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pertsonaia

Uxue Alberdi Estibaritz,
bertsolaria eta idazlea:

«Emakume bertsolariok
gizonezkoek
antolatutako egitura
		 batera egokitu gara»
Nerea Pikabea
Kazetaria

P

entsamenduan
darabiltzan ideiak
askatu, eta hitzaren
bidez kanporatzen
ditu Uxue
Alberdik (Elgoibar, 1984),
hitz errimatuez edota askeez,
eta beste bizialdi bat izaten
dute hartzailearenean. Bi ipuin
liburu eta bi eleberri kaleratu
ditu. Euskadi Literatura
saria jaso zuen orain hiru
urte haur eta gazte literatura
atalean. Bertsotan ere badabil.
Hain zuzen, emakumeak
bertsolaritzan nola bizi diren
azaldu du, aurten kaleratu
duen Kontrako eztarritik
saiakera liburuan. Emakumeok
jasaten dugun diskriminazioaz
eta begirada feministaz aritu
zaigu solasean gaur egungo
bizitokian, Getarian, bertako
kale estu zahar batean.

4

Zuri buruzko informazio bila hasi eta
gauza asko aurki daiteke. Zure lanbidea definitzeko eskatuko banizu, zertan
aritzen zarela esango zenuke?
Kontzientzia dudanetik, edota aukeratu
ahal izan dudanetik, beti aritu izan naiz
hitzari lotutako jardunetan, eta, bereziki,
literaturan eta bertsogintzan. Badira hamabi bat urte nire lehen liburua argitaratu zela. Urte hartan hasi nintzen plazan,
bertsotan. Hogei urterekin hasi nintzen
bertso eskolan, eta bi urte geroago egin
nuen lehen plaza Gipuzkoako txapelketan. Bertsotatik eta idaztetik bizi naiz
ordutik, eta haiei loturiko jardunetatik.
Biak maite ditut; biak iruditzen zaizkit
interesgarriak, kreatiboak eta gauza asko
erakusten dizkidatenak. Gauza asko komunikatzeko bide diren aldetik, biak
dira nire bizitzako zutabe.
Elkarren osagarri dira bertsotan aritzea
eta idaztea?
Bietan hitza eta sormena dira lan-tresna.
Nire izaeraren alderdi desberdinak ase
tzen dituzte. Jendearekin egotea gustuko
dut, eta bertsoak horretarako aukera
ematen dit. Bertsotan ari zarenean, zubiak bilatu behar dituzu entzuten ari denarekin. Zuregandik desberdinak diren
pertsonengana hurbiltzeko aukera ematen du bertsoak. Idazle gisa, berriz, zu
zeure etxean zaude; irakurle bat badago,
baina abstraktua da. Zuk zure toki fisiko
edo intelektual horretatik botatzen duzu,
eta, gero, zuk botatakoa nahi duenak

hartuko du. Bakarrik egotea, lan egitea
eta pentsatzea ere beharrezko ditut.
Bertsolaritza ez duzu familia giroan
jaso, baina bai literaturarekiko harremana, ezta?
Hitzekiko zaletasuna familian betidanik
izan dugu. Nire aita oso bertsozalea eta literaturzalea da. Euskara irakaslea izan da,
testugintzan aritu izan da, eta dabil. Gure
etxeko hormak liburuz beteta daude.
Ama, berriz, liburu-saltzailea da. Liburuz
inguratuta egon naiz beti. Aitak animatuta hasi nintzen bertso eskolan bederatzi
urterekin, eta ohartu nintzen, ordurako,
bertso-doinu asko banekizkiela, aitak
gauetan abesten baitzizkigun. Ipuinak ere
kontatzen zizkigun. Neure seme-alabekin
ere eguneroko ditut liburuak eta kantua.
Aurten kaleratu da Kontrako eztarritik
izeneko zuk idatzitako saiakera liburua.
Plazetan zabiltzaten hamabost bertsolari emakumezkoren bizipenak jaso dituzu. Bertan kontatzen duzuenez, gizon
eta emakumeen arteko diskriminazioa
edota eraso sexistak bertsolaritzan ere
gertatzen dira.
Liburuaren helburuetako bat da bertsolaritzaren definizioa zabaltzea eta osatzea.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ106

Argazkia: Jonathan Mc Callum

pertsonaia

Teoria feminista oinarri hartuta, hogeita
bi mekanismotan sailkatu ditut bizipen
horiek, eta diskriminazioaren argazki bat
osatu dugu.
Emakume bertsolariok gizonezkoek antolatu eta egituratu duten jardun batera iritsi ginen, euren posturekin, euren
gaiekin, euren txapelketa sistemarekin,
euren ariketekin eta egiteko moduekin;
euren girora. Gu antolaketa modu horretara egokitu gara. Norberaren bizipenen
arabera, erosoagoa edo deserosoagoa da
egitura hori. Handia da emakume bertsolariek bertsolaritzari egindako ekarpena.
Emakumeon bizipenak ez dira beti
berberak, baina erro beretik datoz. Liburuan, esaterako desexualizazioa eta
hipersexualizazioa aipatzen dira, piztia
beraren bi beso nola. Ematen du emakumea eta bertsolaria kontrakarrean eraikitako bi definizio direla. Hortaz, badirudi, bertsolari onak ezin duela emakume
egokia izan, eta emakume egokiak ezin
duela bertsolari ona izan.
Urteetako elkarlan handi eta hausnarketa prozesu parte-hartzaile zabal bati
esker lortu du bertsolaritzak entzule
desberdin eta gehiagorengana iristea.
Deigarria egiten da horrelako prozesu
bat izan den esparruan diskriminazio
hori badela pentsatzea.
Ez da gertatzen beste esparruetan baino gehiago, ezta gutxiago ere. Sexismoa
denean dago: etxean, militantzian, bikote harremanetan, familian. Kontua da
zenbateraino eta zergatik idealizatzen
dugun jardun bat; zeinek kontatu duen
jardun hori orain arte. Zailena da gure
hurbileko eremu horiek desidealizatzea.
Bertsolaritza herri mugimendu miresgarri bat da, langile eta boluntario askoren
lana dago atzean. Elkarteak sekulako
lana egin du; ardatza bere baitan eta
euskaran jarrita daukan jarduera bat da.
Bertsolaritzak laurogeita hamarreko hamarkadan erabaki garrantzitsua hartu
zuen jarduera berritzeko eta beste plaza
batzuetara eramateko, baina genero gaADMINISTRAZIOAEUSKARAZ106

tazkaren gaiari ez zitzaion heldu. Azken
bost edo hamar urteotan emakumeen arteko artikulazio sakona gertatu da. Guk
liburuan kontatzen duguna orain atera
da argitara, gizartean feminismoak beste
indar bat hartu duen garaian.
Zer nolako iritziak jaso dituzue?
Jaso ditugun iritziak oso positiboak izan
dira, baina bertso munduan erresistentziak ere sumatu ditugu. Beste esparru
batzuetan ari direnek idatzi digute esa
teko eurenean ere gauza bera gerta
tzen dela: kantari, aurkezle, suhiltzaile,
irakasle, txirrindulari, idazle, kazetari...
denetarikoen identifikazioa iritsi zaigu.
Liburua irakurri duten gizonezko gehienak harritu egin dira gure bizipenekin;
gehienek ez dute horrela bizi eta sentitu.
Bertsolari gizonezko asko isilik daude,
eta ez digute esan irakurri dutenik. Batzuek bai, irakurri dute, eta pixkanaka
euren iritziak jasotzen ari gara. Denoi
gertatzen zaigu: botere harreman batean
postu pribilegiatuan gaudenean, oso zaila egiten da diskriminazio hori ikustea
eta deseraikuntzarako pausoak ematea.
Bertsolaritza barruko zenbaiten «isiltasuna» aipatu duzu.
Emakume bertsolariek kontatzen duten bertsolaritza, orain arte kontatu den
bertsolaritza neutroaren aldean, desberdina da. Nik uste dut hor badagoela
botere-talka bat. Orain arteko bertsolari
«autentikoaren» irudia gorputz eta sexu
batentzat erosoagoa da bestearentzat baino. Bertsolariak adierazi behar du ziurtasuna, izan behar du lotsagabea, izan
behar du umoretsua, izan behar du gai
guztiei buruz dakiena, etab. Baina kanona murriztailea da. Noren umorea?
Ze ziurtasun klase? Ze jakintza mota?...
Uste dut bertsolari gizonezkoen aldetik
isiltasuna hortik etor daitekeela; alegia,
kolokan ikusi dezaketela orain arte eurek
bertsolaritzaz esplikatu dutena, eta kanona bera.
Bertsolari gizonezkoekin honetaz hitz
egiteko aukera izan duzu?

Gutxi batzuekin bai. Bertsokide batzuk
harritu egin dira. Beste batzuk, beharbada, kokatu ezinda daude. Liburu honek
ez ditu bertsolari gizonezkoak bakarrik
interpelatzen; denok ukitzen gaitu, baita
antolatzaile, gai-jartzaile, epaile eta en
tzuleak ere. Entzule gisa zer txalotzen dut
nik? Zer zait miresgarri, barregarri, akuilatzaile, bizigarri? Sistema osatzen duten
guztiei zuzendutako liburua da.
Haurrentzako ipuinak ere idazten dituzu. Baliabide egokia izan daitezke ipuinak gizon-emakumeen berdintasunerantz umeei heziketa egokia emateko?
Nik idazten dudanean idatzi egiten dut;
ez dut moralizatu nahi. Beste gauza bat
da nire begirada hor kokatua egotea. Nik
uste dut denok idazten dugula gauden
lekutik, gure gorputzetik, gauden geografiatik eta gure ideologiatik. Ez dago
politikoa ez den ezer. Gizonezko bati ez
zaio galdetzen maskulinitatetik idazten
duen edo bere ikuspuntua matxista den
edo ez. Literatura da. Bada, guk egiten
duguna ere literatura da.
Ipuinen bidez, ipuin klasikoen bidez
batez ere, gizon eta emakumeen rol
jakin batzuk transmititzen direla ikusi
izan dugu.
Nola interpretatzen ditugu printzesak
edota sorginak? Printzesa bat izan daiteke eskalatzailea. Ume batentzat ez da
ezohikoa eskalatzailea den printzesa,
zaintzailea den pirata edota etxeko lanak
egiten dituen super heroia. Guretzako
pertsonaia horiek oso eraikiak daude,
baina horiek eraldatu daitezke.
Denok pentsatu beharko genuke zein
ideologia sortzen eta birsortzen dugun,
zein zentzutan den politikoa idazten edo
kantatzen duguna.
Datozen urteetan, zertan ikusten duzu
zeure burua?
Idazten eta bertsotan. Ahalduntze bertso
eskolarekin segituko dugu; hilero elkar
tzen eta emakumeon arteko artikulazioa
sendotzen.
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pasadizoak

Hi, osaba!
Kaxildo Alkorta
Laguna

H

au 1912-14koa-edo
da. Gure herriko
gizon bat Bilbora
ezkondu, han semea
jaio, semeari euskaraz erakutsi ez, eta
urtero etortzen omen ziren biak gure herrira egun batzuk pasatzera gizon horren
anaiaren etxera. Sei-zazpi urteko mutikoa
laster hartu zuten lagun herriko neskamutil koxkorrek, eta agudo jarri omen zen
euskaraz konpontzeko moduan. Amonak, izekok eta osabak hika egiten zioten,
noski; lagunek ere bai, eta hika ikasi zuen
zuka baino lehenago. Eta osabari «Hi,
osaba!» esaten omen zion. Osabari hi, osaba! esaten entzutea asko gustatzen zitzaien
laguntxoei, eta barre txikiak eskuez ezkutatzen zituzten, lotsor antzean.
Hi, hika, hikakoa, hiketa, hitanoa. To,
toka, tokakoa; no, noka, nokakoa. Badok eta eztok, badona eta eztona. Tratamendu berekoak guztiak. Familiarteko,
lagunarteko tratamendukoa omen da,
hori diote hiztegi batzuek. Hala bada,
gure adinekoei azken urteotan ugaritu
egin zaizkigu lagunak eta familiartekoak. Esango dut zergatik diodan hori,
nik neurea adieraziko dudala aurrez argi
utzita; izan ere, honetan guk honela eta
guk ez ba, guk honela, kasuistika joria
baita, nola Plaxido Muxikaren hiztegian
tximeleta aipatzeko gutxienez 130 izen
badiren, hala hikako honetan ere zenbat
eskualde, herri, auzo, familia eta buru,
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hainbat modu, aburu, iritzi edo dena
delako.
Gu hiru pisuko etxe batean haziak gara,
eta etxe hartan aitari, amari eta aitonari zuka egiten genien, behar den bezala. Osabei eta izekoei ere bai. Eta guri,
izeko batek ez, baina beste osaba-izeko
guztiek ere bai, zuka. Neba-arreben artean eta lehengusu-lehengusinen artean,
hika. Donostian ere bagenituen amaren
aldetik bai osaba-izekoak bai lehengusulehengusinak, eta han dena zuka zen,
han ez zen hikarik, baina euskaraz dotore
egiten zuten, donostiarren doinu ederrez
jantzitako euskaraz.
Lagunartean –kalean, frontoian, jolasean, elizan, dotrinan, eskolan geure
artean...– hika egiten genuen beti, txiki-txikitatik: aizak eta aizan. Gu baino
zaharragoei nola egin, hazi ahala hasi ginen bereizten, batzuei hika eta beste batzuei zuka; esango nuke 12-15 bat urte
zaharragoei –gure lagunen baten osaba
ez bazen– hika egiten geniela, eta 20 urte
zaharragoei zuka (ni baino 20 urte lehenago jaiotakoei berorika egingo niekela
uste dut gaur egun, nigandik horrenbesteko begirunea merezi duten ustean). Eta
horiek guztiek guri, gaxtetxoagoei, hika.
Bai, eta zer? Bai eta zer? Ba, gaur egun
edozein gaztek hika egiten digutela beren
gurasoen adinekoei ez ezik, beren aitona-amonen adinekoei. Ez da oraintsuko
kontua; badira urte batzuk horrela gabiltzala. Eta niri, behintzat, ez zait ondo

iruditzen, min hartzen dut ni baino 2530 urte gazteago batek hika egiten didanean, eta nire (b)iloba izan daitekeen
adineko (ume gorri) batek egiten didanean, haren etxekoak, eskola edo ikastola burura etortzen zaizkit. Baita hau ere
(mutilak ditut gogoan): neskekin hitz
egiten dutenean, dek, diat, nauk, nian
esaten dietela den, dinat, naun, ninanen
ordez. Alegia, noka ere txoritara bidali
dutela edo joana dela.
Badakigu denborak kendu eta jarri egiten duela, aldatu. Zortzi edo bederatzi
urte izango nituen, monagilo nenbileneta. Kontua da sakristian bikarioari zu
esan niola, eta serorak esan zidala «Hik
ez al dakik bikario jaunari ez zaiola zu
esaten?». Ni apal-apal isilik geratu nin
tzen eta serorak «Hik ez al dakik berori
esaten? Aitonari zer esaten diok?», eta
nik «Zu». Hirurok isilik. Han ikasi nuen
apaizei berori esan behar zitzaiela. Eta
ikasi nuen esaten. Berorika galdu zen
moduan zukak ere pikutara joan beharko ote du? Arratiako gizon jator eta
ospetsu batek, gazte batek hi esan eta,
hau erantzun omen zion: «Hi, ni zu nok.
Heu haz hi».
Ez nuke nahi orain (b)iloba txikiak ditudanak egunen batean «Hi, aitona!»
esaterik niri. Ez neuri eta ez behin adin
batetik gorako inori ere. Errespetua horretan ere jarria dut-eta, gauzak asko aldatu bitartean behintzat.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ106

elkarrizketa

Jakoba Errekondo
«Gu landarearen bizitza-erritmora
jartzea da baratzeak ematen digun
gauzarik inportanteena»
Miel A. Elustondo
Testua eta argazkiak

A

gronomo eta paisajista da Jakoba Errekondo
(Usurbil, 1961). Dioenez, inoren liburutegia
baino autobiografikoagoa da inoren baratzea.
Inoren baratzea ikusi eta segituan esango
luke Errekondok halako oso zabarra dela;
beste halako, berriz, ez guztiz zorrotza; halakok, beti-betiko
landareak hazten dituela; beste halako, aldiz, tematuta dagoela
barietate guztiak saiatzen. Baratzeak informazio handia ematen
du. Baratzeak bezainbat informazio, edo gehiago, ematen du
Jakoba Errekondok lau landarek izen bat duten eta landare
batek lau izen dituen herrialdean.
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elkarrizketa

Nekazaritza-ingeniari zaitugu, eta Bizi
baratzea (Argia, 2015) liburuaren egituratzean bertan ere ingeniaria ageri
dela diote...
Aitaren eragina dago hor. Zerraria da,
beti landu izan dugu egurra etxean, eta
egurra ikusi orduko jakin izan dugu handik zer atera, nola landu, nola moztu…
Baratzeak berak ere badu horretan eraginik. Alegia, nola egituratzen da baratze
bat? Amonak baratze erraldoia zuen, berak menperatzen zuen lur hura. Txikitan
hasi nintzen ni hara joaten, eta amonak
taulenak eta sailak nola egiten zituen
ikusten, eta galderak egiten, eta konturatzen amonak ondoko urtean ezberdin
egituratzen zuela baratzea. Liburuaren
egituratzea dela-eta, paisajista ere banaiz,
eta gustatu egiten zait espazioaren lanketa edo dena delako hori.
«Barrenetxeko Joxepa amonari» dakar
eskaintza liburu horrek. «Joxepa Amunarriz Arostegi zenari», dio.
Zubietan zeukan baserria, eta han da
baserria oraindik, ez mendian gora, erriberan baizik. Oso toki ona da, hain ona
ere! [Oria] Errio ondo honetan dauzkagun erriberak bezalakorik ez dago Euskal
Herri guztian. Amonaren baratzeari dagokionez, garai bateko baratzea zen, harresiak itxita zegoen. Errioak gora egiten
zuenean, uholak ez zuen harrapatzen,
baina, bestela, uholak saila harrapatzea
da dagoen oparirik onena. Saila harrapatzea esan dut, baina berdin baratzea,
zorua edo sagastia harrapatzea. Oria Gipuzkoako ibai luzeena da, eta Aizkorritik hasi eta Orioraino, denik eta lurrik
onenak hartu eta erriberaraino ekartzen
ditu. Uhola denean, geuri uzten dizkigu
lur onenak diren horiek! Horixe da kon
tzeptua. Erriberan gelditzen dira mausarrak eta lur beltzik onenak. Halako
geruza zoragarri bat osatzen da hor, eta
lurrak bruuum! bereganatzen du. Aparteko ongarria.
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«Baserri baten
aurrean jarri, eta
mendi puntaraino
ikusten dudan
guztia da baratzea»

ikusteko eta norbera paisaia horretako
parte izateko ibiltzen dugun arkitektura
mental horren barruan, paisaia horretatik etxera zer ekartzen dugun kontura
tzea giltza da. Alegia, zein dira etxe ondoan eduki behar diren gauza benetan
inportanteak? Etxe ondoan edukitzeak
lana emango digu, baina etekina ere bai.
Horren arabera, etxera barazkiak ekarri
ohi ditugu, egunero beharko ditugunak,
baina baita loreak ere.

Nolakoa zen zuen amonaren baratze
erraldoi hori?
Guretzako baratzea zen. Hortik hasi beharko genuke. Alegia, zer esan nahi du
baratzeak euskaldunontzat? Baratzea
ez da gaztelaniazko huerta. Mediterraneoko kulturetan bi baratze mota bereizten dituzte: batetik, premia fisikoak
asetzeko baratzea dute, jateko barazkiak
ematen dituena, alegia; bestetik, janari intelektual edota estetikoa helburu
duen baratzea; hau da, lorategia. Beren
hizkuntzetan bi hitz dituzte horretarako;
bata da huerta, bestea jardín. Eta horrela da gaztelaniaz, katalanez, italieraz,
grezieraz… Ez frantsesez, frantsesak ez
baitira mediterraneoarrak –batzuk bai,
hala ere–, atlantiarrak baizik, ingelesak
eta gu geu bezala. Horiek ere ez dute bi
gauzak bereizteko hitzik. Hitz batekin
adierazten dira biak: garden, jardin, baratzea… Kultura atlantiarrean nahasi
egin ditugu biak; alegia, baratzea eta lorategia. Horri dagokionez, kolonizazioa
ez da gureganaino zeharo iritsi. Persia,
India edota Txinatik nekazaritza etorri
zenean, Mediterraneoa kolonizatu zuten,
eta gureganaino iritsita ere, ez gintuzten
horretaraino jan.

Loreak ere baratzearen parte dira?
Bai. Hemengo baratzetan beti izango
ditugu loreak. Adibidez, sendabelarrak.
Gure amonak, esaterako, malbak izaten
zituen, beti. Zaingorria, esate baterako,
zaindu egingo zuen, ez baitzuen belar
txartzat, nahiz eta gaur egun txartzat
hartzen den. Sokak eta lokarriak egiteko
landareak ere izango zituen, eta erritualetan ibiltzekoak ere bai; erramua, adibidez. Gainera, zuhamuxkak, fruta-arbolak eta zuhaitzak izango zituen. Zergatik
dago haritza, hagina edo artea etxe baten
atarian? Basoa etxeraino ekartzea zer da,
bada? Baserritik bertatik eta hariztiaren
puntaraino topa ditzakegun landare
guztiak etxe ondora ekartzea besterik ez!
«Badakit sendabelarretara halako tokira
joan beharko dudala, baina sendabelarretako batzuk etxe ondoan edukiko ditut.
Erritualetan erabiliko dudan eguzki-lorea mendian urruti izango dut, bai, baina
etxe ondoan ere bai». Horrelaxe pentsa
tzen zuten. Nire ustez, baserritarrak paisaia osoa etxearen arrimuan edukitzen
saiatzen dira. Horixe zen gure amonaren
baratzea: barazkiak ez ezik, fruta-arbolak
zeuzkan, sendabelarrak, erritualetakoak,
lokarriak egitekoak, loreak… denak! Eta
gaur egun ere, edozein baratzetara jo eta
ia horiek denak ageriko zaizkizu.

Zer da, hortaz, baratzea?
Nik ez dut dudarik: baserri baten aurrean jarri, eta mendi puntaraino bitarte
ikusten dudan guztia da baratzea. Paisaia

Belaunez belaun osatu dugun jakintza...
Milaka urtean osatu duguna. Orain,
berriz, etortzen zaizkigu ingelesak, edota alemanak, esanez elementu horiek
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ106

elkarrizketa

guztiek osasungarriagoa egiten dutela
baratzea, loreek tximeletak erakarriko
dituztelako eta tximeleta horiek baratzea
polinizatuko dutelako. Etortzen zaizkigu
esanez zuhaixkek gure lagun izango diren txori eta trikuak erakarriko dituztela,
eta horiek izurriteak galaraziko dituztela –neurri batean, behintzat–, eta izurri
gutxiago baldin bada, baratzea osasuntsuagoa izango dela… Alegia, kanpotik etortzen zaizkigu esplikatzera gure
amonaren amonaren amonaren amonaren amonak zekiena! Nahikoa da, ezta?
Behingoz, esan dezagun dakiguna! Harrotu gaitezen gure jakintzaz! Hemengo
emakumeak harro egon beharko luke
milaka urtean pilatu duen jakintzaz.
Emakumeak harro egon beharko lukeela
diozu. Ez gizonak, haatik.
Gizonezkoa ez da jakintza horren jabe…
Inori halako baserrian zer egiten duten
galdetuz gero, zera esango digu: «Begira, haiek ardiak dauzkate; beste haiek,
behi(-)esnea; halako haiek, txakolina...».
Eta denek baratzea izango badute ere,
inork ez digu esango baserri horietan
baratzea egiten dela! Zergatik? Emakumeak egiten duelako! Baina, izan, bara
tzea da inportanteena. Belarrak egitea
oso gauza «inportantea» da, noski! Gure
baserrian, belarrak egin behar ziren eguna munduaren bukaera zen! Egia da horrek negua soluzionatzen duela, baina
baratzetik egunero ari gara tiraka! Eman
dezagun halako baserrian sagastiak
dauzkatela, eta sagarra saltzen dutela.
Askotan, baserritar horrek ez daki sagarraz besterik! Oso motza da jakintza hori!
Aldiz, baratzez dakienak hainbat eta
hainbat espeziez daki! Espezie horiez, eta
horien konbinazioez! «Lehengo urtean
hemen egin nuena, datorren urtean han
egingo dudana! Ilarraren ondoren ez jarri
sekula leka!...». Jakintza osoa, eta oharrik
idatzi gabe! Dena buruan! Baratzeari dagokionean emakumeak daukan jakintza
izugarria da.
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Oharrik idatzi gabe ere badaki hori
emakume horrek. Kontziente gara jakintza horretaz?
Ez, ez zaio-eta baliorik ematen. Orduan, zer egiten da jakintza horrekin?
Inkontzientera eraman, hantxe gorde.
Beti esaten dudana: nik gure kulturan
ezagutzen dudan gauzarik inportanteena izan da amona baserrian babarrunaren hazia apartatzen ari den momentua.
Amona hori ondoko urteko babarrunen
haziak zein izango diren erabakitzen ari
da momentu horretan. Baina herentzia
horrek laurehun urte ere baditu! Amona
hori laurehun urteko hautaketari segida
ematen ari da, inkontzienteki. Eta lan
horretan ari da, hazi batzuk eta besteak
apartatzen, eta inorekin hitz egiten, bestela bezala, alaba ezkonduko zaiola esanez, beharbada. Eta zu, berriz, erotzeko
zorian zaude, zeure buruari esanez: «Ea,
hauxe da momenturik inportanteena!».
Eta, bestalde, etxe bakoitzak bere erara
egiten du! Batak alerik luxeena apartatuko du, besteak nahiago du borobilena,
honek distiratsuena, hark ilunena… Eta
ale hori bere lurrean ereingo du, eta lur
hori bezalako beste bat ez dago! Horixe

da etorkizunean barietate berriak sor
tzeko bidea! Lan erabateko inkontzientea
duzu, eta jakintza izugarria, izugarria!
Gauzarik iraultzaileena baratzea dela
defenditu ohi duzu...
Baratzean lan egiten ari zarenean, lan
egiten ez ezik, inguruko jendearen bizikalitatea zaintzen ari zara: airearen, uraren eta lurraren kalitatea zaintzen, zer
jaten ari garen begiratzen, kultur kolonizazioa eragozten, etorkizuneko euskaldunari herentzia uzten… Baratzea,
beraz, lana gehi horiek guztiak da. Gauzarik iraultzaileena da, noski! Eta denon
artean egiten dugu iraultza hori, banakabanaka-banaka, eta nork bere erara, bata
bestearen kopia izan gabe. Kopia izaten
hasten garenean dator arazoa. Horixe da
pinudietan azkenaldian gertatu zaiguna:
klonak jarri ditugu. Gaitzak pinudi bat
jo du eta, hurrengo minutuan, harrapatuak ditu gaitz horrek pinudi denak.
Kaletarra baratzera itzuli al da?
Hasteko, garai batean, kaletar guztiek
zuten baratzea, kalearen erdi-erdian.

Lurra
«Aurrerapen teknologikoez ari garenean, edo gehien garatuta
dagoen ekonomi sektoreaz mintzo garenean, lurra lantzetik
datorren hizkuntza erabiltzen dugu: garatu, landu, jorratu,
arloa… Horretaz ez bagara, jabetzen, babaloreak baino
okerragoak gara. Hitz garrantzitsuak erabili behar ditugunean,
lurra eta landareak landu eta kultura egin dugunean erabili
izan ditugun hitzak erabiltzen ditugu. Ez al gara horretaz
jabetzen? Hortxe dugu oraindik lurra!».
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Paisajista
«Paisaian biltzen dira naturan diren
elementu guztiak: bolumenak,
koloreak, testurak, formak,
distantziak… Paisaia bat sortzen,
asmatzen edota diseinatzen
dugunean, prospektiba egin behar
izaten da: ‘Ni orain egiten ari naizen
paisaia hau, nolakoa izango da
hemendik ehun urtera?’. Horixe da
helburua. Landareekin lan egin nahi
izanez gero, giltza da galdera hori
beti buruan ibiltzea; prospektiba hori,
alegia».

Denek. Usurbilen bertan, kaleko etxe
guztiek zuten baratzea. Orain, denak
aparkaleku bihurtuta daude. Pentsa, zer
«aurrerapen» egin dugun! Jendea baratzera itzuli den, ez den… Jendea zer
gertatzen ari den jabetzen ari da. Jabetu da zaborra jaten ari garela urrearen
prezioan. Jabetu da gauzarik merkeena
eta egiten errazena dugula baratzean;
kalitaterik onenekoa, gainera. Ez zait
iruditzen halako iraultza handirik gertatu denik. Guk ezagutu dugun horretara
itzuli gara, neurri batean. Ez gara itzuli,
beraz, halako garai urrun eta giro berri
ezezagunera.
Askok nahi du baratzera. Gutxik, aldiz,
baserrira…
Baserria pobrezia da. Euskal Herri atlantikoan, gosea egon denean indartu egin
da baserria. Goserik izan ez denean, baserria hustu egin da. Euskaldunak beti
baserritarrak izan garelako lelo hori mito
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hutsa da, gezurra. Baserria XVI. mendeko asmakizuna da, gizarte industrial
eta urbano batena. Garai hartan,
sagardoa behar zutelako sortu zen
baserria. Alegia, baserria sagardoa
egiteko tolare erraldoia besterik
ez da. Ez da lurretik bizitzeko
etxea. Kontua da, halako garai jakin batean, gizarte urbano hura hautsi egin zela, krisi
ikaragarri handi bat sortu zela:
Espainiako errege-erreginak
erori zirela, eta gure negozioiturri inportanteena, zein baita
itsasoa, galdu zela, eta, itsasoa
galtzean, itsasontzirik egin behar
izan ez zenez, gure ekoizpen nagusia, burdina, ontzirik gabe ezin
izan zela esportatu, eta, ondorioz,
basoak abandonatu egin zirela, burdina
egiteko ikatzik ere ez zelako behar… Horrela, gizarte industrial eta urbano hura
lur jota gelditu zen. Eta, halabeharra zer
den, ehun urte lehenago artoa ekarria
genuen, eta jabetu ginen lurra lantzetik
bizi daitekeela, bizi!, iraun!, justu-justu!
Amerikatik ekarritako artoak, lur berean, hemengo gariak edota garagarrak
baino zazpi aldiz gehiago ematen zuela
jabetu ziren orduko euskaldunak, eta baserriak eraikitzen hasi ziren, lehenago ez
baitzegoen baserririk, duela bi mila edo
hiru mila urte izandako haiek izan ezik.
Gauza aski modernoa dugu, hortaz, baserria.
XIV.-XV. mendetik hona, industrialak eta
urbanoak gara hemen denok. Beste erremediorik izan ez dugunean jo dugu lurrera; gosea izan denean, alegia. Eta gosete
handienak izan direnean, XIX. mendean,
hiru gerra izan ditugunean, eraiki dira hemen baserririk txarrenak: erreka-zuloetan,
inork nahi izan ez dituen lurretan… Gero
eta pobre gehiago zegoen garaian! Baserri batean hiru-lau familia ere bizi izan
ziren! Industria iraultza heltzean, baserri
horiexek izan ziren husten lehenak. Normala! Baserria hemen pobrezia izan da, ez

dugu inoiz ahaztu behar. Euskal Herria ez
da inoiz izan baserritarra.
1985ean hasi zinen Argia astekarian
idazten eta Euskadi Irratian kolabora
tzen. Elhuyar aldizkarian ere idatzi izan
duzu… Zer eman dizu komunikazioak?
Ikasi beharra!
Asko zenekien lehenago ere...
Ez, ez… Nik orain ere oso gauza gutxi
dakit.
Argian idazten dituzunek nahiz Euskadi
Irratiko Landaberri saioan esaten dituzunek besterik adierazten dute…
Komunikazioak ikastera behartu nau.
Batak Bizkaiko Urduliztik deitzen badu,
eta besteak Nafarroako Abaurregainatik… nola ulertu behar diot zein landarez ari den? Nola jakin behar dut leku
horietan zein izen ematen zaion halako
barazki edo belar bati? Asko ikasi beharra izan dut, eta asko ikasten ari naiz
oraindik. Bestalde, irratira joan, entzungailuak jantzi eta ea zer galdetzen duten
zain egon behar izaten dut. Eta galdetzen
didatena ahal den moduan gestionatu
behar izaten dut, momentuan bertan
di-da erantzuteko! Gauza bat da bizibaratzea.eus-en egiten dudana, hau da, galdera jaso, irakurri, berrirakurri, argazkia
ikusi, handitu eta erantzun, eta bestea,
aldiz, irratian egiten dudana, irratia bestelako sagardotegia baita! Galdera jaso
eran erantzun behar izaten da!
Galdera errazak dira batzuetan, bihurriak beste batzuetan…
Galdera zailak egiten dituzte askotan!
Saioarekin hasi ginenean, entzuleak deitu eta galdetzen zuen: «Aizu, eta perrexila noiz erein behar da?», edo «Jakoba,
etxe barrenean landare bat daukat, eta
ihartzen ari da. Zer egin beharko nuke?».
Orain ez da horrelako galdera errazik,
orain bestelakoak dira galderak: «Zera,
tibouchina semidecandra bat erosi dut,
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«Baratzeari
dagokionean
emakumeak
daukan jakintza
izugarria da»
eta ez dakit non jarri behar dudan». Galdetzen ari denak badaki zertaz ari den,
baina oso litekeena da entzule diren askok eta askok ez jakitea. Hortaz, galde
tzaileari erantzun baino lehen, zertaz ari
garen esplikatu behar zaie denei, baliteke-eta gainerako entzuleek tibouchina
hori nolakoa den jakin nahi izatea, bokaria den, hostoa galtzen duen, lore urdin
metalizatua daukan… Azalpen horiek
eta gero, galdera egin duenari non jarri
behar duen esaten saiatzen naiz. Eta, gainetik, eta, ahal baldin bada, umorez. Beti
esaten dudana, nik umorezko programa
bat egiten dut Euskadi Irratian. Saio
zientifikoa egingo bagenu, berez bukatua
izango zen Landaberri irratsaioa.
Bizi baratzea liburua publikatzea jauzi
handia izan al da?
Ez hainbesterainokoa ere. 1995ean Etxe
barruko landareak argitaratu nuen, Elhuyarrekin. Handik bi urtera, beste bat,
Euskal Herriko sagardoa. Bizi baratzea,
2015ean… Egia da harrera handiagoa
izan duela liburu honek, baina, beharbada, jendeak beste zereginik ez zeukan
garaia harrapatuko nuen! Ez dakit, bada,
nola esan! Egia da Bizi baratzea argitaratu ondoren gehiago ibili naizela batetik
bestera, hitzaldiak-eta egiten, baina lehenago ere asko ibiltzen nintzen, askoasko. Laurogei hitzaldi urtean noiznahi
egin izan ditut. Kontua da Bizi baratzearekin berrehun aurkezpen egitera iritsi
naizela! Nirekiko, jende kopuruarena
izan da jauzia.
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Bizi baratzea, Garaian garaikoa garaiz. Eman eta hartu, horixe liburuaren
izenburu osoa. Gu «hartu-emanetan»
gabiltzalakoan. Aldiz, mundu honetan
«eman-hartuan» gabiltzala diozu zuk…
«Hartu-emanean» esan, eta hainbestean
ulertzen du jendeak. «Eman-hartuan»
esan, eta horrek pentsarazi egiten dio
jendeari. Automatizatuak ditugun jarrerak, elkar ulertzeko eta jendartea osatzeko sistematikak birplanteatu egin behar
dira, eta galderak eginarazi: «Ados al zaude horrekin?». Baliteke orain artekoak ez
bezalako ondorioak ateratzea. Ni, adibidez, sekula ez nago «hartu-emanetan»,
«eman-hartuan» baizik. Eta eman emea
da, eta hartu, berriz, arra. Emeak eman
egiten du, emea da etorkizuna. Naturan
gertatzen dena gertatzen da, gu, gizakion
kasuan ere, animaliak garelako; horretaraino, behintzat! Galderak planteatzea
oso inportantea da niretzat, oso.
Irakurri izan dizudanez, arrak hartu
egiten du, harrapatu. (H)ar dugula hor
betiere, alegia.
Horixe da arrak bere bizi guztian egin dezakeen bakarra, bere genetika iraunarazte
aldera: emea engainatu, bere burua handi,
indartsu eta eder erakutsi. Horixe da naturala. Baina ikusiko da zer gertatzen den
emakumeak agintzen jartzen direnean.
Helduko da emakumeak agintea hartuko duen eguna?
Helduko den? Heldu da! Hemen dago!
Esaguzu, zergatik merezi du baratzea
egiteak?
Hasteko, gimnasio kuota ez pagatzeagatik! Bestalde, baratze koxkor batekin, urte
osoan beharko zenukeen oxigeno guztia
produzitzen duzu. Horrexek bakarrik ere,
mereziko luke… Bizi-kalitatea da bara
tzea. Baratzea daukanak lortzen duen gauzarik inportanteena denbora da. Baratzearen bidez, denboraren kontrola hartzen
duzu. Gainerakoan, denbora «joan» egi-
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ten da. Baratzerako, aldiz, denbora hartu egin ohi dugu, geuretzako denbora
da. Eman dezagun hazia ereiten dugula.
Adibidez, porrua, otsailean edo martxoan
ereiten dugu... handik urtebetera jateko!
Zeinek egiten du horrelakorik? Inork ez!
Hazia, aurreko urtetik jaso, edo erosi, edo
trukean beste bati hartu, halako mota, halako tokitik ekarritakoa… Hori ere denbora da. Gu landarearen bizitza-erritmora
jartzea, horixe bakarrik, baratzeak ematen
digun gauzarik inportanteena da, seguruena. Erein, eta hazia sortzen da, baina
hazi hori babestu egin behar da, bareek
eta barraskiloek jan ez dezaten. Gero, zehar aldatu behar duzu. Ondoren, landatu... Jan, berriz, ondoko urteko martxoan!
Izugarria da hori! Horrek laguntzen digu
jabetzen guk gaur egun daukagun gauzarik txarrena denboraren galera dela. Ez
gara horretaz kontziente, ordea. «Horrela
da gauza», edo «horrela antolatuta dago»
esaten dugu. Geuk aukeratu dugula ez
dugu esaten.
Denboraren galera da oraingo eguneko
gauzarik txarrena, hortaz?
Hara, guk Durangoko Azokan standa
jartzen dugunean, kultura letra handietan dagoen tokian, hainbeste poeta, musikari eta idazleren artean, letxuga landarea oparitzen diegu gure postura etortzen
direnei: «Jar ezazu etxean balkoian edo,
baldin badaukazu, lorategiko txoko batean». Abenduan da Durango, eta gure
standera arrimatu den horrek letxuga
hori jango du… apirilean! Hura jabetuko da, bada, denbora horretaz! Alegia,
lau hilabete behar dituela letxugak hazteko! Bestela bizi gara, ordea: gaur entsalada erosi, eta jan. Eta bihar, entsalada erosi berriz ere, eta jan. Ez gara jabetzen lau
hilabete horiez! Eta herriko azokara joan,
eta han ikusiko dugu bezeroa baserritarrarekin eztabaidan, 70 edo 80 xentimo
pagatu behar dituen letxuga. Lau hilabeteko lana behar duen landarea! Lau hilabeteko lana, landarea hartuta lan egiten
bada. Hazia bera ere egiten baduzu, hi-

labete eta erdi gehiago. Horretaz jabetzea
da kultura. Kultura ez da txapela jantzi,
txistua jo eta aurreskua dantzatzea! Ez.
Hori antzerkia da. Kultura cultivare da,
eta horretaz jabetzea da baratzeak ematen duen gauzarik inportanteena.
Zenbat hitz egiten da lurraz hauteskunde kanpainetan? Berdin hauteskunde
garaian ez gaudenean ere.
Lurraz hitz egin? Batere ez. Ez da komeni. Agintarietan inork ez daki ezer
lurraz. Hasteko, gaztelaniaz hitz egiten
dute. Nola jakingo dute lurraz, euskaraz
jakin gabe? «Aldaketa klimatikoa» esaten
ikasi dute, eta hor dabiltza. Halako babalorerik! Politikariak arduratuta daude,
baina ingeles hizkuntzatik ari dira hizketan. Aldaketa klimatikoari buruz hasten
direnean, kontuz! Hara, gurea kultur
paisaia da. Ikusten dugun guzti-guztiguztia geuk egina da, ez dago naturalik
den ezer ere! Milaka urte atzera egin eta
gure inguruan ez dago naturala den ezer
ere. Hemen ez dago natur parkerik, kultur parkeak baizik, alegia, geuk sortutakoak! Gu sortu garen eran sortu dugun
hizkuntza ez baldin badakigu, erdal paisaiak egiten ari gara. Horixe da kolonizazioaren hasiera, edo erromatarrek Hego
Euskal Herria etorri zirenean ekarritako
hirutasun santua: olibondoa, laboreak
eta mahatsa. Beste maila batean, berdin
gertatzen ari zaigu politikariekin.
Zer esan nahi duzu?
Euskaraz jantzitako politikaririk ezagu
tzen al duzu? Eta jantzi da jan eta tzi. Bertakoa jan behar da horretarako, bertakoa
hausnartu. Eta horrek zera eskatzen du,
gauzak ikusteko, ulertzeko, azaltzeko eta,
ondoren, ekiteko –horixe egin behar baitu
politikariak, ekin–, arkitektura mental jakin bat izatea. Jantzi horren jan zatiak huts
egiten badu, nora goaz? «Zer jaten duzu?
Non erosten duzu?»… Horiexek dira politikariari egin behar zaizkion galderak, jakiteko benetan gure herriaren alde ari diren
edo beren patrikaren alde.
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Gezurrak buztana labur
eta ‘fake news’ak, aldiz,
uste baino luzeagoa
Teknologia berrien aroan, albiste faltsuek
guztiz haize alde dituzte bilioika erabiltzaile
dituzten Facebook eta Twitter.
Miel A. Elustondo
Hizkuntzalaria

F

ake hitzaren
adieraren bila
Elhuyar hiztegia
makulu harturik,
margolanari
dagokionean faltsutzea genuke
fakea; iruzurti, engainatzaile,
pertsonari denaz bezainbatean;
sintetiko, ileaz ari garenean;
artifizial, koloreaz ari, eta,
azkenik, faltsu, harribitxiez ari
garela.
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Cambridge hiztegiaren araberako definizioan, berriz, istorio faltsuak dira fake
newsak. Internet bidez nahiz bestela hedatu ohi dira, dela inorengan iritzi politiko jakin bat ereiteko, dela iritzi horretan era batera edo bestera eragiteko, dela
txantxa eta olgeta modura. Sinonimo
ditu faltsu eta irreal.
Gaiari buruzko liburua argitaratu zaharra ez du Fito Rodriguez idazle eta
Hezkuntza Zientzietan doktoreak: «Fake
News»-ak ez dira atzo goizekoak (Utriusque Vasconiae, 2019). Oraingo eguneko
istorio-historiak haizatzen ditu Rodriguezek, baina liburuaren izenburuari
zintzo eta leial, fake newsak bart arratsekoak ez direla defenditzen du. Eta Eba
eta Adanen jazoerari ere aipu egiten dio
aipatu idazleak.
1. Sugea zen Jainko Jaunak egindako
piztiarik maltzurrena.
Sugeak esan zion emakumeari:
–Jainkoak debekatu egin dizue, beraz,
baratzeko arbola guztietako fruituetarik jatea?
Emakumeak erantzun:
–Ez, jan dezakegu baratzeko arboletako fruituetarik. Baratze erdian dagoen zuhaitzaz bakarrik esan digu
Jainkoak: «Ez jan horretatik, ezta ukitu
ere, hil nahi ez baduzue».
–Ez zarete inolaz ere hilko –esan zion
sugeak–. Ongi daki Jainkoak, hartatik
jan dezazuenean, begiak zabalduko
zaizkizuela, eta bera bezalako bihurtuko zaretela, dena ezagutzeko ahalmena lortuz.
Ikusi zuen emakumeak fruitua gozoa
zela, arbola ikusgarria eta jakituria
lortzeko desiragarria. Hartu zuen, beraz, haren fruituetariko bat eta jan egin
zuen. Gero, bere senarrari eman eta honek ere jan egin zuen.
Orduan, begiak zabaldu zitzaizkien eta
biluzik zeudela ohartu ziren. Piku-hosto
batzuk josi eta estalki bana egin zuten.
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«Klik bat eginez
irakurtzen diren
izenburu faltsu
asko publizitate
bidezko diru
ekarri oparoen
sinonimo dira»
Bestelako izenik ere badute fake news
hauek: zabor-albiste, pseudo-albiste,
sasiberriak, albiste aizunak… eta, beti,
faltsu etiketa daramate josia. Nahita zabaldutako desinformazioa dira, engainu
eta iruzurra, hedabideen kanaletatik barrena edota, oraingo egunean, sare sozialen bidez erabiltzaileek barreiatu ohi
dituztenak. Sarri, informazio gezurrezko
hori istorio truke inori ordaintzeko prest
diren kazetarien bitartez zabaldu ohi da.
Lanbidearen etikaren kontrako praktika
da, jakina, eta «Txeketegi kazetaritza»
izena ere jaso izan du. Haatik, hedabide
digitalen aroan argiaren abiadan hedatu
da fake gaitza, eta, izurritea nola, halaxe
sartu da gordelekurik ezkutu eta bazter
zokoenera. «Kazetaritza horia» ere deitua, egiazko informazio helburu duten
hedabideek mugak jartzen asmatu dute
aldika, baina beste aldi batzuetan gezurrak, txantxak nahiz albiste faltsuak sare
sozial handienetaraino iristea lortu dute,
eta haiek bitarte, mundu osora.
2. K.a. XIII. mendean Ramses Handiak
zernahi gezur eta propaganda zabaldu zuen bazterretan, aditzera emanez
egiptoarrek loria handiz irabazi zutela
Kadesheko gerla. Nahi beste eszena
ere zabaldu zituen, bere burua soldaduen aurrean ageriz kasik tenplu
guztietako harresien atarian. Haatik,
egiptoarren eta hititen arteko itunak
frogatzen digunez, gerla ez aurrera ez
atzera zegoen, geldirik.

Albiste faltsuak idatzi eta argitaratzeak
era guztietako erakunde eta pertsonen
izenak lohitzea eta kaltetzea ekarri du,
izan dadin ekonomikoki, izan dadin politikoki. Horretarako, sentsazionalismoa
eta makurkeria baliatu ohi dituzte albiste faltsuen eta sona handiko izenburuen
asmatzaileek, albait irakurle gehien lor
tzeko asmoz. Jarduera ez da inozoa, hala
ere. Klik bat eginez irakurtzen diren
izenburu fake edo faltsu asko publizitate
bidezko diru ekarri oparoen sinonimo
ohi dira hainbat eta hainbat webguneren
kasuan. Disinformedia atariak, adibidez, hogei idazlari baino gehiago ibili
zituen garai batean, eta hilean 10.000
eta 30.000 dolar arteko etekinak izan zituen, publizitate bidez lortuak.
Oraingo garaiotan, gezurrezko berrien
garrantzia inoizko handiena da. Sare sozialen ospeak, Facebook eta Twitter-ena,
oroz gain, fake newsak tximista bezala hedatzen, eta tolesik gabeko egiak zirenak
zalantzan jartzen, lagundu dute, egiazko
istorio, artikulu eta erreportajeak itzalean utziz behin eta berriz eta askotan.
3. K.a. I. mendean, Oktabiok bere etsai
eta arerio Marko Antonioren kontrako
desinformazio kanpaina abiatu zuen,
esanez horditzarra zela, emakumezale
porrokatua eta, are, Egiptoko erregina
Kleopatra VII.aren txotxongilo hutsa.
Oktabiok idazki bat ere plazaratu zuen,
hura Marko Antonioren testamentua,
azken-nahia zela adieraziz, eta bertan,
Marko Antoniok, hil eta gero, ptolomeotarren mauseloan lurpera zezaten
nahi zuela. Idazkia faltsua izanagatik
ere, haserrea, sumina eta berealdiko
zalaparta eragin zuen erromatarren
artean. Azkenean, Actiumeko borroka
galdu eta gero, bere buruaz beste egin
zuen Marko Antoniok, Kleopatrak zabaldutako gezurrezko zurrumurruen
ondorioz, erreginak bere burua hil zuela zabaltzeko agindu baitzien bere mezulariei.
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Nahiz urte osoan erein litekeen gezurra,
albiste faltsuak ereiteko sasoi ezin egokiagoa da herrialde bateko hauteskunde
garaia. Egia huts diren berriak fake news
direla esatea, adibidez, baliabide politiko taktikotzat daukate. Zerutik jakina
denez, AEBetako lehendakari Donald
Trumpek haize eman zien gisa honetako
gezurrei, eta terminoa ere berak popularizatu zuen, beraren komenentziko ez ziren
albisteak oro fake news zirela esaten hasi
zenean. Terminoaren erabilera okerra dela
eta, gero baino gero kritika handiagoak
jaso ditu Trumpek, eta, esate baterako,
2018an, britainiar gobernuak fake news
hitzak inoiz berriz ez erabiltzea erabaki
zuen, terminoa behar bezain zehatz definitu gabe dagoelako eta informazio fal
tsu mota ezberdinei dagokielako, «oker
inozotik hasi eta prozesu demokratikoan
atzerrikoen esku hartzeraino».
4. K.o. II. eta III. mendeetan, kristauen
kontrako gezurrezko zurrumurruak zabaldu ziren. Haien arabera, kristauek
kanibalismo erritualak egiten zituzten,
eta intzestua praktikatzen. III. mendearen amaiera aldera, Laktantzio kristau
apologistak paganoei buruzko istorio
guztiz esajeratuak asmatu zituen, paganoak zinez immoralak eta krudelak zirela esanez. Berdintsu egin zuen Porfiriok,
baina, kasu honetan, kristauei buruz ari
zela.

Liburutegien Elkarte eta Erakundeen
Nazioarteko Federazio IFLAk argitaratua du hiritarrei albiste faltsuak antzematen laguntzeko gida. Hona hemen,
laburkiro: iturria aintzat hartu; izenburuaren azpikoak arretaz irakurri; egiletza egiaztatu beti; darabilen dokumentazioa aztertu; argitaratze data egiaztatu;
txantxa ote den galdetu, badaezpada ere;
galdekatu irakurritakoaz zeure buruari;
galdetu adituei…
5. 1475ean, Trenton, alimaleko gezurra

‘Fake news’ak
detektatzeko gida
01. Egilea. Sinaturik ez badago, ez zaitez fidatu. Anonimoak
izaten dira, ez dute iturri ofizialik aipatzen, eta edukiak
partekatzera gonbidatzen dute.
02. Iturria ezezaguna bazaizu, ez sinetsi. Konfiantzazko
iturri batek idatzi duela baieztatu. Ezezaguna bada, ikus
“informazioa” atala eta ezagutu iturria sakonago.
03. Zuk sinatuko ez bazenu, ez ezazu partekatu. Irakurri ondoren
egin gogoeta, eta soilik interesgarri direnak partekatu.
04. Formatua arrotza bazaizu, jarri zalantzan. Izenburu
deigarriak izaten dituzte, letra larriz idatzita egoten dira,
eta gehiegikeriaz jotzen dute harridura marka eta ikur
arraroetara.
05. Akatsak baditu, ez da seinale ona. Mota honetako albisteek
ortografia zein idazkera akatsak izaten dituzte.
06. Beste komunikabideetan ez badago, susmoak izan. Berria ez
bada beste komunikabideren batean azaltzen, seguruenik ez
da egiazkoa.
07. Ondo begiratu zein den data. Egiazko berriak gertatu eta
berehala sortu eta zabaltzen dira. Albiste faltsuak, berriz,
gerora sortzen dira edota data jakinik gabe. Gainera,
ohikoa izaten da gaur egungoak direla pentsatzea, albiste
zaharkituak zabaltzea.
08. Argazkietan egon daiteke gakoa. Irudi edo argazki
manipulatuak edo testuingurutik ateratakoak erabiltzen
dituzte.
09. Ondo aztertu URL helbideak eta egiazkoak direla frogatu.
Albiste faltsuak sortzen dituzten webguneek komunikabide
ezagunen URL edo web orrialdeen tankera izaten dute.
10. Familiartekoek eta lagunek ere huts egin dezakete. Guztiok
eror gaitezke albiste faltsuetan, eta, ondorioz, haiek
partekatu. Egiaztatu jasotzen duzuna.
(Iturria: Eitb)
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diko haurra hil zuela. Horrek hiriko judu
guztiak atxilotzea eta torturatzea ekarri
zuen; haietarik hamabost hesolan lotu
eta erre zituzten. Sixto IV.a aita santua gezur hark eragindako zurrunbiloa
geldiarazten saiatuagatik ere, ez zuen
lortu. Gisa honetako ipuinek «odolezko
libelo» izena jaso zuten. Horien arabera, juduek nahita hiltzen zituzten kristauak –haurrak, oroz gain–, haien odola era guztietako erritual erlijiosoetan
erabiltzeko.

Sare sozialetan aditu Claire Wardle-k
zazpi fake news mota bereizten ditu:
1. Satira edo parodia: Min egiteko intentziorik ez duen albistea da, baina
jendea engainatzeko gai, hala ere.
2. Lotura faltsuak: Izenburuak, irudiak
edo azpitituluak ez datoz edukiarekin bat.
3. Eduki engainatzailea: Informazioa
engainu asmoz erabiltzea gai edo
pertsona bat akusatzeko.
4. Testuinguru faltsua: Egiazko edukia
testuinguru faltsuan erabiltzea.
5. Eduki itxuratia: iturri faltsuek egiaz
ko iturriak ordezkatu dituztean.
6. Eduki manipulatua: Benetako informazio edo irudia inor engaina
tzeko asmoz manipulatzea.
7. Eduki fabrikatua: Edukia % 100 gezurra denean, inor engainatzeko eta
kaltetzeko asmoz.
6. 1439an Gutenbergek inprenta asma
tzearekin batera, argitalpenak lau
ertzetara zabaldu ziren. Haatik, ez zen
informazioaren etikari buruzko araubiderik, eta zernahi berri barreiatzen
zuen nornahik, oihanaren legean. Historialariak XVII. mendean hasi ziren beren iturriak aipatzen, oin-oharrak erabiliz, eta 1610ean, Galileoren epaiketaren
karietara, frogatzeko moduko egiak eskatzeari ekin zion jendeak, egiantzez,
zurrumurruz eta txutxu-mutxuz leporaino eginda.
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«2018an, britainiar
gobernuak fake
news hitzak inoiz
berriz ez erabiltzea
erabaki zuen»
Garrantzizkoa da albiste faltsuen xedehelburuak zuzen adieraztea. Batzuetan,
baliteke ustezko fake newsa satiraz beztitutako albistea baino ez izatea, exajerazioa eta gertaera irrealak tartekatzea,
kontsumitzailea libertiaraztea bestelako
asmorik ez izatea. Publizitatea bera ere
–ingelesezko «propaganda»ren adieran,
oroz gain– fake news izan liteke. Zenbait
ikertzaileren irudiko, edukiaren faltsutasunak ez ezik, albisteak sarean egiten
duen bidea eta, are, kontsumitzaileen
artean duen harrera, erabakigarri izan
litezke haren faketasuna, edo ez-faketasuna, ebazteko garaian.
7. XVIII. mendean, Herbehereetan, gezurrak argitaratzen zituztenei isunak
jartzen hasi ziren, eta baita herrialdetik kanporatzen ere. Gerard Lodewijk
van der Macht, esaterako, lau aldiz erbesteratu zuten; eta lau aldiz itzuli zen
eta lotu zitzaion bere prentsari, gezur
eta faltsukeriei haize eta indar emanez.
Amerikako kolonietan, berriz, Benjamin Franklinek gezurrezko albisteak
idatzi zituen George III.aren ondoan
borrokatzen ziren indiar hiltzaile eta
ile-erauzleen kontura, iritzi publikoa
Amerikar Iraultzaren alde jar zedin.

2017ko azaroan, gorago aipatu dugun
Claire Wardlek adierazi zuen uko egingo ziola fake news terminoa erabiltzeari,
esanez ez zitzaiola egoera deskribatzeko
hitz egokia iruditzen. Harrezkero, Ward
lek nahiago du «informazio poluzioa»
baliatu. Hiru arazo mota bereizten ditu
aipatu adituak: mis-informazioa, edo
gezurrezko informazioa, inor kaltetzeko
asmorik gabe hedatu ohi dena; dis-informazioa, inor kaltetzeko asmoz jendeak

sortu eta hedatua, eta, mal-informazioa,
«benetako» informazioa partekatzea helburu duena, inor mintzeko guztizko intentzioarekin.
8. XVI. mendean kaleko paskinen garaia
izan zen. Ondoko gizaldian, berriz,
canardak saltzen hasi ziren Parisen.
1793an, adibidez, sua baino arinago zabaldutako gustu eta asmo txarreko canard baten erruz –partez, bederen–, hil
zuten Marie Antoinette. Delako canardean Frantziako eta Nafarroako erregina Marie Antoinetteren aurpegia ageri
zen itsuski inprimaturik.

Terry Pratchett kazetari eta prentsa arduraduna izan zen albiste faltsuek Interneten izan zezaketen zabalpenaz ohartzen
lehenetakoa. Esaterako, 1995ean Microsoften sortzaile Bill Gates elkarrizketatu
zuenean, hauxe esan zion Pratchettek:
«Eman dezagun halakoren aldeko Institutua naizela esaten dudala, eta halako
itun faltsu bat sustatzen dudala, esanez juduak Bigarren Mundu Gerraren
guztizko arduradun izan zirela, eta holokaustorik ere ez zela izan, eta Internet bidez zabaltzen dudala eta historiari
buruzko gainerako artikuluen gisara zabaltzen dela. Sarean informazio guztiak
hein bertsukoak dira, balio bertsua dute.
Hortxe dago dena: ezin jakin liteke oinarririk duen edo, beste gabe, baten batek
asmatu duen». Gates baikor agertu zen,
eta Pratchettekin desados, esanez agintariek paperean baino askoz modu sofistikatuagoan indexatuko eta egiaztatu
ahalko zituztela gertaerak sarean. Baina,
agi denean, Pratchettek zuzen aurreikusi
zuen nola hedatuko zituen, eta emango
zien zilegitasuna, Internetek fake news,
albiste faltsu eta gezurrezkoei.
9. AEBetako esklabotza garaian, esklabo
tzaren aldekoek gogoak agindu eran zabaldu zituzten afro-amerikarren gaineko gezurrak. Tartean, afro-amerikarrak
bat-batean larruazal txuriko bihurtzen
zirela ere barreiatu zen hegoaldean, eta
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jendearen bihotz zolaraino sartu zen
izua. Bestalde, 1730ean, Virginia estatuko gobernadore William Gooch-ek
jakinarazi zuen zenbait plantaziotan
matxinada gertatu zela, baina mendean hartu zutela, nahiz horrelakorik,
ez antzekorik ere, gertatu ez. Gezurraz
jabetuagatik ere, Goochek plantazioetatik kanpo ikusten zituzten esklaboak
zigortzeko, torturatzeko eta preso har
tzeko agindu zuen.

Albiste faltsuen kopurua ikaragarri
emendatu da azkenaldian. Etengabe ari
dira ugaltzen, eta, halaber, zabaltzen. Informazio okerra hedatzea dute helburu,
eta ez da aise haiei antzematea. Haatik,
fake newsak detektatzeko gida ere osatu
dute adituek nahiz hedabide zenbaitek.
Informazioaren iturria identifikatzean,
adibidez, hainbat ezaugarri aztertu
beharra dago. Dena delako edukia epostaz nahiz sare sozial bidez jaso den
erabakigarria izan liteke, baina ez nahitaez. Bestalde, albiste faltsuetako hizkera egiazkoetan baino askoz ere hantura
handiagokoa da; hain zuzen, bazterrak
nahastea eta klikak bata bestearen atzetik gerta daitezen izan ohi delako xedea.
Adituen arabera, argazki, irudi edo ilustrazioak ere berri baten faltsutasunari
igartzen laguntzen ahal dute, argazkimuntatze eta trukatzeak nahizu-nahizu
egiten baitituzte fake news fabrikatzaileek. Albisteak barreiatzeko modua ere
baitezpadakoa izan liteke.

«Argazki-muntatze
eta trukatzeak
nahizu-nahizu egiten
dituzte fake news
fabrikatzaileek»
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Faltsutasun olde handiari aurre egin nahirik, bestalde, zenbait webgune abiarazi
dituzte han eta hemen fake newsei kontra egiteko. Hor dira Snopes.com, FactCheck.org, TruthOrFiction.com, Maldita.es eta beste.
10. XIX.

mendean, 1835ean, Ilargiari
buruzko Txantxa Handia zabaldu zuen
The New York Sun kazetak. Fake news
hark hezur-haragizko astronomoari
eta haren gezurrezko lagun
tzaileari
buruzko artikulua argitaratu zuen,
zeinaren arabera bizitza arraroa ikusi baitzuten ilargian. Egunkariak bata
bestearen ondotik argitaratu zituen
fikziozko artikuluak, eta harpidedun
berri parrasta erakarri ere bai. Handik
hilabeterako editorialean The New York
Sun kazetak artikulu sorta hura gezurra
zela aitortu zuenean, ez zuen kontrako
erreakzio handirik jaso.

Eta nola bihurtzen dira biral albiste fal
tsuak Facebook eta Twitter-etik barrena?
Bistan da plataforma horien bidez sua
bezala hedatzen direla fakeak. Are gehiago, ikerketek erakutsi dutenez, hiru aldiz
arinago hedatzen dira gezurrezko albisteak, egiazkoak baino. Twitter-en bertan, adibidez, gezurrezko txioek behin
eta berriz eta askotan birtxiotuak izateko
aukera handiagoak dituzte, benetakoek
baino. Gizakia da jarduera horren eran
tzule, ez makinak, ez errobotak. Inondik
ere, albiste faltsuak zabaltzeko joera hori
gizakiaren jokamoldeari loturik ageri da.
Ikerketen arabera, ezustekoek eta gai berriek gure burmuinak asaldatzen dituzte
eta, honenbestez, erakartzen. Horrexek
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bulkatzen gaitu gezurrezko txio nahiz
informazioa birbidaltzera. Azken finean,
klik azkar bat edo begi-kolpe bakarreko
izenburuak dira amu, eta irenstea dagokio kontsumitzaileari, informazioa
egiaztatzeko astia hartu gabe. Horrela,
online komunitate ikaragarri handi batek, lehentasunik ezarri gabe, albisteen
egiantza guztiak gorabehera, zabaldua
du fakea: munduan 1,79 bilioi lagunek
erabiltzen dute hilero Facebook.
11. Kazetaritza horiak 1895 inguruan iritsi
zuen bere gorena, New York Worldeko
Joseph Pulitzer-en eta William Randolph
Hearst-en New York Journalen arteko
sentsazionalismo lehiaren garaian.
Prezeski, Pulitzerrek eta beste zenbait
argitaratzaile horizalek su eta gar akuilatu zuten beren herrialdeko gobernua
Espainia-Estatu Batuak gerrari lotu
zekion. 1898an USS Maine korazatua
Habanako portuan lehertzea gerrarako
aitzakia ezin hobea izan zuten AEBek.

Zenbait ikerketak erakutsi duenez,
2022an gezurrezko berri gehiago aditu,
irakurri, idatzi edo ikusiko dira, egiazko
albisteak baino. Fake newsek Europan
duten inpaktuari buruzko hainbat ikerketaren arabera, europarren % 60k dio
albiste faltsuak detektatzeko gai dela.
Haatik, % 14k besterik ez ditu behar
bezala bereizten. Horri dagokionez, gazteek errazago bereizten dituzte batzuk
eta besteak. Ikerketek esatera, biztanleriaren % 4k gezurrezko albisteak sortu
ohi dituela aitortzen du, eta gehienek
uste dute denbora-pasa sortzen dituztela,
ez inor kaltetzeko asmotan; albiste fal

tsuari igartzeko giltza dira, berriz, edukiaren irrealtasuna, albistea argitaratu
duen hedabidea, eta izenburu arranditsu
eta irri-egingarriak erabiltzea.
12. Gezurrezko albisteak inoiz baino gehiago asmatu eta hedatu zituzten 1900az
gero. Teknologiaren aurrerapenarekin
batera albiste egarri ziren egunkari
eta aldizkariak. Lehen Mundu Gerra
garaian, alemanen ankerkeria azpimarratu nahi zuen diskurtsoak ‘Hildako
alemanen fabrika’ baten gaineko zurrumurrua zabaldu zuen, zeinaren arabera
borroka tokian hildako alemanak gantz
bihurtzen baitzituzten lantegi hartan,
gantz hartatik nitroglizerina, kandelak,
lubrikatzaileak, gorputzeko xaboia eta
botentzako koipea ateratzeko asmotan.

Arestian esan dugunez, eta estatistikak
lagun betiere, 2022. urtean albiste faltsu
eta gezurrezko gehiago, fake news gehiago
kontsumituko dira egiazko berriak baino.
Honenbestez, ezpal onekoa dirudi Fito
Rodriguezek bere liburuan egiten digun
gogoeta: «Egiaren monopolioa zendu da.
Hemendik aurrera, interpretazio-aniztasuna inoiz baino beharrezkoago bihurtuko zaigu egiaren eraikuntzaren bideei
kasu egiteko eta, finean, ezin dudatuzko
egia kolokan jartzeko. Fake newsei esker,
edozein informazioren aurrean, bere sorburuaz edo mezuaz, behar diren gogoetak ezinbestekoak bilakatuko zaizkigu.
Fake newsak, berez, subertsiboak direlako,
bertsio ofizialen antonimoak dira, nahiz
eta botereak erabiltzen jakin».
13. Ez da hamahirurik.
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1.	
Aukera ezazu hitz egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.	
a) Osakidetzak tuberkulosia tratatzeko protokoloa jarri du martxan, eta
dagoeneko prebentziozko hainbat neurri hartu dituzte.
b) O
 sakidetzak asaia tratatzeko protokoloa jarri du martxan, eta dagoeneko
prebentziozko hainbat neurri hartu dituzte.
2.	
a) Ihes egiten saiatu zen, baina ez zuen lortu.
b) Ihes egiten asaiatu zen, baina ez zuen lortu.
3.	
a) Herritar guztiak daude deituta kultur etxean egingo den asanbladara.
b) Herritar guztiak daude deituta kultur etxean egingo den batzarrera.
4.	
a) A
 seguru-etxeak ez dit asistentzia hori ordaindu nahi; izan ere, asegurua
kontratatu aurretik nengoela gaixorik dio.
b) A
 seguru-konpainiak ez dit asistentzia hori ordaindu nahi; izan ere, asegurua
kontratatu aurretik nengoela gaixorik dio.
5.	
a) Zalduako kokagune erromatarrean grabatu antropomorfoa aurkitu dute.
b) Zalduako asentamendu erromatarrean grabatu antropomorfoa aurkitu dute.
6.	
a) Auto-ilara amaigabe baten erdian harrapatu gintuen ekaitzak; ez atzera ez
aurrera.
b) A
 uto-ilara askigabe baten erdian harrapatu gintuen ekaitzak; ez atzera ez
aurrera.
7.	
a) Txokolate zati honek gosea askidatuko dit, momentuz.
b) Txokolate zati honek gosea askietsiko dit, momentuz.
8.	
a) Bizimodu harekin asper eginda zegoela eta, zerbait aldatzeko beharra sentitu
zuen.
b) Bizimodu harekin asper-asper eginda zegoela eta, zerbait aldatzeko beharra
sentitu zuen.
9.	
a) Emakumeek bizitzaren zati handi batean izaten dute hilekoa, eta horrek
garrantzitsu egiten du gertakaria, bai eurentzat, bai gertukoentzat ere.
b) Emakumeek bizitzaren zati handi batean izaten dute astegaitza, eta horrek
garrantzitsu egiten du gertakaria, bai eurentzat, bai gertukoentzat ere.
10.	
a) A
 stakarloa (Cirsium vulgare) Asteraceae familiako landarea da; ia Europa
osoan, mendebaldeko Asian eta ipar-mendebaldeko Afrikan du jatorria.
b) A
 stakardua (Cirsium vulgare) Asteraceae familiako landarea da; ia Europa
osoan, mendebaldeko Asian eta ipar-mendebaldeko Afrikan du jatorria.
11.	
a) Ni bai ni astalapikoa, maite ninduela pentsatzea ere!
b) Ni bai ni astolapikoa, maite ninduela pentsatzea ere!
12.	
a) A
 stronomoek zeruko objektu edo argizagiak eta Lurraren atmosferatik kanpo
gertatzen diren fenomenoak aztertzen dituzte.
b) A
 stronomilariek zeruko objektu edo argizagiak eta Lurraren atmosferatik
kanpo gertatzen diren fenomenoak aztertzen dituzte.
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2.	
Topatu erdiko zutabeko hitzen sinonimoak eta antonimoak:
SINONIMOAK

ANTONIMOAK

zikindu

etekin

artatsu

beren-beregi

ihartu

desohore

engainu

zabar

eskastu

fama

berariaz

egia

axolagabe

joritu

galera

lehortu

iruzur

nahigabe

irabazi

lohitu

hezetu

ugaritu

sona

garbitu

3.	
Osatu esaldiak zerrendako aditzekin. Baina adi ibili, bi aditz soberan daude eta:
eragotzi
atondu

doitu
ustiatu

gainditu
islatu

iragarri
bideratu

barreiatu

gomutatu

1.	
Jantziak edo bestelako objektuak ahalik eta gutxien manipulatu behar dira,
esporak
ez daitezen.
2.	
Gurasoen kontrolerako ezarpenei esker, belaunaldi berriko gailuak
daitezke haurren erabilera edo jarduna mugatzeko.
3.	
Ikerketaren abiapuntuan udalerri euskaldunetan jarri da arreta; nolanahi ere,
lanak EAEko udalerri guztietako datuak
ditu erkidegoaren
irudi osatua eskaintzeko.
4.	
Mutrikuko Udalak erakusketa areto berria
du, orain arte
eraikin horretako beheko aretoan egin izan diren erakusketak egiten segitzeko.
5.	
Kontratazio-organoak baimendutako laguntza berariaz
beharko da espedientean; bertan adierazi beharko dira: teknikari edo aditu
laguntzaileen izenak, haien prestakuntza eta haien esperientzia profesionala.
6.	
Lehendakariak atsekabe handiz
ditu biktimen familiak, eta
ezarri den segurtasun-protokoloari buruz aritu da hitzaldian.
7.	
Konstituzioaren letrek kontrakoa badiote ere, Kanadako Gobernuak ezin du
, baldin eta gehiengoak exijitzen
Quebecen independentzia
badu.
8.	
Ebazpen bidez, laguntza ekonomikoak
dira 2019ko
ekitaldian adikzioen prebentziorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak
gutxitzeko proiektuak mamitzeko, eta jarduera-eremuotan ohitura osasungarriak
sustatzeko.
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4.	
KASUAN behar ez denean ere
Gehienetan beharrik gabe edo modu desegokian erabiltzen dugu kasuan. Berridatz
itzazu esaldi hauek kasuan/kasuetan hitza erabili gabe:
1.	
Gidaren helburua da osasun langileek indarkeria matxista kasuetan jarduteko
irizpideak izatea.

2.	
Gaixotasun kronikoaren kasuan bete beharreko orria.

3.	
Pertsona osasuntsuen kasuan ez dago holako elikagaiak kontsumitzeko beharrik.

4.	
Nik ez nuke halakorik egingo zure kasuan.

5.	
Legezko bizitokirik ez duten pertsonen kasuan, beharrezkoa izango da Autonomia
Erkidegoan erroldatuta egotea.

6.	
Halako kasuetan beti izaten dut zalantza.

7.	
Oporraldia eten ahal izango da gaixotasun edo istripu larrien kasuan.

8.	
Herri txikien kasuan, interesgarria izan liteke eskualde gisa aritzea eta indarrak
batzea.
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Soluzioak106
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

a
a
b
a
a
a

7.
8.
9.
10.
11.
12.

b
b
a
b
a
a

2.		
SINONIMOAK

ANTONIMOAK

irabazi

etekin

galera

lehortu

ihartu

hezetu

axolagabe

zabar

artatsu

beren-beregi

berariaz

nahigabe

ugaritu

joritu

eskastu

engainu

iruzur

egia

zikindu

lohitu

garbitu

fama

sona

desohore

3.		 1.	Jantziak edo bestelako objektuak ahalik eta gutxien manipulatu behar dira, esporak

barreiatu ez daitezen.
2.	Gurasoen kontrolerako ezarpenei esker, belaunaldi berriko gailuak doitu daitezke haurren
erabilera edo jarduna mugatzeko.
3.	Ikerketaren abiapuntuan udalerri euskaldunetan jarri da arreta; nolanahi ere, lanak EAEko
udalerri guztietako datuak ustiatu ditu erkidegoaren irudi osatua eskaintzeko.
4.	Mutrikuko Udalak erakusketa areto berria atondu du, orain arte eraikin horretako beheko
aretoan egin izan diren erakusketak egiten segitzeko.
5.	Kontratazio-organoak baimendutako laguntza berariaz islatu beharko da espedientean;
bertan adierazi beharko dira: teknikari edo aditu laguntzaileen izenak, haien prestakuntza
eta haien esperientzia profesionala.
6.	Lehendakariak atsekabe handiz gomutatu ditu biktimen familiak, eta ezarri den
segurtasun-protokoloari buruz aritu da hitzaldian.
7.	Konstituzioaren letrek kontrakoa badiote ere, Kanadako Gobernuak ezin du Quebecen
independentzia eragotzi, baldin eta gehiengoak exijitzen badu.
8.	Ebazpen bidez, laguntza ekonomikoak iragarri dira 2019ko ekitaldian adikzioen
prebentziorako programak garatzeko, arriskuak eta kalteak gutxitzeko proiektuak
mamitzeko, eta jarduera-eremuotan ohitura osasungarriak sustatzeko.
Soberan dauden aditzak: gainditu eta bideratu.

4.	1.

 idaren helburua da osasun langileek indarkeria matxistaren aurrean jarduteko irizpideak
G
izatea.
2.	Gaixotasun kronikoa daukatenek bete beharreko orria.
		3.	Pertsona osasuntsuek ez dute holako elikagaiak kontsumitzeko beharrik.
4.	Nik ez nuke halakorik egingo zure lekuan / zu banintz.
5.	Legezko bizitokirik ez duten pertsonek Autonomia Erkidegoan erroldatuta egon beharko
dute. / Beharrezkoa izango da legezko bizitokirik ez duten pertsonak Autonomia Erkidegoan
erroldatuta egotea.
6.	Halakoetan beti izaten dut zalantza.
7.	Oporraldia eten ahal izango da gaixotasun edo istripu larria gertatzen denean.
8.	Herri txikietan, interesgarria izan liteke eskualde gisa aritzea eta indarrak batzea.
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leihatila

Betiko da!
Eneko Oregi

r

gr

M or t

r

g
A

labak tatuaje bat egin nahi omen du.
Igande bazkalorduan hala esan zigun
amari eta bioi. Guk galdetu, baina ez
omen dauka erabakita ez non, ez zein
ataletan, ez zer. Akaso esaldi bat, beharbada irudi txiki esanguratsu bat,
agian sinbolo edo ikur bat.
Ama, aztoratuta. Ni, berriz, arrazoiak pilatzen saia
tzen: itsusi egiten duela, ez dela osasungarria, jendejendailaren ezaugarria dela, betiko dela...
Azken horren haritik, betikotasuna −alegia, atzeraezintasuna− ipuin bat kontatu nion. Oso da ezaguna, ez
da batere orijinala, baina alabak ezagutuko ez zuen esperantza nuen eta, beraz, eragin egingo ziolakoa.
Biarnoko Pauen jaiotako mutil galant eta ausart batek armen ofizioa aukeratu zuen XVIII. mendearen
hondarrean eta, ofizial gazte zelarik, iraultza piztu zen
Frantzian. Herria matxinatu, eta errege-erreginak lepo
egin zituzten. Sutsu aritu zen gure ofiziala hurrengo
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aux rois

gr

r

hogeitsu urtetan, Europa guztian barrena, hainbat
erregeren armaden aurka, eta gudalburu adoretsu, jator eta leialaren fama hartu zuen.
Halako baten, gero, Suediako erregea hil egin zen,
eta erreinu hartako nobleziak gure jeneralari eskaini
zion koroa. Zalantzak uxatu ondoren, onartu egin
zuen eta horra hor gure mutila Suedia eta Norvegiako errege koroatua, Karl Johan XIV.a izenarekin.
Erregealdi luze eta baketsua izan omen zuen, eta erresuma aberastu eta joritu omen zen.
Iritsi zitzaion, hala ere, heriotzako ordua, eta emazte,
seme-alaba, noble eta herritarren maitasunaz inguratuta hil zen, Stockholmeko errege-jauregian. Ehorzteko erantzi zutenean, honako esaldi hau aurkitu omen
zioten gorputzaren atal ezkutu baten tatuatuta: «Mort
aux rois» («Erregeak hil», alegia), ofizial gazte iraul
tzaile zela egindakoa, antza denez.
Tatuaje bat egin aurretik, beraz, betiko dela eta bizi
tzak zer ekarriko digun ez dakigula pentsa dezagun.
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Kutsatu, norberak egiten du
Oihana Cabello
Kazetaria

K
20

utsadura, erregaiak,
diesela ala gasolina. Zein
komeni? Zeinek kutsatzen
du gutxiago? Zein da
kaltegarriago osasunarentzat?
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Airea kutsatzen dugu egunero, eta ku
tsadura maila altua da zenbait tokitan.
Ekologistak Martxan elkarteak gaiari buruzko informazio asko batzen du
2017an kaleratutako txostenean.
Txostenak aipatzen duenez, Araba, Biz
kai eta Gipuzkoako bizilagunek arnasten
duten airean nitrogeno dioxidoa, PM10
eta PM2,5 partikulak eta ozono troposferikoa ageri dira. Bilboko Trafiko Estazioak bildutako datuak ere aztertu dituzte ekologistek, eta Bizkaiko hiriburuan,
baimendutako dioxido nitrogeno kopurua gainditu zen 2017an zein aurreko
urteetan.
Hain zuzen, araudiak baimentzen duen
neurria gainditu zen Bilbon 2016 eta
2017. urteetan, Maria Diaz de Haroko
estazioan batutako datuen arabera. Algortako estazioak ere baimendutakoa baino
nitrogeno dioxido gehiago neurtu zuen
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hiru alditan. PM10 eta PM2,5 partikulei dagokienez, Ekologistak Martxanen
txostenaren arabera, urte hartan BeheNerbioi, Debagoiena eta Goierrin nabaritu ziren behar baino kopuru handiagoak.
Donostiako Añorga industriagunean ere,
partikula horien presentzia Osasunaren
Mundu Erakundeak (OME) gomendatutakoa baino altuagoa izan zen.
Hala ere, ekologistek aipamen berezia
egiten diete Bilboko portuan batutako
datuei: bertan dauden hiru neurgailuek
jasotakoaren arabera, PM10 eta PM2,5
partikulen kopurua egunean zein urtean baimendutakoa baino altuagoa zen.
Areetako eta San Julianeko neurgailuek,
kasurako, OMEk gomendatzen duena
baino dioxido gehiago bildu zuten hiru
aldiz baino gehiagotan. Ozono troposferikoaren neurriak ere behar baino altuagoak izan ziren zenbait tokitan. Txostenak

dio Jaurlaritzaren sareko 8 estaziok neurtu
zituztela behar baino balore altuagoak.
Beraz, 2013-2017 bosturtekoan, ozonoa
kontrolatzeko helburuak ez ziren bete,
eta 1,4 milioi pertsonak kaltegarria izan
zitekeen airea arnastu zuten. Gainera,
ekologistek txostenean aipatzen dute
Eusko Jaurlaritzak ez dituela kontuan
hartzen hainbat estazio publiko airearen
kalitatea aztertzeko, eta datu horiek ez
dizkiola Europar Batasunari helarazten.
Neurriak hartu beharko lirateke, adituen
ustez. Ibilgailuen gehiegizko erabilerak
kutsadura sortzen du, eta, ondorioz, osasun arazoak eragiten dizkio populazioari.
Hori jakina da. Baina esan beharrik ez
dago pertsonak garela kutsadura horren
eragile eta erantzule. Adituek azaldu dutenez, kontua ez da horrenbeste zein erregai
aukeratu edo zein auto erosi; erregai edo
ibilgailuen erabileran dago gakoa.
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Orain, bat-batean aurkitu dute gasolioak
ikatz partikula gehiago askatzen dituela. Hala ere, gaur egungo diesel berriei
behar bezalako filtroak jarriz gero, ez
nuke esango ez txarragoak ez hobeak direnik. Bakoitzak bere gauzak ditu.

«Bai gasolioak zein
gasolinak, zeinek bere
desabantailak ditu,
eta bata bestea baino
hobea denik ez dago
argi»
Martin Olazar
Ingenieritza Kimikoan katedraduna. Irakaslea
eta ikertzailea

Zure ustez, zeri eman beharko genioke
garrantzi gehiago, autoko motorraren
potentziari ala motorrak eragiten dituen osasun arazoei? Zerk dauka gaur
egun pisu gehiago?
Nik uste dut, inoiz zaindu behar izan
behar badugu, gaur egun dagoela ingurumena zaindu beharra, eta motorraren
potentziari ez genioke horrenbesteko
garrantzirik eman behar. Gainera, gaur
egun ia-ia pertsona bakoitzeko auto bat
erabiltzen dugu, eta horrek nire ustez ez
du zentzurik.
Kutsadurari dagokionez, zeinek kutsa
tzen du gehiago, gasolinak ala gasolioak?
Gai horrekin loturiko aldagai asko daude, eta baita interesak ere. Duela urte
batzuk, gasolina kutsakorragoa zen, eta
gehienok gasolioa erabiltzen hasi ginen.
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Beraz, kontua da motorra eta bere aldagaiak egokiak izatea eta egoera onean
egotea.
Bai. Egia esan, diesel motorra eraginkorragoa da, eta errendimendu hobea
dauka. Presio handian lan egiten du eta
gutxiago gastatzen du. Partikula gehiago
botatzen ditu, baina filtroak ditu. Hala
ere, filtroak aldatu egin behar dira, eta
horrek ere dirua balio du. Gasolinak
karbono gehiago duenez, CO2 gehiago
askatzen du. Gaur egun, CO2 kontrolatzea konplexua da, eta, ondorioz, atmosferara isurtzen da. Bai gasolioak zein gasolinak, zeinek bere desabantailak ditu,
eta ez dakit zein interes egon daitekeen
bata bestea baino hobea dela esateko.
Injekzio zuzeneko autoei buruz, zein da
zure iritzia?
Gaur egun, bat-batean, modan jarri
dira SUB deritzen auto handiak. Errendimendu handiko motorrak dituzte,
baina, nire ustez, horrekin batera, beste
gauza batzuk ere hartu behar dira kontuan. Altuagoak dira, eta, ondorioz,
aerodinamika txarragoa dute. Gehiago
kontsumitzen dute; oso gurpil handiak
dituzte, eta horiek ere kutsadura sortzen
duten beste aldagai bat dira. Frenatzerakoan, adibidez, ikatz beltza deitzen
diotena askatzen dute, eta hori ere atmosferara doa. Gurpiltzar horiek egitea
izugarrizko negozioa da. SUB modeloko
auto horiek, gainera, gehiago gastatzen
dute. Beraz, ez dut ulertzen gasolio eta
gasolinaren arteko eztabaida hori, errepideetan gero eta auto handiagoak ikusten
ditugunean. Atzean interes handiak daude, argi dut.
Eta auto elektrikoak? Alternatiba izan
daitezke?

Zalantzarik gabe. Baina gaur egun
zenbakietan ere pentsatu behar da. Hau
da, auto bat fabrikatzeak zenbat balio
du? Motorra askoz sinpleagoa da, hori
egia da. Eta eginda dagoenean autonomia handia izango du. Baina bateriak
egin behar dira, eta horiek fabrikatzeko
ere energia gastatu behar da. Gainera,
askotan metal bereziak erabiltzen dituzte horiek fabrikatzeko. Beraz, hori
guzti hori kontuan izanda, ikusi behar
da errentagarritasuna zenbaterainokoa
den. Zenbaki guztiak eginda, esaten duten besteko errentagarritasuna aterako al
diegu?
Konpentsatzen al duen ikusi beharko
dela, alegia.
Hori da. Ea konpentsatzen duen bateria
hori egiteak, gero kargatu ere egin behar
delako. Eta bateria kargatzeko behar dugun elektrizitatea egiteko, nonbait erregaiak erabili dira. Ikusi behar da zein
motatako erregaiak erabiltzen diren. Argi
dago autoak kargatzeko elektrizitatea
sortzeko zentral termikoak behar direla.
Dena den, esan beharra dago zentral termiko handi bat behar den moduan kontrolatuz gero eta behar den moduan garbituz gero, berau kontrolatzea errazagoa
dela milioika auto kontrolatzea baino.
Hori horrela da, baina ez da pentsatu behar hain polita denik auto elektrikoekin
lotutako guztia. Atzetik zer dakarren ere
begiratu behar da.
Zer egin daiteke gaur egun gutxiago
kutsatzeko?
Neurri guztiak dira beharrezkoak, baina
has gaitezke auto jasangarriagoak egiten.
Uste dut elektrikoen alde egin behar
dela, bai, baina elektrizitatea sortzeko
behar diren zentral elektriko horiek jasangarriagoak izan daitezen ahalegindu
beharko genuke. Katearen hasierako
mailatik bertatik iraunkortasuna kontuan hartzen badugu, prozesuaren azken
mailan lortuko dugun produktua jasangarriagoa izango da.
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Eta egoki ikusten al duzu, adibidez,
diesel motordunei gasolinazkoei baino
zerga gehiago ordainaraztea?
Nahiko nuke norbaitek azaltzea zer delaeta hartu duten erabaki hori. Egia esan,
ez dut ulertzen. Orain urte batzuk modan
jarri zen diesela hobea zelako ustea. Orain
diesel autoz beteta daude errepideak, eta
asko zaharrak dira. Nire ustez, horiek
kentzea da neurri horren asmoa, bestela,
ez dut ulertzen. Ezin da esan bata bestea
baino kutsakorragoa denik, autoak berriak
badira. Beraz, zigortzea? Ba, gasolina motordunekin ere berdin jokatu beharko li
tzateke. Zaharrak badira, horiek ere kutsatu egiten dute, eta seguruenik ez dute ez
katalizatzailerik ez ezer izango. Beraz, nitrogeno oxidoak eta beste botako dituzte.
Eta egokia al da hiriburuetarako sarbidea mugatzea edo debekatzea?

Uste dut horrekin zerbait egin beharko
litzatekeela. Zoramena da hiriburuetan
hainbeste auto ibiltzea, aurrera eta atzera. Gainera, astiro ibili behar dute, eta
erregaia ez da ondo erretzen autoa astiro
dabilenean. Beraz, ondo ikusten dut horrelako neurriak hartzea. Hori bai, beste aukera batzuk ere eskaini behar dira
pertsona bakoitzeko auto bat erabiltzearen joera hori baztertzeko eta behar bezalako garraio publikoa eskaintzeko.
Etorkizunari begira, zelako aurreikuspena egingo zenuke?
Etorkizuna jasangarria egin behar dugu,
baina ez diegu bakarrik autoei begiratu
behar, katearen hasieran bertan hartu behar ditugu neurriak ahalik eta jasangarritasun handiena lortzeko. Esate baterako,
gutxiago kutsatuko litzateke olatuen indarra baliatuta elektrizitatea sortuko ba-

«Automozioaren
fiskalizazioan aldaketa
bat beharrezkoa da,
baina ingurumen
irizpideak kontuan
hartuta»

Noemi Navas
ANFAC erakundeko komunikazio zuzendaria

Zeri eman beharko genioke garrantzi
gehiago, autoaren motorraren potentziari ala motorrak eragiten dituen osasun
arazoei?
Gaur egun merkatuan dauden ibilgailu
berrien eskaintzak eta aurrerapen teknologikoek posible egiten dute gutxi kutsa
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ106

tzen duten autoak erostea, prestazioei uko
egin gabe. Errepidean dabilen ibilgailuen
kopurua da kutsadura handitzearen eta
CO2 emisioen arrazoietako bat, baina ez
da arazoaren eragile bakarra. Gainera, tek
nologia garatuz gero, arazo hori konpon
dezakegu. Ibilgailuen industriak konpromiso sendoa du emisio baxuko edo batere
kutsatuko ez duten autoen garapenean,
eta asko aurreratu da esparru horretan.
Auto marken I+G, batez ere, ibilgailu
mota horien garapenera bideratzen dute
enpresek. Gaur egun, autoen katalogoetan alternatiba asko daude, bezeroen
beharrizanetara egokitzeko.

genu, baina prozesu hori oraindik gara
tzeko dago. Bestalde, elektrizitatea nola
metatzen den ere kontuan hartu beharko
genuke. Benetan neurri jasangarriak dira
bultzatu behar ditugunak, baina arazoa
da multinazional handiek interesa dutela gaian, euren inperioa horrela eraiki
dutenek gastatutakoa amortizatu behar
baitute.
Beraz, auto berri bat erosi beharko bazenu, ze motor mota aukeratuko zenuke?
Auto berria erosi nuen lehengo egunean,
gasolioduna. Besteak kilometro piloa zituen, eta aldatu beharra izan nuen. Zein
aukeratu begiratzen egon nintzen, eta,
gaur egungo teknologia kontuan hartuta, diesela aukeratu nuen. Lehen esan
dudan moduan, ez dut ikusten pisuzko
arrazoirik gasolinaren alde egiteko.

Kutsadurari dagokionez, zeinek kutsa
tzen du gehiago, gasolinak ala gasolioak?
Gasolinadun ibilgailuek aldaketa klimatikoa eragiten duten CO2 gehiago isur
tzen dute. Diesel autoek, berriz, NOx eta
partikula gehiago isurtzen dituzte, eta
airearen kalitatean dute eragina. Baina
azken urteotan, gasolina zein dieseldun
ibilgailuetan CO2 eta NOx emisio maila gutxitzeko lanean ari dira. Adibidez,
orain, dieseldun auto berriek duela 15
urteko autoek baino % 85 CO2 gutxiago isurtzen dute eta partikulen emisioa
ere % 99 murriztu dute. Dieselak gasolinadun auto batek baino % 25 CO2 gutxiago isurtzen du. Teknologia garatzen
joango da, eta, aldi berean, teknologia
berriak sortzen joango dira garraioen
sektorean, emisioak gutxitzeko.
Eta auto elektrikoak? Alternatiba izan
daitezke?
Auto elektrikoak errealitate bat dira, eta
teknologien pot-pourri horretan, deskar-

23

eztabaida

bonizazio eta zero emisioen Europako
araudiekin bat egiten dute. 2018. urtean,
Espainiar estatuan alternatiboak deritzen
89.782 auto matrikulatu ziren. Horietatik, 11.810 elektriko hutsak edo entxufatu daitezkeen hibridoak ziren. Era
berean, zero emisio lortzeko teknologia
berrietan lanean ari da autoen industria;
hidrogeno piladun ibilgailuen ikerketan,
esate baterako. Hain zuzen, epe ertainean pisu handiko ibilgailuei irtenbide
bat eman diezaieke teknologia horrek.
Zer egin daiteke gaur egun gutxiago
kutsatzeko?
Ezinbestekoa da ibilgailuen parkea berritzea hiriburuetan airearen kalitatea
hobetzeko; izan ere, ibilgailu zaharrak
dira kutsadura mailan inpaktu gogorra
dutenak. 2018. urtean, Espainiar estatuan, 20 urte baino gehiago zituzten
166.000 ibilgailu saldu zituzten. Administrazioaren babesa beharrezkoa da, autoak berritzeko plan zabala garatu behar
du, eta emisio baxuen alde egin. Horretarako, autoen salerosketarako laguntzak
eman beharko lituzke, birkargatzeko
azpiegiturak zabaldu, eta BEZ murriztu
ibilgailu alternatiboei. Automozioaren
fiskalizazioan beharrezkoa da aldaketa
bat, baina ingurumen irizpideak kontuan hartzen dituena, erabilera zergape
tzeko eta ez autoen erosketa.
Eta nola ikusten duzu hiriburuetarako
sarbideak mugatzea edo debekatzea?
Europar Batasunean gero eta gehiago
dira emisio baxuen guneak egokitzen

dituzten hiriburuak. Gaur egun, dieseldun motorra duten ibilgailuek ez dituzte gasolinadunek baino muga gehiago.
Beharrezkoa da parkea berritzearen aldeko apustua egitea, eta neutraltasun
teknologikoan oinarritutako neurriak
jartzea kutsadura gutxitzeko.
Gaur egungo egoera, fabrikazioa, salmentak eta ingurumen politikak kontuan hartuta, zein da zure iragarpena
etorkizunerako?
Hainbat azterketaren arabera, gaur egun
eskura ditugun propultsio teknologia
guztiek eskaerari eutsiko diote epe ertainean. Gasolinak eta dieselak ere euren
papera beteko dute mundu mailako parkean, baina horien kuota baxuagoa izango
da ibilgailu elektrikoen eta alternatiboen
salmentak gora egiten duen heinean.
Espainiar estatuak erronka bat du etorkizunerako: industria eta produkzio lerroak eraldatzea ibilgailu alternatiboen
kopurua handitzeko eta erregai tradizionalak erabiltzen dituzten ibilgailuen kopurua murrizteko. Trantsizio hori modu
ordenatuan eta zentzuzko epeetan egin
behar da, Espainiako industriak bere lekua gorde dezan: bigarrena Europan eta
bederatzigarrena mundu mailan.
Auto berri bat erosi beharko bazenu,
zein motor aukeratuko zenuke?
Orain, eskura ditugun teknologiak
kontuan izanda, bezero bakoitzak bere
beharren arabera aukeratu dezake nolako
ibilgailua nahi duen.

«Gutxiago kutsatzen
duten teknologiak
bultzatzera bideratzen
diren politikak behar
dira»
Juan Manuel Fernandez
Energiaren Euskal Erakundearen Garraio
teknikaria

Zeri eman beharko genioke garrantzi
gehiago, autoko motorren potentziari ala
motorrek eragindako osasun arazoei?
Nire ustez, ezin da konparatu gai horien
garrantzia. Beste edozer baino askoz garrantzitsuagoa da ibilgailuek emititzen
duten kutsadura murriztea eta aire garbiagoa izatea, eta, beraz, denontzako
ingurune osasungarriagoa lortzea. Hori
esanda, ibilgailu jakin baten motorraren
potentziari edo beste edozein ezaugarriri
ematen zaion garrantzia erabiltzailearen
erabakia da.
Gasolina ala diesela, zein da kutsakorragoa?
Euro 6 araua baino lehenagoko (2014.
urtea baino lehen) diesel-ibilgailuek
egiten dituzten toki-kutsatzaileen emisioak (NOx, partikulak [PM], CO, eta
abar) gasolina, gas naturala eta PGL
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(Petrolioaren Gas Likuatuak) erabiltzen
dutenen emisioak baino nabarmen handiagoak dira. Substantzia horiek eragin
negatiboa dute pertsonen osasunean, eta
tokiko eragina dute. Kutsatzaile mota
hori erregulatzen duten Euro arauek exijentzia gorena eta erregai eta teknologia
alternatibo desberdinak parekatzea dute
helburu. Horren ondorioz, txikiak dira
diesel eta gasolinadun ibilgailuen arteko
egungo diferentziak, eta, seguru, aski txikiagoak izango dira etorkizunean. Bestalde, dieseldun ibilgailuek egiten dituzten
CO2 emisioak gasolinadun ibilgailuenak
baino % 15 txikiagoak dira, gutxi gorabehera. Horren arrazoia da diesel zikloko
motorrek gasolinarekin funtzionatzen
duten Otto zikloko motorrek baino
kontsumo txikiagoak dituztela. Argitu
beharra dago CO2 ez dela tokiko kutsa
tzailea, berotegi-efektuko gasa baizik, eta
klimaren aldaketan eragin garrantzitsuak
sortzen ditu.
Zer deritzezu injekzio zuzeneko motorrei?
Injekzio zuzenak errekuntza-motorren
efizientzia hobetzea dakar, eta, ondorioz,
erregai-kontsumoa eta kutsatzaileen emisioa murrizten ditu. Errekuntza-motorrak
(diesel edo gasolina) efizienteagoak dira
azken hamarkadetan injekzio zuzenari
eta beste hainbat berrikuntzari esker, eta
aurreikuspenen arabera, datozen urteetan
ere hobetzen jarraituko dute.
Eta auto elektrikoei buruz, ze iritzi
duzu? Alternatiba al dira?
Ibilgailu elektrikoa azken urteotan agertu
da, eta diesel eta gasolina motor tradizioADMINISTRAZIOAEUSKARAZ106

nalei benetako konpetentzia egiten hasi
den alternatibetako bat da. Energetikoki
ibilgailu oso efizientea izateaz gain, ez du
inolako zuzeneko emisio kutsatzailerik
sortzen. Espero da datozen urteetan ibilgailu horren prezioak ibilgailu konbentzionalaren prezioekin parekatzea.
Zer egin beharko litzateke gutxiago
kutsatzeko?
Indibidualki, ibilgailu bat edukitzeak zer
ondorio dakarren jakin beharko genuke
guztiok. Ingurumenean duen inpaktua
kontuan izanik, ezinbestekoa denean eta
alternatiba garbiagorik (adibidez, garraio
publikoa edo bizikleta) ez dagoenean
bakarrik erabili beharko litzateke. Gizarte gisa, fabrikatzaileek eta erabiltzaileek
bete behar dituzten lege eta araudiei esker lortu da ibilgailuen kutsadura murriztea. Gutxiago kutsatzen duten teknologiak bultzatzen dituzten politikak egin
behar dira, besteak beste: fabrikatzaileei
emisio-mugak jarri, zerga-murrizketak,
aparkatzeko abantailak, dirulaguntzak,
zirkulazioa murriztu, eta abar.
Egokia deritzozu zerga gehiago ordainarazteari diesel motordun autodunei
gasolinadunei baino?
Neutraltasun teknologikoaren ikuspuntutik, eta teknologiarik garbienak sustatzen dituen gizarte-ingurune batean,
koherentea dirudi «kutsatzen duenak
ordaintzen du» printzipioa aplikatzea.
Horrela, erregai eta teknologia desberdinen arteko zerga-diferentziak bakoi
tzak kutsatzen duenaren arabera ezarri
beharko lirateke.

Eta hiriburuetarako sarbidea mugatu
edo debekatzeari?
Zirkulazioa murriztea hiriguneetan ku
tsatzaileak gutxitzeko ezar daitezkeen
neurrietako bat da. Inplementatuko
balitz, kontuan izan beharko litzateke
eragina duela eremu askotan; adibidez,
salgaien banaketan edota ibilgailu elektrikoa erosteko dirurik ez duten pertsonen mugikortasunean.
Ze aurreikuspen egiten duzu etorkizunerako?
Hiri barnean, seguru aski, autoen kopurua gero eta txikiagoa izango da, autoak gero eta autonomoagoak izango
dira, eta gutxiago kutsatuko dute, batez
ere, zero emisiokoak izango direlako
asko. Zenbait alternatiba orokortuko
dira: mikromugikortasunekoak (patineteak, bizikletak, eta abar) eta ibilgailuen
erabilera partekatukoak (car-sharing,
moto-sharing, eta abar).
Auto berri bat erosi beharko bazenu,
zein motor mota aukeratuko zenuke?
Ibilgailu berria erosterakoan askotariko motibazioak egon daitezke, eta
aukeratuko den teknologia ibilgailuari
emango zaion erabileraren eta aurrekontuaren araberakoa izango da. Ibilgailu
elektrikoak duen abantaila da ez duela
emisiorik eta suabe eta isilik gidatzeko
esperientzia ematen duela. Ibilgailu merkeagoa erosi nahi izanez gero, gas naturalaren eta PGLen alternatibak daude;
diesel eta gasolinadun tradizionalek baino gutxiago kutsatzen dute, eta kostua
antzerakoa da.
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Wikipedia ikasgelan:
irakasleentzako gida praktikoa
Ander Iturburu
Ikastolen Elkarteko IKT teknikaria

Inma Muñoa
Ikastolen Elkarteko Hizkuntz Egitasmoen koordinatzailea

W

ikipedia da gaur egun gehien
erabili ohi dugun entziklopedia. Baina informazio-iturri
gisa duen nagusitasunaz gain, Wikipediak baditu hezkuntzaren ikuspegitik
interesgarriak diren beste zenbait ezaugarri. Horien artean daude, besteak beste,
eduki askea edukitzea eta eleanitza izatea. Horrez gain, lankidetzan editatzen
den entziklopedia denez, editore gisa
parte-hartzeko hainbat modu eskaintzen
ditu: Internetera sarbidea duen edonork
osatu, egokitu edota zuzendu ditzake
bertan dauden artikulu nahiz irudiak,
eta edozeinek sortu ditzake artikulu eta
irudi berriak.
Hezkuntzan gabiltzanontzat begi-bistakoa da editore lanetan aritzeak aukera
paregabea eskaintzen duela gure gazteek
garatu beharreko hainbat konpetentzia
nahiz trebetasun lantzeko. Hala nola:
• Pentsamendu kritikoa eta ikertzeko
trebetasunak
• Idazteko trebetasunak
• Lankidetzarako trebetasunak
• IKT konpetentziak
Bide horretan sakontzeko asmoz elkartu gara Ikastolen Elkartea eta Euskal
Wikilarien Kultur Elkartea, eta elkarlan
horren ondorio da Wikipedia ikasgelan:
gida praktikoa1. Gidaren helburua da
Wikipediaren edizioa ikasgelan landu
nahi duten irakasleei laguntza eta zenbait
proposamen didaktiko eskaintzea.
1
https://eu.wikipedia.org/wiki/Fitxategi:Wikipedia_
ikasgelan_-_gida_praktikoa.pdf
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Gidak jasotzen duen proposamen didaktikoa, batez ere, Batxilergoko ikasleei
begira sortu da, etapa horretako ikasleak
baitira Wikipedian edizio-lanetan trebatzen hasteko egokienak. Izan ere, ikasle
horiek IKT konpetentzia nahikoa garatuta dute. Era berean, badute beste hiz
kuntza batean idatzitako testuak ulertzeko gaitasuna, eta gai dira, halaber, testu
horiek euskarara itzultzen saiatzeko edo
hutsetik euskarazko testuak sortzeko.
Hala ere, gidan ageri diren proposamen
batzuk egokiak izan daitezke DBHko
ikasleentzat ere; Txikipedia osatzeari dagozkionak, adibidez.
Gidan aurkitu daitezkeen proposamenak
askotarikoak dira. Batetik, ikasleek edizio-lanetan murgiltzeko erabil ditzaketen
sakontasun maila ezberdinetako jarduerak daude; eta bestetik, irakasleentzat
beharrezkoak izan daitezkeen orientabideak (hala nola bandalismoa ekiditekoak
edo proiektuak antolatzeko tresnen ingurukoak). Horiez gain, gelako proiektu
gisa landu daitezkeen proposamenak ere
txertatu dira gidaren amaieran.
Hartara, irakasleek gelan era askotan baliatu ditzakete gidak eskaintzen dituen
proposamenak: ordu gutxiko praktika
xume bat egin daiteke, eta jarraipena norberaren zaletasunaren esku utzi; edota arloen arteko proiektu esanguratsu moduan
landu daiteke. Azken horri helduz gero,
hainbat dira irakasleen arteko elkarlana
bideratzeko moduak. Esaterako:

IKT dinamizatzaileak atal teknikoan lagundu dezake hauek erabiltzen: tresna bera, artikuluen jarraipena egiteko tresnak (adibidez,
arbela) edo askotariko baliabide eta
edukiak sortzeko tresna informatiko
egokienak.
• Ikasleek landuko duten artikuluaren
gaiaren arabera, dagokion arloko
irakasleak edukien kalitatea aztertu,
eta, era berean, iturrien fidagarritasunaren jarraipena eta lanketa egin
dezake.
• Euskara arloko irakasleek idazten
denaren hizkuntza-kalitatearen eta
estiloaren jarraipena egin dezakete.
• Ingelesez, gaztelaniaz edo frantsesez
idatzitako artikuluak itzultzen direnean, hizkuntza horien irakasleek
ere itzulpenaren kalitatearen jarraipena egin dezakete.
•

Wikipedia ikasgelan: irakasleentzako gidak, beraz, Bigarren Hezkuntzako gazteak Wikipediako editore lanetara hurbiltzeko eta zeregin horietan trebatzen
hasteko gida-liburua izan nahi du. Idatzi
honen hasieran esan bezala, gidaren helburu nagusia da irakasleei hainbat proposamen didaktiko luzatzea eta horiek
gelara eramateko laguntza eskaintzea;
baina gida honek badu beste helburu bat
ere: gazteen artean ediziorako zaletasuna
piztea eta etorkizuneko Wikipediako
editore aktiboen kopurua handitzeko
urratsak ematen hastea.
ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ106
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Ingurune digitalerako esaldi egokiak
(eta 2)
Urtzi Barrenetxea
Hizkuntza normalkuntzako teknikaria (IVAP)

A

rtikulu honen lehen atalean1 aipatu genuen administrazio elektronikoaren
ezarpenak
nolabaiteko
erronka suposatzen du diola arloko testugintzari. Izan ere, administrazioko testuetan ohikoak diren esaldi
luze eta konplexuek talka egiten dute ingurune digitaleko irakurketa-patroiekin,
non dinamismoak erabateko garrantzia
baitu. Halatan, nola egokitu gure testu
trinkoak pantailan irakurtzeko atseginak
izan daitezen?
Esaldi mailan gabiltza lan honetan, eta
aurrekoan aipatu genuen dinamismo
horri erantzuteko oinarrizkoa dela esaldietako elementu garrantzitsuenak aurrealdean jartzea; alegia, albait azkarren
erakutsi behar diogula irakurleari esaldi
bakoitzaren muina. Nola gauza dezakegu nozio hori administrazioko testuetan
ohikoak diren esaldi luzeetan? Labur
esanda, bi irizpide orokor erabil ditzakegu:
• perpaus nagusia mendekoen aurretik jarri
• mendeko perpausaren ezaugarriak
iragarri
Perpaus nagusiarekin hasiz gero, esaldiaren muina aurreratu egiten dugu.
Bere aldetik, mendekoaren izaera iragar
tzeak zer nolako informazioa datorkion
erakusten dio irakurleari: irakurtzen jarraitzeko edo beste nonbaitera jotzeko.
Euskaraz, iragartze-funtziorako berezko
zenbait hitz dauzkagu.
Ikus “Ingurune digitalerako esaldi egokiak”. Administrazioa euskaraz aldizkariaren 105. zenbakia.

1
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Hitz iragarleen
funtzionalitatea
Izenak berak dio zein den elementu horien funtzioa: ondoren datorrena iragar
tzea. Euskaltzaindiak iaz argitaratutako
Euskara Batuaren Eskuliburuak (EBE)
elementu iragarleei buruzko argibide
interesgarriak biltzen ditu. Hala, «Mendeko perpausen hasiera markatzeko partikulak» sarreran, elementu iragarleei
buruzko definizio hau irakur dezakegu:

turako zeren osagaia ez da nahitaezkoa,
baina lagungarri gertatzen da, esaldi
konplexuetan bereziki»; alegia, mendeko perpausa luzea denean edo tartekiak
dituenean.

Komunikazioa errazteko, egoki izaten da
mendeko perpaus luze-konplexu mota
batzuk hasieratik markatzea. Horretarako,
hitz iragarle deitzen diren partikulak erabiltzen dira. Halakoek, aurrekari gisa jokaturik, mezua errazten dute, modua ematen
baitute testuaren esanaz jabetzeko amaierara iritsi arte egon gabe (EBE, 338. or.)2

Eskabide-orriko eremu horiek ez dituzu
berriz bete behar, zeren eta prozedurako
beste agiriren baten adierazi dituzunez
datu horiek, aplikazioak zuzenean eskaintzen baitizkizu.

Horrenbestez, hitz horiek erabat baliagarriak dira ondoren datorren edukiaren
izaera adierazteko eta, ondorioz, irakurketa errazteko. Ildo horretan, ezin da
ukatu erabat erantzuten diotela testuko
elementu garrantzitsuenak aurreratzeko
patroiari.
Ikus ditzagun, adibide batzuekin batera,
zein diren hitz iragarle erabilienak:

Zeren eta (esaldi kausaletarako)
Zeren eta menderagailuak egitura kausal bat aurkezten/iragartzen du. EBEn
irakur dezakegunez: «<zeren... bait-> egiEuskaltzaindiaren webgunean bertan ere kontsulta daitezke Euskara Batuaren Eskuliburuko edukiak: https://
dev.euskaltzaindia.eus/index.php?option=com_ebe&v
iew=bilaketa&task=sarrera&Itemid=1161

2

Ez duzu inolako konfiguraziorik aldatu
beharko eskuko telefonoan, zeren eta instalatutako sistema operatiboak, etengabeko eguneraketen bidez, uneoro jakingo
baitu ea zure etxean edo lantokian lanean
ari zaren.

Harik eta, denborazko perpausetan
Perpaus nagusiaren ondorengoa denborazko mendekoa dela iragartzeko esapide
baliagarria, arte(an) edo arteraino hitzez
amaitzen diren denborazko esaldien hasieran, indargarri gisa-edo, ezartzen den
esapidea.
Ez da bermerik itzuli edo ezereztuko, harik
eta berme-epea amaitu eta dena delako
kontratua behar bezala bete arte, edota kontratistaren errurik gabe kontratua
suntsiarazi arte.
Doako aholkularitza jasoko duzu harik
eta dirulaguntzak eta laguntza publikoak
eskuratzeko beharrezko izapideak egin,
57/2014 Dekretuaren 35. artikuluan zehaztutakoaren arabera, eta enpresaren hastapenak finkatu arte.
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Ezen (perpaus osagarrietarako)
Esaldi osagarri konplexuei (luze edo tartekidunak) sarrera emateko baliatzen da.
Ez du esaldiaren zentzua aldatzen, baina
datorren perpausa aurreikusten lagun
tzen du.
Kontuan izan behar da ezen, aurreproiektuaren idazketa berriarekin, Eusko Jaurlaritzak aldaketa teknikoak egiteko bete behar zituen kasuak ere desagertzen direla.

alokairuko kontratuan sartuta badaude eta
ez bada horietako bakoitzaren hileko kostuaren berariazko justifikaziorik ematen.

Nahiz (eta) (perpaus kontzesiboak)
Perpaus nagusiari buruzko eragozpenen
bat dagoela iragartzeko egitura; mendeko luzeetan, ba- ere edota arren moduko
formak baino baliagarriagoa.
Legeak dioenez, baimena ahoz emango
da, oro har, nahiz eta idatziz aurkeztu
behar den ebakuntza kirurgikoetan, prozedura diagnostiko eta terapeutiko inbaditzaileetan, eta, oro har, pazientearen
osasunerako arrisku edo ondorio negatibo
nabarmenak dakarten prozeduretan.

Honen bidez jakinarazten dizugu ezen,
Etxebizitza birgaitzeko finantza-neurriei
buruzko 2012ko azaroaren 19ko Aginduaren 7.3 artikuluan xedatzen denez, higiezin
baten elementu komunak birgaitzen direnean, jabekideen komunitateari emango
zaiola babes daitekeen aurrekontuaren
% 5eko dirulaguntza.

Kontratu horien gehieneko iraupena hiru
urtekoa izango da, nahiz eta kontratua
amaitu ondoren, lanposturako deialdia
egiten denean, hautagaiak beste kontratu
bat lortu ahal izango duen irakasle elkartu moduan lanpostu horretan bertan zein
besteren batean.

Ea (zehar-galderetan)
Zehar-galderaren izaera indartu ez ezik
haren presentzia iragartzen duen elementua.
Erantzuna baiezkoa bada, adierazi ea eskaintzaren bati baldintza orokorren 17.2
klausulan ezarritako baztertze-arrazoiren
bat egotz dakiokeen.
Ziurtagiri horretan adierazi behar da,
orobat, ea aseguru-etxeak Konpentsazio
Kontsortzioari jakinarazi ote dion bai gertakaria bai kalteengatik jasotako kalteordainaren kopurua.

Baldin (eta), baldintzazkoetarako
Baldintzazko perpausak iragartzeko eta
indartzeko elementu iragarlea.
Eskaerari uko egin ahal izango diozu baldin eta sei hilabete baino gutxiago igaro
bada aurreko eskaera egin zenuenetik eta
ez bada interes legitimorik egiaztatu.
Alokairuaren hileko kuotatik 30 euroko
balio finkoa deskontatuko da, aurreko
paragrafoan deskribatutako eranskin edo
komunitateko gastu bakoitzeko, baldin eta
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Normalizatzen hasteko garaia
Aipatutakoak bezalako egitura iragarleak erabiltzean, komeni da auzi pare bat
aintzat izatea. Batetik, argitu beharko li
tzateke neurriz erabili beharreko tresnak
direla. Ezin dugu ahaztu elementu iragarle horien funtzionalitatea gal litekeela
baldin eta esaldi orotan erabiltzen badira eta mota bereko perpausak eratzeko
beste egitura baliokideak baztertzen
baditugu. Horri dagokionez, EHUko
EHULKU3 zerbitzuak gomendatzen
duenez, hitz iragarleak erabili behar ditugu «gehiegikerian erori gabe, hots, perpausen luze-konplexutasun jakin batetik
gora bakarrik joz».
UPV/EHUko Euskara Zerbitzuak erakundeko irakasle
eta langileen zalantzak argitzeko zerbitzua. Orain arte
emandako aholkuak linean kontsulta daitezke: http://
www.ehu.eus/ehulku/ehulkuren_aholkuak/aurkibidea/

3

Beste alde batetik, kontuan izan behar
dugu egitura horietariko batzuk arrotz
gerta daitezkeela zenbaitentzat, eta, ondorioz, erabiltzeak ondorio negatiboak
izan ditzakeela zenbaitetan. Izan ere,
gaiagatik berez herritarrari arrotza, edo
neurri batean ezezaguna zaion testu baten
kasuan, zer lortuko dugu, esate baterako,
zeren (eta) egitura kausala erabiliz gero?
Izan daiteke testu ulergarriagoak osatzea
potentzialitate komunikatibo handiko
egitura bat erabili dugulako elementuen
hurrenkera argitu eta iragartzeko. Baina
gerta daiteke ezen, elementuaren arroztasunagatik, testuaren edukia ulertzeko are
zailagoa gertatzea hartzaileari.
Nolanahi ere, EBEn zein beste zenbait
lanetan irakur dezakegunez, elementu
iragarleek galdu dute sasoi batean zeukaten estigma, eta gero eta ohikoagoak
dira zenbait eremutan, hala nola literaturan zein hainbat esparru teknikotan
(zientifikoa, juridikoa...). Gauzak horrela, esan daiteke normalizatzen eta testu
mota orotan erabiltzen hasteko garaia
dugula. Ildo horretan, administrazioko
testuak abagune izan daitezke, ingurune
digitalerako prosa-eredu bat finkatzeko
bidean, hainbat egitura, gure iritziz komunikagarriagoak, sustatzeko eta normalizatzeko. Hortaz, zergatik ez baliatu
administrazioko testu elektronikoak zenbait egitura komunikatiboren erabilera
hedatzeko eta normalizatzeko?
Bukatzeko, eta hasieran esandakora itzuliz, ez dugu kategorikoegiak izan nahi; ez
gatoz baztertzera perpausak elkartzeko
eta esaldiak osatzeko bestelako bideak.
Artikulu honen helburua zera izan da:
arreta jartzea elementu iragarleen indar
komunikatiboan; hain zuzen ere, pantailarako testuek eskatzen dituzten ezaugarriei erantzuteko duten baliagarritasunagatik.
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zientzia

Giza ugalketa, maitagarrien ipuinak eta
matxismoaren albo-kalteak
Ana Galarraga Aiestaran
Elhuyarreko zientzia-komunikatzailea

G

iza ugalketak
betidanik
piztu izan du
zientzialarien
jakin-mina...
eta irudimena. Izan ere, gaur
egun jakintzak eta teknologiak
aukera ematen dute prozesuaren
xehetasun ia guztiak ezagutzeko;
iraganean, ordea, sinesmenek
eta erlijioak betetzen zituzten
zientziaren hutsuneak.

Begi-bistakoa da haurdunaldiaren eta
erditzearen ardura emakumeena dela.
Mendeetan, ordea, emakumeen ahalmen
sortzailea gutxiesteko joera nagusitu da,
eta espermatozoideen aurkikuntzak arrazoi zientifikoz jantzi zuen ikuspegi hori.
Hain zuzen, espermatozoideak ezezagunak ziren Antoni van Leeuwenhoek zientzialariak berak egindako mikroskopioz
ikusi zituen arte. «De Natis e semine
genital Animalculis» izeneko artikuluan
deskribatu zituen, 1677. urtean. Haren
arabera, buru zapala eta isats luzea, ia
gardena zuten, eta sugeen edo aingiren
antzera mugitzen ziren. Marrazkiak ere
egin zituen, eta beste espezie askotakoak
ere aztertu zituen. Barrabiletan sortzen
zirela argitu zuen, eta, batez ere, haien
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boterea nabarmendu zuen: haietatik
sortzen ziren bizidun berriak.

Gizaki ñimiñoak
espermatozoideetan
Halaxe baieztatu zuen 1678an Royal Society zientzia elkartera bidalitako gutun
batean: «Gizonen hazia da fetua sortzen
duena, eta emakumeen ekarpen bakarra
hazia jasotzea eta elikatzea da». Garaiko
zientzialarien artean eragin handia izan
zuen aurkikuntzak, eta asko «animalkulu»
haien bila jarri ziren, baita aurkitu ere.
Urte hartan bertan, van Leeuwenhoeken
dizipulu batek, Nicollas Hartsoeker-ek,
gutun batean berretsi zuen zapaburuen
antzeko kreaturak ikusi zituela zenbait
animaliaren semenean. 1694an, urrutiago joan zen, eta Essai de dioptrique
liburuan, mikroskopioz ikusitako espermatozoide baten ilustrazioa agertzen
da: buruan, pertsona ñimiño bat dago.
Buruaren ordez, puxika handi bat du, eta
haren erdian, izar moduko bat. Gorpu
tza, berriz, pertsona batena da. Hankak
gorputzaren kontra bilduta ditu, besoez
inguratuta. «Animalia txikia» eta «haurra» deitu zion espermatozoidearen barruko miniaturazko pertsonari.
Van Leewenhoeken eta Hartsoekerren
artean eztabaida gogorra piztu zen bietatik nork ikusi zituen lehen aldiz espermatozoideak, baina ez batak ez besteak
ez zuten zalantzan jarri espermatozoideen barruko gizakitxo haietatik gara
tzen zirela haurrak.

Ia berrehun urte gerora arte ez zen frogatu ernalketa espermatozoidearen eta
obuluaren artean gertatzen zela. Oscar
Hertwig zoologoak erakutsi zuen, itsas
trikuekin egindako esperimentuetan,
1876. urtearen inguruan. Ordurako,
ordea, ondo errotuta zegoen ernalketa
gizonen afera zelako ideia; horretarako
zituzten zakila, barrabil-parea eta milioika espermatozoide. Horren ondoan,
emakumeen ekarpena hutsaren hurrengoa zen.
Parentesi-artean bada ere, aipatzekoa da
ideia horrek elizgizonei sortzen zien ondoeza: espermatozoide bakoitzak pertsona bat sortzeko ahalmena bazuen, nola
onartu hainbeste espermatozoide alferrik
galtzea? Alderdi horretatik, ez da harritzekoa masturbatzea bekatu larritzat hartzea.

Maitagarrien ipuinak
Edonola ere, ernalketan nagusitasuna gizonari emateko joerak gaur egunera arte
iraun du. Oso nabarmena da, esaterako,
ernalketa-prozesua deskribatzeko erabil
tzen den hizkeran, askotan epikaz josia.
Maitagarrien ipuinekin parekatzen du
Emily Martin antrolopogoak: espermatozoidea da heroia, eta obulua, konkistatua. Harengana iristeko, espermatozoideek elkarren aurka lehiatzen dute, eta
tranpaz eta arriskuz betetako bidea egitera behartuta daude. Abilenak baino ez
dira gai izango bukaerara iristeko. Haietatik bakarrak (azkarrenak, trebeenak)
lortuko du obuluarekin bat egitea.
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Espermatozoideen trebeziari obuluaren
geldotasuna kontrajartzen zaio. Hilekoa
porrot bat balitz bezala kontatzen dela
ohartarazi du Martinek: obulazioaren
xedea ernaltzea denez, helburua ez dela
erdietsi erakusten duen egitatea da hilekoa. Porrotaren ebidentzia.
Alabaina, obulua espermatozoide bakar
batek ernaltzen duela kontuan hartuta,
eiakulazio bakoitzean 250 milioi inguru
espermatozoide kanporatzea ez da alferrikakotzat jotzen. Aitzitik, ugaritasun
hori ahalmen maskulinoaren froga da.
Txinpantzearekin alderatuz gero, ordea,
gizonek ez dute hain harro egoteko arrazoirik, espermatozoide akastunen ehunekoa askoz ere txikiagoa baita txinpan
tzeetan. Alegia, gizonek espermatozoide
asko isurtzen dituzte, bai, baina baten
bat obulua ernaltzeko gai izango dela
bermatzeko, haietatik ehuneko handi
bat akastuna baita. Hain zuzen, hasieran zeuden 250 milioi haietatik milioi
bat baino gutxiago iristen da obuluaren
ingurura.

Bide gorabeheratsua
Espermatozoideen lehen langa umetokilepoa da. Baginako ingurunea oso azidoa
da, eta espermatozoideek ezin dute luze
iraun bertan. Umetoki-lepoa igarotzea
lortzen dutenetatik asko mukian harrapatuta geratzen dira, eta beste asko
alboetan dauden beste hodietara desbideratzen dira. Hala, umetokira iristen
direnerako, hasierako asko galdu dira.
Beste asko okerreko obiduktuan sartuko
dira, eta obulua dagoenarekin asmatzen
dutenak ere barruko mintzera erantsita geratzen dira. Haietatik gutxi batzuk
baino ez dira askatuko, eta obulura hurbilduko.
Traba horien guztien bitartez, espermatozoide akastunak baztertzeaz gain, polispermia galarazten da; hau da, obulua
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espermatozoide batek baino gehiagok ernaltzea. Hori gertatzen denean, enbrioia
galdu egiten da; beraz, ez da harritzekoa
eboluzioan horretarako arriskua ahalik
eta txikiena izan dadin estrategiak sortu
izana. Horietako bat da obuluarengana iristen den espermatozoide-kopurua
mugatzea.
Neurri batean, badirudi traba horiek
guztiak gainditu behar izateak indartu
egiten duela espermatozoide konkista
tzailearen istorioa. Askotan gertatzen
den bezala, ordea, egia osoa konplexuagoa da.
Batetik, ez da egia espermatozoide azkarrenak direla irabazleak. Lehen uste zuten espermatozoideek oso gutxi irauten
zutela bizirik emakumeen traktu genitalean; pare bat egun, asko jota. Baina gerora ikusi dute astebete edo luzaroago ere
bizi daitezkeela, eta mukian harrapatuta
geratzen diren espermatozoideetako ba
tzuk gerora askatu egiten direla eta obulurako bidea egin dezaketela.
Bestetik, espermatozoideak ez dira bere
kabuz bakarrik mugitzen obulurantz;
umetokiaren eta obiduktuen mugimenduek laguntzen diete aurrera egiten.
Gainera, bidean kapazitazioa izeneko
prozesua gertatzen zaie: emakumeen
traktu genitaleko isuriekin kontaktuan
jartzean, obulua ernaltzeko gaitasuna
ematen dieten aldaketak jasaten dituzte.

Tabuen albo-kalteak
Horrenbestez, espermatozoide matxoaren mitoa hori baino ez da: mito
hutsa. Eta mito hori eraistea garrantzi
tsua da ernalketa-prozesua ondo uler
tzeko eta, ugalketa-arazoak daudenean,
irtenbide egokia aurkitzeko.
Esaterako, denbora luzez esan izan dute
gizonaren adinak ez duela axola. Orain,
ordea, jakina da, gizonak adinean aurrera
egin ahala, apaldu egiten dela esperma-

tozoideen ernaltzeko gaitasuna. Ernaldu
eta haur bat izanez gero, berriz, handitu
egiten da haurrak osasun-arazoak izateko
arriskua. Izan ere, adinarekin, espermatozoideen DNAn mutazio kaltegarriak
izateko aukera areagotzen joaten da, eta
esperman ere gertatzen diren aldaketek
zaildu egiten dute ernalketa zein ernaldutako obulua umetokian ezartzea eta
garatzea.
Adinak ez ezik, beste faktore batzuek
ere eragiten dute espermatozoideen
kalitatean eta ernaltzeko gaitasunean:
poluitzaileak, dieta, estresa, zenbait sendagai… Horien guztien eraginez, ugal
keta-arazoak handitu egin dira gizonen
artean; eta, hala ere, tabu izaten jarrai
tzen dute. Horrek ekarri du ardura guztia
emakumeengan jartzeko joera egotea;
hainbat kasutan, alferrikako tratamenduak ere ezarri izan zaizkie emakumeei,
haiek jo izan baitira arazoaren «errudunak», kontrakoa erakutsi ezean.
Dena den, tabuak gizonei ere egiten die
kalte. Human Reproduction (Giza Ugal
keta) Cambridgeko aldizkari espezializatuan 2016an argitaratutako ikerketa batean ohartarazten dutenez, sarri ezkutatu
izan da gizonak ugalkortasun-arazoetan
izan dezakeen ardura, eta, beraz, gutxi
ikertu da. Ikerketa hartan ikusi zuten
antzutasuna zuten gizonek beren gizontasuna zalantzan jartzen zela senti
tzen
dutela. Estigma, trauma, erruduntasuna eta halako hitzak aipatzen dituzte,
eta baztertuak sentitzen direla onartzen
dute, bai familian bai osasun-zerbitzuetan. Depresioa eta beren buruaz beste
egiteko asmoa ere agertzen dira artikuluan.
Argi dago, beraz, denentzat dela onuragarria maskulinitatearen definizioa aldatzea eta ugalketa-prozesua den bezala
ikustea, estereotipoak baztertuta eta ezagutza zientifikoan oinarrituta.
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ZURI
Maite Darceles
Zuri:
Sekretuak. Badira bizitza edertzen dutenak, eta horiek ez dira betiko itzaltzen
utzi behar.
Bizitza erdia baino gehiago da ezagutzen
zaitudala. Zure seme-alaben jaiotzen eta
haztearen lekuko izan nintzen. Distantziatik. Karpeta batean ditut haien argaz
ki guzti-guztiak, zuk bidali ahala gordeak. Banandu zinenean, halabeharrez
biok Bartzelonan egokitu ginen egun batez, eta zure malkoen usaina gogoan dut.
Zer poza hartu nuen esan zenidanean
nirekin hitz egitea laguntza erabakigarria
izan zela, egoerari aurre egiten hasteko
abiapuntua. Zuri on egiteak bizipozez
betetzen ninduen. Eta orain ere beteko
ninduke, aukera izatera, noski.
Amestu izan dut, eta baita zuri proposatu ere, zurekin gutun-trukean hastea.
Txikitan idazle izan nahi zenuela esan
zenidan behin, eta sena igartzen nizun,
baina laneko txosten bizigabeak baino ez
zenituen idazten... Ez nuen sekula lortu,
ordea, zuk amu horri tira egitea. Halere,
Agamben eta Jean-Luc Nancyri gertatua
gogoan, gaitz erdi. Bien arteko gogoetatrukea hasi omen zuten adiskidetasunari
buruz, eta egitasmoa ez ezik, adiskidetasuna ere eten omen zuten gutunen lehen
joan-etorriarekin.
Badira bost urte ez dugula elkar ikusi. Oraindik ere zure dei batek nahiz
zure mezu batek zerbait pizten didate
barruan. Bai, oraindik ere bai. Aspaldi
ondorioztatu nuen maitasuna dela hori.
Hasiera haietan, kartsua zen. Zure aho
tsa entzuteak halako energia bat ematen zidan, egun askoan irauten zidana.
Ulergaitza iruditzen zitzaidan, baina hala
zen. Zu ikusteko neuzkan aukera bakanetan, berriz, zorion betezko laino batek
inguratzen ninduen, aurreko egunetan,
desiraz beterik, unean bertan, bizipenaz
gozatuz, eta ondokoetan, oroitzapenetan
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murgilduta, keinu ñimiñoen hermeneutika amaigabean.
Askotan esan dizut maite zaitudala.
Beharbada, ez zehazki hitz horiez, hain
hitz zuzen, baina ez dut gordetzeko ahaleginik egin. Nire ekintzen bidez ere ikusi duzu. Ez dakit, ordea, maitasun horren
indarraz jabetu zaren. Zenbat aldiz egon
naizen aitortzeko zorian! Distantziak ez
du lagundu... Urtebetez bizi izan ginen
elkarrengandik ehun kilometro baino
gutxiagora. Buruan atertu gabe nerabilen
noiz eta nola esan, nola sortu giro egokia... baina zu betiko galtzeko beldurra
gailendu, eta ez nuen urratsik eman.
Nire buruari sarri galdetu izan diot honetaz guztiaz susmorik ba ote zenuen.
Bazenekien? Hasieran zu ni bezain maitemindua zeundela uste nuen, edo ni
baino gehiago, eta naturala izango zela
gure elkartzea. Naturala eta atzeraezina.
Gero, nirekin jolasten ari zinela pentsa
tzen hasi nintzen, goxokia jarri eta kendu, behin eta berriz. Zure zikloek aztoratu egiten ninduten, orain maitekor eta
goxo, orain erabateko isiltasunean lurperatua. Arrotz. Ziklotimiaz hitz egin zenidanean, urte askoren buruan, pasarte horiek hobeto ulertu nituen. Pentsatu izan
dut zuk ere niganako nahitasun berezia
izan arren, zeure buruari bide hori ukatu
egiten zeniola, adiskidetasun neurritsua
zaindu, baina harago joan ez zedin kontrolatu.
Zer dela eta orain ‒pentsatuko duzu,
beharbada,‒ honelako aitormen bat?
Buruargi segitzen dut oraindik, eta ederra da zutaz pentsatzean sentitzen dudana, bizipoza. Ahulagoa da orain. Bai,
horixe. Dena da ahul nigan orain. Baina
ederra da oraindik zu barruan eramatea.
Sinestun sutsuek honelako zerbait sentituko dute Jainkoaganako beharbada, nik
zuganako sentitzen dudanaren antzeko
zerbait. Alderik bada, halere. Nik zure

musuen, gorputzaren, laztanen nahia
nuen, haiekin amets egiten nuen, nire
fantasien osagaiak ziren. Jainkoarekin ez
da hori gertatzen. Ez zait iruditzen. Zalantzan nabil aurreko esaldia lehenaldian
ematea zuzena ote den, iraganeko kontua balitz bezala; ez dakit segurki esaten
irrits hori oraindik bizirik ote dudan ala
iraganeko irritsen oroitzapenetan murgiltzen ote naizen.
Azken boladan zuri honen berri emateko nahia indartzen joan zait, eta Garazi
bilobari eskatu diot laguntza. Badakizu
oso ondo moldatzen garela elkarrekin,
eta sekretuen konplize bihurtu zait. Nik
diktatu ahala gutun hau idazten ari da
(lotsatu egin da bera aipatzeagatik, baina
esan diot horrelaxe nahi dudala jasotzea,
bere aipamen eta guzti, gutun honen genesiaz zalantza izpirik gera ez dakizun).
Buruargi segitzen dut, nioen, baina gorputz-adarrak ezin ditut mugitu; ohean,
besteren menpe. Medikuak jakinarazi
dit gaitzak aurki harrapatuko didala garuna ere, eta orduan, bihotzak taupaka
segitzen badu ere, bizirik segituko dudala
esatea gehiegi iruditzen zait; laster, organo multzo bat izango naiz, Deleuze eta
Guattariren Organorik gabeko gorputzaren —«OgG desira da, hark desiratzen
du eta hari esker desiratzen da»— justu
kontrakoa-edo, desirarik gabeko organo
multzo bat, gorputzik gabeko organo
multzo bat.
Gutuna berrirakurri dit Garazik, hamaikagarrenez, eta oraingoan bai, esan
nahi nizuna ondo samar jasota dagoela
iruditzen zait. Bukatutzat emango dut
beraz, eta zuri helarazteko eskatuko diot.
Hala, nire altxor txikia, nire sekretua, ez
da erabat itzaliko, pena baita hain gauza
ederra nirekin batera betiko desagertzea.
Eskerrik asko izan zarenagatik eta eman
didazunagatik.
Musu bat.
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hitzez hitz

Kale-izenak: nola hautatu eta
euskaraz nola idatzi
Alfontso Mujika Etxeberria
Euskaltzaindiaren Onomastika batzordeko kidea

K

ale eta karriken
izenak
hautatzeko
eta idazteko
irizpideak du
izena liburuxkak, eta ekainean
aurkeztu zen, Euskaltzaindiaren
100. urteurrenaren kariaz
antolatutako Nazioarteko
Onomastika Jardunaldian.
Euskaltzaindiko Onomastika
batzordea da egilea, eta euskaraz,
gaztelaniaz eta frantsesez
argitaratu da.

32

Euskal odonimiako eskuliburua du azpiizenburu. Helburua, izan ere, eskuliburu labur eta ulergarri bat egitea izan
da, gaiari buruz interesa duen edonork
ulertzeko modukoa.

Zer dago eskuliburu honen
atzean?
Eskuliburua ez da gauetik goizera sortu,
badu soka luze eta sakon bat. Mendelaurden inguruko soka, hain zuzen, urte
horietan guztietan makina bat irizpen
eman baititu Euskaltzaindiko Onomastika batzordeak odonimoei buruz (kale-izenak, plaza-izenak, bide-izenak…
horiek guztiak dira odonimoak), Euskal Herri osoko udaletatik kale-izenei
buruz iristen zaizkion galdera eta iritzieskeei erantzuteko. Horretarako, irizpideak landu eta atondu behar izan ditu:
1998an onartu zituen lehen irizpideak,
eta, hamar urte geroago, 2008an, zehaztu eta osatu zituen. Orain, beste hamar
urte igarota, beste urrats bat egin nahi
izan du Onomastika batzordeak, irizpideok eguneratuz, doituz eta beste modu
batera sistematizatuz eta aurkeztuz.
Datuak biltzea eta sailkatzea izan da
lehen urratsa. Horretarako, azken 20 urteetan batzordeak landu dituen Euskal
Herri osoko 6.000 kale-izen baino gehiago aztertu dira, berariaz antolatutako
datu-base bat erabilita. Datu-base hori

ustiatuz, sistematikoki berraztertu dira
irizpideak, eta ikusi da bazirela behar bezain zehatz deskribatu gabeko kale-izen
mota batzuk, bai eta deskribatu gabeko
beste kale-izen mota gutxi batzuk ere.
Irizpideak zorroztu beharra izan da azterlan horren ondorioa. Eta langintza horri
lotu zitzaion batzordea: kale-izenetarako
2008an emandako irizpideak eguneratu,
osatu eta xeheago deskribatuta berridazteari ekin zion.
Beste urrats bat gehiago ere egin da:
irizpideak plazaratu nahi zituen Euskal
tzaindiak, interesa edo jakin-mina duten
guztien esku jartzeko, eta ahalegin berezia
egin da irizpide horiek modu didaktikoan
azaltzeko. Horregatik, odonimoen tipologia erabili da ardatz gisa irizpideak taxu
tzeko. Hau da, odonimoak zer islatzen
duen hartu da kontuan sail
katzeko eta
irizpideak emateko: leku baten izena den,
pertsona batena, erakunde batena, artelan
batena, edo izen konkretu bat den, izen
abstraktu bat den, eta abar. Sailetan eta
azpisailetan banatuta aurkezten dira odonimo motak, eta haietako bakoitza idazteko irizpidea eskaintzen. Eta, didaktizazioa
helburu, adibideak ematen dira etengabe.
Hori da, preseski, lanaren beste ezaugarri nabarmen bat: adibide-kopurua. Izan
ere, 45 bat orrialde baino ez ditu eskuliburuak, baina 500 adibidetik gora ematen ditu.
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hitzez hitz

Hizkuntza-irizpideez harago
Eskuliburua ez da hizkuntza-irizpideetara mugatzen. Udalen esku dago zer izen
eman kale berriei, eta alkateek eta zinegotziek erabaki ohi dituzte izenak, dela
zuzenean, dela eraikitzaileen proposamenak jaso ondoren, dela herritarrei iritzia
eskatuta. Euskaltzaindiaren eginkizuna
ez da, noski, udal-ordezkariei esatea zer
izen jarri behar dieten kale berriei, baina,
hizkuntza-irizpideak emateaz gainera,
Akademiari komenigarria iruditu zaio
kale eta kidekoei izenak emateko zenbait
iradokizun orokor ere biltzea, gaiari heldu behar edo heldu nahi dionari jakingarri gertatuko zaizkiolakoan (besteak
beste, horrexegatik argitaratu da gaztelaniaz eta frantsesez ere). Edozein hiz
kuntzarentzat balio duten iradokizunak
dira, eta ez dira Euskaltzaindiak berariaz
eginak; Nazio Batuetako Izen Geografikoen Aditu Taldeak emandakoak dira,
eta han-hemen bildutako beste zenbait
gomendio ere jaso dira.
Hala, adibidez, kale eta plaza berriei izena emateko orduan, izen hutsalak edo
modakoak baztertu eta tokian tokiko
toponimo jatorrak lehenestea gomendatzen da, tokian tokiko pertsonak gero
—genero-berdintasuna zainduta—, eta
tokian tokiko jarduera edo tradizioekin
erlazionatutako terminoak azkenik, toki
bakoitzeko kulturaren eta historiaren
erakusgarri diren aldetik.
Halaber gomendatzen da kaleak ez izendatzea bizirik dauden pertsonen gomutaz, nazioartean esperientziak erakutsi
baitu jardunbide hori kaltegarria izan
daitekeela, gatazka-iturri gertatu eta gerora izen-aldaketak eragin baititzake.
Irizpide ortotipografikoak
Hizkuntza-irizpideei heldu aurretik,
kale-izenetan letra larriak nola erabili behar diren deskribatzen da eskuliburuan.
Horretarako, odonimoaren atal espezifikoa eta atal generikoa definitzen dira,
eta haiek hartzen dira oinarritzat irizADMINISTRAZIOAEUSKARAZ106

pidea eraikitzeko. Adibidez, Deba ibaia
leku-izena idazten dugunean, letra xehez
idazten dugu toponimoaren parte generikoa —ibaia—; hala ere, kontuan izan
behar dugu ezen, toponimo hori kale
baten izena denean, toponimoa osatzen
duten bi hitzak direla odonimoaren atal
espezifikoa eta, horrenbestez, letra larriz
hasita idatzi behar dugula ibai hitza ere:
Deba Ibaiaren kalea.

Hizkuntza-irizpideetan bada
mamirik
Lehen begiratu batean, pentsa liteke
odonimoaren egitura zehaztea dela zalantza bakarra: hau da, erabakitzea nola
lotuko diren odonimoaren atal generikoa (kalea, plaza, bidea…) eta espezifikoa (Deba Ibaia, Anboto, Hazparne,
Madame Curie, Antso Azkarra, Independentzia, Harakinak, Geltokia, Frantziskotarrak, Martxoaren Zortzia…): aposizioa
erabiliko den (Anboto kalea), edutezko
genitiboa (Deba Ibaiaren kalea) edo
leku-genitiboa erabiliko den (Hazparneko errepidea), izen-elkarketa erabiliko
den (Harakin kalea) edo izenondoa erabiliko den (Kale Nagusia).
Bada, ordea, zer azterturik azken urrats
horretara iritsi aurretik. Adibidez, kaleizenaren atal espezifikoa leku-izena bada,
kontuan hartu behar da euskal toponimoa den ala ez, eta, baiezkoan, zer
grafia dagokion. Horretarako, non eta
leku-izena ez den jada arautua dagoen
bat (Baiona, Nafarroa, Urizaharra), ain
tzakotzat hartu behar dira toponimia txikia arautzeko irizpide zehatzak. Bestalde,
leku-izena Euskal Herrikoa bada baina
erdal toponimoa bada, erdal grafiaz idatzi behar da (Orconera plaza, Vinhèrko
bidea), eta, Euskal Herriaz kanpokoa
bada, kontuan hartu behar da euskal forma arautua duen ala ez (Flandria kalea
baina Yamaguchi parkea).
Edo, adibidez, kale-izenaren atal espezifikoa pertsona-izena denean, nola idatzi
Euskal Herriko pertsonen izenak? Noiz

erabili behar da euskal grafia eta noiz erdal grafia Euskal Herriko pertsonen euskal deituretan? Euskal abizenak euskal
grafiaz idatzi behar dira beti? Lehengo
pertsonenak bai, berdin diola noizkoak
diren? Eta gaur egungo pertsonenak?
Zalantzarik gabe, kale-izenen esparrutik
haragoko galdera orokorrak dira.
Galdera horiei, eta beste askori, erantzuten saiatzen da eskuliburua, arazoei helduz eta argibidea ematen saiatuz.

Oharra. Helbide honetan eros daiteke liburuaren
paperezko bertsioa, edo pdf
bertsioa doan deskargatu:
https://www.euskaltzaindia.
eus/es/?option=com_arg
italpenak&Itemid=1217&v
iew=katalogoa&lang=euES&edukia=fitxa&argitalpena_
id=576
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zure etxean doan jaso nahi baduzu,
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Interesdunak ematen dituen datuak prozeduran edo ekintzan aurreikusten diren helburuetarako baino ez dira erabiliko, hau da, Administrazioa Euskaraz aldizkaria bidaltzeko eta horren harpidetzak kudeatzeko.
Datu horiek, inolaz ere, ez zaizkie emango beste batzuei, interesdunak horretarako baimenik eman ez badu. 15/1999 Lege Organikoak ezartzen duena betez, datuak eman dituenak eskubidea du datuak noiznahi
ikusteko, zuzentzeko, ezabatzeko eta haien aurka egiteko. Horretarako, eskutitz bat bidali beharko zaio IVAPeko zuzendariari honako helbide honetara: Donostia-San Sebastián kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.

