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Lehengaiak.
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Europako Batasuna 

Jokin Sagarzazu 

Pandemia garaitik sektore ugari-

tan izandako hornikuntza kateen

hausturek agerian utzi dute Euro-

pako Batasunak beste lurralde

batzuekiko eta bereziki Txinako

ekonomiarekiko duen mendeko-

tasuna. Maskarekin gertatu zen,

baina baita industriarako lehen-

gaiekin ere. Horrek «burujabetza

estrategikoaren» ideia indartu du

Europako agintarien artean, eta,

helburu horrekin, Europako Ba-

tzordeak Lehengai Kritikoen

Lege egitasmoa aurkeztuko die

bihar estatu kideei. Horrekin,

hornidura arrisku gero eta han-

diagoak murriztu nahi ditu Bru-

selak, eta EBren gaitasunak in-

dartu lehengaien balio katearen

etapa guztietan: erauzketan, pro-

zesatzean eta birziklatzean. 

EBko industrian erabiltzen di-

ren lehengaiak inportazioaren

mende daude hein handi batean.

Batzordeak kritikotzat jotzen di-

tuen 27 lehengaietatik hamalau-

tan %100ekoa da, eta beste hiru-

tan, %95ekoa. Eta lehengai horiek

funtsezkoak dira. Lur arraroen

multzoko mineralak, adibidez,

telefono adimendunetan, orde-

nagailuetan, auto elektrikoen

motorretan eta energia berrizta-

garrietako teknologietan erabil-

tzen dira, eta espero da haien es-

karia izugarri handitzea datozen

urteetan.

Gaur egun, Txinak du lehengai

horietako askoren monopolioa.

Hori amaitzeko, hornidura katea

dibertsifikatu nahi du Bruselak,

eta, horretarako, proposatu du

2030erako ez egotea beste he-

rrialde baten mende edozein le-

hengai estrategikoren inporta-

zioen %65etan baino gehiagotan.

«Hornidura indartu eta dibertsi-

fikatu gabe, ez dago trantsizio di-

gital edo berderik», ohartarazi

zuen atzo Ursula von der Leyen

Batzordeko presidenteak, berri

agentziekin izandako topaketa

batean.

Bertan ekoiztu eta birziklatu
Horretarako, beste herrialde ba-

tzuekin batera, «lehengaien klub

bat» sortu nahi du Bruselak, ba-

tez ere AEBekin eta Kanadarekin.

Jokaleku horretan kokatzen dira

Batzordeko buruek azken astee-

tan bi herrialde horietara eginiko

bidaiak eta Margrethe Vestager

Lehia komisarioak egunotan Txi-

lera, Kolonbiara eta Brasilera

egindakoak.

Bruselak begiz joak ditu Hego

Amerikako eta Afrikako herrial-

de batzuetako ustiategiak. Txinak

han dituen interesei aurre egiteko

«atzerri politikako tresna guz-

tiak» erabili behar direla uste du.

«Txina oso azkar ari da lanean

etorkizuneko hornidura berma-

tzeko, iturriak dibertsifikatuz ba-

liabideetan aberatsak diren he-

rrialdeekin akordioak eginda.

EBk presaz jardun behar du», az-

pimarratu du Batzordeak. 

Horrekin batera, barrura begi-

rako erronka batzuk ere ezarri

ditu: 2030erako Europako indus-

triaren lehengaien urteko kon-

tsumoaren %40 gutxienez EBn

prozesatzea nahi du. Gaur egun,

Txinak egiten du hori Europak in-

portatzen dituen industriako le-

hengai gehienekin. Era berean,

material horien %10 EBko mea-

tzeetatik atera nahi ditu. Horreta-

rako, baina, baimenek «arinago-

ak eta aurreikusteko modukoak»

izan behar dutela dio. 

Batzordearen arabera, Euro-

pan ustiatu gabeko ba-

liabide mineral indus-

trial ugari daude, baina

nabarmendu du ez dela

haietara jotzen, hala nola

inbertsio faltagatik, li-

zentziak lortzeko traben-

gatik eta herritarren onarpen es-

kasagatik. Sektorearen arabera,

gaur egun batez beste hamar urte

behar dira meatze berri bat mar-

txan jartzeko, eta Bruselak bi ur-

tera murriztu nahi du hori. Gai-

nera, egitasmo horiek estatu la-

guntzen bidez bultzatu nahi ditu,

«inbertsio pribatua berez ez baita

nahikoa». Batzordeak gogorarazi

du estatu laguntzen araudia be-

rriki berrikusi duela, eta erraza-

goa dela estrategikotzat jotzen di-

ren sektoreetan inbertsioak egi-

tea.

Halaber, Bruselak azpimarratu

du lehengai horien birziklatzea

bultzatu behar dela: 2030ean

%15ekoa izatea nahi du. Gaur

egun, metal batzuk —burdina,

zinka eta platinoa— %50 baino

gehiago berrerabiltzen dira EBn,

eta horrekin kontsumoaren %25

baino gehiago estaltzen da. Hala

ere, beste batzuei dagokienez 

— batez ere energia berriztagarri-

ko teknologietarako erabiltzen

direnak—, hutsaren hurrengoa da

birziklatzea. «Material balio-

tsuak zabortegietara iristea era-

gotzi behar da. Gainera, baliabide

asko hondakin eta txatarra gisa

ateratzen dira Europatik, eta EBn

birzikla litezke bigarren mailako

lehengai bihurtzeko», dio Ba-

tzordeak.

Horrekin batera, Bruselaren

arabera, funtsezko lehengaiekiko

mendekotasuna murrizteko bes-

te modu bat da antzeko errendi-

mendua eskaintzen duten beste

batzuekin ordezkatzea. Horreta-

rako, materialen esparruko berri-

kuntzak eta material alternatibo-

ak erabiltzen diren teknologien

garapenak bultzatu behar direla

azpimarratu du.

Lehengaien
kluba,
Txinaren
monopolioa
amaitzeko
Hornidura dibertsifikatzeko, Bruselak
harremanak bultzatu nahi ditu AEBekin
eta Kanadarekin b EBn meategiak
zabaltzeko prozedura bizkortu nahi du

ITURRIA: EUROPAKO BATZORDEA

EB-RI  INDUSTRIAKO  LEHENGAIAK  HORNITZEN  DIZKIOTEN  HERRIALDE  NAGUSIAK

Estrontzioa%100

Lur arraro arinak

Lur arraro astunak

Boratoak

Rutenioa

Magnesioa

Iridioa*

Berilioa*

Niobioa

Hafnioa

Rodioa*

Litioa

Platinoa*

Fosforoa

Wolframa*

Kobaltoa

Eskandioa*

Bauxita

Antimonioa

Germanioa

Bismutoa

Titanioa*

Paladioa*

Banadioa*

Barita

Tantaloa
Galioa

Indioa

Fosforita
Koke-ikatza

%99

%98

%98

%93

%93

%93

%92

%88

%85

%84

%84

%80

%78

%71

%69

%68

%66

%64

%62

%51

%55

%47

%45

%40

%38

%36
%35
%31
%30
%28
%25
%24
%24

Txina

Hegoafrika

Turkia

Frantzia

AEB

Brasil

Txile

Kazakhstan

Ginea

Finlandia

Errusia

Alemania
Indonesia
Norvegia
Mexiko
Maroko
Australia

Auto elektrikoa 
eta AEBetako
laguntzen mamua

R
Europako Batzordeak

bihar aurkeztuko du indus-

tria lehiakortasuna handitzeko

plana. AEBen Inflazioa Murrizte-

ko Legeak (IRA) kezka handia

eragin du Bruselan. Lege horre-

kin, Washingtonek teknologia

berriztagarrien tokiko ekoizpe-

na eta auto elektrikoen eroske-

tak bultzatu nahi ditu. Europako

agintariak beldur dira planak ja-

sotzen dituen diru laguntza han-

diak erakarrita enpresek ez ote

duten EB utziko, eta antzeko

neurri sorta bat proposatuko

du. Horren harira, Europako Ba-

tzordeko buru Von der Leyenek

eta Joe Biden AEBetako presi-

denteak bilera bat egin zuten

ostiralean, eta iragarri zuten

merkataritza itun bat negozia-

tzen hasiko direla, besteak bes-

te, Europan ekoitzitako autoen

erosketa ere lagundua izan da-

din AEBetan. Trukean, EBk Txi-

nari buruzko jarrera birpentsatu

beharko luke. EBko eta AEBeta-

ko iturri diplomatikoek, halere,

ukatu egin dute horrelakorik.

Hego Amerikako eta Afrikako
ustiategi batzuk begiz joak ditu
Bruselak, eta Txinak han dituen
interesei aurre egin nahi die
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Europako Batasuna 

J. Sagarzazu 

Lur arraroen multzoko mineralak
ekonomia berdearen eta komuni-
kazio teknologia berrien garape-
naren lehengai nagusiak dira. 

Zer dira lehengai
kritikoak?

Industriarentzat ezinbestekoak
diren 27 lehengai. EBk dio arreta
berezia behar dutela, hornidura
arazoek ekarriko luketen arrisku
ekonomikoagatik. Material ho-
riek funtsezkoak dira tradizio
handiko  industrian batzuetan,
metalgintzan esaterako. Eta fun-
tsezkoak dira teknologia berrie-
tan. Zerrenda horretan daude 26
lehengai: adibidez, litioa, kobal-
toa, nikela eta titanioa. Baita lur
arraroakdeiturikoak ere. 

Zer dira lur arraroak?

Lur arraroena hamazazpi ele-
mentu kimikoz osatutako talde
bat da: eskandioa, itrioa, eta lan-
tanidoen taldeko hamabostak. Ez
dira lurrak, baina hala deitzen
zaie lurrazalean beste elementu
batzuekin nahastuta agertzen di-
relako, ezohikoak diren minera-
letan, eta bereizteko edo prozesa-
tzeko oso zailak direlako.

Zertarako erabiltzen
dira lur arraroak?

Aplikazio aukera zabala dute me-
talgintzan —aleazio bereziak egi-
teko—, industria kimikoan, auto-
gintzan, elektronikan... Funtsez-
koak dira teknologia berrietan.
Itrioa LED pantailak eta laserrak
fabrikatzeko erabiltzen dute; lan-
tanoa, baterietan, katalizatzailee-
tan eta beira optikoetan. Neodi-
mioa da motor elektrikoetarako
eta turbina eolikoetarako imanen
elementurik garrantzitsuena.
Gainera, praseodimioa, europioa,
gadolinioa, disprosioa eta gisa ho-
rretako beste elementu batzuk
ere oinarrizkoak dira hainbat
aplikazio teknologikotan.

Non daude erreserba
handienak?

Erreserbak eta produkzioa bereizi
behar dira. Bruselak zehaztutako
27 lehengai kritikoetatik hemere-
tzitan, Txina da munduko ekoizle-
rik handiena. Lurralde askotatik
lortzen ditu lehengai horiek, eta
hark prozesatzen ditu gero, Euro-
pan eta beste leku askotan saltze-
ko. Lur arraroei dagokienez, adibi-
dez, hark du munduko produkzio-
aren %86. Gainera, erreserba han-
dia ere badu: munduko %44. Erre-
serba garrantzitsuak dituzten
beste herrialde batzuk daude: Viet-
nam, Brasil, Errusia, AEBak, Aus-
tralia eta India. Europako Batzor-
deak kalkulatu du lehengai kriti-
koen erreserba ugari daudela es-
plotatu gabe, Afrikan bereziki, eta
Europan ere horien bilaketa bul-
tzatu behar dela dio. Adibidez, Eu-
ropan, uste da Suediak izan deza-
keela lur arraroen erreserba han-
diena, herrialdearen iparraldean;
hala jakinarazi zuen LKAB meatze
konpainiak urtarrilean. 

EBk zenbateko
menpekotasuna du
inportazioekiko?

27 lehengai kritikoetatik hamalau-
tan, %100eko menpekotasuna du,
eta beste bostetan, %80tik gora-
koa. Metaletan, %75 eta %100 arte-
koa da. Lur arraroen %98 Txinatik
datoz. Behar duen boratoaren %98
Turkiatik ekartzen du —beiraren
industrian funtsezkoa da boratoa,
eta nekazaritzako ongarrietara-
ko—. Hegoafrikatik dator platinoa-
ren eta platinoaren taldeko meta-
len %70 eta %90 artean: iridioa, ro-
dioa eta errutenioa —bereziki kata-
lizatzaile kimikoak egitekoa era-
biltzen dira—. Metalezko
aleazioetan funtsezkoak diren li-
tioa eta niobioa Txiletik eta Brasil-
dik ekartzen ditu, %78 eta %85 hu-
rrenez hurren. Fosforoaren %71
Kazakhstandik lortzen du —indus-
tria kimikorako eta armagintzara-
ko—. Aldiz, Europatik bertatik es-
kuratzen du siderurgian erabiltzen
den hafnio eta estrontzio ia guztia.

Trantsiziorako
ezinbestekoak
‘Petrolio berria’: hala deitzen zaie lur arraroei;
eskaria izugarri handituko da datozen urteetan, 
eta herrialdeen arteko lehia gogortu egingo da

Iker Aranburu

Argindar merkatuaren aldaketa
sakon eta motelaren ikusita,
erreforma arin eta bizkorra hobe-
tsi du Europako Batzordeak.
Energia berriztagarrien hedape-
na azkartze aldera, instalazio
berriei prezio egonkor bat ber-
matzen dieten epe luzeko kon-
tratuak bultzatzea proposatu du.
Bruselaren asmoek aurrera egin-
go balute, iturri garestienak
(gasak) jarraituko luke epe labu-
rreko merkatuetan prezioa fin-
katzen, baina haren pisua txikia-
goa izango litzateke, eta, oro har,
prezio apalagoak eta egonkorra-
goak ordainduko lituzkete herri-
tarrek eta enpresek. 
Kadri Simson Energia komisa-

rioak atzo aurkeztutakoa Batzor-
dearen proposamena baizik ez
da, eta haren gainean negoziatu-
ko dute orain Europako Batasu-
neko 27 kideetako gobernuek.
Alemaniaren, Herbehereen eta
oraingo sistema asko ez aldatzeko
eskatu zutenen aldera lerratuta
dago proposamena, eta motz ge-
ratzen da Espainiak, Portugalek,
Italiak eta ekialdeko beste he-
rrialde batzuek eskatzen zuten
sakoneko erreformaren aldean.
Azken talde horretan zegoen

Frantzia ere, baina begi onez ikusi
du Simsonek aurkeztutakoa, uste
baitu erreaktore nuklear berriak
eraiki ahal izateko inbertsioak
bermatuko dituela.
Frantzia da energia nuklearra-

ren menpekotasun handiena
duen EBko kidea —argindarraren
%70 sortzeko gai dira erreaktore
guztiak martxan ari direnean—,
eta beste sei erreaktore eraikitze-
ko asmoa azaldu du Emmanuel
Macron presidenteak. 
Bruselaren proposamenare-

kin, erreaktore berri horiek auke-

ra izango dute instalazio berrizta-
garri berrientzat proposatutako
epe luzerako kontratuak balia-
tzeko. Dagoeneko indarrean dau-
den baina gutxi erabiltzen diren
bi kontratu dira: PPA eta CfD, in-
gelesezko laburduretan. 
CfD (Contracts for Difference)

kontratuak estatuek eta energia
hornitzaileek sinatutako kontra-
tuak dira, sortutako argindarrari
prezio finko bat emateko; merka-
tu librean prezioa handiagoa
bada, erosleak (estatuak) aldea

ordaindu behar dio argindar kon-
painiari; azken prezioa txikiagoa
bada, konpainiak itzuli behar dio
aldea estatuari, eta estatuak diru
hori erabiliko du. Fakturak txiki-
tzeko inbertsio berrientzat ez
ezik, potentzia handitzen duten
zentralentzat ere balioko lukete
CfD horiek. 
Bigarren kontratuak PPA (Po-

wer Purchase Agreement) izena
du, eta energia sortzen duen en-
presaren eta merkaturatzen due-
naren artekoa da. Haren bidez,
epe jakin baterako prezio bat hi-

tzartu dezakete bi kon-
painiek. Talde bereko
enpresen arteko kontra-
tua izan daitekeenez,
gardentasun handiagoz
egitea eskatu zuen Espai-

niako Gobernuak bere proposa-
menean. 
Madril ere epe luzeko kontra-

tuen aldekoa da, baina urrunago
joan nahi du: prezio finkoak eza-
rri hidraulikoen eta nuklearren
elektrizitateari, enkanteak bul-
tzatu ziklo konbinatuko zentra-
lentzat, eta estatukideei aukera
eman beren merkatuetan esku
hartzeko. Azken aukera hori soi-
lik sekulako igoerak daudenera-
ko uztea proposatu du, kontrara,
Europako Batzordeak. 

Europako Batzordeak
epe luzeko kontratuekin
merkatu nahi du argindarra
Eguneroko merkatua bere hartan uztea proposatu du bFrantziako
Gobernua gustura dago, erreaktore nuklear berriei mesede egiten baitie

Kadri Simson EBko Energia komisarioa, argindar merkatuaren erreforma aurkezten, atzo, Estrasburgon. JULIEN WAYNAND / EFE

Alemaniaren eta oraingo
sistema ez aldatzeko eskatu
zutenen aldera lerratuta dago
Batzordearen proposamena



Arantxa Iraola 

A
rauz betetako

bizitza bat hasi

zen, lau pare-

taren artera

mugatua usu,

harreman tal-

de txikietara: konfinamendua.

Garai urrun batean gertatzen zi-

ren izurriekin hartu beharreko

neurria zirudien, oso aspaldikoa,

baina 2020ko martxoan, orain

hiru urte, COVID-19aren datuak

gora ari ziren etengabe, erietxee-

tan presioa gero eta agerikoagoa

zen, eta tankerako neurriak oro-

kortzen hasi ziren. Espainiako

Gobernuak martxoaren 15ean ja-

rri zuen indarrean alerta egoera;

Frantziako Gobernuak martxoa-

ren 16an konfinamendua. Mun-

duaren martxa gerarazi behar

izan zuten. Hasiera besterik ez

zen izan: izurriaren lehen olatuari

eman zitzaion erantzuna. Atzetik,

olatu gehiago heldu ziren, eta jen-

dearen joan-etorriak eta topake-

tak mugatzeko neurri gehiago. 

Baretu da gaitza, baina osasun

sistemek egun izurriei aurre egi-

teko mekanismoak trinkotu di-

tuzten jakitea garrantzitsua da.

Osasun arloko aholkulari Rafael

Bengoak, Valentziako Unibertsi-

tateko Osasun Publikoko kate-

dradun Ana Maria Garciak eta

Adrian Aginagalde epidemiolo-

goak ikusi dituzte aurrerako

urratsak. Baina bada zeregina. 

RAFAEL BENGOA

Osasun arloko aholkularia

«Oraindik ere lan handia
dago segurtasuna
handitzen»

Rafael Bengoak uste du COVID-

19aren pandemiaren ostean in-

dartu direla tankerako egoerei

aurre egiteko baliabideak, baina

uste du bide luzea dagoela egite-

ko: «Oraindik ere lan handia

dago segurtasuna handitzen».

COVID-19arena baino are larria-

goak izan daitezkeen izurriak hel

daitezkeela gogorarazi du: «Hil-

garriagoa den birus bat izan dai-

teke». Klima larrialdiaren ondo-

rioz, gainera, halakoen arriskua

handitu egin da. «Gu geu gara

arazoa, ez birusak». 

Igaro hiru urteotan ikasitako le-

zioen harira, hainbat administra-

zio berriz tankerako ataka zaileta-

rako bideak lantzen ikusi ditu:

«Hainbat tokitan prestatzen ari

dira mehatxu global bat agertu

eta, adibidez, ehun egunen bu-

ruan txerto bat izateko, medika-

mentu berriak garatzeko, babese-

rako ekipamenduak edukitzeko,

zainketa intentsiboetako unitate-

ak izateko, albiste faltsuei aurre

egiteko baliabideak eskura eduki-

tzeko... Zerrenda luzea da, eta ho-

rri begira argi ikusten da lan han-

dia dagoela egiteko». Arlo askotan

batera jardun behar da, gainera.

«Eta agintariak arlo horietan guz-

tietan ari direla jakiteak konfian-

tza eman behar digu pentsatzeko

hurrengo batean pandemiaren

kontrola hobea izango dela». 

Beste biderik ez dagoela ohar-

tarazi du: «Ez dakigu zein birusek

egingo digun eraso hurrena, bai-

na zera aurreratu daiteke: osasun

sistema publikoaren erantzun

abiadura eta gaitasuna hobetu

beharko dira, eta baita osasun sis-

temaren azpiegitura ere». 

ANA MARIA GARCIA

Osasun Publikoan katedraduna

«Osasun sistema
publikoko egitura sendo
bat behar da»

Aurrerabideak ikusi ditu hiru ur-

teotan Ana Maria Garciak ere. Le-

hen mailako osasun arretak za-

matuta eta ahulduta jarraitzen

duen heinean, ordea, osasun sis-

Orain dela hiru urte, aurrez irudikatzen ere zaila zen neurri bat hartu zen munduko bazter askotan
COVID-19aren aurka: konfinamendua. Osasun publikoaren eremuko baliabideetara begira, osasun
sistemek indartu eta hobetu dituzte neurriak ordutik, baina, hala ere, oraindik bada zeregina franko.

Gaitzak hesitzeko lezioa ikasten

Jendea leihoetan, 2020ko martxoan, etxetik irteteko arau oso zorrotzak zeuden garaian. IÑIGO URIZ / FOKU
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tema indartzeko neurriak herre-

nak izango direla ohartarazi du:

«Eta ez da erabaki politiko argi

bat ikusten lehen mailako artan

baliabideak handitzeko, lan bal-

dintzak hobetzeko». Adinekoen

artara begira ere izurriak gabezia

handiak agerian utzi dituela oroi-

tu du, hor ere eragin behar dela:

«Eta hor ere ez da aparteko mugi-

mendurik ikusi». 

Behaketa epidemiologikora

begira-eta, ordea, sumatu ditu al-

daketak. «Izurriaren prozesuak

berak ekarri zituen zenbait hobe-

kuntza». Espainian osasun pu-

blikoaren arloko lege berri bat

ontzen ari direla gogoratu du, ho-

rren barruan osasun publikoko

agentzia bat eratzeko bidea ireki

dela, eta hor etor daitekeela ain-

tzat hartzeko urrats argi bat.

«Egin beharrekoa zen lege hori,

baina badirudi pandemiak arin-

du egin duela prozesua. Orain

arte ikusi ditugun zirriborroak

arrazoizkoak dira». Erkidegoek

ere martxan dituzte osasun pu-

blikoko legeak; Eusko Legebiltza-

rrean ere, esaterako, abian da.

Nafarroan osasun plana ondu

dute, 2025era arteko asmoekin.

Bide horietan, gaitz infekzioso-

ak garaiz atzemateko sistema sen-

doago bat «eraikitzeko bidean»

ikusten du Garciak. Baina gaitz

infekziosoetarako edo pandemia

egoeretarako bakarrik ondutako

egitura bat meharregia izango de-

la ohartarazi du. Askoz ere zabala-

goa da osasun publikoa, eta begi-

rada irekia eskatzen du: «Adi be-

giratu behar zaie osasunean era-

giten duten aldagai guztiei; asko

dira, askotarikoak». Pandemia

aurretik ere arloan urratsak egi-

ten hasiak zirela azaldu du, indar-

tu egin direla urteotan, eta irmo

jarraitu behar dela: «Izan ere, zera

izan behar dugu argi: osasun pu-

blikoko arazoak ez dira izurri mo-

duan bakarrik etorriko. Klima al-

daketarako eta beste egoera asko-

tarako ere prestatu behar dugu.

Osasun sistema publikoaren egi-

tura sendo bat behar da, arazo as-

kori begira egongo dena, arazo

horietako askok, inolako dudarik

gabe, okerrera egingo baitute».

Alor jakin batzuetara begira, be-

reziki, inbertsioa handitu egin be-

har da, hamarraldi askotan gai-

lentzen utzitako joerak alboratu-

ta: «Lehen mailako arta oraindik

osasun arloko adar behartsuena

da; osasun publikoa, behartsue-

tan behartsuena». 

Nazioartera begira ere ikusi

ditu aldaketa onak. EB Europako

Batasunean «egitura berriak»

eratu dira. «Eta herrialde gehie-

nek berrikusi dituzte gaitzen be-

haketarako erakundeak». 

ADRIAN AGINAGALDE

Epidemiologoa

«Aurrerapauso handiak
ez dira eman, baina
bidean gaude»

Adrian Aginagaldek norabide

egokian hartutako erabakiak

ikusi ditu urteotan. «Aurrera-

pauso handiak ez dira eman, bai-

na bidean gaude». Espainiako le-

gerian izan diren berrikuntzetara

begira, esaterako, behaketa epi-

demiologikorako dekretua, be-

haketarako estrategia eta osasun

publikoko estrategia landu eta

garatu direla adierazi ditu, eta ho-

riei lotuta garatuko direla aldake-

tak. Egiteko daudenen artean,

osasun publikoko erabakiak es-

kubide zibilei dagokienez «se-

gurtasun juridikoarekin» hartze-

ko «arauen» falta ikusten du,

besteak beste. Eusko Legebiltza-

rrean ontzen ari diren osasun pu-

blikoko legea ere nahiko «zaba-

la» dela adierazi du, eta aldaketak

ekarriko dituela. Besteak beste,

«alerta goiztiarreko sistema»

bat; 24 orduz, urteko 365 egune-

tan martxan egon beharko du.

Esan du EB Europako Batasunean

ere «aldaketa garrantzitsuak»

onetsi direla herrialdeen arteko

«koordinazioa» hobetzeko.

Osasun publikoko baliabideak

eta egiturak sarri gaitz infekzioso-

ekin lotzen dira, haien behaketa-

rekin eta jarraipenarekin, baina

Aginagaldek ere nabarmendu du

gaur egun ikuskera oso estua dela

hori. «Zaintza epidemiologikoa,

azkenean, metodo bat da gaixota-

sunak zaindu eta horien ingu-

ruan prebentzio eta kontrol neu-

rriak hartzeko». Eritasun infek-

ziosoetarako ez ezik, beste eremu

batzuetan ekarpena egiteko ere

metodo aski ahaltsua da: eragin-

korra. Bide horietan aurrera egite

aldera, arloan «baliabide gehia-

goren» premia izango dela aitor-

tu du; minbizira, gaitz kardiobas-

kularretara eta buruko osasunera

begira, zeregin handia dago. 

Osasun publikoaren ikuskera

hori herrialde gehienetan heda-

tuta dago: «Ohikoena da kutsa-

garriak eta ez-kutsagarriak jaso-

tzea, eta gainera, determinante

sozialak gehitzea gaitz guztietan

eragina duten zeharkako ardatz

eran». Krisiak usu bidean hazte-

ko bultzada direla oroitu du, eta

izurriak ere utzi duela arrastoa. 
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Jone Arruabarrena

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoa-

ko «aniztasunari buruzko haus-

narketa soziologikoa egitea».

Hori izan du helburutzat Ikuspegi

Immigrazioaren Euskal Behato-

kiak azken ikerketan. Azterlana-

ren emaitza argitaratu zuen atzo

behatokiak Zabaldu #1monogra-

fikoaren bidez, Bilboko Bizkaia

aretoan antolatu zuen Dimen-

tsioak desberdintasunetik jardu-

naldian. Monografiko sorta baten

lehen atala da, eta «berdintasu-

nik eza» landuko dute ale horre-

tan. Aniztasuna aztertzeko, «ko-

lektibo, gizarte talde eta pertsona

jakin batzuei eragiten dieten des-

berdintasun ardatzak» hartu di-

tuzte mintzagai Ikuspegiko iker-

tzaileek.

Desberdintasunak, aniztasu-

nak eta diskriminazioak gorroto

delituekin daukaten loturan sa-

kondu dute, hain zuzen, ikuspegi

ezberdinetatik: «Generoa, LGT-

BI, desberdintasun ekonomikoa,

immigrazioa, ijitoak, erlijio aniz-

tasuna, ezgaitasuna edo adina».

Luis Sanzo Eusko Jaurlaritzako

Berdintasun, Justizia eta Gizarte

Politika Saileko Estatistika Orga-

no Bereziaren arduradun ohiak

ekarri du «desberdintasun eko-

nomikoa», edo pobreziak eragin-

dako bereizkeria txostenera.

Azaldu duenez, 2008-2012 aldiaz

geroztik gora egin dute nabarmen

desberdinkeria adierazleek arlo

horretan. Aberatsenen eta pobre-

enen arteko aldea ere handitu

dela dio txostenak, eta hori, era

berean, parte hartzearekin lotu

du. «Desberdintasunaren haz-

kundea partaidetzaren behera-

kadarekin lotzen duen adierazle-

ari dagokionez, emaitzak argiga-

rriak dira: guztira eskuragarri

dauden diru sarrerei dagokienez,

%10 behartsuenaren parte har-

tzea biztanleriaren %3,88koa zen

2008an, eta 2020an, % 3,18koa

baino ez».Txostenaren arabera,

desberdinkeria adierazleak geroz

eta handiagoak dira, gehiago di-

relako «atzerritar jatorriko per-

tsonak, seme-alabak dituzten

emakume bakarrak edo nukleo-

rik gabeko pertsona anitzeko

etxeak».

Askotarikoak edo ezberdinak

Imanol Zubero soziologoak izan

du aniztasunaren kontzeptuaren

inguruan idazteko ardura.

«Aniztasunak ez du per se des-

berdintasuna adierazten. Edozein

desberdintasun sozialki eraikia

da», azaldu du txostenean. Izan

ere, erantsi duenez, denborak au-

rrera egin ahala desberdintasuna

gauza «natural» edo «normal-

tzat» hartzen da, «gizartea sortu

aurreko egitatetzat».

Andrea Ruiz de Balzola Begiru-

ne fundazioko kideak osatu ditu

ondorioak txostenaren azken ka-

pituluan: «Zer esan nahi dute,

berez, orinek edo azalaren kolo-

reak? Ezer ez. Baina, espezie gisa

forma ematen diguten eta garena

bihurtzen gaituzten gizarte pro-

zesuen bidez, halabeharrez, esa-

nahi bat hartuko dute, eta sailka-

tzeko erabiliko ditugu». Era bere-

an, azaldu du desberdintasun

horietako batzuek azkenean des-

berdinkeria justifikatuko dutela.

Hain zuzen, desberdinkeria

hori arlo juridikotik aztertu du

txostenean Jon Mirena Landak,

«berdintasunaren aldeko eta dis-

kriminazioaren aurkako arau-

dia» aztertu eta berrikusita. On-

dorioztatu duenez, legeak jokabi-

de jakin batzuk zigortzeko ez

ezik, «prebenitzeko» ere erabil-

tzen dira, eta horrek diskrimina-

zioaren aurkako araudi osoa

«arriskuan» jar dezake, justifi-

katu gabe aplikatuz gero.

Desberdintasun sozialak
«eraikiak» direla dio
Ikuspegiren txosten batek
Aniztasunaren inguruko monografiko sorta bat argitaratuko du Ikuspegi
Immigrazioaren Euskal Behatokiak, eta lehen alea kaleratu dute

Txostenaren aurkezpena egin zuten egileek atzo goizean, Dimentsioak desberdintasunetik jardunaldietan. IKUSPEGI



Olatz Silva Rodrigo Bilbo

«Hiztegia paperean argitaratuko
balitz, 16.000 orrialde baino
gehiago izango lituzke». Egungo
Euskararen Hiztegia aurkeztu zu-
ten atzo Bilbon, eta Eva Ferreira
EHUko errektoreak haren di-
mentsio fisikoa azpimarratu
zuen. Izan ere, 70.000 sarrera bai-
no gehiago aurkitu daitezke hiz-
tegian. EHUko Euskara Institu-
tuak garatu du lana: «Institutuak
bere historia luzean izan duen
proiekturik zabalena, sakonena
eta handiena da». Proiektuaren
arduradun nagusia, bestalde,
Ibon Sarasola EHUko irakasle ohi,
hizkuntzalari eta euskaltzain
emeritua da. Gaur-gaurkoz,
Egungo Euskararen Hiztegia

euskara hiztegirik zehatzena da.
Lana 2008. urtean abiatu zu-

ten, eta hamabost urte behar izan
dituzte bukatzeko. Hiztegiaren
oinarria Ereduzko Prosa Gaur
corpusa da, hori ere Euskara Ins-
titutuak garatua. Hartan bilduta-
ko hitz guztiak jaso, eta Egungo
Euskararen Hiztegia sortu dute:
70.751 sarrera, 251.153 adiera,
529.227 adibide eta 663.172 hitz
multzo. Hiztegia EHUren webgu-
nean dago eskuragarri, «interesa
duen orok» kontsulta dezan.
Hiztegiak badu berezitasun

bat, Miren Azkarate EHUko Eus-

kara Institutuko zuzendari ohiak
adierazi zuenez: «Hitzak zein tes-
tuingurutan erabiltzen diren des-
kribatzen du hiztegiak». Hau da,
hiztegiak ez du soilik hitzaren de-
finizioa ematen. «Kontrolatzen
ez dudan hizkuntza baten hizte-
gia kontsultatzen dudanean, ika-
ragarri eskertzen dut hitzaren
testuingurua azaltzea eta adibi-
deak ematea». Izan ere, adibide-
ak ere ageri dira Egungo Euskara-
ren Hiztegian; eta adibide horien
iturburua kontsultatu daiteke.

Josu Landarekin lanean
Sarasolarekin batera, Josu Landa
ibili da buru-belarri lanean. Eta
hiztegiaren formatua landu du.
«Haren laguntzarik gabe, ez
nuke hiztegia egingo», nabar-
mendu zuen Sarasolak. Eta tek-
nologiaren garrantzia ere azpi-
marratu zuen: «Gaur egun, ho-
rrelako hiztegi bat ezin duzu
teknologiarik gabe egin».
Sarasola Koldo Mitxelenarekin

batera hasi zen lanean Orotariko
Euskal Hiztegian. «Kasualitatez
nago hemen; ez nuen asmorik
horrelako saltsetan sartzeko, bai-
na Koldo Mitxelenak laguntza es-
katu zidan, eta zaletu egin nin-
tzen». Adierazi duenez, «oso
ondo» pasatu du hiztegi berria
egiten: «Orain, jostailua kendu
didate».

Euskararen
«hiztegi
zehatzena»
argitaratu dute
Egungo Euskararen Hiztegiak 70.000 sarrera
baino gehiago ditu eta hamabost urtean landu
du EHUk b Arduraduna Ibon Sarasola izan da

Egungo Euskararen Hiztegia aurkeztu zuten atzo, Bilbon. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

O.S.R. Bilbo

Ez da Ibon Sarasola hizkuntzalari
eta euskaltzain emerituak (Do-
nostia, 1946) hiztegi bat sortzen
duen lehenengo aldia. Izan ere,
Koldo Mitxelenarekin lanean hasi
zenetik, ez du besterik egin.

2007an Euskal Hiztegia zabaldu
eta Hiztegi Batua Euskal Prosan
hiztegiaren lanketan parte hartu
zuen. Ibilbidean zehar, estrategia
batzuk ikasi ditu. Esaterako,
Egungo Euskararen Hiztegia ez
du A hizkitik hasi, F letratik bai-
zik. 
Zergatik hasi zara F letratik?

A letrarekin hasten bazara, leher
eginda geratuko zara azkar-az-
kar. Lehendabizi, hitz errazak
egin behar dituzu. Hori estrategia
bat da. Adibidez, F letra hartu, eta
pixkanaka-pixkanaka hitzak
lantzen dituzu. Behin hitz erraze-
nak eta motzenak eginda, ohar-
tuko zara hiztegi erdia egina du-
zula; eta ez duzu utziko. Hiztegi
osoa egiteko prest egongo zara.
Eta, orduan bai, A eta gainerako
letrak egingo dituzu. Zailagoak
eta luzeegiak dira, baina ordura-
ko praktika izango duzu. 
Izan al duzue zailtasunik?

Ez dakit zailtasun hitz egokia
den. Problemak dituzu eta kon-
pondu egiten dituzu. Klase guz-
tietako problemak agertu daitez-
ke, noski. Baina kontuan hartu
behar da pertsona bakoitza des-
berdina dela. Egin beharreko hiz-
tegia handia eta luzea baldin

bada, ni ez nintzateke hitz zail ba-
tekin hasiko. Lehenengo, hitz
errazenak lantzen ditut, eta zaile-
nak gerorako utzi. Hala ere, beste
batzuek nahiago dute zuzenean
hitz zailenekin hasi. 
Zer du berezi hiztegiak?

Lehenengo, definitu beharko ge-
nuke berezihitzak zer esan nahi
duen. Baina, nire ustez, hiztegiak
diferentzia nagusi bat du. Hiztegi
normal batean hitz bat bilatzen
baduzu, zer esan nahi duen azal-
duko dizute. Adibidez, «etxe»
hitza bilatuta, horren esanahia ja-
rriko dizute. Hiztegi honek, be-
rriz, testuingurua eta adibideak
dakartza; esaterako: «Etxeak hi-
potekatu egiten dira». 
Hemendik aurrera, hiztegia osa-

tu daiteke?

Teorian bai, baina nik ez dut lan
hori egingo. Nik hiztegi horretan
egin dudan lana amaitutzat eman
dut. Beste batek jarraitu nahi
badu edo antzeko zerbait egin
nahi badu, ez dago arazorik. 
Zer esan nahi du zuretzat hizte-

gia amaitu izanak?

Lasaitasuna eta ondo egote bat.
Egin dudan zerbaitek funtzionatu
du. Eta bere balioa ere badu. Ho-
rrek pozten nau.

«Lehenengo,
hitz errazenak
lantzen ditut,
eta zailenak
gerorako utzi»

Ibon Sarasola 

Hizkuntzalaria
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Mikel Elkoroberezibar Beloki

Arrankudiaga (Bizkaia), Arruazu
(Nafarroa), Doneztebe (Nafarroa)
eta Etxebarria (Bizkaia) UEMA
Udalerri Euskaldunen Manko-
munitateko kide bihurtuko dira
martxoaren 25ean. Udal horie-
kin, ehun kide baino gehiago
izango ditu UEMAk, eta langa sin-
bolikoa gaindituko du. Zehazki,
101 udalek osatuko dute manko-
munitatea, eta guztien artean
305.000 biztanleko lurgunea osa-
tuko dute. 
Hori ospatzeko, ekitaldia egin-

go dute Azpeitiko (Gipuzkoa) So-
reasu antzokian martxoaren
25ean, 11:00etan, «udalerri eus-
kaldunek euskararen biziberri-
tzeari eta herri honi egiten dioten
ekarpena nabarmentzeko».
Oholtzan izango dira Ines Osina-
ga musikaria, Elene Ca-
rreto dantzaria eta Jon
Maia bertsolaria, besteak
beste. 
101 udal horiek «eus-

karatik eta euskaraz he-
rri honi egiten dioten ekarpena»
aitortzea eta eskertzea izango da
Azpeitiko ekitaldiaren helburue-
tako bat, Iraitz Lazkano UEMAko
lehendakariaren arabera. Horre-
gatik, udaletako alkate eta ordez-
kariez gain, herri horietako eus-
kalgintzako kideak ere izango
dira Soreasu antzokian egingo
duten ekitaldian. Atzo, Arranku-
diagako, Arruazuko, Doneztebe-
ko eta Etxebarriko alkateak UE-
MAko arduradunekin elkartu zi-
ren Arruazun, eta lau alkateek
adierazi zuten «gogotsu» daude-
la UEMArekin lanean hasteko.
Azaldu zuten udalei «ereduga-
rri» izatea dagokiela, eta, horre-
tarako, hainbat neurri areagotu-
ko dituztela, udalerriak euskal-
duntzeko zerbitzuak UEMArekin
landuta.
Udalerri euskaldunek eta eus-

kararen arnasguneek duten ga-
rrantzia nabarmendu zuen Laz-

kanok: «Euskararen erdia udale-
rri euskaldunetan ekoizten dela
adierazten dute adituek eta sozio-
linguistek. Ekoitzi ez ezik, bizibe-
rritu ere egiten da euskara udale-
rri euskaldunetan, belaunaldiz
belaunaldi, modu naturalean».
Erantsi zuen horrek «egundoko
eragina» daukala euskararen
erabileran, udalerri euskaldune-
tan herritarrek beste herri ba-
tzuetara zabaltzen dutelako eus-
kara. Horregatik, Lazkanok adie-
razi zuen «ezinbestekoa» dela
herri horiek zaintzea, babestea
eta garatzea.

Erronka berriak
Lazkanok azaldu zuen udalerri
euskaldunak aldatu egin direla
azken urteotan, eta erronka be-
rriak dituztela euskararen ezagu-
tzaren eta erabileraren arteko

arrakala leuntzeko. UEMA bera
ere aldatu egin dela esan zuen le-
hendakariak: «Gaur egun, UE-
MAn daude euskararen arnasgu-
neak, baina badakigu UEMAko
kide diren udal guztiak ere ez di-
rela euskararen arnasguneak.
Udalerri euskaldun horiek ere,
ordea, funtsezkoak dira euskara-
ren etorkizunerako. Udalerri ho-
riek datozen urteetan izaten du-
ten bilakaera garrantzitsua izan-
go da euskararen biziberritzean;
eta guztietan, arnasguneetan zein
udalerri euskaldunetan, izango
da beharrezkoa politika ausartak
egitea eta euskara nagusituko den
eremua indartzea».
Horretarako, konpromisoa

hartu dute UEMAko udalek, Laz-
kanok azaldu zuenez: «Gure egi-
tekoa izango da arnasguneei eus-
tea eta gainerako udalerri euskal-
dunak ere arnasgune izan
daitezen lan egitea».

UEMAk ehun kide
baino gehiago
izango ditu
hilaren 25etik
Arrankudiaga, Arruazu, Doneztebe eta
Etxebarria gehituko dira mankomunitatera
b UEMAk ekitaldia egingo du Azpeitian

Arrankudiagako, Arruazuko, Doneztebeko eta Etxebarriko udaletako eta UEMAko ordezkariak, atzo, Arruazun. UEMA

101 udalek osatuko dute
mankomunitatea, eta guztien
artean 305.000 biztanleko
lurgunea osatuko dute
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Xabier Martin 

Bost hilabete geroago, PPk galdu
egingo zuen sarritan baliatzen
zuen gehiengo absolutua Espai-
niako Kongresuan, baina,
2015eko ekainean, alperra pasatu
zuen atzera Mariano Rajoyren go-
bernuak, eta mozal legea onar-
tzeko beta izan zuen. Ezkerreko
oposizioak  agindu zuen Herrita-
rren Segurtasunerako Legea ba-
liogabetu egingo zuela, eta Pedro
Sanchezek (PSOE) promesa hori
berretsi zuen presidente izendatu
zutenean, egungo legegintzaldia-
ren hasieran. Ez du hitza beteko.
Urte eta erdian, ia 50 bilera egin

dituzte PSOEk, Unidas Podemo-
sek, EAJk, ERCk, EH Bilduk eta
Juntsek, baina ez dute lortu ados-
tasunik, eta, atzo, Segurtasun Ba-
tzordean, lurperatu egin zuten
mozal legearenerreforma, gehia-
go izan zirelako erreforma propo-
samenari emandako ezezkoak,
(hemeretzi) Espainiako Kongre-
suko osoko bilkurarako bidea ez
mozteko baiezkoak baino (heme-
zortzi). Ezezko horien artean,
funtsezkoak izan ziren EH Bildu-
rena eta ERCrena.
Koalizio abertzaleak goizetik

jakinarazi zuen mozal legea

«guztiz indargabetzeari uko egi-
ten dion proposamenaren aur-
ka» bozkatuko zuela Segurtasun
Batzordean, eta horrela egin zuen
eguerdi aldera. «Ez gara izango
PPk ezarritako neurririk kaltega-
rrienei eusten dien erreforma
light baten konplize», azaldu
zuen Jon Iñarritu legebiltzarkide-
ak. Azpimarratu zuen Espainiako
Gobernuak batzordera eraman-
dako idatziak ez dituela debeka-
tzen gomazko pilotak. Marra go-
rrietako bat zen hori.

EAJk bai; EH Bilduk ez 
EAJ baiezkoen taldean sartu zen,
PSOE eta Unidas Podemosekin
batera. Mikel Legarda jeltzalea
goibel azaldu zen batzordean,
uste baitu mozal legea aldatzeko
aukera bat galdu dela. Legarda-
ren ustez, «aukera alferrik pasa-
tzen» utzi dute ezetz esan dute-
nek: «Postariak ez du beti txirri-
na bi aldiz jotzen, filmean esaten
den moduan». EAJko kongresu-
kideak esan zuen arautegiaren
erdia adosturik dagoela, «modu

orekatu batean». Legean eginda-
ko aldaketek «gizarte moderno
baten beharrei eta proportzional-
tasun printzipioari» erantzuten
diote, haren arabera.
EH Bilduko Mertxe Aizpurua

kongresukideak, berriz, gogor
kritikatu zuen bozkatzera era-

mandako idatzia. Garbi utzi zuen
mozal lege gisa izendatzera era-
man zuten arrazoiak «bere ho-
rretan» daudela oraindik propo-
samenean: «Errespetu faltak
nahieran eta justifikatu gabeko
desobedientzia». Bi aldagai horiei
loturik jarri dituzte zigorren %70

baino gehiago, Aizpuruak espli-
katu zuenez. «Soilik Poliziak
esandakoan oinarriturik erabaki-
tzen dute errespetu falta zer den,
eta herritarrak babesik gabe dau-
de Poliziaren iritziaren aurrean».
EH Bilduko eledunak adibide-

ak jarri zituen PPk onartutako
legea azaltzeko: «Begi-
rada batengatik, pin bat
edo elastiko bat jartzea-
gatik ezartzen dituzte
zigorrak, eta Poliziari
azalpenak eskatzeagatik
haien jarrera dela eta.
Adibide horiek guztiek
indarrean jarraituko
zuten batzordean ezta-
baidatu den proposame-
na aurrera atera izan
balitz ere».
Aizpuruak erantsi

zuen «protesta sozialen,
sindikalen eta politikoen
aurka egiteko» erabil-

tzen dela lege hori, eta bere horre-
tan jarraitzen badu ez dela izan
EH Bilduren oniritziarekin; «ez
gara horren konplize izan». Hala
ere, koalizioko eledunak onartu
zuen «aurrerakuntza batzuk»
badirela erreforman, baina PPren
legearen «oinarri errepresibo-

ak» hor dirauela uste du, lau arti-
kulu «gogorrenak» azaltzen bai-
tira jada baztertu den erreforman. 

Lau eduki adostu gabe
Aizpuruak gogorarazi zuen alder-
di horrek galarazi egin duela go-
mazko pilotak erabiltzeko debe-
kua ezartzea. «Ez dugu babestu-
ko legea baldin eta ez baditu
gomazko pilotak debekatzen, ez
badu zuzentzen desobedientzia
delitua, ez baditu objektibatzen
agintarienganako errespetu fal-
tak eta ez badie amaiera ematen
mugan egindako itzulketei».
EAJren Espainiako Kongresu-

ko bozeramaile Aitor Esteban, be-
rriz, kexu ibili da azken asteetan
Espainiako Gobernuari babesa
eman ohi dioten talde batzuen ja-
rrerarekin. «Egungo gehiengoe-
kin eta lortu diren aurrerapauso-
ekin mozal legea aldatzen ez
bada, argi geratuko da jarrera ba-
tzuen zurruntasuna», ohartarazi
zuen duela aste batzuk. Atzo, ildo
beretik baina modu argiagoan
aritu zen erantzukizunak bana-
tzen: «Mozal legea erreformatu
ez izanaren atzean bi izen eta bi
erantzule daude: EH Bildu eta
ERC».

Ez da akordiorik, eta ‘mozal legea’ ez
dute aldatuko legegintzaldi honetan
EH Bilduk ezezkoa eman dio erreformari, «lighta» dela iritzita b EAJk alde bozkatu du, «orekatua» delakoan

Jon Iñarritu (EH Bildu) Segurtasun Batzordean hitz egiten, atzo. Haren aurrean, Mikel Legarda (EAJ). JAVIER LIZON ( EFE

Barkosek ausardia
eskatu du osasun
sistema indartzeko
IRUÑEA bGeroa Baiko Nafarroa-
ko lehendakarigai Uxue Barkos
Osasun Publikoaren Defentsara-
ko Elkarteko ordezkariekin el-
kartu da, eta «ausardia» eskatu
du, lehen arreta sendotzeko eta
itxaron zerrendak txikitzeko.
Osasuna «eraginkorra eta jasan-
garria» izan daiteke, haren ustez. 

EAJk ez du Vox barne
den gobernurik
babestuko
BILBO bEAJko Bizkai Buru Ba-
tzarreko presidente Itxaso Atu-
txak «oso argi» utzi du ez dutela
«inolaz ere» babestuko Vox bar-
ne hartzen duen gobernurik Es-
painian. Baina PP eta Voxek osa-
turiko gobernu baten alternati-
bak «zer konpromiso» hartzen
duen ere aintzat hartuko dute.

Trebiñuren aldeko
bide orri bat agindu
du EH Bilduk
GASTEIZ bEva Lopez de Arroiabe
EH Bilduko Arabako ahaldungai
nagusia Argantzonen egon da,
eta bide orri bat agindu du Tre-
biñu Arabaren barruan integra-
tzeko. Esan du Arabako eskualde
horretan indartu egin dela inte-
grazioaren aldeko erreibindika-
zioa azken legegintzaldian.

Irunberriko arroilan
gertatua ikertzeko
eskatu dute
OÑATI b1990eko ekainean Irun-
berriko arroilan (Nafarroa) izan-
dako tiroketaren ostean, bi etaki-
de hilda agertu ziren arroilan ber-
tan, buruan tiroak zituztela. Ber-
tsio ofizialak suizidioa aipatu
zuen, baina Oñatiko (Gipuzkoa)
Gure Bazterrak kultur elkarteak
afera ikertzeko eskatu du.

Protesta bat Lesakan. TTIPI TTAPA
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Ez gara izango PPk ezarritako
neurririk kaltegarrienei eusten
dien erreforma proposamen
light baten konplize»
Jon Iñarritu
EH Bilduko Espainiako kongresukidea

«Aukera alferrik pasatzen utzi
dute ezezkoa eman dutenek;
postariak ez du beti txirrina 
bi aldiz jotzen, filmean bezala»
Mikel Legarda
EAJko Espainiako kongresukidea

‘‘



Hilberriak

Paulo Ostolaza

«Baldintza erabat penagarrie-
tan» bizi ziren joan den astean
Bizkaian desegin zuten gaizkile
sarearen biktimak. Hamahiru
emakume zeuzkaten bahituta
Bilboko Zorrotza auzoko etxe ba-
tean, «pilatuta, zikinkeriaren eta
janari arrastoen artean». Bainu-
gela bakarra zuten guztientzat;
segurtasun kameren sare baten
bidez kontrolatzen zituzten;
prostituziorako erabiltzen zituz-
ten, eta behartuta zeuden drogak
hartzera eta noiznahi bezeroak
onartzera. Egunean ordubetez
soilik uzten zieten etxetik irteten.
Atzo eman zituen xehetasun ho-
riek Denis Itxasok, Espainiako
Gobernuak Araban, Bizkaian eta
Gipuzkoan duen ordezkariak.
Guardia Zibilak lehengo astear-

tean askatu zituen emakumeak,
Barakaldon, Fruizen eta Bilbon
egindako operazio batean. Bahi-
tuta zeuzkan sareari hainbat deli-
tu egotzi dizkiote: tartean, ema-
kumeen salerosketa, sexu esplo-
tazioa, kapitalak zuritzea eta
atzerriko herritarren eskubideen
aurka egitea. Gutxienez 2017. ur-
tetik funtzionatzen zuen sareak,
eta zazpi kidek osatzen zuten, sei
emakumek eta gizon batek. Guz-
tiak atxilotu dituzte.
Joan den asteko operazioan

konfiskatutakoen berri ere eman

zuen Itxasok: 35.000 euro esku-
dirutan, kokaina, marihuana,
hainbat sakelako, sildenafilo
(Viagra) eta amoxizilina «kanti-
tate handia», eta «ikerketarako
baliagarri izan den dokumenta-
zioa». Hainbat kontu korronte,
auto eta higiezin ere atxiki dizkie-
te.
Operazioaren berri emateaz

gain, «putazaleei» mintzatu zi-
tzaien Itxaso. Eskatu zien ez egite-
ko ez ikusiarena prostituzioan
gogoz kontra eta bortxaz jarduten
dutenen egoera ikustean, haien
jarrerak «gizatasuna kentzen
baitie emakume horiei»: «Era-

biltzaileen kontzientziari dei egin
nahi diogu, zerbitzu horiek era-
biltzeari utz diezaioten, edo,
behintzat, salaketak jar ditzaten
jarduera hori sexu esplotazioa
izan daitekeela uste dutenean».
Azpimarratu zuen «giza esku-

bideen urraketarik ilunenetako
bat» direla sexu esplotaziorako
erabiltzen dituzten pertsonen sa-
lerosketa kasuak: «Gure ingu-
ruan gertatzen da; gugandik ger-
tu dago, etxe alboko pisuan».
Gehitu zuen sexu esklabotzak ez-
baian jartzen duela praktikatzen
dutenen gizatasuna, eta «zigo-
rrik handiena» merezi duela.

Bizkaian atzemandako
emakumeak «egoera
penagarrian» bizi ziren
Denis Itxasok «putazaleen kontzientziari» dei egin dio, zerbitzu horiek
erabiltzeari utz diezaioten eta esplotazioak salatu ditzaten

Guardia Zibila joan den asteko operazioan, Bilbon. MIGUEL TOÑA / EFE

Parke eolikoa eraikitzearen kontrako
manifestazioa eginen dute larunbatean

AZPEITIA bSañu Bizirik eta Oletan Ere Ez taldeek mendietan zentral
eolikoak eraikitzearen aurkako manifestaziora deitu dute larunbat
honetarako Azpeitian (Gipuzkoa), Mendietan zentral eolikorik ez! le-
lopean. 19:00etan abiatuko da protesta herriko plazatik. Statkraft eta
Capital Energy enpresek sustatutako parke eolikoen proiektuak ber-
tan behera uzteko eskatzeko ekinaldiak ugaritu dituzte hilabeteotan.

Etxegabetze ugari egiten
direla salatu du Aldak 

Etxejabeak bizitegia berreskuratu edo saldu nahi badu,
alokairu kontratua eteten diete urtero herritar andanari

BAIONA b2019. urtean, 302 pro-

zedura izan ziren Baionako Au-

zitegian alokairua eten ondotik

bizitegia utzi ez zuten maizte-

rren kontra. «Horiek dira auzita-

ra iritsi diren kasuak, baina kan-

poratze agindua jasotzen duten

anitzek besterik gabe uzten

dute bizitegia», esplikatu du Xe-

bax Christy Alda-ko bozeramai-

leak. Etxejabeak bizitegia be-

rreskuratu edo saldu nahi due-

lako, alokairu kontratua eteten

diete urtero herritar andanari,

eta aterabiderik gabe gelditzen

dira. Azken bi urteetan, astero

jasotzen dituzte halako egoera

baten biktima diren herritarrak.

Batzuetan, kanporatze agindua

bertan behera uztea lortzen

dute, eta, beste batzuetan, bes-

te bizitegi bat lortzen laguntzen

dituzte». Ekintza bat egin zuten

atzo Baiona iparraldeko langile

auzo batean, eta bizitegia saldu

ondotik bigarren etxebizitza bi-

lakatu den kanporatze baten

kasua erakutsi zuten. Aldaren

iritziz, Ipar Euskal Herriko etxe-

bizitza krisiaren erakusgarri da

fenomenoa. Neurriak hartzeko

eskatu dio Aldak Frantziako Es-

tatuko administrazioari kanpo-

ratze horiek mugatzeko. 

Alda-ko kideak, atzo, Baionan. PATXI BELTZAIZ

9BERRIA
Asteazkena, 2023ko martxoaren 15a Harian 

Euskal Herria

Juan Mari
Ugalde Etxabe

Laudion hil zen, 2023ko martxoaren 14an

LAUDIO IKASTOLAKO LANGILE ETA GURASO OHIA

Izan zirelako gara, garelako izango dira

Betiko gure bihotzetan

Kontxita
Martinez de Lezea

Pereira
Martxoaren 14an hil zen, 74 urte zituela.

- Goian Bego -

Anaia: Felix eta M. Jesus Ugalde; iloba: Igor eta Onintza Zubeldia;
iloba txikia: Irati; lehengusuak, lagunak eta gainerako ahaideak.

Haren arimaren alde otoitz bat eskatzen dizuete, eta arren etor zai-
teztela hiletara BIHAR, OSTEGUNA, arratsaldeko ZAZPIETAN, Tolo-
sako SAN FRANTZISKO parrokia elizara. 
Aldez aurretik, mila esker.

TOLOSAN, 2023ko martxoaren 15ean

Oharra:Gorputz beila Tolosako ORIA BEILATOKIAN egongo da 
BIHAR, OSTEGUNA, 12:00ak arte.

Kontxita
Martinez de Lezea

Pereira
- Goian Bego -

Urak dakarrena

urak daroa.

Zuk erakutsitakoa

gurekin geratzen da.

Zure lehengusuak: Joxi eta Tere, Shanty(†), Pablo eta Jone, Pello eta
Steve, Arantza eta Agus (†), Bruno, Lierni: lehengusu txikiak: Iker,
Inko, Enera, Unai.

TOLOSAN, 2023ko martxoaren 15ean





Iñaut Matauko Rada

Urtea hasi zenetik, Hego Euskal
Herrian gora egin du inflazioak
bai urtarrilean eta baita otsailean
ere, nahiz eta erritmo apalean
egin. INE Espainiako Estatistika
Institutuaren arabera, urtarrilean
%5,6tik %5,8ra egin zuen gora KPI
kontsumo prezioen indizeak, eta
otsailean, berriz, %5,9ra iritsi zen.
Elikagaien prezioaren igoera be-
reziki kezkagarria da; izan ere,
iazko otsailean baino %15,8 gares-
tiagoak izan ziren aurtengo otsai-
lean. 2021ean inflazioa nabarmen
gora egiten hasi zenetik, jakiek
otsailean izan zuten salneurririk
handiena.
Azpiko inflazioaren datua ere

deigarria da, %7,5 izan baita
otsailean, azken urteetako han-
diena hura ere. Preziorik aldako-
rrenak (elikagaiak eta energia)
kontuan hartu gabe kalkulatzen
da azpiko inflazioa, eta prezioen

garestitzea ekonomiaren atal
gehienetara zabaldu dela iradoki-
tzen du ehunekoa hain handia
izateak.
Erregaien prezioen eta etxeko

bestelako gastuen (berokuntza,
argiztapena eta ura) igoera, aldiz,
moteltzen ari da pixkanaka.
Abendutik urtarrilera, %6,2tik
%12,5era egin zuen gora erre-

gaien prezioen garestitzeak,
Espainiako Gobernuaren litroko
hogei zentimoko diru laguntza
amaitu zelako batez ere. Otsaile-
an, baina, prezioen bilakaerak
%5,5era egin zuen behera berri-
ro; eta igoera handia den arren,
urtarrilekoa baino txikiagoa da.
Etxebizitzako bestelako gastuak,

berriz, iazko otsailean baino
%13,8 merkeago izan ziren joan
den hilean. Azarotik otsailera,
negatiboa izan da atal horren
inflazioa.

Jakiak, inoizko garestien
Erosketa saskia etengabe garesti-
tu da azken hilabeteetan, eta ez
dirudi behera egingo duenik luze
gabe. Izan ere, Espainiako Gober-
nuak oinarrizko elikagaien BEZa
kendu edo jaitsi zuen urte hasie-

ran, baina neurri hori ez da naba-
ritu prezioetan. Abenduan
%15,4tik %15,2ra egin zuen behera
elikagaien garestitzeak, baina hu-
rrengo bi hilabeteetan gora egin
zuen berriro. Aurtengo otsailean,
jakiak iazkoan baino %15,8 gares-
tiago saldu dira.
Azukrea da gehien garestitu

den jakia. Izan ere, iaz baino
%68,8 garestiagoa da egun. Olio-
ak %37,8 igo dira, eta arrautzak
eta esnea pareko garestitu dira,

%30,3 eta %32,3 hurrenez
hurren. Patatak, %23,5 igo dira;
barazki freskoak, berriz, %17,7;
eta esnekiak %16,8.
Epe motzagoko azterketa egi-

nez gero, aurtengo urtarriletik
otsailera jaki batzuen prezioak
asko aldatu dira. Arraina dezente
merkatu da (-%6,8), baina baraz-
kiak eta egoskariak %8,3 garestitu
dira. Fruta freskoa, bestalde, ur-
tarrilean baino %4,3 garestiago
izan zen otsailean.

Elikagai
garestiek
inflazioa
igoarazi dute
berriz ere
Otsailean KPIa %5,9ra igo da Hego
Euskal Herrian b Azpiko inflazioa
aspaldiko handiena da: %7,5 

ITURRIA: INE

KPI-A  HEGO  EUSKAL  HERRIAN

Urte artekoaren bilakaera
Hilabetekoa
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SVB Silicon Valley Banken porro-
taren lehen eraginak nabaritzen
hasi dira Europan ere. Hilabete
hasieratik, egunez egun igotzen
ari zen Euriborra —tasa aldakorre-
ko hipoteka gehienak kalkulatze-
ko erabiltzen den indizea—, baina,
ostegunean, SVBren porrotaren
lehen hotsak entzuten hasi zire-
nean, lehen beherakada izan
zuen, eta %3,953ra jaitsi zen osti-
ralean. Astelehenean, hamarren

bat jaitsi zen, baina, atzo, beste
0,346 puntu apaldu zen kolpe ba-
karrenean. Ostegunean %4tik oso
gertu zegoen, %3,978an, 2008ko
azarotik izandako maila handie-
nean; %3,509an da orain.
Ondorioz, Euriborra ia puntu

erdia jaitsi da bost egun eskasean;
apirilean igotzen hasi zenetik izan
duen jaitsierarik handiena da.
Hala ere, hilabeteko batezbeste-
koa handia da oraindik ere:
+%3,840, otsailean baino 0,306
puntu gehiago.

Praktikan, Euriborra hain gora
egoteak zer eragin izan dezake hi-
potekadunen kuotetan? 25 urte-
an ordaindu beharreko 180.000
euroko mailegua duen batek –ur-
tero berrikusten bada eta Euribo-
rra gehi %1 badu–hilabetean 660
euro inguru ordaindu ordez 1.040
ordaindu beharko ditu orain.

Eragina interes tasetan
SVBren porrotak eragindako be-
herakadak eragina izan dezake
interes tasen igoeran. Azken hila-

beteetan asko igo dira EBZ Euro-
pako Banku Zentralak ezartzen
dituen interes tasak: iazko uztaile-
an %0tik %0,5era igo zituzten, eta
%3an daude orain. Etzi bilduko da
EBZ Frankfurten (Alemania), eta
ezustekorik ezean, %3,5era igoko
dituzte berriz.
Amerikako Estatu Batuetako

Erreserba Federala ere datorren
astean da biltzekoa, baina Gold-
man Sachs bankuaren aurreikus-
penek diote ez dituztela igoko in-
teres tasak. Izan ere, inflazioa

%6,4tik %6ra jaitsi da otsailean,
eta horrek bultzatu lezake, beste-
ak beste, tasen igoera geratzea.
Hein handi batean, interes tasa

handiek eraman dute SVB zulora.
Bankua gainezka zegoen, eta 
AEBetako epe luzeko zorrean in-
bertitu zuen. Inflazioari aurre egi-
teko interes tasak igo egin dire-
nez, gordailuei ordaindu beharre-
ko interesak Etxe Zuriaren
bonuen errentagarritasunetik
gora zeuden, eta horrek porrotera
bultzatu ditu.

SVBren porrotak %3,5era jaitsarazi du Euriborra

Madrilek 
elikagaien BEZa
murriztu izanak 
ez du lortu jakien
inflazioa jaistea



Enpresen
konfiantza indizea
52,7ra igo da
ARRASATE bLaboral Kutxaren
ikerketa departamentuak egiten
duen inkestaren arabera, Hego
Euskal Herriko enpresen kon-
fiantza indizea 52,3ra igo da aur-
tengo bigarren hiruhilekora be-
gira. Datu hori aurrekoa baino sei
puntu handiagoa da, eta, 50etik
gora dagoenez, konpainiak «he-
dapen egoeran» daudela ondo-
rioztatu dute ikertzaileek.  

10.000
METAREN KALERATZEAK
Meta Platformsek —Facebooken,
WhatsAppen eta Instagramen ja-
bea den enpresak— 10.000 langi-
le kaleratuko dituela iragarri du.
Era berean, bertan behera utzi du
5.000 langile kontratatzeko deial-
dia. Azken hilabeteetan egin duen
tankera horretako bigarren mugi-
mendua da, iazko abenduan
11.000 langile kaleratu baitzituen.  

46 urteko langile
batek besoa 
galdu du 
UHARTE ARAKIL b46 urteko lan-
gile batek besoa galdu zuen atzo,
zerra radial bat erabiltzen ari zela.
Istripua Uharte Arakilen jazo zen
(Nafarroa), San Miguel kaleko
etxe bateko teilatuko lanetan.
Suhiltzaileak eta anbulantzia
medikalizatu bat agertu ziren
bertara, baina ezin izan zuten
ezer egin langileak besoa gal ez
zezan eragozteko.  

Zibererasoengatik
babestea izango
du xede Orbik-ek 
ARRASATE bIkerlan zentro tek-
nologikoak Orbik sortu du, in-
dustriari zibersegurtasuneko
zerbitzuak eskaintzeko enpre-
sa bat. Produktu elektronikoen
segurtasuna bermatzea izango
du erronka, eta, horretarako,
nazioarteko arauekin bat dato-
rren segurtasun ziurtagiri bat
eskainiko die fabrikatzaileei.
Proba egiaztatuak egingo ditu
horretarako laborategi batean.  

Homologazio horrek ahalbi-
detuko die enpresei edozein
produktu merkaturatu aurretik
seguruak direla ziurtatu ahal
izatea. Gaur egun, hautazkoak
dira berme horiek, baina urte
gutxi barru derrigorrezko egin-
go ditu Europako Batasunak. 

Sei langilerekin hasiko da,
baina bost urte barru hogei izan
nahi ditu, eta bi milioi euro fak-
turatu. Arrasaten (Gipuzkoa)
izango du egoitza, Ikerlanek
iazko martxoan sortu zuen Digi-
lab laborategian.

Aurkezpena, atzo. J. FONTANEDA / FOKU

Joxerra Senar  Iruñea

Itsasoan jartzeko sorgailu eoliko-
ak gero eta garrantzi handiagoa
hartzen ari dira energiaren sekto-
rean. Haien zabalkundea ikusi-
rik, Siemens Gamesak gune bat
irekiko du Hego Euskal Herrian.
Zehazki, Zamudioko (Bizkaia) eta
Sarrigurengo (Nafarroa) egoitze-
tan jarriko du abian zentro hori.
Siemens Energy taldeko filialaren
proiektuen diseinuaz arduratuko
da, eta 2025erako 50 ingeniari
egongo dira lanean.   

Iaz, Siemens Gamesak Sarrigu-
rengo, Zamudioko eta Madrilgo
bulegoetako 352 lanpostu kentze-
ko asmoa iragarri zuen. Aben-
duan, UGTk eta CCOOk lan erre-
gulazioko espedientea hitzartu
zuten enpresarekin. Siemens Ga-
mesa borondatez uzteko baldin-
tzak onartu ziren, erretiro aurre-
ratuen eta enpresa uzteko prest
direnentzako kalte ordainen bi-
tartez. 

352tik 150era gutxitu da
Prozesuak bi urte iraungo due-
nez, doikuntzaren nondik nora-
koez eztabaidatzeko negoziazio
mahaia ireki da. Bertako iturriek

aipatu dutenez, bitarte horretan
enpresak sortzen dituen lanpos-
tuak betetzeko, erregulazioan
sarturiko langileak lehenetsiko
dituzte. Horien artean daude 50
enplegu berriak. Ondorioz, hasie-
ran iragarritako doikuntza 352
lanpostutik 150era gutxitu da. 

Itsasoko erroten zentro horre-
tan  ingeniariek eta enpresa kude-
atzaileek egingo dute lan, eta pro-
fil hori betetzen dutenak lehene-
tsiko dituzte. Ikerketa eta garapen
atala indartu nahi du. Egun, Sarri-

gurenen, taldearen ikerketa ata-
lik handienetako bat dago.

Itsas energia eolikoak garran-
tzia hartu du Siemens Gamesa-
rentzat. Iaz, itsas proiektuek 143
milioi euro fakturatu zituzten, eta
negozio bolumenaren %10era
heldu ziren. Oraintxe, Europa
iparraldean garatu ditu proiektu
gehien; hala nola Danimarkan,
Alemanian, Frantzian eta Alema-
nian. Siemens Gamesak martxo-
aren 27an egingo du akziodunen
batzarra, Zamudion. 

Itsasoko haize erroten zentro
bat irekiko du Siemens
Gamesak Euskal Herrian
Zamudioko eta Sarrigurengo egoitzetan 50 ingeniari beharko ditu, eta
iaz iragarritako 352 kaleratzeak murrizteko asmoa dutela aurreratu dute

Baltikoko itsasoan haize errotak. HANNIBAL HANSCHKE  / EFE
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Ander Perez Zala

Margaritis Schinas Europako Ba-
tzordeko presidenteorde eta Eu-
ropako Bizimodua Babesteko ko-
misarioak aitortu duenez, EB Eu-
ropako Batasuna orain arte
«suhiltzailearena» egiten aritu
da migrazioaren aferan, «arki-
tektoarena» bainoago. Hori eta
datorren urtean Europako Parla-
menturako bozak egingo dituzte-
la kontuan harturik, Bruselak hi-
labeteotan aurkeztu, negoziatu
eta adostu nahi du EBren kanpo
mugak kudeatzeko estrategia.
Pixkanaka ari dira lan horretan,
eta horren inguruko aurrerapau-
soak ere banan-banan jakinaraz-
ten ari dira; edonola ere, Europa-
ko Batzordeak, Europar Kontsei-
luaren eskariari erantzunez,
gomendio sorta bat aurkeztu

zuen atzo auzi horretarako. Zera
sustatzea jarri du helburutzat:
migratzaileak kanporatzeko
emandako aginduak betetzea es-
tatu kide batetik bestera.
Oraingoz, badirudi Bruselaren

lehentasuna iheslariak itzultzea
dela, batez ere, EBko estatu kide-
en arteko koordinazioa hobetuta.
Ylva Johansson Europako Batzor-
deko Barne komisarioak urtarri-
lean egin zuen ohartarazpen hori,
eta gehitu zuen kanporaketen
kopurua «txikia» dela eta handi-
tu beharra dagoela. Atzoko age-
rraldian ere horietan jarri zuen
arreta, Schinas alboan zuela, ar-
gudiatuta estatu kideek iazko tasa
(%21) «hobetu» behar dutela,
eta, beraz, sistemak «hobeto»
funtziona dezakeela.
Migratzaileak kanporatzeko

emandako aginduen aferan, Bru-

selak «hutsune bat» ikusten du.
Datu zehatzik ez duen arren, Eu-
ropako Batzordeak uste du agin-
du hori jasotzen duten migrante
batzuk beste estatu kide batera
joaten direla EBtik atera beharre-
an, eta, herrialde horrek ez due-

nez aginduaren berri, iheslariek
ezjakintasun hori baliatzen dute-
la berriz hasteko asiloa edo babe-
sa eskatzeko prozedura.
Hortaz, Bruselak nahi du EBko

estatu kideen arteko komunika-
zioa hobetu dadila, horrek eragin-
go duelakoan migratzaileen itzu-
lera tasa handitzea. Berez, bazen
kanporatze aginduen berri izate-

ko aukera, baina herrialdeek ez
zuten ia erabiltzen; orain, ordea,
bestelako egoera bat espero du
Europako Batzordeak, joan den
asteartean indarrean sartu bai-
tzen Schengen Informazio Siste-
ma. Horrek alerta bat sortuko du

kanporaketa bat agin-
tzen den bakoitzean, eta,
beraz, gobernuentzat
errazagoa izango da mi-
gratzaileen egoeraren
berri jakitea.

Schinasen arabera, horrek mo-
dua emango du itzulera proze-
suak «errazagoak» izan daite-
zen, eta EBko estatu kideen era-
bakiak indarrean sar daitezen;
Johanssonek, berriz, gehitu zuen
herrialdeek «hobeto aztertu
ahalko» dutela «zein den egoe-
ra». Asmoa da, koordinazioa eta
komunikazioa hobetzeaz gain,

Frontex Mugak eta Kostaldea
Zaintzeko Europako Agentziaren
parte hartzea are gehiago handi-
tzea.

Hamabost neurri
Kanporaketa aginduak errespe-
tatzea sustatzeko asmoaren berri
emateaz gain, Europako Batzor-
deko presidenteordeak eta Barne
komisarioak jakinarazi zuten le-
hen aldiz Bruselak hainbat urte-
tarako kudeaketa plan bat egin
duela EBren kanpo mugak kude-
atzeko. Proposamen horrek bost
urteko estrategia bat aurreikus-
ten du, 2027ra artekoa, eta hama-
bost neurri ekarri ditu hizpidera.
Besteak beste, Europako Ba-

tzordeak kanpo mugetako kon-
trola hobetu nahi du teknologia-
ren eta agentzien arteko lankide-
tzaren bitartez; beste herrialdee-
kin duten kooperazioa «areago-
tzea» proposatu du; eta mugen
kontrola «oinarrizko eskubideen
errespetuaren» araberakoa iza-
tea ere nahi du. Hamabost neurri-
ko proposamen sorta hori era-
kundeen eta gobernuen iritzia en-
tzun ondoren osatu dute, eta balio
behar luke, Johanssonek eta Schi-
nasek esan bezala, estatu kideek
esparru komun bat izan dezaten
migrazioaren afera kudeatzeko
EBren kanpo mugetan. Hori lor-
tzeko, baina, ezinbestekoa izango
da «talde lana», Europako Ba-
tzordeko Barne komisarioak
ohartarazi zuenez.
Negoziazioen garaia da orain.

Printzipioz, asmoa da migrazioa-
ren aferaren inguruan ados jartzea
legealdia amaitu aurretik; hau da,
beranduenez, datorren urteko
ekainerako. Horren harira, Maria
Malmer Stenergard Suediako Bar-
ne ministroak —herrialde horrek
du EB Europako Batasuneko Kon-
tseiluaren presidentetza aurtengo
lehen seihilekoan— ostegunean
esan zuen espero duela gobernu-
buru eta estatuburuek ekainean
hartuko dituztela «erabakiak»,
asteotan «elkarrizketa eraikitzai-
leak» izaten ari baitira. Hain justu,
hilabete horren amaieran Euro-
par Kontseiluaren goi bilera bat
dute, eta baliteke migrazioaren
auzian aurrera egitea datorren as-
teko bileran ere, nahiz eta ekitaldi
horren behin-behineko agendan
ez duten aipatu gaia.
NBE Nazio Batuen Erakundea-

ren arabera, iaz 160.000 lagun iri-
tsi ziren Europara Mediterraneo-
tik, hori baita bide nagusia Afri-
kako, Ekialde Hurbileko eta Asia
hego-mendebaldeko migratzai-
leentzat. Errusiaren Ukrainako
inbasioaren ondorioz, gutxi gora-
behera beste zortzi milioi pertso-
na lekualdatu ziren Europan.

Bruselak nahi du migranteak
kanporatzeko aginduak
betetzea estatu batetik bestera

Europako Batzordeak EBren kanpo mugak kudeatzeko printzipio komunak
zehaztu ditu b Barne komisarioarentzat, sistemak «hobeto» funtziona dezake

Ylva Johansson Europako Batzordeko Barne komisarioa eta Margaritis Schinas Europako Batzordeko presidenteordea, atzoko agerraldian. JULIEN WARNAND / EFE

Schengen Informazio
Sistemak alerta bat sortuko du
migratzaile bat kanporatzeko
agintzen den bakoitzean
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Jon Ordoñez Garmendia

Duela hamar urte, Zuzenbideko
ikaslea zen Ximena Peralta (San-
tiago, 1993) Txileko Unibertsita-
tean. Orain, Convergencia Social
alderdiaren presidenteordea da,
Gabriel Boricen alderdiarena. Ur-
tebete da Boricek kargua hartu
zuela, eta tarte horretan konstitu-
zio bat idatzi, atzera bota eta beste
bat idazten hasteko prozesua
abiatu dute txiletarrek. Maiatza-
ren 7an hautatuko dituzte Kon-
tseilu Konstituziogileko haute-
tsiak. Gu Gabe Ezer Ere Ez plata-
forma feministako kide izan zen
Peralta aurreko prozesuan, eta,
irailaren 4ko plebiszituko kan-
painarako, idazkari nagusi hau-
tatu zuen konstituzio berriaren
aldeko koalizio nagusiak.
Salvador Allenderen hitzak go-

goratuz, kargua hartzeko ekital-

dian Boricek esan zuen zumardi

handiak irekitzen ari zaretela

berriro. Espero baino gehiago

kostatzen ari al da?

Gure ustez, demokraziaren ireki-
tzearekin eta ongizate sozialare-
kin lotuta dago zumardiak zabal-
tzea. Eta urte honetan pauso han-
diak eman dira. Batetik, prozesu
konstituziogilearekin jarraitzen
dugulako, plebiszituan Biltzar
Konstituziogilearen konstituzio
berria atzera bota zuten arren.
Bestetik, justizia soziala ardatz
duten erreformek ere fruitua
eman dutelako: bizi baldintzak
eta enplegua hobetu dira, delin-
kuentzia murriztu, eta hautsita
zegoen herrialde bat bere onera
ekarri. Prozesu sozialaren pujak
ekarri ditu urte honek.
Txiletarrek ikusten dituzte puja

horiek? Nola dago gizartea?

Uste dut gizartea ikusten ari dela
gobernuak arlo horietan eginda-
ko lana eta horren emaitza. Az-
ken inkesten arabera, Boricen go-
bernuaren irudia gorantz doa, eta
egindako lana ontzat jotzen da.

Boric zer moduz dago?

Oso sendo, lidergo argi batekin,
bai oinarri politikoan baita sozia-
lean ere.
Zein izan da haren gobernuaren

lorpenik handiena, zure ustez?

Berrordainketa kentzea izan da
niri gehien gustatzen zaizkidane-
tako bat. Lehen, hemen, erabil-
tzaileak ere ordaindu behar zi-
tuen osasungintza publikoko
zenbait zerbitzu, estatuarekin ba-
tera. Hori kenduta, diru asko au-
rreztu dute familiek.
Eta hutsegiterik handiena?

Ez da hutsegitea, baina azpima-
rratuko nuke asko kostatu zaigu-
la gobernuaren oinarri politikoa
osatzen dugun alderdien artean
harreman osasuntsu bat izatea.
Lehentasunetako bat da aurten.
Bigarren prozesu konstituziogi-

lea abiatu berri da, eta bada hori

kritikatzen duenik: horren zile-

gitasuna zalantzan jartzen dute-

nak eta alderdien gehiegizko

parte hartzea salatzen dutenak.

Saihetsezina izango da aurreko-

arekin alderatzea.

Gure iritziz, horri jarraipena ema-
ten ari gara, testu hura atzera bota
arren prozesu konstituziogilea ez
zelako hasi 2019ko protestekin,
eta ez zelako amaitu iazko plebis-
zituarekin. 1980ko konstituzioa
ezarri zenetik ari da Txileko he-
rriaren parte handi bat demokra-
zian oinarrituko den eta beste
ezaugarri batzuk izango dituen
paktu sozial bat lortu nahian.
Aurreko konstituzio proposa-

mena onartzearen aldeko zire-

nen kanpainako idazkari izan zi-

nen. Zerk huts egin zuen?

Herritarrek ez zuten bere egin Bil-
tzar Konstituziogilearen propo-
samena. Oraingoan, desberdina
izango da: badakigu zertan gau-
den ados eta zertan ez. Horrega-
tik, prozesu honetan ez gara
orrialde zuri batetik abiatzen, bai-
zik eta adostasuna duten oinarri
konstituzionaletatik. Convergen-
ciarentzat, aurrerapauso bat da
eskuinak ere –baita eskuin gogo-
rrak ere–onartzea prozesu honen
abiapuntua estatu sozial bat izan-
go dela; estatu ordezkatzailearen
ideia kanpoan geratzen da.
Damu al zara zerbaitez?

Ez dakit damua den, baina gau-
zak bestela egingo nituzke orain.
Biltzar Konstituziogilearen osa-
keta ezohikoa izan zen, eta ez
zuen lortu herritarrak modu
transbertsalean ordezkatzea.
Hautagai independente asko au-
keratu ziren, proiektu kolektibo-

rik gabekoak. Proiektu
konstituzional batekin
baino gehiago, euren
kausarekin joan ziren
horiek Biltzarrera. Ho-
rrek zaildu egin zuen
konstituzio proposame-
naren lehentasunak argi
eta garbi zehazteko
gehiengo konstituziona-
la artikulatzea.

Artikulazio hori orain lortu dai-

tekeela uste duzu?

Ni alderdi bateko militantea naiz,
eta asko sinesten dut alderdietan;
ez egitura burokratiko gisara, bai-
zik eta gure ametsen alde borroka
egiteko sare kolektibo gisara.
Orain Kontseilu Konstituziogile-
an aliantza zabalago bat izateko
lanean ari gara. Akordioak lortze-
ko borondatea duen jendea auke-
ratzera eramango gaitu horrek,
eta ondorioz, Kontseilua osatuko
duten norbanako horiek amets
kolektiboak ordezkatuko dituzte.
Biltzarraren etsairik handieneta-

ko bat barreiamendua izan zen.
Testu berria herritarren begietan
zilegi izan dadin, hor dago gakoa. 
Eskuinak emaitza hobea lortu

izan balu Biltzar Konstituziogile-

rako bozetan, bestelakoa izan-

go zen orain egoera?

Bai, hain izan zen eskasa emaitza,
ezen prozesua utzi eta ezezkoa-
ren aldeko kanpaina egiten hasi
baitziren. Emaitza hobea lortu
izan balute, hori kudeatuko
zuketen.
2020an erakunde konstituziogi-

le misto baten kontra bozkatu

zuten herritarrek, baina alder-

diek izendatutako Adituen Ba-

tzorde bat egongo da orain.

Guk ez genuen hori nahi, baina
prozesu konstituziogilearekin
jarraitzeko akordio hori egin
genuen. Irailaren 4ko emaitzaren
ondoren, batzuek prozesua bera
lurperatu nahi zuten, eta guk zer-
bait egin behar genuen hori ez
gertatzeko.  Akordioa ez da per-
fektua, baina bideragarria bai.
Gainera, herritarrek aukeratzen
dituzten konstituziogileen
menpe egongo da Adituen
Batzordea. Gure eskaeretako bat
zen hori.

Aurrekoan konstituziogile izan

ziren zenbait buruzagi mapu-

txek kritikatu egin dute hau.

Konparazio horiek kalterako

izango direla iruditzen zaizu?

Argi eta garbi. Horrek zalantzak
eta etsipena sor ditzake. Maiatze-
ko hauteskundeetan egongo dira
herri indigenetako hautagaiak,
baina ez dute leku bat gordea
izango; guk hutsune hori aitor-
tzen dugu. Baina aurreko proze-
suan sinesten genuenok barnera-
tu behar dugu testu hark ez zuela
arrakastarik izan. Indigenen
parte hartzea ere ez zen nahikoa
izan komunitate horietan irabaz-
teko. Edonola ere, konstituzio
berrian indigenen identitatea eta
eskubide kolektiboak jasotzea
ezinbestekoa dela proposatuko
dugu.
Aurreko proposamena feminis-

tatzat jo zen. Zeintzuk dira zure-

tzat marra gorriak?

Parekidetasuna batetik, eta poli-
tikaren ikuspegi feministatik era-
tortzen diren oinarrizko eskubi-
deak bestetik: zaintza eskubidea,
emakumeen ugalketa eta sexu
eskubideak eta indarkeriarik ga-
beko bizitzak izateko eskubidea.

«Prozesu sozialaren
pujak ekarri ditu
Boricen urte honek»

Ximena Peralta  b Convergencia Socialeko lehendakariordea

Boric Txileko presidenteak urtebete egin du karguan, eta haren alderdiko
lehendakariordeak dio «zumardi handiak» irekitzen ari direla.
Peraltaren ustez, lorpen bat da prozesu konstituziogilearekin jarraitzea.

BERRIA

«Convergenciarentzat, urrats
bat da eskuinak ere onartzea
prozesu honen abiapuntua
estatu sozial bat izango dela»

«Biltzar Konstituziogilearen
osaketa ezohikoa izan zen, eta
ez zuen lortu herritarrak modu
transbertsalean ordezkatzea»
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Igor Susaeta 

Garrantzi militar eta geopolitiko
nabarmeneko akordio bat lortu
dute AEBek, Erresuma Batuak eta
Australiak; hau da, AUKUS alian-
tzako hiru herrialdeek: adostu
dute propultsio nuklearreko
itsaspeko mota bat garatzea. Hori
da, hain zuzen, Asia hego-ekial-
dean eta Ozeanian Txinak duen

presentziari kontrapisua egiteko
2021eko irailean martxan jarrita-
ko egitasmoak orain arte eman
duen pausorik argiena. San Die-
gon (AEB) egin zuten iragarpena,
atzo goizaldean —herenegungo
arratsaldea han—, AEBen arma-
daren ontzidiak Ozeano Barean
duen base militar nagusietako ba-
tean. Ekitaldian parte hartu zuten
Joe Biden Etxe Zuriko maizterrak,
Rishi Sunak Erresuma Batuko le-
hen ministroak eta Anthony Al-
banese Australiakoak.
Adierazpen bateratu batean ze-

haztu zutenez, prozesuaren
amaieran, Australiak eta Erresu-
ma Batuak propultsio nuklearre-
ko SSN-AUKUS itsaspeko berriak
egingo dituzte, AEBen teknologia
baliatuta. Bidenek azaldu zuenez,
65 urtean lehen aldiz, beren itsas-
peko nuklearren teknologiari bu-
ruzko informazioa emango dute.
Hasteko, Australiak Virginia

motako propultsioko hiru itsas-
peko erosiko dizkie AEBei
2030eko hamarkadan, eta beste

bi erosteko aukera izango du, gai-
nera. Horietako bakoitzak 3.200
milioi euro inguru balio du.  
Erresuma Batuak propultsio

nuklearreko zazpi itsaspeko ditu
orain, baina, adostu dutena ain-
tzat hartuta, berriek horiek or-

dezkatuko dituzte, eta asmoa da
hemeretzi ontzi nuklear eduki-
tzea. Sunakek azaldu zuenez, hel-
burua da, batetik, hiru armadek
gaitasuna edukitzea batzuen zein
besteen ontziak erabiltzeko, eta,
bestetik, horretarako teknologia
partekatzea. Downing Streeteko
10. zenbakiko ugazabak oharta-

razi zuen, bide batez, «Txinaren
asertibitate gero eta handiagoa»
eta Iranen eta Ipar Korearen joka-
bide «ezegonkorra» mundua-
rentzako «mehatxu bat» direla.
Itsaspeko arrunten aldean,

zeintzuek diesel erregaia balia-
tzen duten funtzionatze-
ko, erreaktore nuklear
batek propultsatzen ditu
iragarritakoak, eta den-
bora gehiago iraun deza-
kete ur azalera atera

gabe. AEBek, Errusiak, Txinak,
Erresuma Batuak, Frantziak eta
Indiak badituzte jada propultsio
nuklearreko itsaspekoak.

IAEAren iragarpena
Iazko otsailean batzartu zirenean,
Xi Jinping Txinako presidenteak
eta Vladimir Putin Errusiakoak

adierazi zuten kezka sortzen ziela
AUKUSek, eta atzo, aliantzako
herrialdeen iragarpenaren ondo-
ren, antzera mintzatu ziren Pekin
eta Mosku. Txinako Atzerri Mi-
nisterioko bozeramaile Wang
Webinek agerraldi batean azaldu
zuen erabakiak kalte egingo diela
eskualdearen «egonkortasunari
eta bakeari», eta «arma lasterke-
ta bat» elikatzeko soilik balioko
duela.
Kremlineko bozeramaile Dmi-

tri Peskovek auzitan jarri zuen
AUKUSekoen asmoa, eta Sergei
Lavrov Errusiako Atzerri minis-
troak nabarmendu zuen «urte
askotarako gatazka baterako» oi-
narriak ezartzen  ari dela «mundu
anglosaxoia», NATO Ipar Atlanti-
koko Itunaren Erakundea Asia-
rantz hedatzearekin.

Itsaspeko nuklear
mota berri bat
garatuko du
AUKUS aliantzak
AEBen, Erresuma Batuaren eta Australiaren
helburua da Txinak Asia hego-ekialdean eta
Ozeanian duen gaitasun militarrari aurre egitea
bTxinak eta Errusiak erabakia kritikatu dute

Albanese, Biden eta Sunak, akordioa plazaratzeko San Diegon  (AEB)egindako aurkezpenean. ETIENNE LAURENT / EFE
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Mundua

Gorka Berasategi Otamendi

Gerra Hotzetik lehenengoz, 
AEBek bere aireontzi bat suntsi-
tzea leporatu zioten atzo Errusia-
ri. AEBetako armadaren Europa-
ko komandantziak arratsaldean
adierazi zuenez, Errusiako arma-
daren Su-27 gerra hegazkin batek
AEBetako MQ-9 drone bat atze-
man zuen Itsaso Beltzaren gaine-
an, nazioarteko aire espazioan; jo
egin zuen, eta dronea itsasoaren

kontra behea jotzera behartu.
Errusiak ukatu egin du.
AEBetako armadaren arabera,

Errusiaren hegazkinak erregaia
isuri zion droneari gainean, eta
ondoren eman zion kolpea. «Kal-
teen ondorioz, Itsaso Beltzean jo
du behea», esan zuen Pat Ryder
AEBetako jeneralak.
Errusiako armadako pilotuek

antzeko beste egoera batzuetan
ere portaera «arriskutsuak» izan
dituztela salatu zuen Washingto-

nek, AEBen eta haren aliatuen ai-
reontzietatik gertu jardun dutela,
haien mugimenduak oztopatze-
ko. Oraingoan, baina, Etxe Zuriak
uste du Errusiako aire armadaren
jokabidea «zuhurtziarik eta pro-
fesionaltasunik gabekoa» izan
dela. Modu horretara, aditzera
eman du AEBetako dronearen eta
Errusiako hegazkinaren arteko
talka istripu bat izan dela.
Hala ere, Etxe Zuriak oharra bi-

dali dio Kremlini: ez dezala «nahi

gabeko tentsio gorakada bat»
eragin, eta alboratu ditzala joka-
bide «erasokorrak». Washingto-
nek bilera batera deitu zuen Erru-
siak AEBetan duen enbaxadorea,
gertaeraren gaineko kexak hela-
razteko.
AEBek ziurtatu zuten «nazio-

arteko aire espazioan» hegaldiak
egiten jarraituko dutela. «Ez
dugu behar errusiarren baime-
nik», nabarmendu zuen John
Kirby AEBen Segurtasun Nazio-

nalerako Kontseiluko bozera-
maileak.
Errusiako Defentsa Ministerio-

ak berretsi zuen MQ-9 drone bat
atzeman zuela atzo, Itsaso Beltza-
ren gaineko zeruan, Krimeako
penintsulatik gertu, eta Ukraina-
ko gerran behin-behinean ezarri-
tako aire muga urratu zuela; uka-
tu egin zuen Errusiako hegazkin
batek AEBetako drone bat suntsi-
tu zuela. «Errusiako hegazkinek
ez dituzte beren armak erabili, ez
dute identifikatu gabeko aire ibil-
gailuarekin kontakturik izan, eta
modu seguruan itzuli dira beren
aire basera». 
MQ-9 dronea errekonozimen-

durako eta erasorako drone bat
da. Orduko 400 kilometro arteko
abiadan hegan egiteko gai da, eta
misilak nahiz laser bidezko bon-
bak garraia ditzake.

AEBek Errusiari egotzi diote
beren drone bat suntsitzea
Washingtonen esanetan, Errusiako hegazkin batek Itsaso Beltzaren gainean jo du aireontzia

65 urtean lehen aldiz, beren
itsaspekoen teknologiari
buruzko informazioa emango
dute AEBek  

Zorionak
Oihana eta Louis

HodeiOngi etorri
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G
udu deklaratu gabea dago maxima-
listen eta posibilisten artean, eta ez
da gaurko kontua, beharbada beti-
danikoa baizik. Nik, esaterako, uste

dut gehienbat posibilista naizela, gaia edo egoe-
ra ere zein den (baldintzapeko posibilismoa po-
siblea den heinean, noski). Beste gai edo egoera
batzuetan, berriz, deritzot maximalista izatea

gutxienekoa dela. Behin-
behinean bada ere. 
Espainiako Kongre-

suan azkenean bere ho-
rretan derogatzea lortu ez
duten mozal legeadela-
koaz ari naiz. Badirudi, le-
gealdia amaitzear dagoe-
la, ohartu direla Alderdi

Popularra (haren promotorea eta, teorian, ha-
ren defendatzaile bakarra) nagusitu daitekeela
hauteskundeetan eta hurrengo lau urteetan
bere horretan aplika dezakeela (tira, aplikatzen
jarrai dezakeela). Hortik presa. Hortik, eta presa
negoziorako ohiko taktika delako ere.
Posibilistak kexatu dira alderdi batzuen uko-

ak indarrean iraunaraziko duela mozal legea

delakoa. Antza hura existitu baino lehenagoko
egoerara bueltatzea ez da bideragarria, ez da po-
siblea. Horrexegatik, tarteka aldatzen naiz ban-
doz, posibilista naizen hau, eta maximalistenera
pasatzen, gaia edo egoera zein den ere. Bestela,
ahal denaren lerroa gero eta urrunago, gero eta
estuago, aurkituko dugulako.

JIRA

Angel Erro

Maitasuna

J
ulio Ramon Rybeyrok idatzi zuen mai-
tasunak ez duela erantzunik behar;
adiskidantzak bai, ordea. Ondo arra-
zoitu zuen: ezin dugu gure lagun izan

nahi ez duen inoren lagun izan. Maitatu, ordea,
maita dezakegu ezagutzen ez gaituen norbait,
edo gu ez maitatzea deliberatu duena, 
edo gurekiko ezer handirik sentitzen ez duena.

Horrela esplikatu izan
ditugu ezinezko maitasu-
nak eta crush-ak, adibi-
dez. Guk haiek maite
ditugula edo maite izan
ditugula sinetsarazten
diogu geure buruari, eta
begiek dir-dir egiten
digute agertu direnero.

Zalantzak ditut hori maitasuna ote den, hala
ere. Norbait desio izateko ez dut hura ezagutze-
rik behar. Erakargarritasuna tripetan jaiotzen
den gauza bat da niregan, baina maitatzea ez
zait iruditzen maitasuna deitu izan diodan hori
denik. Pentsatzen dut norbaitekiko enpatia
senti dezakedala ezagutu gabe edo pentsatu
dezakedala ezagutuko banu ondo konponduko
ginatekeela. Maitatzeko, baina, ezagutu egin
behar dudala iruditzen zait. Izan ere, zenbat eta
gehiago ezagutu ditudan ezinezko maitasunak
gero eta gutxiago gustatu zaizkit. 
Eta bai, espektatiben kontua traba da halako-

etan, baina hortik harantzago, maitasuna deitu
izan diodan hori ere ez da beti hala izan. Edo
besterik gabe: geure buruari zor diogu maite
gaituztenak maitatzea.

BIRA

Onintza Enbeita

Espainia ez da 
estatua soilik

Joxe Manuel Odriozola 

Euskaltzalea

Z
ergatik hasi ginen 
Espainiari Estatu es-
painolaedo Estatua
soilik deitzen? Espai-
nian zerbait gertatzen
baldin bada, «Esta-

tuan» hau eta hura gertatu dela esaten
dugu. Espainiaren izaera nazionala ez-
kutatu nahi genuela dirudi. Estatu es-
painolean nazioak daudelako, hain
zuzen, nazio espainolaz gain. Era ho-
rretan Estatu espainolaren nazio aniz-
tasuna adierazi nahi genuen, nonbait.
Euskaldunok ere Estatu horren ba-
rruan gaudenez, dei diezaiogun Esta-
tua, estatu kontzeptua nazio kontzep-
tua baino neutralagoa edo lausoagoa
delako herrien arteko identitate harre-
manetan. Estatuak agintzen du, baina
nazioak definitzen du herri baten
identitatea. Oker ez banago, horrelako
zerbaitek bultzatuta hasi ginen Espai-
niaren naziotasuna lausotu nahian eta
haren estatu izaera azpimarratzen. 
Estatuazerbitzu-erakunde gisa de-

fini dezakegu maila batean, eta nazioa
erakunde identifikatzaile moduan. Es-
tatuak zerbitzu-erakunde gisa funtzio-
natzen badu, haren izaerak balio ins-
trumentala izango luke bereziki. Na-
zioa, aldiz, identifikazio-erakundea
baldin bada, herritarrek erakunde ho-
rrekin bat egingo lukete haren hizkun-
tza, kultura, historia, lurraldea eta gai-
nerako nazio ezaugarriak partekatuz. 
Espainiak nazio gisa funtzionatzen

du Hegoaldeko euskaldunon bizimo-
duan. Dagokion ministroak euskal he-
rritar bati bere pentsioa %8 igo diola
esanez eskutitz bat idazten dionean zer
egiten ari da Espainia? Espainiako es-
tatua ongizate-estatua dela sinetsarazi
nahian soilik? Estatuaren politika so-
zial horretan nazionalismo espainolak
ez ote du identitate eta atxikimendu
zirrikiturik aurkitzen sentimendu na-
zional espainola txertatzeko? Hau da,
Estatuaren politika sozial horrek ez al
du nazio espainolean integratzeko
amu gisa ere funtzionatzen? 
Espainiako sistema politikoan parte

hartzea ez da, hortaz, Estatu erakunde
baten botere harremanen banaketan
parte hartzea soilik. Botere estatalak
funtzio nazionalistarik beteko ez balu,
botere-banaketak ez luke identitate
eta atxikimendu nazionalaren zentzu
eta logikarik garatuko. Estatua nazioa-

rekiko neutrala balitz, bertan parte
hartzeak ez luke haren naziotasuna
partekaraziko. Baina hori ezinezkoa da
Estatu nazionalaren kasuan. Naziona-
lismoaren aroan estatuak zerbaitegatik
dira nazioa duten estatuak. 
Estatu espainolaren erakunde politi-

koetan esku hartzea Espainiaren na-
ziotasunean integratzea da, ezinbestez;
ez da borondate kontua, sistema nazio-
nalaren efektua baizik. Nolanahi ere,
integrazio eta asimilazio nazional hori
ez da eskala politiko makroan bakarrik
gertatzen, Estatuaren erakunde nagu-
sietan, alegia; euskal herritarron egu-
neroko bizimodua ere Espainian edo
Frantzian integratzeko konfiguratua
dago. Gure bizimoduak erabat baldin-
tzatzen ditu haien sistema nazionalak. 
Estatu espainolaren politika sozialak

ez dira politika sozioekonomikoaren
arloan agortzen. Gure bizimodu sozio-
ekonomikoa hobetzen edo okertzen
digun Estatu espainolak edo frantsesak
nazio eta nazionalismo gisa funtziona-
tzen duenez, lan erraza dauka gu bere
nazio identitatearen sistemaren baitan
—hizkuntza, kultura, lurralde, histo-
ria...— barneratzen. Nolabait esateko,
nazionalizatuegiten gaitu, bere nazio
sistemako ezaugarriak partekarazten
dizkigunez. 
Batetik, estatus sozioekonomikoa

daukagu, hortaz, eta, bestetik, estatus
nazionala. Prozesu berean modu dia-
lektikoan funtzionatzen duten bi siste-
ma dira estatus sozioekonomikoa eta
estatus nazionala; batak bestea eta bes-
teak bata definitzen du. Estatu nazio-
nal garatu batek dialektika hori bere
aldeko logika nazionalean garatzea

nahikoa du mendean daukan nazioa-
ren identitate-ezaugarriak erregiona-
lizatzeko. Estatu nazional garatu ba-
tek politika sozioekonomikoaren ar-
loan eskura dauzkan integrazio eta
asimilazio mekanismoak modu inteli-
gentean kudeatzen baditu, nazio uka-
tuko herritarrak neke handirik gabe
irentsiko ditu bere nazio sistemaren
altzoan. 
Ongizate nazionala zinez balora-

tzen dutenak nazio normalizatuetako
herritarrak dira, badakitelako zer den
beren naziotasunean aitortuak eta es-
kubidedun izatea. Espainolek eta
frantsesek ez lukete ezeren truk or-
dezkatuko beren askatasun naziona-
la, baina nazio asimilatuko herritar
askok merke-zurrean eman dezake
amore. Asimilazio nazionala, kasu
hauetan, eskubide sozial batzuen truk
gertatzen da. Nik zure bizimodu sozial
duinago bat bermatzen dizut zu nire
nazio sisteman integratzearen truk. 
Nazio asimilatuko herritarraren on-

gizate kontzeptutik estatus nazionala-
ren duintasuna eta askatasuna desa-
gertu edo iraungi egiten dira, beraz.
Bestetan esana ostera esatea zilegi ba-
zait, nazio auzia iraungikorra da; ho-
beki esan, iraungigarria da, beste auzi
sozial eta politiko gehienak ez bezala.
Nazio espantsionistak iraungitzen du
nazio auzia. Hain zuzen, nazio auziak
horrexegatik du besteek —klase sozia-
la, ekologia, generoa, sexu identita-
tea...— baino lehentasun handiagoa.
Egin eta lortu behar dena garaiz egin
eta lortu ezean, alferrik da. 
Espainiaren edo Frantziaren siste-

ma nazionalean zenbat eta gehiago
integratu, orduan eta zentzu eta indar
gutxiago dute gure euskalduntasu-
nak, abertzaletasunak, independen-
tziak eta kideko helburuek. Euskal
nazioaren egungo erabateko gainbe-
hera nazio etnozida (nazio kulturala-
ren genozidioa) horiekin dugun ha-
rreman estuaren ondorio zuzena da. 
Euskadiko botere autonomikoa be-

rrogei urtean gai izan ez baldin bada
zinez euskalduntzen duen hezkuntza
sistema bat sortzeko, hori zergatik
gertatzen zaigun jakitea ez da hain
zaila. Euskal hezkuntza sistemak na-
zio-identitate espainoletik daukana
nazio-identitate euskaldunetik izan
balu, eskolan euskaldundu diren be-
launaldi berriak euskaraz biziko zira-
tekeen gaur. Hizkuntza, kultura, na-
zioa hirukotean, nazioak dauka azken
hitza, berak mugatzen dituelako beste
bien izaera, estatusa eta funtzioak.

Espainolek eta
frantsesek ez lukete

ezeren truk
ordezkatuko beren

askatasun nazionala,
baina nazio asimilatuko

herritar askok 
merke-zurrean eman

dezake amore.
Asimilazio nazionala,

kasu hauetan, eskubide
sozial batzuen truk

gertatzen da



Gari eta garagar

E
gipton garia badela ja-
kin dut» diotse Jako-
bek semeei Bibliako
Joseren istorioan.

Gari-garagarrak han nonbait
etxekotu omen ziren, Egiptotik
ez urrun, duela 8.000 urte edo
gehiago. Garia K.a. 5000. urtea-
ren bueltan heldu omen zen Ibe-
riar penintsulara.
Horrek data jartzen die euskal

hitzei: bon, ez noizkoak diren,
noiztik aurrerakoak baizik. Ez
da erronka makala zehatzagoa
izatea. Gutxienik, badirudi
Mesopotamiako izenak ez zirela
laboreokin batera bidaiatu,
indoeuroperak bere erroak
garatu omen baititu: adibidez,
ing. barley ‘garagarra’ eta lat.
farina ‘irina’ azken batean

‘arantza’ esanahiko erro beretik
omen datoz, formagatik agian.
Euskara ere bere bidetik doa.

Hiztegi Etimologikoak dioen
guztitik honekin gelditu naiz:
biek *gar erroa partekatzen bide
dute (*galakaso). Gari-k zuri,
bizieta larri-ren -i atzizki bera
duke, eta honek Oraingo Aroa-
ren aitzinekotzat jotzeko oina
ematen digu. Garagarerredupli-
kazio mota batez sortua liteke
(*gara-gar), biribilbezalaxe
(*bili-bil), eder (*de-der), adar
(*da-dar) zein zezen (*ze-zen)
motatik ezberdina, berankorra,
eta ez hain emankorra.
Eta honekin: Erdi Aroan abe-

rastasuna garitan (ere) neurtzen
zen, Garidarioeta Garigutiezi-
zenen arabera. Gariçuere bada-

go. Abere-ek aberatsegiten zu-
ten pertsona, eta gariak garizu.
Azaro loizu, urtea garizubildu
zuen Inzak Ultzaman: gogoan
hartu gure mukizu.
Otsailaren 22an hasi eta apiri-

laren 6an bukatuko da gari-
zuma. Itxurak itxura, ez dago
gari-rik hor, gazt. cuaresmaedo
gertuko senideren bat baizik:
hurbilago daude goreximagisa-
ko aldaerak argi. Herri-etimolo-
gia dabilke hor, hitz arrotza ber-
takotu nahian, garaizumaaldae-
rak ere bere bidetik erakusten
digunez.
Gariak gari, garagardo pare bat

baietz Gari-k kantatu bitartean:
«zuhoriek ‘gu’ esan nahi dute /
hitz horiek elkarrekin gauden ar-
tean / hitz horiek iraungo dute».

LARREPETIT
Blanca Urgell

Fedeak

HITZ
ETZANAK
Andoni Egaña

Z
uzeneko kutsatzerik
ez dagoela adierazi
dute Europako Bata-
suneko agintariek.

«Zeharkako kutsatzeak ote dau-
den aztertu behar dugu, baina ez
dugu arrisku esanguratsurik
ikusten», erantsi diote esanari.
Lasaitasunerako deia egin dute
Frantzia eta Espainiako gober-
nuek ere. Lasai ez egoteko aski.
2008ko krisiak eta COVID-19ak
irakatsi digute urruti sortua ere
berehalaxe heltzen dela etxe ata-

rira. Silicon Valley bankuaren po-
rrotak izua sortu du han; beldu-
rra hemen.
Agustin Fernandez Maloo idaz-

leari irakurri berri diot, kapitalis-
moa erlijio berri bat dela. Fedeak
baino ez dezakeela sostenga, guk
hogei euroko billete batek zinez
hogei euro balio dituela sinestea.
Bankuan daukagun dirua han da-
goela sinestea fede kontu hutsa
dela. Ondasunak urretan neur-
tzeari utzi zitzaionetik kapitalis-
moa erlijio bihurtu omen zen...

Talaia horretatik, gero eta ho-
beto ulertzen dut burua galdu
duten edadekoen bitxiak eta so-
sak aldean nahi izatearen joera
konpultsiboa. Ezkutatzeko grina
izaten dute gainera, eta gero aur-
kitzen izaten dituzte lanak fami-
liakoek. Bukaera gerturatzen ari
dela sumatzen duenak izango du
edo ez du beste mundu batekiko
federik, baina bizitza osoko izer-
diz lorturiko sosak inork goberna
diezazkion ez du nahi izaten. Gal-
du du fede hori.
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HIZPIDEAK

Helizearen
beharra

Mikel Rodriguez @MikelR28

E
uskararen egoeran aro aldaketa
bat gertatzen ari dela ematen du,
edo gertatu dela jada. Frankis-

moaren ondorengo hamarkadetan itsa-
soan barrena lur berrien bila zihoan on-
tzia ekaitz batek harrapatu balu bezala,
bidean dezente aitzinatu ondoren. Hiz-
kuntza politika murriztaileen, epaileen
oldarraldien, komunikaziorako euska-
rri berrien hedapenaren eta ezinegona
sortzen duten hainbat datu soziolin-
guistikoren olatuen artean zabuka gel-
ditu da ontzia.
Hiztuna da azken buruan barkua lur

berrira eraman behar duen pilotua, hu-
ra gabe ez dago ez ontzirik, ez bidaiatze-
ko motiborik, baina hiztunak eragile
anitzen dependentzia du makina mu-
giarazteko. Euskara asimilazio eta gibe-
latze prozesutik herri mugimenduak
atera zuen, eta erabakigarria izan zen
euskaldunentzako espazio publikoak
irabazteko, eta erdaldunak euskaldun-
tzeko. Egiazko motorra. Baina motorrak
helize bat behar du abiadura hartu nahi
badu, eta helizea gizartea baldintzatzen
duten erabakiak hartzen diren eremue-
tan dago: instituzio publikoetan. 
UEMA Udalerri Euskaldunen Manko-

munitateak ehun udalerriren langa
gainditu du. «Politika ausartak eta eus-
kara nagusituko den eremua indar-
tzea» beharrezkoak direla adierazi du
Iraitz Lazkano lehendakariak. Helizeak
indar handiagoz egin behar du bira, on-
tzia ekaitzetik aterako bada.



Mapa kuantikoak

S
ukaldaritza eskola bat
egiteko asmoa baldin
baduzu, aukera bat da
izena Sukaldaritza Es-

kola jartzea, pentsatuz zure as-
moa dela sukaldariak formatzea.
Baina izena nahiko gatzipekoa
da, onartu beharra dago, eta hori
lehendik ere baldin badaukazu
(Basque Culinary Center izen as-
koz dotoreagoaz) eta bigarren
eraikinaren helburua ikasleei su-
kaldeetako arragoen misterioak
erakustetik harago baldin badoa,
co-creating and researchespazio
bat sortuz, eta mundu mailan
erreferente izanez, bada orduan
egokiago bataiatu behar duzu.
Ingeles batuan, of course. Eta
hortaz, Donostiako Gros auzoan
egin nahi duten bigarren eraiki-
narentzat erabaki dute izena:
Gastronomy Open Ecosystem
(GOe). Bai, bai, horixe, ez zara
konfunditu, irakurle, hori du
grazia (nahiz eta aferak batere
graziarik ez duen).
Honelakoen izenak eta asmoak

zehazten dituzten gosari-bilere-

tan egon nahiko nuke, eta zein
zerealekin gosaltzen diren ikusi:
emaitzak berdingabeak dira.
GOe, eazpiindize horrekin:
ecosystem. Europako funtsen bat
hankartetik harrapatzeko ote?
Zeren eta irabazi asmorik gabeko
okurrentzia baldin bada, aholku-
larien dealer-a aurkeztu behar
digute, berehala.
Ulertzekoa da, dena den,

proiektuari gala-jantzia jarri be-
harra, justifikatubeharra baitago
pribatua den unibertsitate bati,
Mondragon Unibertsitateari,
Groseko lurrak Donostiako Uda-
lak eman egingo dizkiola, lursail
horietarako onartuta zeuden
asmo urbanistikoak aldatuz. Eta
eraikina kostatuko den 26 milioi
euroetatik —potxoladaarkitekto-
nikoa, seguru— Eusko Jaurlari-
tzak jarriko ditu 18 eta Gipuzkoa-
ko Foru Aldundiak 6. Ecosystem
ez dakit, baina MUrentzat ekono-
mikoabehintzat izango da!
Bagatoz, baina, betiko austra-

lopitekoak korroskadaka, aurre-
rapenari galgak jartzen. Mun-

duan erreferente bihurtu gaitue-
nari uko egiten, zerua bezala
lurra ere (michelin) izarrez bete
digun eremuari bizkarra ema-
ten. Onartu ezinik halakoek
«mapan kokatzen» gaituztela.
Hainbat mapatan: teknologiare-
nean, gastronomiarenean, kul-
turarenean, klima aldaketaren
aurkako borrokarenean... beti
ere abangoardian eta puntaren
puntan. National Geographic-
ekoa baino atlas lodiagoa da Eus-
kal Herrikoa, hagintarien bule-
goak kartografo kreatiboz bete
zaizkigunetik.  
Mapa behar bada, mapa ederra

Argia-k atera berri duena, erre-
portaje txit interesgarri batean,
Donostian apartamentu turisti-
koek hartzen duten bolumenare-
na, apartamentuok banderatxoz
seinalatuz. Hiri osoa estaltzen du-
te. Baina horrek berdin dio. Gela
baten batez besteko alokairu pre-
zioa 500 eurokoa izateak ez ditu
kezkatzen gure nagusiak. Alokai-
ruaren zamaz denda txikiak ix-
tea, zentroak hustea, periferiak

ARKUPEAN
Mikel Elorza

ere bide berean joatea, Donostia
pintxoaren parke tematiko gares-
ti bat bilakatzea, hiriak souvenir
erraldoiak izatea... ez zaie axola.
Ez dute nahi jendea —jende klase
bat, bederen— Donostian bizitzea:
inportantea ez da jendea bizitzea,
jendeak bisitatzea baizik. Letra
koxkor bakarrean amildegia topa
daiteke: apustua ez da bizitza, bi-
sita baizik.
Zenbat bisitari, zenbat gau,

zenbat otordu... datu horiek go-
bernatzen gaituzte. Eta, azak on-
tzeko, datuok mega-azkarpro-
zesatzeko bi urte barru konputa-
gailu kuantiko bat izango dugu
Donostian. Munduan 6.a da, eta
Donostian instalatuko dute IBM-
koek. Egionkkontra horri! Ho-
rretarako 50 milioi euro urtu be-
har. Dirua dela? Ados; baina, zen-
bat balio du munduko mapa
kuantikoan Donostia kokatzeak,
e, zenbat?
Latz gezikatu, egoskor halakoa

hala ere hil ez, eta azkenik zigor-
kolpeka akabatuomen zuten
San Sebastian soldadu erromata-
rrek, lokatzetan hilda utziz. Do-
nostiarekin ez da halako bortiz-
keriarik behar izango:  geronek
hilko dugu arrakastaren aparre-
tan itota.

Zenbat bisitari,
zenbat gau, zenbat
otordu... datu horiek
gobernatzen
gaituzte. Eta, azak
ontzeko, datuok
‘mega-azkar’
prozesatzeko bi urte
barru konputagailu
kuantiko bat izango
dugu Donostian

Gizarte justizia, edo justizia soziala
Jose Manuel Bujanda

Irakasle erretiratua

O
rain dela hilabete in-
guru, Gizarte Justi-
ziaren —edo Justizia
Sozialaren— Mundu-
ko Eguna ospatu zen.
Gutxitxo azaldu zen

egunkari, irrati edo telebistetan. Aipamen
xumeren bat besterik ez. LANE Lanaren
Nazioarteko Erakundeak aho batez onartu
zuen Gizarte Justiziari buruzko LANEren
Adierazpena 2008ko ekainaren 10ean. 
Lanaren Nazioarteko Konferentziaren ga-
rrantzi handiko printzipioen eta politiken
hirugarren adierazpena zen, 1919an LANE
eratu zenetik. Filadelfiako 1944ko Adie-
razpenaren eta 1998ko lanaren oinarrizko
printzipio eta eskubideei buruzko LANE-
ren Adierazpenaren oinordekoa da.
2008ko adierazpenak LANEren agintal-
diaren ikuspegi modernoa adierazten du
globalizazioaren aro honetan. 2007ko aza-
roaren 26an, urte bakoitzeko otsailaren
20an Gizarte Justiziaren Munduko Eguna,
edo Justizia Sozialaren Munduko Eguna,
ospatuko zela erabaki zen.

Honek guztiak oso gertutik ukitzen gaitu
sentiberatasun hori dugun guztiok. Hurbi-
letik jotzen gaitu hurbiletik. Ezin gara ez-
kutatu. Nik neuk, behintzat, horrelaxe
pentsatzen dut. Giza Eskubideen Aldarri-
kapen Unibertsalaren lehenengo artikulu-
rik gabe, honako hau baitio: «Gizaki guz-
tiak aske jaiotzen dira, duintasun eta esku-
bide berberak dituztela; eta ezaguera eta
kontzientzia dutenez gero, elkarren artean
senide legez jokatu beharra dute». Beraz,
ez dago kristautasunik 22., 23., 24. eta 25.
artikulurik gabe, eskubide ekonomiko, so-
zial eta kulturalez hitz egiten dutenak,
ezinbestekoak baitira beren duintasunera-
ko eta nortasunaren garapen askerako. Ar-
tikulu horiek lan-baldintzez, soldata dui-
nez, genero berdintasunaz, giza duintasu-
naren araberako existentzia ekonomikoaz
hitz egiten dute, lan horren baldintzez, sin-
dikaltzeko eskubideaz (baita oporretan
ere), osasunerako, etxebizitzarako, osasu-
nerako eta gizarte-zerbitzuetarako eskubi-
deaz eta abarrez hitz egiten dute. Ez dago
behar den justiziarik eta gizarte kohesiona-
turik giza eskubiderik gabe, lan-eskubide-
rik eta lan-baldintza duinik gabe. Ez dago
benetako justiziarik bere dimentsio sozia-
lik gabe. Ez dezagun ahaztu garapen sozia-
la eta justizia soziala ezinbestekoak direla

pertsonaren duintasunerako, ezinbeste-
koak bakea lortu eta mantentzeko. Gara-
pen soziala eta justizia soziala ezin dira lor-
tu bakerik ez badago, eta giza eskubide
guztiak eta pertsona guztien oinarrizko as-
katasunak errespetatzen ez badira.
Gaur, 2023. urtea, globalizazioa deituri-

koak eta elkarren menpekotasun geopoli-
tiko, politiko, finantzario eta ekonomiko-
ek aukera berrien lekuko da. Erronka be-
rrien, arrisku, informazioaren teknologia,
merkataritzaren ibilbide berrien lekuko.
Inbertsio eta kapitaleko korronte ezezagu-
nen, munduko ekonomiaren hazkunde-
rako eta mundu osoko eta pertsona bakoi-
tzaren bizi mailaren garapen eta hobekun-

tzarako baldintza berrien lekuko. Ate be-
rriak irekitzen dira, irekitzen ari dira bai.
Aldi berean, gaur egun arazo larriak dau-
de, hala nola krisi finantzario larriak, eko-
nomikoak, geopolitikoak, baita ere segur-
tasunik eza, pobrezia, bazterketa eta des-
berdintasuna gizarteen barruan. Baita
esklabotza ere, tamalgarria, negargarria.
Desberdintasun latzak herri eta estatu ba-
tzuen eta besteen artean. Gaur egun, ozto-
po oso handiak daude garapen bidean
dauden herrialdeek munduko ekonomian
integrazio handiagoa eta erabateko parte-
hartzea izan dezaten. Errealitatea da. Eta
horrela etorkinek gure kontzientziara jo-
tzen dute era nabarmen eta bortitzean.
Zinez uste dut maitasun, solidaritate eta

arreta bereziz begiratu beharko geniekeela
bizitza duin hobe baten bila bizitza hobe
baten abenturari ekiten dioten pertsonei.
Solidaritatez bai, eta erantzukizunez eta
arreta bereziz, galtzeko ezer ez eta irabaz-
teko zerbait lortzeari emigrantedeitzen
dugunari. Haserretu beharko ginateke,
sutu eta lotsatu, haiek itsasoan itota edo
mugetako hesi hiltzaileetan jipoituta hil-
tzen ikustean. Erronka berri horiei elkar-
tasunez, anaitasunez eta enpatiaz aurre
egin beharko genieke. Lekukoa gure esku
dugu. Justizia soziala.

Gaur egun, oztopo 
oso handiak daude

garapen bidean dauden
herrialdeek munduko
ekonomian integrazio

handiagoa eta erabateko
parte-hartzea izan

dezaten. Errealitatea da
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Julen Etxeberria

W
inter Se-
ries zesta-
puntako
txapelke-
taren au-
r reneko

ekitaldia irabazi dutela ospatzeko
denborarik ez dute izan Erika Mu-
gartegik (Markina-Xemein, Biz-
kaia, 2008) eta Arai Lejardik (Mar-
kina-Xemein, 2007). Astelehen
gauean jantzi zuten txapela, Du-
rangoko (Bizkaia) Ezkurdi fron-
toian, eta, atzo goizean goiz, esko-
lan zeuden. Behintzat, ongietorri
polita egin zieten. «Bideo bat jarri
digute, eta jende askok zoriondu
gaitu; askok ikusi zuten finala. As-
ko eskertzen dugu. Ea asteburuan
ospatu dezakegun», azaldu du
Lejardik telefonoaren bestaldetik.
Ondoan du Mugartegi. Txapela
irabazi berritan, lagundu dieten
guztiekin gogoratu dira; batez ere,
etxekoekin. 
Txapelketa biribila egin dute: bi
partida jokatu dituzte, biak irabazi
dituzte, eta ez dute set bakar bat
ere galdu. Hori guztia, bikoterik
gazteena izanda. «Oso pozik gau-
de. Lehen partida nagusitasunez

irabazi genuen [15-8 eta 15-4, He-
lena Barrenetxearen eta Eneritz
Lizardiren aurka]; finala, ordea,
askoz gogorragoa izan zen: bi sete-
tan irabazi genien Maiteri [Ortiz
de Mendibil] eta Maialeni [Aldaza-
bal], baina lasai-lasai gal geneza-
keen bigarrena, eta, agian hiruga-
rrena ere bai. Zorionez, emaitzari
buelta emanda irabazi genuen bi-
garrena», esan du Mugartegik. 
Zerbait izatekotan, bikote oso
sendoa izan dira, arrakalarik ga-
bekoa. «Aurrean ez ditugu tanto
asko egin, baina atzean bai», ze-
haztu du Lejardik. Biek argi dute
«mesede handia» egin diela elkar
horren ondo ezagutzeak. «Herri
berekoak gara, antzeko adina du-
gu [urtebete gehiago du Lejardik],
eta elkarrekin hasi ginen zesta-
puntako eskolan. Urte pila bat da-
ramagu elkarrekin jokatzen, eta
oso ondo moldatzen gara; hori
abantaila da», azpimarratu du
Mugartegik. Ez da elkarrekin ira-
bazi duten lehen txapelketa ga-
rrantzitsua. Iaz, 22 urtez azpiko
Europako txapeldun izan ziren
Tolosan (Okzitania). 
Bikotekidearen dohainak na-
barmentzeko eskatuta, Lejardik
aipatu du Mugartegik ez duela pi-
lotarik galtzen, eta errebesez asko
atzeratzen duela pilota. Bikoteki-
deak, berriz, harengatik esan du
oso sendoa dela atzean, eta eskui-
narekin min handia egiten duela.

Atzetik datozenen akuilu
Haiek txapela irabazteaz harago,
«oso pozik» daude txapelketa
«arrakastatsua» izan delako.
«Espero genuen jendea etorriko
zela partidak ikustera, baina ez
horrenbeste; frontoia bete egin
da. Pozgarria da, guretzat eta atze-
tik datozenentzat. Oso garrantzi-
tsua da etorkizunari begira. Orain
arte, mutilen partidak bakarrik
ikus zitezkeen telebistan, baina

txapelketa honi esker, gu ere irten
gara, eta jendeak ikusi ahal izan
du guk ere ondo joka dezakegu-
la», esan du Mugartegik. Luzaro-
rako etorri dira, eta, Lejardiren
ustez, txapelketak balioko du
neska gehiago animatzeko. «Ge-
ro eta gehiago gara. Markinan, le-
hen lau ginen, eta orain, hamar».     
Goranzko joerari eusteko, biek
eskatu dute aurtengoak segida
izan dezala. Baita hau ere: «Gus-
tatuko litzaiguke txapelketa luze-
agoa izatea: bikote gehiagok joka-
tzea edo bikote kopuru berak jo-
katuz gero, denak denen aurka
aritzea, ligaxka batean. Lasaiago
jokatuko genuke; aurtengo siste-
marekin, egun txarra baduzu, ka-
lean geratzen zara berehala. Mai-
lak gora egiteko balioko luke: zen-
bat eta gehiago jokatu, orduan eta
hobeto ariko ginateke», azaldu
du Lejardik. Eskaera bera egin

diete beste txapelketen antola-
tzaileei: «Kontuan har gaitzatela;
gu prest gaude jokatzeko, desira-
tzen gaude; horretarako entsea-
tzen dugu», esan du Mugartegik.
Ondo antolatua dute astea: bi-
tan entrenatzen dira, ordu erdiz,
eta asteburuetan partidak joka-
tzen dituzte. Biak hasi ziren oso
gazte, familiaren aurreko belau-
naldiei jarraituz: Erikaren aita Jo-
su Mugartegi Atain da, 1992ko
Bartzelonako Olinpiar Jokoetan
txapeldun izandakoa; Arairen ai-
ta, osaba eta aitona, berriz, AEBe-
tan aritu ziren. Batek puntista du
anaia ere, eta besteak, ahizpa:
Gorka Mugartegi eta Lur Lejardi.
Oso ohikoa da hori zesta-puntan,
eta areago Markinan, tradizio
handiko kirola baita han. Zestak
harrapatuak ditu biak. «Oso poli-
ta da, jokatzeko entretenigarria,
eta ikusgarria; dena dauka».

Erika Mugartegi eta Arai Lejardi
markinarrek irabazi dute Winter Series
txapelketaren lehenbiziko ekitaldia.
«Oso pozik» daude biak. Eskatu dute
aurrerantzean ere «apustu egin» dadila
emakumezkoen zesta-puntaren alde.

Luzarorako
etorri dira

Erika Mugartegi eta Arai Lejardi, Winter Series txapelketako txapelekin, herenegun, Ezkurdi frontoian. J. FONTANEDA / FOKU

Pozgarria da
horrenbeste jende 
etorri izana. 
Oso garrantzitsua da
etorkizunari begira»
Erika Mugartegi
Puntista

«Gustatuko litzaiguke
txapelketa luzeagoa
izatea eta partida
gehiago jokatzea;
lasaiago ariko ginateke»
Arai Lejardi
Puntista
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WINTER SERIES LEHIAKETAN 

ARITU DIREN PUNTISTEN 

BATEZ BESTEKO ADINA

Zortzi puntistak jokatu dute Winter

Series txapelketaren lehen ekital-

dian, eta haien batez besteko adi-

na 16 urtekoa da: Erika Mugarte-

gik eta Frida Watkinsek 14 dituzte;

Helena Barrenetxeak 15; Arai Le-

jardik 16; Maite Ortiz de Mendibi-

lek, Maialen Aldazabalek eta Ihart

Arakistainek 17, eta Eneritz Lizar-

dik 18. Etorkizuna ziurtatuta dago.  



Jon Eskudero 

Beste urtebetez abiatu du ibilia

Berria Txapelketak, eta indartsu

abiatu ere. Besteak beste, ostirale-

an jokatu ziren atariko kanpora-

ketetako lehen bi lehiak, eta etxe-

an aritu ziren taldeek ez zuten hu-

tsik egin. Hain zuzen,

Zaratamoko Upo Mendik 2-1 ira-

bazi zion Atauni, eta emaitza be-

rarekin garaitu zuen Amezketako

Zazpi Iturrik Sestaoko Lagun Ar-

tea. Hortaz, bi garaileak final-ha-

maseirenetan izango dira. Upo

Mendik Logroño Titin III.a elkar-

teari egingo dio aurre, eta Zazpi

Iturrik, Burlatako Zugarralderi. 

ZARATAMO

Upo Mendi (Zaratamo) 2

Ataun (Ataun) 1

Kanporaketa polita espero zen

Zaratamoko pilotalekuan, eta

bertan bildu ziren zaleek aski

gauza politak ikusteko parada

izan zuten. Gehiegi itxaron beha-

rrik gabe, kadeteen arteko parti-

dak piztu zuen zeresana. Gome-

zek eta Elorz II.ak ordezkatu

zuten Upo Mendi, eta Alberdik

eta Lopezek Ataun. Bada, Elorz

II.a eta Alberdi maila horretako

pilotari onenetakoak izaki, lehia

bizia eta ona izan zen. Borrokatua

izan zen hasiera, baina atzelari

bizkaitarrak azkar markatu

zituen aldeak. Elorz II.aren joari

aurre eginda aritu ziren gipuzko-

arrak; hots, bi pilotakada errebo-

tera jo zituen. Alberdi ahalegindu

zen aurrean jokoa nahasten, eta

tanto onak eskuratu zituen.

Ordea, azkenerako erraz irabazi

zuen Upo Mendik: 22-9. 

Emaitza hori tarteko, ataunda-

rrek ezinbestekoa zuten bigarren

partida irabaztea, eta ez zuten

hutsik egin. Pronostiko guztiak

hautsiz, Otaegik eta Contrerasek

22-14 menderatu zituzten Iglesias

II.a eta Galan. Ez zen halakorik

espero, baina irabazleek sendota-

sun erakustaldia eskaini zuten.

Aparteko distirarik gabe, baina

oso eraginkor jokatu zuten. Igle-

sias II.ak jokaldi interesgarriak

egin zituen, baina galdutako pilo-

tek kondenatu zuten. Gauzak

hala, nagusien arteko lehiak era-

bakiko zukeen guztia, eta zabalik

zegoen dena. Aurreikuspenen

arabera lau pilotariak maila ber-

tsukoak izanik, emozioa espero

zen, baina Upo Mendiko Iglesias

I.ak eta Elorz I.ak 22-11 irabazi

zieten Ataungo Kerejetari eta Loi-

diri. Neurketak ez zuen misterio

handirik izan, gauzak txukun

egitea aski izan baitzuten bizkai-

tarrek puntu erabakigarria lor-

tzeko. 

AMEZKETA

Zazpi Iturri (Amezketa) 2

Lagun Artea (Sestao) 1

Atariko bigarren kanporaketan

ere Bizkaiko elkarte bat eta Gi-

puzkoako bat lehiatu ziren, eta

kasu honetan gipuzkoarrek ira-

bazi zuten. Hori bai, ez zuten ha-

siera ederra izan, kadeteen arteko

partidan aise nagusitu baitziren

Sestaokoak. Lesio baten ondo-

rioz, pilotari garrantzitsu baten

hutsunea izan zuen Zazpi Iturrik,

eta horrek erabat baldintzatu

zuen norgehiagoka. Kolorerik ez

zen izan, Lagun Artea-ko Perezek

eta Quijanok 4-22 menderatu

baitzituzten Zazpi Iturriko Karre-

ra eta Karrera. Nahierara ibili zi-

ren garaileak aurrean zein atzean.

Kontuak aldatu ziren gazteen ar-

tekoan, dena den, gidoiak beste

aldera egin baitzuen. Faborito zi-

ren Armaolea eta Plazaola amez-

ketarrak, eta 22-5 irabazi zieten

Lagun Artea-ko Castillo eta Pere-

zi. Aurrelari amezketarrak itxura

dotorea eskaini zuen. 

Nagusien esku zegoen guztia.

Horrek erabakiko zuen dena.

Presioari aurre ongi eginda,

etxekoek ez zuten hutsik egin:

Gorostidik eta Belokik 22-9 ga-

raitu zituzten Sain de la Maza eta

Jimenez. Bi taldeek ordezko pi-

lotarien beharra izan zuten par-

tida honetarako, eta egoera ho-

rretara hobeki moldatu ziren zi-

ren amezketarrak. 

Bada, asteburu honetan atari-

ko beste bi kanporaketa jokatu-

ko dira. Batetik, Iurretako Ola-

buru eta Azkoitia ariko dira au-

rrez aurre, eta, bestetik, Markina

eta Zestoako Abantzu. Askoz

gehiago izan zen Lagun Onak-

eko bikotea, eta Prieto eta Morga-

etxeberiak 22-1 irabazi zieten Pi-

con eta Saezi.

Etxean 
geratu dira
garaipenak
Zaratamoko Upo Mendi kluba eta 
Amezketako Zazpi Iturri eroso sailkatu dira
Berria Txapelketako hurrengo faserako 

Upo Mendiren eta Ataunen arteko kadeteen partida. Irudian Alberdi ageri da pilota jotzen. MARISOL RAMIREZ / FOKU

21BERRIA
Asteazkena, 2023ko martxoaren 15a Kirola



Iñaki Berastegi 

Z
aila bada, ez da ezi-
nezkoa. Hori pen-
tsatu nahi dute re-
alzale guztiek. Izan
ere, Erroman 2-0

galdu eta gero, talde txuri-urdi-
nak zail dauka Europa ligako fi-
nal-zortzirenetako kanporaketa
gainditzea. Gutxienez bi golen al-
dearekin irabazi beharko du luza-
pena behartzeko, eta hiru golen
errenta behar du kanporaketa
zuzenean gainditzeko. Ez da ezi-
nezkoa, baina, aurrean daukan
taldearen jokatzeko modua eta
denboraldi honetan dituen zen-
bakiak ikusita, Jose Mourinhoren
taldeak kanporaketa nahiko bi-
deratuta daukala esan daiteke. Fi-
nal-laurdenetarako sailkatzeko,
Realak ezin du otsemearen atza-
parretan erori. Horretarako, fun-
tsezkoa izango da zaintza lana ho-
betzea eta erasoko jokaldiei ete-
kin handia ateratzea.
«Argi dago kanporaketa gain-

ditzea oso zaila izango dela, baina
badaukat esperantza. Ikusi nahi
dut Realak nola erantzuten duen
horrelako egoera batean. Erro-
mak diziplina handia du; aurkari

deserosoa da. Baina partidak joka-
tu egin behar dira. Bi areetan era-
ginkortasun handiagoa izan be-
harko du Realak». Salva Iriarte
Realeko jokalari eta entrenatzaile
ohiaren hitzak dira. Badu espe-
rientzia halako egoeretan; izan
ere, 1979-1980ko denboraldian,
UEFA txapelketan, Realak estu

hartu zuen Inter Milan. «3-0 gal-
du genuen Italian, baina kanpora-
keta gainditzeko aukera izan ge-
nuen, Atotxan 2-0 irabazita.
Gehien gogoratzen ditudan parti-
detako bat da. Jokatzeko eta bo-
rrokatzeko modua ikusgarria izan
zen. Kanporaketa irabazia zutela
uste zuten, baina gogotik sufritu
behar izan zuten aurrera egiteko.
Bihar halako zerbait gerta liteke».
Joaneko partidaren atarian ai-

patu bezala, Erromaren bertute
nagusiak kontraerasoan atera-
tzeko gaitasuna eta defentsako
lana dira. Ez du joko zirraragarria
egiten, baina aurkariaren hutsak
aprobetxatzen oso multzo trebea
da. Hiru gauza horiek eginda
menderatu zuen Reala Erromako
Olinpiar Estadioan, eta bihar, Re-
ale Arenan, ideia berarekin zelai-
ratuko da. «Garrantzitsuak diren
detaile txikiek erabaki zuten joa-
neko partida, eta bihar antzeko
neurketa espero dut, edo zertxo-
bait itxiagoa. Joanekoan, Erro-
mak ez zuen batere arriskatu, eta
bihar ere hala izango da. Reala
erakarri nahiko du, eta baloi bat
berreskuratzen duenean, azkar
eta zuzen jokatu. Egiten duenari
errentagarritasun handia atera-
tzen dio Erromak».  

Jokatzeko era «aproposa»
Realaren jokatzeko era Erroma-
rentzat «aproposa» dela uste du
Iriartek. «Baloia etengabe alde
batetik bestera mugitzen duen
talde bat baita. Bitartean, eurak
atzean itxita lasai daude, baloia
noiz berreskuratuko zain; 70 me-
troko lasterraldiak egiteko joka-
lari aproposak dituzte».

Beraz, Erromak antzeko parti-
da joka dezake Donostian. Eta Re-
alak? «Ideia ez da asko aldatuko.
Hori bai, huts gutxiago egitea
funtsezkoa izango da: erasoan ari
denean, atzealdea ondo zaindua
izan beharko du, eta, horrekin
batera, azken metroetan eragin-
korragoa izatea funtsezkoa da.
Gol bat azkar sartzen badu, Erro-
ma urduri jar daiteke, nahiz eta
ahulgune gutxi dituen».
Kanporaketa gainditzeko, bere

bertsiorik onena eman beharko
du Realak. Atzean sendo eta au-
rrean oso eraginkor aritu beharko
du, zenbakiek erakusten duten
moduan, Mourinhoren taldeari
golak sartzea zaila baita. Denbo-
raldi honetan, Udinesek eta Sas-
suolok baino ez dizkiote bi gol
baino gehiago sartu partida bate-
an. 
Hain justu, azken talde horren

aurka 3- 4 galdu zuen Italiako hi-
riburuko taldeak asteburuan, li-
gan. Edonola ere, badaude espe-
rantza sortzen duten bestelako
zenbakiak. Esaterako, Munduko
Txapelketaren ostean, etxetik
kanpo jokatu dituen sei neurke-
tetatik hiru galdu ditu. Badute
zeri heldu realzaleek.

Realak bi golen aldea atera behar dio Erromari. Salva Iriarte txuri-urdinen
entrenatzaile ohiak dio bi areetan «eraginkortasun handiagoa» beharko duela.

Atzaparretan erori gabe

Erromako Chris Smalling eta Realeko Take Kubo baloia eskuratzeko lehian. ETTORE FERRARI / EFE
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Badaukat esperantza.
Ikusi nahi dut Realak
nola erantzuten duen
horrelako egoera
batean»
Salva Iriarte
Realeko entrenatzaile ohia

‘‘

Ane Azkonak
kontratua berritu
du Athleticekin

FUTBOLA bAne Azkonak 2026.
urtera arte berritu du Athletice-
kin zeukan kontratua. Aurrelaria
2019-2020ko sasoian iritsi zen le-
hen taldera, eta 20 gol sartu ditu
108 partidatan. «Oso pozik nago
Lehen Mailan debutatzeko auke-
ra eman zidan kluban jarraitzea-
gatik. Gainera, agerikoa da ema-
kumeen futbolaren alde egiten
ari den apustua».

Anaitasunak
Kopako azken
fasea du jokoan

ESKUBALOIAbAnaitasunak

partida handia izango du gaur,

Espainiako Kopako hirugarren

kanporaketan. Nafarrek Ade-

mar Leon hartuko dute etxean

(20:00), eta, irabaziz gero, San-

tanderren jokatuko den azken

fasean izango dira. Bartzelona,

azken garailea, eta Blendio Sin-

fin, etxeko taldea, sailkatuta

daude jada. Beste sei taldeak

jakitea besterik ez da falta. Hiru-

garren fasera iristeko, Port Sa-

gunt kaleratu zuten aurreko fa-

sean nafarrek.

Partida parekatua izatea es-

pero da, Asobal ligako bi talde-

ek elkarren aurka jokatu dituz-

ten partidak halakoxeak izan

baitira. 29-27 irabazi zuen Anai-

tasunak Iruñean lehenengo,

eta, ondoren, Ademar Leonek

eskuratu zuen garaipena Leo-

nen: 32-31. 

Bestalde, Espainiako Ohorez-

ko Mailan, hiru euskal taldeek

jokatuko dute gaur. Bera Berak

BM Aularen aurka jokatuko du

Valladoliden, Beti Onak taldeak

Ro’Casa hartuko du etxean, eta

Zuazok Gijoni egingo dio bisita.

Hiru partidak 20:00etan jokatu-

ko dira.

Bilbo Basketek
galdu egin du
Turkian (95-85)

SASKIBALOIA bPorrot gogorra
izan zuen atzo Bilbo Basketek
Txapeldunen Ligan, Darussafa-
karen aurka (95-85). Lehen za-
tian neurketa sendoa jokatu zu-
ten Jaume Ponsarnaurenek, bai-
na bigarren zati kaxkar batek
garaipenetik aldendu zituen. Fi-
nal-laurdenetarako sailkatzeko
aukerak baditu oraindik, baina
mirari bat beharko du Bilbo Bas-
ketek. 



Ainhoa Sarasola Donostia

Sonetoak badu Karlos Linazasoro

erakartzen duen zerbait. 20 urte

zituela idatzi zituen lehenak, eta

«harrapatu» egin zuten. «Badi-

rudi gauza zaharkitu bat dela, oso

zurruna, eta ez da, justu kontra-

koa da: sonetoak oso modernoak

dira, oso malguak, eta gaur egun-

go edozein kezka edo ideia konta-

tzeko balio dute». Baita esanezi-

na dena ere; idazlearentzat, hori-

xe baita poesia. «Ez dugu bakerik

hartzen, eta berriro ere ari gara,

etengabe, esanezina esan nahian.

Eta esanezin hori poema da». Be-

rrehun sonetorekin osatu du Ni ez

naiz hamalau liburua. Aztarna

argitaletxean plazaratu du, eta,

Joxan Goikoetxeak zehaztu due-

nez, musikari ez ezik literaturari

ere lekua egiten jarraituko dute.

Sonetoen gaurkotasunaren eta

malgutasunaren lekuko izan lite-

ke Linazasororen liburua; idazle-

ak azaldu duenez, «gauza filoso-

fiko edo traszendentalez aparte,

ipuin bat, rap bat, ereserki bat eta

abesti modernoen remake bat»

ere bildu dituelako bertan, beste-

ak beste. Idatzitako ordenan jaso

ditu piezak; 2020ko abenduaren

7ko data du lehenak, eta 2021eko

irailaren 11koa azkenak. Eta, azal-

du duenez, 50 osatu zituen hasie-

ran, baina gustura ari zenez, idaz-

ten jarraitu zuen, 200 osatu arte.

«Sonetoak badu zu harrapatzeko

gaitasun bat; droga bat bezala da,

hasten zara, eta, gero, ezin duzu

utzi». Denboraldi «goxoa» igaro

zuen horiek guztiak idazten. 

Haren ustez, «%30 arkitektura,

eta %70 sormena» dira sonetoak,

eta badute «konplitu» beharre-

ko eskema bat. Baina «oso esker

onekoak» iruditzen zaizkio bera-

ri. «Sonetoak, niretzat behintzat,

beti gordetzen du sorpresa bat ba-

rruan. Idazten hasi, eta ez dakizu

zer esango duen eta zer esango di-

zun; berak eramaten zaitu zu, zuk

ez duzu gobernatzen, eta kontra

egitea oso zaila da. Baina beti gor-

detzen du sorpresa on bat; esku-

zabalak dira idazlearekin».    

Poeta idaztean zeren bila ari ote

den galderari erantzuteko, Maria

Zambranoren hitzak aipatu ditu

Linazasorok. «Hark esaten zuen

esanezina misterio bat dela. Mis-

terio bat dago; guk sekula ez dugu

jakingo zer den, eta beti horren

atzetik ibiliko gara, alferrik, nor-

malean porrot eginez». 

Ugaritasuna eta maitasuna
Alde banatan, Anjel Lertxundi eta

Juan Kruz Igerabide izan ditu Li-

nazasorok aurkezpenean —«ni-

retzat, omenaldi bat da hau», ai-

tortu du, esker onez—. Eta haren li-

burua xehe aztertu dute bi idazle-

ek. Hasteko, sonetoaren berezita-

sunez mintzatu da Lertxundi,

Oihenartekin XVII. mendean eus-

karara ere iritsi zela, eta, ordutik,

asko idatzi eta itzuli direla gogora

ekarrita. «Oihartzun handia izan

du sonetoak, seguru asko, badi-

tuelako bere arauen artean modu

batzuk —silabak, errima klaseak,

hamalau lerroak...— aukera ema-

ten dutenak soseguz lan egiteko».

Hala ere, zailtasun handiko mol-

dea dela ohartarazi du, «elemen-

tu dezente lotu behar direlako

musikaltasun bat lortzeko». 

Liburuaren muina bigarren so-

netoak azaltzen duela iruditu zaio

berari. Honela hasten da: «Zein

ote da gauza ilun guztien/ arrazoi

gordea? Nori galdetu?/ Zer miste-

rio nahi dugu argitu?». Eta hala

bukatu: «Erantzunak esanezinak

dira./ Zer da esanezina? Poesia».

Pieza horretan, Linazasorok poe-

sia definitzen du «esanezina esa-

tetik sortzen dela» adieraziz, Ler-

txundiren ustez. «Hau da, badira

giza izaeran, metafisikaren mun-

duan, inoiz argituko ez diren kon-

tuak, baina beti saiatzen gara gal-

dera funtsezkoak egiten; nor naiz,

nora noa, zein da munduan nire

zentzua... Gauza horiek guztiak,

berez, esanezinak dira bete-bete-

an, eta, hala ere, gizakiok, poetek,

galdera horiek egiten ditugu».

Haren ustez, horixe baita poeta-

ren egitekoa: galderak egiten eta

erantzuten jardutea. Eta poesia,

berriz, esanezina dena «ahal den

garbien, eta modu pertsonalene-

an eta iradokitzaileenean» adie-

razteko tresna bat, «esanezina-

ren mirari horretara hurbiltze-

ko». Horren ostean, beti porrota

datorrela gehitu du, lortu ezina-

ren porrota, eta hala ere, poetak

zeregin horretan segitzen duela.

Askotariko poemen eta baliabi-

de literarioen bitartez, beste poeta

batzuk, besteekiko harremanak

nahiz denboraren gaineko gogoe-

tak ekarri ditu liburura Linazaso-

rok, besteak beste, eta oparotasun

hori nabarmendu du Lertxundik.

«Nahiz eta ematen duen soneto-

ak makurtzen gaituela oso mun-

du itxi batera, liburuaren ezauga-

rri garrantzitsu bat, nire ustez, so-

netoen ugaritasuna da».

Liburuaren eta idazlearen beste

alderdi batzuk hartu ditu hizpide

Igerabidek. «Karlosen ezaugarri

bat da poesia egitean zintzo jar-

tzen dela; ironia erabiltzen due-

nean ere, ipuinetan baino askoz

ere maitakorragoa da». Gai na-

gusiak, berriz, existentzia, herio-

tza eta batez ere maitasuna dira,

haren iritziz. «Karlosen poemek,

eta hauek bereziki, errezoak diru-

dite, poesia erlijio bakarra bihur-

tu balu bezala. Eta, aldi berean jo-

lasa dago, baina nik hemen ikus-

ten dut haur bat jolas sinbolikoa

egiten, alegia, oso serio hartzen». 

Esanezinaren ideiaren bidetik,

liburua «egarri bat» dela iruditu

zaio Igerabideri, «nahiz eta gero,

inoiz ezin den ase». Eta poemetan

argiaren egarria ere sumatu du.

Haren ustez, «oso etxeko» po-

esia eta poesia unibertsala lotzen

eta aldarrikatzen ditu liburuak,

eta poeta askoren lanen oihartzu-

nak dakartza —eta izen-abizenez

aipatuta ere ageri dira hainbat—.

«Nik liburuan testamentu poeti-

ko bat ikusi dut, ‘hau da nire on-

darea’ esanez bezala».

Esanezinak hamalau lerrotan 

Karlos Linazasorok 200 soneto bildu ditu ‘Ni ez naiz hamalau’ liburuan b Molde zaharkitua eta zurruna
dela pentsa daitekeen arren, sonetoa «oso modernoa eta oso malgua» dela aldarrikatu du idazleak

Karlos Linazasorok —erdian— Anjel Lertxundi eta Juan Kruz Igerabide izan zituen aldamenean bere liburuaren aurkezpenean, atzo, Donostian. GORKA RUBIO / FOKU
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Sonetoak beti sorpresa
bat gordetzen du. Hasi,
eta ez dakizu zer esango
duen edo esango dizun;
hark eramaten zaitu zu»
Karlos Linazasoro
Idazlea

«Oso mundu itxi batera
makurtzen gaituztela
dirudien arren, sonetoen
ugaritasuna liburuaren
alde garrantzitsu bat da»
Anjel Lertxundi
Idazlea

«Karlosen poemek, 
eta hauek bereziki,
errezoak dirudite,
poesia erlijio bakarra
bihurtu balu bezala»
Juan Kruz Igerabide
Idazlea

‘‘



Bikotetxo kontuak

Agus Perez

A
urtengo dFeriako le-
hen egun ofizialean
Kataluniako Lali Ay-
guade Company eto-

rri da Gazteszenako aretora,
Runa izeneko lanarekin. Runa
izenburua katalanezko obra hon-
dakinaren ordaina izan daiteke,
edo beharbada runa alfabetoko
hizki bat, baina nik nahiago dut
lehenengo adierarekin geratu,
eszenan planteatu denak zerikusi

handiagoa izan duelako bikote
baten dekadentzia geldiezinare-
kin beste ezerekin baino.
Ilunean eta Miguel Marinen

musika iragarle bezain ingura-
tzailean bilduta hasi da guztia, lu-
rrean botata zegoen sofa batean
eserita zegoela bikotea. Une ho-
rren ostean, beste flashmoduko
eszena labur batzuk etorri dira,
eta gero ekin diote benetako kon-
takizunari. Behegainetik sakaba-
natuta etxe bateko denetariko
gauzak zeuden, eta emakumeak
patinete batean gurutzatu du es-
zena, bere haur izaera azpima-
rratu nahian agian, baina balite-
ke bikotearen hasierako elkarbi-
zitza alaia horrela islatu izana.

Hortik aurrera edozein bikote
arruntaren bizimodua aletu
digute dantzaren bidez, nahiko
era didaktikoan, dena esan
behar bada: bikotea nagusitzen
joan da, emaztearen soinekoak
adierazi digun bezala; ume bat
eduki dute besoen artean, era-
man duten izaratxo tolestuan
antzeman dugun bezala; gero
bikotearen haserrealdia etorri
da, musikaren dramatismoan
ulertu dugun bezala; eta azkene-
an zahartu egin zaigu bikotea,
Aiguaderen azpikogona balda-
rrean igarri dugun bezala. Gizo-
naren jantziak, ordea, ez dira ia
ezertan aldatu —beti gorde dute
beren izaera zarpailtsua— eta

oztopo nabaria izan dira mugi-
menduaren edozein definizio
maila zehazterakoan.
Emanaldia koloretsua, dina-

mikoa eta entretenigarria suerta-
tu da, eta, dantzaren arloari begi-
ra, argi dago maila ona daukatela
biek ala biek, baina beren hiztegi
koreografikoa ez zaigu aberasta-
sun handikoa iruditu, beharbada
Fanny Cleyraten proposamen
koreografikoaren ondorioz. Az-
ken finean, emanaldi osoan orain
dela 30 urte ikusten genituen
dantza-lanak etorri zaizkigu go-
gora, bai hain gai usatua hain era
usatuan tratatzeagatik, bai dan-
tzaren diseinua hain mugatua
izateagatik.

R
KRITIKA
Dantza
‘Runa’

Konpainia: Lali Ayguade Company.

Zuzendaritza artistikoa: Lali

Ayguade. Zuzendari laguntzailea

eta koreografoa: Fanny Cleyrat.

Musika: Miguel Marin. 

Lekua: Donostiako Gazteszena

aretoa. Eguna: Martxoak 13.

Mikel Lizarralde 

Gobernu Kontseiluaren atzoko
bileran emandako oniritziarekin,
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako
kultur politika datozen urteetan
gidatuko duen plana finkatu du
Eusko Jaurlaritzak: Kultura 2028
plan estrategikoa. Plan horrek
hurrengo sei urteetarako markoa
finkatzen du kultura politika pu-
blikoei dagokienez, eta 293 milioi
euroko aurreikuspen ekonomiko
bat ere egiten du 2023-2025 aldi-
rako —2025ean berrikusi eta osa-
tu egingo dute 2026-2028 aldira-
ko—. Bingen Zupiria Kultura eta
Hizkuntza Politikako sailburuak
aurkeztu zuen plana, bileraren
ostean.
Planak hiru ardatz orokor fin-

katzen ditu. Batetik, sorkuntza
sustatu nahi du. «Sorkuntzarako
aukerak handitzea eta talentu
sortzailea sustatzea da lehen ar-
datza». Planaren arabera, «kul-
tura bizia» izan nahi duen he-
rriak eta «bizirik iraun nahi duen
herriak» kultura sortzea «ezin-
bestekoa» da. Bestetik, euskal
sortzaileen ekarpena euskal gi-
zartearentzat eskuragarri jartzea
eta kulturaren eta kultur ondare-
aren transmisioa bermatzea ere
helburu nagusiak izango ditu pla-
nak: «Alegia, herri batek, bere

iraganaz gorde nahi duen eta hu-
rrengo belaunaldiei transmititu
nahi dien hori babestu, zaindu eta
gizarteratzea».
Plan estrategikoak zeharkako

bi konpromiso ere ezartzen ditu:
euskararen normalizazioa eta
sustapena, eta emakumeen eta
gizonen arteko berdintasuna.
«Euskadin kultura ezin da ulertu
euskaraz sortu, euskaraz eskaini
eta euskaraz gozatzen den kultu-
rarik gabe. Halaber, euskararen
biziberritzea ezin da ulertu eus-
karazko kultura sorkuntza eta es-
kaintzarik gabe». Gizon eta ema-
kumeen arteko berdintasunari
dagokionean, planak aitortzen du
emakumeek kulturan ere «baz-
terkeria» pairatu dutela. «Egoera
horrekin amaitu eta aukera ber-
dintasunean aurrera egitea, ema-
kume sortzaileen lana ikusaraz-
tea eta emakumeek utzi duten
kultura ondarea aitortzea» izan-
go du helburu planak.

Genero ikuspegia
Xede horiekin, lau helburu estra-
tegiko zehaztu ditu Jaurlaritzak.
Lehenengoa talentua garatzeko
aukerak ugaltzea izango litzate-
ke, eta hori lortzeko proposamen
zehatzak egiten ditu planak: tre-
bakuntza eta erresidentzia pro-
gramak indartu eta horien nazio-

artekotzea areagotzea; sortzaile-
en lan baldintzak hobetzea (fiska-
litatea, kontrataziorako gida eta
errolda); euskarazko idazleentza-
ko beka programak bultzatzea;
pizgarri fiskalak eta mezenasgoa
sustatzea; aldebiko nazioarteko
programak garatzea Quebecekin,
Flandriarekin eta Japoniarekin;
eta ikus-entzunezkoen sistema
garatzea, beste batzuen artean.
Bigarren helburua kultura es-

kaintza aberastu eta gizarteratzea
izango da, eta lau jardun lerro ze-
hazten ditu: euskal kulturaren

ikusgaitasuna eta hedapena area-
gotzea, irakurzaletasuna bultza-
tzea, artearen sistema garatu eta
sendotzea, eta eskaintza sendo-
tzea euskal gizarteari eta nazioar-
teari begira. Helburu horiek lor-
tzeko neurrien artean egongo li-
rateke, besteak beste,
Guggenheim Urdaibai proiektua-
ren oinarriak finkatzea, Liburute-
gien Aholku Batzordea bultza-
tzea, Bilboko Arte Ederren Muse-
oaren zabalpena, Arteder
proiektu berria, Euskal Artista

Sorkuntza eta transmisioa
sustatuko dituen plana
onartu du Jaurlaritzak
Kultura 2028 plan estrategikoak euskararen normalizazioan eta
emakume eta gizonen arteko berdintasunean eragin nahi du

Bingen Zupiria, atzo, Gasteizen eginiko aurkezpenean. MIKEL ARRAZOLA / IREKIA

Emakumeen Dokumentazio
Zentroa, museoetan eta arte zen-
troetan genero ikuspegia txerta-
tzea (hezkuntza programetan,
obren erosketan, erakusketetan,
egituren osaeran...) eta Gasteizko
Principal antzokia berritzea.
Eusko Jaurlaritzaren planaren

hirugarren lerro estrategikoa kul-
tura ondarea eta komunitateen
garapena uztartzea izango da, eta
horretarako hainbat proposamen
egiten ditu: Dokumentu Kudea-
keta Integralaren eta Dokumentu
Ondarearen Legea garatzea; Biz-
kaiko Labe Garaien ondare izen-
dapena eta gizarteratzea; inber-
tsio bereziak egitea, besteak beste
Albaolan, Urduñako (Bizkaia) ha-
rresian, Iruña-Veleian eta Donos-
tiako Miramar jauregian; Elkano-
ren memoria zentroa sortzea Ge-
tariako Zarautz jauregian; eta
klima larrialdiaren harira onda-
rea zaintzeko planak eta neurriak
ezartzea.
Laugarren helburua jauzi digi-

tala sustatu eta ahalbidetzea izan-
go da, eta, horretarako, eLiburu-
tegia hobetuko da, Euskariana gi-
zarteratuko da, eta Taula arte es-
zenikoen ondarearen bilgune
digitala eta Museotik plataforma
sortuko dira.
Kultura 2028 plan estrategiko-

ak, «auzolanean jarduteko kon-
promiso eta egiteko moduaren
printzipioari jarraikiz», gober-
nantzari lotutako mugarriak ere
identifikatzen ditu. Hain zuzen
ere, arlo horri lotutako helburu
batzuk ere finkatzen ditu: Kultu-
raren Euskal Kontseilua berran-
tolatzea eta indartzea; kultur sek-
torearekin etengabeko harrema-
nean sakontzea; sektoreak
sistema modura antolatu eta lan
egitea; Kulturaren Euskal Beha-
tokia indartzea eta beste behatoki
batzuekin parekatzea; kulturaren
balioaren eta eraginaren neurke-
ta sistematizatzea; eta kulturako
adierazleen neurketarako tresna
informatiko bat sortzea.

Euskal Artista
Emakumeen
Dokumentazio Zentroa
sortzea aurreikusten du
plan estrategikoak
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R
IRITZIA
Ibon Uribarri Zenekorta

Itzultzailea eta irakaslea

Bidaia 

sentimental bat

G
oizean, ohiko legez
egunkariak ikuska-
tzen hasi naizenean,
Oscarrek betetzen

zituzten orrien segidan Oe Ken-
zaburoren heriotzaren berria ere
topatu dut. Astindutxo bat era-
gin dit horrek barrenetan, zen-
bait urtetako nagikeria sendoa,
are ezinkizuna, gainditzeko gai
izan dena. Beraz, nire esperien-
tziaren zertzelada batzuk biltze-
ra jarri naiz. Abiapuntua, zalan-
tzarik gabe, 1994ko urriko egun
batean dago irmo finkatuta.
Mainzen nengoen, Immanuel
Kanti buruzko doktoretza tesi
bat aurrera ateratzeko ahalegi-
netan, eta irratian entzun nuen
lehenengo aldiz Oeren izena:
Nobel saria eman berri zioten.
Geroxeago telefono kabina bate-
ra joan nintzen, pentsatuz tesi
idazlanetan kide nuen Junichi-
rori eman behar niola berria,
emozio eta jeloskortasun puntu
batekin, saria jasotzen zuen
bigarren japoniarra baitzen,
pentsatuz poztuko zela itzel.
Baina guztiz erratuta nenbilen,
saria Oeri eman ziotela esan nio-
nean haserre bizia erakutsi zidan
eta. Ez nuen ulertzen zergatik
orduan, noski, baina egun har-
tan japoniera ikasteko matriku-
latu nintzen: aspalditik nuen
interesa, Mizoguchiren film
zaharretan eta Imamuraren gaz-
teagoetan oinarritua (geroago
etorriko zen Kitano). Gainera,
Oeren idazlanak aurkitzen eta
irakurtzen hasi nintzen, hasieran
alemanez, geroago gaztelaniaz,
itzulpenak ugaritu zirenean, eta
bakanen bat ingelesez, hutsune
batzuk betetzeko. Urtebete gero-
ago, Frankfurtera hurbildu zen
Oe irakurketa publiko bat egite-
ra, eta ekitaldiaren amaieran
zeharo harritu nuen gizona hiru
hizkuntzetako itzulpenak sina-
tzeko eskatu nionean. Harribi-
txiak balira bezala dauzkat gor-
deta. 
Kojintekina taiken (1964) izan

zen nire bataioa, Oeren eleberri
esanguratsuena ziurrenik. Espe-

rientzia pertsonala, izenburuak
dioen moduan, lazgarria, Hikari
seme gaixoaren jaiotza erdigu-
nean, hiri moderno estresagarri
baten zurrunbiloan, eta dena
ezusteko metaforez jositako
prosa indartsu, koloretsu batean
idatzia. Oek ahots deseroso bat
garatu zuen Japonia berri abe-
rats hartan, gaietan zein estiloan.
Nestbeschmutzer adierazgarria
erabiltzen dute alemanez (Bern-
hard datorkit burura), etxekalte
edo, etxearen irudi oso zehatza
eta mugatua dutenen begietan
betiere. Beraz, Junichiroren atse-
kabea partekatu baino, zaletu
egin nintzen izugarri; ez zen
hain arraroa ikuspuntu ezberdi-
nak izatea, Schopenhauer bai-
tzuen ikergai.
Geroko irakurketen artean,

Xiiku (1964) da agian nire idaz-
lan kuttunena. Paraxutista beltz
bat harrapatzen dute japoniar
mendialdeko herritxo batean,
Bigarren Mundu Gerran. Kultur
talka bortitza garatzen da
orduan tokiko haur txikitxo
baten eta harrapakin estralurtar
erraldoi haren artean, natura
gordin batek eskaintzen duen
antzeztokian. Urte batzuk geroa-
go, lehen orriak irakurri nituen
japonieraz, Oeren esperientzia
zuzena izateko eta itzulpen saio
bat egiteko, hau baita aukeran
itzuliko niokeen/nukeen idazla-
na, fedea (edo kemena) galdu ez
banu. Ironiaz, Kawabata Nobel
saridun ez hain kuttuna itzultzea
egokitu zitzaidan gero, baita
Murakami ere, Nobel saridun
izateko hautagai eternala.
Azken irakurketa aipagarria

Natsukaxii toxi e no tegami izan
zen, 1997an, argitaratu zenean,
gaztelaniaz oraingoan. Idazlea-
ren eskutitzak edo, jaioterrian,
Tokyon, Okinawan bizitakoak
ekarriz gogora. Hilabete batzuk
geroago, nire lehen egonaldia
egin nuen Japonian; Osakako
nazioarteko aireportuan hartu
nuen lur, orain itsasoaren erdian
hegazkin-ontzi abandonatu bat
baino ez den horretan, eta aste-
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BABESLEAK

beteko kultur bidaia egiteko
denbora hartu nuen, Fukuzawa-
ren jatorriaren bila Kyuxu uhar-
tean, eta Oeren jatorriaren bila
Xikoku uhartean, besteak beste.
Itsasontzi bat, zenbait tren eta
autobus baten laguntzaz iritsi
nintzen Ose herrixkara. Gipuz-
koar bailara estu tropikala aur-
kitu nuen han. Umeak ibaian
jolasten ikusi nituenean, Oeren

oroimina nire bihurtu zen egiaz
liburuaren benetako agertokian.
Egiten ari nintzen hizkuntz eta
kultur ikastaroari amaiera ema-
teko, idazlan bat idatzi eta bost
minutuko hitzalditxo bat egin
behar genuen japonieraz, eta,
noski, Oeri eskaini nion, eta
saritxo bat eman zidaten, gaine-
ra, Oe, oe, oe... Ahaztuxea nuen
aspaldiko laguna hil zait bart.

Oe Kenzaburo idazle japoniarra. YONHAP

Gaur jarriko dituzte
salgai Bob Dylanen
saioetako sarrerak

MUSIKA bDonostiako Kursaal
auditoriumean izango da Bob Dy-
lan musikari estatubatuarra uda-
ren atarian. Bi kontzertu emango
ditu han, ekainaren 19an eta
20an. Gaur zabalduko dute sarre-
rak erosteko aukera, 10:00etatik
aurrera, Kursaalaren webgunean.

Phyllida Barlow
artista ingelesa 
hil da, 78 urterekin

ARTEA b Phyllida Barlow eskulto-
rea erakusketa bat inauguratze-
koa zen maiatzean Txillida Leku
museoan (Hernani, Gipuzkoa).
Herenegun zendu zen, baina. Mu-
seoak, hala ere, aurrera jarraituko
du erakusketarekin, eta maiatza-
ren 23an inauguratuko dute.

Jose Luis Barberia
‘Zili’ bertsolari
leitzarra hil da

BERTSOLARITZA bHerenegun
zendu zen Jose Luis Barberia Zili
bertsolaria, 41 urte zituela. Hain-
bat txapelketatan ibilitakoa zen;
besteak beste, Nafarroako Ber-
tsolari Txapelketan, Bardoak txa-
pelketan eta Mariano Izeta eta
Xalto sariketetan.
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GAUR

Eguzkitsu
eta epel
Goizean, iparraldean hodei batzuk
agertuko dira, behe hodeiak gehienbat.
Goizak aurrera egin ahala, horiek
desagertu, eta zerua garbi geratuko
da. Haizeak hegoaldera egingo du
berriro. Tenperatura beroenak
lauzpabost gradu altuagoak izango
dira. Arratsaldean, kostaldean brisa ibiliko
da.

Eguraldia

b

Bermeo 9/18

b

Bilbo 8/20

b

Balmaseda 4/19

b

Guardia 3/17

b

Gasteiz 3/18 b

Agurain 2/17

b

Arrasate 5/19

b

Azpeitia 6/19

b

Durango 5/19

b

Donostia 7/19

b

Leitza 7/18

b

Baiona 8/18

b

Abaurregaina 3/14

b

Tutera 8/20

b

Iruñea 3/19

b

Tafalla 6/18

b

Donibane Garazi 6/17

b

Maule 7/17

b

Amurrio 4/18

BIHAR

Hegoaldeko 
haize harroa

Tenperaturak beste koska bat

egingo du gora, giro eguzki-

tsuak eta hegoaldeko haizeak la-

gunduta. Zerua nahiko garbi

egongo da, eta tenperatura al-

tuenek 20 graduak aise gainditu-

ko dituzte eskualde askotan.

Gauez ere tenperatura igo egin-

go da, baina gutxiago, eta goize-

an goiz freskura nabarituko da

barnealdeko zoko askotan. He-

goaldeko haizea zakar ibiliko da.

ISOBARA MAPA

EGUZKIA SORTU GORDE

07:25 19:18

ILARGIA EGUNA

Ilbehera Gaur

Ilberria Martxoak 21, asteartea

Ilgora Martxoak 29, asteazkena

Ilbetea Apirilak 6, osteguna

ITSASOA

Hegoaldeko haizea ibiliko da,

2ko indarrarekin; eguerdi ingu-

ruan ekialdera aldatuko da, 3ko

indarrarekin. Itsaso kizkurra era-

gingo du, eta eguerditik aurrera,

itsaskirria. Olatuak pixkanaka txi-

kitu egingo dira, 1,5-2 metrotik

metro bete ingurura.

ITSASALDIA ORDUA METROAK

Itsasbehera 03:27 1,52

Itsasgora 09:50 3,34

Itsasbehera 16:03 1,74

Itsasgora 22:33 3,4

JOERA

Ostirala, 17

Larunbata, 18

Igandea, 19

HAMAIKA

07:00:Hamaika 24. 07:30:EH24.

08:00:Miru. 08:30:Hamaika24.

09:00:EH24. 09:30:Hamaika 24.

10:00:EH24. 10:30:Hamaika 24.

11:00:Bizi musika. 11:30:KZK

News. 12:00:Gurean gaur magazi-

na. Martxoak 8. 14:00:Eguerdian

gaur. 15:00:KZK News. 15:30:11

leiho. 16:30:Bizi musika. 17:00:

Arratsaldean gaur. 17:30:Hamaika

24. 18:00:Arratsaldean gaur. 18:30:

Hamaika 24. 19:00:Arratsaldean

gaur. 19:30:Hamaika 24. 20:00:

KZK News. 20:30:Gurean gaur.

21:30:Kolpez kolpe. 00:30:Hamai-

ka24. 01:00:Kolpez kolpe. 

ETB 1

06:45:Marrazki bizidunak. 09:00:

Egun on Euskadi. 11:00:Adinberri.

11:35:Martin. 12:05: In english plea-

se. 12:20:Kerman mintzalagun bila.

12:25:Txoriene. 13:15: Joseba Ar-

giñano Sukalerrian. 14:00:Gaur

egun. 14:50:Eguraldia. 15:10: Ipa-

rraldearen orena. 15:20:Mara Mara.

15:45:Hitzokei. 16:50:Txoriene.

18:00:Biba zuek!. 19:45:Eguraldia.

20:00:Gaur egun. 20:50:EITB Kul-

tura. 21:00:Ez da posible!. 21:15:

Floorren arauak. 21:35:Mihiluze.

22:30:Piztu telebista. 23:30:Zine-

ma. Lurralde hotzak. 00:35:Tekno-

polis. 01:10:Hitzokei. 

ETB 3

07:00:Doraemon katu kosmikoa.

08:50:Magia eskola. 08:55:Zorio-

nak. 09:00:Super Dino. 09:25:Er-

nest eta Rebeka. 09:50:Milo. 10:10:

Remy eta Boo. 10:30:3 Ene Kantak.

12:40:Doraemon katu kosmikoa.

13:25:Mike miragarria. 13:30:Oum,

izurde zuria. 13:35:Mini ninjak.

14:00: Jakizu!. 14:05:Zorionak.

14:10:Presto! magia eskola. 14:30:

Ahizpak. 14:55:Andu berandu.

15:20:Gadget inspektorea. 15:40:

Danger Mouse. 16:00:Doraemon

katu kosmikoa. 16:50:Gormiti.

17:15:Lakebottom kanpamentua.

17:35:Altxor jagoleak. 18:00:Tib eta

Tumtum. 18:25: Jinglekids. 18:35:

Remy eta Boo. 19:00:Milo. 19:20:

Polly Pocket. 19:35:Ernest eta Re-

beka. 20:00:Ahaika. 20:10:Zorio-

nak. 20:15:Aberezeroak. 20:30:

Mini ninjak. 20:50:Ahizpak. 21:20:

Rocket Monkeys. 22:00:Lan bi-

txiak. 22:25:Doraemon katu kosmi-

koa. 23:40:Mutil neska txakur katu

sagu gazta. 00:05:Dave Spuden

mundu kaskarra. 00:25:Rabbid in-

basioa. 00:40:Bat Pat. 01:05:Hau

da Joey. 

KANALDUDE

12:00:Harri salda. 19:00:Harri sal-

da. 

ETB 2
08:45:Vascos por el mundo. 10:00:Teknopolis.

10:35:A bocados. 11:30:En jake. 13:55:Atrápame si

puedes. 14:58:Teleberri. 16:00:Eguraldia. 16:30:Esto

no es normal. 17:55:Nos echamos a la calle. 19:40:A

bocados. 20:40:Eguraldia. 21:00:Teleberri. 21:35:12

minutos. Estibaliz Urresolari elkarrizketa. 21:45:Kiro-

lak. 22:25:El conquis. 00:30:Te falta un Teleberri. 

ETB 4
10:20:Yo sé más que tú. 12:00:Date el bote. 12:55:

Lingo. 13:55:Euskolegas. 15:25:Mi querido Kli-

kowsky. 17:05:Vascos por el mundo. 17:25:A boca-

dos. 19:45:Historias a bocados. 20:25:Vascos por el

mundo. 21:30:Atrápame si puedes. 22:20:Zinema. El

viajero: El pueblo asesinado. 23:50:Zinema. Nadie lo

diría. 01:10:A bocados. 

La 1
06:00:Albistegia. 08:00:La hora de La1. 11:30:Ha-

blando claro. 14:10:Ahora o nunca. 15:00:Albisteak.

16:30:La Promesa. 17:25:Poldark. 18:25:El comodín

de La1. 19:25:El cazador. 20:30:Aquí la tierra. 22:00:

Viaje al centro de la tele. 22:50:Días de tele. 01:05:Co-

mando actualidad. 

La 2
09:55:La aventura del saber. 11:00:Dokumentalak.

13:00:Zinema. El día de la ira. 14:50:Dokumentala.

15:45:Saber y ganar. 16:30:Grandes documentales.

18:10:Documenta2. 19:25:Los conciertos de La2.

20:50:La2Express. 21:00:Brigada Tech. 21:50:Las

tres puertas. 22:50:Afganistan, la tierra herida.  

Antena 3
08:55:Espejo público. 13:20:Cocina abierta de Karlos

Argiñano. 13:45:La ruleta de la suerte. 15:00:Albiste-

ak.  16:30:Amar es para siempre. 17:30:Pecado origi-

nal. 18:30:Tierra amarga. 19:00:Y ahora Sonsoles.

20:00:Pasapalabra. 21:00:Albisteak. 21:30:Kirolak.

21:35:Eguraldia. 21:45:El hormiguero. 22:45:El círcu-

lo de los famosos. 

Tele 5
07:00:Albisteak. 09:00:El programa de Ana Rosa.

13:30:Ya es mediodía. 15:00:Albisteak. 16:00:Sálva-

me. 19:00:25 palabras. 20:00:Reacción en cadena.

21:00:Albisteak. 22:00:Supervivientes. 23:00:Desa-

parecidos. 00:50:Supervivientes.  

La Sexta
07:30:Aruser@s. 11:00:Al rojo vivo. 14:30:Albisteak.

15:45:Zapeando. 17:15:Más vale tarde. 20:00:Albis-

teak. 21:00:La Sexta Clave. 21:30:El intermedio.

22:30:Zinema. Testigo protegido. 00:40:Zinema.

Tempestad ártica. 02:15:Crímenes imperfectos. 

Cuatro
10:30:Alerta Cobra. 13:15:En boca de todos. 15:20:

Kirolak. 15:40:Todo es mentira. 18:00:Cuatro al día.

21:05:First dates. 22:50:Planeta Calleja. 

TF1
11:00:Les feux de l’amour. 11:50:Les douze coups de

midi. 13:00: Journal. 13:55:Telefilma. Les témoins

amoureux. 2022. 15:40:Telefilma. L’amour entre deux

pages. 2020. 17:30:Familles nombreuses: la vie en

XXL. 18:30: Ici tout commence. 19:10:Demain nous

appartient. 20:00: Journal. 21:10:The Resident.  

France 2
11:20:Chacun son tour. 11:55:Tout le monde veut

prendre sa place. 13:00: Journal. 13:55:Ça commence

aujourd’hui. 16:15:Affaire conclue, tout le monde a

quelque chose à vendre. 18:00:Tout le monde a son

mot à dire. 18:35:N’oubliez pas les paroles. 20:00:

Journal. 20:45:Un si grand soleil. 21:20:Telefilma. Le

siffleurs. 2021. 22:45:Derrière les barreaux, l’école. 

France 3
12:55:Météo à la carte. 14:10:Crimes parfaits. 16:15:

Duels en familles, le match des régions. 17:00:Slam.

17:45:Questions pour un champion. 18:30:Le 18.30.

20:00:Saveurs de saison. 20:20:Samedi d’en rire, la

quotidienne. 20:50:Tout le sport. 21:10:Secrets d’his-

toire. 23:00:Enquêtes de région. 23:55:La France en

vrai. 

Hollywood
12:15:Con el amor no hay quien

pueda. 13:40:Devuélveme mi

suerte. 15:25:Scary movie 3.

16:50: El señor de los anillos: el re-

torno del rey. 20:05: Como perder

a un chico en 10 días. 22:00: Mam-

ma mia!.

AMC
11:40:El vuelo. 13:50:The Ledge.

15:30:Operación Jaula. 16:30:La

venganza del hombre muerto.

18:25: ¡Viven!. 20:30:Código

abierto. 22:10:Pacto de silencio.



Zinema

Araba
Gasteiz
FLORIDA. Ikuslearen eguna: asteazkena.

As bestas 20:00
Creed III 20:15
El caftán azul 17:30
El hijo 19:45
El triángulo de la tristeza 17:15
Ellas hablan 17:00
Irati  17:30
Irati (JBA) 20:00
Los Fabelman 17:00    20:00    20:30
Mari(dos) 17:30    20:00
Saint Omer. El pueblo contra... 20:30
Sick of Myself 19:15
The quiet girl 17:00
GORBEIA ZINEMAK. Ik. eguna: asteartea.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 
19:30

As bestas 17:00
Avatar: El sentido del agua 3D 17:15
Creed III 17:20    19:45
Irati 17:15
Irati (JBA) 19:35
King, mi pequeño rey 17:25
Los Fabelman 19:35
Mari(dos) 17:20    19:30
Missing 19:45
Momias 17:45
Scream VI 17:00    19:35
To Leslie 19:45
Violeta, el hada traviesa 17:35
YELMO BOULEVARD. Ikuslearen eguna:

osteguna.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 
17:00    19:45    22:30

As bestas 18:30    21:30
Avatar: El sentido del agua 3D 21:15
Creed III 17:20    19:50    22:20
El gato con botas: El último deseo 

17:55
Irati 22:30
Irati (JBA) 17:30    20:00
King, mi pequeño rey 19:05
Mari(dos) 17:00    19:15    21:30
Momias 17:00    18:15    19:00    21:00
Scream VI 17:10    19:45    22:20
Todo a la vez en todas partes 20:00
Violeta, el hada traviesa 17:15

Bizkaia
Bilbo
COLISEO CINESA ZUBIARTE.
Ikuslearen eguna: astelehena.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 
16:05    19:35    22:20

Avatar: El sentido del agua 3D 16:45
Creed III 16:35    19:25    20:45    22:15
Guardianes de la noche... (JBA) 17:00
Irati (JBA) 18:50    21:25
La niña de la comunión 22:20
Mari(dos) 16:35    19:10    21:45
Momias 15:50    18:00    19:00    20:10
Scream VI 16:25    19:20    22:15
Violeta, el hada traviesa 16:45
GOLEM ALHONDIGA. 
Almas en pena de Inisherin (JBA) 

22:15
Anwar 20:00
As bestas 16:40
Creed III 22:15
El caftán azul 17:00
El caftán azul (JBA) 22:15
El hijo 22:15
El triángulo de la tristeza 19:25
Irati (JBA) 17:20    19:45    22:15
Je vous salue, Marie 17:00
La belleza y el dolor (JBA) 19:25
Mari(dos) 17:20    19:45    22:15
Momias 17:20
The quiet girl 19:45    22:15
Todo a la vez en todas partes 16:30
Todo a la vez en todas partes (JBA) 

19:25
MULTICINES. Ikuslearen eguna: astelehena.

As bestas 17:00    19:40
Cinco lobitos 20:00
El caftán azul 17:15    19:45
El triángulo de la tristeza 17:00
Irati (JBA) 17:15    20:00

Todo a la vez en todas partes 19:15
22:10

Violeta, el hada traviesa 16:00    17:30

Santurtzi
SERANTES. Ez dago emanaldirik.

Gipuzkoa
Donostia
ANTIGUO BERRI. Ik. eguna: asteazkena.

As bestas (JBA) 16:45    19:30    21:45
Creed III 19:45    22:15
El triángulo de la tristeza (JBA) 16:45

21:00
Irati (JBA) 16:45    18:00    19:15

20:30    22:15
La ballena (The Whale) 17:00    22:00
Mari(dos) 16:30    18:45    19:30    21:45
Saint Omer. El pueblo... 17:00    19:30
Scream VI 17:15    19:45
Scream VI (JBA) 22:15
CINESA GARBERA LUXE. 
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 

18:40    21:40
Avatar: El sentido del agua 3D 16:50
Creed III 16:40    19:40    22:30
Guardianes de la noche... (JBA) 16:00
Mari(dos) 16:35    19:10    21:45
Missing 22:40
Momias 15:45    18:00    20:15
Scream VI 16:25    19:20    22:15
PRINCIPE. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Almas en pena de Inisherin 19:30
21:45

As bestas (JBA) 17:15
El caftán azul 17:00    19:30    22:00
El hijo 17:00    22:15
El triángulo de la tristeza 17:15    19:15
Ellas hablan 20:15    22:15
Irati (JBA) 17:00    18:00    19:30

20:30    22:00
Los Fabelman 16:45    19:45
Mari(dos) 17:30    19:45    22:00
To Leslie 20:00    22:30
Todo a la vez en todas partes 16:30

19:30    22:00
Violeta, el hada traviesa 17:30
TABAKALERA. 
Des femmes... (JBA euskaraz) 

19:00
TRUEBA. Ikuslearen eguna: asteazkena.

El cielo no puede esperar 17:00
Sick of Myself (JBA) 18:45    20:45
The quiet girl 16:45
The quiet girl (JBA) 18:45    20:45
Bergara. Seminarixoa. Women 
Talking. 20:00.
Elgoibar. Laburbira. 21:00.

Errenteria
NIESSEN ZINEMAK. 
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

20:30
As bestas 21:00
Creed III 17:10    19:35    22:00
Irati 17:20
Irati (JBA) 19:40    22:00
Mari(dos) 17:00    19:25    21:40
Momiak 19:00
Momias 17:00
Scream VI 17:00    19:30    22:00
Violeta, el hada traviesa 17:00    18:45

Irun
OCINE MENDIBIL. 
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

22:30
As bestas 19:35    22:15
Creed III 16:00    18:10    20:20
El triángulo de la tristeza 22:00
Guardianes de la noche... (JBA) 15:50
Irati 16:00    20:20
Irati 18:10
Mari(dos)16:00    18:30    20:30    22:30
Momias 16:00    16:45    17:45
Scream VI 18:00    19:30    20:20

22:45
Todo a la vez en todas partes 22:30
Violeta, el hada traviesa 18:00

Usurbil
CINESA URBIL. 
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

18:50    21:40

Nafarroa
Iruñea
GOLEM BAIONA. Ikuslearen eguna:

asteazkena.

Almas en pena de Inisherin 20:00
22:15

Creed III 19:45    22:15
El triángulo de la tristeza 16:30    19:30

22:15
Irati (JBA) 17:15    20:00    22:15
Los Fabelman 16:30
Mari(dos) 17:15    20:00    22:15
Momias 17:30
Todo a la vez en todas partes 16:45

19:30    22:15
GOLEM LA MOREA. Ikuslearen eguna:

astelehena.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía 
19:45    22:30

As bestas 20:00
Avatar: El sentido del agua 3D 16:30

20:30
Creed III 17:15    20:00    22:30
Irati 17:15    20:00    22:30
Irati (JBA) 17:00    18:30    19:45

21:30    22:30
Los Fabelman 16:30    19:30
Mari(dos) 17:15    20:20    22:30
Missing 22:30
Momiak 18:30
Momias 16:20    18:25
Scream VI 17:15    20:00    22:30
Todo a la vez en todas partes 17:00

19:45    22:30
Todo a la vez en todas partes (JBA) 

22:30
Violeta, el hada traviesa 16:30    17:30
GOLEM YAMAGUCHI. Ikuslearen eguna:

asteazkena.

918 gau (JBA) 19:00
As bestas 19:30
El caftán azul 17:00    19:30
La ballena (The Whale) 17:00
La ballena (The Whale) (JBA) 20:00
La belleza y el dolor (JBA) 20:30
Tár 16:45
The quiet girl 16:20    00:00
The quiet girl (JBA) 18:25
To Leslie 16:20

Tutera
OCINE. 
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

17:00    21:30
As bestas 20:30
Avatar: El sentido del agua 3D16:30

20:15
Creed III 16:00    18:15    20:30    22:45
El gato con botas: El último deseo

16:00
Guardianes de la noche... (JBA) 16:00
Irati 20:00    22:10
King, mi pequeño rey 18:00
Los Fabelman 22:15
Mari(dos)16:30    18:30    19:30    20:30

22:30
Missing 20:10
Momias 17:00    17:45    18:45
Scream VI 16:00    18:00    19:30

20:20    22:40
Todo a la vez en todas partes 22:00
Violeta, el hada traviesa 16:00    18:20

Uharte
YELMO ITAROA. Ikuslearen eguna:

osteguna.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía
17:00    19:30    22:00

As bestas 21:00
Avatar: El sentido del agua 3D 17:30

21:20
Creed III 20:05
Irati 17:15    19:35
Irati (JBA) 21:55
Mari(dos) 17:20    19:30    21:40
Momias 17:00    17:35    19:00    20:30
Scream VI 17:10    17:35    19:45    22:20

22:30
Violeta, el hada traviesa 18:00

Viana
LAS CAÑAS. 
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

17:20
As bestas 19:40
Avatar: El sentido del agua 3D 18:00
Creed III 17:20    19:50
El piloto 19:50
Irati 17:35    20:00
Irati (JBA) 19:30
King, mi pequeño rey 17:30
Los Fabelman 19:30
Mari(dos) 17:15    19:30
Momias 17:30
Scream VI 17:10    19:45
Violeta, el hada traviesa 17:45

Nafarroa Beherea
Donibane Garazi. Le Vauban. 
Pompon Ours. 15:30. La chambre des 
merveilles. 20:30. 
Donapaleu. St. Louis. Alibi.com 2. 
18:00. Les choses simples. 18:00. 
The Whale. 20:30. Marlowe. 21:00. 

Zuberoa
Maule-Lextarre. Baitha. L’Astronaute. 
18:00. Les têtes givrées. 18:00.  Empire 
of light. 20:30. Goutte d’or. 20:30.

Los Fabelman 17:00    19:30
Saint Omer. El pueblo contra... 17:15
Sick of Myself 17:30    20:00
The quiet girl 20:00

Barakaldo
COLISEO CINESA MAX OCIO.
Ikuslearen eguna: astelehena.

Ant-Man y la Avispa: Quantumanía
16:15    19:15    22:10

As bestas 18:55
Avatar: El sentido del agua 3D 18:30

21:15
Creed III 16:20    17:45    19:05    20:35

21:55
Creed III (JBA) 21:25
El gato con botas: El último deseo

16:20
El piloto 19:50    22:35
Guardianes de la noche... (JBA)15:50

22:30
Irati (JBA) 16:10    18:50    21:30
King, mi pequeño rey 16:00
La niña de la comunión 22:40
Mari(dos) 16:35    17:20    19:10    21:45
Missing 17:40    22:35
Momias 15:45    16:40    18:05    19:00

20:20
Scream VI 16:25    19:20    20:25    22:15
Scream VI (JBA) 18:35
Terrifier 2 19:30    21:55
Violeta, el hada traviesa 15:55    17:10

18:15
YELMO MEGAPARK. 
As bestas 22:15
Avatar: El sentido del agua 3D 22:00
Creed III 17:20    19:50    22:30
El gato con botas: El último... 17:45
Guardianes de la noche... (JBA) 17:10
Irati 19:30
Irati (JBA) 21:50
Mari(dos) 17:00    19:10    21:20
Momias 18:15    20:00    20:15
Scream VI 17:10    19:45    22:20
Violeta, el hada traviesa 18:00

Basauri
SOCIAL ANTZOKIA. Ez dago emanaldirik.

Durango. Zugaza. El caftán azul. 
19:00. Mari(dos). 19:00. Scream VI. 
19:00.

Getxo
LAUREN GETXO. Ik. eguna: asteazkena.

Creed III 20:00
El caftán azul 17:00    19:50
El hijo 17:00
Irati 19:50
Irati (JBA) 17:00
King, mi pequeño rey 17:15
Los Fabelman 19:50
Mari(dos) 17:00    20:00
Momiak 17:30
Momias 19:30
The quiet girl 20:00
Violeta, el hada traviesa 17:30

Leioa
YELMO PREMIUM ARTEA. 
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

17:30    20:10    22:00
As bestas 21:30
Avatar: El sentido del agua 3D 17:50
Creed III 17:00    19:30    21:50
El gato con botas: El último deseo

17:05
El hijo 17:20
Irati 19:20
Irati (JBA) 21:40
Mari(dos) 18:10    20:20    22:30
Missing 22:45
Momias 17:40    18:00    19:40
Scream VI 17:10    19:45    22:20

Portugalete
DOCK BALLONTI. 
Ant-Man y la Avispa: Quantumanía

20:15
As bestas 19:15
Creed III 16:10    18:10    20:10    22:25
Irati (JBA) 16:05    18:10    22:25
Los Fabelman 22:00
Mari(dos) 16:10    18:10    20:30    22:20
Momias 16:30    18:15
Scream VI 16:05    18:05    20:00

22:20

EKITALDIAK

ARETXABALETAAmeli ipuin

kontaketa, Amaia Elizagoi konta-

lari dela.

bGaur, 18:00etan, liburutegian.

ATARRABIACannibal Corpse,
Dark Funeral, Ingested eta 

Stormruler.

bGaur, 17:30ean, Totem aretoan.

BILBOPiotr Anderszewski.

bGaur, 19:30ean, Filarmonika

elkartean.

BILBOBas(h)oan II. Beñat Axiari,

Joseba Irazoki eta Julen Axiari.

bGaur, 19:30ean, Euskal Itsas

Museoan.

DONOSTIA Sexberdinak. Tantta-

ka Teatroaren antzezlana.

bGaur eta bihar, 18:30ean, San

Telmon.

DONOSTIA Ihirdantza ikuskizu-

na,  Amaia Elizaran dantzari dela.

bGaur, 16:45ean, Viktoria

Eugenian.

EIBARBasoa. Artea eta ekolo-

giaren ikuspuntutikmahai ingu-

rua. Hizlariak: Mikel Jauregi Ore-

gi, Mikel Garate Arakama eta

Jose Angel Lasa Garikano.

bGaur, 19:00etan, Portalean.

GASTEIZAnari, gitarratik lumara

solasaldia, Anarirekin.

bGaur, 19:00etan, Aldabe gizarte

etxeko liburutegian.

IBARRAMartha Escudero ipuin
kontalaria. 

bGaur, 18:00etan, kultur etxean.

LARRABETZUAssata Shakur.

Autobiografia bat. Joseba Sarrio-

nandiaren hitzaldia.

bGaur, 19:00etan, Errebalen.

LEZO Los perros. Led Silhouette-

ren antzezlana.

bGaur, 19:30ean, Gezalan.

OÑATIOsakidetza hilzorianma-

hai ingurua. Hizlariak: Jesus Oña-

te eta Markel Brouard.

bGaur, 18:30ean, kultur etxean.

ONDARROAPalestinako emaku-

meen errealitatetik bertsora.

Onintza Enbeita eta Nadia Ne-

mehren eskutik.

bGaur, 18:30ean, Etxelilan.

Agenda osoa

ikusteko, 

hemen duzu

www.berria.eus-

erako lotura

Avatar: El sentido del agua 19:15
Creed III 16:20    19:10    22:00
Guardianes de la noche... (JBA)

21:45
Irati (JBA) 19:00    21:45
Mari(dos) 16:35    19:10    21:45
Missing 19:10
Momias 16:35
Scream VI 16:25    19:20    22:15

Lapurdi
Baiona
CGR CENTRE. 
Alibi.com 2 16:00    18:15    20:30

22:30
Ant-Man et la Guêpe: Quantumania 

15:30    22:20
Asterix et Obelix: L’Empire du milieu 

11:00    13:45    16:00    18:00
Creed III 11:00    13:45    16:00    20:10

22:20
Etugen 20:00
Les petites victoires 11:00    13:45

16:00    18:00    20:15
Pas bêtes ces toons! 14:00
Pattie et la colère de Poséidon 11:00

16:00
Sacrées momies 11:00
Sage-Homme 11:00    13:45    18:00

20:10
Scream VI 15:30    18:00    20:00

22:20
Scream VI 3D 13:40
The Whale 22:20
Women Talking 22:20
L’ATALANTE. 
Emily (JBA) 16:30    20:45
Empire of light (JBA) 16:15
Goutte d’or 18:30
Houria (JBA) 16:00    21:00
La Syndicaliste 14:00
Le lion et les trois brigands 14:45
Mon crime 14:30    19:00
Sois belle et tais-toi! 18:00
Toute la beauté et le sang versé (JBA)

20:30

Angelu
MONCINE. 
65 - la Terre d’avant 13:45    17:45

21:00
Alibi.com 2 11:15    15:45    19:00
Ant-Man et la Guêpe: Quantumania

21:30
Asterix et Obelix: L’Empire du milieu

11:00    14:00    16:30
Crazy Bear 15:45    19:30    21:30
Creed III 14:00    16:30    21:00
En plein feu 17:45
La chambre des merveilles 11:15

16:30    19:00
La Syndicaliste 20:00
Le lion et les trois brigands 11:00

15:45
Les petites victoires 13:45    17:45
Mon crime 14:00    16:30    19:00
Sacrées momies 11:00    13:45
Scream VI 14:00    19:00    21:30
The Fabelmans 11:00
The Fabelmans (JBA) 20:00
The Son 11:15
The Son (JBA) 11:15

Donibane Lohizune
LE SELECT. 
Comme une actrice 19:00
Emily (JBA) 17:30    20:30
Et l’amour dans tout ça? 15:00
Houria (JBA) 15:00    18:45
La chambre des merveilles 16:30

21:00
La Syndicaliste 17:30
Le lion et les trois brigands 14:30
Les complices 20:30
Les petites victoires 14:30
Mon crime 16:30    18:45
Sage-Homme 14:15    21:00
The Whale (JBA) 21:00
Women Talking (JBA) 15:30
Getaria. Getari Enea. Tove. 14:15. Le 
barrage (JBA). 16:15. 9 jours à Raqqa. 
18:00. La Syndicaliste. 20:30. 
Hazparne. Haritz Barne. Mon crime. 
20:30.
Hendaia. Les Varietes.  La 
Syndicaliste. 16:15. Creed III. 18:30. 
The Fabelmans (JBA). 20:30.
Kanbo. Aiglon. Les petites victoires. 
16:00. La chambre des merveilles. 
18:00. The Whale. 20:30.

Miarritze
ROYAL. 
Emily (JBA) 14:00    20:50
Empire of light (JBA) 16:00    18:00
La Syndicaliste 11:00
Le ballon rouge 17:05
Le lion et les trois brigands 11:00

15:35
Les gardiennes de la planète 14:00
Mon crime 14:00    18:30
N’oublie pas les fleurs 16:30
The Fabelmans (JBA) 18:10
The Son (JBA) 20:30
The Whale (JBA) 11:00    20:15
Urruña. Itsas Mendi zinema. Arrête 
avec tes mensonges. 13:10. Le lion et 
les trois brigands. 15:00. Les 
gardiennes de la planète. 16:30. The 
Son (JBA). 17:55. The Fabelmans (JBA). 
20:00.

Sage-Homme, Jennifer Devoldere zuzendariaren filma. BERRIA
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R
EKOGRAFIAK
Lander Arretxea

Ez-pastelak

T
entagarria da gogoko
generoaren zerrenda
luzeari segi eta bide
horretatik ez irtetea.

Thrillerrak suspense zalea baza-
ra, Filmineko dokumental sari-
tuak zirkulu intelektualetan zer
esan izan nahi baduzu, komedia
erromantiko arinak zure bihotz
zauritua nahi baduzu miazkatu.
Baina ezin dira egunero maka-
rroiak bazkaldu. Urdailak eta bu-

ruak, biek eskertzen dute menua
pixka bat aberastea.
Horregatik hasi naiz, nire in-

somnio gauetan, zuekin parteka-
tzeko otordu exotikoagoen bila.
Plataformen putzu ilunetan ara-
katu eta algoritmoak sekula go-
mendatuko ez lizkidakeen edu-
kiak hautatzen ditut, zer topatu-
ko. Lehenengo aleak Is it cake?
du izena. Ez da metafora bat; Net-
flixek 2022an plazaratu zuen

saioaren funtsa izenburuko gal-
dera erantzuten asmatzea da. Si-
netsi edo ez, AEBetan pastel itxu-
rarik ez duten pastelak egiten di-
tuen industria oso bat dago, bere
txapelketa, bere merkatu eta
bere izarrekin. Haien denbora ze-
regin horri eskaintzen dioten
zortzi laguneko kuadrilla da pro-
tagonista. Parean jarri dieten ob-
jektu multzoaren artean, tarta
zein den asmatu behar dute lehe-

nik. Sei baloi, demagun, eta haie-
tako bakarra da jateko modukoa.
Azkarren asmatzen duten lehe-
nengo hirurek soilik egiten dute
aurrera.
Behin hirukotea osatuta, haiei

dagokie sukalde lanetan jartzea.
Misio berarekin: pastel itxurarik
batere ez duen pastela sortzea.
Telebistaren magia zer den, ha-
mar minutuan laburtzen dituz-
ten zortzi ordu dituzte horretara-
ko. Amerikarrak dira, eta antze-
maten zaie: beren iragan
gorabeheratsua, beren amets
handi eta inspiragarriak...Telesail
bateko pertsonaiak dirudite de-
nek. Famatuen txanda da or-
duan, jakina baita ezin dela su-

kalde saiorik egin ospetsurik
gabe. Lehiakide bakoitzaren pas-
tela —demagun jostailu itxura-
koa— haren antza handia duten
bost objekturekin batera aurkez-
ten diete hiru pertsona ezaguni.
Amarruzko objektua zein den as-
matzen ez badute, lehiakideak
10.000 dolar irabaziko ditu.
Zalantzan nago zer ote den ha-

rrigarriagoa: inork hainbesteko
lana hartzea ez-pastelak egiten;
ikuslearen begia hain ondo en-
gainatu ahal izatea; edo jakitea
bilera bat izan zela, non saioa
ekoiztea ideia bikaina zela ondo-
rioztatu baitzuten. Tira, bi bilera,
gutxienez: bigarren denboraldia
izango duela erabaki dute. 

Urtzi Urkizu 

Lehen denboraldian bezala, au-
rreiritziak kolokan jarri eta ho-
riek apurtzen laguntzeko xedea
du ETB1eko Abiapuntua saioak.
Baina, oraingoan, berrikuntza
batekin dator saioa: astero, sei
gazte ezberdin izango dira prota-
gonistak —aurreko denboraldi
osoan sei gazte izan ziren atal guz-
tietako parte hartzaileak—. 
Binaka, zenbait gairekin lotu-

tako errealitateak ezagutuko di-
tuzte gazteek; eta, jakin gabe no-
rekin topo egingo duten, galdera
sorta bat erantzungo dute, gaiari
buruz dituzten aurreiritziak eta
pentsamoldeak azaleratzeko.
Errealitate horietan murgildu os-
tean, sei gazteak Xabier Madaria-
garekin elkartuko dira, eta auke-
ra izango dute bizi izan duten es-
perientzia ikusteko, aztertzeko
eta eztabaidatzeko. Bertan jakin-
go dute ikus-entzuleek gazteen
iritziak eta pentsamenduak alda-
tu diren ala ez. Bihar hasiko da
ETB1 bigarren denboraldia ema-
ten, 22:30ean.
Unai Iparragirre ETBko zuzen-

dariak zera nabarmendu du:
«Denboraldi honek saioaren ma-
miari eta espirituari eusten dio:
gazteek  errealitate diferenteak
bizitzea da funtsa, eta, ondoren,
hausnarketa egitea. Horretan
dago, gainera, saioaren arrakas-
taren gakoa».
David Castaño Abiapuntua-ko

zuzendariak iragarri duenez, lan-

duko dituzten gaien artean hauek
daude: gorputz ez-normatiboak,
maitasuna, arrazakeria, bizitzeko
ereduak, sare sozialak, genero
berdintasuna, genero identitate-
ak eta animaliak.

Esperimentuak
Denboraldi berriko lehen atalean,
gorputz ez-normatiboak dituzten
hainbat pertsonaren errealitatea-
ren berri izango dute. Horretara-
ko, Madariagak sei gazte gonbi-
datuko ditu pertsona horiek jasa-
ten dituzten aurreiritzien eta
oztopoen inguruan hausnartze-
ko.

Akondroplasia duen 29 urteko
gazte baten errealitatea gertutik
ikusiko dute gazteek, eta lodita-
sunagatik bizitzako hainbat espa-
rrutan epaituta sentitu den 25 ur-
teko emakume baten testigan-
tzak ere ezagutuko dituzte.
Horrez gain, ezkerreko besoa
ondo garatu ez zitzaiolako hura
ebaki behar izan zioten 30 urteko
gazte batekin egongo dira. Espe-
rimentu baten bitartez, gainera,
sei gazteek beren larruan biziko
dute zer den itxura fisikoagatik
epaitua izatea. 
Castañok azaldu duenez, espe-

rimentuek tarte garrantzitsua be-

teko dute bigarren denboraldian:
«Herritarren jokabideak eta au-
rreiritziak azaleratuko dira. On-
dorio batzuk harrigarriak egin
zaizkigu». Esperimentu horiek
EITBren webgunean ere ikusi
ahalko dira, zatika.
Programako zuzendariak aipa-

tu du errealitate desberdinen au-
rreiritziak apurtu egin nahi dituz-
tela. «Saioaren helburua da gure
aurrean ispilu bat jartzea». Era
berean, Castañok azaldu du Ma-
dariaga gazteekin elkartzen de-
nean «hausnartzeko gune bat»
sortuko dela. «Iritzi trukean ari-
tuko dira gazteak saioan».

‘Abiapuntua’ saioaren bigarren
denboraldia bihar hasiko da, ETB1en
Zortzi atal emango dituzte, bakoitza gai bati buruzkoa b Gorputz ez-normatiboez ariko dira bihar

Abiapuntua saioan parte hartuko duten gazteetako batzuk, Xabier Madariaga aurkezlearekin. ETB

Europan 
127 kazetari 
daude preso

ISTANBUL bKazetarien Segurta-
sunerako Europako Kontseiluak
argitara eman duenez, 2022. ur-
tearen amaieran 127 kazetari zeu-
den preso Europan —tartean, Pa-
blo Gonzalez, Polonian—. Turkian
daude kazetari preso gehien: 52.
Bielorrusian 32 kazetari daude
espetxeratuta. Errusian 22 kaze-
tari daude preso, eta Ukrainan,
14. Kopurua %60 handitu da au-
rreko urtearekin alderatuta.

‘Review Ukraina’
EITBren Instagram
eta Tiktok sareetan

KIEV bErrusiak Ukraina inbaditu
zuenetik urtebete bete zenean,
EITBko zenbait kazetari herrialde
horretara joan ziren. Han bizita-
koaz hitz egin eta hausnartzeko,
zazpi bideo egingo dituzte Re-
view Ukraina izenburuko tarte-
an. Instagramen eta Tiktoken
ikusi ahalko dira bideoak. Hila-
ren 21ean, EITBren Youtubeko
kanalean jarriko dituzte.

Tokikomen 
10. urteurreneko
jardunaldiak 24an

GETXO bKomunikabideak etor-

kizuna ehuntzen lelopean, Toki-
komek jardunaldiak antolatu
ditu hilaren 24rako. Getxon (Biz-
kaia) egingo dituzte. Parte har-
tzaileen artean, hauek egongo
dira: BBCko Jason Gibbins eta Pe-
ter Sherlock, Galesko Caerphylly
Observer-eko Richard Gunner,
Norvegiako toki hedabideen el-
karteko Tomas Bruvik eta IKTe-
tan aditu Karma Peiro.
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SUDOKU  ERRAZA SUDOKU  EZ  HORREN  ERRAZA

Denbora-pasak

AURREKO ERANTZUNAK 

          
1                       2                    3                    4                   5                    6                   7                   8                    9                  10                11                12

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8

9

10

HITZ  GURUTZATUAK 

Ezker-eskuin. 1. Ibilgailuak aparkatzeko tokiak. 2. Irlandako itsasoko uhartea. Izaki bizidunen egituraz aritzen

den zientzia. 3. Edertzen edo itxura hobetzen duten gauzez hornitu. Lurraren azala osatzen duten gai ez

organikoak, mineralak. 4. Bizkarrezurraren behealdeko hezurra, bat eginiko bost ornok osatua. Neurri sistema

hamartarreko edukiera unitate, dezimetro kubo baten baliokide. 5. Distiratsu, argi. Irakeko bigarren hiri

handiena. 6. Behialako piraten gustuko edari bizi. Eskularruz egiten den pilota jokoa. 7. Bizkaieraz, irrintzilari.

Kontsonantea. 8. Gertaera harrigarri. Musika nota, eskalan lehenengoa. 9. Oraren kume, txakurkume. Lekua.

10. Ezpainetatik eztarrira hedatzen den barrunbe. Azaletik erreta edo gutxi erreta dagoen jakiaz esan ohi da.

Goitik behera. 1. Gipuzkoako udalerria da Villabonarekin batera. Zergatikoa, arrazoia. 2. Bularraren goialdea,

papoa. Odolean daramagun faktorea. 3. Ez dagokio aipatzen den garaiari. 4. Kontsonantea. Emakume izena. 

5. Jaurtigai astunak jaurtitzeko erabiltzen den artilleriako pieza astun. Sahats. 6. Bi hagaz eta haien artean

ezartzen diren ohol batzuez osaturiko ohe modukoa, bereziki hilotzak garraiatzeko erabiltzen zena. Ipar Euskal

Herrian, korrokada, korroskada. 7. Bi eta bi. Su armetako jaurtigaia. Kontsonantea. 8. Euskal interjekzioa.

Lasarte-Oria udalerriko auzo nagusia. 9. Arte erakusketa baten antolatzaile den aditua. 10. Emearen

sabelaldeko barrunbe, utero, umontzi. Kriptonaren ikur kimikoa. 11. Aiako herritarra. Bostehun eta bi, zenbaki

erromatarren arabera. 12. Su armetako katua. Ezer ordaindu gabe, dohainik.

                  M    A      I      T     E                   

           G     A    U             U     D    A           

  G     E     R     R     A             O    K     A   

  H     U     R     R     U     P             U     T   

   A     N    U     E             O     B     R     A   

  N     D             Z     A     L     A      I      N  

   A     E     B             B      I      R     A    O  

           N    O    A             P      I      K           

                   Z     A     G    O     K

Zerbaiten metaketa gehiegizkoak beti

sorrarazten du erreakzio bat aurkako

noranzkoan.

Platon

Euskal herriak ongi ezagutzen dituzula diozu 

aukera duzun bakoitzean, baina egia ote da? 

Gaurkoan BURGUko udalerriari buruzko 

galdetegiari erantzunez erakutsi beharko duzu

zeure jakinduria.

EUSKAL HERRIETAN BARRENA TESTA

1.- Arabako zer kuadrillatan dago Burguko udalerria?

a) Añanako Kuadrillan

b) Arabako Lautadan

c) Arabako Mendialdeko kuadrillan

2.- Gutxi gorabehera zenbat biztanle ditu Burguko udalerriak?

a) 135

b) 635

c) 1.235

3.- Eta horietatik gutxi gorabehera zenbat dira euskaldun?

a) % 10

b) % 20 

c) % 30

4.- Zer izen du Burguko lurrak zeharkatzen dituen ibaiak?

a) Dulantzi

b) Zadorra 

c) Zidakos

5.- Zer mendetan osatu zen Burguko hiria?

a) XIV. mendean

b) XV. mendean

c) XVI. mendean

6.- Zenbat herrik osatzen dute Burguko udalerria?

a) Bi herrik

b) Bost herrik

c) Zazpi herrik

7.- Eta herri horietatik zein dago Uribarri Ganboako urtegiaren ertzean?

a) Azua

b) Burgu

c) Gazeta

8.- Euskal Herri osoan hiru baizik ez daude, eta horietako bat Burguko

Argomaiz herrian. Zer da?

a) Anbar aztarnategi bat

b) Paradore bat

c) Zentral termiko bat

9.- Eta Kultura Ondasun sailkatutako lau elementu daude Burgun,

horietako bat ...

a) Udaletxea

b) Ibai gaineko zubi erromatarra

c) Bolatokia

10.- Gaur egun zer alderdi politiko dago Burguko alkatetzan?

a) EAJ-PNV

b) EH Bildu

c) PP
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Amaia Jimenez Larrea 

N
ondik datoz

haurrak?»,

«zergatik ate-

ratzen ari zaiz-

kit ileak geni-

t a l e t a n ?» ,

«hilekoa jaitsi zait lehen aldiz»,

«nire sexu bereko pertsonak gus-

tatzen zaizkit», «nola jokatu be-

har dut nire lehen sexu harrema-

nak izatean?»... Buruhauste itze-

lak ematen dituzten galderak eta

zalantzak dira heldu batzuentzat,

guztiak sexualitatearekin lotuak.

Zaila izan daitekeen arren, sexua-

litatea landu egin behar da.

Txiki-txikitatik hasten da se-

xualitatea, haurra jaiotzen dene-

tik, hain zuzen: «Jaio bezain las-

ter jasotzen dituzten laztanak,

maitasuna, helduek haiei eta bes-

te batzuei hitz egiteko duten mo-

dua... hori ere sexualitatea da»,

kontatu du Agurtzane Ormatza

sexologoak. Bestalde, sexualita-

tea ez da bakarrik sexuaz hitz egi-

tea, eta mito hori alde batera uzte-

ko lan egiten dute sexologoek.

«Askotan, sexualitatearen ar-

loan hezten ari gara, baina kontu-

ratu gabe; horregatik esaten

dugu arlo zabala dela», aipatu du

Olatz Berastegik, Harremanak el-

karteko psikologo eta sexologo-

ak. Sexualitatea lantzen duten

profesionalek gaiaren inguruko

hainbat termino kontzeptualiza-

tzera jotzen dute, eta, izendatzeko

modua arrotza izan daitekeen

arren, etxean aspaldidanik landu

izan dira. Adibidez, nork bere

gorputza errespetatzea eta zain-

tzea.

Gaur egun, etxean ez ezik, ikas-

tetxeetan ere ohikoa izaten da

sexu heziketa, baina ez da bide

Haur eta gazteek noiznahi azaleratzen dituzte sexuari buruz
dituzten galderak eta zalantzak. Baina nola landu sexuaren
gaia haiekin? Uste baino zabalagoa da sexualitatea, eta uste
baino lehenago hezten dira haurrak sexualitatearen
inguruan, jaio bezain laster hasten baita.

Erantzuna behar
duten galderak

Genitaletan ileak

ateratzen ari

zaizkit. Normala al

da?

Nondik

datoz

haurrak?
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erraza izan. Ormatzak hogei urte-

tik gora daramatza hezkuntzaren

arloa lantzen: haren hitzetan,

«termometro» gisa, helduen eta

haurren egoera nolakoa den az-

tertzen. Duela 40 urte hasi zen se-

xualitatearekin lotutako tailerrak

eta hitzaldiak ematen, Bizkaian

zehar, berak eta lankideek egiten

zuten lana ‘salduta’: «Ikastetxez

ikastetxe eta udalez udal joaten

nintzen, guk egiten genuen lana-

ren garrantzia azaltzera», oroitu

du.

Pixkanaka, ikastetxe batzueta-

ra iristea lortu zuten, eta gero eta

gehiagok eskatzen zizkieten for-

makuntzak. «Garrantzitsua izan

zen ikastetxeek eskola orduetan

eman nahi izatea formakuntza»,

azpimarratu du Ormatzak, ho-

rrela ikasle guztiek izaten zutela-

ko saioetara joateko eta parte har-

tzeko aukera. 

U r -

teek au-

rrera egin

ahala, gura-

soek gero eta ar-

giago ikusi zuten

sexu heziketa ezinbeste-

koa zela, bai etxean eta baita ikas-

tetxean ere. Ormatzak aipatu du

sexologiak lanketa teoriko sako-

nak izan zituela horri esker.

«Gaur egun, gizarteak kontzien-

tzia askoz ere zabalagoa du»,

kontatu du.

Adinaren arabera
Emoki elkarteko kidea da Jone

Zalduegi. 2017. urtean sortu zen

elkartea, eta sexualitatea, tekno-

logiaren eragina eta adimen emo-

zionala lantzen dituzte, bai hau-

rrekin baita helduekin ere. Haur

eta gazteen kasuan, haien adina-

ren eta beharren arabera egoki-

tzen dira tailerrak: «Haiekin

dantza egin beharra dago, nola-

bait esanda», kontatu du.

Iritzi berekoa da Berastegi ere:

haur hezkuntzako ikasleen ka-

suan, hezitzaile eta gurasoekin

emozioez hitz egin behar dela ai-

patu du. 6 eta 12 urte artekoekin

eta 12 urtetik gorakoekin lan egi-

tea «oso desberdina» dela esan

du, lantzen diren gaiei dagokie-

nez. Hala ere, galderak egiten di-

ren aldiro deskribapen zientifiko-

ak alde batera uztea eta emozioez

eta bizipenez hitz egitea gomen-

datu du Harremanak elkarteko

kideak.

Bestalde, entzuteak berebiziko

garrantzia du Zalduegirentzat:

«Etengabe aholkuak ematen ari

bagara, ez diegu hitz egiteko au-

kerarik emango, eta asko daukate

esateko», oroitu du. Formakun-

tzetan haur eta gazteen artean

sortzen den giroa da garrantzi-

tsuena, Berastegiren ustez; hau

da, harremanetatik abiatuz hitz

egitea: «Giro egokia sortu nahi

izaten dugu, lasai asko kontatu

dezaten zer bizi duten eta zer sen-

titzen duten», aipatu du. 

Bakoitzak bere gorputza nola

sentitzen duen jakitea, zer beldur

edo kezka dituen azaleratzea...

Hori da Berastegiren helburua

ikasleei emandako tailerretan.

Sexologo eta psikologoak kontatu

du kontzeptuak airean jarri baino

nahiago dutela jokoan jarri:

«Asko hitz egiten da errespetuaz,

baina guk praktikan jarri nahi

dugu», esan du. Horrela, norbe-

rak harreman osasuntsu bat erai-

ki ahal izango baitu bere buruare-

kin.

Kezkak
Sexologoek kezka nagusi bat dute

jopuntuan: pornografia. «Egia

da, eta ezin da ukatu oso goiz has-

ten direla pornografia kontsumi-

tzen», esan du Zalduegik. Horre-

gatik, arlo digitala lantzearen ga-

rrantzia azpimarratu nahi izan

du. Zaila den arren, haur eta gaz-

teen eremuak errespetatzea ezin-

bestekoa da Zalduegirentzat,

kontrolaren bidez helduek ez bai-

tute eragotziko pornografia kon-

tsumitzea. «Harremanak eraiki-

tzeko orduan, koitoan oinarritu-

tako eredua zabaltzen du

pornografiak, eta onena zera da,

azaltzea eredu hori ez dela ego-

kia», gehitu du Berastegik.

Gurasoen kezka iturri ere bada.

«Pornografiak kezkatzen ditu,

sexuaz ari garenean harreman se-

xualez soilik kezkatzen direlako,

baina askoz ere gehiago da», ai-

patu du Zalduegik. Gazteen iden-

titatea lantzearen garrantzia azpi-

marratu du Emokiko kideak,

identitate horretatik abiatuz ga-

ratzen baitira norbere desirak. 

Haur eta gaztetxoek ere badi-

tuzte kezkak sexualitatearen in-

guruan, eta kezka horiei erantzu-

tea da sexologoen lana. Beraste-

gik esan du kezkak, funtsean, ez

direla hainbeste aldatu urteen po-

derioz, azaleratzeko modua alda-

tu dela gehien: «Norbere gorpu-

tzarekin izaten dira kezka gehie-

nak, baita norbere gustuen

inguruan ere», kontatu du.

Hitz egiteko modua
Haur eta gazteek etxean kezka

edo galdera horiek azaltzen

dituztenean erantzunak nolakoa

izan behar duen jakitea zaila da

askorentzat, baina natural joka-

tzea eta hitz egokiak erabiltzea da

aproposena, Zalduegiren ustez:

«Gauzei bere izenez deitu behar

zaie: genitalak behar bezala izen-

datu behar dira, ez asmatutako

beste izen batzuekin», nabar-

mendu du. Hitz zehatzak erabil-

tzeak tabuak alde batera uzten

laguntzen du, Emokiko sexolo-

goaren esanetan.

Nork bere barne lanketa egitea-

ren alde mintzatu da Berastegi:

«Bakoitzak bere burua onartu

behar du, eta, hortik abiatuta, ko-

munikazio irekia izan daiteke».

Komunikazioaren arloa etengabe

eta txikitatik lantzen dela aipatu

du, eta ez dela ahaztu behar bi no-

rabidekoa dela. «Funtsezkoa da

ezer eskatu gabe gerturatzen jaki-

tea: ‘Nik horrela bizi izan dut hau;

zuk nola bizi duzu?’ planteamen-

dua egitea, hain zuzen».

Bestalde, gerta daiteke bat-ba-

tean azaltzen diren galderei eran-

tzuna emateko nahikoa informa-

ziorik ez izatea, eta hori ere zilegi

dela esan du Zalduegik. «Posible

da ‘oraintxe bertan ezin dizut

erantzun bat eman, begiratuko

dut, eta erantzungo dizut’ esa-

tea», gehitu du. Portaera horreta-

tik ere ikasten dute haur eta gaz-

teek, eta aukera izango dute egu-

neroko beste arlo batzuetan

aplikatzeko.

Sexualitateaz hitz egiten den

etxeetan beste gai «deseroso»

batzuei buruz ere hitz egiten dela

gehitu du Zalduegik: «Hasieran

zaila izan daiteke, baina helduon

beldurra besterik ez da», esan du.

Sexualitateaz hitz egin daitekeen

bezala, heriotzaz ere hitz egin dai-

teke.

Etengabeko formakuntza
Ormatzaren iritziz, formakuntza

saio puntualak ez dira aski, eta

sexu heziketak jarraipen berezia

ere behar du: «Sexu heziketan

hezteko ardura beti kanpoko

profesionalen esku jartzen da

ikastetxeetan, baina, beharbada,

gu ez gauden bitartean, ikaste-

txeko norbaitek bideratu behar-

ko luke heziketa hori», azpima-

rratu du. 

Haur hezkuntzatik hasi eta ba-

txilergora bitarte, ikastetxean

ikasleak gidatuko dituen norbai-

ten beharra dagoela ikusten du

Ormatzak; hori bai, egoki infor-

matuta dagoen norbait izan be-

har du, haren aburuz. «Orienta-

tzaileak eta psikologoak badaude

ikastetxeetan, baina, zenbat lan

duten ikusita, ezinezkoa zaie se-

xualitatearen arloa ere lantzea.

Horregatik behar da pertsona fin-

ko bat horretarako», esan du Zal-

duegik.

Gainera, arazorik izan ez dadin

sexu heziketaren inguruko oina-

rrizko ezagutza bat garatu behar

dela aipatu du Ormatzak: plante-

amendua aldatu beharra dagoela,

alegia. «Ezinezkoa zaigu denbora

guztian garaian garaiko arazoen

atzetik ibiltzea», esan du. Era-

kundeei aurreikuspen lanak egi-

teko eskatu die, horrela profesio-

nalek errazago eta modu eragin-

korragoan lan egin ahal izango

dutelako.

Jendeak gero eta kontzientzia

handiagoa duela uste du Orma-

tzak, eta sexualitatearen ingu-

ruan gauzak hobetu behar direla.

Hala ere, ekintzetara jotzea falta

dela ikusten du. «Ardatzean jarri

behar da sexua haratago doan ba-

lio bat dela, gugan datorren zer-

bait, eta ikasi egin behar dugu ho-

rren inguruan», esan du.

Sexu bereko bi
pertsona bikote
izan daitezke?

Hilekoa jaitsi zait
lehen aldiz. Zer
egin behar dut?

Nola jokatu behar dut
lehen aldiz sexu
harremanak izatean?

«Sexua haratago doan
balio bat da, gugan
datorren zerbait, eta
ikasi egin behar dugu
horren inguruan»
Agurtzane Ormatza
Sexologoa

«Etengabe aholkuak
ematen ari bagara, 
ez diegu hitz egiteko
aukerarik emango, 
eta asko dute esateko»
Jone Zalduegi
Emoki elkarteko sexologoa

«Funtsezkoa da ezer
eskatu gabe gerturatzen
jakitea: ‘Nik horrela bizi
izan dut; zuk nola bizi
duzu?’»
Olatz Berastegi
Harremanak elkarteko 
sexologoa eta psikologoa



Naroa Torralba Rodriguez

Ez du leinurik atzetik. Izerdia eta la-
naren emaitza da Adriana Bilbao
Zarraonandiaren flamenkoa (Bilbo,
1988). Dantza konpainia bat sortu
zuen 2019an, eta, ordutik, hiru obra
produzitu ditu: Burdina, Éclat eta
Zarra. 2020tik sorkuntza fabrika
bat garatzen ari da, artisten siner-
giarako gunea izateko asmoarekin.
Euskal Herrian estigma berezirik su-

matu duzu flamenkoaren inguruan?

Gero eta gehiago programatzen da
flamenkoa. Jende asko ari da ani-
matzen, ez bakarrik ikustera, baita
klaseak hartzera ere. Afizio handia-
goa dago orain, 
Nondik jaso zenuen flamenkoare-

kiko grina eta pasioa?

Amarengandik. Berak ere txikitatik
dantzatu izan zuen Bilbon, eta ni 
11 urte ingururekin hasi nintzen
dantzan amarekin. Hark sortu zi-
dan jakin-mina, eta 17 urterekin
erabaki nuen segitzea. 
Flamenkoan transmisiorako kate

garrantzitsua da familia, ezta?

Gure familia ez da izan tradizio fla-
menkoduna. Kasualitatez harrapa-
tuko zuen amak, eta berak transmi-
titu zidan niri. 

Egia da flamenkoa badela ahozko
tradizioa duen artea. Eta ez pentsa
asko dagoenik dokumentatua. Teo-
ria eta historia ahoz aho eta belau-

naldiz belaunaldi igaro denez, oso
gutxi dago idatzita, egia denik edo
zehatz konfirmatua dagoenik
behintzat. 
Dantzari askorentzat, flamenkoa

bizitza ulertzeko modua da, ez da

dantza soila.

Esaera bat da, eta jende askok era-
biltzen du, baina bakoitzak nahie-
ran ulertu behar du flamenkoa. 

Bizimodu flamenkoa eramateak
ez duelako zertan izan lore bat bu-
ruan jarri eta txaloak jotzea. Fla-
menkoa izan daiteke izaera irmoa
duen pertsona bat, oso markatua
duena eta ideia argiak dituena.
Alboratu egin zaituzte noizbait fla-

menkoa dantzatzen duzulako?

Ez. Ni beti errespetatu naute. Urte
luzez egon naiz Madrilen eta Sevi-
llan [Espainia] ikasten, lanean eta
bizitzen. Hor jende oldea dago,
mundu osoko jatorria duena, eta al-
derantziz: ni izan naiz hurbilenekoa
sarritan. Askotan galdetu izan dida-
te ea zergatik nabilen honetan bil-
botarra izanik, baina ezjakintasu-
narekin lotu izan dut. Badagoelako
oraindik jendea uste duena flamen-
koa soilik izan daitekeela andalu-
ziarren edo ijitoen kontua.
Eclat ikuskizunean modari egin

diozu erreferentzia. Janzkera izan

da abiapuntua?

Dantza ikuskizun bat da, jantzitegia
oinarri duena. Asko zaintzen dut

estetika, janzkera eta eszenografia.
Arroparen kontua garrantzitsua
iruditzen zait, funtsezkoenetik ha-
sita: egunerokoan erabiltzen ditu-
gunak. Hortik abiatu dut saioa. 

Ibilbide bat irudikatu dut, iazko
mendeko moda zibila ardatz: nola
aldatu den janzteko modua, eta zer
lotura duen horrek mugimendu so-
zialekin. XX. mendea asaldura han-
dikoa izan zelako, eta horrek ezin-
bestez eragina izan zuelako gizarte-
aren identitatean eta izaeran. 
Zarra obra zure aitaita Telmo Za-

rraonandia futbolariari eskainia

da. Nola orekatu dituzu dantza,

futbola eta sentimenduak?

Konplikatuena enfokea izan zen.
Futbola lotu behar nuelako dantza-

rekin. Eta gehitu nahi izan nion
hunkiberatasuna, baina galdu gabe
kirolak berariaz duen indarra eta
izaera. 
Bitxia zaizu gainontzekoek Athle-

ticeko mito bat ikusten duten le-

kuan, zuk aitaita ikustea?

Bai, asko, eta horregatik nabar-
mendu nahi izan dugu hori ikuski-
zunean. Zarrak berezkoa zuen gri-
na hori ere ageri da, hori delako jen-
deak ezagutzen zuena. 

Nik etxean ezagutu nuenez, beha-

rra neukan une intimoagoren bat

sartzeko, elkartuko gintuena. Aitai-

taren eta bilobaren harremana azal-

duko zuena. Hori bihurtu da obraren

une hunkigarriena, niretzat beha-

rrezkoa zen oholtzan hori sentitzea.

«Bizimodu flamenkoa
ez da zertan izan lore bat
jarri eta txaloak jotzea»

Adriana Bilbao Zarraonandia  b Flamenko dantzaria

Dotorearen, soilaren eta sotilaren konbinazio «indartsu eta sutsuak»
erakarri  zuten Adriana Bilbao flamenkora. Mugimenduekin hasi zen
ez abestiekin, ohikoa denaren kontra. Estetikak harrapatzen du gaur.
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Flamenko dantza-

ri bat?Ezin dut ba-

karra esan.

Esan batzuk.Ma-

nuela Carrasco eta

Manuela Vargas.

Gitarrista bat?

Paco de Lucia.

Eta zein abeslari

duzu gogoko?

Enrique Morente

eta La Niña De Los

Peines.
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