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IRITZIA

H amar urte ditut. Amak bularra eman

dit. Jantzi eta elikatu egin nau. Esko-

lara eramaten nau. Etxea garbitu eta

jaso egiten du. Eskolako lanekin la-

guntzen dit. Gaixorik nagoenean

zaintzen nau. Halaber, animatu, babestu, motibatu,

zuzendu, besarkatu egiten nau. Ama ezagutzen dut.

Senak esaten dit erantzungo duena, bere erreakzioak

aurreratzen ditut. Ezagutzen ditut bere oinaze, poz,

haserre eta beldur adierazpenak. Hala ere, ez dakit zer

ezkutatzen den ispiluaren aurrean bere lagunekin

afaltzeko janzten den emakumearen begiradan, ez

dakit zer pentsatzen duen ardo kopatik edaten due-

nean, ez dakit zer amets eramaten dituen ohera. Nire

amaren zati bat dago, emakumearena, zeinek nire

adimenari ihes egiten dion. Begiratzen diot, behatzen

dut, baina nire begiradarako iragazgaitz dirau, nirekin

partekatzen ez duen mundu batetik baztertua.

Berrogei urte ditut. Ama naiz, eta emakumea eta

maitalea, eta profesionala eta beste emakume baten

alaba eta beste baten biloba. Poliedrikoa naiz, eta dia-

manteak bezala, nire aurpegi guztiek ondo leunduta

egotea behar dute distira egiteko, bitxi bilakatzeko

(eta gogoeta asko egin behar izan dut harri koxkorre-

tik harri bitxira pasatzeko, sinets iezadazue).

Emakumeoi denbora eta sufrimendua kostatu zai-

gu ohartzea ez dagoela bi emakume batean edo ema-

kume erdi izatearen artean aukeratu beharrik; lehena,

gehiegizko zamagatik, eta bigarrena erru-sentimen-

duagatik; ez dira luzarora gogobeteko gaituzten au-

kerak.

Amatasuna sakralizatzen jarraitzen dugu eta Maria

Ama Birjina eredu gisa mantentzen jarraitzen dugu;

perfekzio eredu bat, non seme-alaben izenean sakrifi-

zioa meriturik handiena den emakume batentzat. Ai...

noiztik esaten digu Simone de Beauvoirrek obulute-

giak izateak ez gintuela behartzen belauniko bizitzera!

Hutsune eta erru sentimendu hori sentitzen jarrai-

tzen dugu lurralde pertsonaletan zehar gabiltzanean,

gure bizitza publikoak pribatua bezainbeste aberas-

ten gaituenean; strainetá deitzen zioten diferentziaren

feminista italiarrek gizarte patriarkalean emakumeek

bizi duten atzerritartasun-sentimenduari. Oraingo ho-

netan saldu nahi diguten emakume irudi moderno eta

independente berria ere (kontsumo kapitalistara bide-

ratutako marketin-produktu berri bat) presio-elemen-

tu bat da: beren buruarengan eta beren irudi eta gara-

penean zentratuak, arrakastatsuak, estralurtarrak.

Gutako bakoitzak garatzen ditugun rol guzti-guz-

tien arteko oreka eta oreka horrengan sinestea da

Ama Birjina sindrometik eta kapitalismoaren atzapa-

rretatik askatuko gaituena. Gure alabak askatuko ditu,

izan nahi duten guztia izateko aukera merezi dutela-

ko, beren seme-alabei traizio egiten dietela senti ez

dezaten, edo, okerrago, beren buruari traizio.

BEATRIZ RUBIO
PERALES

IRAKASLEAAmaren eskutik

Gutako bakoitzak garatzen
ditugun rol guzti-guztien
arteko oreka eta oreka 
horrengan sinestea da 
Ama Birjina sindrometik
eta kapitalismoaren 
atzaparretatik 
askatuko gaituena 
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Eneritz Maiz Etxarri

Hamasei urte daramatza Euskal Herrian bizitzen Pa-

ola Gomez Lagosek (1981, Mendoza, Argentina). Le-

henengo bizilekua Adunan izan zuen, eta Andoainen

bizitzen egon eta gero, aurten, Orendainen aurkitu

du bizitzeko tokia. Hasieran ostalaritzan aurkitu

zuen lana, eta gerora pilates klaseak ematen hasi

zen. Egun, Alegian, Ikaztegietan eta Lizartzan ema-

ten ditu klaseak.

Noiz etorri zinen Argentinatik Euskal Herrira?

2005ean. Lehenengo senarra etorri zen, eta urtebe-

tera ni. Lan bila etorri ginen.

Bazenekien nora zentozen?

Bagenuen tokiaren berri, baino ez nuen ezer ezagu-

tzen. Ez nekien beste hizkuntza bat hitz egiten zenik

ere.

Ez zenekien euskara bazenik ere?

Hori da. Hemen jakin nuen. Behin etorrita, osabak

esan zigun hemen euskaraz hitz egitea oso garran-

tzitsua dela. Iritsi eta bi egunera euskara ikasten hasi

nintzen. Osabak jada hamar bat urte zeramatzan he-

men bizitzen. 

Euskal Herrira etortzean zein herritara etorri zinen

lehenengo?

Adunara. Herri txikia da, eta oso euskalduna. Udalak

«Iritsi eta bi egunera euskara
ikasten hasi nintzen»

PAOLA GOMEZ LAGOS 
EUSKALDUN BERRIA
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jarri zigun euskarako irakaslea. Gu tabernan bizi gi-

nen, Benta jatetxean, eta irakaslea egunero etortzen

zitzaigun euskara erakustera.

Eta euskara entzutean zer?

Oso arraroa egin zitzaidan. Ezin nuen ezta Andoain

esan. Hainbeste bokal batera izanda, ezin nuen izen

hori ahoskatu ere egin. Ezinezkoa zen ezer ulertzea.

Baina gero, poliki-poliki, eta euskara asko entzunez

ohitzen joan nintzen. Jendeari entzuteak asko egiten

du, eta garrantzitsua da jendeak euskaraz hitz egi-

tea. Bestela zaila da. Zizurkilgo taberna batera joan

nintzen lan egitera, eta bertan asko ikasi nuen.

Eta iritsi eta bigarren egunean hasi zinen euskara

ikasten?

Bai. Batik bat, tabernan lan egiten nuenez jendeari

kasu egin ahal izateko. Egunero bi orduz ikasten ge-

nuen euskara eguerditan.

Gogor saiatu zinen, beraz.

Bai. Hasieran bai.

Eta zergatik ari zara euskara ikas-

ten?

Nik asko errespetatzen dut leku

bakoitzeko kultura. Ikusten dut

jendeari asko gustatzen zaiola

bere hizkuntzan hitz egitea, eta ni

kanpotik banator, nik egokitu be-

har dut noan tokira. Horregatik

oso garrantzitsua iruditu zitzaidan

euskara ikastea. Errespetuzko ja-

rrera bat da, eta hemen bizitzea

eskertzeko modu bat ere bai. 

Nolakoa ari da izaten ikaste pro-

zesua?

Zaila izan da euskaltegira joatea.

Batzuetan ez dut denborarik izaten euskaltegira joa-

teko. Lana aprobetxatu dut euskara asko ikasteko.

Tabernan asko ikasten da.

Zein ikasketa dituzu eginak?

Nik irakasle ikasketak egin nituen Argentinan, baina

oso zaila izan da hemen baliozkotzea. Edozertan

dela ere, lana egin beharra neukan, eta albo batera

utzi nuen nire ikasketak baliozkotzea. Hiru urte gero-

ago, gimnasiari lotutako ikastaroak egiten hasi nin-

tzen.

Eta egun pilateseko irakaslea zara.

Bai. Alegian hasi nintzen. Hilabete batzuk Idiazaba-

len egin nituen, baina modu formalean Alegian hasi

nintzen klaseak ematen. Jada hamaika bat urte dira

gutxi gorabehera.

Alegia, Lizartza eta Ikaztegietan pilateseko irakas-

lea zara. Herri euskaldunak dira. Nolako esperien-

tzia da?

Oso ona. Jende euskalduna da, eta saiatzen naiz kla-

seak euskaraz ematen. Jendea

oso jatorra da, eta asko laguntzen

didate. Eroso sentitzen naiz.

Klaseak euskaraz emateko ikas-

ten saiatzen zara?

Hori da zaila niretzako. Gaztela-

niaz era batera esaten da, eta

euskarara ezin da modu berean li-

teralki itzuli. Jendeari galdetzen

aritzen naiz, nola esaten da hau

edo bestea. Batzuetan gaizki

esaten dut, baina ikasitakoan

saiatzen naiz erabiltzen. 

Euskaraz hitz egiteak lagundu

dizu herritarrengana iristen?

IRAGARKI LABURRAK

Salgai. Apotea, zerramak eta sei hilabete inguruko txerrikumeak. Interesatuek deitu 
607 668 603 (Joxe Kruz) telefono zenbakira. 

Zure iragarki laburra argitaratzeko deitu 943 65 56 95 zenbakira, idatzi ataria@ataria.eus helbidera edo pasa 
ATARIA-ko bulegotik. Iragaki guztiak iragarkilaburrak.eus-en.

EUSKARAREN EGUNA

«Nik asko errespeta-
tzen dut leku bakoi-
tzeko kultura [...] ni
kanpotik banator, nik
egokitu behar dut
noan tokira. Horre-
gatik oso garrantzi-
tsua iruditu zitzaidan
euskara ikastea»
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Bai, bai. Asko nabaritzen dut hori. Aurten ezin dut,

baina pandemia aurretik bi urte bakarrik izan bazi-

ren ere Lasartera euskaltegira joaten nintzen, eta

irakasleak oso onak ziren. Ikasten jarraitu nahi dut,

eta beharra sentitzen dut. Ulertu, ulertzen dut, bai-

na hitz egitea kostatzen zait. Hasieran zaila da, bai-

na gero ulertzen da. Eta irekitzea da garrantzitsua

eta entzutea, eta ez ixtea eta hizkuntzaz aldatzeko

ez eskatzea. Saiatu egin behar gara. 

Zer eman dizu euskara zerbait jakiteak?

Jendearekiko harremanak. Nik euskara ikaste hu-

tsak jendeari ematen dion poza, eta nola hartzen

duten ikustea, eta zeinen garrantzitsua den euskal-

dunentzat hori izugarria da. Horregatik ahalegin

handiagoa egiten dut ikasteko, eta badakit garran-

tzitsua dela. Ez da bakarrik toki batean edo beste-

an lan egiteagatik, herritarrengatik eta herriaren-

gatik da.

Bi seme dituzu. Beraiekin euskara erabiltzen

duzu?

Batzuetan bai. Gaztelaniaz baino gutxiago egiten

dut euskaraz. Biek dakite euskaraz, eta laguntzen

didate. Esaterako, mezu bat idazteko zaharrenak

beti laguntzen dit, 'ondo dago ama edo gaizki

dago hau'.

Andoaindik Orendainera bizitzera. Aldea nabari-

tuko duzu, ezta?

Bai, baina gustura nago. Oso polita da. Adibidez,

herriko whatsapp taldean nago, eta saiatzen naiz

dena irakurtzen eta ulertzen.

Kalera ateratakoan ere euskara izango da nagusi?

Bai, denek euskaraz egiten didate. Saiatzen naiz ni

ere, gaizki, baina saiatzen naiz euskaraz hitz egiten.

Urte asko daramatzazu hemen bizitzen. Faltan

botatzen duzu Argentina?

Bai, eta beti daukat itzultzeko gogoa, baina hau da

nire bigarren herria; adopzioko herria.

Eta baduzu Argentinan bizi diren euskaldunen

berri?

Lehen ez nekien ezer, baina orain bai. Euskal etxea

dago Buenos Airesen eta bertan ikasten dute eus-

kara, eta kultura mantentzen dute.

EUSKARAREN EGUNA
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EUSKARAREN EGUNA

Udalak: aukera eta ardura

Zerbitzua euskaraz jasotzeko eskubidea

bermatua dago eskualdeko udaletan: he-

rritarrek, oro har, ziurtatua dute udalean

euskaraz zerbitzu emango dietela. Hala

behar du: herritarrak dira hizkuntza eskubideen

jabe, eta erakundeen obligazioa da eskubideak

bermatzea. Hamarkada hauetan pauso handiak

eman dira udalen jarduna euskalduntzen, eta es-

kualdeko udal gehienek euskara dute eguneroko

lan hizkuntza. Lorpen handia da: orain 30 urte

Uema eratu zuten udalek amesten zutena. Bidea ez

da amaitu, ordea: euskara sustatzeko aukera eta

premia gehiago agertu dira.  

Lege aldetik eman dira horretarako pausoak az-

ken urteetan: 2016an onartu zen EAEko Udal Le-

gea, eta hizkuntza politikaren eskumena eman zi-

tzaien udalei; hiru urte geroago,

2019an, dekretu bidez zehaztu zen

hizkuntza politika hori nola gauza-

tu. Aukerak eta ardurak ekarri di-

tuzte lege horiek: aukerak, hizkun-

tza politikan pauso aurreratuagoak

eman nahi dituzten udalei modua

jarri dietelako urratsak segurtasun

juridikoz egiteko; eta ardurak, eus-

kararen aldeko hizkuntza politika

aktiboa egiteko betebeharra ezarri

dietelako udal guztiei. Auzitegien

ezpatapean daude arau horiek —Espainiako Auzi-

tegi Konstituzionalak aztertuko ditu—, baina orain-

goz, indarrean.

Inon izatekotan, Tolosaldean dago hizkuntza poli-

tika aurreratu hori garatzeko aukera: herritar gehie-

nek euskaraz jotzen dute udaletara; langile gehie-

nak prestatuta daude euskaraz lan egiteko; eta hau-

tetsi gehienak euskaldunak dira. Zimendu sendoa

da. Aukera horrek ardura ere jartzen du udal horien

gain: aukerei etekina ateratzea. Desberdintasun

handiak daude udalen artean: eskualdean badira

euskara planik ez duten udalak, kontratazio publi-

koetan hizkuntza klausula egokiak jartzen ez dituz-

tenak, euskaraz egin daitekeen guztia euskaraz egi-

ten ez dutenak, edo hirigintza proiektuak onartu

aurretik horien eragin linguistikoa aztertzen ez du-

tenak. Lege betekizunak dira denak:

derrigorrezkoak. Eta, inon izateko-

tan, Tolosaldean egin beharrekoak.

Hizkuntza politika eskualde ikus-

pegiz lantzeko pausoak eman dira

azken urteetan: aurrerapauso sendo-

ak. Horrek ez du begi bistatik kendu

behar, ordea, eragile bakoitzaren ar-

dura: udalek lege obligazioak dauz-

kate, eta ezinbestekoa dute horiek

betez hizkuntza politika aurreratua

egitea.

GARIKOITZ 
GOIKOETXEA

UEMAKO EUSKARA
TEKNIKARIA 

Hala behar du:
herritarrak dira
hizkuntza 
eskubideen jabe,
eta erakundeen
obligazioa da 
eskubideak 
bermatzea 
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Oraingo honetan, zer gomendio eman dezakegu?

Bordele, Euskal Herritik gertu dagoen hiria da, bene-

tan polita, Paris txikia bezala ezagutzen da. 2.007an

Unescok Gizateriaren Ondare izendatu zuen bere

«hiri eta arkitektura multzo paregabeagatik».

Bizikletan ibiltzeko aukera ematen du, ibilaldi la-

saiak, Garona ibaiko kaietan zehar edo hiriko erdigu-

netik barrena. Ibaiaren beste aldera gerturatu gaitez-

ke Napoleonen zubitik pasata eta bertan Darwin-en

ekosistema urbanoa aurkituko dugu, bere skatepark

estaliarekin eta bertako saltoki mota desberdinak

ezagutuz. Etxeko gazteekin joaten bazarete ezagutu

beharreko tokia da!

Bazkaltzeko ordua iristen denean ibaiaren alboan

dauden lorategietan take away-ko postu batean jana-

ria erosi dezakegu. Igandeetan tope egoten dira eta

mota desberdinetako jakiak daude. Eta zer onak, gai-

nera!

Paseotxoa bukatzen dugunean bizikletak utzi eta 

Le Miror D´eau monumentutik pasako gara, bertan za-

patilak kendu eta oinutsik uraren artean ibiliko gara.

Azkenik, Saint Michele plazan dagoen azokara ger-

turatuko gara, egunero azoka ezberdinak daude, bai-

na igandeko azokan benetako altxorrak aurkitu ditza-

kegu.

Eta ez ahaztu Canele izeneko gozo tipikoa jatea,

gure gomendioa Ron&Vainillakoa dastatzea da eta

Bordeleko ardoa ere, noski! 

Hiriak beti izugarrizko giroa izaten du. Gozatu!

Bordele, egun bat bizikletan

VERONICA BALDA, ENARA ETXEBERRIA
MYRIAM GURRUTXAGA 
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Irati Saizar Artola

B izitza goitik behera nahasiko zion gerta-

karia bizitu behar izan zuen Pili Zabala

Artanok (Tolosa, 1968), 15 urte besterik

ez zituela. Joxean Lasarekin batera, bere

anaia Joxi Zabala desagerrarazteak zeharkatu du

bere bizitza eta justiziaren bila lanean dabil ordutik.

Tartean, legebiltzarkidea ere izan da legealdi batez,

eta egun irakaskuntzan egiten du lan. 

Zuri irakurria da PSOE alderdiak trantsizio demo-

kratikoa egin behar duela eta GALen erantzukizuna

hartu behar duela. Mezu horixe da, duela gutxi,

Maixabel Lasari entzun dioguna, ETAk armak utzi

zituela hamar urte bete berri direnean. Biktimen

mina aitortu behar dela esaten denean, nola senti-

tzen zarete zuek?

Biktimen unibertsoa oso zabala da, eta biktimen uni-

bertso horretan min guztiak berdinak dira. Ardura-

dun guztiek aitortu beharko lukete eragindako kal-

tea. Izan ere, batzuei ardura eskatzeak eta ardura

eduki duten beste batzuei ez eskatzeak ez gaitu ino-

ra eramaten. Bizikidetza sendo bat eraiki nahi badu-

gu, argi dago pauso gehiago eman behar direla poli-

ki-poliki. Nik horretarako egiten dut lan. 

PP gobernuan zegoela biktima guztiak desberdi-

Pili Zabala tolosarrak B-Egiaz plataforma sortu du, GALen egiaren
bila, eta oztopoak oztopo, horretan jarraituko duela argi du: «Eskubide
bat da eta denok hobeto egongo ginateke egia jakingo bagenu».

«Sentsazio mingarria
da babestu behar 
zaituztenek babesten
ez zaituztela ikustea»
PILI ZABALA ARTANO 
IRAKASLEA 
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nak zinetela esan zuen. ETAko kide zirela Lasa eta

Zabala, beraz, tratu ezberdina jaso behar zenutela.

Lehen eta bigarren mailako biktimak daude?

Zehaztu behar da PPkoak oker daudela. Haiek ez da-

kite Nazio Batuen Erakundeak zer esaten duen. Tris-

tea iruditzen zait NBEren estandarrak ez errespeta-

tzea edo ez jakitea. Giza eskubideen arloan formazio

eskasa baino eskasagoa daukagu, eta politikariek,

hain gai delikatu batean, formazioa beharko lukete,

eta baita herritarrek ere. Politikariei

eskatu beharko genieke behintzat

irizpide berberak erabili ditzatela

pertsona guztien giza duintasuna

kontuan izanda.

Eta denentzat berdin.

Bai, noski. Giza duintasuna denek

eduki beharko lukete, erreputazio

ona ere bai, eta inozentziaren presuntzioa ere bai.

Mingarria iruditzen zait Joxi eta Joxean etakideak zi-

rela esaten dutenean, mingarria iruditzen zait bada-

kidalako zein asmorekin esaten duten, eta intentzioa

hori da: lege baten inguruan irakurketa maltzur bat

egitea, baina gauzak ez dira horrela. Kontuan izan

behar dugu beraien irakurketaren arabera, ez dituz-

tela pauso guztiak edo kontakizun guztiak kontatu.

Beraiek esaten dute, badagoela Europako hitzarmen

bat eta artikulu bat, 8.a zehazki, non esaten duen,

biktimak, aldi berean, indarkeria erabili badu, ez dela

biktimatzat hartzen. Hori ez da horrela. Zergatik? Es-

painiako Estatuak hori bere ordenamendu juridikoan

aurrera eraman ahal izateko lehendabizi transposi-

zio hori bere legealdian sartu behar zuen. Hori ez

dute egin, eta hori prebarikazio administratiboa da.

Ez du balio giza eskubideak batzuentzat errespeta-

tzeak eta beste batzuentzat ez.

Horretan ari zarete azken aldian lanean. B-Egiaz

plataforma sortu duzue, arduradunek erantzukizun

horiek har ditzaten eskatzeko. Hor ere pareta bate-

kin egin duzue topo, ordea: fiskaltzak atzera bota

du zuen eskaria. Zer irakurketa egiten duzue?

Historikoki aztertzen badugu, euskaldunon kontra

aitzakia eta behar ez diren araudiak erabiltzen dituz-

te. Gizakiak historikoki aurrerapausoak lortu baditu

ikerketak egin dituelako izan da. Emaitza batzuen

ondorioz aurrera egin izan du, hobekuntzak lortuz.

Guk hori da eskatzen duguna. Zoritxarrez, Sekretu

Ofizialen lege frankista eta antikonstituzional bate-

kin egin dugu topo, 1968koa, ni jaio nintzen urtekoa.

Noski, lege horrek ikerketa aurrera eramatea oztopa-

tzen du. Kontuan izan behar dugu, GALen terroris-

moan politikari asko egon zirela sartuta, eta ez poli-

tikariak bakarrik, sare bat sortu zen. Eta zergatik fun-

tzionatu zuen hain modu isilean eta zergatik ez dira

ikertu egon ziren hilketa guztiak?

Argi dago gauzak ezin direla horre-

la geratu. Ebidentzia gisa, bi sen-

tentzia ditugu, lotsatzeko moduko-

ak: sozialisten lehenengo gobernu-

ko barne ministerio oso bat

zigortua izan zen, apenas ondorio-

rik gabe, baina sententziak hor

Pili Zabala tolosarra, egun bere bizilekua duen herrian, Zarautzen.I. SA
IZA

R

«Gure kasuan, 
11 urte eta erdian,
eguneroko tortura
psikologikoa izan
genuen» 
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daude eta sententziak ez dira de-

sagertzen. Zigorrak hor daude.

Baina aske daude, barkamena es-

katu gabe, beraien ardurak erreko-

nozitu gabe, eta familiari inongo

estimurik eduki gabe. Gauza horiek

oso mingarriak dira. Bidegabekeria

larriak dira, kontuan izanda estatu

terrorismoaz hitz egiten ari garela.

Ez du balio Argentinan, Txilen edo

Uruguain gertatutako estatu terrorismoa aitortzea,

eredugarri izango balira bezala, eta hemengoa, etxe-

koa, ez aitortzea; eta gainera oztopatzea eta ahal di-

tuzten argudio maltzurrenak ematea.

Eta plataformatik zeintzuk dira aurrera begira egin-

go dituzuen urratsak?

Nazioarte mailara jotzen saiatzen ari gara. Berridatzi

elkartetik idatzi bat aurkeztu genuen eta irailaren

17an Nazio Batuen Erakundearen tribunal baten au-

rrean hitz egin nuen, bilera pribatu batean, desager-

tze behartuen kontrako komitearen aurrean. Galde-

rak egin zizkiguten, erantzun genituen, eta ondoren,

beste hitzaldi ireki bat izan zuten Espainiako Estatu-

ko ordezkari batzuekin. Atera da dagoeneko txoste-

na: Nazio Batuen Erakundeak, berriro ere, Espainia-

ko Estatuari esaten dio, ez dituela giza eskubideak

errespetatzen, ez dituela giza eskubideen alorrean

sinatutako nazioarteko tratatuak betetzen eta go-

mendio batzuk eman dizkio. Gomendio horien arte-

an, Espainiako Estatuari esaten dio bere ordenamen-

du juridikoan desagertze behartua delitu bakar be-

zala tipifikatu behar duela, giza eskubideen

urraketetan, delituetatik larrienetakoa delako. Espe-

ro dugu gomendio horiek betetzea.

Alde horretatik, beraz, baduzue babesa.

Pauso hauek oso garrantzitsuak dira. Ez daukagu

ohiturarik nazioarteko tribunaletara jotzeko, baina

Europako eta nazioarteko erakundeak horretarako

daude. Eta bada garaia kanpotik Espainiako Esta-

tuari esateko zer egiten ari den gaizki. Orain, jarrai-

pena egin behar dugu, aholkatu dizkion gomendioak

betetzen dituen edo ez ikusteko. Gure iradokizunen

artean, Sektretu Ofizialen legearen modifikazioa ze-

goen, eta Nazio Batuen Erakundeko komiteari esan

genion mesedez gomendioen arte-

an kontuan izateko modifikazioa

egin behar duela Espainiako Esta-

tuak eta noski, adi egoteko ea na-

zioarteko estandarrak betetzen di-

tuen, hau da, ezin dela sekretupean

delitu bat ezkutatu.

Sekretu Ofizialen legea aldatuko

balute, errazago jarraituko zenu-

kete prozesuarekin?

Nik uste gizaki guztiontzat eskubide bat dela eta de-

nok hobeto egongo ginatekeela egia jakingo bage-

nu. Baina kontuan izan behar dugu, badaudela esku-

bide batzuk behin eta berriro ukatzen dituztenak:

egia eskubidea, justizia eskubidea, erreparazio esku-

bidea eta noski, berriro gertatuko ez denaren ber-

mea. 

Memoriaren errelatoaren inguruan hitz egiten da

eta Maixabel filma aipatu izan da bide horretan la-

gungarri izan daitekeelakoan. Pablo Malok Lasa eta

Zabalari buruzkoa ere egin zuen. Nola bizitu zenu-

ten familian hori?

Lehenik eta behin ideia aurkeztu ziguten Joxe Porte-

la produktoreak eta Pablo Malo zuzendariak eta

ideia garrantzitsua eta polita iruditu zitzaigun. Az-

ken finean, ikus-entzunezko formatu batean ikusgai

egotea lagungarria izan daiteke, proiekzioa eduki

dezakeelako hemendik kanpo. Noski, jakin badakigu

oztopo asko izan zituela filmak beste herrialde ba-

tzuetan ikusi ahal izateko. Gidoian ez genuen parte-

rik hartu, baina gidoiaren bertsio ezberdinak aurkez-

tu zizkiguten eta aukera izan genuen ñabarduraren

bat egiteko. Azken batean, filmak, derrigorrez, epai-

ketetan oinarrituta egon behar zuen, bazekitelako,

bestela, beraiek nahi zuten bezala aurrera eramaten

bazuten, arazoak edukiko zituztela.

Euskal Herritik kanpora jendeak ezagutzen al du

herri honetan bizitu den min hori?

Gizatasuna duen pertsonak sentitzen duela esango

nuke. Inori ezin zaio egin Joxi eta Joxeani egin ziote-

na, ez Espainiako Estatuaren batasunagatik eta ez

beste herrialdeen askatasunagatik. Belfasteko zine-

maldi batean egon nintzen 2015ean, eta ongi etorria

izan zen filma. Harrituta geratu ziren Guardia Zibila-

ASTEKO GAIA 

«Gertatu zenean,
83an, gure etxera
leihotik tristura
sartu eta ilusioa
atetik atera zen;
burua osasuntsu
mantendu genuen»
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ren jarrera zein dimentsiotakoa izan zen ikusita, eta,

batez ere, inpunitateagatik.

Juan Mari Jauregik pauso garrantzitsua eman zuen

Lasa eta Zabalaren kasuaren epaiketan, eta esaten

zuen ez zekiela nork akabatuko zuen, ETAk edo

GALek. Urte batzuk pasa dira ordutik, baina orain-

dik ere kosta egiten da min guztiez hitz egitea.

Gezurra dirudi, baina hala da. Min gehien ematen di-

guna gureek sortzeen dutena da. Gehien maite ditu-

zunak mina sortu badute, zaila da banatzea zuk mai-

te duzun pertsona eta pertsona horrek sortu duen

kaltea. Nik lan egiten dut Espainiako Estatuak, baita

Guardia Zibilak ere, kontziente izan daitezen ze min

eragin diguten, eta min hori ikustarazteko. Garrantzi-

tsua da beraiek jakitun izatea; argi daukat nire alde-

tik ahal dudan guztia egingo dudala baldintza horiek

sortzeko; hau da, kaltea eragin didatenak jakitun

izan daitezela eragin dutenaz, eta beraiek pausoak

eman nahi badituzte eragindako kaltea aitortzeko, ni

prest nago laguntzeko. Zorionez, bitartekari lana

egiten duten profesional on asko ezagutzen ditut;

badakit prestatu egin behar dela, gauzak diskrezioz

egin behar direla, baina, tira, poliki-poliki pauso ho-

riek ere ikusiko ditugu. 

Zu zeu Jose Amedorekin bi aldiz elkartu zinen. Ba-

rruko mina arintzeko egin zenuen?

Egia esan behar badut, ez nuen inoiz pentsatu Jose

Amedorekin elkartuko nintzenik. Bitartekari lana

egiten duen lagun batek, zigor zuzenbideko dokto-

rea da unibertsitatean bera, esan zidan Amedo alda-

tuta zegoela, damututa zegoela. Niri hasieran kosta

egiten zitzaidan hori sinistea, baina prestatzeko lan

luze bat egin ondoren, aurrera eraman genuen hi-

tzordu hori. Bitan elkartu nintzen Amedorekin, Ma-

drilen, eliza batean. 

Baliagarria izan zitzaizun?

Beti da baliagarria. Azken finean, gizaki baten aurre-

an zaudela konturatzen zara, eta hainbeste kalte era-

gin dizun gizaki horrek ahuleziak ere badituela ikus-

ten duzu. Maixabelek askotan aipatzen du bigarren

ASTEKO GAIA 
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aukera eduki beharko luketela pertsona guztiek.

Konpartitzen dut ideia hori, eta garrantzitsua irudi-

tzen zait gizartera begira, bizikidetzara begira, elkar-

bizitzara begira, estatu terrorismoa aurrera eraman

dutenek ere pauso horiek ematea; hau da, inoiz ez

zuela horrelakorik gertatu behar aitortzea, biktimei

beraien samina adieraztea eta garrantzitsuena, ar-

dura hartzea. Delitu oso larriez hitz egiten ari gara

eta delitu horiek egin dituztenek ardura hartu behar

dute. Orain 40 urte geneukan egoera soziopolitikoa

ez zen gaurko berdina, baina noski, horrekin ez dut

minimizatu nahi delituaren larritasuna eta ez dut

konpartitzen; nik inoiz ez dut borroka armatua de-

fendatu, are gutxiago estatu terrorismoa, jakin ba-

dakigulako askoz kaltegarriagoa dela estatu terro-

rismo bat aurrera eramatea. Eta bestela, begira zer

gertatu zen Alemanian naziekin. 

Ni ziur nago bere garaian pertsona horiek hainbat

ekintza aurrera eraman bazituzten ere, gaur egun, ez

lituzketela egingo; hori garrantzitsua da. Eta pauso

hori eman beharko luke Espainiako Estatuak, eta ez

Pili Zabalak esan duelako, baizik eta Nazio Batuen

Erakundeak esaten duelako. NBEk esaten du esta-

tuak juridikoki eta etikoki ardura batzuk dituela, eta

bere gain hartu behar duela bere aurretik egon diren

gobernuen konpondu gabeko asunto guztien ardu-

ra. NBEk argi esaten du Espainiako Estatuak barka-

mena eskatu beharko lukeela, baina barkamena es-

katzeaz gain, egia publikoa aitortu beharko lukeela.

Egia jakin behar dugu, ez bertsio ofizial gezurtiak;

urteekin, ikerketa zehatzak eta behar den dokumen-

tazioa eskuratuz frogatu delako bertsio ofiziala ge-

zurra zela, beraz, Sanchez-Ostiz idazleak esaten

duen bezala desadostasun bat badago bertsio ofi-

ziala eta beste bertsio batekin, nik bestea sinetsiko

dut.

Mina eragin duena eta mina hartu duena elkartze

horrek aurrera begira lagundu dezake?

Euskaldunok justizia penala ez dugu eduki. Guk sen-

tentzia judizial bat daukagu, baina espetxe politika

zeharo irregularra izan da. Hori oso mingarria da. Zer

behar du biktimak? Biktima guztiak desberdinak

dira, pertsona guztiak desberdinak diren bezala.

Justizia penala egon ez den tokietan, errestaurazio

justizia aukera bat izan daiteke. Baina ez dugu ahaz-

tu behar hemen badaudela beste adar batzuk. Justi-

zia trantsizionala eta justizia unibertsala, ez ditugu

gutxietsi behar, garrantzitsuak direlako denak. 

B-Egiaz plataforman dagoen Lobaina unibertsitate-

ko katedradun Stephan Parmentierrek esaten dit

Euskal Herrian justizia trantsizionala beharko genu-

keela. Beste herrialde batzuetan, antzeko egoeratan

trantsitatu duten justizia sistema. 

Gertakarietatik minera. Nola kudeatzen da anaia

erailtzerakoan sentitutako min guztia?
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28 urtez horretaz hitz egin gabe egon naiz. Oso bar-

neratutako sentimenduak ditut. Lehenik eta behin

izandako kaosa dut buruan, bai nire bizitzaren ere-

mu guztietan eta baita familian ere. Familia guztiz

apurtu egiten da, baina ez apurtu harremanak apur-

tzen direlako, zorionez, gure familia elkartu egin zen

zailtasun horiek aurrera eramateko. Desagertze be-

hartu bat, ordea, tortura psikologiko ikaragarria da.

Gure kasuan, 11 urte eta erdian, eguneroko tortura

psikologikoa izan genuen. Gizaki guztiok izugarrizko

ahalmena daukagu egoerak gainditu ahal izateko,

pentsa bestela gure gurasoek eta gure aitona-amo-

nek zelako bizipen latzak jasan behar izan zituzten.

Egia da beste garai batzuk zirela, baina, hala ere,

1983tik 1995era bitartean, beste gizarte bat eraiki-

tzen ari ginen bitartean, zu izoztuta zaude; dolua

ezin duzu aurrera eraman. Oso sentsazio mingarria

da babestu behar zaituztenek babesten ez zaituzte-

la ikustea; hau da, erakundeetatik guk ez genuen be-

har genuen babesa jaso. Eta antzerako kasuetan

besteek babesa jasotzen dutela ikustea oso minga-

rria da. Ez zait inoiz egokia eta zuzena iruditu giza-
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kiak banatzea, sailkatzea, politikagatik eta gure he-

rrian gertatu izan denagatik. 

Zenbat baldintzatu zizun bizitza zure anaiaren de-

sagerpenak?

Nire senarrak institututik ezagutzen ninduen, Joxi

desagertu baino lehenagotik. Eta beti esaten dit de-

sagerpenaren ondoren beste pertsona bat izatera

pasa nintzela. Hau guztia gertatu baino lehen, hama-

lau urte ingururekin, zorionez, gazte zoriontsua, mu-

gitua, urduria nintzen, pozik bizi nintzen. Hori dena,

ordea, apurtu egin zen. Gertatu zenean, 83an, gure

etxera leihotik tristura sartu eta ilusioa atetik atera

zen. Eta bizi baldintza horiekin egin genuen aurrera,

burua osasuntsu mantenduz. Maisu-maistra onak

izan genituelako gara garen modukoak. 

Nola bizitu zen egoera Tolosan?

Ni etxetik institutura eta institututik etxera joaten

nintzen. Manifestazio eta aldarrikapenak egiten hasi

ziren, eta hasieran parte hartzen bagenuen ere, poli-

ki-poliki nire anaia gazteenak eta biok joateari utzi

genion. Asanbladak egiten zituzten eta grebak ere

izaten genituen; ni normalean egun horietan ez nin-

tzen institutura joaten, baina gogoratzen dut inork

ez zidala inoiz ezer galdetu. Gezurra dirudi, baina

institutuan inork ez zidan ezer esan ez galdetu, ez

irakasleek eta ezta ikaskideek ere, eta BUPeko 2.

mailan –BBB, batxilergo bateratu balioanizduna–

nengoen eta denek zekiten.

Gerora sentitu duzu babes hori?

Beno. Poliki-poliki bagoaz askatzen, baina kosta egi-

ten zaigu hala ere. Aurrera gaizki eramandako jarrera

horiek zuzentzea kosta egiten zaigu. Jakintsuagoak

izan beharko ginateke; ez da ezer kostatzen esatea

‘hau eta hau egin nuen, baina ez nuke berriro egingo,

zurekin nago’ edo ‘ez dakit zergatik ez nizun hau

esan bere garaian’. 

Irakurketa asko ditu biktima hitzak. Biktima senti-

tzen zara?

Biktima kondizioa aldarrikatzen dut, baina, zorionez,

ez dut neure burua biktimatzat hartzen. Biktima kon-

dizioa aldarrikatzen dut, legalki, ofizialki, garrantzi-

tsua delako hori hor egotea. Horrek esan nahi duela-

ko nire anaia biktima zela. Azken finean, nire anaia

izan zen biktima, eta nik, zorionez, bizitza bat eduki

dut eta ahal dudan heinean giza eskubideen urrake-

tak jasan izan dituzten biktima horiek biktima izan ez

daitezen lanean jarraituko dut. Zer da onena biktima

batentzat? Biktima izateari uztea.

Politikara salto eginda, Podemos alderditik lehen-

dakarigai izan zinen 2016an. Zerk bultza zintuen

politikagintzan sartzera?

Nik beti esaten nuen politikagintzan ez nintzela inoiz

sartuko. Lege injustu eta krudel bategatik sartu nin-

tzen, eta zegoen bezala jarraitzen du egun: 29/2011

Terrorismoaren Biktimen Aitorpenerako eta Babes

Integralerako legea. Lege hori 2011an onartu zen, Es-

painiako Parlamentuko adostasun osoarekin. Giza

eskubideen urraketa guztien biktimak terrorismoko

biktima zirela aitortzen zuen lege horrek. Zoritxa-

rrez, 2012an, PPk gehiengo osoa lortu zuenean, oso

modu maltzurrean irakurketa desegoki bat egin
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zuen eta gainera, aurrekontuen legearen barruan

sartzea lortu zuen aipatutako irakurketa hori. Hau

da, Europako hitzarmen bateko artikulu bat ezar-

tzea, baina noski, prebarikazio administratiboa egin-

da, zeren, beraiek aipatu zuten artikulu hori parla-

mentutik pasa behar zuten, eta ez zuten tramite hori

egin. Nik bere garaian Alfonso Alonsori EITBko de-

batean komentatu nion: ‘Ni zer, ez naiz terrorismoko

biktima?’. Ba egun, oraindik ere Espainiako Estatuko

goi kargu batzuengandik ‘zu ez zara terrorismoko

biktima’ entzun behar izaten dut.

2018ko abuztuan ez zenuela errepikatuko esan ze-

nuen, eta aipatu zenuen legebiltzarreko jarrera

mota batzuk ikustean mina sentitzen zenuela.

Barruan nengoenean, goi mailako politikan, gustatu

ez zitzaizkidan jarrera batzuk ikusi nituen; nik legealdi

bat egingo nuela eman nuen hitza eta hitza bete

nuen. Gauza onak ere eraman genituen aurrera: Es-

painiako Estatuko 29/2011ko lege hori legebiltzarretik

pasatzen saiatu ginen eta legebiltzarrak mandatu bat

eman zion Eusko Jaurlaritzari, hark Madrilera eraman

zezan. Legez besteko proposamen bat ere onartu

zen, ekainaren 26a, tortura jasan duten biktimei babe-

sa helarazteko nazioarteko eguna da, eta hemendik

aurrera Eusko Jaurlaritzak egun hori ospatuko du. 

Denbora bat daramazu politikagintzatik aparte.

Zein balorazio egingo zenuke?

Azken finean, esperientzietatik onenarekin geratzen

zara, hain ona izan ez zen hori albo batera uzten

duzu. Nik formazio politikorik ez neukan, ez nuen

udal politikan ere inoiz parterik hartu, beraz, nire ga-

bezia hori izan zen: formazio eza eta sartu nintzela

naizen bezala, gizatasuna eta egia aurretik jarrita,

eta inozentziarekin. Baina ikusi da, nik behintzat mal-

tzurkeriaz ez dudala inoiz jokatuko, akaso erabaki

oker bat har dezaket, ez dut ezetz esango, baina

maltzurkerian erabakiak hartu inolaz ere ez.

Dentista lanetan aritu izan zinen eta egun, irakas-

kuntzan lan egiten duzu.

Bai, hala da. Zorionez, gonbidatzen nauten lekuetara

ere  joaten naiz, adibidez, Adi-adian proiektuan parte

hartzen dut. Hezkuntza saileko proiektu bat da: 15

eta 18 urte bitarteko ikasleek, giza eskubideen alda-

rrikapen unibertsala ikasten dutenean, aukera izaten

dute biktima bat baino gehiagoren testigantza en-

tzuteko. 2013an hasi nintzen, legebiltzarrean egon

nintzen garaian ez nintzen ikastetxeetara joaten, bai-

na iaz berriro ekin nion parte hartzeari.

Esperientziatik ematen dituzu irakaspenak, beraz.

Oso garbi daukat indarkeria mota guztiak deusezta-

tu behar ditugula gure jarreretatik, ez bakarrik arazo

politikoetatik, baizik eta beste arazoetatik ere bai.

Horretarako hezkuntza baliabide oso erabakigarria

eta ona da. Sinisten dudalako egiten dut.

Bizimodu erosoa daramazu egun?

Pertsona anonimoa izanda lasaiago bizi zara, hori

argi dago. Inoiz ez naiz izan pertsona mediatikoa,

baina, noski, legebiltzarkidea bazara, publikoki

gehiago agertzen zara beste edozein ogibideetan

arituta baino. Nire izaera nolakoa den kontuan izan-

da, nahiago dut beti albo batean egotea.
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H emeretzi ikaslerekin hasi zen Ibarrako ikas-

tola, Bittori Olaetxea irakasle zela, eliza al-

boko lokalean. Urte batzuen ostean irakasle

gehiago batu ziren: Rosarito, Patri, Maite... eta baita

herriko haur gehiago ere. Frankismo testuinguruan,

beste hezkuntza eredu batean sinesten zuten irakas-

leak ziren, euskara, euskal kultura eta herrigintza

modu praktikoan, Euskal Herriko historian izan den

mugimendu aipagarrienetako baten aktore.

Guraso ameslariak

«Gurasoak ere oso ausartak ziren», komentatzen

dute andereñoek, oraindik ere emozioz. Ez da gu-

txiagorako, gurasoek beraien seme-alabak modu

prekarioan zegoen hezkuntza eredu alternatibo eta

berritzaile batera eramaten zituzten. Zerotik hasita-

ko proiektua, amets bat haragiztatzeko utopia. Zoz-

ketak egiten zituzten dirua ateratzeko, herriko feste-

tan txosna jartzen zuten, auzolanean gela berriak

eraldatzen zituzten: udalak materiala jartzen zuen

eta herritarrek eskulana. Herri proiektu bat izan zen,

guraso ez ziren herritarrek ere parte hartu zutena.

Lehen urteetan irakasleek ez zuten kobratzen, dio-

tenez, ez ziren oso kontziente ez zutela ezer, baina

egin egin beharra zegoen, eta ilusioa borborka zute-

nez, aurrera atera zuten. Hala, gurasoek tranpak egi-

ten zituzten delegaritzan ikastolako ikasgaiak justifi-

katzeko. Edota, gaur ikastola dagoen eraikineko gela

batzuk okupatu behar izan zituzten. Eskola naziona-

lak zeuden bertan, baina gela asko hutsik. Bide ho-

rretan, hezkuntza delegaritzaren onespena ez bazu-

ten ere, udalak ez zien ezezkorik esan, eta herritarren

legitimazioa zuten.

Ikastolaren sendotzea

Metodologia berritzaileak praktikan jartzen zituzten,

haurrek euskaraz hitz egiten zuten, utopia zirudien

hura, errealitate bilakatzen ari zen.

Gaur, 51 urte beranduago, ia 500 ikasle daude Uz-

turpe ikastolan; 73 langile. Herriaren nortasun eta ko-

munitatearen zutabe ezinbestekoa delarik. Oraindik

ere, berrikuntza grina dute irakasleek, pasio eta ilusio

atmosfera batek hartzen ditu bertako pasilloak. Eta

51 urte beranduago, 2021 urtean, auzolan erraldoi bat

sortzen ari da Ibarran, kasu honetan, euskara eta

Euskal Herria oinarri dituen Kilometroak berezi bat

sortzeko. Guraso ameslariak ziren eta gara.

JOSU OZAITA 
KMK 

KOORDINAZIOA

Guraso ameslariak
ziren eta gara
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Historia
pixka bat

L ehenago edo be-

randuago iritsi be-

har zen orri haue-

tara, idatzi behar nuen

honi buruz. Ez da oso gai

berritzailea, baina bada interesgarria bezain kuriosoa. Nola? Noiz? Zergatik? Zer-

tarako? Non? Denak du hasiera bat (eta amaiera bat?) eta honek ere badu. Baterien

sorrerari buruz hitz egiteko garaia da. 

Ekiteko, nire berdina egin dezakezue: Googlen baterien sorrerari buruzko bilake-

ta egin. Garrantzitsua da bateriari «elektrikoa» abizena jartzea, (oraingo honetan)

instrumentu musikalaren inguruko informazioan interesik ez baduzue. Orrialde

gehienek izen bat aipatuko dute: Alessandro Volta italiarrarena. 1800 urtearen in-

guruan sortu omen zuen bateria elektrikoa. Gogoan al duzue azken atalean aur-

keztu nizuen limoi-bateria? Ba antzeko zer edo zer egin zuen, baina elektrolito bezala limoia (edota beste edo-

zein fruitu) erabili beharrean gatzuna erabili zuen. Kartoi zatiak gatzunean busti eta zinc eta kobrezko diskoen

artean ipini zituen, sandwich tankerako egituran. Disko hauek kanpo zirkuitu baten bidez konektatuta, korron-

te elektrikoa zegoela erakutsi zuen, eta Voltaren asmakizuna lehen pila elektriko bezala onartu zen. Ez da ka-

sualitatea nazioarteko sistema tentsioa neurtzeko unitatea volta izatea!

Hala ere, denboran hogei urte atzera eginez gero, Luigi Galvani italiarrak antzeko aurkikuntza bat egin zuen.

Bere kasuan, gatzuna erabili beharrean, metal piezak igel baten gihar baten bidez elkartu zituen. Zorionez,

gaur egun ez dugu animalia zatirik behar gure bateriak eraikitzeko (beganoak direla esan daiteke?). 

Edonola ere, pasarte honek erakusten du detaile txiki batek eragin handia izan dezakeela historia liburuetan;

baldintza dezakeela zer idatziko den. Galvanik ikusi zuen korronte elektrikoa alde batetik bestera mugitzen

zela, baina ez zuen egoeraren deskribapen zuzena eman. Izan ere, bere ustez, korrontea igelaren giharrean

sortzen zen. Interpretazio akatsa! Korrontea metal piezen artean sortzen da eta elektrolitoak (igelaren giha-

rrak, gatzunak, limoi batek) karga orekatzea ahalbidetzen du. Ez dago garbi Voltak gertatzen ari zena detaile-

an ulertzeko ezagutza nahikoa zuenik 1800 urtean: oxidazio eta erredukzio erreakzioen interpretazioa, elek-

troiak, atomoak, kargen orekatzea... kontzeptu ezezagunak ziren. Baina gai izan zen aurrean zuena behar be-

zala interpretatzeko. Hala ere, polemika handia izan zen eta ikertzaile biek aldekoak eta aurkakoak izan

zituzten. Animalia-elektrizitatearen aldekoak eta metal-elektrizitatearen aldekoak. Galvanierrak eta Voltie-

rrak. 

Esan dugu zein izan zen irabazlea: volta. Izan ere, tentsioa neurtzeko unitatea ez da galvanoa, volta da. Baina

Luigi Galvanik ere jaso zuen aitortza: pila elektrikoaren sortzailea Volta den arren, pila bera pila galbaniko

nahiz pila voltaiko izan daitezke. Biak dira zuzenak. Eta ez du ez gatzun, ezta igel giharrik ere elektrolito beza-

la: sulfato gatza du uretan disolbatuta (ikusi irudia). Oso erabaki salomonikoa Kimikaren Erret Elkarteak hartu-

takoa. Hala ere, 1800 urtetik gauza dezente gertatu dira baterien munduan. Istorio gehiago kontatuko ditut

hurrengo batean!

IMANOL LANDA 
MEDRANO
CIDETEC 

FUNDAZIOKO 
IKERTZAILEA
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G orroto dut ordu aldaketaren mobida guzti

hau. Nekatuago, suminduago edo kontzen-

trazioa lortzeko zailtasun gehiago izaten dut

egun hauetan. Hori gutxi balitz, apatiko eta

triste jartzen naiz. Azken batean… zeharo aldatzen du nire

gorputzaren biorritmoa. 

Adituek diote normala dela eta nork bere erara bizi duela. Ez dakit hau bene-

tan horrela den edo ez, baina astebete baino gutxiago daramagu ordua aldatze-

ra behartu gintuztenetik eta jada nazkatuta nago. 

Ez al zuten ba ordu aldaketaren asunto honekin amaitu behar? Hori irakurri

nuen ba nik nonbaiten. Zein arrazoi dago ordua aldatzearen atzean? Bada ener-

giaren aurreztea argudiatzen duenik edota interes ekonomikoak ikusten dituenik

ere. Hego Euskal Herriaren kasuan, Franco diktadoreak ere izan zuen zerikusia,

Bigarren Mundu Gerrako bonbardaketak koordinatzeko erabaki zuten ordua al-

datzea.

Ok, ados arrazoi edo argudio horiekin, baina hau ezin al dugu bozketa/referen-

dum batean erabaki? Herriak bozka dezala ordu aldaketaren alde edo kontra da-

goen. Tontakeria bat ematen du baina niretzat gai serioa da.

Ez naiz goiz esnatzen den pertsona horietako bat eta beraz, ez ditut ordu alda-

keta horren onura zuzenak ikusten. Aldiz, lanetik atera eta dena ilunduta egotea?

Zer onura du horrek? Energia aurreztearena? Benetan ez dudala ezer ulertzen!

Astean zehar ezingo naiz mendira joan ez baldin banaiz goizeko zazpietan jai-

kitzen eta lanera joan aurretik joaten. Ezingo dut paseotxo bat eman eguzki iz-

piak aurpegian ditudala… A ze tristura!!

Aitortu beharra daukat neguko errutina/monotonia hori ez zaidala asko gusta-

tzen. Urteko hilabete triste eta gogorrenetan sartuko gara orain eta beharbada…

beldur naiz ez ote zaizkidan oso zailak egingo. 

Joango naiz kontatzen… Bitartean ordu aldaketa honek ekarri dizkigun aldake-

tei ohitzea/egokitzearekin badut nahikoa lan. Azken ordu aldaketa izango ote?

ALEX PADILLA 
KALEZALE 

AMORRATUA

Ordu aldaketa

Herriak bozka
dezala ordu 
aldaketaren
alde edo kontra
dagoen. 
Tontakeria bat
ematen du
baina niretzat
gai serioa da.
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H ogeita hamabost

bat urte badira bi-

zikletan lehiatzen

hasi nintzela.

80ko hamarkada zen, eta garai hartan ez zen arrunta

emakumeak bizikleta gainean ikustea. Baina ingu-

ruan banuen eredurik: Txitxi, Josune Gorostidi, Dina

zena... Haiek bizikletaz ibiltzen zirelako hasi nintzen

ibiltzen ni. Zer ikusi, hura egin. 

Oriako Txirrindulari Eskolan izena eman eta mutile-

kin entrenatzen hasi nintzen. Gerora, emakume

gehiago hurbildu zen eskolara; horrela sortu zen

Oriako Txirrindulari Eskolako emakumeen taldea.

Taldeko zuzendaria, aita. Eskerrik asko oparitutako

ordu eta ahaleginengatik! 

Garai hartan janzten genituen elastiko eta kulotak

zabalegiak ziren, ez baitzegoen gure gorputzera

egokituko zen arroparik. Baina berdin zitzaigun. Egia

esan, ez dakit berdin zitzaigun edo ez. Kirol hura gi-

zonena zen nagusiki, eta burutik pasa ere ez zitzai-

gun egiten guretzat propio egindako arropa eta bizi-

kletekin hobeto ibil gintezkeenik.

Parte hartzen genuen lasterketetan: emakumeon-

tzako probetan eta, denboraldia osatzeko, mutil ka-

deteekin lehiatzen ginen. Jende gutxi izaten zen

errepide bazterretan gu ikusten, eta zenbaitetan ko-

mentario desatseginak entzun behar izaten geni-

tuen: «Emakumeak, sukaldera!» edo «Nora zoaz,

ipurtandi hori?». Ohituta geunden halakoak entzute-

ra. Amorrua irentsi eta aurrera.

Behin, Aduna inguruan entrenatzen nenbilela, auto bat

jarri zitzaidan parean. Bi mutil zihoazen. Kopilotuak be-

soa leihatilatik atera eta ipurdian eman zidan. Sast! Inor

ez inguruan. Zorionez, berehala egin zuten alde; ez, or-

dea, gertakizun hark eragin zidan beldur eta inpotentzia. 

Ordudanik egoera zertxobait aldatu da, eta gizone-

nak ziren espazio batzuk gure ere egin ditugu: emaku-

me asko ikusten da Euskal Herriko errepideetan bizi-

kletan, gure gorputzera egoki moldatzen den kirol

arropa dago merkatuan, futbol talde profesionalak… 

Baina gizonezko batzuk badirudi oraindik ez direla

aldaketaz jabetu, edo ez dutela jabetu nahi. Duela

aste batzuk, adibidez, Karolina Sarasuak eta taldeki-

deek mehatxuak jaso zituzten futbol partida bat joka-

tzen ari zirela. «Bortxatuko zaituztegu, zu eta zure tal-

dekideak!». Halakoak entzun behar izan zituzten mutil

gazte batzuen ahotik.

Txalotzekoa da jokalari gaztearen ausardia: sare so-

zialen bidez salatu zuen gertatutakoa. Baina halako

oihu, mehatxu eta komentario nazkagarriak egin zi-

tuztenek norengandik ikasi zuten halakoak pentsa-

tzen eta esaten? Lan eskerga daukagu oraindik egite-

ko!

Bide batez, Aduna inguruan ikaratu ninduten haiek,

agian, guraso bihurtuko ziren gerora. Berdintasunean

eta errespetuan heziko al zituzten seme-alabak? 

NEKANE 
ARTOLAZABAL

ROYO
HERRITARRA

Lan eskerga 
daukagu 

oraindik egiteko

Bide batez, Aduna inguruan ikaratu ninduten haiek, agian, 
guraso bihurtuko ziren gerora. Berdintasunean eta 

errespetuan heziko al zituzten seme-alabak?
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Non dira koordinadorakoak
kontseilukoak
asanbladakoak?

«Cuba será libre, MSI»
dio pintaketak Tolosan,
zezen plazatik gertu jotzen duen lekuan
errekako haizeak malekoitik.

Eta inork ez du ezabatu, aizu.

Eta zergatik jarri behar dute
anticastistrek ‘in spanish’
euskara hutsezko gure
kartel bakanetan?

Ingelesa izango al da orain
gure lingua franca, erdal hiztunek
ezarria?

Berriro berrogeita hamazortzia
etorriko al da?

Eguzkia ez dadila behintzat bonbila bat izan
edo bizitza publizitate kanpaina bat
edo zure tabakoa mila esker
edo NBAko play off-ak Granmako titularretan
edo Burger King bat Habana Zaharrean
edo Ernesto Guevara ‘Che’rik gabe
edo Guantanamo guantanamera gabe
edo Sierra Maestra ikasle gabe
edo Cienfuegos itzalita
edo Hasta la victoria siempre Coca-Cola.

OLERKIA

MalekoitikIGOR ESTANKONA
POETA

22
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Zeberio (Tolosa) eta NODE (Do-
nostia). Dantza garaikidea. Hiru
dantza garaikide pieza eta ikuski-
zun bat osaturik, Leidorren.
KONTZERTUA

22:00. Mihise eta Dena Bonbere-
nea izango dira. Sarrerak zortzi
euroko kostua izango du.
ERAKUSKETAK

Azaroaren 28ra arte. Ezin dena
maite, Mikel Remak. GKo Gallery.
Azaroaren 26ra arte. Adar lotuak
arte erakusketa. 2009-2021. Mar-
golanak, eskulturak eta marraz-
kiak. Aranburu jauregian. *Irakurri
erreportajea 26-29 orrietan.
Azaroaren 19ra arte. Norena da
isiltasuna? Maialen Sarasola, 
Christina Hernandez, Miren
Atxaga eta Maddi Ane Txopere-
naren lanak. Susanna Minguellek
egin ditu komisario lanak. Umeen
aurkako sexu gehiegikeriak begi-
rada feminista batetik lantzeko
egin zen Palabras dislocadas tai-
lerrean sortutako marrazkiak eta
bertsoak biltzen dira erakusketan,
eta gai horren inguruko ezta-
baida zabaltzea du helburu.
Topic-en.

Azaroaren 21era arte. Pepe Ezei-
zaren Atzerako begirada erakus-
keta, 3 tabernan.

LARUNBATA
AZAROAK 6

ASTEASU
BISITA GIDATUA

36ko gerrako lubakietara bisita
gidatua. 
09:00. Asteasuko plazatik abia-
tuko dira Saseta Defentsa Siste-
mara egingo duten bisita gidatua.
Aldez aurretik izena eman behar
da.
NATUR JOLASAK

16:30. Natur jolasak Asteasuko
Udalak antolatuta, Mattin gizarte
abenturaren eskutik. Izena ema-
tea kultur etxean egin behar da,
aldez aurretik.

BERASTEGI
KULTUR ASTEA

17:30. Aioko itzalen eta titereen
ikuskizuna Zurrunka Teatroren es-
kutik, erabilera anitzeko gelan.

OSTIRALA
AZAROAK 5

ALEGIA
UDAZKENEKO KULTUR EGITARAUA

17:00. Haur antzerkia: Aioko, Zi-
nean.

BERASTEGI
KULTUR ASTEA

16:00. Merienda guraso elkartea-
ren eskutik, eskola atarian. 
16:30. Herri jolasak guraso elkar-
tearen eskutik, eskola atarian.
16:30. Graffiti tailerra Nexgraffen
eskutik, 12 eta 18 urte bitarteko
nerabeentzat. 
18:00. Xerafinaren kontu eta ko-
meriak ipuin kontaketa guraso el-
kartearen eskutik, frontoian.
22:00. Zuhaitz Gurrutxagaren
Futbolistok bakarrizketa, erabi-
lera anitzeko gelan. 

GAZTELU
ASTEBURU KULTURALA

Pintxo-dastaketa (bakoitzak 12
pintxo). 
20:00. La Rekba. 
22:00. Anderetx. 
00:00. Andreas Cuello.

TOLOSA
AMALUR JARDUNALDIAK

19:30. Atlantikoa: garai debeka-
tuetan bidaiatzea. Daniel Landa
dokumental egileak bere azken
lanaz mintzatuko da. Finisterretik
abiatu eta Hego Afrikako Cabo
de las agujas-erako bidaia da,
pandemiak baldintzatutako bi-
daia. Topic-en.
ZIKLOIA

20:00. May Gorostiagaren Nire
munduan. Helduentzat. Ama-
rozko auzo-etxean.
DANTZA GARAIKIDEA

20:30. Hiru hitzetan. Nerea Gu-
rrutxaga & Oihana Vesga (Donos-
tia), Amaia Elizaran & Xabier
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GAZTELU
ASTEBURU KULTURALA

16:30. Txokolate jatea. 
17:30. Bizitzaren laborategian
zientzia kontakizuna eta esperi-
mentuak haur eta gaztetxoen-
tzat, Ana Galarragarekin. 
18:00. Ekologista naiz baina... hi-
tzaldia, Gorka Egiarekin. 
21:00. Herri afaria.

IBARRA
MENDI DUATLOIA

11:00. Umeak, plazatik. 
15:20. Helduak, plazatik. 
Izen-ematea: Kirolprobak.com
webgunean egin behar da.

IRURA
BIZIKLETA JARDUERAK

17:00. Bizikletarekin, hainbat jar-
duera eta proba egingo dituzte.
Parte hartzeko ezinbestekoa da
izena ematea. LH3-LH6 ikasleen-
tzat. Irura Bizi elkarteak antola-
tuta. Frontoian.
17:00. Bizikleten konponketa tai-
lerra. Bizikleten oinarrizko kon-
ponketak egiteko tailerra egingo
dute eta honako hauek eraku-
tsiko dituzte: gurpiletako zuloak
nola konpondu, zure bizikleta
zure neurrira jartzen ikasi... Parte
hartzeko izena eman behar da.
LH6-DBH4 ikasleentzat. Irura Bizi
elkarteak antolatuta. Herri esko-
lan.

TOLOSA
TAILERRA

11:00. Topic-ek antolatuta, ba-
razki txotxongilo tailerra umeei
zuzendurik.
52. TOLOSAKO ABESBATZA 

LEHIAKETA

20:00. San Frantzisko elizan kon-
tzertua. Bi abesbatzentzako
meza. Frank Martin. El Leon de
Oro eta Kea ahots taldea.
KONTZERTUA

22:00. Svdestada (Madril) eta
Braulio Bonberenean izango dira.
Sarrerak zortzi euroko kostua
izango du.

ZIZURKIL
ZIZURKIL BLUES

19:00. Nico Wayne Toussaint. Fe-
aturing Iker Piris & The Electras
eta The Allnighters 7 taldeen kon-
tzertuak. Joxe Arregi plazan.

IGANDEA
AZAROAK 7

AMASA-VILLABONA
DANTZA IKUSKIZUNA

19:30. Proyecto Larruaren Ojo de
Buey dantza ikuskizuna. Ojo de
Buey dantza garaikideko pieza
bat da, Euskal Herriko idi-probe-
tan inspiratua, eta gizakiaren eta
animaliaren arteko loturari buruz
hausnartzen duena. Begirada oni-
rikoa eskaintzen dio fikziozko pai-
saia poetikoz beteriko
landa-eremuari, idiaren begirada-
tik betiere. Lanaren gogortasuna
eta animaliaren fisikotasuna, bizi-
raupenaren aldeko borroka eta

desiratutako askatasuna dira
pieza honetan jorratzen diren
kontzeptuetako batzuk, azken ba-
tean honako galdera planteatuko
dutenak: nor da gizakia eta nor
da animalia? Sarreraren prezioa
sei euroko da. Gurea antzokian.

ALTZO
BISITA GIDATUAK

10:30. Migel Joakin Elizegi Ateaga
Altzoko Handiaren istorio harriga-
rria ezagutzeko bisita gidatua.
Dokumentala ikusi eta erakusto-
kia bisitatu ostean, Altzoko Han-
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diaren ibilaldi gidatua egingo da,
gidari aditu baten eskutik. Batza-
rremuño kultur etxetik abiatuta.
Norbanako, familia eta taldeei zu-
zendurik. Hiru euro ordaindu be-
harko da pertsonako. Saioa
euskaraz izango da. Nahitaezkoa
izango da aldez aurertik izena
ematea.

BALIARRAIN
UDAZKEN KUTURALA

19:00. Esanezin (Altzagarate) ba-
karlariaren kontzertua. Aurretik
erreserbatu behar da.

BERASTEGI
KULTUR ASTEA

Goizean zehar. Azoka eta tartean
herriko eta herritarren produktuak
eskuragai. Horretaz gain, gazta
lehiaketa; sagar tarta lehiaketa;
postu lehiaketa; ahari, ardi eta bil-
dots-lehiaketa; animalia ezberdi-
nen erakusketa eta rallyko
argazkien erakusketa (udale-
txean). 
13:30. Sari banaketa.

GAZTELU
ASTEBURU KULTURALA

10:30. Azoka irekiera. 
12:30. Occhi Farfallaren kontzertua.
14:00. Erretirodunen bazkaria.

ASTELEHENA
AZAROAK 8

TOLOSA
ELKARRETARATZEA

12:00. Tolosaldeko pentsionisten
deia elkarretaratzean biltzeko,
pentsio duinak eskatzeko. Orain-
goan, energiaren prezioaren igo-
era dela eta, Tolosan dagoen
Iberdrolaren bulegoa bisitatuko
dute. Udaletxe aurrean.
JABETZE ESKOLA

15:30. Emakumeentzako jabetze
eskola. Emakume margolariak
itzalean: Piztu ditzagun argiak!
Leire Markinez Calvo prestatzaile-
arekin. Euskaraz. Matrikulak bost
euroko kostua du. Kultur etxean.

ZINEMA

CRY MACHO

Larunbata (20:00, igandea
(19:00) eta astelehena (20:00).         

Tolosa, Leidor.

BELLA Y EL CIRCO MAGICO

Igandea (17:00).
Tolosa, Leidor.

ELFKINS

Larunbata (17:00).
Amasa-Villabona, Gurea.

MADRES PARALELAS

Larunbata (19:30 eta 22:00). 
Amasa-Villabona, Gurea.
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Imanol Garcia Landa

H ainbat erakusketa izan zitezkeenak era-

kusketa batean bildu ditu If Matxikote

(Uztaritze, Lapurdi, 1977) artistak. Adar

Lotuak izena jarri dio erakusketari, eta

Tolosako Aranburu jauregian ikusi daiteke azaroaren

26a arte. Margolanak, eskultura eta ilustrazioak uz-

tartzen ditu, orain arteko bere ibilbidean egin dituen

lanak erakutsiz. Matxikotek berak izenburuaren esa-

nahia azaldu du: «Adar Lotuak deitu diot erakusketa-

ri, 2009tik aurten arte egindako lanen erakusketa

bat delako. Erakusketan sartzerakoan aitzina joan

ahala nire bizipen eta nire sorkuntzaren haria segi-

tzen da. Ez nuen ikusten nahasketa bat sortuko ze-

nik, baizik hobeto ulertuko zela nondik nora doan

den nire bidea». 

Lotura, beraz, artistak egindako bide propioan oi-

narritzen da. Kronologikoki dago ikusgai erakusketa,

serietan banatuz. «2009an oraindik noraezean-edo

ibiltzen ginen eta horren lekukoa dira egindako lehen

lanak». Oinarrizko galdera bat egin zion bere buruari,

hau da, teknika aldetik zer egin eta gaien ikuspegitik

zer landu. Hortik abiatuta, 2010ean murgildu zen

bere lehen seriean, Inkontzientearen Adierazpenak

deitu zion, eta erakusketaren lehen gelan ikusgai

dago. «Oinarri abstraktua baliatuta, gai sozialak uki-

tzen ditut, margolanetan azaltzen diren horrelako

marra batzuen bitartez». Gaiak asmatzea zaila izan

daitekeela gaineratu du Matxikotek: «Pixka bat ho-

deiak bezala agertzen dira. Eta irudietan batzuk iku-

siko dute forma bat eta beste batzuk geratuko dira

hodeiak direla esanez». Joko hori baliatuz, artelane-

tan emakume zapalkuntza eta indarkeria matxista

agertzen dira, edota Ediporen horrelako erreferen-

tzia mitologikoa ere egiten du, «erantzun ona ala txa-

rra izanez gero, ekarri dezakeen ondorioen inguruan

hausnartuz».

Hurrengo seriea ulertzeko, 2011n egindakoa da eta

Arrak eta Garrak izena jarri zion, Matxikoteren bizi-

penek zuzenean dute zerikusia. «Euskaldunak gare-

larik minoritatean gara, nahigabe, eta homosexuala

garelarik ere gutxiengoan gaude. Eta gutxiengoak

zapalduak gaude beti». Garai hartan bere bikoteki-

dea espetxeratu zuten eta ezin izan zuen berarekin

egon: «Ezin nuen bisitatu eta sei urte elkar ikusi gabe

egon ginen. Gazteagoa nintzen, beraz, gorputza eta

kemen bete-betean, eta hor izan nuen behar intimo

bat hastapen batean, eta biluzi batzuk egin nituen».

Horietako batzuk ikusi daitezke Aranburu jauregian.

«Kolore biziekin eginak dira, horrelako itoaldi bat

azaleratzeko». 

26

BIZIPENAK ETA 
ALDARRIKAPENAK, 
ARTELAN BIHURTUTA
If Matxikote artista lapurtarraren orain arteko ibilbideari errepasoa
egiten dion erakusketa ikusgai dago Tolosako Aranburu jauregian.
Artea adierazpide moduan ulertzen du, eta bere bizipenak zein bere
iritziak plazaratzeko baliatzen du, askatasuna ardatz hartuta.

a026-029_ataria_Maquetación 1  2021/11/03  18:40  Página 1



27

Nahiz eta lan «oso pertsonalak» izan, Matxikotek

pentsatu zuen publikoaren aurrean erakusteak mere-

zi zuela. «Alde batetik emakumeekiko jarrera bat ze-

lako. Emakumeak biluzik edozer gauzatarako erabil-

tzen dira, baita ere askotan animalientzako janaria

saltzeko ere. Gizonen biluztasuna, aldiz, eskandalu

bat da, eta hori borrokatu nuen maila batean». Bes-

talde, «bai emakume gizonzale eta baita ere gizon-

gizon zaleentzako horrelako oparitxo edo borroka

dei bat egin nahi nuen, ar horiek marraztuz». Gaine-

ra, garai hartan bazen ere sexu be-

rekoen arteko ezkontzaren inguru-

ko eztabaida eta, beraz, giro hori

Arrak eta Garrak publikoki erakus-

teko beste arrazoi bat izan zen.

Zapalkuntzaren aurka

Aurreko serieen jarraipen modura,

beste gai batzuk jorratzera murgil-

du zen Matxikote, zapalduak egote-

aren errealitatea erakutsiz. «2012 in-

guruan izan zen enegarren gerra

piztu zela. Beraz, beti askatasuna

eta demokraziaren izenean gure

gobernuak badoaz beste herrialde

If M
atxikote, erakusketan dagoen artelan handiena atzean duela. I.G

.L.

batzuetara gerrak egitera, eta zibilak-eta hiltzera, eta

horrek sutan uzten nau eta horren inguruan egin

nuen beste serie bat». Isilduak deitu zion, eta margo-

lanak egiteaz gain, eskulturak ere sortu zituen. «As-

katasun falta» adierazi nahirik, gorpuak ere ageri dira

margolanetan, lotuak dauden gorpuak, sufrikarioa

nola ikusten duen erakusteko. Aurreko serietako ko-

lore biziagoetatik ilunagoetara pasatu zen, eta mar-

gotzeko teknika gaiarekin kontraesanean erabili

zuen: «Urarekin, askatasuna emanez pigmentuei, li-

bre doaz». Sinboloei ere egiten die lekua: «Hiru gizon

txiki agertzen dira. Txikiak agertzen badira ere, gu

denok mendean atxikitzeko nahiko botere dute».

Serie horretan eskulturek leku nabarmena dute,

batez ere hainbat kaiola arrosek. Kontraesanak era-

kusteko baliatzen ditu: «Kaiola arrosa, goxoa dena,

biziki erakargarria, baina kaiola da, presondegia.

Mundu aske batean bizi garela diote, demokrazia da-

goela diote, baina boterean daudenek kaiola batean

sartuta nahi gaituzte». Beste eskultura batean, koa-

droetan erakutsitako gorputz irudikatuetatik alden-

du, eta marren bitartez azaldu nahi izan zuen askata-

sun falta hori: «Zintzilikatuta gaudela erakusten du,

beste batzuen zerbitzurako». 

Eskulturak egitearenak «ahalmen istorio» bat du

atzean Matxikoterentzat. Ordura arte pisu txiki bate-

an sortzen zituen bere lanak, eta aukera izan zuen

espazio handiago batera pasatzeko. Horrek aukerak

zabaldu zizkion, zerbait askatu zion barruan, eta as-

paldidanik eskulturak sortzeko

zuen nahiari ere heldu zion. Lagun

batek soldadura nola egin erakutsi

zion, eta eskulturak egiten hasi

zen. Sorkuntza mota hori Isilduak

serierako baliatu zuen, eta erakus-

ketan ikusi daitekeen azken espa-

ziorako ere.

Hirisilduak eta Zaindariak serie-

tako lanak daude azken gune ho-

rretan. Askatasuna ardatz hartuta,

hirigintzaren gaiari heldu zion, «hi-

rigintza berak, jendarte antolaketa

berak nola baldintzatzen ahal gai-

tuen adierazteko». Lapurtarra iza-

«Askatasuna eta
demokraziaren 
izenean gure 
gobernuak badoaz
beste herrialde 
batzuetara gerrak
egitera, eta zibilak-
eta hiltzera, eta 
horrek sutan 
jartzen nau»
IF MATXIKOTE
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nik, bere herrialdea jarri du adibide gisa: «Edozein

muinotara igo eta behera begiratzea besterik ez da

egin behar. Etxez beteta dago dena, etxe indibidua-

len erreinua bihurtuz, beraz, indibidualismoaren

erreinua». Eta horrek ondorio asko dituela dio, baita

sozialak ere: «Gure kasuan gure hizkuntza galbidean

jartzeko beste tresna bat da, elkarren arteko harre-

mana mozten duenez». Antolaketa horrek ondorio

ekologikoak ere badituela dio Matxikotek: «Espazio

bat jaten du, natura gutxitzen du, eta gehiago kutsa-

tzen da. Autoaren erreinua bada

ere, eta ondorioz, beste hainbat

gastu eta dependentzia asko sor-

tzen ditu».

Hirigintza horri buruz gogoeta

egiteko sortu zituen lanak, oso

grafikoak direnak, «biribilgune

eta kale itsuen antolaketan» oi-

narritzen direnak. Bere bizileku

den Uztaritze jarri du adibide

moduan: «Kale Nagusi bakarra duen zazpi mila

biztanleko herri bat da. Ikaragarria da, eta edozein

kale hartzen baldin bada, kale antzua da, kale itsua

da, biribilguneak eta besterik ez. Beti joan behar

da Kale Nagusira, eta hor metatu jende guziare-

kin». Hirisilduak seriearen beste adar bat «prag-

matikoago landutakoa» da. «Bestea bezala, plano-

ak dira, baina material gehiagorekin. Hor jokoa zen

hiriak osatzea, hiribilduak kaleekin, eta aldi berean

zer litzatekeen eremu hori etxetxoz beteko ba-

litz». 

Serie horrekin lotura eginez, kultu-

ra eta hizkuntzaren gaiak landu ditu.

«Euskaltzalea naiz, arrunt euskaldun

berria eta euskara ikasi dut euskaraz

bizitzeko eta euskara bizi dadin. Be-

raz, hori nire artean sartu nahi izan

dut eta Zaindariak sortu ditut». Eus-

kal mitologian eta kulturan oinarritua

sortutako pertsonaiak dira, esaterako

AGENDA

«Euskaltzalea naiz,
arrunt euskaldun
berria eta euskara
ikasi dut euskaraz
bizitzeko eta 
euskara bizi dadin»
IF MATXIKOTE
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Inguma eta Olentzero irudikatuz. «Horiekin adierazi

nahi dut mutuak izatera behartzen gaituztela, demo-

kratikoki eta bakez, baina ez dugu eskubiderik». Ahoa

estalita dute Zaindariek, «hizkuntzaren debekua»

adierazteko. Horrez gain, erreferentzia egiten die hi-

riari, pertsonaiek etxetxoak dituztelako gainean, «gai

honetan ere hiri antolaketak eragiten digulako». 

Ilustrazioek ere badute bere lekua Adar Lotuak

erakusketan. Batetik, Ipar Euskal Herriko Hitzan hile-

ro argitaratu ohi dituen ilustrazioak daude ikusgai.

«Libre uzten didate zer gai jorratu eta batzuetan gai

zehatz baten inguruan sortzen dut eta beste batzue-

tan azken garaietan edo hilabetean atera diren gai

ezberdinen arteko nahasketa bat egiten dut». Hasie-

ran Donibane Lohizunen eta gero Donostia inguruan

surfa egiteko eraiki nahi den instalazioa edota Nafa-

rroan egin nahi den zortzi mila esne behientzako

«kontzentrazio eremua» moduko gaiak jasotzen ditu

ilustrazioetan, eta euskarak ere leku garrantzitsua

du.  

Beste ilustrazioa, erakusketan dagoen lanik handie-

na, Maialen Errotabehere abeslariak egindako eskari-

tik sortutakoa da. «Bere kantuetan oinarrituta eginikoa

da. Justuki, askotan lantzen ditudan gaiekin zerikusia

dute bere kantuen gaiek: preso dagoen jendartea, se-

xualitatea, emakumeen zapalkuntza...». Ilustrazioak

mural itxura du eta Errotabeherek bere emanaldieta-

rako erabili ohi du, oholtzaren atzealdean jartzeko. 

Tolosako erakusketan Matxikotek lehen aldiz era-

kutsi ditu bere sorkuntza lanak batera, eta aukera

hori izatea eskertu dio udalari. «Biziki kontentu nago

nire orain arteko ibilbidea erakutsi ahal izateagatik»,

esan du artista lapurtarrak. Artea adierazpidea dela

dio, bere bizipenak, gogoetak eta iritziak plazaratze-

ko modu bat, eta jendearekin hori elkarbanatzea

maite du. Pasioz hitz egiten du bere lanei buruz, eta

bisita gidatuak egiteko irekita dagoela esan du, bere

artelanak nondik sortu diren eta zer esanahi duten

azaltzeko, eta, bide batez, jendearekin ideiak truka-

tzeko. 

AGENDA
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA
OSTIRALA
Hobetzeko joera
hartuko du egu-

raldiak. Goizean oraindik hodei
asko izango dugu eta hodei hauek
zaparradaren bat edo beste utziko
dute, non tarteka mardul botako
duen. Eguerditik aurrera atertzeko
joera hartuko du, arratsalde erdira-
ko erabat ateri geratuko da eta os-
tarte txiki batzuk irekiko dira. Hai-
zeak goizean iparraldetik bizi joko
du, baina arratsaldean ipar-ekial-
detik finkatu eta indar pixka bat
galduko du. Tenperatura ez da 9-11
gradutik pasako. Elur-maila 1.000-
1.200 metrotan kokatuko da.

LARUNBATA
Giro lasaiagoa izango dugu. Ze-
ruan hodeiak eta ostarteak tarte-
katuko dira egun osoz. Uneren
batean euri txiki modura zertxo-
bait busti badezake ere, orokorre-
an ateri eutsiko dio eta eguraldi
lasaia izango dugu egun osoz.
Haizeak ipar, ipar-ekialdetik joko
du, orokorrean ahul eta tenpera-
tura zertxobait bada ere igo egin-
go da, eguneko erdiko orduetan
10-12 gradutan joaz goia. Egiten
duen prezipitazio urria 1.200 me-
trotik gora elurretan izango da.

IGANDEA
Eguraldi motela izango dugu.
Egun osoan hodeiak nagusituko
dira zeruan, non ugariagoak izan-
go diren egunaren bigarren zatian.
Goizean tantaren bat salbu, giro
ateri eta lasaia izango dugu. Arra-
tsaldeak aurrera egin ahala ordea,
euritarako joera handituko da eta
ilunabar, gau partean euri pixka
bat egingo du. Haizeak ipar, ipar-
mendebaldetik joko du eta tenpe-
ratura antzeko balioetan mugituko
da, 10-12 gradutan joaz goia. 

AZAROAK 5, OSTIRALA
AMASA-VILLABONA
Egunekoa. Juana Maria Sanchez.
Kale Berria, 34. 
943 69 11 30.

AZAROAK 6, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Iñaki Olarreaga Aranburu.
Korreo kalea, 2.  943 67 20 17.

AZAROAK 7, IGANDEA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset.
Euskal Herria, 24. 
943 67 32 74.

AZAROAK 8, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada.
Korroe kalea, 20. 
943 67 60 13.

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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