, tratulariak etortzen ziren
abereak salerostera. Orain, aldatu
egin da kontua».

Dena ez da azoka
Feria dute egunaren ardatz, baina
bestelako ekintzek ere osatuko
dute eguna. Bertsolariak, txistulariak eta erromeria dira urteroko
klasikoak. Eta, horrekin batera,
herri kirolak; horiek, ordea, moldea aldatu dute zertxobait azken

Abadiñoko San Blas egunean baserria bihurtzen da protagonista. ARITZ LOIOLA / FOKU

urteetan. Lehen, herri kirolen
erakustaldiak egiten zituzten, eta,
azken hiru edizioetan, txapelketa
bihurtu dute. Urrezko Aizkora
txapelketa antolatzen dute ordutik. Aurten, binaka lehiatuko dira
gizonezkoak, eta banaka, berriz,
emakumezkoak. Ondoren, Imanol Illarramendi harri-jasotzaileak ekitaldia egingo du.
Idi probek eman ohi diote
amaiera egunari, baina hurrengo
egunera pasatu dituzte oraingoan. Astelehenean, 22:00etan jarri
dute ordua.

d
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Zinema

Espaziotik ihes egiterik
ez duten presoak
Afrikatik urrundu, eta mundu berriak bilatu ditu Claire Denis
zuzendariak ‘High Life’ azken pelikularekin
Gontzal Agote

Ez da atzo sortutako proiektua
High Life-ena. Duela sei urte,
Claire Denisek emakumezko zuzendarien proiektu batean parte
hartzeko gonbita jaso zuen. Hainbat film egin behar zituzten, denak emakumezkoek zuzenduak,
eta hura zer izaten ahal zen pentsatzeari ekin zion.
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Datorren asteko
estreinaldiak

Orduan, espazioan gertatuko
zen istorio batekin lanean hasi
zen zuzendari frantziarra, harkberak argitu duenez: «Hau ez da
zientzia fikzioko film bat, espazioan gertatzen den pertsonen
gorabeheren inguruko istorio bat
baizik».
Argi zuen zein aktore nahi zituen bi rol protagonistetarako:
Philip Seymour Hoffman eta Pa-

tricia Arquette. Azkenean, baina,
ez bata, ez bestea. Lehena modu
tragikoz hil zen, eta Arquettek
ezin izan omen zuen pelikularako
tarte bat aurkitu.
Proiektua atzeratzen ari zen,
eta, bitarte horretan, Denisi Robert Pattinsonen izena proposatu
zioten, Seymour Hoffman ordezkatzeko. Zinemagileak, baina, ez
zuen argi ikusten; gazteegia eta

ederregia zela uste zuen. Nolanahi ere, harekin elkarrizketa
pare bat izan ondoren, guztiz aldatu zuen iritzia: Pattinson ezin
egokiagoa zen.
Emakumezko protagonistaren
hautaketa errazago izan zuen. Juliette Binochekin Un beau soleil
intérieur filmatu berri zuen, eta,
proiektu hura amaitu bezain laster, elkarlanean segitzea erabaki
zuten. Esperientzia ona izan zuten biek ala biek ,eta errepikatzea
erraza izan omen zen.

Kolonialismoaren miseriak
High Life pelikula sailkaezina da.
Arrazoia du zuzendariak: ez da
zientzia fikzioa, espaziontzi batean gertatzen den film metafisiko
eta dramatiko bat baizik. Hainbat
zinemalditan ikusi ahal izan da
—besteak beste, Donostiakoan,
non sail ofizialean parte hartu

zuen—, eta muturreko erreakzioak eragin ditu: batzuk erabat zoratu ditu, eta kontrako iritzi gogorrak ere jaso ditu.
Esperimentu batean parte hartzen ari den preso talde bat da istorioko protagonista; horietako
bat da Monte, bere borondatearen kontra alaba bat izan zuena.
Espaziontzian, tentsioa eguneroko ogia da, eta Monte aldatuz joanen da, alabarekiko maitasunak
bultzatuta.
Argi dagoena da High Life norabide aldaketa handia dela Claire
Denisen ibilbide zinematografikoan. Orain artean, zuzendaria
drama ilunetan murgildu izan da,
eta gizakiaren pasio intimoak
izan ditu kontagai.
Afrikak leku berezia du haren
filmografian; hura izan da kolonialismo garaikidea hobekien islatu duen zuzendarietako bat.
Horren lekuko argiak dira 1988ko
Chocolat, 1999ko Beau Travail
eta 2009ko White Material.
Horiez gain, beste hainbat pelikula interesgarriz dago osatuta zinemagile frantziarraren filmografia: Les Salauds, 35 Rhumsedo
L'Intrus, besteak beste.
Orobat, oso deigarria da Stuart
Staples musikariarekin eta Tindersticks taldearekin urteetan
egin duen elkarlan emankorra,
High Life-n ere haien musika
hipnotikoa entzuteko aukera
dago.

d
‘HIGH LIFE’

Zuzendaria. Claire Denis.
Aktoreak. Robert Pattinson, Juliette Binoche, Mia Goth, Andre Benjamin, Lars Eidinger.
Herrialdea. AEB.
Urtea. 2018.
Iraupena. 110 minutu.
Generoa. Zientzia fikzioa.
Ostiralean estreinatuko dute
Hego Euskal Herrian.

Juliette Binoche eta Robert Pattinson aktoreak filmeko eszena batean. BERRIA

‘Mary Queen of Scots’ ‘The Lego Movie 2:
The Second Part’
Zuzendaria: Josie Rourke. Aktoreak:

‘Basque Selfie’
Zuzendaria: Joaquin Calderon.
Aktoreak: Agus Barandiaran, Itziar
Ituño, Itziar Aizpuru, Kandido Uranga.
Herrialdea: Euskal Herria. Urtea: 2018.
Iraupena: 83 minutu. Generoa: Drama.

Saoirse Ronan, Margot Robbie, Joe
Alwyn, Jack Lowden, David Tennant.
Herrialdea: Britainia Handia. Urtea:
2018. Iraupena: 124 minutu. Generoa:
Drama.

I

azko Donostiako Zinemaldian
izan ondoren, aretoetara ailegatuko da dokumentala eta drama
uztartzen dituen film bitxi hau. Euskal kulturan etxeak duen sinbologiari buruzkoa da. Korrontzi taldeko Agus Barandiaran da protagonista. Familiaren 1540. urteko
baserri zaharra eraitsi behar dute
errepide bat egiteko, eta horren
kontrako borroka hasiko du.

E

Korrontziko Agus Barandiaran da filmeko protagonista. BERRIA

skoziako Maria Estuardo erreginari buruzko pelikula biografikoa da film hau. Elisabet I.a lehengusinaren kontra borrokatu
zen Maria I.a Estuardo, eta preso
izan zuten, luzez. Nahigabe handiko bizimodu baten ondoren,
amaiera tristea izan zuen Eskoziako erreginak. AEBetako Afi Festen
aurkeztu zuten, iaz.

Zuzendaria: Mike Mitchell, Trisha Gum.
Herrialdea: AEB. Urtea: 2019. Iraupena:
105 minutu. Generoa: Animazioa.

A

rrakasta komertzial handia
eta kritika oso onak lortu zituen sail honen lehen filmak: The
Lego Movie-k. Bost urte pasatu
dira, eta lasaitasuna amaierara heldu da: espazioko Lego Duplo inbasoreak ailegatu dira, eta dena
hankaz gora jarri dute. Emmet,
Lucy, Batman eta haien lagunek
euren indarrak batuko dituzte, eta
mundu berriak ezagutuko dituzte
elkarrekin.
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Elikadura

Ainize Madariaga
Donibane Lohizune

Guillaume Roget (Barkoxe, Zuberoa, 1983) ez zegoen batere izarrei
begira, baina «plazer egin» dio
Michelin izar bat jasotzeak. Izan
ere, Donibane Lohizuneko Le
Brouillarta jatetxeko «lantalde
osoaren errekonozimendua da».
Sariak ez du urguiluan itsutu,
orain arte bezala segituko baitu,
hemengo kalitatezko mozkinekin plater «gormantak» prestatzen, prezio berean.
Izarrak nola sentiarazten zaitu?
Ez nuen espero, zinez. Lana egiten dugu pentsatu gabe izarrik
bilduko ote dugun; haren xerka
joatea iruditzen zait harrokeria
dela. Gure helburua beti izan da
kalitatezko lana egitea hemengo
mozkinak ahal bezainbat baliatuz. Lantaldea loria dadin nahi
dut sustut, gero kalitatean sumatzen baita. Azkenik, xedea
dut jatetxea betetzea, sukaldariburu izateaz gain enpresaburu
izateak ere dakartzan arazoei
aurre egiteko. Oraindik lanak
ditugu sinisteko izar hori badugula! Bistan da plazer egiten
duela, errekonozimendu bat
baita eta gutik baitu, baina sekula
ez da izan helburua.
Aldaketarik eginen duzu?
Nihaurek egon nahi dut, ez dut
zepoan erori nahi: «Izarra badut,
eta jendeari erakutsi behar diot
badudala». Eman egin didate,
hainbat hobe, kontent naiz, baina
ez naiz aldatuko horregatik. Ene
proiektua da dudan hau mantentzea, lantaldea loria dadin, eta
fama ona begiratzea. Nihaurek
bakarrik ezin izanen nukeen hori
lortu. Nola kausitu dudan? Lehenik, jatetxea ongi bete dut kolaboratzaile eta lantalde ona behar
bezala ordaintzeko. Beraz, izar
hori lortzen lagundu nauten
horiei prezioak emendatzea? Ez
da eskertzeko manera hoberena;
beraz, ber heinean mantenduko
ditut. Egoera ekonomiko konplikatua banu, orduan jakinaraziko

ISABELLE MIQUELESTORENA

«Baliteke batzuetan
trabagarri izatea, baina
garraztasuna dut trama»
Guillaume Roget b Le Brouillartako sukaldaria
Izar arinen gisan, Rogetek ez du ikusi Michelin izarra etortzen.
«Kontent» hartu badu ere, esku artean duen talde lana mantentzea du
helburu, eta arrakastak ekar diezazkiokeen zailtasunei aurre egitea.
nukeen, eta prezioak iganen
nituzkeen. Geroak erranen du.
Izarrak zer dakarkizu?
Ongi da, izar horrek argia ekartzen baitie mozkinei, hornitzaileei eta herriari. Euskal Herrian dena badugu! Nitaz haragokoa da
izar hori, zeren eta bakarrik ez
baitugu deus ere egiten, talde lana
da hau: hornitzaileek beren hoberena igortzeko egiten duten lan;
Barkoxeko Patricia Uharteren
ahate gibela, Zuraideko Etienne
Garaten oilaskoak, Donibane

Lohizuneko kridako arraina,
Beñaten gasna, Kintoa txerrikia...
Tokikoa urrea da zuretzat.
Tokikoboro deitzen naute, pentsa! Naturalki jin da, aitzinetik batere pentsatu gabe. Karta osatzeko jaki hau edo bestea prestatu
nahi duzularik, ohartzen zara
dena bertan duzula. Ergelkeria
galanta litzateke horretaz ez baliatzea! Lagun guztiak laborariak
ditut, eta naturalki sentibera naiz
gai horretan. Haatik, gauza naturala eta normala izan beharko

luke: zergatik inora bila joan, bertan baldin badugu? Ez genuke
horretaz mintzatu behar ere! Hala
ere, ongi da aipatzea jendeak
kontzientzia har dezan lekuko
ekonomiaren alde. Garrantzitsua
zait ohartaraztea zein mozkinekin ari garen lanean.
Sommelier zinen, baina orain
sukaldeburu ari zara.
Berez, taberna bat ireki nahi
nuen, eta, horretarako ikasketak
egitean, Miarritzen, erabaki nuen
ostalaritzan berezitzea, taberna

batek eragozpen franko ekartzen
baitu ordutegi aldetik eta. Horregatik, jatetxeak parte desberdinak ditu, eta gastronomiarat heldu naiz sommelierren atetik.
Oraindik ere asko laguntzen nau.
Zertan?
Gustuen konexioetan anitz laguntzen du arnoak. Arno handi
bat pintura bezalako paleta aromatiko bat da; gustu desberdinen
arteko joko ona da, hain ongi dabil, non dastatzen duzun hori ohiz
kanpokoa den. Arno botilarako
balio duenak plater batentzat ere
balio du. Gustuen arteko uztartze
onaren emaitza da. Sukaldeburu
frankok dastatzen du arnoa, Vivien Durand sukaldaria da haietako bat, zeinak izar bat ere baitu,
eta hala erran dit: «Ez nauk haboro sukaldari bera ulertu dudanetik arnoa dastatu behar dela».
Sommelier ibilbideak lagundu
nau platerak osatzen. Zaporeen
paletaz gain, baduzu mingostasuna eta garraztasuna ere. Horiek ez
badira orekatuak, gaizki dabil afera. Jaten duzularik, ez zara ohartzen, baina gustatu egiten zaizu ez
dakizun zerbaitengatik.
Zein da zure sinadura?
Gormanta izan behar du, tirriatu
behar du, platera ikustearekin
pentsatu behar duzu: «Zer gogoa
hori jateko!». Estetikak ez du baitezpada libertitzen. Halandaze,
hori da nire lehentasuna: atsegin
hartzea. Era berean, garbitasuna
eta garraztasuna maite ditut. Hala
ere, horrek ez du erran nahi ene
platera minkorra eginen zaizunik, baina denetan ezartzen dut.
Baliteke batzuetan trabatzea, baina garraztasuna dut trama. Arno
onak beti badu.
Donostiako pintxo lehiaketan
parte hartzen segituko duzu?
Lehiaketa hori kilikagarria zait!
Joan, eta badakizu %99ko xantza
duzula ez irabazteko, baina, hala
ere, bazoaz. Errazagoa da izar bat
lortzea, Donostian irabaztea baino! Hau erokeria! Baina gustatzen
zait; hobea izan behar zara, eta kitto! Errazegia bada, enoatzen naiz.
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Izaro Zinkunegi Barandiaran

inadura bezain
pertsonala da
izaera; bakoitzak
berea du, eta
norberarekin
dago une oro:
pertsona bat alaia ala tristea izan
daiteke, irekia edo itxia, urduria
ala lasaia. Haatik, horrelakoa da,
eta ez da aldatuko ustea zabalduta badago ere, nortasuna aldakorra dela ondorioztatu dute zenbait ikerketak. Izaeraren ezaugarri batzuk aldakorragoak dira
beste batzuk baino, eta kanpo
zein barne faktoreek dute eragina
aldaketan. Nortasuna aldatzen da
dena den, muga batzuen barruan
betiere.
«Jendeak uste duen baino
gehiago aldatzen dira nortasunak: ez dira hain zurrunak;
jendea aldatu egiten da bizitzan zehar», adierazi du
Eneko Sansinenea psikologo eta EHUko irakasleak; nortasunaren psikologia irakasten du, besteak
beste. Edinburgoko Unibertsitateak egindako ikerketa bat aipatu du Sansineneak: 1.208 haurren nortasunak aztertu zituzten; 60
urte geroago, ariketa berriz
egin zuten haietako 174 pertsonarekin, eta nabarmen aldatua zitzaien izaera.
Iritzi berekoa da Mikel Haranburu ere, Filosofia eta
Hezkuntza Zientzietako
doktore eta EHUko ILCLI Logikaren, Kognizioaren, Lengoaiaren eta Informazioaren Institutuko kidea: «Nortasunak aldatu
egin daitezke, eta aldatzen dira».
Nortasunaren konplexutasuna
nabarmendu du: «Nortasunak
osagai asko ditu. Beraz, osagai askoren integrazioaren emaitza da.
Nortasuna errealitate konplexu
bat da, eta haren aldaketa ere prozesu konplexu baten emaitza
da».
Sansineneak azaldu duenez,
nortasunak bi aldagai nagusi ditu:

S

Nortasuna da norbanakoaren ezaugarri behinenetako bat; pentsatzeko, sentitzeko eta jokatzeko
moduek osatzen dute. Izaera, ordea, ez da finkoa, eta aldatu egiten da, onerako ala txarrerako;
bizitzako etapek, inguruak, bizipenek eta beste zenbait faktorek eragiten dute.

Izan ala ez izan, norbere esku
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bereizgarriak eta
motibazioak. «Bereizgarriak dira pertsonarengan aurki ditzakegun joera egonkorrak, hau
da, beti modu jakin batean pentsatzeko, sentitzeko edo jokatzeko joerak. Badirudi genetikoki
nahiko zehaztuta daudela;
%50ean-edo jasotzen ditugu gurasoengandik». Motibazioetan,
berriz, pertsonaren nahiak eta
helburuak agertzen dira, zer egin
nahi duen bere bizitzarekin. Horiek kulturaren eraginpean daudela azaldu du; hots, gizarteak baduela zer esana motibazioetan.
Nortasun bereizgarri horiek aldatu egin daitezke, baina motibazioak baino egonkorragoak dira,
irakaslearen arabera.
Nortasun bereizgarriek bost
osagai nagusi dituzte, Haranbururen arabera: irekitasuna, maitekortasuna, kanporakoitasuna,
kontzientzia eta neurotizismoa.
«Irekitasunak, maitekortasunak
eta kanporakoitasunak adierazten dute beste pertsonengana eta
gizartera zenbat irekitzen garen,
eta haiengan zenbateko konfiantza dugun. Kontzientziak eta
neurotizismoak gure bizipenei
eta barneko nahiz kanpoko errealitateari buruz dugun kontzientzia, ardura eta kezka adierazten
dute». Sansineneak ere banaketa
bertsua egiten du, gutxi-asko.
Edinburgon ez ezik, Euskal Herrian ere egin dituzte nortasunari
buruzko ikerketak, Haranburuk
gogoratu duenez; hain zuzen,
nortasun bereizgarrien bost osagai nagusiak kontuan izanik egin
zuten, 2007an: «425 pertsona aztertu genituen, 180 gizon eta
245 emakume, 16 eta 60
urte artekoak. 16 eta
20 urte artekoek
neurotizismo eta
kanporakoitasun
handiagoa zuten
25-60 urte artekoek baino. Aldiz, 2560 urte artekoek
maitekortasun eta kontzientzia handiagoa zuten
16-20 urte artekoek baino». Irekitasunean ez ei zuten aldaketa
garbirik aurkitu.

Atxikimendu figurak
Amaia Vazquez psikologo klinikoak ere uste du nortasuna aldatu
egiten dela : «Biologikotik zatitxo
bat badu, baina ikasia da gehiena,
eta desikasi egin daiteke». Hiru
elementu nagusi ditu nortasunak, haren iritziz: emozioak, jarrerak eta jokaerak. «Emozioek,

nolabait, gure jarreran eta jokaeretan eragiten dute».
Esan du haurtzaroan
ezartzen dela izaeraren muina:
«Amaren umetokian gaudenetik
8 urte ditugun arte ezartzen dugu
gure izateko eta funtzionatzeko
modua». Eta aldi horretan emozioek duten garrantzia nabarmendu du: «Haurrak garenean,
emozioek dute lehentasuna. Oinarrizko lau emozioen arabera
mugitzen gara: poza, beldurra,
tristura eta amorrua».
Emozioek ez ezik, inguruak ere
eragin zuzena du izaeraren osaeran; besteak beste, atxikimendu
figurek: «Izaeraren garapenean
garrantzi handia daukate gure
atxikimendu figurek; normalean,
aita eta ama izaten dira hasieran.
Haiekin ditugun harremanek
asko markatzen digute izaera».
Horregatik, uste du haurren
emozioak errespetatzea, haien
behar emozionalak asetzea eta
harreman afektiboak lantzea beharrezkoa dela pertsona osasuntsua izateko.
Sansinenearen iritziz ere, bizitzako etapek eragin zuzena dute
nortasunean: «Bizitzak hainbat
fase ditu, eta horietako bakoitzak
erronka bat dauka». Honako
hauek dira erronkak, irakaslearen arabera: haurtzaroan, eskolako jardunetan moldatzea; nerabezaroan, nork bere burua aurkitzea; helduaroan, lana eta
norabide profesional bat aurkitzea, eta, gehienen kasuan, bizitza afektibo osasuntsu eta orekatu bat lortzea; azkenik, zahartzaroan, gainbehera fisiko eta
psikologikoari duin erantzutea, eta bizitzaren zentzua mantentzea.
«Nortasuna aldatuz doa pixkanaka,
erronka bakoitzari
ematen diogun
erantzunaren arabera».
Hortaz, ziklo bakoitzean aldatuko da gizabanakoaren nortasuna. Badira, ordea, aldaketa handiko garaiak, Sansinenearen aburuz:
«Nerabezaroa aldaketa handiko
garaia da: pertsona oso behartua
sentitzen da aldatzera. Aurretik
haur identitatea izan dugu, baina
orain ez digu balio; ordea, identitate heldua ere ez da iritsi oraindik». Vazquezek ere ideia bera
berretsi du: «Nerabezaroan, berriro, aldaketa asko izaten dira: fisiologikoak, psikologikoak, sozialak eta abar. Hor, berriro, gure

«Nortasuna errealitate
konplexu bat da,
eta hura aldatzea ere
prozesu konplexu baten
emaitza da»
Mikel Haranburu
Hezkuntza Zientzietako doktorea

«Helburua ez da pertsona
isil bat hiztun bihurtzea,
baizik indartzea eta
talde batean sartzean
eroso sentitzea»
Amaia Vazquez
Psikologo klinikoa

«Gizarteak eraikitzen
dituen nortasun eredu
batzuek zerikusi txikia
dute askotan gu benetan
garenarekin»
Eneko Sansinenea
EHUko Psikologia Fakultateko irakaslea

izaeraren muin hori mugituz
joaten da».
Ildo beretik, Vazquezek
uste du izaera aldatzea
zailagoa dela adinean
aurrera joan ahala: «40
urterekin aldatzeko,
hausnarketa pertsonal eta
terapeutikoa behar da; hor
aldaketa zailagoa izaten da.
Adinean gora egin hala, oso ezarrita daude defentsa mekanismo guztiak, harremanetarako erabiltzen ditugun kode guztiak».
Ez du aterik itxi, ordea, ezta Sansineneak ere: «Esaterako, erantzukizuna
oinarrizko
nortasun bereizgarri
bat da, eta ikusi da bizitzan zehar handituz doala».
Orduan, aldaketa edozein garaitan da posible. Baina zerk eragiten du? Arrazoi bat baino gehiago daude, Haranburuk azaldu
duenez: «Eskuarki, garapen normal baten buruan aldatzen da
nortasuna. Terapia baten eraginez ere alda daiteke. Nortasunaren aldaketa, sarritan, pertsona
bat ingurunera hobeto egokitzeko gertatzen da; baina gerta daiteke nortasuna aldatu izanaren eraginez ingurunera okerrago egokitzea ere». Horiez gain,
bat-bateko aldaketak ere gerta
daitezkeela azaldu du, patologia,
istripu, trauma, sendagai edo
drogen eraginez. «Horiek ez dira
joaten norberak nahiko lukeen
zentzuan eta norabidean».
Vazquezen ustez,
ostera, sufrimendua izan ohi da aldaketaren iturria:
«Aldaketarako
aurrekaria sufrimendua da; jendeak sufrimendua du,
intentsitate ezberdinekoa. Demagun pertsona batek
ikusten duela ez dela gai harremanak izateko, beti porrot egiten
duela; edo ez dela gai lan bat egiteko iraunkortasun batekin; edo
ez dela gai lo egiteko; edo ez dakiela bizitzan plazerarekin konektatzen». Horretaz jabetzea da
lehenengo urratsa, psikologoaren
aburuz: «Orduan, esaten du:
‘Nire izaeran badaude gauza batzuk lasai bizitzen uzten ez didatenak’». Ausardia ere behar da:
«Oso ausartak izan behar dugu
gaizki gaudela eta laguntza behar
dugula onartzeko».
Alta, arazoaz jabetzea eta au-

sardia izatea soilik ez da nahikoa;
mugak ezagutu behar dira, Sansineneak gehitu duenez: «Ulertu
behar da nortasuna ez dela nahierara aldatzen den zerbait, prozesu
bat baizik, bere erritmoa duena,
eta luze samar jo dezakeena».
Vazquez ere uste berekoa da:
azaldu du helburua ez dela aurkakoa lortzea: «Esaterako, helburua ez da pertsona isil bat hiztun
bihurtzea, baizik indartzea eta
talde batean sartzean
eroso sentitzea».
Era
berean,
EHUko irakasleak
adierazi duenez,
gizarteko nortasun ereduek ere
ez dute asko laguntzen aldaketan:
«Gizarteak eraikitzen
dituen nortasun eredu batzuek zerikusi txikia dute askotan
gu benetan garenarekin». Arrakastari lotutako izaerak dira, haren ustez. «Pertsona bakoitzak
potentzial bat dauka, baina ez da
beti sozialki miresgarria. Zailena
da jakitea benetan zer nahi dugun, eta, horretarako, isiltasun
eta bakardade puntu bat behar
da, norbere barruko ahotsak entzuteko».
Aldaketarako oztopoak badiren arren, laguntzeko bideak ere
badira; terapia psikologikoak, kasurako. Horiek baliagarriak izanagatik, hutsunerik ere ikusten
die Sansineneak: «Terapiak zailki
egin daitezke sare publikoan; ondorioz, bulego pribatuetan lan
egiten duten terapeutengana jo behar da halabeharrez. Gainera, gure
gizartean uste da
psikologoetara joan
behar dela soilik
gaixotasun mentalen bat dagoenean».
Hori jakinik, bestelako aukerak ere badaudela
azaldu du Vazquezek: «Meditazioak, yoga, osteopatia... Bide
asko daude». Idaztea ere baliagarria izan daiteke, Sansinenearen
arabera: «Idazketa oso lagungarria izaten da pertsona askorentzat. Esperimentu batean, jendeari eskatu zioten izandako traumen inguruan idazteko, egunero
hogei minutu, hiru astez. Esperimentua amaitutakoan, ikusi zuten nabarmen hobetu zela haien
osasun fisikoa eta psikologikoa».
Bide bata ala bestea, ausardia izanez gero eta mugak ezagutuz
gero, posible da norbere sinadura
jartzea norbere izaerari.
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joaten dira hirurak, oihalekiko
zaletasunak bultzatuta. Soinean
dituzten zorroak ere eurek eginak
dira, eta antzeko beste bana egiteko erosi dituzte tela puskak. Oihal
postuak ugariak dira. Izan ere, azken urteetan patchwork teknika
deritzona zabaltzen ari da: AEBetan du jatorria, eta oihal zatiak batzean datza. Mentxu Ruizek kolo-

ATZEKOZ AURRERA

Jende asko
ideia bila joan da,
euren eskulanetarako
inspirazioa
non topatuko
re, tamaina eta irudi mota guztietako oihalak ditu saltokian, eta,
haren ustez, hemen oraindik
apurka-apurka ari da egonkortzen. Mertzeria bat du Bilboko
Deustu auzoan, eta giroa aldatu
dela nabaritu du: salmentek behera egin dute, haren esanetan:
«Krisiak eragina izan du: lehen
hiru azoketan ikaragarri saldu
nuen; orain, begiratu bai, baina
jendeak ez du dirurik gastatzen».
Ehun bat saltoki eta 400dik gora tailer emango dituzte aurten Baracaldoko BECen egiten ari den Eskulanen Azokan. LUIS JAUREGIALTZO / FOKU

Oihal, paper eta eskuz lantzeko material andana eskuratu daiteke BECen egunotan: eskulanen
azoka egiten ari dira, eta bihar arte egongo da zabalik. Tailerretan parte hartzeko aukera jarri dute.

Eskuz egindakoari darion xarma
Uxue Gutierrez Barakaldo

lfonbra arrosa erraldoia zoru, eta ehun
bat postutxo kolorez
gainezka. Josi, itsatsi,
moztu, margotu. Han-hemenka
dabiltza bisitariak: batzuk, erosten, eta beste zenbait, jardunean.
Kolore eta forma guztietako oihalak topa daitezke korridoreetan
barrena, eta mugimendua nabaria da. Salerosketarako gunea ez
ezik, praktikan jartzeko gunea

A

eratu dute: hori baita eskulanen
xarma, osagaiak erosita norberak
egin ditzakeela objektuak.
Jende asko ideia bila joan da Barakaldoko BECera (Bizkaia), euren eskulanetarako inspirazioa
non topatuko. Asmo horrekin
joan dira Ana Erauzkin eta Maite
Garcia, Donostiatik.«Eguna hemen pasatuko dugu: zer dagoen
ikusi eta ideiak hartzera etorri
gara», esan du Garciak. Erauzkinek gaineratu duenez, gero, eurek egingo dituzte azokan ikusi-

takoak. Iritsi berritan dira, eta
Gueñesko (Bizkaia) paperezko
soinekoen erakusketaren aurrean egin dute lehen geldialdia. Lehen aldia dute donostiarrek azokan. Feriak ez, ordea: hamahirugarren aldia du aurtengoa.
Barakaldoko BECen dago, ostegunean hasi zen, eta bihar arte
egongo da irekita: ehun bat postu
ditu aurten.
Paper zatitxoen baturaz argazki albumak osatzen dabiltza batzuk, tartak apaintzen beste zen-

bait, eta opariak biltzeko Japoniako teknikarekin liluratuta dago
emakume talde bat. Ostiral goiza
denez, erretiratutako emakumeak dira nagusi. Batzuek pabiloian
sartu eta berehala egin dituzte lehen erosketak. Ondarroatik (Bizkaia) heldu dira Agurtzane eta Begoña Arrizabalaga eta Trini Lertxundi, egun-pasa egiteko asmoz.
Algaraka, esku artean dituzten
poltsetatik oihalak eta zeramikazko platertxoak ateratzen dabiltza. Azoka hasi zenetik, urtero

‘Furoshiki’, teknika berria
Saltokiez gain, azoka tailer praktikoz betea dago, zaleek teknika
desberdinak proba ditzaten. Kashaky Dex saltokian, esaterako,
zazpi bat lagun ari dira egur zatiak
margotzen mahai baten bueltan.
Noelia eta Sandra Fernandez
ahizpak taldetxoaren parte dira:
Erika Perezen jarraibideak adiadi entzun, eta lanari ekin diote.
Irribarretsu ari dira zura margotzen. Berez, Noelia Sandrari «laguntzera» joan da, baina orain
gustua hartua dio eskulanari.
Nobedadeak ere badira. Teresa
Muro furoshiki teknikan aditua
da, eta tailerrak ematen ari da:
«Izen horrek lurrean zabaldutako tela esan nahi du: japoniarrek,
oihalak erabiliz, opariak biltzeko
baliatzen dute». Abantaila argi
bat ikusten dio: «Plastikozko edo
paperezko poltsak baino askoz
ekologikoagoa da».

