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IRITZIA

K onfinamendu garaia ez zen erraza

izan niretzat lehen egunetan, gal-

duta sentitu nintzen, ez nuen jakin

nire egunerokotasuna egoera be-

rrira ondo moldatzen etxean, bi-

daiatu gabe gelditu behar nuela

pentsatze hutsak nire egunak goibeltzen zituen. Egia

da orokorrean ordu asko igarotzen nituela aurretik ere

ordenagailuan proiektu berriekin ametsetan, denak za-

puztu zitzaizkidan ordea pandemia gurera iritsi zenean.

Sekula ez nuen pentsatu larrialdi egoera honetara iritsi-

ko ginenik eta askotan telebistan ikusi izan ditudan pe-

likulen protagonista bat bezala ere sentitu nintzen, begi

bistan nuena ezin sinetsi eta askotan errealitatetik

urrun, oso urrun. Egunak aurrera zihoazen heinean or-

dea neure buruari esan nion amesteari utzi eta nire bizia

errealitate berrira egokitu behar nuela ahalik eta azka-

rren, baina nola hasi ordea?

Alde batera utzi nituen behingoz buruan nituen bi-

daia guztiak eta egunak beste era batetara antola-

tzen saiatu nintzen. Zuek egiten duzuen moduan,

tarte bat bera ere alferrik galdu gabe. Oso lagungarri

izan ziren niretzat batera igaro genituen une haiek,

zuek lanean eta ni kamerarekin jarraika, goizetik ilun-

tzera arte.

«Gu ez gara sekula aspertzen!» , jakingo bazenute

zein baliagarriak izan diren hitz horiek niretzat… Zuen

antzera banatu nituen orduak nik ere, goizean goiz

jaiki, lehendabizi ingelesa errepasatu, ondoren iraku-

rri, arratsaldean ariketa fisikoa egin eta azkenik eguna

balkoian amaitu… Baratzean igarotzen zenuten den-

bora horri omenalditxo bat egin nahian bezala.

Gurutze, zu bizikleta estatikoan kirola egiten ze-

nuen momentu berean ni korrika nenbilen berokete-

tan nire gelan, Rosario zu baratzean piperrak jasotzen

zeundenean, ni arnasa hartzen balkoian, Mikaela zu

errezatzen zeunden bitartean ni irakurtzen, Lourdes

eta Genoveva josten edo kozinatzen zeundetenean ni

ziur dokumental bat ikusten.

«Hara, ni ere ez naiz aspertzen!», pentsatu nuen, eta

baita ere sentitu konfinamenduan ez nuela denborarik

izango hasi berri nituen ikasketa eta lan guztiak bukatu

ahal izateko.

Orain egoera oso desberdina da, kalera irten gaitez-

ke, kirola egin, lagunekin egon eta nire kasuan kamera

berriro eskuetan hartu eta lanean hasi.

Laburbilduz esan dezaket nire konfinamendua ez

dela oso gogorra izan, ni naizen bezalakoa izanda ere,

mugitua, ameslaria eta bidaiari amorratua, ez zaidala

luze egin. Denetik ikasten da, momentu historiko bat

bizitzen ari gara eta ezin geratuko gara alde txarrare-

kin bakarrik. 

Itxialdi honek on egin didala ere esango nuke, neure

buruarekin gehiago egoteko aukera opari bat ere izan

delako zentzu batean.

Gaur, badakit gai naizela moldatzeko, berrantola-

tzeko, sekula ez aspertzeko… ZUEI ESKER.

URA ITURRALDE
ARGAZKILARIAZuei esker

Oso lagungarri izan ziren
niretzat batera igaro 
genituen une haiek, 
zuek lanean eta ni 
kamerarekin jarraika, 
goizetik iluntzera arte
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ERREPORTAJEA

ELKARREN 
BEHARRA INOIZ
BAINO AGERIAGO
Zubimusu ikastolak antolatutako Kilometroak egitasmoak bazuen 
aurten birsortzetik. Eredu berria jarri nahi zuten antolatzaileek mahai
gainean, eta osasun egoerak horretara behartuta, ikastolen arteko 
lankidetza eta elkartasuna, ezinbestekoak izango dira orain ekimena
aurrera ateratzeko; urriaren 4ko jomugari begira, berriro aktibatu dira.

Jon Miranda

A itortu dute antolatzaileek. Hainbeste ur-

tetan Kilometroak ekimena antolatzeko

zain egon ondoren, ez dute suerterik

onena izan. Baina jarrera positiboarekin

begiratzen diote etorkizunari. Gaizka Ezeiza Kilome-

troak 2020ko koordinatzaileak bereziki eskertu du

jendearen parte hartzea: «Egoeraren zailtasuna ikusi-

ta jakin dugu egoera kudeatzen. Ez da erraza horrela-

ko ekimen bat antolatzea eta koordinatzea, ikusita

zenbat jende mugitzen duen, baina oso gustura gau-

de eta horrek indarrak ematen dizkigu aurrera jarrai-

tzeko».

Alarma egoeran, gainerako jardun guztiek bezala,

Kilometroak jaiaren antolakuntzak etena izan zuen

konfinamenduaren lehen asteetan, baina aurretik la-

nean ari ziren batzordeak pixkanaka berriz aktibatzen

hasi dira. «Aurreneko ezjakintasun eta urduritasunak

gaindituta, batzorde bakoitzak berriro ere heldu dio

martxari. Lan praktikoa baino gehiago, azken astee-

tan lan teorikoa egin dugu, egoerak ahalbidetzen

duen neurrian gauzak prestatzen joan gara», aipatu

du Ezeizak.

Alarma egoera ezarri aurreko egunetan egin zuen

Zubimusu ikastolak Kilometroak 2020 festaren aur-

kezpena Ikastolen Etxean. Han iragarri zuen herriko

plazara ikastolak atera eta tokian tokiko eragileekin

elkarrekintzan ekimenak antolatzeko asmoa zuela

aurten. Eskualde ezberdinetako ikastolekin elkarlane-

an Milimetroak izeneko hiru festa aurkeztu zituzten.

Zoritxarrez, bakar bat ere ez da aurrera aterako. «Na-

gusiki ikasleen parte hartzearekin egin asmo geni-

tuen jai horiek, pentsatzen dugulako ikastolak harrobi

kulturala direla eta errealitate hori gauzatzeko gazte-

ak ahaldundu behar direla. Baina jende multzo han-

diak biltzea ezinezkoa dela ikusita ez ditugu antolatu-

ko». Tolosaldeko ikastolek elkarrekin kultura arteko

inklusioa sustatzeko ekimenak prestatuta zituzten

martxoa bukaerarako baina ezin izan zituzten egin.

Berdina gertatu da Oarsoaldeko eta Debagoienako

Milimetroak festekin.

Jai horiek atzeratzeko aukerarik ez du ikusten Ezei-

zak, aurki ikasturtea amaitu eta udako hilabeteetan

sartuko baitira ikasleak: «Egoera honetan sartu gine-

tik asteak aurrera doaz eta ikasle, irakasle eta guraso-

ak ahalegin handia egiten ari dira telematikoki klasee-

kin jarraitzeko. Helburua, orain, ikasturtea amaitzea

da eta aurrera begira jartzea».

Kilometroak egitasmoak aurrera jarraituko duela ja-

kinarazi nahi diote jendarteari Zubimusu ikastolatik.

«Hurrengo asteetan izango da gure berri, gizartea ak-
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tibo egotea nahi dugu, jakin dezatela modu batera ez

bada bestera aurrera egingo dugula». Komunitatea

indartu eta aberasteko burua astindu eta bide berriak

asmatzen ari direla adierazi du Kilometroak 2020ko

koordinatzaileak.  

Gipuzkoako ikastolen jaialdia da Kilometroak

Egoerak behartuta antolatu ezin direnak bertan be-

hera utzita, baina euren eskura dauden ekimenekin

aurrera jarraitzeko ziurtasuna adierazi dute ikastolako

ordezkariek. Besteak beste, Mintzola eta Teodoro

Hernandorena elkarteekin elkarlanean, Pello Mari

Otaño ikerketa bekaren deialdiarekin jarraituko dute,

baina proposamenak aurkezteko epea zabalduz,

ekainaren 19ra arte. Aiztondoko ahozkotasuna eta

ahozko kultur sorkuntza ikertzeko helburua duten

proiektuak aintzat hartuko dira. 

Kilometroen antolakuntzak Euskal Herria ezagutu

nahi gurekin? egitasmoaren barruan hiru txango zi-

tuen iragarrita Euskal Herriko toki ezberdinak ezagu-

tzeko eta jatorri ezberdineko pertsonen arteko harre-

manak sustatzeko. Ekimen horiek bertan behera ge-

ratu dira, baita Kilometroak 2020rako prestatu den

materiala saltzera joateko antolatzen diren irteerak

ere. Arropa salmentarekin aurrera jarraitzen dutela
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adierazi du, hala ere, koordinatzaileak: «Oraingoz 

online erosi ahal izango dira www.kilometroak.eus

webgunean; bide batez gure sare sozialetan ere kata-

logoaren berri ematen jarraituko dugu. Denda fisikoa,

itxita dago. Boluntarioak aritzen dira bertan eta guri

gustatuko litzaiguke laguntzera datorren horrek, gu-

txienez, segurtasun neurri batzuen barruan egin ahal

izatea. Beraz, egoerak ahalbidetzen duenean zabal-

duko dugu berriro denda».   

Azken lau urteetan hausnarketa prozesu batean

murgilduta egon dira Gipuzkoako ikastolak. Gogoeta

egin dute, urriko lehenengo igandean antolatzen den

jaiaren tamainaz eta han ikusten diren jarrerez eta

kontsumo ohiturez. Sentsibilizazio eta kontzientzia-

zioan eragin nahi dute aurtengo festan, aurreikusten

zaila den arren zein formatutan ospatuko den Amasa-

Villabona eta Zizurkilgo jaia. «Ezartzen joaten diren

osasun baldintzetara egokituko dugu urriaren 4ko

ekimena», esan du Ezeizak eta zalantza gutxi agertu

du Gipuzkoako ikastola guztien laguntza izango du-

tela horretarako. «Kilometroak ez da aurten Zubimu-

surena bakarrik izango, herrialdeko ikastola guztien

jaialdia baizik eta ziur nago guztion artean lortuko du-

gula zailtasun hauei aurre egin eta ekimen polit bat

antolatzea urriaren hasieran». 
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ELKARRIZKETA

«Herritarren lelo
proposamenak
jaso ditugu»
AITOR BENGOA 
UZTURPEKO IRAKASLE ETA ANTOLATZAILEA

Ibarran ospatuko da Kilometroak 2021ean; 
antolaketa lanetan hasiak dira eta lehen 
urratsak ematen ari dira orain: besteak beste,
lelo proposamenak jasotzeko ekimen bat jarri
dute martxan, herritarrek parte har dezaten       

Irati Saizar Artola 

Egoera berrira egokitzeko ahaleginetan ari dira datorren

urteko Kilometroak jaia antolatzen ari diren kideak. Aitor

Bengoa Uzturpeko irakasle eta antolatzaileak azaldu

duenez, maiatzean zehar fisikoki egitekoa zuten ekimen

bat birtualki egin behar izan dute. 

Aurrera doaz antolaketa lanak?

Ez nahi bezala baina badoaz aurrera, bai. Egokitu egin

behar izan ditugu hasierako asmoak egoera hau dela

eta, baina lanean hasita gaude. 

Nola ari zarete guztia aurrera eramaten?

Une honetan, gure hasierako kronograma betetzen ari

gara, baina orain egin nahi genituen

ekintza batzuk fisikoki egin beharrekoak

ziren eta birtualki egin behar izan ditugu.

Eta bilerei dagokienez ere telematikoki

egiten ari gara.

Aurten formatu berri batean ospatuko

da Kilometroak jaia eta zuentzat ere

nahiko berria izango da.

Gu ere Zubimusu ikastolari begira gaude,

formatu berri hori nola gauzatuko den

ikusi ahal izateko, eta hurrena gu izango gara. Egia esan,

formatu berriaz gain, koronabirusaren egoera gehitu

behar zaio, izan ere, horrek ere asko baldintzatzen du.

Egoera honek ziurgabetasuna eragiten dizue?  

Egia esan galdera asko daude, zalantza handiak. Baina

honetara ere ohitzen hasita gaude, eta egunero gauza

berriak sortzen ari gara eta ikusi egin behar nola joaten

diren gauzak aurrerantzean.

Nola osatu duzue antolatzaile taldea?

Une honetan, hasiera-hasierako puntu batean gaude,

ondorioz, batzordeak eratu gabe ditugu oraindik. Le-

hen pausoa, hastapen talde bat sortzea izan zen. Talde

horretan, Uzturpeko irakasle batzuk, zuzendaritza tal-

de osoa eta guraso batzuk ere ari dira parte hartzen.

Horrez gain, Kilometroak jaian lan egiten duten kide ba-

tzuk ere badaude. Taldearen funtzio

nagusia komunikazio ildoa zein izango

den zehaztea da. Baina baita leloa eta

logotipoa aukeratzea, salmentei begi-

ra ere lokalak eta aukeratzen hastea

edota biltegiak atontzea ere. Ekaina

aldera, ordea, hastapen talde hau de-

segingo da, eta batzorde zehatzagoak

sortuko dira.

‘Lehen metroa, etxean’ izeneko eki-

mena abiatu duzue. Zer da zehazki?

Ekimen hori, berez, Ibarrako plazan egin beharreko zer-

bait zen. Aurreko urteetan, pintxo-tertulia moduko bat

egin izan dute beste herrietan: lantalde desberdinak

«Une honetan,
komunikazio
ildoa zein
izango  den 
zehaztea da
funtzio nagusia»
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ELKARRIZKETA

A
itor B
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zturpe ikastolako irakasle

eta K
M

K
 antolatzailea.ATA

RIA

sortzen dira, gai desberdinen inguruan aritzeko, eta he-

rritarrei eskatzen zaie gai horien inguruan lanketa eta

hausnarketa batzuk egitea. Lanketa horretatik komuni-

kazio ildo bat ateratzen da eta aldi berean lelo proposa-

menak ere jasotzen dira. Pintxo-tertulia horretarako

data jarrita genuen, baina konfinamenduaren kontua

etorri zenean, guztia bertan behera geratu zen. Ekimen

hori moldatu eta birtualki egitea pentsatu genuen. Hau

gauzatu ahal izateko, Ibarrako Udalak Ibarra ez da ma-

kala izeneko ekimen bat martxan jarri zuen norbanako

zein eragileek parte hartzeko, eta guk ere, herriko eragi-

le gisa, hor hartu genuen parte maiatzaren 11n. Herrita-

rren ekarpenak jaso ditugu, baita lelo proposamen ba-

tzuk ere. Guzti hori bildu eta forma ematen ari gara,

gero bozkatzeko sistema bat jarri nahi baitugu. Ondo-

ren, jasotzen diren lelo guztiak aditu talde batek begira-

tuko ditu eta lelo bakarra aukeratu beharko dugu.

Ekarpenak jasotzeko lau galdera egin dizkiezue herri-

tarrei.

Bai, lau horma irudi digital sortu ditugu lau gai lantzeko:

Zer da ikastola zuretzat?, Zer balio landu nahi dituzu Ki-

lometroak 2021 prozesu osoan zehar?, Zein izan daitez-

ke Ibarra herriak eta Kilometroak jaiaren arteko hartu-

emanen ardatzak?, Eta Kilometroak jaiaren estetika?

Aurrera begirako pausoak zehaztuta dituzue?

Beste esparruetan bezala egunero datozkigu berriak,

eta gu ere zain gaude. Ez dakigu udara nola joango den,

baina edozein modutan, guk orain egin beharreko lanak

antolaketa lanak dira, atzetik dauden prozesuak dira.

Momentu honetan, kanpora begira ari direnak Villabo-

nako Zubimusukoak dira eta haiek pasa arte, guk publi-

koan behintzat oso ekimen gutxi aurreikusi ditugu.

Atzetik gehiago ibiliko gara kanpora begira baino.

Ikastolen aldeko jaian lortutako dirua zertara bideratu

nahi duzue?

Azken urte hauetan eraikinarekin gorabehera asko

izan ditugu. Obra batzuen ondorioz istripu bat izan

genuen, eta diru galera handiak izan genituen. Guztia

konponduta dago orain, baina galera ekonomikoak

hor jarraitzen du. Horri aurre egiteko erabili nahiko

genuke.
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San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

www.multiopticas.com
Baliagarria 2020/05/31 arte. 

Kontsultatu optikan kanpainaren ezaugarriak.
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PSIKOPEDAGOGIA

Klasetik telelanerako
aldaketa nola 
eman dute gazteek?

K oronabirusaren osasun krisiak aldaketak bultzatu ditu esparru guztietan. Ikaskete-

tan ere bai; klase presentzialetik telelanera igaro baitira ikasleak eta irakasleak.

Baina nola eragiten die gazteei telelanak?

Gazteen eskolara joateko arrazoietako bat lagunekin egotea izaten da, gelan, jangelan

etab... Oraingo egoera dela eta, lagunekin ezin dute egon eta honek tristura eta amorrua sor-

tzen die. Bestalde, telelanak, ikasleen artean dauden desberdintasunak areagotu egin ditu.

Ikasle batzuk, ordenagailuak eta internet konexioa ona dute baina egoera prekariogoa duten

familiak atzean geratzeko arriskua dute.

Gainera, ikasketa zailtasunak dituzten gazteak albo batera geratzeko arrisku gehiago dute eta bide batez des-

konektatzeko. Ikasle hauek plangintza zehatz bat behar dute, ebaluazio irizpideak zehaztuta eduki behar dituzte

eta bidaltzen zaien lana aurrez egokituta egon behar du. Tamalez, kasu gehienetan ez da horrela gertatzen eta

deskonexioa handiagoa da ez baitago irakasle bat presentzialki egoera bideratzeko.

Eskolako lanetan konektatuta egotearen harira, denborak ere ez du laguntzen, izan ere, gero eta deskonexio

gehiago egon, hau da, eskolara denbora luzean ez joateak, eskolarik ez egotearen sentsazioa areagotzen du eta

ikasleak eguneroko lanetik deskonektatzeko aukera gehiago dago. Hau ordea, ez dator bat errealitatearekin,

kurtsoak beste era batera aurrera jarraitzen baitu.

Nahaspila honetan, gazteak helduak bezala, ezjakintasunera egokitu beharrean daude eta ezjakintasunak sor-

tu ditzakeen antsietate eta kezkei aurre egiteko estrategiak landu beharrean daude.

Tamalez, hezkuntzaren erantzunari begira, gehiago zentratu dira edukiak aurrera ateratzen, irakasle, guraso

eta ikasleen behar emozionaletan baino. Beste behin, agintariak hezkuntza komunitatetik deskonektatuta dau-

denaren sentsazioa daukat eta, ikasleak, guraso zein

irakasleak estresatuta, lanez lepo eta galduta.

Gakoa ez dago ariketa gehiago egiten jakitean, bai-

zik eta erantzun eta estrategia zehatzak emantean, ira-

kasleei lehenik eta gero familia zein ikasleei. Orain,

inoiz baino gehiago

emozioei eman behar

zaie hitza baina aipa-

tu dudan bezala,

agintariak emaitzetan

zentratzen dira eta ez

irakasle, ikasle eta gu-

rasoen beharretan.

IDOIA APAOLAZA
PSIKOPEDAGOGOA

Orain, inoiz 
baino gehiago
emozioei eman
behar zaie
hitza 
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LANDARE, ANIMALIA, 
MIKROORGANISMO 
ETA EKOSISTEMEN 
ANIZTASUNAREN
EGUNA

Agurtzane Belauntzaran

Z ortzi koma zazpi milioi espeziek

partekatzen dute planeta gizakia-

rekin, 6,5 milioi espezie lurrean

bizi dira, 2,2 miloi ozeanoan, baina

hauetatik 1,3 miloi espezie baka-

rrik daude identifikatuak. Zien-

tzialariek oraindik urteetako lana dute izaki bizidu-

nak sailkatzen. Bada aberastasun biologikoa mun-

duan eta hori gogoratu eta babestu asmoz, gaurkoa

Biodibertsitatearen Nazioarteko Eguna izendatu zu-

ten, ingurumenarekiko kontzientzia jendartean eta

estatuetan piztu asmoz. Datuak hala ere, ez dira ba-

tere baikorrak. Gizakiak lurrean eta espezie hauen

habitatean izan duen esku-hartzearen ondorioz, mi-

loi bat espezie desagertzeko arriskuan dira datozen

hamarkadetan. Egoera zaurgarri honi neurri eta ba-

bes politika zorrotzak jartzen ez bazaizkie, lau espe-

zietik bat desagertzeko arriskuan izango da, Natura-

ren Kontserbaziorako Nazioarteko Elkarteak eginda-

ko azken ikerketen arabera. Azken 50 urteetan

munduko populazioa bikoiztu egin da eta gizakion

beharrak asetzeko, janaria eta energia, basoen eta

ekosistemen ustiaketa gupidagabe suntsitu dira.

Planetak jasango duen galera hau gurera ekarriz,

«Gipuzkoan 26 landare espezie daude galtzeko arris-

kuan eta beste 36 zaurgarrien taldean, eta eragiten

dien faktore kaltegarriak zuzentzen ez badira galtze-

ko arriskuan dauden kategoriara igaroko lirateke.

Animalien kasuan 15 eta 20 dira kategoria horietako

bakoitzean dauden espezieak», adierazi du Iñaki Aiz-

puru Naturtzaindia elkarteko biologoak.

Naturtzaindia, bioaniztasunaren defentsan

Ingurumena babesteko ardura duen elkartea da Na-

turtzaindia. Kontserbazio biologiaren bueltan dago

beraien lana, biodibertsitatearen galeraren zergatiak

aztertu eta kausa horiek murrizteko erak aurkitu eta

praktikan jartzen saiatzen dira. Munduak daraman

norabidearekin oso kezkatua agertu da Iñaki Aizpu-

ru: «Gure espezieak lurrean daraman denboraren jo-

anean eragin duen biodibertsitatearen galera sines-

tezina da eta benetan hondamendi planetarioa iza-

Maiatzaren 22a munduko egutegietan borobilduta azaltzen den egun
horietako bat da: Biodibertsitatearen Nazioarteko Eguna. Izendapenaren
helburua agintari zein norbanakoengan kontzientzia piztea da.

ASTEKO GAIA
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tera iritsi da». Bizi dugun egoeraren in-

guruan ere egin du gogoeta, osasun kri-

sia, krisi ekologiarekin zuzenean lotuz:

«Covid19aren krisi honek ongi erakutsi

digu zelako hauskorrak garen eta ha-

rrokeriak alde batera utzi eta gure bizi-

kideekin –fauna eta flora– hobeto era-

matea nahitaezkoa da, gizarteak iraun

nahi badu behintzat».

Biodibertsitatearen aldeko defentsa gure inguruan

egiten du elkarteak, iraultza txikiak, etxe ondoan

hasten direlako. Eduardo Galeano

idazleak zioen bezala, «jende txiki

asko, gauza txiki asko egiten, mun-

dua aldatzeko bidea da». Eskual-

dean bi proiektutan parte hartu

dute. Alkizako Udalarekin hasi zi-

ren lanean lehendabizi, bi helbu-

ruekin: «Natura 2000 Europar Sa-

rean egoteagatik Hernio-Gazumek

duen kudeaketa-plana betetzen saiatu eta alkizarrei

eta kanpokoei lan hauen eta, orokorrean, naturaren

Gizakiaren [...]
esku-hartzearen
ondorioz miloi
bat espezie 
desagertzeko
arriskuan dira

1. Igaraba arrunta (Leitzaran eta Araxes ibaiak). 2. Sai zuria (Hernio-Gazume). 3. Uhandra pirinearra (EAEn, Leitzaranen soilik bizi da).
4. Rosalia alpina (Hernio-Gazume). 5. Eguzkilorea / Carlina Acaulis (Aralar). 6. Martin Arrantzalea (Eskualdeko erreketan). 
7. Soldanella villosa (Kantauri aldeko endemismoa da, eskualdean Leitzaranen aurki daiteke). 8. Drosera intermedia (Leitzaran).

1

2

3 6

5

4

7

8
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berri ematea izan da helburua. Mendian hainbat lan

egin dira, baso, larre, hezegune, bide, eta abarretan».

Azken lana, larreetan hesi naturalak landatzea izan

da. Udaleko Ingurumen teknikariak, Alaitz Bilbaok,

ekintza sinbolikoa dela aipatu du: «Hesi bizian, go-

rostiak, elorri zuria eta serbala landatu dira, hemen-

dik 10-15 urtera habitat berri bat izango dugu ere-

muan, animaliek eta intsektuen bizileku izango

dena». Ekintza hauekin hala nola, lehen sektorea,

bioaniztasuna eta paisaia naturala babestea dute

helburu.

Tolosako Udalarekin lankidetzan berriz, Uzturre

magalean gaixorik zegoen pinudi bat kendu eta ber-

tako basoa berreskuratzeko lanak egin zituzten. «Ur-

tero-urtero doa hobetzen eta epe motzera baso eder

bat izango da», baieztatu du Naturtzaindiako kideak.

Natura 2000 sarean eskualdeko lau gune

Leitzaran ibaia, Araxes ibaia, Aralar eta Hernio-Gazu-

me dira Natura 2000 sarean dauden guneak. Etxetik

gertu ditugun altxor naturalak hein batean. Europar

Batasunaren araudiari jarraituz izendatutako eta ku-

deatutako natur eremuak dira. Bere helburua, desa-

gertzeko arriskuan dauden eta balio ekologiko han-

dia duten habitat eta espezieen epe luzeko kontser-

bazioa bermatzea da. Iñaki Aizpuruk

ezinbestekotzat jo ditu horrelako eremu babestuak

izendatzea: «Nazio Batuen arabera, hemendik aurre-

ra ditugun bost mehatxu global garrantzitsuenak in-

gurumen arlokoak dira: muturreko gertaera meteo-

rologikoak, klima-aldaketa arintzearen eta horretara

egokitzearen porrota, hondamendi natural handiak,

biodibertsitatea galtzea eta ekosistemak kolapsa-

tzea eta gizakiak ingurumenean eragindako kalteak-

eta hondamendiak». Krisi ekologiko bete-betean

dago mundua eta mehatxu nagusiak horiek badira

eremu babestuak eta kontserbazio guneak «beha-

rrezkoak izango ditu gizakiak». 
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Gure basoetako monolaborantzek –pinuak eta

euskaliptoak–, ingurumenaren ikuspegitik bi arazo

nagusi eragiten dituztela azaldu du

biologoak: «Lurzoruen galera batetik

eta landare eta animalien habitaten

hondamena bestetik. Lurzoruen galera

ustiaketa motekin dator batez ere, egu-

rra ateratzeko makina eta kamioiak ibili

daitezen mendi guztia pistekin urra-

tzen dute eta matarrasaz lurzorua bilu-

zik utzi gainera. Baldintza horietan

edozein euri-jasak ibaiak txokolatearen

kolorekoak jartzen ditu, mendian behera daramaten

lur andanarekin. Lurzoru hori da bizitzaren euskarri

bakarra eta berritzeko ehunka urte

behar ditu». Iraunkortasunetik oso

urruti dagoen praktika bat dela

ohartarazi du eta sortzen dituen

kalte ekologiko eta sozialak eskain-

tzen dituen etekinak baino askoz

handiagoak dira. Antonio Macha-

do, poeta sevillarrak zioen mo-

duan, «ergelkeria latza da, balorea

prezioarekin nahastea».

13

Uzturre magalean
gaixorik zegoen
pinudi bat kendu
eta bertako basoa
berreskuratzeko
lanak egin 
dituzte
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I zen poetiko horren atzean, ingurumenaren hez-

kuntzan oinarritutako ekimena dago. Alkizako

herriak, bere garapena eredu jasangarritik egi-

tea erabaki zuen eta Hernio-Gazume inguruan duten

balio natural eta askotarikoa zaintzea eta zabaltzea

dute helburu. Eremuaren natur balioan: kareharrizko

egitura, gailur harkaiztsuak, leize karstikoa,

fauna –saguzarrak, hegazti sarraskijaleak eta intsek-

tu saproxilikoak– eta flora –pago motza– interesekoa

sartzen dira. Guzti honi loturik, lau ibilbide tematiko

diseinatu zituzten, bisitariek naturaz in-situ gozatu

asmoz: baserrien ibilbidea, saguzaharrena, gau txo-

riena eta Hernioko itzulia. Horretaz gain, martxotik

urrira bitartean, hilabetean behin irteera gidatuak

antolatzen dituzte familia giroan egiteko.

Udaletxearen azkeneko solairuan kokatua dagoen

interpretazio zentroak, ikastetxe eta taldeen bisitak

jasotzen ditu eta Hernio-Gazumeko landaretza, fau-

na eta kultur balioak lantzen dituzte ikasleekin. Az-

ken batean gizakiaren presentziak, inguruko larre

eta basoetan eragina izan du eta balore positiboak

jaso ditu ingurumenaren ikuspegitik, pago motzak,

ganaduen larreak eta kulturalki berriz, txondorgileen

ofizioa eta karobiena. 

Proiektu honi guztiari loturik ere, Alkizako eskola-

ko hiru eta bost urte bitarteko ikasleek, astean bitan

baso eskolara joateko aukera dute eta helduagoekin

berriz, Aranzadi zientzia elkartearen laguntzarekin

ingurumenarekin lotutako unitate didaktikoak lan-

tzen dituzte. Orain arteko esperientzia oso positiboa

dela adierazi dute, ikasle zein irakasleak pozarren

baitira.

Izan, zientzialari, biologo, ingurumen teknikari,

kontserbazionista, naturazale... guztiek, ingurumen

hezkuntzaren garrantzia azpimarratzen dute, inguru-

menarekin errespetagarria den gizakia sortzeko. Fa-

gus Alkizak, bere hondar alea eskaini dio gizarteari,

gozatzea eta ikastea besterik ez dagokie herritarrei. 

FAGUS ALKIZA, NATURA, GIZAKIA ETA
KULTURAREN INTERPRETAZIO ZENTROA
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Agurtzane Belauntzaran 

Alberto Luengo (Tolosa, 1970) biologoa, Txingudiko

padurako teknikaria da eta animalien behaketa du

ofizio, baita afizio ere. Koadernoa eskuan ateratzen

da belarriekin animaliak ikustera. Tolosako fauna: lan-

da behaketa liburua argitaratu zuenean, inguruan

dugun bioaniztasunaren garrantzia azpimarratu

zuen. Mundu mailan ospatzen den eguna da gaur-

koa, begiak Tolosaldetik harago jarriz, bioaniztasu-

nak gure bizitzan duen inpaktuaz eta garrantziaz

ohartarazi du berak.

Bioaniztasunaren inguruan egindako azken ikerke-

tek, datozen hamarkadetan miloi bat espezie –lan-

dare eta animalia–, desagertzeko zorian daudela

baieztatu dute. Ez dira txalotzeko datuak, zein da

egiten duzun irakurketa?

Galera sekulakoa da, oso serioa. Espezieen desager-

tze masibo baten aurrean gaude, seigarren espezie-

en desagertzea deitu diezaiokegu. Kretazikoan, az-

ken desagertze handian, dinosauroak planetatik de-

sagerrarazi zituena, meteorito baten talka izan zen.

Gaur egungo itzaltze masiboan, meteoritoa gu gera,

gizakia da espezieen desagertzearen erantzule na-

gusiena. 

Bioaniztasunaren areriorik latzena beraz, gizakia

da?

Gizakiak eremu askotan eragin dio biodibertsitateari:

«Biodibertsitatearen 
galerak gaixotasun 
infekziosoen 
transmisioa 
bizkortzen du»
ALBERTO LUENGO
BIOLOGOA
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habitatak galdu dira, kutsadura, pestizida eta abonu

kimikoen erabilera masiboak nekazaritza eta abel-

tzaintza intentsiboan, intsektuei eragin die zuzen-

zuzenean eta lurraren pobretzea ekarri du. Espezie

exotikoak sartzea inbaditzaile bihurtu arte oso kalte-

garria izan da eta baliabide naturalen gehiegizko us-

tiaketak zuzenean eragiten dio ekosistemen galerari

eta honek noski, espezieak zaurgarri bihurtzen ditu.

Guztiak gure ekoizpen eta kontsumo ereduaren on-

dorio dira. Beste albo-kalte garrantzitsu bat gehitze-

ra ausartzen naiz, ezjakintasuna. Gure akzioek, bizi-

moduak eta kontsumoak biodibertsitateari nola era-

giten dion ez jakitea, gure gizartearen arazo larri bat

da. 

Gure bizimodua goitik behera aldatu behar al dugu

bioaniztasuna eta planetaren ongizatearen izene-

an?

Erabat. Hemen botilaratzen den ura Asturiasen sal-

tzea edo alderantziz, ez du ez hanka ezta bururik ere.

Plastikoaren erabilpenarekin gertatzen denak ere ez

du zentzurik, neska-mutil batek bere bizikletaren ziz-

tada konpontzen ez jakitea ere ez da oso logikoa.

Madrilera trenez joatea, Berlinera abioiez joatea bai-

no garestiagoa izateak ere ez du zentzurik. Erosten

dudan arropa Bangladeshen egina izatea ere ez da

logikoa. Kontraesan guzti hauek 40 urte baino gu-

txiago dituzte eta, jakina, eragin handia dute plane-

taren ongizatean edo biodibertsitatearen egoeran.

Gizakiok animaliengandik jasotzen ditugun gaixo-

tasun infekziosoak areagotzen ari dira, –malaria, 

HIESa, Covid19a, ebola, amorrua...–, bioaniztasuna-

ren galerak zerikusirik ba al du?

Azken egunetan bolo-bolo dabilen gaia da komuni-

tate zientifikoan. Ikerlariek bioaniztasunaren galera

zuzenean jo dute gizakiak animaliengatik jasotzen

dituen gaixotasun infekziosoekin. Imajina dezagun

momentu batez, animaliak pilatuta bizi diren ustiate-

gi bat edo Asiako merkatu bat, non bi kasuetan, ani-

maliek osasun baldintza deitoragarriak dituzten. Es-

tresatutako animaliak dira, bizitza kalitate eskaseko-

ak, ondorioz, horietako askok karga biriko altua eta

aldakortasun genetiko txikia dute. Bestela esanda,

mikroorganismoak mutatzeko eta infekzio interes-

pezifikoa izateko aukerak areagotzeko baldintza ide-

alak dituzte. Biodibertsitatea hainbat mailatan isla-

tzen da: ekosistema, espezieak eta geneak, maila ho-

rietako bakoitzean gertatzen den edozein aldaketak

gizakioi eragiten digu. Hori ez gertatzeko txertorik

onena ekosistema globala egoera onean mantentzea

da. Biodibertsitatearen galerak gaixotasun infekzio-

soen transmisioa bizkortzen du, Covid19a, saguzar

baten koxkari egotzi zaio, baina atzean biodibertsi-

tatearen gabezia dago.

Munduak ekosistemen erdia galdu du. Zein da eko-

sistema baten balore ekologikoa?

Behar-beharrezkoak ditugu ekosistema osasun-
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tsuak. Hauek klima erregulatzen dute, hau da, atmos-

fera, uholdeetatik babesten dituzte, ur-baliabideak

ematen dituzte gizakiarentzat eta industriarentzat,

ureztatzeko. Higiduraren aurkako babesa ematen di-

gute, izurri naturalen kontra egiten dute, aniztasunari

eusten diote. Ekoizpen funtzioari dagokionean be-

rriz, janariaz hornitzen gaituzte eta eraikuntzako ma-

terialez, erregaiez, sendagaiez eta abarrez. Hori gu-

txi balitz, paisaiaren gozamenarekin, ekoturismoare-

kin eta ingurumen hezkuntzarekin zerikusia duten

zerbitzuak eskaintzen dizkigute, besteak beste. Ho-

rregatik da garrantzitsua ekosistemak ahalik eta

transformazio maila gutxienarekin kontserbatzea.

Etorkizuna dago jokoan.

Ekosistema baten galera atzeraezina denean, hau

da, Amazonaseko oihana ia desagertzear dagoela,

nola eragin diezaioke munduaren beste aldean bizi

diren gizakiei edo ekosistemei? 

Txinako esaera zahar batek dio: «Tximeleta baten he-

gada munduaren bestaldean senti daiteke». Amazo-

nas oihanaren galera hegada hori litzateke eta ondo-

rioz, oxigenoa eta euria galaraziko liguke, ez da txan-

txa, ezta?

Aldaketa klimatikoa eta krisi ekologikoa bat al da-

toz?   

Klima-aldaketa krisi ekologikoarekin lotzea ez da zu-

zena. Gure planetaren historian, aldaketa klimatikoak

egon dira, badaude eta egongo dira. Krisi hitza era-

bili nahi badugu, azken hamarkadetan zibilizazio

gisa izan dugun jokabidearen ondorioak sortu duen

aldaketa globalaz hitz egitea da zuzena. Larriena al-

daketaren abiadura da. Ez gaude abiadura honetara-

ko prest, eta abiadura arriskutsua dela badakigun

arren, ez diogu merezi duen garrantzia ematen.

Bioaniztasunaren galera krisi larriagoa dela uste al

duzu?

Krisirik larriena da, desberdintasun sozialekin ere lo-

tura baitu. Gure ekosistemak pobretzen baditugu, gi-

zartean izango duen eragina berehalakoa da: mutu-

rreko pobrezia, migrazioak, errefuxiatuak, gosea,

gaixotasunak, indarkeria. Sozio-ekologiak derrigo-

rrezko irakasgaia izan beharko luke ikastetxeetan.

Hezkuntza ekologikoa ote da bioaniztasuna, gure

lurra, landareak, animaliak, urmaelak, ibaiak, baso-

ak, onddoak, apoak, ipurtargiak... gozatzen jarrai-

tzeko giltza?

Baba Dioum kontserbazionista senegaldarraren hi-

tzei helduko diet: «Maite duguna kontserbatuko

dugu bakarrik, ulertzen duguna duguna soilik maita-

tuko dugu eta erakusten digutena soilik ulertuko

dugu». Ipurtargiak aipatu dituzu, lehen ikustea erra-

zagoa zen gure etxe inguruetan, orain oso nekeza

da, hauek ere mehatxatuta baitaude, habitataren ga-

lera, argi-kutsadura eta pestizidak direlarik eragileak,

animalia hau maite duenak, ingurumen hezkuntzan

bere bidea egin du.
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Gutuna

BIODIBERTSITATEA BABESTEKO,
EUKALIPTOAK AUSTRALIARA

M aiatzaren 22an Biodibertsitatearen

Nazioarteko Eguna ospatzen da.

Egun bizi dugun krisialdi ekologiko

globalaren arrazoi eta ondorio nagu-

sia da biodibertsitatearen galera, eta besteak beste,

koronabirusak eragindako pandemiak erakusten du

galera horrek guretzat (ere) dituen arriskuak.

Zientzialarien arabera espezieen 6. iraungipena-

ren –desagerpenaren– garaian gaude. Dakigunez,

neurri horretako biodibertsitatearen galera kon-

tzienteki eragingo duen lehen espeziea gara. Hain-

bat dira horren ebidentziak planetaren txoko ezber-

dinetan, eta gurean ere, begi bistan ditugu.

Euskal Herriaren ingurune naturala, gizakirik eze-

an, basoek osatuko lukete ia lurralde osoa. Harizti

mistoak eta artadiak ikusi beharko genituzke gure

haranetan nonahi, eta pagadiak goraxeago, mendi

aldera. Baso horiek dira bertako aberastasun biolo-

gikoaren euskarria eta horien kontserbazio-egoerak

baldintzatuko du gure biodibertsitatea bera. Alegia,

berezko basoa galtzen dugun heinean, galdu dugu

eta galduko dugu bertako bizitza: Euskal Herriko

biodibertsitatea.

Hau jakinda, ulergaitza da azken urteotan, batez

ere, Bizkaian eta Gipuzkoan gauzatzen ari den baso-

politika. Gure paisajea guztiz eraldatu duen pinudien

krisian murgilduta gaudela, egoera hausnarketarako

eta aldaketarako baliatu beharrean, krisia eragin

duen monolaborantzan oinarritutako baso-kudea-

keta intentsiboari eusteko aterabideak bilatzen ja-

rraitzen du egurgintza sektoreak; beti bezala, aldun-

dien babesarekin. Pinua eukaliptoarekin ordezka-

tzen ari dira han eta hemen, adibidez Bizkaian,

zuhaiztun eremua ia %60a izanik, %17a gainditu dute

eukalipto landaketek, baso autoktonoek %25a ingu-

ru baino hartzen ez duten bitartean.

Izan ere, eukaliptoa landare exotiko inbaditzailea

izateaz gain, ingurumen eragin larriak sortzen ditu:

lurra lehortu, haren egitura fisikoa eta kimikoa eral-

datu, suteak erraztu… Alegia, bertako biodibertsita-

tea zuzenean jotzen du, kaltetuz eta galduaraziz. Eu-

kalipto-landaketen ingurumen kalteak pinudienak

baino askoz handiagoak dira. Portugal edo Galizian

gertatukoa ikustea besterik ez dago gurean nolako

arriskuak hartzen ari garen pentsatzeko. Eukaliptoa-

ren hedapena eragiten ari den baso-politika hau

onartzea, sustatzea edota diruz laguntzea onartezi-

na da.

Nazioartetik zetorren haizeari jarraituz, Lehenda-

kariak klima larrialdi egoera izendatu zuen aurreko

udan. Berotegi-efektua sortzen duten gasen isurke-

ten murrizketan jarri da arreta. Beraz, horri ere eran-

tzuteko, bada garaia berezko basoen alde egiteko,

are gehiago, ikusita bizi dugun osasun krisi honen

aurrean biodibertsitatea dela daukagun txertorik

eraginkorrena. Modu intentsiboan ustiatzen diren

eukalipto-landaketak ez dira basoak, ez dira berta-

koak, eta biodibertsitatea kaltetzen dute.

Horregatik guztiagatik, eukalipto-landaketa indus-

trialak gelditzeko eskatzen dugu:

- Aldundiek landaketa horiek geldiarazi (diru la-

guntza guztiak ukatuz: pistak, makinak, mante-

nua...), ingurumen kalteen ordainak eskatu, araudiak

aldatu eta baso-politika berriak planifikatu eta gau-

zatu ditzatela.

- Jabeek (publiko zein pribatuek) lurrarekiko

errespetutsuagoak diren erabilerak lehenetsi ditza-

tela.

- Gizarteak, mezu hau zabaltzen lagundu dezala:

hemen ez dugu eukaliptorik nahi. Eukaliptoak Aus-

traliara!

NATURKON, Gipuzkoako Natur eta Ekologista taldeen 

koordinakundea
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Oilasko kurruskaria
AINTZANE 

ARTOLA 

L abea berotzen jarriko dugu, 200 gradutan. Bi-

tartean, oilasko bular edo izterrak –aukeratu

duguna- tiratan moztuko dugu. Zatiek behatz

baten itxura hartu beharko dute. Eta momentuz, erre-

serbatu egingo ditugu. 

Irina eta arrautza irabiatua prestatu beharko ditugu

jarraian. Oilasko zatitxoak beraz arrautza-irinetik pa-

sako ditugu.  

Natxoen poltsa irekiko dugu eta poltsan bertan be-

hatzekin zanpantzen joango gara. Hau da, birrintzen

joango dira. Berdin dio nola gelditzen diren -handiak

zein txikiak-. Hurrengo pausoan natxoei espezieak

gehituko dizkiogu -gure gustuaren arabera-. Adibi-

dez, estragoia, zilantroa, tomiloa... pikantea gustatuz

gero, kaiena hau-

tsa gehitu ahal diogu; baita, aneta, perrexila, baratxuri hautsa eta baita pi-

per hautsa ere. Honekin guztiarekin, nahasketa bat lortuko dugu: natxoak

eta espezieak. 

Oilasko zatitxoak hartuko ditugu, irinetik pasako ditugu, ondoren arrau-

tzatik eta ondoren natxoen poltsan sartuko ditugu. Ondo-ondo nahastu,

poltsari apurtxo bat eragin eta pegatu egingo dira. Natxoek beraz, ukitu

kurruskaria gehituko diote gure oilaskoari.

Ondoren, oilasko zatitxoak banan-banan labeko erretiluan jarriko ditu-

gu. Zatiak bata bestearekin ez ukitzea komeni da, bestela bata bestearekin

pegatzen joango dira. Jarraian labera sartuko ditugu. 200 gradutan 10-15

minutuz mantenduko ditugu. 

Bitartean saltsa prestatuko dugu. Limoi zukua egin, baratxuria zuritu eta

irabiagailuan sartuko dugu. Baratxuria txikituta dugula, limoi zukua eta

yogurra botako dugu baita gatz puntu bat ere eta dena irabiatuko dugu.

Saltsa honi aneta oso ondo dagokio, puntutxo bat gehitu ahal diogu beraz. 

Eta oilaskoa saltsan bustita, prest dugu jateko!

OSAGAIAK

OILASKOA

- Oilasko bular erdia edo 
izterra, pertsonako.
- Natxo poltsa bat.
- Irina.
- Gatza.
- Arrautza bat.
- Espezie ezberdinak (Adib.
estragoia, zilantroa, piper
hautsa, perrexila, baratxuri
hautsa, oreganoa, kaiena...).

SALTSA

- Greziar yogurra.
- Baratxuri bat. 
- Gatza. 
- Limoi erdi baten zukua.
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B ai, titular polemiko

bat bilatu nahi

izan dut, iritzi arti-

kulu honek zure

arreta piztu dezan. Hilabeteak

daramatzagu gai beraren ingu-

ruan hitz egiten baina orain arte ez dut artikulu baikorrik

irakurri koronobirusaren inguruan. Posible ote?

Dagoeneko bi hilabete pasa dira etxean konfinatu

ginenetik eta hausnartzeko denbora asko izan dut.

Nork esango zigun guri, inauteriak pasa eta handik

egun gutxira, etxetik atera ezinik egongo ginela? 

Bakarrik bizi naiz Tolosan. Familia Villabonan bizi da

eta oraindik ezin izan ditut ikusi. Ez naiz etxean ordu

asko pasatzen dituen horietakoa eta dudarik gabe,

konfinamendua sekulako erronka pertsonala izan da

niretzat. Kalezale amorratua naiz eta etxetik ezin ate-

ratzeak, bizitza beste era batera birplanteatzera be-

hartu nau. Eta gustatu zait… asko gainera!

Dudarik gabe, pandemia honek eragin dituen (eta

eragingo dituen) ondorioak oso gogorrak dira bai.

Hala ere, egoera honek utzi dizkigun alde positiboak

bilatzen saiatu naiz. Badituelako bai! Eta zurekin el-

karbanatu nahiko nituzke.

Eskerrik asko, koronabirus... Bizitza presarik gabe

bizi daitekeela gogorarazteagatik. Dudarik gabe,

gehien gozatu dudan plazera izan da.

Kulturak eta hori posible egiten duten eragileen la-

nak duen garrantzia azpimarratzeagatik. Jada ez da-

kit zenbat telesail, filma, kontzertu online ikusi ditu-

dan egun hauetan guztietan. Bizitza salbatu didazue.

Egunero kirol pixka bat egiteko, gogoa baino ez

dugula behar argi uzteagatik. Etxeko sala kiroldegi

txiki bat bihurtu da honezkero. Patri Jordan eske-

rrik asko kilo batzuk galtzen laguntzeagatik.

Bizilagunen abilezia musikalak gurekin parteka-

tzera animatu dituzulako. Faltan botako ditut tron-

petak eta saxofoiak.

Betiko lagunak aste hauetan ere nire ondoan

egon direla erakusteagatik. Pintxo pote birtual

mundialak antolatu ditugu.

Aspaldiko lagun onak berriz berreskuratzeaga-

tik. Uff…. Izugarri botatzen nituen faltan! Patxadaz,

lasai-lasai birra bat hartu eta bizitako momentu

zoragarri horiek berriz 2020ra ekartzea, sekulako

gozamena izan da.

Telelana posible dela argi uzteagatik. Etxea bule-

go bihurtu eta kozinatzen gauden bitartean, bilera

birtual bat izan dezakegula konfirmatu didazu.

Mundu digitalean, komertzio txikiak ere bere

arrakasta izan dezakeela erakusteagatik. Zorionak,

Gogoko.

Besarkada eta muxu batek gure eguneroko bizi-

tzetan duten garrantzia erakusteagatik. Izugarri

botatzen ditut faltan.

Familiak gure eguneroko bizitzetan duen ga-

rrantzia eta balioa argi uzteagatik. Irrikitan nago

Villabonara joateko.

Eta Osasun zerbitzu publiko potenterik gabe ez

garela ezer erakusteagatik. Eskerrik asko egindako

lan guztiagatik. 

Zaindu zaitezte eta eutsi goiari!

Eskerrik asko, 
koronabirus

ALEX PADILLA
KALEZALE 

AMORRATUA

Hilabeteak daramatzagu gai beraren inguruan hitz egiten baina orain
arte ez dut artikulu baikorrik irakurri koronobirusaren inguruan
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A tzera kontuek emozioak adina aurpegi izan

ditzakete, beti ere, jomugaren arabera. Bali-

teke, dagoeneko, sukaldeko pareta zurian,

zintzilik, dagoen banketxeak oparitutako

2020ko egutegian, irrikaz itxarondako pintxo-poterako

data kolore gorriz markatua izatea. Edo, beharbada, egon-

gelako entxufera erantsitako segapoto adimentsuak hon-

dartzara ordutegi zehatz bat jarraitu gabe gerturatzeko falta diren egunak pan-

taila behatzen duzun aldiro gogoratzea. Nago, ongi ikasiak dituzula konfinamen-

du arintze fase guztiak; eta etxetik, zure etxetik, aske, aterako zaren unea noiz

iritsiko desiratzen zaudela. 

Izan ere, ito zaituzte, eta naute, lau paretek. Maiz sentitu zara, eta naiz, preso.

Hori, nire antzera, konfinamendua etxean pasatzeko abagunea izan baduzu,

noski. Baina bada, etxerik izan ez, eta atzera kontua, irrikaz baino, beldurrez,

ezjakintasunez eta inpotentziaz bizi duenik ere: etxegabe edo kale egoeran bizi

den jendeaz ari natzaizue.  

Donostian, salbuespen egoera dela eta, aipatutako kolektiboarentzako ego-

kitu diren hainbat baliabidetan osasun-langile bezala lan egiteko aukera suer-

tatu zait. Koronabirusari ‘esker’, teilatupe batean (Atano III. pilotalekua, tarte-

an), behin-behinean, bizitzeko aukera izan duen kale egoerako norbanakoekin,

alegia. 

Askotarikoak izan dira artatze arrazoiak: hagineko infekzioak, kontsumo ezak

eragindako abstinentzia sindromeak, traumatismoren bat (koronabirus kasurik

ez)… baina, gehienak, zio emozional-afektiboak izan dira. Ez zait sekula ahaztu-

ko hemeretzi urteko gaztetxo batekin izandako elkarrizketa: somniferoak eska-

tzen zizkidan, gutxienez, loaldian amets egiteko, errealitateak ukatu baitio ira-

tzar amets egiteko aukera; duin bizitzeko aukera, estalpe bat, etxe bat izateko

aukera. 

Soberan zait argitzea, salbuespen egoera amaitu bezain pronto, kolektibo

hau berriro ere kale gordinera itzuliko dela, bakoitza bere txokora: pandemia

aurreko habitat-era. Horregatik, iritzi-testua ixte asmoz, Berri Txarrak taldearen

Ikusi arte abesti puska egokitzeko askatasuna hartu dut: guk –etxetik- atera

nahi genuen, haiek, ordea, -etxe batean- sartu. 

ARANTZAZU 
LIZARTZA 

SAIZAR 
HERRITARRA

Haiek, 
ordea, sartu

Berri Txarrak
taldearen 
‘Ikusi arte’
abesti puska
egokitzeko 
askatasuna
hartu dut: 
guk –etxetik-
atera nahi 
genuen, 
haiek, ordea, 
-etxe batean-
sartu
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Doinua Habanera

Egun nabarmena denez
maiatzaren hamabosta,
ta luze-luzea denez
baserrietako soka,
lan asko dago atzean
ezta bakarrik azoka,
maiz familia batena
etorkizuna, erronka.
Su gañeko eltze denak,
tendereteko erropa...
ikuilu, mendi, ta soroko lan...
Ez diezaiegun oztopa,
lan baldintza, izarrak,
edo prezioen kontra...
Eguneroko lana da ta
baserritarren borroka.

BERTSOA

22

Koronabirus zabaldu aitzin
ezagutzen nituen nik
kirola eginez izerditzeko
ez zutenak hartzen lanik
ez zegon haiek sofan etzanda
altxatuko zituenik
orain birusa dela medio
ez dagoenez baimenik
batzuk ez dute txandal jantzita
atera arteko onik! (bis).

Txandala 
jantzita
Doinua Misiolari baten moduan

Baserritarren
borroka 

BEÑAT SALBARREDI
HARITUZ-EKO KIDEA

IXIAR ALTUNA
HARITUZ-EKO KIDEA
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Beñat Iraola 
FestDantz
Festaz festa dantzan 
gustura dabilen pertsona.
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ASTEA IRRATIAN 

Saio guztiak hemen, 
ataria.eus/irratia-n

entzungai

IR
R

A
T

I 
P

R
O

G
R

A
M

A
Z

IO
A

Iradokizunak
Kantazgora Tolosaldeko 
musikariek aste honetan ere 
hainbat proposamen egin 
dizkigute. Estilo askotariko 
doinuak ekarri dizkigute. 

Hauspoak
Konfinamenduan ere
Hauspoak astinduz jarraitu
duten hainbat kide izan
ditu Eneritz Aulestiak 
gonbidatu aste honetakoan.

Kutsadura
Itxialdiaren eragina
Aire kutsadura, hondakin
bilketa eta natura 
konfinamenduan aztertu
dugu Amalurra saioan. 

Solasaldia
Euskara 
Maixabel Zubillaga Aitzol
euskaltegiko zuzendaria eta
Jone Tolosa Tolosaldeko
AEKko zuzendariarekin.

OSTIRALA
PASAHITZA 

09:00. Eguraldiaren ira-
garpena Iker Ibarluzearen
eskutik, eskualdeko 
berriak, eguneko elkarriz-
keta, solasaldi politikoa. 
ENTZUTEKO JAIOAK

14:00. Musika tartea.
ZEBRABIDEA

16:00. Arrosa sareko 
magazina.
18:00. Goizeko saioen
onena.
MINGAINA TXULORA

20:00. Erotika, Jon Ima-

nol Etxabe sexologoare-
kin.

LARUNBATA
TRIKITIA 

10:00. Trikiti musika.
KANTAZGORA 

14:00. Eskualdeko musi-
karien proposamenekin
osatutako saioa.
ENTZUTEKO JAIOAK 

18:00. Musika tartea.
MESTIBULL 

20:00. Munduko musika
jorratzen duen saioa, 
DJ Bullekin. 

IGANDEA
09:00. Asteko saioen
onena.
HARI NAIZELA

14:00. Bertsolaritzari 
buruzko saioa, Imanol 
Artola Felix-ekin.
ENTZUTEKO JAIOAK 

18:00. Musika tartea. 
MINGAINA TXULORA

20:00. Erotika, Jon 
Imanol Etxabe sexologoa.

ASTELEHENA
PASAHITZA 

09:00. Eguraldia, Postalak

bidaiarien tartea, 
Tolosaldea Garatzen eta
Idoia Apaolaza psikope-
dagogoa.
BASERRITIK

11:00. Ekologiari buruz.
LETREN ERREPUBLIKA

11:30. Ekologiari buruz.
ENTZUTEKO JAIOAK

14:00. Musika tartea.
ZEBRABIDEA

16:00. Arrosa sarea.
18:00. Eguneko saioen
onena.
PLAYBACK ATARIA

20:00. Musika saioa.

HAUSPO ARTEAN

KANTAZGORA

AMALURRA PASAHITZA

107.6 fm / ataria.eus
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«Noiz arte arrazoi? 
Aforismoa idazten hasi 
aurretik arte»
JUAN KRUZ IGERABIDE SARASOLA
IDAZLEA

Konfinamendu egoeran, etxean goxo egon behar honetan, ATARIA-k
irakurzaletasuna sustatzeko interesgarriak diren proposamenak 
luzatuko ditu, ATARIA IRRATIko ‘Letren Errepublika’ abiapuntu hartuta.

Jon Miranda

Umoretsu ageri da Noiz arte arrazoi liburuan Juan

Kruz Igerabide (Aduna, 1956), baina aldi berean ez-

tena sartuz zenbait gaietan eta gogoeta sakonak ira-

dokiz aforismoetan. Ispilu joko bat proposatu du Al-

berdania etxearekin kaleratutako liburuan.

Liburuan diozu, denborak hegoak dituela eta baita

kateak ere. Sumatu dituzu kateak konfinamendu

garaiotan?

Egia esan oso ohituta nago bakarka eta denbora lu-

zean irten gabe egoten, nire lanetan murgilduta.

Kate hori nahikoa gustukoa dut, kontua da kate hori

nahitaezkoa denean. Horrek larritu egiten gaitu. 

Egunotan komunikabideok, zuk diozun bezala,

«saiak sarraskira bezala» gaitz handietara jo dugu.

Medikuntza eta zientzia izan ditugu hizpide. Zure

liburuan ere presente daude gai hauek.

Bai. Azkenean gizarte honetan, nolabait, makulu na-

gusi gisa zientzia eta teknika ditugu. Medikuntza ere,

erabat teknologizatu da, horrek dituen abantailekin

eta ematen duen ziurtasunarekin. Baina beste alde

batzuk badakartza horrek, azkenean badakigu gor-

putza ez dela mekanika hutsa. Nik uste dut badaude-

la gorputzean zientziari ihes egiten dioten alde ba-

tzuk. Oraingoa bezalako egoeretan kontraesan ho-

riek oraindik ere gehiago zorrozten dira. Medikun-

tzaren aitzakian, gizarte kontrol zorrotz bat dago.

Non dago askatasun pertsonala? Hala ere horren in-

guruko gauzarik gogorrena beldurra da. Beldurrak

beti pentsamendua estutu egiten du, azken batean,

fanatizatu, itsutu. Pentsamenduari ikuspegia labur-

tzen dio. Gauza horiek guztiak egunotan eztabaidan

dabiltza gora eta behera sare sozialetan. Interesga-

rriak dira ematen ari diren gogoetak eta debateak.

Zientziarekin batera, espiritualtasuna ageri da libu-

ruan. Modu kontrajarrian?  

Paradoxa dago, titulutik bertatik. Noiz arte arrazoi?

Aforismoa idazten hasi aurretik arte. Azken batean,

aforismoak pentsamenduaren mugak erakusten

ditu. Muga horietan mugitzen da. Zientziak, zalan-

tzarik gabe, pentsamenduaren aurrerakuntza izuga-

rriak eskaintzen ditu, baina zientziak ez du biltzen

existentzia osoa. Edozein zientifikok esango dizu,

guri izugarria iruditu arren, existentziaren zati txiki

bat baino ez duela azaltzen. Zientziak eguzkia ekial-

detik atera beharrean mendebaldetik ezin du aterea-

razi, oraingoz behintzat [barrez]. 

Jainko bakarra omen eta zure liburuan asko ageri

dira.
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Agertzen dira tarteka jainkoari bu-

ruzko aforismo batzuk. Ikuspegi

ezberdinetatik begiratuta, umorez

eta erlatibizatuz. Bazen jainko bat

tradizio nordikoan, zeinari jendeak

burla egiten zion. Jainko hori, or-

dea, hain zegoen ziur bere botere-

az eta bere buruaz, jendeari berari

buruz barre egiten uzten ziola.

Gure kultura judeo-kristau, arabiar,

eta oro har, mendebaldeko kultura

erlijiosoan ezinezkoa da hori. Ipa-

rraldeko kulturetan zuten ikuspegi

hori izugarri gustatu zitzaidan,

jainkoari barre egiteak zein gaitz

egiten dio ba? Batere ez. Hain da

ahalguztiduna, gure barreak edo

gure negarrak ez duela harengan eraginik. Hori pen-

tsatzen dute tradizio nordikoan. 

Gero, ironia baliatuz, gaur egungo gizarteko zen-

bait alde azaldu dituzu. Kritika bezala ulertu behar

ditugu?

Kritika baino gehiago dira flash-ak bezala. Banoa gi-

zartean zehar eta argazki batzuk erretratatzen ditut,

gero norberak pentsa dezan. Kritiko gertatzen dira,

ispilu aurrean jartzen zaituztelako. Hori bezalako kri-

tikarik ez dago. Ispiluak dira. Ezku-

tuan leudekeen gizarteko alde ba-

tzuk agertzen dira. Aurrez aurre jar-

tzen zaitu egoera horrekin.

Beti ere ironiarekin. Zuk Kierkegaar-

di aipamena eginez diozu serio har-

tzen ez den zerbait serio hartzea

omen dela ironia, eta gehitzen duzu,

«edo oso serio hartzen den zerbait

umorez ukatzea».

Bai. Ironiak distantzia bat jartzen du.

Esaten dizu, ‘begiratu ezazu zeuk ere,

ea zer iruditzen zaizun’. Irribarre bat da,

gonbidapen bat. Ironiak oso serio hartzen ditugun gau-

zengandik distantzia hartzen laguntzen digu eta galde-

tzen diogu geure buruari, hain inportantea ote da? Hain

ezinbestekoa? Erlatibismoan erori gabe, erlatibizatu

egiten du ironiak, distantzia hori jartzen laguntzen digu.

Begiratu, arakatu eta esan zer iruditzen zaizun. Ezin-

besteko apaltasun bat dago ironian. Ironia gertu gera-

tzen da beti, ez dio ihes egiten arazoari, han inguruan

geratzen da. Ironia guk ahotik botatzen dugu baino

hark lepondotik jotzen gaitu. Konturatzen ez garen iro-

nia asko dago. 

Gozatu duzu liburua idazten?

Bai. Nobela batek edo saiakera batek 

izerdia aterarazten dizu, aforismoak ,

aldiz, jolasak dira, goxoak. Ni behin-

tzat horrela aritzen naiz burura etor-

tzen zaizkit eta askotan apuntatzea

ahaztu. Ia-ia haurren jolasen pareko-

ak dira, baina egiten dituzu gai poto-

loagoekin. Existentziaren aurrean

ikuspegi ezohikoaren bila ibiltzen

zara aforismoak egiterakoan eta nire-

tzat oso estimulagarria da, apasio-

nantea.  

Nola sortu eta egokitu dituzu libu-

ruan bildutako aforismo horiek?

Ni pixkat bat desordenatua naiz eta orduan gutuna-

zal handiak neuzkan papertxoz beteta eta gero koa-

dernoan apuntatuta ere baneuzkan makina bat. Ho-

riek denak ordenagailura pasa eta aukeratzen igaro

«Maite ditut 
aforismoen 
arteko zuloak 
betetzen 
dituztenak, 
horiek gabe, 
aforismoak 
alperrik leudeke»
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nuen uda osoa. Baina ondo pasatzen dut, pusketaka

egiten dudalako. Zuri ederra edo zorrotza iruditzen

zaizun gauza bat, zure lagun bati kamutsa iruditzen

zaio, kamutsa edo oso txiste ebidentea. Kasu hone-

tan, asko eskertu behar diot Anjel Lertxundiri egin

didan ispilu lana. Aforismo batzuk seinalatu dizkit.

Lan hori oso interesgarria da, norberak batzuetan

perspektiba galtzen duelako.

Lertxundiri eskaini diozu liburua.

Bai. Egoera zail batetik irten berria da. Zu liburua ira-

kurri dutenek badakite. Momentu zail honetan eta

berak egin didan mesede handia eskertuz egin diot

eskaintza. Anjelekin badut halako konplizitate bat li-

teratura alorrean. Irakurketa asko berak gomendatu-

ta egin ditut eta berak ere egin ditu batzuk nik go-

mendatuta. Asko komentatu ditugu elkarren artean

eta askotan egon gara hizketan irakurketei buruz.

Badago parekotasun bat: berak joera du pentsamen-

duak gehiago hedatzeko, saiolariaren sena dauka eta

nik pentsamendu horiek izugarri sintetizatzeko joera

dut. Horregatik oso elkarrizketa polita da elkarrekin

sortzen dugun hori. Maite ditut izugarri eta miresten

ditut aforismoen arteko zuloak betetzen dituzten

idazle eta pentsalariak. Horiek gabe aforismoak al-

perrik leudeke.

Eskualdean zurekin batera Karlos Linazasorok ere

landu ditu aforismoak.

Ez nuke aipatu gabe utzi nahi. Euskal Herrian dagoen

aforistarik zorrotzena izango da, euskaraz. Berarekin

bide luzea partekatu dut, preseski, aforismoaren lan-

ketan. Elkarri pasatzen dizkiogu lanak. Lertxundire-

kin izandako antzeko harremana dut berekin, baina

aforismoaren alorrean bertan. Linazasoro ni baino

ironikoagoa da oraindik eta beste estilo bateko afo-

rismoak egiten ditu. Elkar osatze eder bat gertatzen

zaigu bioi.  

Literatura-genero minoritarioa da?

Bai. Aforismo liburuak oso minoritarioak dira. Hori

horrela da, poesiarekin gertatzen denaren antzera-

tsu gertatzen da. Baina sareetan ikusten baduzu afo-

rismo asko dabil bueltaka. Badira esaldi aforistiko

pila bat, jende askok erabiltzen dituenak. Gero zale-

tasun hori dugunak ez gara hainbeste, baina horre-

tan ere aldea dago duela 20 urtetik hona. Orduan

zuen harrera eta oraingo harreraren artean alde han-

dia ikusten dut. Badago jende multzo handiago bat

behintzat, ez da izugarria baino badago horrekin in-

teresatzen denik. Ez dut hain beltza ere ikusten. Erre-

alitatea errealitatea da eta kexatzea ere alperrik da. 

Poesia genero gorena dela diozu liburuan, beste

genero guztiak bezala. Oraingoan ere ironiaz. 

Azkenean literatura, poesia, arte plastikoak... denak

dira genero gorenak, artistak daukan guztia jartzen

duelako horietan, dena ematen duelako. Nahi bada

poesiak badu gauza bat: mundua sentitzeko modu

gisa ulertuta, txertatzen ditu bai musika, bai arte

plastikoak eta gainerako diziplinak. ‘Poesiaz beteta

dago koadro hori, edo eskultura hori, edo musika

pieza hori’, esan dezakegu, adibidez. Zentzu horre-

tan, poesia hartu daiteke genero gorentzat. Gainera

badakigu, literatur genero guztiak poesiatik datoze-

la, hasieran dena bertsotan idazten zelako, eta gero

sortu zelako prosa. Alde horretatik bai, baina bestela

genero guztiak dira gaur egun gorenak, generoa lan-

tzen dituenarentzat.  

«Poesia nobelaren papiroflexia moduko bat da»

Umore handiz egindako aforismoa da hori. Poesiak

sintesira jotzen du, poema lirikoenaren atzean ere is-

torio bat dago. Nobela asko poema edo irudi literario

batetik abiatu dira. Papiroflexia diot, alde horretatik,

istorio horiek guztien nolabaiteko irudi laburtu eta

sintetiko bat ematen duelako poema batek.

Nola gomendatuko zenuke irakurtzea liburua?

Nik neuk pixkanaka irakurtzen ditut aforismo libu-

ruak. Aforismoa oso probokatzailea da berez eta ira-

kurtzen ari denari erantzuna ekartzen dio burura. Ni

arkatzarekin aritzen naiz, ez akatsa bilatzen, baizik

eta horrek sortzen didan burutazioa apuntatzen. Eta

askotan hausnarketa hori zabaltzeko gogoa ere

ematen didate askok. Baina bestela hartu eta liburua

osorik ere irakurri daiteke. Hala ere, ni gero beti itzuli

egiten naiz, zeren hobe da bat edo bi irakurri eta bu-

ruan uztea. Aforismoa oso erosoa da irakurtzeko, eta

goxoa. 
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NOIZ ARTE ARRAZOI

Egilea: Juan Kruz Igerabide
Argitaratze data: 2019ko urria
Argitaletxea: Alberdania
Orriak: 79 orri
Azala: Koldobika Jauregi

IGERABIDE-JAUREGI LANKIDETZA
Aspaldiko ezagunak dira Juan Kruz Igerabide eta Koldobika Jauregi. Elkarrekin egin izan dituzte proiektu zenbait. Adu-
narrak alkizarrari liburuarentzat azala eskatu eta irudi hori bakarrik ez, beste asko ere bidali zizkion bueltan. Aforismo
artean kokatu dituzte liburuan. «Tintazko edo irudizko aforismo batzuk dira», Igerabideren esanetan. «Zoragarriak
dira». 
Jauregik ere gustu handiz jaso zuen idazlearen gonbidapena. «Azalarekin hasi eta enrollatu egin nintzen, beti gerta-

tzen zaidan bezala». Sorpresa eraman zuen eskultoreak liburu barruan ere irudi horiek jarriko zituztela jakin zuenean. 
Collageak dira, denak beltzak. «Oso sinpleak, aforismoekin lotutakoak. Irakurtzen nituen eta nire modura jolastu nahi

izan nuen sortzen zizkidaten sentsazioekin», dio Jauregik. Irudi «ironiko» eta umorez egindakoak dira: «Etxe bat ageri da
azalean, adibidez, bi oin dituena; edo lorontzi batean zeinetan pistolak loratzen diren landarea beharrean; paraxuta bat
ezkurra bat daramana». Irudi sinpleak dira, baina indar handikoak. Ez da «lan sakon bat inork ulertzen ez duena, jolas bat
bezalakoa izan da».
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Hodei gehiago

izango da. Goizean giro polita
izango da, eta zerua nahiko ur-
din egongo da, nahiz eta, goi-
hodei batzuk ikusiko ditugun.
Eguerditik aurrera haizeak ipar-
mendebaldeko ukitua hartuko
du eta horrekin hodeiak ugari-
tuko dira, batez ere, egun
amaieran, non zerua nahiko zi-
kin geratuko den. Tenperaturak
behera egingo du, baina hala
ere, balio atseginetan ibiliko da,
24-25 gradutik pasa gabe.

LARUNBATA
Giro tristea izango dugu. Ipar uki-
tuko haizeak eta fronte ahul ba-
tek giro kazkarra ekarriko digute.
Goizean goizetik zerua estalirik
egongo da eta hodeiek euri pixka
bat ere utziko dute. Euria oroko-
rrean euri txiki edo euri-langar
modura botako du, une batzue-
tan bizi samar botako duelarik.
Arratsalde erditik aurrera atertu
eta ostartetxo batzuk ere zabal-
duko dira. Tenperaturak nabar-
men behera egingo du eta balio
altunak eguneko erdiko orduetan
ez dira 20-21 gradutik pasako.

IGANDEA
Giroak argitzera egingo du. Goi-
hodei batzuk agertu arren giro ar-
giarekin esnatuko gara, jarraipena
izanik arratsaldearen erdira arte.
Orduan bero-hodei batzuk gara-
tuko dira eta azken orduetan ezin
da baztertu ekaitzen bat sartzea
mendebaldetik eta hegoaldetik.
Probabilitate txikia denez, eguna-
ren gehienean ateri eutsiko dio.
Haizeak ipar-ekialdetik joko du
eta tenperatura errekuperatuko
da, 22-24 gradutan errendituz.

MAIATZAK 22, OSTIRALA
IBARRA
Egunekoa. Edurne Mujika Martinez.
Euskal Herria, 3. 943 67 09 15.

MAIATZAK 23, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Lurdes Azpiroz Galarza. 
Larramendi, 6 behea-1. 
943 67 51 18.

MAIATZAK 24, IGANDEA
IBARRA
Egunekoa. Edurne Mujika Martinez.
Euskal Herria, 3. 
943 67 09 15.

MAIATZAK 25, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Inazio Olarreaga Aranburu.
Korreo, 2. 
943 67 01 28.

FARMAZIAK

EGUNERO GAUEKO GUARDIAKO
FARMAZIA: TOLOSA. 
LURDES AZPIROZ GALARZA. 
LARRAMENDI, 6. 943 67 51 18.

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€
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