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D ena erlatiboa da. Hala argitu didate gaur goizean 
tabernan: "Dena erlatiboa da, txo!". Berdin da zer den, 
aipatu nahi duzuna, eta hop, erlatiboa izango da! Zein 

asmakizun zirraragarria, erlatibismoa! Nahi duzunari aplikatu 
diezaiokezu: hurkoaren iritzia, legatzaren prezioa, semaforoa 
gorri edo berde ote dagoen; a, erlatiboa! Ondo konbentzitu naute: 
garbi daukat orain dena erlatiboa dela!

Guztiz garbi ez daukadana da, ordea, erlatibo izatea zehazki zer 
den. Denen ahotan entzuten dut errespontsu postmodernoa, 
"hori erlatiboa da!", baina inork ezin dit argi azaldu zer esan nahi 
duen. Euskaltzaindiaren hiztegian ikertu dut erlatiboa dela beste 
zerbaiten arabera hartzen dena, absolutua ez dena. Hau da, 
gauzak bere baitan azaltzen zaizkigun bezala, absolutuki, ez 
hartzea, beste ideia batzuekin konparatzea, ikuspuntu anitz 
denetatik begiratzea, gauzak guk ikusten ditugun bezala izan ez 
daitezkeela onartzeko. 

Zalantzak sakontzen zaizkit eta jargoi filosofiko honek ez nau 
lasaitzen. Susmatzen hasi naiz jendeak besterik gabe aurrean 
duena ukatzeko erabiltzen duen saihesbide bat litekeela 
erlatibismoa. Gustatzen ez zaigun edozein iritzi edo 
errealitateren aurrean, "hori erlatiboa da!" ihardesten dugu 
segituan, eta, batzuetan, jarraian arrazoitu, baina, gehienetan, 
hori ere ez! Nahieran, dena erlatibizatu nahi da, funtsezko arrazoi 
edo irizpiderik gabe, mugarik gabe!

Jada ez dakit gizakiok erlatibista serioak garen, edo kapritxoso 
hutsak! Komeni zaiguna erlatibizatzen dugu ohituraz, ondorioak 
neurtu gabe. Gaur, gure gizartearen balioak erlatibizatu. Bihar, 
aldaketa klimatikoa ote den. Gero, itsasoan ito diren 
migratzaileen tragedia. Emakumeen berdintasun eskaerak. 
Leialtasun politikoak erlatibizatu. Langileen eskubideak. Gero, 
gure poltsikoko aurrekontua erlatibizatu –ai, hor mina!–, gure 
gizabanako duintasun eta eskubideak, azkenik norbaitek gu 
guztiz erlatibizatu arte. Erlatibismoa absolutizatu dugu, eta 
honek gu erlatibizatuko gaitu. 

Bihar goizean tabernako filosofoei onartuko diet dena erlatiboa 
dela. Baina gauza batzuk besteak baino erlatiboagoak. Eta gauza 
batzuk, batere ez.  

SUSMATZEN HASI NAIZ 
JENDEAK AURREAN 
DUENA UKATZEKO 
ERABILTZEN DUEN 
SAIHESBIDE BAT DELA

Erlatiboa da
JON SAGARZAZU

NIRE TXANDA IRITZIA

2019-07-26 PUNTUA 3



Iseo

TXOMIN MADINA
ARGAZKIA: ALBERTO GARCÍA 

Nortasun agirian Leire Villanueva den arren, 
Iruñeko musikaria Iseo izenez egin da ezagun, bai 
bakarka, eta baita Dodosound-ekin ere.
Noiz bihurtu zen Leire Villanueva Iseo? Lehen 
abestiak 19 urterekin idatzi nituen, eta orduan, 
oraindik ere, Leire nintzen. Pixkanaka joan nintzen 
Iseo bihurtzen eta izen hori erabiltzen, baina ez 
dago une zehatz bat. Era natural eta progresiboan 
izan zen. Naturala da musikarekin garatzen joan 
naizen harremana ere: gurasoei esker musika era 
naturalean izan dut etxean, eta modu berean 
ulertu dut; eguneroko bizitzan izan dut nirekin. 
Musika beltza, jazza, bossa nova... irakurri dugu 
zure estiloari buruz. Zein etiketa jarriko zenioke 
zure musikari? Jartzekotan, nahiago dut besteek 
egitea. Saiatzen naiz hesirik ez jartzen, etiketek 
mugatu egiten dutelako. Ezagutzen ez nauen bati 
hitzekin edo estiloekin azaltzen badiot egiten 
dudan musika, baliteke ez gustatzea. Dodosound 
eta biok estilo, soinu eta kolore asko nahasten 
ditugu, eta hitzak pobre geratzen zaizkit.
Bakarka zabiltza, Dodosoundekin bikotean ere 
bai. Zer aurkitzen diozu bakoitzari? Iseo moduan 
hastean, nire proiektua zen: neuk konposatzen 
nituen kantuak, banda bat bilatu nuen lehen 
diskoa grabatu eta nazio mailako bira egiteko... 
Gero hasi nintzen Dodosoundekin, eta hasieran 
biak modu paraleloan eramatea pentsatu arren, 
konturatu nintzen ezin zela, Iseo & DodoSound 
proiektua nahiko azkar eta modu esponentzialean 
hazten zebilelako. Neure buruarekin elkarrizketa 
pare bat izan ostean, orain bi urte oso modu 
logikoan erabaki nuen tokia eta denbora Iseo & 
Dodosoundi eskaintzea; eta ez dut kexarik, urte 
eta erdian 170 kontzertu eman ditugulako. 
Norentzat sortzen duzu musika? Kantuak sortzen 
hastean, behin ere ez nuen pentsatu argitaratu eta 
norbaitek entzungo zituenik. Prozesu pertsonal 
moduan hartzen nuen, nire eta inguruko istorioak 
kontatzeko. Egun ere, hala ulertzen dut sortze-
prozesua, baina, hainbat lan kaleratu ostean, 

badakit jendeak entzungo dituela; inozentzia hura 
galdu egin da. Ibaien amaiera itsasoa den legez, 
badakigu gure abestiak entzulean bukatuko dutela.
Lo hartu aurretik etortzen ei zaizkizu abestiak 
batzuetan. Uste dut orain asko esan nuela hori... 
Une hori oso magikoa da, tarte txiki horretan 
argitasun handia dagoelako. Nire abesti propioak 
idazten nituenean ideia asko etorri zitzaizkidan 
horrela; baina egia da edozein momentutan 
datozela ideiak. Orain, datozenean, libretan edo 
mugikorrean idazten ditut, dirdira une horiek oso 
motzak direlako eta berehala joaten direlako. 
Zertarako erabiltzen dituzu kontzertuak direla-
eta errepidean ematen dituzun orduak? Gauza 
askotarako, eta ezertarako ez. Musikariok ulertu 
behar dugu lanera joateko ordu asko eman behar 
ditugula errepidean: kontzertuak ordu bat edo 
ordu eta laurden iraunez gero, posible da joateko 
sei ordu behar izatea, eta itzultzeko beste sei. Ni 
ohitu naiz, eta, batzuetan, lo egiten dut, ahotsari 
atseden emanaz; e-book-ean pila bat irakurtzen 
dut; taldekideekin berba egin; musika entzun... 
Konposatu ez; horretarako nahiago dut intimitatea. 
Zer sentitzen da, Berri Txarrak-en kontzertuan 
bezala, 20.000 pertsona baino gehiagorentzat 
arituta? Izan dudan esperientzia gogorrenetakoa 
izan da! Guk jaialdietan-eta jo izan dugu milaka 
pertsonaren aurrean, eta, Kobetamendikoaren  
kasuan, ez zen hainbeste izan jende kopuruagatik; 
Ikasten, Eskuak, Jaio/Musika/Hil... diskoak goitik 
behera dakizkidalako baizik. Proposamena jaso 
nuenean, hitzik gabe geratu nintzen; nigatik, 
kontzertu osoan egongo nintzen haiekin! Oso 
hunkigarria izan zen, haienganako dudan 
errespetua eta miresmena ezin dut-eta hitzekin 
azaldu. Beti eramango dut bihotzean eta buruan: 
eta beti eskertuko diet nigan pentsatu izana.
Iruñean, Bartzelonan, Parisen, Madrilen bizi 
izan zara. Mudantzei beldurrik ez? Ez, joan zait! 
Hainbeste mudantzari esker, benetan behar ez 
nituen gauza material asko gainetik kendu ditut; 
eta leku ezberdinetan bizita, asko ikasi dut. Ez dut 
uste nire mudantzen historiala amaitu denik. 
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BAT-BATEAN
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Naturaltasun 
osoz
ARGAZKIA: AITOR AGIRIANO
TESTUA: LARRAITZ ZEBERIO LEKUONA

Pozik ziren Antzuolan Alardea 
amaitutakoan, eta gustura 
egindako lanarekin Edurne 
Iturbe bera ere. Lehen aldiz 
emakume batek egin ditu 
kapitain lanak, eta Antzuolako 
Alardean emakume batek inoiz 
izan duen kargurik 
garrantzitsuena izan da. 
"Hitzak irten dira eta 
naturaltasun osoz irten dira. 
Pozik nago egindakoarekin", 
zioen. Antzuolako Alardean 
makina bat lan egindako Jesus 
Agirre ere harro agertu zen: 
"Nobedade gogorra izan da, 
eta leku askotan erakusteko 
motiboa da". Ez luke horrela 
behar, baina, Irunen eta 
Hondarribian gertatzen 
direnak ikusita, baliteke Agirre 
oso oker ez ibiltzea. Irungo 
alarde parekidetik eta 
Hondarribiko Jaizkibel 
konpainiatik etorritako 
ordezkariek gogoz txalotu 
zituzten antzuolarrak. 

IRUDIZ
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Zer izan nahi dugu?
AEB

XABI ANTXIA   
AEB-ETAN BIZI DEN ARETXABALETARRA

ARGAZKIA: YASMIN FRANZ

05:00ak dira Seattlen, 
Washingtonen. Alaskara joateko 
hegazkina bi ordu barru irtengo 
da eta oinez hamabost 
minutura dagoen tren 
geltokirantz abiatu naiz, 
motxila pisutsua bizkarrean, 
Beethovenen 14. sonata 
entzuten. Ordu txikiek 
eskaintzen duten lasaitasuna 
atsegin dudan arren, ibilaldi 
hau ez zait batere atsegina 
egiten ari: kaleak eskalez beteta, 
xiringak lurretik, oihu eta 
begirada deserosoak, burua 
guztiz galduta duten pertsonak, 
haietako bat niri jarraika… Ongi 
dakit kalean lo egiten duten 
pertsona guztiak ez direla 
arriskutsuak eta egoera oso 
ezberdinak aurki daitezkeela, 
baina espero ez nituen 
horrenbeste estimulu jasotzeak 
eta ingurugiro horretako ardi 
beltza izateak hamabost 
minutu luze bilakatzen ditu.

Ameriketako Estatu Batuetan, 
kale batetik bestera, ingurua 
drastikoki aldatu daiteke. Las 
Vegasen ikasi nuen, konturatu 
gabe erdigunetik kale gutxi 
batzuk urruntzen zen hostal 
zikin bat hartu eta antzeko 
zerbait bizi izan nuenean, gune 
hauek, eta are gehiago ordu 
hauetan, saihestu egin behar 
direla. Baina inoiz ez nuke 
esango Seattle erdi-erdian 
muturreko egoera hau 

aurkituko nuenik. Antza denez, 
sen onari kasu egiteak ez du 
beti segurtasuna bermatzen. 
Bide batez, Las Vegasko 
aterpetxetik berehala ospa egin 
nuen eta azkeneko unean 
aurkitu nuen luxuzko hotel 
famatu batean pasatu nituen 
azkeneko bi gauak, arrazoizko 
prezio batean. Oinez bost 
minutuko distantzian, Txabi 
izatetik Mr. Antxia izatera pasa 
nintzen.

Alaskako egonaldia 
Bost orduko hegaldiaren 
ostean, Alaskako Anchorage 
hiriko aireportuaren 
kanpoaldean nago bakar-
bakarrik, hiriko erdialdera 
eramango nauen autobus baten 
zain. Jende askoren 
harridurarako, lehendabizi egin 
dudan gauza praka eta 
kamiseta motz bat janztea izan 
da, sekulako beroa egiten du 
eta. Sorpresekin jarraitzeko, 
autobus gidaria europarra da 
eta bere lagun minetako bat, 
euskalduna. Hori dela eta, egun 
osorako autobus txartela 
oparitu dit. Mundua gero eta 
txikiago ikusten dut eta bertan 
bera bezalako jende duina 

dagoela ikusteak esperantzaz 
betetzen nau.

Zatarra. Egun osoa Anchorage 
ikusten pasa eta gero, hori da 
niretzako hiria deskribatzeko 
hitz aproposena. Itsusia esateak 
ez du inpaktu bera sortzen, 
leunegia iruditzen zait jaso 
dudan lehen inpresioarentzat. 
Txoko bereziak dituen arren eta 
bertako biztanleek hiria beste 
era batera ikusiko dutela ziur 
nagoen arren –Alaska osoko 
populazioaren ia erdia bizi da 
bertan–, zatarra, oso zatarra 
abestuz sartu naiz gaurko gaua 
pasako dudan aterpetxera. 
Harreran lanean dagoen eskale 
batekin afaldu eta 19:00etan 
Dennis Lloyd-en Never go back 
entzuten oheratu naiz.

Bat-batean, kanpoko argiaren 
ondorioz begiak zabaldu eta 
egun argiz dela ikustean, ohetik 
salto egin, ezkerreko eskua 
aurpegian jarri eta atzamarren 
tartetik eskumako eskuak 
eusten duen mugikorreko 
ordua begiratu dut. "03:00 am? 
Ze demontre?" esan eta gero, 
denboratxo bat pasa da Alaskan 
ekainean eguneko tarte ilunena 
hori dela konturatu naizen arte.  
Antza denez, ez dut bidaia 
espero nuena bezain ondo 
antolatu eta 24 ordu argitan 
pasatzera ohitu beharko naiz.

Hurrengo goizean, 
Anchoragetik sei ordura dagoen 
parke nazional baten barrura 
eraman gaitu autobusak. Euskal 
Herria hiru aldiz bestekoa da, 
eta Ipar Amerikako gailurrik 

AMERIKETAKO ESTATU 
BATUETAN, KALE 
BATETIK BESTERA 
INGURUA DRASTIKOKI 
ALDATU DAITEKE



MUNDUTIK
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garaiena den Denali mendiaren 
inguruko eremuan eratzen da. 
Munduko toki basatienetariko 
bat da, eta baimena duten 
ibilgailu gutxi ikus daitezke 
parkea zeharkatzen duen 
errepide bakarrean. Behin 
barrura sartuta, gertuen dagoen 
herria autobusez sei ordura 
dago, eta beharrezkoak diren 
baliabideak parkeko toki gutxi 
batzuetan aurkitu daitezke. 
Hauen prezioak beldurgarriak 
dira. Hori dela eta, une oro 
janaria eta ura ongi neurtzea 
garrantzitsua da.

Turisten presentzia 
areagotzen ari den arren, 
parkeko toki gehienetan natura 
bere osotasunean sentitu 
daiteke: ur garbiz betetako ibai 
ikusgarriak, eskuz 
marraztutakoak diruditen 
mendiak, era askotako 
landareak, baso zabalak... Ez 

naiz inoiz horren txikia sentitu. 
Lasaitasun honen erdian, 
etengabe bizirauteko borrokan 
ari diren animalia basati asko 
daude; horregatik, ez da erraza 
guztiz lasai sentitzea. Oso 
ohikoa da bizidun ezberdinekin 
topo egitea, eta kontuan hartu 
beharreko neurriak daude. Nire 
kasuan, altzeekin, hartzekin eta 
beste animalia txiki batzuekin 
topo egiteko aukera izan nuen 
eta une horietan bizi nuen 
sentsazioa ezin dezaket hitzen 
bitartez deskribatu.

Eguraldiari dagokionez, 
zuri-zuria espero nuen arren, 
urte askotan izan duen klimarik 
beroena du egun. Alaskako 
tenperatura errekorra, 
itsasontzi tour batean glaziarrez 
beterik egon ohi zen txoko 
batean gehiengoak desagertuta 
egotea, existitu beharko ez 
luketen sute erraldoiak, eta abar 
ikusteko aukera izan dut. 
Egoera larria da. Bertakoek argi 
daukate eragile bakarrak 
gizakiok ez garen arren, 
handienak gu garela. 
Egunerokotasuneko aldaketa 
txikiak benetan garrantzitsuak 
direla ohartu naiz, eta, 
etorkizunean gure seme-alabek 
toki honetaz gozatzeko aukera 
izan edo ez, hein batean, gure 
eskuetan dago.

Hausnarketa 
Esperientzia hauek barneratuta 
nituen hainbat eskema puskatu 
dituzte, eta sentsazio 
desatseginak izan ditut. Aldi 
berean, perspektiba eta lezio 
zoragarriak eskaini dizkidate, 
egunero ikusi ezin daitezkeen 
gauzak sentitu ditut eta 
bizitzeko gogoa areagotu zait. 
Hausnarketa luze bat motz 
bilakatuz: gizakia oso 
konplexua da; aukeraz, ilusioz, 
pasioz, maitasunez, eta abarrez 
betetako bizitza zoragarria 
bizitzeko ahalmena du, baina, 
beste aldean, erabaki okerrak 
hartuz gero, bera izan daiteke 
izakirik arriskutsuena. Zer izan 
nahi dugu? 

Xabi Antxia, Denali parke nazionalean, Alaskan (AEB). 

ALASKA ZURI-ZURIA 
ESPERO NUEN ARREN, 
URTE ASKOTAN IZAN 
DUEN KLIMARIK 
BEROENA DU EGUN



Uztailaren 26a,                   
Kubako 

iraultzaren ikur
Gaur, 66 urte betetzen dira Kubako iraultzaren txinparta piztu zen Moncadako kuartela hartu zutenetik. 

Kubatarrek Nazio Iraultzaren Eguna ospatzen dute, herrialdeko ospakizunik garrantzitsuena, eta 
Debagoienean, aurten, garrantzi berezia izango du egun honek, Oñatin antolatutako egitarau zabalari esker. 

Testua: Josu Bilbao. Argazkiak: Elkarrizketatuek bidalitakoak. 

Goian, Moncada kuartela uztailaren 26ko ospakizunean.
Hurrengo orrialdean, jendetza uztailaren 26a ospatzen.
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Egun garrantzitsua da uztailaren 26a kubatarrendako. Gaurko 
egunez, duela 66 urte, Fidel Castrok eta bere jarraitzaile eta kideek 
Moncadako kuartelari eraso egin zioten hartu zuten, eta Kubako 
iraultzaren txinparta piztu zuten Karibeko uhartean. Horregatik, 

kubatarrek iraultzaren ikur gisa dute oraindik uztailaren 26a. Euskal 
Herrian ia 10.000 kubatar bizi dira Acesmak (Asociacion Cubano 

Extranjera Sierra Maestra) azaldu duen moduan, eta gaurko eguna 
modu berezian ospatuko dute, urtero legez. 

Oñati, aurten erdigunean
Acesma elkarteak Kubako kontsulatuarekin elkarlanean, kontsulatu 

ibiltaria ekarriko du astebukaera honetan Oñatira. Bertan, 
"kubatarrek eta euren senideek administrazio kontuak bideratu 

ahalko dituzte, eta ez dute Madrilera joan beharrik izango". Horrez 
gain, kultura ekitaldi sorta zabala eskainiko dute Antixena 

gaztetxearekin elkarlanean. Gainera, herri bazkaria ere egongo da, 
eta Acesma eta Euskadi-Kuba elkarteetatik "herritarrek parte 

hartzeko deia" egin dute.
Oñatiko ospakizunetan, gainera, espainiar estatuan bizi diren 

kubatar guztien VI. topaketarako deia egingo dute. Izan ere, 2020 
urtean egingo da topaketa eta Bilbon egingo dute. "Euskal Herriko 
kubatarroi eman digute seigarren topaketa antolatzeko ardura, eta 
guretako oso garrantzitsua izango da. Guk hartuko ditugu estatuko 

kubatar guztiak", azaldu du Acesma elkarteko Ibis Rodriguezek.

2019-07-26 PUNTUA 11

ERREPORTAJEA



Oñatin 24 urte daramatza Ibis 
Rodriguez kubatarrak. Acesma 
elkarteak, Oñatiko elikagaien 
bankua kudeatzeaz gain, 
Euskal Herrian dauden 
kubatarren bilgune izan nahi 
du, eta horrela, aurten, ekitaldi 
ugari antolatu dituzte uztailaren 
26aren bueltan: "Azkeneko 
ekitaldian 600 kubatar inguru 
batu ginen Oñatin. Izan ere, 
hemen, Debagoienean, 
komunitate oso garrantzitsua 
gara".

Ibis Rodriguezek azaldu 
duen moduan, Nazio 
Iraultzaren Eguna, egun oso 
berezia da kubatarrendako: 
"Urtarrilaren lehena 
garrantzitsua da ere, baina 
guretako, hau da 
garrantzitsuena, Kubako 
iraultzaren mugarria izan 
zelako. Fidel Castro Sierra 
Maestratik jaitsi eta Moncada 
kuartela hartu zuen eguna 
ospatzen da. Egun oso oso 
esanguratsua da guretako. 
Kuban, urtean zehar ebaluazio 
bat egiten da, eta 
proposamenekin eta bozketa 
batekin, urte horretako egoitza 
izango den herria edo 
eskualdea aukeratzen da. 
Gero, toki horri bultzada 
ekonomikoa ematen zaio 
azpiegitura aldetik –
etxebizitzak, errepideak...– eta 
parte hartzeko deia egiten da 
nazio mailan. Denek ospatzen 
dute Kuba osoan, baina 
erdigunea urte horretan 
aukeratzen den tokia edo 
eskualdea izaten da, eta oso 
jai arrakastatsua izaten da".

Errealitate ezberdina
Gaur egungo Kubaren eta 
duela hamarkada batzuetako 
Kubaren arteko 
ezberdintasuna azpimarratu 
du, bestalde, Rodriguezek. 
Belaunaldien artean 
ezberdintasuna dagoela, hain 
zuzen ere: "Errealitatea 
ezberdina da gaur egun 
Kuban. Nik Kuba aberats eta 
oparo baten bizipenak ditut. 
Gaur egun, uste dut, askok 
zailtasunen, beharraren Kuba 
baten bizi direnaren 
pertzepzioa dute. Ekonomikoki 
eta politikoki prozesu bat 
bizitzen ari da Kuba, eta nahiz 

eta askoren ustez blokeoak ez 
du zer ikusirik, noski duela. 
Egin ahal izan ditugun 
akatsetatik harago, blokeoak 
asko kaltetzen gaitu. Eta orain, 
egin ditugun akats askori 
buelta ematen saiatzen ari 
garela uste dut".

"Hori guztia erabateko 
kubatar moduan bizi dut nik. 
Euskal herritar ere sentitzen 
naiz, baina nire sustraiak ezin 
ditut ahaztu, eta Kubako parte 
naiz. Han jaio nintzen eta gaur 
egun naizena naiz, lurralde 
horri esker. Horregatik nire 
herrialdearen eraldaketa 
prozesu hau, alde batetik 
harrotasunarekin bizi dut 
kubatarra naizelako, baina 
bestetik tristura apur batekin 
ere, han dagoen egoera dela 
eta", adierazi du Oñatin bizi 
den kubatarrak. 

"KUBAKO ERALDAKETA 
PROZESU HAU 
HARROTASUNEZ ETA 
TRISTURAZ BIZI DUT"

"Kubako egun garrantzitsuena da"
IBIS RODRIGUEZ ACESMA ELKARTEKO PRESIDENTEA
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26 urte daramatza Euskal 
Herrian Gina Milagros Acea 
kubatarrak. 28 urte zituela 
etorri zen Kubatik, baina ongi 
gogoratzen ditu Nazio 
Iraultzaren Egunaren nondik 
norakoak.

"Uztailaren 26a jai nazionala 
da guretako. 1953ko uztailaren 
26an hasi zen borroka politiko-
armatu iraultzailea, eta, ordutik, 
lorpen sozial ugari lortu ditu 
Kubako herriak. Gogoratzen 
dut gaztetan nola bizitzen zen 
egun hau Kuban. Fidel Castrok 
sekulako hitzaldi luzeak egiten 
zituen iraultzaren lorpenak 
azpimarratuz. Baina 
garrantzitsua zen, egun 
horretan markatzen zirelako 
herriz herriko eta 
eskualdeetako helburu 
ekonomikoak eta sozialak. 
Urtero, Kubako eskualde 
ezberdin batean egiten da 
ekitaldi nagusia, eta 
eskualdeek egoitza lortzeko 
ahalegina egiten zutela 
gogoratzen dut. Motibazio ona 
izaten zen, herriek eta hiriek 
ahalegin berezia egiten 
zutelako, elkarlanean, 
hobekuntzak egiteko. Esfortzu  
bera egiten da lan zentroetan 
edo negozio eta enpresetan, 
zerbitzu hobea emateko, hain 
zuzen ere. Auzoetan ere, 
parkeak edo gune berdeak 
egoera onean mantentzeko 
lan-brigadak antolatzen 
genituen uztailaren 26ra 
begira. Izan ere, jai nazionala 
motibazio handia zen 
guretako", azaldu du 
kubatarrak.

Atzerritik
"Ez da erraza atzerrian 
horrelako gauzak ospatzea. 
Kubatar askok, gainera, 
sorlekura bueltatzeko 
aprobetxatzen dute sasoi hau. 
Era berean, kubatarrak 
kanpora irten garenean, esan 
ohi da batzartzea erraza dela, 
baina bateratzea zaila. Interes 
partikularrak daudenean 
bakarrik elkartzen gara, 
normalean, edo kontsulatuaren 
zerbitzuak eskaintzen 
ditugunean. Horregatik, 
elkarteetatik batzearen aldeko 
lana egiten ari gara. Gure 
kulturarekin bat egiteko aukera 

dugu elkartzen garenean. 
Hirietan errazagoa da elkartzea 
eta ospatzea, baina Euskal 
Herrian sakabanatuta gaude. 
Horregatik, Ibis Rodriguezek 
Oñatitik egiten duen lana 
azpimarratu nahiko nuke. 
Uztailaren 26a hemen 
berpizteko lan izugarria egiten 
ari da", dio Gina Milagros 
Aceak.

"Kuban errazagoa da 
uztailaren 26a iraultzarekin 
lotzea, eta guretako duen 
esanahia ulertzea. Adibidez, 
nire seme-alabak hemen jaio 
dira, eta, nahiz eta nik azaldu, 
ez dute berdin sentitzen. Euren 
sustraiak ezagutzen dituzte, 
Kubako kultura ezagutzen 
dute, baina iraultzaren jatorri 
hori sentitzea ez da hain 
gertukoa haiendako", azaldu 
du kubatarrak.

"JAIEGUNA MOTIBAZIO 
ONA IZATEN ZEN HERRI 
ETA HIRIEK AHALEGIN 
BEREZIA EGITEKO"

"Atzerrian ospatzea ez da hain erraza"
GINA MILAGROS ACEA ALFONSO SIERRA MAESTRA-EUSKADI ELKARTEKO KIDEA
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Euskal Herrian zehar 18 urte 
daramatza Johanna Armas 
kubatarrak. "Euskal herritarra 
"bai, baina kubatarra ere 
banaiz erraietaraino, noski", 
azpimarratu du. Gaur egun, 
Donostian bizi da Armas, baina 
gaur, uztailak 26, Oñatira 
itzuliko da bere herrikideekin 
egun berezi hau ospatzera.

"Egia esateko, nazioartean, 
urtarrilaren lehenak oihartzun 
handiagoa duela uste dut, 
Kubako iraultzaren 
garaipenaren eguna izan 
zelako eta Fidel Castroren 
figurarekin lotu delako egun 
hori. Baina hori guztiori piztu 
zuena uztailaren 26 hura izan 
zen. Guretako, beraz, iraultza 
garai haren hasiera markatzen 
duen eguna da. Horregatik, 
kubatarrondako, eta Kuban bizi 
direnendako, bereziki, oso 
egun garrantzitsua da. Beste 
modu batera bizi dute han. 
Niretako, adibidez, urtarrilaren 
1a baino bereziagoa da. Eta, 
nire ustez, atzerritik gutxi 
ospatzen dugu egun hau. 
Orain, badirudi Ibis Rodriguez 
eta Acesma eta beste elkarte 
batzuek burua hartu dutela eta 
merezi duen garrantzia 
emango zaiola uztailaren 26ari. 
Ekintza kulturalekin josiko dute 
aste bukaera, gainera. Oso 
ondo iruditzen zait. Hala ere, 
orain arte, Euskal Herrian gutxi 
ospatu dugu. Gutxi edo ia ezer 
ez...", aipatu du Johanna 
Armasek.

"Euskal Herriarekin betidanik 
izan dugu harreman berezia. 
Kubakoa zarela esaten 

duzunean, interesa agertzen 
dute eta hango egoeraz edo 
familiaz galdetzen dizute. 
Hurbilagoa da bertakoekin 
harremana", dio Johanna 
Armasek.

Hala ere, Euskal Herrian 
dagoenetik, uztailaren 26a ia 
ez dutela ospatu azaldu du, 
penaz, kubatarrak: "Jendea 
bere egunerokoan dago 
buru-belarri, eta, batzuetan, 
sustraietako gauza 
garrantzitsuak ahaztu egiten 
ditugu. Ospakizun handia da, 
eta nire senarrak ere batzuetan 
ez nau ulertzen; kar, kar, kar. 

'Hain garrantzitsua da 
ospakizuna?'. Nire jatorria da, 
ni hortik nator. Uztailaren 26an 
hasi zen dena, eta ni handik 
natorrela esan daiteke". 

Aldaketak, apurka
Kubako herriak azken urteetan 
aldaketa sakonak izan dituela 
nabarmendu du Armasek: 
"Aldaketa handiak ikusi ditut; 
maila guztietan, gainera. 
Gauza batzuetan hobera egin 
duela uste dut eta beste 
batzuetan, okerrera. Irekiera, 
adibidez, begi onekin ikusi dut, 
azken finean, noizbait heldu 
behar zelako. Baina 
kontrolatuagoa izan beharko 
litzakeela uste dut nik. 
Askatasuna eta libertinajea ez 
dira nahastu behar. Horregatik, 
kontu handiz egin beharreko 
prozesu bat da, nire ustez". 

"KUBAKO AZKEN 
ALDAKETAK KONTROL 
HANDIAGOZ EGIN 
BEHARKO LITUZKETE"

"Uztailaren 26an hasi zen dena"
JOHANNA ARMAS TERRY EUSKAL HERRIAN BIZI DEN KUBATARRA
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Euskadi-Kuba elkarteko kide da 
Salva Gonzalez bergararra. Euskal 
Herritik Kubarako elkartasuna 
"betidanik oso garrantzitsua" izan 
dela azpimarratu du, eta gaur 
egun, Karibeko irlan proiektu 
ezberdinak gauzatzen ari direla 
azaldu du besteak beste.
Zer lan egiten duzue Euskadi-
Kuba elkartetik? 
Elkartasun lana egiteko 
asmoarekin jaio zen elkartea. 
Baina kontra-informazioa egitea 
garrantzitsua zela ikusi genuen. 
Eta askotan, hedabideetan 
argitaratzen dena desmuntatzen 
dugu elkartetik, pasiorik gabe, 
objektiboki, Kuban akatsak ere 
daudela ikusten dugulako, nahiz 
eta iraultza sozialista izan. Gero, 
apurka proiektuetan pentsatzen 
hasi ginen, Kubatik 
komenigarriak zirelako esan 
ziguten eta. Kooperazio 
proiektuak egiten hasi ginen eta 
gaur egun bost ditugu. Oso 
garrantzitsuak direla ikusi dugu, 
nahiz eta askotan zailtasun asko 
izan. Guk dirua bidali behar 
izaten dugu proiektu ezberdinak 
gauzatzeko dirua bidali behar 
izaten dugulako eta bidalketetan 
Kuba hitza agertzen denean, diru 
horrek banketxeen blokeoa 
jasotzen duelako, Amerikako 
Estatu Batuen aginduz. 
Konplexua eta zaila izaten da 
beraz...
Nazio Iraultzaren Egunak zer 
nolako pisua du gaur egun? 
Oraindik ospakizun 
garrantzitsua da?
Pisu handia izaten jarraitzen du 
uztailaren 26ko mugimenduak, 
noski. Mugimendu hark, gerora 

begira piztu zuen iraultza oroitzen 
dute kubatarrek. Moncada 
kuartelari eraso egin zioten, eta 
nahiz eta hasieran porrot egin, 
iraultza abiatu zuen hazia izan 
zen. Oso egun garrantzitsua da 
Kuban.
Nazio Iraultzaren Eguna oso 
garrantzitsua da belaunaldi 
berriendako ere? Edo jauzi 
nabarmena dago guraso eta 
seme-alaben artean?
Iraultza bizi izan ez duten 
biztanle asko eta asko daude 
gaur egun Kuban. Gizartea 
aldatu egin da, eta esango nuke, 
askotan, iraultza ezagutu ez 
dutenez, mugimendu horren 
kontrako jarrera dutela gazte 

batzuek. Hala ere, nahiz eta ez 
ezagutu, iraultzaren espiritua 
kubatarrengan bizirik dago. 
Azkenean, euren irlarekin 
maiteminduta daude, nahiz eta 
erregimenaren kontra egon. Eta 
batez ere burujabetasuna 
eurendako garrantzitsuena da. 
Nahiz eta gazteek erregimena 
kritikatu, euren irlan eurek 
erabakiko dutela argi dute. 
Osasunak, hezkuntzak eta beste 
arlo batzuek duten garrantzia 
ikusten dute. Eta hori gobernuak 
kudeatu du. Batzuetan uste 
dugu kubatarrek ez dutela euren 
gobernua kritikatzen, baina 
noski kritikatzen dutela, ozen eta 
argi gainera. Herritarrek kritikak 
egiteko beldurra dutela 
pentsatzen du askok. Ba ez da 
horrela. Hori behin baino 
gehiagotan ikusi dut nik Kuban.
Elkartetik nola ikusten duzue 
gaur egungo egoera eta zer 
aurreikusten duzue?
Azken urte hauetan, Barack 
Obamak malgutu zituen lege 
gehienak, Trumpek lurretik bota 
dituela esan dezakegu. Adibidez, 
Helms-Burton legea ere, 
Ameriketako Estatu Batuek 
Kubari ezarritako enbargoa 
indartzen duen legea, indartu 
egin du gaur egungo gobernu 
estatubatuarrak. Nire ustez, 
Kubak aurrera egin dezakeela 
ikusi dute, kanpoko inbertsio 
gehiago ahalbideratu dituelako, 
eta Europak ere Kubarekiko zuen 
bere posizioa malgutu duelako. 
Hala ere, amerikarrek Kubako 
edozein aurrerapauso suntsitzeko 
jarrera hartu dute berriro. 
Kanpoko inbertsioak saihesteko 
ahaleginak egiten ari dira 
estatubatuarrak, baina Europa 
aurka izan dezaketela dirudi. 
Kubako interes ekonomikoez 
gain, orain, Europakoak ere 
arriskuan jarri ditzake Donald 
Trumpek.  

"Iraultzaren espiritua bizirik 
dago gazteengan ere"
SALVA GONZALEZ EUSKADI-KUBA ELKARTEKO KIDEA

"BARACK OBAMAK 
MALGUTU ZITUEN LEGE 
GUZTIAK PIKUTARA BIDALI 
DITU DONALD TRUMPEK"
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397 forma berri gehitu ditu 
Euskaltzaindiak hiztegira. Urtean 
bitan txertatzen dituzte 
eguneraketak, eta uztailean,  
besteak beste, friki, flipatu, diva 
eta katxarro gehitu dituzte.

Hizkuntzak egungo 
gizartera egokituz

"Boteprontoan botako dut, 
baina orain posible izango da 
holakoak irakurtzea PUNTUAn: 
Droneak ekarritako pintxo eta 
gominola kalorikoak janez, 
kaña eskuan, eta rantxerak 
entzunez, euskaltzainburuorde 
frikiek guateke transgresorea 
egin zuten. Egia berdaderoa".

XABIER ZABALETA
EUSKARA TEKNIKARIA

"Hizkuntza bat bizirik 
mantentzeko eguneratzen joan 
behar da, eta Euskaltzaindiaren 
neurri honek hori bilatzen du. 
Dena dela, aurretik jarritako 
arauak kontuan hartu behar 
dira. Moderno izateko nahiak 
ez dezala gure hizkuntzaren 
egokitasuna estali". 

ONEKA ANDUAGA
HERRITARRA

EZTABAIDA

I zenburuko hori  
antsietaterako edo 
depresiorako kontsumitzen 

den botika ezagunena izan 
arren, farmazia-industriak badu 
depresioari edo XXI. mendeko 
izurriteari aurre egiteko 
benetako armategia.

 Gizarte garatuetan hedatzen 
ari den gaixotasun honen 
zenbakiak ikaragarriak dira: 
mundu mailan 322 milioi 
pertsonak pairatu dute 
depresioarekin lotuta dagoen 
egoeraren bat, eta depresioari 
aurre egiteko dauden botikak 
badira jada mendebaldean 
gehien errezetatzen direnak. 
Modernitatearen itzalpean 
sortzen ari garen gizarte 
ereduak, itxaropenerako datuak  
zabaldu beharrean, anabasaren 
zurrunbiloan urperatzen gaitu.  
Antzinako elkartasun eta auzo 
sareak hautsi zaizkigu, nahiago 

ditugu harreman birtualak 
betiko auzokidearekin hitz 
egitea baino. Une oro, 
ezezagunekin mesfidantzaz 
jokatzeko gomendioa 
helarazten digute. Benetako 
bonbardaketa jasotzen dugu  
–gehienetan, interesatua–, 
beldur atabikoak pizten 
dizkigutenak, emeki, gure 
baitan isola gaitezen.

Testuinguru honetan, 
depresioa tratatzeko literatur 
obrak gomendatzen ditu 
Ingalaterrako mediku talde 
batek. 

Izan ere, historian zehar, 
literaturaren eta medikuntzaren 
arteko harremana estua izan 
da; esate baterako, James Joyce, 
Bertold Brecht Henrik Ibsen, 
Arthur Conan Doyle eta Tobias 
Smollett idazleek medikuntzako 
ikasketak egin zituzten. 

Ekimen honen onurak 
zabaltzen badira, agian, gure 
medikuntzako ikasleek euren 
curriculumari literatura 
terapeutikoko ikasgaia gehitu 
beharko diote. 

Beharbada, egunen batean, 
nire herriko farmazian 
liburuen apala izango da, eta 
zerbitzariak, antsietate egoera 
baten aurrean, irribarre 
batekin aukeran emango 
dizkit Prozac edo Karmelo 
Iribarrenek idatzitako 
olerkiak. 

Nik neuk ez dut zalantzarik 
izango! 

Prozac

MARTIN JAUREGIALTZO

HAINBAT ABURU

DEPRESIOA 
TRATATZEKO 
LITERATURA OBRAK 
GOMENDATZEN DITU 
MEDIKU TALDE BATEK
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"Hizkuntza biziak etengabe 
berritzen dira. Euskara ez da 
salbuespena. Kale erabileran 
ditugu sushi, tofu, tsunami eta 
kimono hitz japoniar berriak. 
Hau guztiau arautzen du 
Euskaltzaindiak.  Hizkuntza 
askotan ere gertatzen da. Ez 
badugu eboluzionatzen, malo!".

JON GOIKOLEA
HIZKUNTZALARIA

"Hizkuntzek bizia dute, euren 
bidea egiten dute. Saiatu behar 
dugula pixka bat bideratzen? 
Ados. Baina haren gogoz kontra 
alferrik da. Hiztegian, xelebre 
dator friki-ren sinonimotzat. Ni 
ez nau asetzen. Zehaztasuna 
behar dugu, eta aberastasuna; 
beraz…".

ALEX LABAIEN
EUSKALTEGIKO ZUZENDARIA

EZTABAIDA

HELENA AZKARRAGAURIZAR

XIXILI

Zein da zure        
lan-hizkuntza?

G aur egungo gazteek 
hizkuntza bat baino 
gehiago dakizkite eta 

lan eremuan darabilten 
hizkuntza inguruak jartzen 
dien baldintzen baitakoa da; 
ia beti, erakundeetan 
agintzen dutenek  
ezarritakoa.

Parisen bazabiltza, 
frantsesa egitera bultzatuko 
zaituzte; Erroman 
bazabiltza, italiera; 
Madrilen, berriz, 
espainiera... Ikertzekoa 
litzateke Bilbon espainiera 
non ez duten eskatzen.

Aspergarria egiten da 
ikertzaile askoren hizkuntza 
erabileraren azterketen 
edukiak irakurtzea. Edozein 
delarik ere ikerketa egin 
duen erakundea, ez dago 
alderik, izan Jaurlaritza, 
Siadeco, Unibertsitatea edo 
izan Soziolinguistika 
Klusterra. Beti ari dira 
lagunartean edo familian 
euskararen erabilera 
nolakoa den ikertzen eta 
esaten. Inoiz ez da azaltzen 
nolakoa den lantokietan 
euskara erabiltzeko aukera.

Gazte asko ikasten ari dira, 
jango badute soldata bat 
izateko lana egin beharko 
dutela gogoan izanik, eta 
zein da lantokietara 
begiratzean ikusten duten 
lan-hizkuntza?

Ez al da neurriak hartzeko 
garaia euskara lan-
hizkuntza izan dadin? 

JOXEMARI MUXIKA

ERREMATEA

IRITZIA

2019-07-26 PUNTUA 17



18 PUNTUA 2019-07-26

Bizkaiko, Gipuzkoako 
eta Arabako lehen 
muskuilu marka 

aurkeztu zuten uztailaren 3an, 
Lekeition: Amarra. Mendexako 
Akuikultura Parkean 
Matxitxako Moluskoak 
enpresak ekoiztuta, datozen 
asteetan iritsiko da Euskal 
Herriko taberna, arrandegi eta 
supermerkatuetara.

Kantauri aldean, itsaso 
zabalean, muskuiluak 
ekoizteko akuikulturako 
lehenengo enpresa-ekimena 
da Matxitxako Moluskoak. 
Mendexako Akuikultura 
Parkea itsaso zabalean dagoen 
munduko instalazio 
bakarrenetakoa da, eta 
Kantauri itsasoan bakarra. 
Instalazio berezi honi esker, 
100 tonako ekoizpena lortzea 
espero da aurten, eta, datozen 
lauzpabost urteetarako, 500 
edo 600 tona aurreikusten 
dira. Moluskuez gain, ostrak 
ere ekoitzi nahi dituzte 
etorkizunean.

Ekimen hori Eusko 
Jaurlaritzak akuikultura 
bultzatzeko plangintza 
estrategikoan oinarritzen da; 
2014an jarri zuen martxan. 
Arrantza sektoreak gaur egun 
mugak ditu, eta gero eta arrain 
gehiago kontsumitzen dugu; 
horregatik, akuikulturak ere 
garrantzi handiagoa dauka 
gizartean.

Arrainek eta arrantza-
produktuek funtsezko 

eginkizuna dute munduko 
nutrizio eta elikadura-
segurtasunean, nutriente eta 
mikronutriente garrantzitsuen 
iturri direlako, eta, era berean, 
dieta dibertsifikatu eta 
osasuntsu baten oinarri. 
Azken urteotan, osasun 
prestazio horien inguruko 
kontzientzia publikoa hazi 
egin da, kontsumitzaileen 
osasun kontzientzia 
sendotzeko joera zabalago 
baten testuinguruan; batez 
ere, garatutako eta errenta 
ertaineko merkatuetan. 
Errenta txikiko herrialdeetan 
arrainak elikagai talde gisa 
duen garrantzia 
azpimarratzekoa da; izan ere, 
arrainek elikadura-gabezia 
larrienak betetzeko 
beharrezkoak diren mineral 
eta bitaminak dituzte. Toki 
mailan nahiko merkea eta 
eskuragarria da, gainera.

Gizakiak XXI. mendearen 
erdialdean 9.000 milioi 
pertsonari baino gehiagori 
elikagaiak eta bizibideak eman 
behar izatearen erronka 
izugarria izango da, eta, aldi 
berean, klima-aldaketaren 
neurrigabeko ondorioei,  
ingurumenaren degradazioari, 
sortzen ari diren ekonomietan 
kontsumitzaileen diru-sarrera 
handiagoei eta herrialde 
aurreratuenetan osasunari eta 
ingurumenari buruzko 
kontzientzia handiagoari heldu 
beharko die.

Eta, testuinguru honetan, 
Nazio Batuen Garapen 
Iraunkorrerako 2030 Agenda 
eta bere Garapen 
Iraunkorrerako hamazazpi 
helburuak (GIH) abiarazi dira. 
Horiek ikuspegi bakarra 
eskaintzen dute, eraldatzailea 
eta integratzailea, mundua 
bide jasangarri eta erresiliente 
batean kokatzeko,  inor atzean 
utzi gabe. Helburu horietako 
askok elikadurarekin, 
nekazaritzarekin, arrantzarekin 
eta akuikulturarekin daukate 
lotura.

XX. mendearen erdialdetik 
hona, arrantza eta 
akuikulturako ekoizpenaren 
hazkunde garrantzitsuak 
areagotu egin du elikagai 
ugari eta nutritiboak 
kontsumitzeko ahalmen 
orokorra; batez ere, azken bi 
hamarkadetan. 1961a ezkero, 
arrain jangarrien kontsumoa 
%3,2 handitu da; igoera hori 
biztanleriaren hazkundea 
baino handiagoa izan da 
–%1,6– eta lurreko animalien 
haragi kontsumoa gainditu 
du –%2,8–. Kontsumo igoera 
hori faktore askorengatik izan 
da, baina, batez ere, 
demografiaren igoeragatik, 
urbanizazioagatik eta diru 
sarrerak handiagoak direlako 
gertatu da.

1980ko hamarkadatik hona, 
kontsumitzen diren arrainen 
kopuruaren igoera 
akuikulturatik etorri da; 

Arraina baserritik etorriko da
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biztanleriaren hazkundea 
gainditu du eta munduko 
elikagaien ekoizpenaren 
sektore azkarrena bihurtu da. 
Akuikulturak, 2014a ezkero, 
gizakiarentzako arrain 
gehiago hornitu du ohiko 
arrantzak baino, eta, 
2030erako, gizakien 
kontsumorako erabilgarri 
dauden arrainen %60 izatea 
espero da.

Kontuan izan behar da itsasoak 
badituela bere arazoak. Itsas 
arrantza baliabideen egoeraren 
jarraipenaren ondorioz, FAOk 
egiaztatu du txarrera egin duela  
biologikoki egoera jasanezinetan 
ustiatutako arrain populazioen 
maila, 1974tik 2015era %33,1 
hazi da eta. Kutsadura arazoak 
ere baditu: alde batetik, 
abandonatutako arrantza 
tresnek eta, bestetik, 
mikroplastikoek eragiten duten 
kutsadura daukagu. Horiek, gaur 
egun, kezka handiak sortzen 
dituzte, elikagai izango diren 
arrainetan duten efektuagatik 
eta itsas ekosistemaren 
osasunean sortzen duten 
kalteagatik. Eta ezin ditugu 
ahaztu itsasoak eta arrainek 
osasunaren kalterako dituzten 
kutsatzaile kimikoak: 
metilmerkurioa eta dioxinak. 
Argi dago, beraz, arrain 
freskoaren balio-katean berme 
gehiagoaren beharra dagoela, 
modu jasangarri eta osasuntsuaz 
kontsumitzaileari arrantzako 
produktuak eskaintzeko.

FAOk, 2013an, Hazkunde 
Urdiña iniziatiba ipini zuen 
martxan, Arrantza 
Arduratsurako Jokaera Kodean 
oinarrituta. Ekimen hori 
oinarritzen da ohiko arrantzan, 
akuikulturan, zerbitzu 
ekosistemikoan, komertzioan 
eta giza babesean. Erakundeak 
hazkunde ekonomikoaren, 
gizartearen garapenaren, 
elikagaien segurtasunaren eta 
uretako baliabide bizidunen 
erabilera iraunkorraren arteko 
oreka defendatzen du, eta 
Komunitate Urdiñak politiken 
eta ekimenen erdian kokatzen 
ditu.

Arrantza sektorea beharrezkoa 
izango da, FAOk gosearen 
kontrako helburuak lor ditzan, 
eta pobreziaren borrokarako 
ere bai. Eskala txikian 
ekoiztutako akuikultura, 
landa-bizimoduaren garapen 
elikagaiak, bizibideak eta 
diru-sarrerak sortzeko aukera 
ematen ditu, eta landa-
komunitate pobreen gizarte 
ekitatea eta bizi-kalitatea 
hobetzen du. Gaur egun, 
klimatikoki akuikultura 
adimentsuaren printzipioaren 
oinarrituta, espazioaren 
planifikazio integrala kontuan 
hartuta, etorkizuneko 
akuikultura jasangarrian 
izateko eta giza eskubideen 
ikuspegia integratuz, 2022a 
artisau arrantza eta 
akuikulturaren nazioarteko urte 
izendatu dute. 

MENDEXAKO 
AKUIKULTURA PARKEA 
ITSASOAN DAGOEN 
MUNDUKO INSTALAZIO 
BAKARRENETAKOA DA



A
rantzazu Gaur Fundazioak, Jorge 
Oteiza Museo Fundazioak eta 
Arantzazuko frantziskotarrek 
askotariko jarduerak iragarri dituzte 
udazkenera bitartean. Horien artean 
dira bi erakusketa, bisita gidatuak, 
argitalpen bereziak, hitzaldiak, tailer 

didaktikoak... Oteiza Museoko kontserbatzailea 
da Elena Martin, eta amaitu berri du gaiari 
buruzko doktore-tesia.
Irailaren 21ean aurkeztuko duzu doktore-tesiaren 
ondorio nagusiak jasotzen dituen liburua. Jorge 
Oteizaren inguruan asko dago, oraindik ere, ikertzeko?
Ondare ikaragarria utzi zuen, eta ez bakarrik 
eskulturari dagokionez. Dokumentazio asko dago: 
gutunak, argazkiak, idatziak... Zur eta lur 
gelditzekoa da! Oteiza, gainera, pertsona 
poliedrikoa zen. Diziplina askotan aritu zen, eta 
esparru askotariko ikertzaileak gerturatzen dira 
bere ondarea aztertzera: artistak, arkitektoak, 
historialariak, olerkariak... Bai, asko dago oraindik 
ere ikertzeko. 
Non dago gordeta ondare hori guztia?
Altzuzako Oteiza Museoan gordetzen dugu 
artistaren artxibo pertsonala. Arantzazuko 

artxiboan ere gauza asko gordetzen dituzte. 
Doktore-tesia egiteko material interesgarri ugari 
aurkitu dut bi artxibo horietan. Ikerketa osatzeko, 
berriz, hamabost bat lagun elkarrizketatu ditut. 
Hain zuzen ere, sorkuntza artistikoaren eta 
Arantzazuko basilikaren eraikuntzaren inguruan 
erreferentziazkoak diren pertsonak. Asko 
interesatzen zitzaidan iritzi horiek jasotzea.
Oraingoz, bi erakusketa daude zabalik: bata Nafarroako 
Oteiza Museoan eta bestea Gandiaga Topagunean. 
Izenburu bera dute, baina modu 
independentean funtzionatzen dute. Helburua 
da bisitariak ulertzea zer esanahi izan zuen 
Arantzazuko esku-hartzeak Oteizarendako. 
Oteiza Museoko erakusketan, artistak 
Arantzazurako egindako ikerketa lanak daude 
ikusgai, gehienbat. Oso interesgarria da; izan ere, 
ikusten da proiektuak denboran izandako 
garapena. Gutunak, argazkiak, prentsa artikuluak 
eta askotariko dokumentazioa dago, non 
artistaren bilaketa prozesua argi ikusten den. Eta 
proiektu honekin gertatu zena ondo ulertzeko, 
irudietan oinarritutako kronologia bat ere osatu 
dugu. Prentsak hasieratik azaldu zuen 
proiektuarekiko interesa, eta lanen gelditzeak 

"Jorge Oteizak ondare 
itzela utzi zuen, eta 
asko dago ikertzeko"
ELENA MARTIN 'OTEIZA ETA ARANTZAZUKO ESTATUARIA, 1950-1969' ERAKUSKETAKO KOMISARIOA

Jorge Oteizaren estatuariak 50 urte bete ditu Arantzazuko basilikako fatxadan. Balio artistiko handiko lana 
da, eta, Elizaren debekua tarteko, zeresan handia eman zuen bere egunean. Urteurreneko jarduerak aukera 
bikaina dira Oteizaren obraren eta basilikaren eraikuntzaren ingurukoak hobeto ezagutzeko.
Testua: Larraitz Zeberio. Argazkiak: Jorge Oteiza Museo Fundazioa. 
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Elena Martin, Arantzazuko estatuariako apostoluen buruak lantzeko Jorge Oteizak igeltsuan egindako bi bozetoren ondoan.

areagotu egin zuen interes hori. Gandiaga 
Topaguneko erakusketan, berriz, Oteizaren 60 
bat obra ikus daitezke, sei ataletan aurkeztuta. 
Saiatu gara didaktikoa izan dadin; izan ere, 
Arantzazun behin betiko obra ere ikus dezake 
bisitariak; basilikako fatxada zoragarria, hain 
zuzen ere. Hala, erakusketan eskultura bozetoak 
eta santutegiko artxiboko materiala ipini ditugu 
ikusgai. Zoragarria da! Frantziskotarrek 
arkitektoekin eta artistekin trukatutako 
dokumentazio eta korrespondentzia guztia 
gordetzen dute. Tartean da, esaterako, Erromatik 
horrela eskatuta artistek egindako txostena. 
Eskatu zitzaien proposamen artistikoa ikuspuntu 
estetikotik eta erlijiosotik justifikatzeko. Oteizak, 
Basterretxeak eta Pascual de Larak idatzi zuten 
txostena, nork bere proposamena defendatuz. 
Obrako arkitekto Francisco Javier Saenz de Oizak 
eta Luis Laorgak ere idatzi bat egin zuten artisten 
lana defendatuz.
Hainbeste material badago, ez zen erraza izango 
aukeraketa egitea, ala? 
Sufritu egin dut, ez pentsa! Dena erakutsi nahi 
duzu, baina erakusketak neurri bat eduki behar 
du, bestela astunegia egiten zaio-eta bisitariari.

Eta zein da bisitarien aldetik estimazio handien lortzen 
ari diren piezak? 
Hainbat nabarmenduko nituzke. Esaterako, 
basilikaren eraikuntza prozesua ulertzen 
laguntzen duten argazkiak. Baita ere estatuaria 
egiteko artistak egindako bozetoak, eta horietatik 
abiatuta ondorioztatzen den sorkuntza 
prozesuaren bilakaera... Eta ez nuke aipatu barik 
utzi nahi fatxada amaitzeko lanen inguruan 
Oteizak egindako grabaketa. Super-8 formatuan 
grabatu zuen artistak, eta digitalizatzeko aukera 
izan dugu Elias Kerejeta zine eskolari esker. 25 bat 
minutuko grabaketa da, eta bi erakusketetan dago 
ikusgai, Xabier Erkiziak Arantzazun bertan 
egindako soinu grabaketa bana lagun dutela. Lan 
zoragarria egin du Erkiziak. Benetan merezi du 
ikus-entzunezko horiek ikustea. 
Zer izan zen Arantzazu Oteizarendako eta zein 
aldarterekin onartu zuen enkargua 1951n? 
Oteiza hasieratik konturatu zen Arantzazu aukera 
zela obra handi bat egiteko, eta konpromiso 
handitzat hartzen zuen. "Ezin dezaket ohore 
handiagorik izan!", esan zuen. Egiari zor, herriari 
eskaini beharreko zerbitzu artistiko moduan 
ulertu zuen, eta herri hori euskaldunen herria 

2019-07-26 PUNTUA 21

ELKARRIZKETA



zen. Hala, enkarguak hiru dimentsio izan behar 
zituela ikusi zuen: dimentsio estetikoa edo 
artistikoa, dimentsio erlijiosoa eta baita ere 
dimentsio sinbolikoa. Oteizaren helburua zen 
herria obrarekin identifikatuta sentitzea, eta 
berehala ekin zio lanari buru-belarri. Esan behar 
da bere obraren abstrakzio eta geometrizazio 
prozesuan erabat murgilduta zegoela sasoi 
hartan, eta saiatu zela garatzen ziharduen 
eskultura kontzeptua figurazio eta 
errepresentazio proiektu horretara egokitzen. 
Askotariko probak eta ikerketak egin zituen, eta, 
hiru urteko lanaren ostean, hainbat ondoriotara 
iritsi zen. Erabaki zuen, esaterako, fatxadako Ama 
Birjinak ez zuela Arantzazuko Ama Birjinaren 
irudiarekin antzekotasunik izango, eta beste 
ikonografia baten alde egin zuen argi eta garbi.
Eta 1954an, debekua iritsi zen. Zergatik egin zuen 
Elizak Arantzazuko proposamen artistikoaren kontra?  
Frankismoaren urteak ziren, erlijiositate 
zurruneko urteak, eta Elizaren estamentu 
batzuetan ez zituzten batere begi onez ikusi 
Arantzazutik zetozen proposamenak. Hiru 
artistaren lanak geldiarazi zituzten: Oteizarenak, 
Pascual de Lararenak eta Basterretxearenak. 
Argudiatzen zuten irudiek ez zutela ikur 
erlijiosorik, eta estetika hori ez zetorrela bat 
ordura arteko iruditeriarekin. Esaten zuten ez 
zuela inork irudi horien aurrean errezatu nahiko. 
Ez zuten ulertu. Ezin zuten ulertu.
Orduan idatzi zuen Oteizak Androcanto y sigo. Ballet 
por las piedras de los apóstoles en la carretera.  
Bai; debeku hori oso gogorra izan zen 
artistarendako. Hasieran, kautelazkoa izan zen, 
eta Gotzaindegitik bere obraren gaineko 
azalpenak emateko eskatu zioten. Asko sufritu 
zuen, eta sasoi hartan idatzi zuen hamalau olerkiz 
osaturiko bilduma, 1954ko urtarrilaren 29tik 
otsailaren 12ra. Oteizaren lehen olerki bilduma 
izan zen, eta ikusgai dago erakusketan. Artistaren 
atsekabea eta nahigabea antzematen dira bertan.
Eta Oteizaren eskulturak hamalau urtez egon ziren 
bide bazterrean abandonatuta.  
Debekuaren gaineko behin betiko erabakia 
Erroman hartu zuten, 1955an, eta lau urtez egon 
zen indarrean. Denbora hartan, Oteizak ikaragarri 
garatu zuen prozesu eskultorikoaren bilaketa, eta 
esan daiteke irtenbidea eman ziola bilaketa 
prozesu horri. Horregatik ere kosta egin zitzaion 
Arantzazura itzultzea. Esana zuen, gainera, ez zela 
itzuliko. Azken finean, bere artelanak hamalau 
urtean egon ziren bide bazterrean abandonatuta, 

eta basilikako fatxada amaitzeke. Uste dut, dena 
den, obra amaitzeko aukera zegoela jakin bezain 
pronto konturatu zela ezingo ziola ukorik egin. 
Zuen garrantziarengatik eta zuen esanahi 
sinbolikoarengatik obra hori amaitu beharra 
zuen. 1966an kendu zuten debekua, eta Oteiza ez 
zen 1968ra arte Arantzazura itzuli. Ordurako, 
baina, beste artista bat zen. Bestelako lengoaia 
artistikoak garatzen ibilitakoa zen, eta 1954an 
egindako proiektuak ez zuen guztiz gogobetetzen. 
Egokitzapenak egin behar izan zizkion 
eguneratzeko. 
Debekuak, orduan, mesede egin zion proiektuari?  
Neurri handi batean, bai. Arkitektoendako, 
frantziskotarrendako zein artistendako oso 
mingarria izan bazen ere, basilika irabazten irten 
zen. Debekua gainditu osteko urteetan, artistak 
beste garapen maila batean zeuden, eta 
proiektuarendako beste maila bateko irtenbide 
artistikoak topatu zituzten. Arkitektoek esana da 
energiarekin ordezkatu zutela masa. Estrukturalak 
ez ziren hasierako proiektuko elementu 
arkitektoniko asko kendu zituzten, eta hutsarteen 
indarra nagusitu zen. Hasierako absidea, 
esaterako, askoz ere figuratiboagoa zen, eta, 
gerora, abside zoragarri hori gelditu zen. Egia da 
tartean, tamalez, Pascual de Lara hil egin zela. 
Lucio Muñozi eman zioten absidearen proiektua. 
Fatxadako horman, berriz, apaintzeko erliebeak 
jarri nahi zituen Oteizak hasierako proiektuan, eta 
gero, ideia aldatu zuen. Horma hori zoragarria da: 
beheko aldean apostoluak Txillidak egindako 
ateen gainean, eta Ama Birjina goiko puntan 
semearen hilotza oinen mailan duela. Eta tartean, 
ezdeusa, hutsune asaldagarria... Nestor 
Basterretxeak ere aldaketa nabarmenak egin 
zituen kriptaren proiektuan. Arantzazu leku oso 
berezia da eta basilika XX. mendeko arte 
erlijiosoaren ikur bilakatu da. Neurri batean, 
debekuari esker ere izan da.
Zerk eragin zuen Elizaren ikuspuntu aldaketa?  
Nire ustez, faktore batek baino gehiagok eragin 
zuen. Lehenengo eta behin, gotzain aldaketa izan 
zen, baina oso garrantzitsua izan zen Vatikanoko 
bigarren kontzilioa, 1965an. Irekitze prozesu bat 
izan zen Elizan eta adierazgarria izan zen Pablo 
VI.a aita santuaren mezua. Artistei propio 
igorritako mezua izan zen, non aitortzen zien 
ikusezina dena ikusgai bihurtzeko gaitasuna. 
Hala, Eliza ere konturatu egin zen arte garaikidea 
aldatzen ari zela eta artistek rol garrantzitsua 
jokatzen zutela mezu espiritualen transmisioan. 
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Elizak ere beharrezko ikusi zuen artean gertatzen 
ari ziren aldaketetara egokitzea.
Gustura gelditu zen Oteiza basilikan egindakoarekin?  
Esango nuke obra amaitzea oso garrantzitsua izan 
zela berarendako. Dokumenturen batean idatzita 
utzi zuen ez zela zenbait gauzarekin guztiz 
gustura gelditu, baina detaileak zirela esango 
nuke. Proiektua amaitu ahal izatea garrantzitsua 
izan zen, baita ere, hainbat artistaren parte 
hartzearekin egindako obra artistikoa zelako. Ez 
ziren nolanahiko artistak, gainera. Garrantzi 
handiko obra zen Gipuzkoa mailan ere. 
Zein izan zen frantziskotarren jarrera?  
Berritzaileak izan ziren, eta jarrera irekiarekin 
jokatu zuten. Lete aita aipatuko nuke. Hasieratik 
izan zuen argi ez zela nahikoa basilika handiago 
bat egitearekin, eta zerbait sinbolikoki 
garrantzitsua eraiki behar zela. Argi zeukan 
aldaketa eta berrikuntza beharrezkoak zirela, eta 
artista askoren parte hartzea bultzatu zuen. 
Eta ze garrantzi du Arantzazuk Oteizaren ibilbide 
artistikoan?  
Handia, zalantzarik gabe. Hain zuzen ere, 
Arantzazun aurkezten zitzaizkion egoera batzuei 
emandako irtenbideak garatzen jarraituko zuen 
gero. Hutsuneen inguruko ikerketa prozesua, 
esaterako, modu abstraktuagoan landu zuen gero. 
Urteurreneko erakusketetan eta gainerako 
ekintzetan Arantzazuren ingurukoak jasotzen 
ditugu, gerora etorri ziren lanen inguruko hainbat 
pista emateko. Oteizak asko eta oso gogor egin 
zuen lan Arantzazuko proiektuaren inguruan. 
Bertan abiarazi zuen, esaterako, laborategi 
esperimentala. Behin eta berriz esperimentatzen 
zuen gai berdinaren inguruan, eta bertsio eta 
aldaera asko egiten zituen bilaketa prozesu 
horretan, gustuko emaitza lortu arte. Asko 
gustatzen zait Oteizaren aipu bat non esaten duen 
artistaren lana baldintzarik eta ordutegirik 
gabekoa dela.
Oteiza erraz ulertzeko modukoa da aditua ez den 
publikoarendako?
Egia da sarrera ez dela beti erraza izaten, baina 
uste dut, behin hasierako ahalegina eginda, Jorge 
Oteizaren obra nahiko erraz ulertzeko modukoa 
dela. Hasierako pauso hori eman behar da. 
Makina bat jarduera antolatu dugu helburu 
horrekin. Urteurreneko programa ikusgai dago 
Museooteiza.org atarian, eta saiatu gara edukiak 
modu grafikoan eta ulergarrian aurkezten. 
Prestatzen ari garen liburuaren helburu nagusia 
ere hori da.  

Basilikako fatxadarendako egindako hasierako diseinuetako bat. 

"DOKUMENTAZIO ASKO DAGO: 
GUTUNAK, ARGAZKIAK, IDATZIAK... 
ZUR ETA LUR GELDITZEKOA DA!"

"HERRIARI ESKAINI BEHARREKO 
ZERBITZU ARTISTIKO MODUAN 
ULERTU ZUEN OTEIZAK ARANTZAZU"

"OSO MINGARRIA IZAN BAZEN ERE, 
ELIZAREN DEBEKUAREKIN BASILIKA 
IRABAZTEN IRTEN ZEN"
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Fruta, barazkiak eta arraina
ELIKADURA OSASUNTSUA UDAN

EIDER MORA NUTRIZIONISTA
ARGAZKIA: AMY MORGAN

Udako dietak balio behar digu 
elikatzeko, hidratatuta 
mantentzeko eta azala eguzkitik 
babesteko, eta ez, aldiz, 
gizentzeko.

Errezeta arinak eta 
freskagarriak hartuko ditugu 
oinarri, udako egunetan ondo 
elikatuta eta hidratatuta 
egoteko. Hala, udako menuetan 
protagonismo berezia hartu 
behar dute kremek, zopa 
hotzek, entsaladek, broxetek, 
edari izoztuek, zukuek, 
sorbeteek...

Hidratatzea ezinbestekoa da 
Beroaren ondorioz gure 
gorputzak ur gehiago galtzen 
du udan. Kontuan izanda gure 
gorputzaren %70 ura dela, 
egunero hornitu behar dugu 
urez, gure organismoak behar 
bezala funtziona dezan.

Hamaika krema erosten 
ditugu gure azala hidratatuta 
mantentzeko, baina 
garrantzitsuena ahazten zaigu; 
hain zuzen ere, azala zaintzeko 
modurik onena gorputza 
barrutik hidratatzea dela.

Egunero bi litro ur edan 
behar ditugu, eta elikagai 
urtsuak aukeratu beharko 

genituzke. Esaterako, frutak eta 
barazkiak.

Garrantzitsua da, halaber, 
egarriak egon aurretik likidoa 
hartzea: ura, te hotza, kafea 
izotzarekin, esnea…

Gomendio hori bereziki 
garrantzitsua da umeendako 
eta pertsona nagusiendako. 
Umeen kasuan helduek baino 
ur gehiago behar dutelako, eta, 
pertsona nagusien kasuan, 
egarria nabaritzen ez dutelako 
eta errazago deshidratatzen 
direlako.

Kontuz, dena den; izan ere, 
edari batzuk ekiditeko 
modukoak dira. Edari 
azukretuak zein alkoholdunak 
ez dute egarria kentzen. 
Egunean zehar kontsumitutako 
kaloria kopurua gehitu besterik 
ez dute egiten. Gogoratu 
horrelako edarien eraginez 
gizentzen garela udan.

Eta gosaltzeko, adibidez, 
edan dezakegu azenario eta 
erremolatxa zukua limoi-ur 
tanta batzuekin. Modu 
naturalean hidratatuko gara, 
eta kolore beltzaran osasuntsua 
areagotuko dugu.

Sasoiko barazkiak 
Udan ere era guztietako 
elikagaiak kontsumitzea 
komeni zaigu, baina ohikoak ez 

diren moduan aurkeztuta 
aurkituko ditugu. Hala, bero 
denean, gusturago jaten diren 
plater arinei emango diegu 
lehentasuna. Entsaladak, 
gazpatxoak eta krema hotzak, 
esaterako.

Egunero kontsumitu behar 
dira barazkiak, eta udako plater 
nagusia askotariko entsaladak 
izango dira. Zenbat eta osagai 
gehiago bota entsaladari, 
hobeto elikatuko gara. 

Sasoiko barazkiekin 
prestatuko ditugu entsaladak: 
letxuga, tomatea, piperra, 
tipulak, pepinoa, errefaua, 
erremolatxa, azenarioa… Eta 
horiei botako dizkiegu lekaleak, 
pasta, arroza, patata edo 
plantxan egindako barazkiak. 

Baina kontuz hemen ere; izan 
ere, entsalada gehiegi jaten 
badugu, lan gehiegi emango 
diogu digestio-sistemari, 
gordinik digeritu beharko 
dituelako barazki asko. 

Egosterakoan, bigundu 
egiten dugu barazkien zuntza. 
Horregatik dira hain 
interesgarriak lurrunetan 
egindako barazkiak. Propietate 
nutritibo guztiak mantentzen 
dira, eta ekidin egiten dira 
digestio motelek eta astunek 
eragindako ondorioak. Horien 
artean daude digestio-



OSASUNA

2019-07-26 PUNTUA 25

hartzidurak eta sabela 
handitzea.

Hala, digestio arazoak 
saihesteko, komeni da barazki 
gordinak eta kozinatuak 
txandakatzea. Sasoiko 
barazkiak erabiltzen saiatuko 
gara, eta udan aukera 
osasuntsua dira lurrunetan 
zein plantxan egindako 
kalabazinak, kalabazak, lekak, 
arbiak, erremolatxak, tomateak 
eta azenarioak. 

Gogoratu beharra dago udan 
ere astean bitan kontsumitu 
behar ditugula lekaleak. Krema 
hotzetan edo entsaladetan 
egon daitezke.

Arraina, astean lautan 
Gizentasuna eta gaixotasun 
kardiobaskularrak 
prebenitzeko  interesgarria 
da arraina astean lautan 
kontsumitzea. Haragia baino 

arinagoa da, eta entsaladetan 
zein burruntzian presta 
daiteke. Erretegiko aukera 
ohikoa izaten da lagunartean 
udako arratsalde batez 
gozatzeko.

Hiruzpalau pieza fruta egunean
Udako frutak dira ahuakatea, 
abrikota, gerezia, arana, 
mertxika, paraguaioa, meloia, 
angurria, mugurdia, pikua, 
brinoia, makatza eta banana.

Gaixotasunen aurrean gure 
defentsak sendotzeko 
substantziak ematen dizkigute. 
Horien artean dira ura, 
mineralak, bitaminak eta 
zuntza.

Fruta horiek, ordea, azukre 
kopuru handia dute, eta 
horregatik hartzen dugu pisua 
udan. Beraz, gehienez ere, 
egunean hiruzpalau pieza 
jango ditugu. 

Hartu denbora ondo elikatzeko
Denbora libre gehiago izaten 
dugu udan, eta interesgarria da 
otorduak seme-alabekin 
egiteko baliatzea. 

Barazkiak eta frutak 
eskainiko dizkiegu; 
entsaladetan, irabiakietan edo 
mazedonian. Aintzat hartu 
behar dugu jaten ikasteko 
modurik onena etxean 
ikusitako eredua eta etxetik 
jasotako elikadura ohitura 
osasungarriak jarraitzea dela.

Eta udako jardueren artean 
egon daiteke seme-alabekin 
merkatura joatea erosketak 
egitera. Hala, bestelako 
elikagaiak ezagutuko dituzte.

Sukaldean ere lagundu 
dezakete. Janaria prestatzen 
utziko diegu, eta egindako lana 
saritzeko mahaiaren bueltan 
eseriko gara beraiek 
prestatutakoa dastatzeko. 

UDAN ONDO ELIKATZEA 
DA BARAZKI GORDINAK 
ETA KOZINATUAK 
TXANDAKATZEA ETA 
ARRAINAZ GOZATZEA 
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Saskibaloia, mugak gaindituz
'BASQUET BEATS BORDERS', BERGARAN ETA ARRASATEN

ENEKO AZURMENDI
ARGAZKIAK: AITZIBER ARANBURUZABALA

Euskal Herria eta Beiruteko 
(Libano) Shatilako errefuxiatu 
esparrua lotzen dituen ekimena 
da Basket Beats Borders, eta, 
haren bitartez, Euskal Herria 
bisitatzeko aukera izan dute 
Shatilako kanpalekuko 
Palestine Youth Club saskibaloi 
taldeko kideek. Tartean, 
Bergaran eta Arrasaten ere izan 
dira, eta Bergarako saskibaloi 
taldeko zein Ointxe! Saskibaloi 
Kirol Elkarteko neskekin 
hainbat entrenamendu-saio 
egin dituzte.

Palestinar eta siriar jatorria 
duten 15 eta 20 urte bitarteko 
neskek osatzen dute talde hau, 
eta, saskibaloian jokatzeko 
teknikak ikasteko ez ezik, 
Euskal Herria ezagutzeko ere 
baliatu dute hemengo 
egonaldia. Izan ere, hamabost 
eguneko egonaldia prestatu die 
Basquet Beats Borders 
ekimenaren antolatzaile Oihana 
Alberdi Elorriagak, askotariko 
eragileen laguntzarekin: "Oso 
ekimen polita zela pentsatu 
genuen, eta kalera ateratzea 
erabaki. Hala, bi urtetan 
Erroman egon dira eta aurten, 
Euskal Herrira ekartzea erabaki 
dugu. Helburua da hitza 
ematea hitza ez dutenei eta 
ikustaraztea, batez ere, genero 
ikuspegitik, emakumeek euren 
espazioa izan dezaten. Basquet 
Beats Borders, batez ere, da 
istorio hunkigarri bat 

saskibaloiaren bitartez aurrera 
ateratzea", dio Alberdik.

Taldea 11 jokalarik osatzen 
dute, baina guraso bat eta 
jokatzen ez duen beste gazte 
bat ere etorri dira haiekin. 
Horrez gain, entrenatzailea ere 
etorri da; guztira, 14 lagun.

Modu autogestionatuan 
Esan moduan, Oihana Alberdi 
Elorriaga da ekimen honen 
antolatzaile nagusia. Izan ere, 
duela urte batzuk, Shatilako 
kanpalekua ezagutzeko aukera 
izan zuen, eta bertatik bertara 
ezagutu zuen zein baldintza 
zailetan ekiten dioten gazte 
errefuxiatuek kirol jarduerari, 
testuinguru zailean, eta kirol 
azpiegiturarik gabe.

Geroztik, lanean aritu da 
errealitate hori Euskal Herrira 
ekarri eta hemen 
ezagutarazteko; modu 
autogestionatuan, gainera. 
"Lehen, pentsiodunekin egiten 
nuen lan, eta, instituzioek haien 
egoera onartzen zutela ikusita, 
erabaki nuen ez nuela ezer nahi 
instituzioengandik. Erakusten 
ari naiz posible dela 
autogestioaren bitartez gauzak 
lortzea, nahiz eta lan handia 

daukan atzetik. Kirola denez, 
leku askotara irits zaitezke, eta 
nik hainbat ekintza egin izan 
ditut ekimena ezagutarazteko: 
bertso saioak, errifak, kamisetak 
saldu, kontzertuak, itsulapikoak 
nonahi jarri, hitzaldiak...".

Gaineratu du oso pozik 
dagoela, ekimena "erantzun 
ona" izaten ari delako: "Euskal 
Herria oso herri solidarioa da".

Kultura ezagutzeko helburua 
Hemengo kultura ezagutzeko 
baliatu dute egonaldia haiek, 
eta baita haiena hemengoei 
helarazteko ere. "Oso 
garrantzitsua iruditzen zait 
haiek guri helaraztea nola bizi 
diren han, baina baita ere haiek 
ikustea guk hemen zer-nolako 
errealitatea bizi dugun".

Protagonistak, gustura 
"Esperientzia berri bat da, 
egoera bera duen jende berria 
ezagutzeko aukera eman 
diguna. Oso polita izan da eta 
gauza asko ikasi ditugu 
herrialde eta kultura berri bati 
buruz", azaldu du Rola El 
Ferech gazteak, Palestine Youth 
Club saskibaloi taldeko 
jokalariak. "Oso zaila da 
Libanon bidaiatzea eta 
saskibaloian jokatzea. Beraz, 
ekimen hau modu bakarra da 
Libanotik atera eta saskibaloiaz 
gozatzeko", gaineratu du.

Bergarako jokalariak ere "oso 
pozik" azaldu dira ekimen 
honetan parte hartzeko aukera 
izateagatik. 

OIHANA ALBERDI 
ELORRIAGAK MODU 
AUTOGESTIONATUAN 
ANTOLATZEN DU 
EKIMEN HAU
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Bi taldeek elkarren arteko partidua jokatu dute Bergaran. Bergarako ordezkari bat erasoan.

Bergarako eta Palestine Youth Club taldeko kideak, elkarrekin. 



Brontzezko 135 medailoi
PARISKO MERIDIANOA

MANU ARREGI   
ILATARGI ASTRONOMIA ELKARTEA

ARGAZKIA: NIKITA DB

Uda da. Bidaiatzeko garaia. 
Paris baldin badago bisitatuko 
dituzun tokien artean, bada han 
jende gutxik ezagutzen duen 
ezkutuko monumentua, eta 
gutxik ezagutzen duten istorio 
bat atzean duena.

Gaur egun, Greenwich 
meridianoa da mundu mailako 
erreferentzia, baina ez da izan 
den bakarra. 1667an, Frantziako 
Luis XXIV.ak Parisko Behatokia 
sortu zuen unibertsoaren 
inguruko ezagutza hobetzeko.

1657an, berriz, Ingalaterrako 
Carlos II.ak Greenwicheko 
Errege Behatokia sortu zuen, 
nabigaziorako tekniken 
hobekuntzara zuzenduta. 

Behatoki horiekin batera, 
erreferentziazko meridiano 
berriak agertu ziren hamasei 
mende lehenago Ptolomeok 
ezarritakoa ordezkatzeko. 
Hierroko irlan, eta, zehazkiago, 
Punta Orchillan, kokatu zuen 
Ptolomeok bere mapetako 
longitudeen jatorria, hau da, 
zero meridianoa. Garaian ez 
zen inongo lurrik ezagutzen 
mendebalderago. Jatorri 
naturala zirudien garai hartan.

Nevil Maskelyne-k –Britainia 
Handiko bosgarren errege 
astronomoa– 1767an argitaratu 

zuen Nautical Almanac 
behatokian egindako lanetan 
oinarrituta. Itsasotik 
nabigatzeko efemerideak dira, 
eta bertan erabiltzen da lehen 
aldiz Greenwich meridianoa 
erreferentzia gisa.

Metroa, pisu eta neurri sistema 
Britainiarrak nabigazioa 
hobetzeko neurriak hartzera 
mugatu ziren. Frantsesek, 
berriz, beste bide batzuk jorratu 
zituzten. 

Ilustrazioaren ideia 
arrazionalistak jarraituz, 1791n, 
Parisko Zientzia Akademiak 
pisu eta neurri sistema berri bat 
asmatzea erabaki zuen, garaian 
zegoen nahasmena 
konpontzeko. Ia herri bakoitzak 
zituen bere neurri eta pisu 
propioak. Naturan 
oinarritutako neurri berri bat 
asmatzea pentsatu zuten, ez 
arbitrarioa. Horrela jaio zen 
metroa sistema berri osoaren 
oinarri bezala. 

Metroa ipar polotik 
ekuatorera dagoen 

distantziaren 1/10.000.000 da. 
Hau da, polotik ekuatorera 
10.000 kilometro daude. 
Lurrari bira bat emateko, 
40.000 kilometro egin behar 
dituzu. Zenbakia hain borobila 
izatea ez da kasualitatea, beraz.

Metroaren definizio horrek 
ondorio bat zekarren: metroa 
ezagutzeko, meridianoa 
neurtu behar zen. Aukeratua, 
nola ez, Parisko Behatokitik 
igarotzen den meridianoa izan 
zen, frantsesen zero 
meridianoa.

Osorik ezin zenez neurtu, 
Dunkerque eta Bartzelona 
arteko meridianoaren tartea 
neurtzea erabaki zuten. 1791n, 
Luis XVI.ak Pierre Mechain-i 
eta Jean-Baptiste Delambre-ri 
eskatu zien lana. 

Delambrek ipar partea 
neurtuko zuen –Dunkerquetik 
Rodez-era– eta Mechainek, 
hego partea –Rodezetik 
Bartzelonara–.

1798 amaieran itzuli ziren 
Mechain eta Delambre 
Parisera, Dunkerque eta 
Bartzelona artean hartutako 
neurriekin. 

Sei hilabetez izan ziren 
kalkuluak egiten. Emaitzetan 
oinarrituta, 1799ko abenduaren 
10ean, Napoleonek sistema 
metriko berria ezarri zuen, lelo 
honekin: "Herri guztientzat, 
garai guztientzat".

NAPOLEONEK      
1799KO ABENDUAREN       
10EAN EZARRI        
ZUEN SISTEMA        
METRIKOA
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135 medailoi Parisen 
Neurri zehatzagoak lortzeko 
asmoz, Mechain meridianoaren 
tartea Formenteraraino 
neurtzera bidali zuten. 
Castellon hil zen Mechain, 
1804an. Jean-Baptiste Biotek 
eta François Aragok jarraitu 
zuten lanarekin. 

Aragoren lanen amaiera 
benetan konplikatua izan zen, 
lanean zebilela, frantsesen   
aurkako eta Espainiako 
independentziaren aldeko 
gerra hasi zelako. Pariserako 
itzultzea ez zen batere erraza 
izan.

Aragok eta Biotek jasotako 
neurriak erabiliz birkalkulatu 
zen metroa. Bi milimetro 
milaren baizik ez zen izan 
aurrekoarekiko aldea.

Parisera bueltan, ospetsu 
bihurtu zen Arago. Frantziako 
estatuburua ere izan zen bi 

hilabetez. Pertsonaia 
nabarmen bezala bere estatua 
izan zuen Ile-de-Sein plazan, 
Parisko Astronomia 
Behatokiaren ondoan. 

Baina estatua brontzezkoa 
zen, eta, beste hainbat bezala, 
naziek urtu egin zuten kanoiak 
egiteko, II. Mundu Gerrako 
Parisko okupazioan. 90eko 
hamarkadan, lehiaketa 
publikoa antolatu zuten 
Aragoren ohorea erreparatzeko. 

Jan Dibbets herbeheretarrak 
irabazi zuen lehia. Originala eta 
bitxia haren proposamena: 12 

cm-ko diametroa duten 
brontzezko 135 medailoi 
ipintzea Parisko meridianoan 
zehar. Monumentu original 
hori 9,2 kilometro luze da eta 
1994ko azaroan inauguratu 
zuten.

Nahiko ahaztuta dago 
Aragoren medailoien gaia, eta 
pena da, Aragoren medailoiak 
omenaldi ederra direlako, 
Aragorentzat ez ezik, 
metroaren neurketaren zeregin 
latz hartan murgilduta ibili 
ziren zientzialari handi 
guztientzat ere.

Beraz, halako batean, 
Parisera zoazenean lurrean 
Arago ipintzen duen 
brontzezko medailoi batekin 
topo egiten baduzu, jakin 
Parisko meridiano gainean 
zaudela, eta metroa eman 
ziguten zientzialari haien 
omenez jarrita dagoela. 

Louvretik gertu pasatzen da Parisko meridianoa eta Aragoren omenezko brontzezko medailoietako bat dago bertan. 

NEURKETAK EGITEN 
IBILI ZIREN 
ZIENTZIALARIEN 
OMENEZ 135 MEDAILOI 
DAUDE PARISEN

ADITUEN ESANETAN
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FERNANDO ETXABARRI SUKALDEBURUA
ARGAZKIAK: JONE OLABARRIA

Irala kalean kokatuta, Bergara 
erdialdean leku pribilegiatua du 
Eruan ardotegiak. Hain zuzen, 
ardoei garrantzia emanaz hasi 
ginen, eta egun, askotarikoak 
eta kalitatezkoak ditugu.

Bertakoa eta betikoa 
Gaur egungo ukitua emanda, 
betidanik jan diren errezetak 
egiten ditugu gurean. 
Kalitatezko produktuak 
erabiltzea ezinbestekoa da 

kozinatzeko orduan, eta, hori 
dela eta, bertako produktuen 
aldeko apustua egiten dugu 
Eruanen, zero kilometro-ko 
produktuak eskainiz. 

Pintxo eskaintza zabala 
Kartan ditugun platerez gain,  
askotariko pintxoen eskaintza 
ere izaten dugu. Esaterako, 
ezkurrekin hazitako txerrien 
urdaiazpiko-pintxoak.

Eramateko edo bertan jateko 
Eruanen bertan, terrazan 
edota ardotegi barruan, 

jateko edo eramateko otorduak 
ere prestatzen ditugu. Lagun 
artean, familia giroan eta 
ekitaldi handietan gozatu eta 
kozinatzeaz ahaztu zaitezen 
platerak egiten ditugu; 
Errazioetatik hasi, baita 150 
lagunendako catering-ak ere. 
Hauek dira gehien eskatzen 
dituztenak: oilaskoa, txerri-
masailak, bakailaoa pil-pil 
erara, paella, txipiroiak tintan... 
Enpresendako edota bestelako 
ekitaldietarako janaria eska 

daiteke, gainera, gurean, 
enkarguak aurretik eginda.

Eruan ardotegia

• Helbidea: 
 Domingo Irala z/g, Bergara.
• Telefonoa: 943 76 04 28.

Eruan ardotegian, 
eskaintza paregabea

ERUAN ARDOTEGIARI ESKER 
IRABAZI BI LAGUNENDAKO OTORDUA. HARTU PARTE!

943 25 05 05               kluba@goiena.eus                           KLUBA Jatetxea [bazkidearen zenbakia] 688 69 00 07 zenbakira. 
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Aurreko zozketako irabazlea: 
Xabier Etxeberria Agiriano (Oñati)

Indarrean dagoen LOPD 15/1999 legearen arabera, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Goiena Komunikazio Zerbitzuaren 
fitxategi automatizatu baten sartuko direla. Datu-bilketa honen helburu bakarra da indarrean dagoen sustapena gestionatzea. 

Eskubidea izango duzu datuotan sartzeko, haiek zuzentzeko edo ezeztatzeko, helbide honetara idatzita: kluba@goiena.eus Euskara irabazle, denok irabazle!

Osagaiak    
(2 lagunendako)

• Tomatea
• Tomatetxoa
• Letxuga
• Sagarra
• Laranja
• Kiwia
• Piper gorria
• Piper berdea
• Hurrak
• Ozpin baltsamikoa
• Tipula ozpin-olioa
• Feta-gazta

Prestaketa

• 1. Lehen pausoa da tomatea xaflatan ebaki eta plateraren oinarrian 
kokatzea, ohe bat sortuz.

• 2. Letxuga ondo garbitu, eta gatza, ozpina eta olioa bota ostean 
platerera gehitu.

• 3. Behin letxuga eta tomatea platerean jarrita, laranja, sagarra eta 
kiwia garbitu eta zuritu. Zati txikitxotan ebaki eta gehitu.

• 4. Hurrak jarri eta, kubotxotan ebakita, gehitu feta-gazta ere.
• 5. Piperrak zati txikitxotan ebaki eta platerean jarri.
• 5. Ozpin-olioa gehitu.
• 6. Ozpin baltsamikoarekin apaindu.

Zailtasuna: • • • • •

Udaberri entsalada

OTORDUAN
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Beti itzultzen den estanpatua
VICHY ESTANPATUA

ARANTZAZU EZKIBEL GALDOS
ARGAZKIAK: INSTAGRAM

Vichy koadroen estanpatua 
udako joeretako bat da. Garai 
honetan beti itzultzen den 
estanpatua dela esan daiteke; 
hala, aurten ere animal print-
arekin, tantoekin eta marrekin 
batera gehien ikusi den 
estanpatua izan da.

"Ukitu inuzentea eta 
erromantikoa" duen estanpatua 
dela azaldu du Chic dendako 
Irma Juaristik. Naif estiloarekin 
lotzen da; baita umeen 
arroparekin, eta, nola ez, baita 
denok buruan ditugun piknika 
egiteko erabiltzen diren mahai-
zapiekin ere.

Eman garrantzia estanpatuari 
Jantzi askotan ikusten den 
estanpatua da. Koadrodun 
prakak janztera ausartzen 
direnek ukitu berezia emango 
diote euren look-ari. Adibidez, 
look casual batek beste ukitu 
bat izango du vichy koadrodun 
prakekin; gainera, egoera 
askotan janzteko izan daitezke. 
Lanera joateko, eta baita kalera 
irteteko ere. Ez du ezer berezirik 
eskatzen: kamiseta zuri bat eta 
oinetakoa zuriak, edo, 
formalago joanez gero, 
takoidun zapatak.

Oinarrizko koloreak 
aukeratuz gero, koadro beltzak 
eta zuriak edo koadro urdinak 
eta zuriak, edozein egoera eta 
jantzirekin egoki geratuko dira. 
"Uda garaian, pastel koloreak 

ikusten dira: fondo argi baten 
gainean kolore ilunagoko 
koadroak, adibidez", azaldu du 
Juaristik.

Beltzarekin konbinatu 
Koadrodun jaka ere egokia izan 
daiteke: ukitu modernoa izango 
du look-ak. Jaka edo blazerra 
arropa beltzekin konbinatzea 
da samurrena; modu horretan 
huts egitea zaila izaten da. Traje 
guztia, bai prakak eta baita jaka 
ere, koadroduna izatea da beste 
aukera bat. Hala ere, 
horrelakoetan, look-ak ukitu 
serioagoa hartuko du.

"Gonak eta soinekoak aukera 
egokia dira uda garairako", dio 
Juaristik. Horiek vichy 
koadrodun estanpatua izanez 
gero, ukitu "freskoa" izango 
dute. Outfit egokia lor daiteke 
gona bati kolore biziko jertse 
bat gehituz gero, edo baita crop 

top bat gehituta. Soinekoak ere 
udako klasikoetako bat izaten 
dira. Alpargata eta kapelarekin 
konbinatuta, udako look 
freskoa lortuko da; hala ere, 
zapatila zuri batzuekin oso 
ondo konbina daiteke soinekoa. 
Udan zehar behin baino 
gehiagotan erabiltzeko moduko 
look-a izango da hori.

Baita osagarrietan ere 
Osagarriek ere izan dezakete 
vichy estanpatua. Zapiak, 
alpargatak, poltsak... ikus 
daitezke estanpatu horrekin. 
Uda garaian beti ikusten den 
beste jantzi bat bikinia edo 
bainujantzia izaten da. Vichy 
estanpatudunak "freskoak eta 
joerakoak" izaten dira. Kasu 
horietan, udako koloreak 
nagusituko dira; horiak, 
adibidez. Aukera zabala 
eskaintzen duen joera da. 

Izen bera duen Frantziako 
hirian du jatorria vichy 
estanpatuak. Hasiera batean, 
mahai-zapietan eta 
ezpainzapietan erabiltzen zen; 
ondoren, gerra ondorengo 
garaian, nekazariak hasi ziren 
estanpatu hori erabiltzen. Hala 
ere, izar bilakatzeko arrazoia 
Brigitte Bardot-en ezkontza 
soinekoa izan zen. Jacques 
Esterel-ek diseinatua, 1959an. Bardot eta Jacques Charrier. 

Brigitte Bardot-en ezkontza soinekoa
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Koadrodun alkandora gorria eta beltza. 

Udako look freskoa lor daiteke vichy koadrodun soinekoarekin. 

Osagarrietan, adibidez, 
ilerako gomak. 
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Lleidan hartu eta Deban bota
TRANSPIRENAICA ESKUTERREKIN

XABI GOROSTIDI
ARGAZKIAK: JOXE MARI KORTABARRIA

Badago Arrasaten lagun talde 
bat astero batu eta eskuter 
zaharrekin  bueltatxoa egiten 
duena. Askok taberna zuloetan 
batzeko ohitura dute euren 
bizitzaren berri elkarri emateko, 
baina artikulu honetako 
protagonistek bi gurpilen 
gainean egiten dute hori; nahiz 
eta gero tabernetara ere joaten 
diren, batzuetan. 
"Asteazken ia guztietan 
elkartzen gara motorrarekin 
bueltatxo bat emateko eta gure 
gauzatxoak komentatzeko. 
Udaberrian eta udan, batez ere. 
Hurrengo bidaia nora egin edo 
aukeratutako bidaia nola egin 
komentatzen dugu, eta, ostean, 
meriendatxoa edo pintxoa 
jateko ohitura dugu", azaldu du 
bidaian parte hartu duen Joxe 
Mari Kortabarriak.

Cadaquestik Debara 
Aurreko urtean, Donejakue 
bidea jarraituz, lehen bidaia 
egin zuten eskuterrekin; 
Arrasatetik Fisterrara (Coruña). 
Oraingoan, ordea, penintsulako 
iparraldeko beste puntatik 
abiatu dute bidaia. 
"Transpirenaica bidea egitea 
pentsatzen ari ginela, taldeko 
batek proposatu zuen 
alderantziz egitea. Hau da, 
Euskal Herritik hara joan 
beharrean, handik hasi eta, 
gutxika, honantz etortzea. 
Ondo iruditu zitzaigun, eta 

halaxe egin genuen. Motorrak 
furgoneta batean bidali 
genituen Cadaquesera, eta gu, 
aldiz, hegazkinez joan ginen. 
Bertan auto bat alokatu, 
motorrak zeuden tokira joan, 
eta egurra!".  

Bost etapa 
Bost egunetan zehar aritu dira 
Cadaques (Girona) eta Deba 
artean dauden errepideetan. 
"Cadaquestik Puigcerdara joan 
ginen; gero, Valira, Beret, Jaca, 
Elizondo eta  Deba. Horiek izan 
dira bidaiako geldialdiak". 

Hainbeste tokitatik pasa 
ostean, gustukoena zein den 
galdetuta, hona Kortabarriaren 
erantzuna: "Gozatu handiena, 
Valira igotzean eta Baqueirara 
heltzeko dagoen Bonaigua 
portuan. Azken hau oso portu 
luzea da, baina, nahiz eta 
motorrek sufritu, guk gozatu 
ederra hartu genuen". 

Esperientziatik ikasten
Halako bidaia luzeetan, arazo 
mekanikoak edukitzeko 
probabilitatea  handia izaten 
da; are gehiago, esku artean 
halako motor adindunak 
eramanez gero. Baina 

Kortabarriak dio ondo ikasita 
dutela arazoak saihesteko 
formula. "Poliki-poliki joan 
gara, motorrek ahalik eta 
gutxien sufritzeko. Gezurra 
dirudi, baina ikasten ari gara. 
Gehiegi emozionatuz gero, 
garesti ordaintzen duzu. Arazo 
mekanikoak konpondu egin 
daitezke, baina momentuan 
hartzen duzun atsekabea ez da 
diruarekin ordaintzen".

Ura, alderik alde 
Motorzaleen ohitura bati eutsiz, 
Cadaquesko hondartzan ura 
hartu, eta Debako portuan bota 
dute. "Ez dakit zergatik egiten 
den azaltzen, baina motor 
gidarien artean oso ohikoa da 
bidaiaren hasieran ura hartu, 
eta azken geltokian botatzea. 
Ohikoena txirrindulariek 
darabilten ur botilatxo bat 
betetzea izaten da, baina, Vespa 
motorretan leku gutxi izaten 
denez, pixa aztertzeko pote 
bana erabili dugu".

Hurrengo bidaia 
Lehena Fisterrara, bigarrena 
Cadaquesera. Penintsulako 
erpinetara joateko ohitura horri 
jarraiki, hurrengoa Sagresera 
(Portugal) egingo duten 
galdetuta, hona erantzuna: "Ez. 
Ruta de la Platatik igarotzean, 
Peregrinoen bidea egitea 
genuen buruan, baina, 
ziurrenik, Euskadiri bira emango 
diogu. 1.000 kilometrotik gora 
ditu, eta lauzpabost etapatan 
egiteko modukoa da". 

CADAQUESKO 
HONDARTZAN URA 
HARTU ETA, BEHIN 
BIDAIA AMAITUTA, 
DEBAN BOTA DUTE
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Cadaquesen ura hartzen. Deban, Lleidan hartutako ura botatzen. 

Joxe Mari Kortabarria, Amador Mellado, Jaime Osinaga, Iñaki Lasanta, Ion Iregi eta Bittor Gonzalez. 
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JONE OLABARRIA
ARGAZKIAK: MAIRI OLABARRIA

Arte Ederretako ikaslea da Mairi 
Olabarria antzuolarra, baina 
pintzel eta mihiseez gain, 
kamera gertu izan ohi du beti. 
Txikitatik datorkio afizioa, 
nahiz eta bere kabuz 
kamerarekin "saltseatzen" ikasi 
duen argazkilaritzaz dakiena. 
Internet ere asko erabiltzen 
duen tresna dela kontatu du, 
bai ikasteko, baita erakusleiho 
modura.
Argazkilaritzari dagokionez, zerk 
ematen dizu atentzioa? 
Orain arte, gehienbat, naturako 
elementuekin lan egin dut. 
Azkenaldian, baina, pertsonak 
protagonista dituzten 
argazkiak ateratzen ibili naiz. 
Dena den, protagonista 
edozein dela ere, argiekin 
jolastea gustatzen zait.
Naturako elementuekin lan eginda, 
baduzu urtaro kuttunik? 
Urtaro bakoitza berezia dela 
esango nuke, denek dute 
zerbait kameraren begietara 
interesgarria dena. Ez 
nintzateke gai izango une 
zehatz bat aukeratzeko.
Edizioan ere aritzen zara? 
Bai; normalean, ukituren bat 
ematen diot beti. Argiari 
garrantzi berezia eman nahi 
badiot, nahiko natural lagatzen 
dut, atera dudan bezala. 
Argazkiak zerbait behar duela 
sentitzen badut, ordea, aldaketa 
gehiago egiten ditut.
Nola hasi zine argazkilaritzan? 

Aitari betidanik gustatu izan 
zaio eta etxean bagenituen 
kamera analogiko batzuk. 
Gerora, digitalera pasatu 
nintzen eta pare bat 
ikastarotan ibili nintzen, 
teknika hobetzeko asmotan. 
Bestela, nire kabuz ikasi dut, 
probak egiten.
Marrazterakoan, baina, pertsonak 
dituzu gogoko... 
Egia esanda, argazkiak 
ateratzekoan natura gustatzen 
zait, baina, marrazteko, nahiago 
ditut pertsonak. Gorputzen 
siluetak, formak...
Koloreei erreparatuta, baduzu 
tendentziaren bat?
Nahigabe egiten dut, baina beti 
kolore ilunak erabiltzeko 
ohitura dut. Saiatzen naiz 

bestelako tonalitateak 
txertatzen, baina beti ilunekin 
bukatzen dut.
Zer teknika erabiltzen duzu? 
Denetik pixka bat. Olioa lantzen 
dut, baina akrilikoan ere ondo 
moldatzen naiz. Bestela ere, 
arkatza eta boligrafo sinplea ere 
gustatzen zaizkit. Aldakorra 
naiz teknikari dagokionez.
Sare sozialak erabiltzen dituzu? 
Flickr-era igotzen ditut 
argazkiak, normalean. 
Batzuetan, bereziki gustatzen 
zaizkidanak Instagramen ere 
partekatzen ditut. Artisten 
lanaren erakusleiho polita dira 
sare sozialak, baita inspirazio 
iturri ere. Beste artisten lanak 
ikusi eta haiengandik ikasteko 
aukera eskaintzen digu. 

Mairi Olabarria 
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AITZIBER ARANBURUZABALA
ARGAZKIAK: JOSEAN DE MIGUEL ETA K. M. 

Administrazio publikoko langile 
da ogibidez, baina idaztea du 
urteetako zaletasun Kepa 
Menendezek (Bilbo, 1961). 
Hirugarren eleberria atera berri 
du: La ficha 145 de Núrenberg.
Vasco-Navarro trenari buruz idatzi 
duzu; zerk bultzatuta? 
Pertsonalki ez nuen ia ezagutu, 
zerbitzua itxi zutenean 6 urte 
besterik ez nuelako; hala ere, 
oso gertuko sentitu dut beti, 
bereziki, txirrindulari-zale 
moduan, trentxoaren ibilbidea 
deskubritu nuenenetik. 90eko 
hamarkadan, haren ibilbide 
berdearen bultzatzaileetako bat 
izan nintzen, eta hitzaldiak 
eskaini nituen trenari buruz; 
horrek guztiak bultzatuta hasi 
nintzen eleberria idazten.
Zer kontatzen du?  
Gure trenaren azken egunak eta 
II. Mundu Gerran 9.343 hildako 
eragin zituen M.S. Wilheim 
Gustloff  alemaniar 
transatlantikoaren hondoratzea 
batzen ditu, maitasunari, 
gerraosteari, sare antifaxistei 
eta nazioarteko inteligentzia 
zerbitzuei ere lekua eginda. 

Eleberria da; fikzioa, hortaz. 
Zenbat du, baina, errealitatetik? 
Asmatutako istorioa den arren, 
ahalik eta errealisten idazten 
saiatu naiz, eta, horretarako, gai 

baten zein bestean adituak 
direnen laguntza izan dut.
Atzerrian eta Euskal Herrian 
kokatzen da istorioa. Non? 
Nafarroako poliziaren eta 
nazien ehiztari baten tramak 
paraleloki jasotzen dituenez, 
irakurlea etengabe bidaiatzen 
ibiliko da Espainian, Hego 
Amerikan, Frantzian, 
Alemanian, Polonian, eta baita 
Euskal Herrian zehar ere.
Debagoiena ere agertzen da. Ze 
toki, adibidez, eta zergatik? 
Hala izan behar zuen; izan ere, 
trenak pisu handia izan zuen 
Lizarraldean, Arabako 
mendietan, eta Debagoiena eta 
Debabarrena eskualdeetan. 
Hori horrela, lehen kapituluan, 
Leintz Gatzaga inguruan trenak 
izan zuen istripua dago, eta 
sarritan agertzen da Bergarako 
Mekolalde auzoa eta baita, 
spoiler-ik ez egitearren, aipatu 
ezin ditudan beste hainbat toki 
eta gertakari gehiago ere.
Nola izan da idazte prozesua? 
Urte eta erdi inguruan idatzi 
dut, nahiz eta, ikerketak tarteko, 
lau urte inguruko prozesua izan 
den. Lehenengo liburua idazten 
ari nintzela izan nuen 
Alemaniako gertakariaren berri, 

"Gure trenaren nostalgikoei eta 
thriller-zaleei gomendatzen diet" 
KEPA MENENDEZ IDAZLEA

Vasco-Navarro trenean 
kokatutako istorioa.

• Izenburua: La ficha 
145 de Núremberg.

• Idazlea: Kepa 
Menendez. 

• Generoa: 
Helduentzako eleberria, 
misteriozkoa.  

• Orrialdeak: 420.  
• Argitaletxea: Letrame.  
• Non salgai: Elkar 

liburu dendatan, eta 
Lizarrako eta Gasteizko 
dendetan.
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eta zirrara sentitu nuen hildako 
kopuru ikaragarriarekin. 
Ikertzen hasi nintzen orduan, 
nahiz eta egiazko informazioa 
aurkitzeko zailtasunak izan. Era 
berean, aspalditik nuen gure 
trenari buruz eleberria idazteko 
gogoa, baina ez nuen Asesinato 
en el Orient Express liburuaren 
estilokoa idatzi gura, zerbait 
ezberdina egin gura nuen, eta 
hala fusionatu nituen bi gaiak.
Argitaletxeekin borroka handia 
egin behar izan duzu gero? 
Egia esan, ez dut arazo handirik 
izan argitaratzeko. Zirriborroa  
hainbat argitaletxetara bidali 
nuen eta konfiantza handiena 
eman zidana aukeratu nuen.
Norentzako da gomendagarria? 
Thrillerra eta nobela beltza 
maite dutenei gomendatuko 
nieke, baita gure trentxoaren 
nostalgikoei eta II. Mundu 
Gerrako jarraitzaileei ere; eta, 
zergatik ez, eleberri 
erromantikoen zaleei ere.

Liburua kalean da; aurkezpenik 
egiteko asmorik baduzu? 
Irailaren 14an, Arabako 
Maeztu herrian egingo dut 
lehenengoa, eta Nafarroako 
Zuñigan eta Acedon 
hurrengoak; ondoren izango 
dira, oraindik hitzordu guztiak 
lotzeke ditugun arren, 
Gasteizen, Erentxun, 
Kanpezun, Arrasaten eta 
Bergaran. 
Non eros daiteke? 
Gipuzkoako banaketaren 
ardura Elkarrek du; hortaz, 
haren dendetan badaude. 
Horrez gain, besteak beste, 
Lizarrako Ino eta Irrintzi 
dendetan eta Gasteizko Zuloa, 
Jakintza, Arlekin eta 
Astrolibros liburu dendetan.
Irakurri dutenen partetik jaso 
duzu  dagoeneko feedbackik? 
Goiz da izan duen harrera 
baloratzeko; hiru aste besterik 
ez da argitaratu zela. Hala ere, 
lehen iritziak positiboak dira. 

Aurrez beste liburu batzuk idatzi 
dituzu; zeintzuk eta zelakoak? 
Thriller estiloko liburuen zale 
amorratua naiz; hortaz, genero 
horretan ibiltzen naiz erosoen 
edo gusturen. Operación U-92 
izan zen nire lehen eleberria; 
Alemanian, Gerhard Fritz Kurt 
Schröder kantzilerraren 
garaian, energia politikaren 
inguruan sortu edo piztu zen 
eztabaidaren inguruan jarduten 
du, bereziki. Ondoren, Estado 
límite idatzi nuen; AEBetako 
Washington estatuko herri txiki 
batean eta 90eko hamarkadan 
kokatuta dago. Sobiet 
Batasunak arma biologiko 
moduan sortu zuen eta ebola 
gaitzaren antza duen Marburgo 
birusari buruzkoa da, oinarrian, 
kontakizuna: Ameriketako herri 
hartara terroristak heldu dira 
birusa hedatzeko asmoarekin; 
gaur egun ere, zoritxarrez, ez 
dago oraindik antidotorik. 
Baduzu besterik idazteko asmorik? 
Istorio errealak idaztea gustuko 
izanik, beti dut zerbait buruan; 
orain, baina, La ficha 145 de 
Núremberg liburuarekin ari naiz 
buru-belarri. Eleberriaren 
bitartez irakurleen imajinazioak 
hegal egitea da nire nahia.                 

"APENAS EZAGUTU 
NUEN ARREN, OSO 
BARRUAN SENTITU DUT 
GURE TRENTXOA BETI" 

Gasteizen bizi den Menendezek Vasco-Navarro trenean kokatutako eleberria idatzi du. 



A gintzen dutenen eskura 
dago telebista, izan 
komunikaziora/

publizitatera dedikatzen diren 
makroenpresak zein agintean 
dauden alderdiak. Halaxe da 
gure inguruan, behintzat. Baina 
telebistaren etorkizuna 
jendearen erabilerak zehaztuko 
du. Datu pare bat jendearen 
jokaeraren inguruan.

Ohiko telebistaren audientzia 
jaitsi ez den arren, garbi dago 
ikus-entzuleek beste 
eskaintzetara jotzen dutela, 
esaterako, fikzioa edo kirola 
kontsumitu gura dutenean. 
Bereziki, gazteagoen artean, 
telebista sekuentzialak pisua 
galdu du eta Youtube eta Netflix 
izaten dira gero eta 
erabiliagoak. Dena dela, 
esandakoa ezin dugu ahaztu, 
gaur egun ere betiko telebista 
dela gehien ikusten dena.

Gurean, Telecinco, TVE1, 
Antena3 eta ETB2 dira 
ikusienak. Hauen eskaintzari 
dagokionez, entretenimendua, 
informazioa eta fikzioa dira 
generorik nabarmenenak. 
Pentsa, Telecincok emititzen 
dituen programen erdia baino 
gehiago entretenimenduzkoak 
dira. Informazioa da 
programazio-tauletan toki oso 
berezia duen beste genero bat: 
TVE1ek ia denboraren erdia 
eskaintzen dio eta  ETB2k, 
%40,6 –euskarazko kanalaren 
bikoitza–.

Baina zenbateraino asmatzen 
dute jendeak ikusten 
duenarekin? Bada, horretan 
ere interesgarria da zehaztea 
Telecincora hurbiltzen direnen 
%60,3k entretenitzea dutela 
helburu –eta horietatik asko 
dira hego euskal herritarrak–. 
TVE1 ikusten dutenen heren 
bat informazioagatik erakarri 
dute eta beste horrenbeste 
fikzioagatik. ETBren kasuan, 
gazteleran tematuta dagoen 
kanalera, informazioagatik 
hurbiltzen da jendea, eta 
ETB1era bereziki kirolagatik.
Goiko hauek Kantar Mediak 
urtero ematen dituen datuen 
errepaso azkar bat dira. Baina, 

normalak diren gorabeheren 
gainetik, joera bat sumatzen 
da, hain zuzen ere, artikulu 
honen izenburura 
garamatzana.

Telebistaren eskaintza gero eta 
gehiago zentratzen ari da 
zuzeneko edukietan eta ebento 
soziala bilakatzeko indarra 
eskura dutenetan. Fikzioa 
kontsumitzeko moduetan, 
ikus-entzuleen gustuen 
arabera, kapituluka ala denak 
segidan, aukeratutako unean 
eta gura izan den aparatuan 
egiten da. Eta horrek ekarri du 
Youtube ala ordainpeko 
plataformen etorrera eta 
arrakasta. Baina albistegiak, 
kirola, lehiaketak, eta abar, 
hurrengoko egunean 
jendearen artean 
eztabaidatzeko moduko 
garrantzi soziala irabazi duten 
edukiak, horiek ohiko 
telebistatik ikusten dira.

Telebistak ebentoetara eta 
espektakularizaziora jotzeko 
bidea hartu du, albistegiak izan 
ala, jendearen abilezia ala 
intimitateak erakusteko saioen 
bidez, kirol emankizun forma 
edo kantu lehiaketarena 
hartuta. Gaurkotasunarekin, 
sekuentzialitatearekin eta 
sozialki azpimarragarriak diren 
gertaeren inguruan 
birdefinitzen da telebista. Eta 
beti aldatzen doan telebista 
horren oraina eta etorkizuna 
jendeak markatzen du. 

Zuzenekoa
EDORTA ARANA

TELEBISTAREN 
ESKAINTZA GEROZ ETA 
GEHIAGO ZENTRATZEN 
DA ZUZENEKO 
EDUKIETAN

EITB / PMK

IRITZIA KOMUNIKAZIOA
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Irazusta eta Carmona, eskutik
BERGARAKO SANTA MARINA PARROKIA

MIREIA BIKUÑA
ARGAZKIAK: M.B. 

XIV. mendean, ordura arte 
Elgetako parte zen Oxirondo 
elizateak erabaki zuen 
Bergarako parte izatea. Hori 
horrela, Oxirondoko Santa 
Marina parrokia Bergarakoa 
izatera pasa zen.

Arkitektonikoki oso aberatsa 
da. Errenazimenduko areto-
eliza izenez ezagutzen direnen 
artean, eredu da Bergarakoa. 
Altxorra. Eta beste hainbat 
altxor ditu barruan. Bereziki, 
erretaula bera eta erretaulan 
dauden eskulturak.

Hiru egur mota 
Madrilgo Errege Jauregian 
lanean zebilen Miguel Irazustak 
(Alkiza, 1665-Bergara, 1743) 
egin zuen erretaula. "Oso 
preziatua zen garai hartan. 
Gipuzkoarra zen, baina 
Madrilen egiten zuen lan. Ez 
zen oztopo izan erretaularen 
zirriborroa eskatzeko", dio Jon 
Arroita gidariak. Hango taillagin 
nagusia zen, eta, Bergarako lana 
egiteko, tailerra osorik ekarri 
zuen Madrildik. Deigarria da 
erretaularen tamaina, eta, 
bereziki, kolorea. Edo, beste 
modu batera esanda, kolore 
falta. "Egurra erabili zuen. Hiru 
egur mota: gaztainondoa, 
haritza eta intxaurrondoa. 
Azkena, oso landutako 
elementuak egiteko. Berniza 
eman zioten, ilun tonua 
hartzeko", aipatu du.

Erretaulak hiru zutabe ditu 
eta zutabe horiek kapitel 
konposatua dute. Gainera, 
erretaula bera ez dago elizaren 
hormaren kontra ipinita. 
Erretaula bera bere kabuz 
mantentzen da zutik: "Argi eta 
garbi esan behar da ez dela 
eskultura-lana, arkitektura-lan 
itzela baizik".

Maisulanak 
Mimoz egindako 
erretaularendako beharrezko 
eskulturen egilea Irazustak 
berak aukeratu zuen: Luis 
Salvador Carmona (Nava del 
Rey, Valladolid, 1708-Madril, 
1767). "Maisu batek beste bat 
aukeratu zuen. Eta, egiari zor, 
maisulanak egin zituen 
Bergararako", dio Arroitak.

Izan ere, halako maila zuen 
eskultore batek hainbat langile 
zituen bere aginduetara, eta 
haiek egiten zituzten lanak. 
Bergarako eskulturak 
Carmonak berak egin zituen. 
"Eta igarri egiten da", gaineratu  
du Arroitak.

Eskultura horiek dira, hain 
justu ere, erretaula nagusiari 
eta albo bietan daudenei 
kolorea ematen dietenak: Santa 
Marina, San Agustin, San 
Jeronimo, San Senen, San 
Abdon eta San Migel, besteak 
beste. Batzuk, izugarriak. 
Guztiak, ikusgarriak. 
"Maisulanak dira. Guztiak. 
barroko eta rokoko artean 
landutako eskulturak dira. 
Bikainak. Gorputz-atalak oso Santa Teresa. 

San Migel. 

Arrosarioko Ama Birjina. 
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Santa Marina parrokiako erretaula nagusia. 

ondo landuta daude. Jantziek 
duten mugimendua ikusgarria 
da", gaineratu du Arroitak.

Era berean, Santa Marinan 
dago Luis Salvador Carmonak 
egindako maisulan 
garrantzitsuenetakoa: Santa 
Teresaren irudia. "Lehenengoz 
ikus daiteke Santa Teresa 
Espiritu Santuarekin. Bera 
idazten dabil, luma eskuetan 
duela, eta inguruan usoa dago".

Arrosarioko Ama Birjina eta 
San Migel dira kontuan hartu 
beharreko beste irudiak. 
Lehenengoan, oso ondo 
antzeman daitezke arropen 
mugimenduak eta bolumena. 
Aireak joko balio bezala.

Bigarrena, maisulana hori ere, 
Las edades del hombre 
erakusketan dago, Lerman 
(Burgos), azarora arte.   

Euskal gotiko berantiarra 
Santa Marina parrokia ondo 
bereizitako bi fasetan eraiki 
zuten: lehenengoa 1508 eta 
1607 artean eta bigarrena 1648 
eta 1672 artean. Urte asko izan 
baziren ere, estilo aldetik 
batasun handia dauka: euskal 
gotiko berantiarra da nagusi. 
Jatorrizko oinplano karratuak 
altuera bereko hiru nabe ditu. 
Horiek bereizteko, kapitel 
klasikoa duten lau zutabe 
ikaragarri daude. Kapiteletatik 
gora nerbio sorta sendoak 
hasten dira. Saloi itxurako 
parrokia da. Elizaren dorrea 
barroko estilokoa da, eta 
1701ean ipini zuten. 



TESTUA: ITZIAR LARRAÑAGAAndroid mugikorra 
osten badizute, zer egin?
Mugikorrekin gero eta gauza gehiago egin 
daitezke; horregatik, lapurreta baten biktima 
izanez gero, kalte ekonomikoari kalte pertsonal 
handia gehitzen zaio.

Googlek eskaintzen duen baliabideetako bat 
bereziki interesgarria da kasu horietan. https://
www.android.com/find loturan sartu behar da; 
Googlen saioa hasita izatea eskatzen du, 
mugikorra lotuta dagoen kontua izan behar da. 
Mugikorraren kokaleku zehatza identifikatzen du 
–kokapena aktibatuta badago–; horretaz gain, 
bost minutuz telefonoaren tonua jotzeko aukera 
eskaintzen du eta, beharrezkoa bada, gailua 
blokeatu eta informazioa ezabatu daiteke.

Doako aplikazioak 
Cerberus lapurreten aurkako app ezagunenetakoa 
da eta aukera asko eskaintzen ditu; besteak beste, 
lapurraren argazki bat egitea eta guk posta 
elektronikoz jasotzea. Beste app batzuk dira: Prey 
Antirrobo, Encontrar Mi Dispositibo eta Lookout.

Zer da TikTok   
sare soziala?
Gazteen artean arrakasta handia lortu du TikTok 
aplikazio txinatarrak. 2016an sortu zen eta 
dagoeneko 500 milioi erabiltzaile ditu. Gainera, 
Iphone-etan 35 milioi deskarga izan zituen 2018an, 
Instagramek eta Facebookek baino gehiago.

Instagramen antzerakoa dela esan daiteke: 
bideo laburrak, sticker-ak, efektu bereziak... baina 
hori baino askoz gehiago da. Plataformaren 
helburua entretenimendua da eta musikak 
hartzen du pisu handiena. 

Adituen arabera, gazteak erakartzen dituenen 
gauzetako bat da, hain justu, oraindik publiko 
helduagoa ez dagoela sare sozial horretan.  

Musika nagusi 
Dushmash aplikazioarekin bezala, abesti edo 
soinu-klipen gainean jarri daiteke norberaren 
irudia. Horretaz gain, abesti bertsio ugari daude.

Bilatzailean, erabiltzaileak, traolak eta soinuak 
bereizten dira, interesaren arabera jarraitu nahi 
dena aukeratzeko.
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Aimar Alkorta Eraña 
Bergara. 2,950 kilo. Uztailaren 17a. Gurasoak: Ane 
eta Ekaitz. Argazkian, Aimar txikia, sehaskan lo.

Adei Ernabide Sebal 
Bergara. 3,900 kilo. Uztailaren 17a. Gurasoak: Lide 
eta Aritz. Argazkian, Adei, sehaskan lotan.

Laura Martins Anjos 
Bergara. 2,730 kilo. Uztailaren 21a. Gurasoak: M. 
Fatima eta Xavier. Argazkian, Laura, aitaren besoetan.

Oxel Aranburu Larrañaga 
Oñati. 3,840 kilo. Uztailaren 19a. 
Gurasoak: Jone eta Aritz. Argazkian, gurasoekin.

• Gurasotasunaren gaineko iritzi artikuluak.
• Aisialdirako gomendioak. • Adituei elkarrizketak.

Gurasoen premiak asetzeko gunea

JAIOBERRIAK

2019-07-26 PUNTUA 47



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

