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EDITORIAL
El tiempo pasa rápido y nos llega de nuevo el momento de hacer 
un breve repaso de las actividades que desde esta Asociación se 
han realizado a lo largo del ejercicio que está finalizando.

En primer lugar queremos comentar las gestiones realizadas en 
busca de una continuidad de la cobertura médica privada de 
que dispone nuestro colectivo y que gracias al  último conve-
nio de Kutxabank se perdía a partir del 01.01.23 . Se han llevado 
a cabo numerosas gestiones con las diferentes compañías que 
ofrecen este tipo de  servicios  y siempre sin colaboración ni 
ayuda de empresa ni Sindicatos. El trabajo ha sido llevado a cabo 
totalmente por esta Asociación y como resultado , creemos ha-
ber logrado un buen acuerdo con el I.M.Q. , que alcanza a la 
totalidad del colectivo afectado. Este hecho era el compromiso 
fundamental que se marcó esta Asociación . Habéis tenido nu-
merosa información de la marcha del tema y del acuerdo defini-
tivo obtenido.. 

La afiliación en el nuevo Grupo creado por el I.M.Q. para nuestro 
colectivo, nos informan que es muy positiva, por lo que entende-
mos que la aceptación del acuerdo ha sido buena .

Otro objetivo importante que tenemos es la vigilancia y control 
de la marcha de nuestra HAZIA,, siempre dentro de nuestras po-
sibilidades. Trabajamos e intentamos defender los derechos del 
colectivo desde los órganos en los que participamos, vigilando 
las posibles inversiones del fondo. En un año tan agitado como el 
presente,  con situaciones como la guerra de Ucrania que ha alte-
rado notablemente la situación de los mercados, problemas con 
electricidad y carburantes, subidas constantes de precios, infla-
ción, posible recesión,  etc,,,,  la rentabilidad de nuestra E.P.S.V., 
como la del resto de fondos,  se ha visto afectada notablemente 
con importantes oscilaciones y pérdidas que afortunadamente, 
se han ido ajustando hacia el final del ejercicio. Tenemos la es-
peranza de que el cierre del año todavía esté más ajustado y 
controlado.

Nos parece oportuno e interesante  comentar que HAZIA com-
parativamente con el resto de fondos, ha obtenido una mucho 
mejor evolución  y resultado final. Como siempre tendréis abso-
luta información por nuestra parte .

Se ha retomado con renovado interés el tema de los viajes , or-
ganizando y llevando a cabo unos cuantos con resultado muy 
satisfactorio. El Grupo de Viajes de la Asociación está muy activo 
y tiene en preparación viajes muy interesantes, que esperamos 
sean del agrado del colectivo.

Hemos firmado recientemente la continuidad del contrato con la 
Unión de Consumidores que además de las numerosas reclama-
ciones gestionadas contra los cárteles de coches, están a vuestra 
disposición para cualquier consulta .

Para finalizar queremos recordar y comentar que organizamos 
eventos como la Asamblea General  y la Comida de Fin de Año, 
celebrada recientemente, en las que nos gustaría poder  contar 
con mayor presencia de nuestros asociad@s 

Nuestros mejores deseos de Felicidad para vosotr@s y vuestras 
familias en estas Fiestas Navideñas .

EDITORIALEA
Denbora azkar igarotzen da, eta amaitzen ari den ekitaldian 
zehar Elkarte honek egin dituen jardueren errepaso labur bat 
egiteko unea iritsi zaigu berriro.

Lehenik eta behin, gure kolektiboak duen estaldura mediko 
pribatuaren jarraipena lortzeko egindako gestioak komentatu 
gura ditugu, Kutxabanken azken Hitzarmenari esker 23.01.1etik 
aurrera galdu egiten baitzen. Gestio ugari egin dira horrelako 
zerbitzuak eskaintzen dituzten konpainiekin, betiere enpresa-
ren eta sindikatuen laguntza barik. Lana, hasi eta bukatu, Elkar-
te honek egin du, eta, ondorioz, uste dugu akordio ona lortu 
dugula I.M.Q.rekin, ukituriko kolektibo osoa hartzen baitu. Hori 
zen Elkarte honek bere buruari ezarri zion funtsezko konpromi-
soa. Informazio ugari izan duzue gaiaren martxari eta azkenean 
lortutako akordioari buruz. 

I.M.Q.k gure kolektiboarentzat sortu duen Talde berrian afilia-
zioa oso positiboa dela jakinarazi digute, eta, beraz, uste dugu 
onarpen ona izan duela akordioak.

Gure beste helburu garrantzitsu bat gure HAZIAren martxa 
zaintzea eta kontrolatzea da, betiere gure aukeren barruan. 
Parte hartzen dugun organoetatik kolektiboaren eskubideak 
defendatzen saiatzen gara, funtsak egin ditzakeen inbertsioak 
zainduz. Aurtengoa bezalako urte nahasi batean ─Ukrainako ge-
rrak nabarmen aldatu du merkatuen egoera, elektrizitatearekin 
eta erregaiekin arazoak izan dira, prezioen igoera etengabeak, 
inflazioa, balizko atzeraldia, etab.─, gure BGAEaren errenta-
garritasuna, gainerako funtsena bezala, nabarmen hondatu da 
gorabehera eta galera garrantzitsuekin, baina, zorionez, ekital-
diaren amaiera aldera egoera doituz joan da. Urte-amaieran are 
doituagoa eta kontrolatuagoa izatea espero dugu.

Egokia eta interesgarria iruditzen zaigu aipatzea HAZIAk, gaine-
rako funtsekin alderatuta, askoz ere bilakaera hobea izan duela 
eta azken emaitza hobea lortu duela. Beti bezala, informazio 
guztia izango duzue gure aldetik.

Interes indarberrituarekin heldu zaie bidaiei, eta oso emaitza 
ona izan duten batzuk antolatu eta gauzatu dira. Elkarteko Bi-
daia Taldea oso aktibo dago eta oso bidaia interesgarriak ari da 
prestatzen, elkartekideen gustukoak izatea espero dugu.

Berriki sinatu dugu kontratuaren jarraipena Kontsumitzaileen 
Batasunarekin. Izan ere, auto-kartelen aurka kudeatutako erre-
klamazio ugariez gain, zuen esanetara dago edozein kontsulta 
egiteko.

Amaitzeko, gogoratu eta komentatu gure Batzar Nagusia eta 
Urte Amaierako Bazkaria, duela gutxi egina, bezalako ekitaldiak 
antolatzen ditugula. Ekitaldi horietan gure elkartekide gehiago 
izatea gustatuko litzaiguke. 

Gabon-jai hauetan, zorionik handiena opa dizuegu zuei eta 
zuen sendikoei.

BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA

Zorionak eta urte berri on!!!
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2022ko argazki lehiaketa:
irabazleak

2 azaroa, 2022 I asojubi

Behin epea amaituta, hauek izan dira bozkatuenak.

Puesta de sol en el Serantes  Egilea: Emilio Ramos Zabala

San Mamés desde el cielo                                                                                                Egilea: José María López Guerediaga

2. SARIA

1. SARIA

agazkiaargazkiaagazkia



4 7 abendua, 2022 I Juan Carlos Ruiz de Villa
2022ko GABONAK
Camino jacobeo  Egilea: Ignacio Idoate Carvajal

3. SARIA
agazkiaargazkiaagazkia

BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA

Abenduaren hasieran gaude, eta honekin batera datoz, 
berriro ere, Gabon edo Eguberrietako jai oso maitatuak eta, 
aldi berean, beldurgarriak. Jai hauek direla-eta, aurten ere 
seme-alabekin eta iloba edo bilobekin elkartuko gara, baita 
senide eta lagunekin ere, eta horietako batzuk egun berezi 
hauetan bakarrik ikusten ditugu agian. 

Gutako askok, datozen ekitaldiei eta harremanei aurre egite-
rakoan, agian berriro pentsatuko dugu azken bi urte hauetan 
gertatutako guztian, ziurgabetasunez eta kezkaz beterik 
igaro ditugu eta.

Lehenik eta behin, pandemiak familiarteko, lagun eta 
lankideak eroan zizkigun hilabete latz haietaz. Egoera hark 
hausnarrarazi eta pentsarazi zigun solidarioagoak izan behar 
dugula, eta eguneroko bizitza ahalik eta modurik anaikorren, 
alaien eta zoriontsuenean bizitzen saiatu behar dugula. Baina 
hilabete haiek igaro ostean, gure ohiko geurekoikeria eta 
desadostasunetara itzuli gara. Eta horien guztien ondorioz, 
liskarretara itzuli gara, eta, kasu batzuetan, gerrak ere sortu 
dira, hala nola, orain Ukrainari eraso egiten diona eta Euro-
pako gainerako kontinentea mehatxupean daukana. 

Gutxi batzuen berekoikeriak eta askoren luzaroko isiltasunak 
eraman gaituzte liskar horietara. Isiltzearen, onartzearen on-
dorioz ─askotan zer esango duten beldurragatik edo guztion 

ongiaren defentsarako ekintza eta jokabide jakin batzuek 
horiek egiten dituztenei ekar diezazkieketen ondorio fisiko 
edo ekonomikoengatik─, desiragarriak ez diren egoeretara 
eramaten gaitu inozoak, difamatzaileak edo erasotzaileak. 
Gaizkiaren aurrean isilik egotea da gaitza bera. Hitz horiek, 
Hitlerren aginduz, Bavariako Flossenbürg kontzentrazio-es-
parruan urkatu zuten Dietrich Bonhoeffer teologo luteranoak 
esan zituen.

Ematen du gizakiaren eromenaren aurrean Jainko Haurrak 
etorri behar duela berriro ere bake-mezu bat ekartzera. Eta 
gogoraraztera denok, denok salbuespenik gabe, elkarren 
senide garela arraza eta kolore bereizketa barik ─nahiz eta 
batzuek, beren jaioterriagatik, beste batzuk baino eskubide 
gehiagorekin jaio direla uste izan oraindik─ eta, beraz, ez 
dagoela borrokarako eta esplotaziorako arrazoirik.

Umiltasunetik gogorarazi gura dizuegu etorriko den haurrak 
Bake eta Maitasun mezua ekarriko duela mundu guztia-
rentzat, eta festa hauek familia-batasuna eta lagunekiko 
harreman ona areagotzeko balio izan dezatela. Laster amai 
daitezela gerra guztiak eta ongia berriro garaile izan dadila 
gaizkiaren gainetik.

Maitasun guztiarekin, Eguberri on!
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Urriaren 20an egin genuen Santanderrera iraga-
rrita zegoen txangoa.

Ez da erraza izaten helmuga bat aukeratzea. 
Egun bateko txangoa bada, 1,30 eta 2 ordu bai-
no gutxiagoko distantziara egon behar duela 
uste dugu. Eta iruditzen zaigu leku berririk, ikusi 
beharrekorik, ez dela geratzen.

Hori dela eta, antolatzaileon lana izaten da ba-
tez ere kalitate handiko helmuga atsegina bilat-
zea, kalitate handikoa egingo ditugun ikustal-
dietan bai  gidariei eta bai bazkalduko dugun 
jatetxeari dagokionez.

Baina hori ez da beti erakargarria gertatzen, eta, 
zalantza barik, oraingoa izan da kasu argi bat: 51 
pertsona txangoan, baina Bizkaian 1.350 afiliatu 
baino gehiago daude kolektiboan, eta horiekin 
senitarteko eta lagunak ere joan daitezke, gaine-
ra.

Beraz, egindako eskaintzan berriro porrot egin 
dugula uste dut. Sagardotegiek bakarrik funtzio-
natzen dutela dirudi.

Mesedez, zuen ideiak eta iradokizunak asoju-
bibbk@gmail.com helbidera bidaltzeko eskat-
zen dizuegu hemendik.

SANTANDERRERA 
TXANGOA

14 azaroa, 2022 I Jorge Ibor



GARAPENA
Helmugari eta programari eguraldiak ere 
lagundu zien, bikaina izan baitzen.

Uste baino minutu batzuk beranduago 
irten ginen. Izena eman zuen pertsona 
batek osasun-arazo larria izan zuen au-
rreko gauean. Autobusean -egia esateko, 
berri-berria zen- zain egon ginen, abia-
tu egin behar genuela pentsatu genuen 
arte.

Bidaia, ondo, arazo barik.

Behin Santanderrera iritsita, Bahia hotele-
ra joan ginen, eta han kafe onak atera ziz-
kiguten, industriala ez zen gozogintzako 
produktuekin.

Ondoren, Botin Zentrora joan ginen, 
eta han bi taldetan banatu ginen bisita 
gidatua egiteko.  Eraikinari buruzko azal-
penak jaso ostean, hango erakusketa na-
gusia ikusi genuen: Damián Ortega. Inte-
resgarria, orijinala eta dibertigarria.

Patxadaz, autobusean abiatu ginen Mag-
dalena jauregira, eta bertan genuen zain 
Gonzalo, gidari bikaina, Ikea bidaia-
agentziako Joserrari esker kontratatu ge-
nuena. Atal honi buruzko guztia zuen 
prestatua, baita turisten autobus bat jau-
regira sartzeko ateraino iritsi ahal izateko 
salbuespena ere.

Bisita atsegina izan zen, eta jauregiaren 
eraikuntzaren nondik norakoak eta hura 
eragin zuena, han gertatutakoa eta egun-
go jarduera ezagutzeko balio izan zigun.

Bahia hotelera itzuli behar genuen ba-
zkaltzeko. Hautaketa bikaina izan zen. 
Ardo onek lagunduta janari on eta uga-
riaz gain, azpimarratu behar da ez zirela 
ezertan urri edo eskas ibili, eta ostalarit-
zako benetako profesionalen arreta oso 
ona izan genuen, eta haiek ere behar zi-
renak eta gehiago ziren.

Postre garaian itzuli zen Gonzalo, gi-
daria, eta han bertan hasi zuen Santan-
derren historiari buruzko hitzaldia eta, 
paseatuz, Matxitxakoren zoritxarra eta 
suteari eta hiri polit haren ondorengo 
garapenari buruzko guztia ere azaldu 
zituen.

Lasai-lasai, autobusera itzuli ginen, eta, 
bueltako bidaia erosoaren ostean, abia-
puntura iritsi ginen, programatutako or-
duan.

BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA
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HURRENGO TXANGOA
Parte-hartze handiagoaren zain jarraituko dugu. 
Hurrengoa, zelan ez, Gipuzkoako sagardotegi 
batera izango da otsailean.

Ideia gehiago ditugu martxan, besteak beste, 
hainbat egunetako txangoak beste autonomia-
erkidego batzuetara, eta horrela Euskaditik kan-
po bizi diren lankideak ere sartu ahal izango lira-
teke haietara. Bide batez, gure kolektiboarentzat 
agentzia espezializatuek antolatzen dituzten 
bidaietan izena eman dezaketela gogorarazten 
diet.

Eskerrik asko bertaratutakoei

 16 ZENBAKIA ELKARTEAREN ALDIZKARI
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Elkartearen
bazkaria 18 azaroa, 2022 I asojubi

Joan den ostegunean, azaroaren 3an, Elkartearen urteko bazkaria egin zen, eta aurrekoek baino 
parte-hartze txikiagoa izan zuen.

Hemen uzten dizkizuegu oroimenerako argazki batzuk
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1987ko urtarrilaren 14a

8 urria, 2022 I Fernando Urien

16:05
Lan egin ostean etxera iritsi naiz. Tripa-zorriak ditut orduak da-
ramatzadalako mokadurik probatu barik. Arratsaldeko laurak 
dira. Sukaldeko mahaiaren gainean, ohi bezala ordenatuta, pla-
ter bat dago, eta ondoan mahai-tresnak, ahozapiaren gainean. 
Babarrun-usainak sukaldea betetzen du eta nekarren gosea area-
gotzen dit. Emazteak irribarrea ezpainetan duela begiratzen dit. 
Sabelaren biribiltasunak ezin du haurdun dagoela disimulatu, 
laster beteko ditu bederatzi hilabete. Ez dakit zer daukan ama-
tasunak emakumeak ederrago eta atseginago bihurtzen dituena. 
Mahaian eseri eta zer moduz dagoen galdetu diot. «Odol-ga-
lera bat izan dut», erantzun dit apur bat kezkatuta. «Ez da egia 
izango!». Jatekoa ahaztu eta sabela ukitzera jaiki naiz. «Goazen 
ospitalera oraintxe bertan». Jaka eta autoko giltzak hartu eta 
prestatzeko esan diot. Nik zerbait jateko esan dit behin eta be-
rriz. Baina jada ez dut goserik. Eta nik, setati, medikuaren bila 
joan behar dugula.

16:25
Ospitalean gaude. Bera amatasun-kontsultara sartu da eta ni kan-
poan geratu naiz zain. Alde batetik bestera nabil, emaztearen 
berokia esku batean eta poltsa bestean dudala. Itxarongelan da-
goen erlojuak arratsaldeko lau eta erdiak markatzen ditu. Beste 
gizon bat, ilekizkurra, sofan eserita dago. Emakume baten arro-
pak ditu belaun gainean, eta erlojuari begiratzen dio etengabe. 
Korridorera noa eta irteerako aterantz gero. Eskuan daramadan 
berokia arrastaka doa pixka bat, eta, beraz, besartean hartu dut. 
Itxarongelara itzuli naiz. Gizonak erlojuari begira jarraitzen du. 
Bostak hogei gutxi dira. Beste buelta bat eman korridorean ba-
rrena eta berriro itzuliz naiz gelara. Bostak laurden gutxi dira. 
Sofan eserita zegoen gizonaren emaztea kontsultatik irten da, 
eta alde egin dute biek. Bostak hamar gutxiago dira. Berriro ko-
rridorera, sarrerako atera eta itxarongelara itzuli naiz. Arratsalde-
ko bostak. Sofan eseri eta berokia belaunen gainean utzi dut. 
Osagilea kontsultatik irten eta niregana hurbildu da dilatazio-
gelara eramango dutela esateko. Bigarren solairuan omen dago. 
Zaindari batek nire emaztearen gona, blusa, jertsea eta zapatak 
eman dizkit. Zapatak eskuineko eskuan hartu ditut eta arropak 
besoetan. Jantziek ozta-ozta uzten didate ikusten. Igogailuan 
erizain bati eskatu diot bigarren solairuko botoia sakatzeko.

17:25
Dilatazio-gelan sartu naiz eta bikote bakarra ikusi dut, oraindik 
ez dute nire emaztea igo. Erdi-urren dagoena agurtu dut, eta 
eskuaz keinu bat egin dit. Haren aurpegian irribarre behartu bat 
ikusten da, izerditan dago. Gizona neskaren tripako kurbadura-
ren atzean ezkutatzen dela dirudi. Belauniko edo otoitz egiten 
egongo da. Nire emaztea ohe batean sartu dute.  Berarengana 
hurbildu eta zer moduz dagoen galdetu diot. Orduan, erdi-
urren dagoen beste emakumea oihuka hasi da. Emaztea ikara-
tu egin da eta eskua hartu diot neureen artean.  «Erizaina, eri-
zaina!», oihu egin du neskaren triparen atzean ezkutatzen zen 
mutilak. Gizon garaia da, nork esango zuen!, bere bizilagunaren 
sabelaren atzean ezer gutxi zirudien. Erizaina etorri eta kanpora 
bidali nau. Nire emazteari agur esan eta berehala itzuliko naizela 

ziurtatu diot. Beste emakumearekin zegoen gaztea korridorean 
zehar dabil, urrats luze eta lasterrak eginez. Orain mutur batean 
dago eta orain bestean. Zorabiatu egingo naiz hainbeste mugi-
mendurekin. Aulki batean eseri eta aldizkari bat hartu dut dis-
traitzeko. Argazkiei begira nago, baina ez diot bakar bati ere 
erreparatzen. Medikuari esan behar diot nire emaztearen er-
ditzean egon gura dudala. Aldizkariaren orriak pasa eta berriro 
utzi dut mahai gainean. Urrats luzez zebilen gizona are lasterra-
go dabil orain. Korridorea oso motz geratzen ari zaio. Erizaina 
gelatik irten da eta gaztea hurbildu zaio arnasa estututa duela. 
Laguntzaileak behean dagoen itxarongelara joateko agindu dio, 
bertan baitaude erditzeko gelak. Hurbildu eta ea sar naitekeen 
galdetu dut. Pixka bat gehiago itxaron behar dut. Eseri eta erlo-
juari begiratu diot. Seiak eta hogeita hamabost dira.

18:45
Nire emaztearekin batera zegoena gelatik atera dute. Erizaina 
hurbildu eta emaztea ere eraman egingo dutela esan dit. Na-
hikoa dilatatu omen da. Arropa eman eta itxarongelara jaiste-
ko agindu didate, abisatuko didatela. Dena oso azkar gertatu 
da. Ez dakit non jarri hainbeste arropa. Itxarongelan dabil gazte 
zangaluzea mutur batetik bestera bueltaka. Arropa aulki baten 
gainean utzi eta albokoan eseri naiz. Erlojuari begiratu diot, zaz-
piak eta bost dira. Nirekin batera itxaroten dagoenak sprinterra-
ren antza du korridoreetan eta itxarongelan bueltaka. Zergatik ez 
ote da geldi geratzen apur bat? Urduri jartzen nau. Zazpiak eta 
hogei dira. Aldizkari bat hartu dut, gero beste bat eta beste bat. 
Ez dakit zer egiten dudan hainbeste aldizkari eskuetan ditudala. 
Denak begiratzen ditut, baina ez dut ezer irakurtzen. Megafo-
niaz entzuten da: «Idoia Rodriguezen senideak doazela 304. 
gelara». Hori ni naiz. Emaztearen arropa hartu eta lasterka irten 
naiz. Berokiarekin estropezu egin eta jantziak erori zaizkit. Urrats 
luzez dabilen gazteak haiek jasotzen lagundu dit eta zorte ona 
opa dit. Eskerrak eman dizkiot. Azkenean, jatorra ere iruditu zait 
gizona.

19:30
Gelara bidean, nire emaztea ohean daraman zaindariarekin 
topo egin dut. Emaztearen ondoan, ezkerreko bularraren eta 
besoaren artean bilduta, ume txiki-txiki bat dago.  Irribarretsu 
begiratu dit emazteak. “Zer moduz?” galdetu diot. Zaindariak, 
txantxa artean, hurrengoa neuk erditzeko esan dit. Sorbaldak 
goratu ditut. Umeak begiak itxita ditu eta eskuak mugitzen ditu. 
Nire semea da. Bitxia gertatzen zait! Nire semea. Ezin dut sinetsi! 
Nire hatz erakuslea umetxoaren eskuetara hurbildu eta ukitu egin 
dut. Ama oso pozik dago. Zaindariak une batez erretiratzeko 
esan dit, gelan sartzera doa.  Bakarrik utzi gaituzte. Emazteak 
bularra atera eta umetxoa hurbildu du titia har dezan. Bularra 
handiegia da hain izaki txikerrarentzat. Hala ere, berea balitz 
bezala hartu du eta indarrez xurgatu du. Ama eta semea unitate 
perfektu gisa ikusten ditut. Ohe ondoan eseri eta eskua eman 
diot emazteari. Gero, musu bat eman diot eta umeak eztul txiki 
bat egin du. Banandu egin naiz titia hartzen jarrai dezan. Biei 
begiratu eta oso lasai sentitu naiz. Dena primeran dago.

BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA



oraindik elkarrekin
lo egiten dute 13 abendua, 2022 I Juan Carlos Ruiz de Villa

1978. urtearen hasiera hartan, sartu berria nintzen gero desagertuko zen CAMBen maileguak izapidetzeko sailean, gaz-
tea nintzen eta artean eskarmentu bakoa merkataritza-kontu haietan. Maileguen, hipotekazko zein pertsonalen, izapide 
guztiak Zentralean egiten ziren, eta sukurtsalek ez zuten maileguak izapidetzeko ahalmenik.

Goiz polit batean, gure saileko salmahai eder baina hotz hartara, non bezeroak zutik artatzen ziren, ondo jantzitako 
gizon bat hurbildu zen, zahartxoa agian eta itxuraz oso pertsona ona. Nik beste aldetik hurbildu eta ea zertan lagun 
niezaiokeen galdetu nion, hark erantzun zidan ea han ematen al ziren maileguak, eta ea posible ote zen berari bat 
ematea. Berbetan hasi ginen eta esan zidan: “Begira, mailegu bat eskatu nahi nuke; izan ere, nik badut diru apur bat au-
rreztuta, nire bizitza osoko aurrezkiak dira, baina batzuetan txarto sentitzen naiz, zeren eta, zelan izan dezaket nik diru 
hori gordeta? Hori eta zuek maileguan utzi ahal didazuena nire semeari laguntzeko izango lirateke. Haien ezkon bizitza 
ez doa ondo, baina oraindik elkarrekin lo egiten dute, eta agian nik lagunduko diedanarekin beren artean konpondu 
eta harremanak hobera egingo du”. Mundu askorik gabeko gaztea nintzen, eta elkarrizketa hark zirrara handia eragin 
zidan. Bizitza osoa lanean eta ahaleginean eman ostean erretirorako diru pixka bat aurreztea lortua zuen gizon bat… 
errudun sentitzen zen hura edukitzeagatik! Inoiz ez zuenez ezer izan, orain ezinezkoa iruditzen zitzaion zerbait izatea, 
horregatik sentitzen zen errudun. Gainera, ‘oraindik elkarrekin lo egiten duten!’ semeari eta errainari laguntzeko, gizonak 
mailegua eskatu gura zuen haiei emateko. 

Zenbat maitasun zegoen pertsona harengan, bere erretiroko ongizateaz ahaztu baitzen, bere 
semeak eta errainak elkarrekin jarrai zezaten. Eta niri, orduan ezkon bizitzaren zirrikitue-
tan sartzen hasitako gazteari, bizitzako ikasgairik politenetako bat eman zidan.  

Eskaturiko mailegua eman zitzaion, esker oneko gizon hura gero 
behin baino gehiagotan etorri zitzaidan bisitan, eta 
jakin ahal izan nuen neurrian, bikote gazteak 
elkartuta jarraitu zuen, eta gizonak zo-
riontsu.

Beste barik, agur.   
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M
ahaia, bazkari berezi baterako prestatua, 
janariz gainezka dago. Ama nire ezkerrean 
eserita, aita mahaiburuan, bere eskuinean 
nire osaba eta aitaren arreba daude. Ma-
hai-zapiaren gainean, platerkada urdaiaz-

piko, zainzuriak, erretilu bat otarrainxka eta ogi txigortuz 
inguratutako pate-zati bat daude. Mahaiaren muturrean, 
zopa-ontzia eta burruntzalia kirtenetako baten gainean 
pausatuta.

Besarkadak, musuak eta zorionak behin eta berriz ent-
zun dira elkartu garen lehen uneetan. Orain dena lasai 
dago … harik eta osabak, harro-harro, gaur goizean bo-
toa ematera joan dela aldarrikatu duen arte. Amak erant-
zun dio horrek ez duela ezertarako balio, legez kanpoko 
erreferenduma dela eta ez doala inora. Osabak erantzun 
dio Kataluniaren independentziaren alde bozkatzera 
joan dela. Aitak ez entzunarena egin du eta ea otarra-
inxkak gustatzen zaizkien galdetu die. Amak esan du Ka-
talunia Espainia dela, eta boto horrek ez duela ezertarako 
balio. Izekok goiko auzokideaz galdetu du, bakarrik bizi 
den adineko emakumeaz.  Osabak dio «okupazioko po-
liziak» ez duela lortu herritarren aldarria isilaraztea. Aitak 
jaiki, burruntzalia hartu eta galdetu du: «Norbaitek gura 
du zopa?». Izekok esan dio bi “burruntzali” bete nahi di-
tuela, ozenki goretsiz: «Ze usain ona!». Amak dio herrita-
rren aldarria isildua duela legerik errespetatzen ez duen 
President batek.

Gauza berotuz doa. Amari, amorratuta jartzen denean, 
lepoko zaina handitzen zaio; orain lehertu egingo zaio-
la dirudi. Oihuak hasi dira: zopa nork nahi duen galdetu 
du aitak berriro, amak dio espainiarra dela katalan guztiak 
bezala, osabak ukabila itxita hatz luzea altxatu dio ama-
ri, eta ama Espainiako bandera mahai gainean zabaltzen 
hasi da.

Nik ez dut ezer esan, baina joan naiz bozkatzera. 
Montserratekin joan naiz. Berak eraman nau, baina ez dit 
axola. A zer bularrak dituen… Eskutik helduta eroan nau, 
arrastaka, «polizia hiltzaile, Espainiara ospa» oihukatzen 
zuen bitartean. Lepo edo samako zaina amari bezala 
handitzen zitzaion. Liskarretik aldenarazi gura nuen nik, 
baina berak harantz eramaten ninduen, iskanbilarik han-
diena zegoen lekurantz. Botoa eman ostean —ez dakit 
zer bozkatu dudan—, ni nintzen Montserraten eskutik 
tira egiten nuena leku hartatik irteteko. Baina hark oihu eta 
garrasi egiten zuen. Gustatu zait berari eskutik heltzea eta 
noizean behin besarkatzea, disimuluan gatazkatik aldent-
zeko egiten banu bezala.

Amak Espainiako bandera astindu du osaba-izekoen 
buru gainean, eta aita hura kentzen ahalegindu da, kostata bada ere. Ahotsek eta oihuek gela osoa bete dute. Izeko zopa hartzen 
ari da txoko batean, burua makurtuta.

Mahaitik altxatu eta komunera noa. Prakak jaitsi eta komunean eseri naiz. Zaratak motelduta geratu dira gela txikiko atetik harantzago. 
Montserrat biluzik irudikatu dut… bere izter guriekin… eskua ipurdian jarri eta nigana erakarri dut. Musu eman diot sabelean.  Aur-
pegia ukitzen didaten haren bularretaraino igo dut ahoa. Neure kontra estutu dut… bere ezpainak nabaritu eta musu eman diot, 
nire indar guztiarekin. Visca Catalunya Lliure!!…

“Kax-kax-kax… Zer egiten duzu hainbeste denbora komunean? Irten oraintxe bertan, mahaia jaso behar da eta!”.

Jaiki, prakak azkar jantzi eta ponpari tira egin diot disimulatzeko. Jangelara iristean, errekia oso-osorik dago mahai gainean. Zainzuri 
batzuk geratzen dira, otarrainxkak eta izekoren platera zopa pixka batekin. Aita leihotik begira dago, ama bandera jasotzen ari da, 
eta ni… jakin-minez geratu naiz.

PROCÉS-a
24 azaroa, 2022 I asojubi
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Istripua
14 iraila, 2022 I asojubi

Esnatzean, buruan kolpe bat hartu zuela konturatu zen Leonard, 
oharkabean eskua oinazea sentitzen zuen lekura eraman zuen eta 
hezetasuna nabaritu zuen; esku-ahurrari begiratzean odola iku-
si zuen, izutu eta zutitzen saiatu zen, baina gorputzaren zati bat 
autoaren karrozeria bihurrituan harrapatuta zeukan. Istripu bat izan 
zuen. Jiratzean, bere semearen gorputza ohatila batean konorte 
barik ikusi zuen, anbulantzian sartzen ari ziren. «Seme!». Ez zuen 
etsi, bere gorputza behartu zuen eta harrapatuta zegoen autoko 
burdina bihurrien artetik atera ahal izan zen. Anbulantzian sartu 
zen, ohatilan begiak itxita, zurbil, etzanda zegoen semeari lagun 
egiten. Leonarden bihotzak bere pultsua bizkortu zuen oroitza-
penaren argiekin. «Ez nuen inoiz kamioia aurreratzen saiatu behar, 
oso eguraldi txarra egiten zuen, gutxi ikusten zen…. Zer presa 
neukan?». Bere lokietan taupadak nabaritzen zituen, kolpez kolpe, 
eta erruduntasunezko hezeguneak eragiten joan ziren haren begi-
ninietan.

«Ene seme!». Bi hitz horiek zelanbaiteko beldurrez atera zitzaizkion 
ezpainetatik, ia mutu. Emeki-emeki pasatu zuen eskua mutikoaren 
aurpegiaren gainean, behin eta berriz, otoitz egiten ari balitz beza-
la: «Esnatu, seme! Esnatu, seme! Esnatu, seme!…».

Mutikoari, ohatilan etzanda, odol apur bat zerion bekokitik, ubel-
durak zituen aurpegian eta besoetan, begiak itxita zeuzkan. Sirena-
hotsak tinpanoak zulatu gura zizkiola ematen zuen. Semea, ordea, 
geldirik zegoen, kaleko hotsetatik eta ibilgailuaren astinaldietatik 
oso urrun bezala. Leonardek ezin zuen onartu mutikoaren absen-
tzia hura.

– Seme, entzuten didazu? Hemen nago zurekin, zure ondoan. Ent-
zuten didazu?

Mutikoak geldirik jarraitzen zuen, hotz, betazalak itxita eta azala 
zurbil. Euria hasi zuen, uraren kolpeak entzuten ziren anbulantzia-
ren karrozerian, eta bazirudien txapa doblatuko zuela txinparta-
hots ozenak.

– Gogoratzen zara Errege Magoek peluxezko hartz txiki bat ekarri 
zizuten urte hartaz? Kotoizkoa zirudien. Beso artean hartu zenuen 
eta ez zenuen gura inork ukitzerik. Zein zoriontsua zinen, seme! 
Txikia zinen, baina urte hartatik aurrera hartz txiki hark gauero lagun 
egin dizu, beti zure besoen artean. Ez duzu abandonatuko, ezta? 
Ez ezazu bakarrik utzi! Ireki begiak! Esnatu egin behar duzu.

Leonardek kontu handiz hartu zion eskua semeari, ez zegoen hotz, 
zainak taupadaka ari zitzaizkion, hori garbi nabaritzen zuen semea-
ren eskua bereen artean estutzen zuen bitartean, bizi-bulkada bat 
eman gura ziolarik.

Anbulantzia geldi geratu zen. Zaindari batek ibilgailuaren ateak 
ireki eta ohatila atera zuen mutikoarekin. Leonardek ahal izan zuen 

bezala jarraitu zien. Haren aita zela esaten zuen, baina ez zioten 
jaramonik egiten, entzungor egiten zioten. Denak mutikoari begira 
zeuden, konorte barik, gero eta zurbilago zegoela ematen bait-
zuen. Zenbait osaketa egin ostean, gela batera igo zuten. Leonard 
ez zen unetxo batez ere harengandik aldendu.

– Hobeto zaude? Osatu egin zaituzte. Zeure aurpegia ikusiko ba-
zenu… Orain garbi zaude, kolore hobea ere baduzu. Seme, esna-
tu, esnatu egin behar duzu, ezin diozu amari atsekabe hau eman. 
Ez zaitzala horrela ikus, hain geldi… hain lokartuta…

Leonardek semearen aurpegia laztandu zuen, harengana hurbildu, 
eta emeki-emeki, munduko konturik handienaz, musu eman zion 
masailean, haize leun baten gisara.

– Gogoan duzu kayakarekin joan ginenekoa eta, portutik aldenduta, 
olatu indartsu batek harkaitzen kontra bultzatu gintuenekoa? Uste 
nuen ez ginela handik onik aterako, baina haitzei helduta igo ginen 
lehorreraino. Gogoan duzu? Onik atera ginen hartatik, ezta? Hone-
tatik ere atera behar duzu, seme –ahots erlastua atera zitzaion ezta-
rritik… ahots hautsia–. Heldu bizitzari, ez amore eman, lehorrera 
iritsiko gara berriro.

Erizain bat sartu zen gelan. Ohe ondotik alde batera erretiratu zen 
Leonard.  Osasun-langileak seruma jarri zion mutikoari.

«Nire semea oso txarto egongo da, arreta guztiz zaintzen baitute, 
interes eta urgentzia handiz…».

Gela ilunpetan zegoen, leihoko pertsianak erdi jaitsita, eta isiltasu-
na pareta zurietan lerratzen zen mutikoa geldirik zegoen oheraino. 
Leonardek, ia igurtzi barik, maindireen gainetik ukitu zuen haren 
gorputz osoa, goitik behera. Zein geldi zeuden gorputz atal haiek, 
beste garai batean, jostari eta nekaezin, bizitzaren eta zalapartaren 
erakusgarri ukaezinak izandakoak. 

– Seme, entzuten didazu? Ezin zara horrela geratu, hain lokartuta. 
Badakizu? Beldurra ematen duzu… eta ez dut gura zure ama ikarat-
zea. Gogoan duzu zein kezkatuta egon zinen bera gaixotu zen ga-
rai hartan? Denbora asko samar eman zuen ohean, eta zu ez zinen 
haren aldamenetik aldentzen. Ez duzu zure ama kezkatzea nahiko, 
ezta? Irten egin behar duzu loaldi triste horretatik eta ezpainak mu-
gitu, hain irribarre handiz, non zure ama poztu besterik ezingo den 
egin zu ikustean.

Leonardek semearen gorputzaren ondoan pausatu zuen bere 
burua, eta hezetasun-ildo batzuk joan zitzaizkion sudurretik behe-
ra. Une hartan atea ireki eta Marta, bere emaztea, sartu zen. Leonar-
dek jauzi egin zuen oihu eginez gura gabe:  «Esnatu!»,  eta mutikoak 
begiak ireki zituen.

– Aita! Aita!

Marta ohera hurbildu zen eta, masaila laztanduz, 
erantzun zuen:

– Seme, aita ez dago.

– Aita! Aita! –mutikoak behin eta berriz.

Amak, bere aurpegi eroriarekin, erantzu-
ten zion:

– Aita ez dago, seme. Aita ez dago.

Hainbeste tematu zen semea, 
eta hainbeste ama tristea ere, 

non azkenean isildu egin 
baitzen mutikoa. Sabaira 
begiratu zuen pixka ba-
tean, eta gero, begi-niniak 
bustita, esan zion amari:

– Ama, ekarri peluxezko 
hartz txikia, berarekin lo 
egin gura dut eta.
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Myanmar
30 iraila, 2022 I Jorge Ibor

 PATUAREN DUALTASUNA
Edertasuna. Desberdina da eta, alderdi askotan, guk ordura arte 
ezagutu genuen guztian topatutakoa baino handiagoa. Baina miseria 
ekonomikoaren itsuskeriarekin eta, eremuen arabera, zikinkeria eta 
abandonuarekin nahasten da.

Bertako biztanle gehienak baliabidetan hain aberatsa den herrialde 
batean ikus daitekeen txiroenetakoak dira. Gutxi batzuk, eliteak osat-
zen dituztenak, oparotasunean bizi dira.  Gizarte-desberdintasunak 
muturrekoak dira.

Herritarrak oso irekiak eta atseginak dira.

Eliteak izan ezik, oso itxiak eta hurbilgaitzak baitira.

Integratzaileak eta bestearekiko (adibidez, gurekiko) begirunetsuak 
dirudite, baina hango etnia askoren arteko elkarbizitza zailean eta 
erlijio-fundamentalismoan oinarritutako arrazakeriak menderatu 
egiten ditu. Adibidez, birmaniarren jarrera supremazista shan-en 
aurrean eta rohingyei emandako tratua.

Haien natura gaindiezina da.  Baina ez dirudi zaintzen dutenik.

Hiriak gaizki kontserbatuta eta zikin daude herri-eremuetan, egoera 
tamalgarrian dauden etxeekin. Hala ere, oso ondo zaindutako pago-
da, estupa eta tenplu zoragarriz beteta dago herrialdea.

Haien erlijio nagusia (edo agian filosofia, beraiek dioten bezala) 
muturreko budismoaren modalitate bat da, eta hark gizarteetan 
duen eragina harlauza ikaragarria da. Nats-ak onartzeak eta gurtzeak 
zerbait hibrido bihurtzen du, inolako logika barik nire ikuspegitik.

Superstiziosoak dira, nik inoiz ezagutu bako mugetaraino.

Baina askoz gehiago dago:

Petrolioa, urrea, jadea… dute, baina gutxi batzuek bakarrik, oso 
gutxik, gozatzen dute.

Kolonialismo ingelesaren aurka borrokatu ziren eta Txinako kolonia-
lismoaren besoetan sartu dira.

II. Gerra Handian japoniarren tratu txarrak jasan zituzten, eta haien 
ibilgailu-parke ia osoa Toyota markara mugatzen da orain.

Jendea menderatu eta tiranizatzen duen armada dute, baina ezin 
du drogaren kartel handia menderatu..

Myanmar-era bidaiatzea beste mundu 
batera joatea da. Ez espazioan bakarrik.
Baita denboran, kulturan, ohituretan ere.
Jendearen onena (askorengan) eta 
okerrena (gutxirengan) ezagutzea da;
aberastasuna eta pobrezia, tirania eta 
ontasuna.
Myanmarrera bidaiatzea zirraragarria da. 
Gauza guztietan. Ez dirudi gure inguruneko 
herrialdea. Ez dirudi mende honetako 
herrialdea.
Myanmarrera bidaiatzea luxu bat da 
turistarentzat: Une bakar batez ere ezin 
egon hainbeste edertasun miretsi barik.
Egunero izan ziren gauzak, asko, atseginez 
harritu gintuztenak.

Behartuta sentitu naiz kontakizun 
hau idaztera, turismo-gida bat baino 
pertsonalago, biziago eta sakonagoa.

Komenigarria iruditu zait herrialde zoragarri 
eta sinestezin hura eta hango biztanleak 
sakonago ezagutzen eta ulertzen lagun 
dezaketen testuekin aberastea.

Javi eta Isabel izan ziren, berriro ere, gure 
bidaide paregabeak.
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 PROGRAMA
Ikea Bidaiak-eko Joserrak, bidaia berezien antolatzaile handi 
horrek, sortu zuen, gure gustuei erantzunez, guk laurok priba-
tuan egiteko

Ibilbidea
- Bilbao – Madrid - Hong Kong (hegazkinez)
- Hong Kong - Yangon (hegazkinez)
- Yangon - Mandalay (hegazkinez)
- Mandalay - Mingun - Mandalay (itsasontziz Irawadi ibaian   
  barrena)
- Mandalay - Monywua (autoz)
- Monywa - Bagan (autoz)
- Bagan - Popa Bagan mendia (autoz)
- Bagan – Mandalay - Heho (hegazkinez)
- Heho - Lago Inle (autoz)
- Inle lakua-  Loikaw (itsasontziz eta autoz)
- Loikaw – Kayar - Loikaw (autoz)
- Loikaw - Kakku pagodak - Heho (autoz)
- Heho - Yangon (hegazkinez)
- Yangon - Hong Kong – Londres – Bartzelona - Bilbo
   (hegazkinez)

 LOS PREPARATIVOS
Pasaporteak eta Bisak
Bi helmugetarako beharrezkoa zen pasaportea egunean izatea, 
herrialde bakoitzean sartu eta gutxienez 6 hilabete igaro eta 
geroko iraungitze-datarekin.

Myanmarri dagokionez, aldez aurretik sarrera-bisa bat lortu 
behar zen (Agentziak izapidetu zuen), eta nahitaezkoa zen 
herrialdera sartu ginen mugako puntu beretik irtetea.

Uste dut sei sarrera-puntu posible zeudela:  bi aireko 
sarbide, Yangon eta Mandalay; hiru lehorreko mugetatik, bi 
Thailandiarekin muga eginez eta bat Txinarekin; eta itsas sa-
rrera bat, aipatutako lehen hirian, oro har merkataritza-ontziei, 
ferryei eta gurutzaontziei erreserbatua.

Jakin genuen zailtasun handiak izango genituela bisa lortze-
ko, baldin eta “lanbide” atalean kazetari, idazle edo antzeko 
zerbait jartzen bagenuen.

Ez dakit gaur egungo egoera, azken estatu-kolpearen ostean.

Txertoak
Ez txertatzeko asmoa genuen. Baina Isabelek eskatuta, Gizarte 
Segurantzari galdetu genion eta, espero bezala, beren burua 
babestu zuten eta pakete osoa eraman genuen: tetanos (ni 
jarri berria nintzen), Hepatitis A eta B, Tifus eta osagarri gisa 
Malarone errezetatu ziguten malariaren profilaxi gisa: ez ginen 
erabiltzera iritsi.

Askoz lasaiago geratu ginen prebentzioarekin.

Sobratu zitzaizkigun botikak eta hoteletan eman zizkiguten 
higiene pertsonaleko osagarri guztiak gure gidariari (San Yu) 
eman genizkion. Guk baino gehiago behar dituzte.

Osasun-txartelak
Ez zegoen korrespondentziarik Gizarte Segurantzarekin. Hala 
ere, bazegoen IMQrekin Arag-en bidez hitzartutako estaldura. 
Nahikoa zen aldez aurretik ziurtagiri bat eskatzea.

Herrialde hartako osasungintzak gabezia handiak ditu. Yango-
nen bakarrik daude gutxieneko maila duten klinikak, herrialdeko 
klase aberatsen beharrizanak asetzeko sortuak. Denak gure 
aseguruarekin hitzartuta zeuden.

Beste hiriren batean arazoren bat izan bagenu, Yangonera 
eroatea lortzea izango zen garrantzitsuena. Eta gaia benetan 
larria izanez gero, onena Bangkogera iristeko modua aurkitzea

Beste aseguru batzuk
Begoren ama adintsua denez, erabat edo zati batean ezerezte-
asegurua egitea erabaki genuen. Kontratuaren estaldurengatik, 
bagenituen alderdi batzuk IMQ – Arag, Visa txartelak eta eze-
rezteko aseguru honek aldi berean estaliak.

Dibisak
Hango dirurik ezin da eroan jatorritik bi helmugetako bakar 
baterako ere. Euroekin joan ginen, baita AEBko dolar gutxi 
batzuekin ere.

Kontuan izan behar da ez dituztela onartzen apurtxo bat ere 
hondatuta dauden edo zaharrak diren billeteak. Helmugan 
egiaztatu genuen ez dituztela oso gogoko 100 €-koak edo 
gehiagokoak.

Moneta nazionala Kyat-a da, eta orduan trukea euro bat = 
1.450 zen; edozein leku identifikagarritan lortzen zen dirua, 
hala nola, truke-bulego urrietan edo bankuetan, baita ere 
identifikagarriak ez zirenetan, hiri handienetako dendetan, 
adibidez. Bi kasuetan aplikatutako trukea antzekoa zen. Ez dute 
agiririk eskatzen edo ematen. Eta txanponek oso balio txikia 
dutenez eta billeteak oso zenbateko txikietatik abiatzen dire-
nez, sorta ederra ematen dizute eragiketa bakoitzean.

Iberia Plus txartela
Iberia, Catay eta Dragonair, nazioarteko joan-etorriak egiteko 
erabili genituen aire-lineak, OneWorld taldekoak dira eta, be-
raz, Iberia Plus fideltasun-txartela hartzea erabaki genuen.

Ordu-diferentziak
Neguan, bidaiatu genuen garaian, 5 ordu eta erdi dira Myan-
marrekin.

Britainiarrek erabaki zuten Asiako hego-ekialdeko gune kolo-
nial hark guztiak ordu berbera izatea, hedadura gorabehera. 
Hori ezartzeko, Londres eta Mirzapur hirien arteko aldea 
kalkulatu zuten.

Klima
Garairik onenean joan ginen, lehor eta atseginenean, bero 
jasangarriarekin. Hala ere, 30 ºC eta 36 ºC arteko maximoak izan 
genituen.

Martxotik ekainera aise gainditzen dute 40 ºC eta batzuetan 
45 ºC.  Uztailetik urrira bitartean, montzoiak pairatzen dituzte, 
euri-jasa handiekin gutxienez 3 orduz egunean.

Jantziak
Neguko arropa hemen etxetik irtetean, udakoa Myanmarren.

Kasu egin genion eltxoen ziztadak saihesteko gomendioari eta 
kotoizko mahuka luzeko alkandora edo atorrak eroan genituen. 
Ikusi ahal izan genuen ez zela hainbesterako..
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Hizkuntzak
Myanmar… beste kontu bat da. Herrialdean 100 hizkuntza 
baino gehiago berba egiten dira, hainbat jatorritakoak. Hizkunt-
za nagusia Bamar etniarena da (birmaniera guretzat), 30 milioi 
biztanle inguruk hitz egiten dute; eta Shan da bigarrena, 3,2 
milioi hiztunekin.

Garai kolonialean, ingelesa zen Londresek inposatutako 
lehen aukera. Independentziaren ostean, “Sozialismorako 
Birmaniar Bidea” iritsi zenean, herrialdea “birmaniartu” egin 
zen hizkuntza aldetik, eta britainiar hizkuntzaren erabilera 
debekatu, nahiz eta, gaur egun, hiri garrantzitsuenetan berriro 
irakasten den.

Birmanieraren idazkerak eta ahoskerak mendebaldekoarentzat 
guztiz ulertezina egiten dute hizkuntza hura.

Bertoko joan-etorriak
Myanmarren garraioa oso merkea da, baina autobusak eta 
trenbide-sistema zaharrak, motelak eta zikinak dira. Taxietan, 
igo aurretik, zenbat kobratuko ziguten galdetu behar izaten ge-
nuen, eta tratuan saiatu. Gure gidariak aurreratzen zigun zenbat 
kosta zitekeen ibilaldia. Inoiz ez genuen lortu adierazten zigun 
prezioa ordaintzea. Hori du turista izateak.

Bertoko hegazkin-konpainiak nahiko berriak ziren, eta hegazki-
nek ere segurtasun-sentsazioa ematen zuten. Autobus-lineak 
bezala funtzionatzen zuten, ibilbide zirkularrekin, geldialdiak 
urrutiegi egin barik, eta bidaiariak igo eta jaitsi egiten ziren, 
eta barruan geratzen ziren aurrera jarraitu behar zutenak. Libre 
dagoen lekuan esertzen zara.

Itsasontziz ere ibili ginen garrantzitsuena den Irawady ibaian. 
Kasu horietan bidaiari bakarrak izan ginen.

 DATU BATZUK 

Myanmarko Batasunaren Errepublika “Birmania” anglizismoaren 
arabera ezagutzen da nazioartean, baina bi terminoek gauza 
bera esan nahi dute: Bamar-en lurraldea.

Bamar edo Burman etnia, mendebaldean ‘birmaniar’ izenez 
ezagutuak, da ezarpen handienekoa Myanmarren.

Jatorriz tibetarrak eta, seguruenik, mongoliarrak, badirudi duela 
3.000 urte iritsi zirela Ayeyarwady ibaiaren ertzera, eta VII. 
mendetik aurrera, Mon-en lekua hartu zutenean, talde nagusi 
bihurtu zirela.

Nahiz eta II. Mundu Gerra amaitu ostean birmaniar askok emi-
gratu

Thailandiara, Ingalaterrara eta mendebaldeko beste herrialde 
batzuetara, herrialdeko biztanleria osoaren gehiengoa izaten 
jarraitzen dute, gaur egungoaren % 68ra iritsiz, eta herrialdeko 
estamentu politiko guztiak menperatzen dituzte, batzuetan 
oso-oso gogor eta Erdi Aroko formekin.

Haien hizkuntza, indoeuroparra, herrialde osoan gehien hitz 
egiten dena eta erabilera ofizialekoa da, gutxiengoen 100 
hizkuntza baino gehiagorekin bizi delarik.

Budista sutsuak dira eta ‘nats’ izenez ezagutzen diren espiri-
tuen jarraitzaileak (horiei buruz zehatz-mehatz hitz egingo dut 
Popa mendiaren bisitari buruzko kapituluan)

Lonji edo gonarekin janztea gustatzen zaie, bai gizonezkoei, 
bai emakumezkoei.

Asiako hego-ekialdean dago. Ipar-mendebaldean Bangladesh 

eta India ditu mugakide, ipar-ekialdean Txina, ekialdean eta 
hego-ekialdean Laos eta Thailandia, eta mendebaldean Benga-
lako Badia eta Andalango itsasoa.

Birmania izen kolonialetik Myanmar-erako aldaketa 1989an 
nagusitu zen tokiko terminoen “erromanizazioa” indargabetzen 
zuen lege baten barruan. Normalean ez zituzten ondo hartzen 
Junta Militarrek ezarritako aldaketak, baina hura salbuespen bat 
izan zen.

Myanmar, batez ere, historikoki gerra zibil odoltsuetan elkarren 
aurka borrokatu diren herri eta arrazen batasun ezegonkorra 
da, beti ere gerra ostean garaileen errepresio oso gogorrak 
pairatuz.

Talde etniko garrantzitsuenak hauek dira: Birmaniarrak (biztanle-
riaren % 68), Shan (% 9), Karen (% 7), Rakhine (% 4), Txinata-
rrak (% 3), Indiarrak (% 2), Mon (% 2), etab.

Bere hiriburu administratiboa, duela urte gutxitik, Nay Pyi Taw 
da. Hango hiririk garrantzitsuena, alde handiarekin, Yangon da, 
aurreko hiriburua.

Myanmarko biztanleak oso superstiziosoak dira, egiaztatu 
ahal izan genuen eta liburu honetan irakurri ahal izango den 
legez. Horrek, gobernuburu ziren militarrek Yangongo portutik 
barrena inbasio iparramerikar bat gertatzeari zioten beldurrare-
kin batera, herrialdeko hiriburua aldatzea ekarri zuen, eta hori 
klase menderatzaileentzat onura handia lortzeko baliatu zen, 
landa-lurrak hiri-lur bihurtzean sortu zen espekulazio basatia-
ren ondorioz, Lermako dukeak Filipe III.aren erregealdian egin 
zuenaren antzera. 

Nazioaren administrazio-organoen nahitaezko lekualdaketa 
benetako kaosa izan zen.

2005. urtean gertatu zen hiriburu-aldaketa. Zehazki, 11. hilean, 
11. egunean, goizeko 11:00etan 11 ministerio lekualdatu ziren 
eta 11.000 kamioik armadako 11 batailoi eraman zituzten hara.

Zelanbaiteko antzekotasuna aurki dezakegu Bilboko Metroan. 
Hamar urte lehenago inauguratu zen, 11. egunean, 11:00etan, 
11 minutu eta 11 segundoan, baina gure kasuan erraz gogora-
tuko zen zerbait egiteko izango zela uste dut.

Herrialdeak 1948an Ingalaterrarekiko independentzia lortu 
ostean aldi demokratiko labur bat bizi izan zuen, baina gero 
erregimen isolazionista militarretan erori zen (ikus eranskina), 
eta aberastasun naturalak izan arren (petrolioa, gas naturala, 
urrea, jadea, zafiroak eta zur-baliabide garrantzitsuak), atzera-
pen itzela du bere garapenean.

Iritsi ginenean zegoen gobernua militarrek zaindutako “de-
mokrazia organiko” bat zen, eta hazkundearen aldeko apustu 
garrantzitsua gidatzen ari zen, azken urteetan % 7 ingurukoa 
baitzen urtean. Baina hain egoera txarretik abiatu denez, den-
bora luzea beharko du maila egokia lortzeko.

Tamalgarria bada ere, 2021eko otsailean, beste estatu-kolpe 
militar bat izan da, armadako buruzagiek ez baitzuten onartu 
beren alderdia barregarri geratzea hautestontzietan aurreko 
azaroan egindako hauteskundeetan, eta, nahiz eta gutxieneko 
ordezkaritza bat eta ministerio batzuk izan neurrira egindako 
Konstituzio batek ziurtatuta, egokia iruditu zitzaien aurrerapen 
sozial eta politiko guztiak apurtzea.

Antzeko zerbait gertatu zen 1980an askatasun-aldi labur baten 
ostean.

Jarduketa horretan argi geratzen da Txinak kolpistei ematen 
dien laguntza; izan ere, ez du Myanmarren duen nagusitasu-
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na galdu gura, probetxu ekonomiko handia ateratzen baitu 
handik.

Izan ginen garaian datu konparatibo esanguratsuenak honako 
hauek ziren:

   MYANMAR  EUSKADI  ESPAINIA

Eremua (Km2)  676.563  7.234  505.370

Biztanleria (mm.)  51,4  2,2  46,5

Per capita errenta $ USA  908  30.459  29.863

B.P.G. nominala      59.017  64.295  1.406.865

Haien pobreziaren adierazgarri da jendartean “gizendu egin 
zara” esamoldea adeitsu geratzeko erabiltzea, Indian ere ger-
tatzen den zerbait.

Lehen esan dudan bezala, bertako biztanleak oso supers-
tiziosoak dira, txinatarrak edo tibetarrak baino ere gehiago. 
Esate baterako, eskuinetik gidatzen dute, baina bolantea ere 
eskuinean daukate oraindik; horren ondorioz, gidariek ez dute 
ikuspenik aurreratzen hasteko, eta herrialde hartako zirkulazio-
kaosa areagotzen du, non, gainera, ezin konta ahala motorrek 
gura duten moduan zirkulatzen duten (Yangonen izan ezik).

Azken urteetan izan duten diktadore bat oso sineskeriatsu 
edo superstiziosoa zen. Haren konfiantzazko pertsonak go-
bernuan astrologoak, igarleak eta xamanak ziren, herrialdea-
ren egoera kaotikoa konpontzeko moduari buruzko aholkuak 
ematen zituztenak, ministroek eurek baino eragin handiagoa 
zutelarik.

1970ean, aholkulari horiek mandatariari aholkatu zioten, bo-
terea gal ez zezan, ingelesengandik jasotako tradizioarekin 
hautsi beharko zuela, eta, ondorioz, kaleetan eta errepidee-
tan eskuinetik zirkulatzeko agindu, baina britainiarrekin erabat 
ez hausteko, bolanteak alde horretan, eskuman, jarraitu 
beharko zuela.

Horrela, bere agintaldia errazagoa izango zela eta historiara 

pasatzeko aukera gehiago izango zituela ziurtatu zioten.

Horregatik, hiriko garraioek gidariaren laguntzaile bat eroaten 
dute, aurreratu dezaketen edo ez abisatzeko. Eta ateak ezke-
rrean daudenez, kontu handiz ibili behar da igo eta jaiste-
rakoan, errepidearen erdira irteten baita bidaiaria.

Dagokion ediktua abuztuaren 9an sinatu eta argitaratu zen; 
izan ere, hilabete bakoitzeko egun horretan bakarrik sinatzen 
zituen gobernu-dekretuak agintari hark, hori ere sineskeriaga-
tik.

Autobusak eta trenak egoera tamalgarrian daude. Zaharrak, 
deserosoak eta motelak dira. Hori bai, oso merkeak dira.

Motozikletak, gehienak txinatarrak, merkeak dira, 350 € inguru 
kostatzen dira, baina oso kalitate txarrekoak eta oso kutsagarriak 
dira. Mandalay bezalako hirietan, non milioi bat baino gehiago 
daudela esaten den, sortzen duten kutsadurak dena betetzen 
du.

Maila bereko bidegurutzeetan, ibilgailurik handienak du 
abantaila, eta tamaina berekoak direnean, muturra lehenengo 
sartzen duenak. Motorrak aparteko atala dira, maniobra sines-
gaitzak egiten baitituzte, eta kontrako noranzkoan ere zirkulat-
zen dute. Baina idi-gurdiek dute erabateko lehentasuna, haiek 
berera joaten baitira munduan beste inor ez balego bezala.

Maniobra guztietarako klaxona erabiltzen da. Eta maniobrarik 
ez badago ere bai. Zaratotsa erotzekoa da.

Ez genuen inor ikusi 60 kilometro orduko abiadura gainditzen, 
ezta errei bikoitzeko errepideetan ere trafikorik ez zegoenean. 
Errepideen egoerak, ia asegururik ez izateak eta zirkulazio kao-
tikoak oso-oso kontuz ibiltzera behartzen ditu.

Herrialdeak maiz izaten ditu argindar-etenak. Batzuk, laburrak, 
Bagan-en bizi izan genituen.

 EGUNEROKO BIZITZAKO XEHETASUNAK

Birmaniarrak, goi-kargudunak edo maila handiko hoteletan, 
adibidez ostalaritza sektorean, dabiltzanak izan ezik, ia beti 
txankletak jantzita ibiltzen dira, oso gutxitan zapatak.

Beren txiklea murtxikatzen dute: betel-hosto batzuekin beste 
produktu batzuk biltzen dituzte, eta emaitzak, mendekotasun 
edo adikzioa sortzeaz gain, hortzak kaltetzen ditu, kolore gorri 
desatseginez tindatuta geratzen direlarik. Hura murtxikatzeaz 
nekatzen direnean, tu egiten dute eta lurrean geratzen da 
orban odoltsu bat lez. Ez da atsegina turistak ikusteko. Haiek 
ohituta daudela dirudi.

Normalean, ura jendearen eskura egoten da kaleetan, doan. Ez 
da gomendagarria mendebaldekook edatea.

Ez da ohikoa birmaniar tea (te berde normala esne kondentsa-
tu pixka batekin) edo otorduetan ogiaren lekua hartzen duen 
arroz zuri egosia kobratzea. Oso arraroa da herri-jatetxeetan 
mahai-tresnen artean aiztoak aurkitzea, nahiz eta eskatu.

Besoari ukondotik heltzen diote. Ezin dira atzamarraz pertso-
nak seinalatu, ezta oinak Buda aldera direla eseri ere. Bi pisuko 
ibilgailu publikoetan, emakumeak ezin dira goikoan joan, haien 
oinak ezin baitira gizonen burua baino gorago egon.

Oro har, inork ezin du jendaurrean afekturik edo maitasunik 
erakutsi. Ez laztanik, ez musurik, ezta umeei ere.

Ofizialki ez dago arazorik gay eta lesbianekin.
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Erabat oinustu behar da pagoda, tenplu, monasterio edo bes-
te edozein esparru sakratutara sartzeko. Gure kasuan, bakoit-
zetik irtetean, berriro oinetakoak jantzi aurretik, higiene-zapitxo 
heze batzuk ematen zizkiguten oinak garbitzeko. Tamalgarria 
bada ere, leku haietako askotan zorua zikin-zikin egoten da.

Herrialdea nahiko utzia dago eta zikinkeria da nagusi bazter 
askotan. Horrek, etxe kalamastra, auto, autobus eta motozikleta 
zaharrekin eta larruazalaren kolorearekin batera (bertako biztan-
leei ‘buztinezko pertsonak’ deitzera iristen dira), hiri handien 
erdigunean erabateko pobrezia- eta abandonu-sentsazioa 
sortzen du, eta badirudi horrek ez duela alde handirik herrial-
deko gizarte-errealitatearekin.

Hori bai, pagodak eta tenpluak, utzikeria eta zoruko zikinkeria-
kasuetan izan ezik, distiratsu eta oso zainduta daude.

Erosketei dagokienez, dendak, modak eta mendebaldeko 
prezioak dituzten eta herrialdeko aberatsentzat diren merka-
taritza-gune berriak izan ezik, dena bat dator soldatekin, nahiz 
eta, ohi bezala, turistoi zerbait gehiago kobratzen diguten. 
Derrigorrezkoa da tratuan aritzea, nahiz eta kontuan izan behar 
den, batzuetan, monetaren trukea dela-eta (1.000 Kiat = 
0,70€), huskeria diren kopuruengatik borrokatzen garela.

Eskatzen dutenaren % 30 eta % 50 artean ordaintzea gomen-
datzen da.

Otorduei dagokienez, oso gutxi nabarmenduko ditut; izan ere, 
oro har, ondo etortzen zitzaigun tokian egiten genituen otor-
duak, normalean birmaniar sukaldaritza oinarri hartuta, pobrea, 
mina eta gopor itxurako plateretan zerbitzatua, batzuetan au-
rretiko barazki-saldarekin batera. Batez ere arrozean oinarritzen 
da, eta oilaskoa eta txerria ditu plater nagusi, plantxan behar 
bezala “erreta” ibaiko arrain pixka batekin batera.

Oro har, kakahuete-olioarekin prestatzen dute janaria.

Asko gustatu zitzaizkigun azoketan eta tabernetan gosaltzeko 
egiten dituzten txurroak. Pentsatzen dut nonahi dagoen arroz-

irinezkoak izango direla aipaturiko kakahuete-oliotan prestatuta. 
Ez dirudi errezeta horren alternatiba askorik dagoenik

Afariak, San Yu turismo-gidariaren aholkularitzarekin, hoteletan 
edo jatetxe “berezietan” egin genituen, eta orokorrean onak 
izan ziren, herrialdearen egoera ekonomikoa kontuan izanda.  
Lehenengo bi egunetan gure kontura izan ziren, gainerakoak 
bidaiaren prezioan sartuta zeuden.

Espero genuen, halaber, ingelesen kolonia ohia izanik, eta 
malariarekin bertan, gin-tonic onak prestatuko zizkigutela. Ez 
zitzaigun bururatu birmaniarrek garai hartako oroitzapen onik 
ez dutela eta ohitura horiek ez dituztela estimatzen. Horren 
ildotik, ingelesa ikastea ere ez zuten atsegin, baina hori hiri 
handietan, turismoaren etorrerarekin, aldatzen ari zen.

Dena den, ezin da hitz egin bisitatu genuen Myanmarri buruz, 
“Dama” edo “Anderea” aipatu barik. Aung San Suu Kyi, 1991ko 
Bakearen Nobel Saria eta Demokraziarako Liga Nazionaleko 
burua.

2021eko otsaileko estatu-kolpera arte, Gobernuko benetako 
presidentea zen itzalean, ezin baitzen titularra izan; izan ere, 
orduan militarrek idatzita indarrean zegoen Konstituzioan 
artikulu bat dago harentzat pentsatuta, agintari goren izatea de-
bekatzen diena atzerritarren alargun edo emazteei edo beste 
herrialde bateko pasaportea duten seme-alaben amei, eta bi 
zirkunstantzia horiek ematen dira Aung San Suu Kyi-rengan.

Haren aita, militarra hura ere, Birmaniako armada modernoaren 
sortzailea eta buruzagia izan zen. Lehen presidente demokra-
tikoa izanik, herrialdearen independentzia ekarri zuten nego-
ziazioen buru izan zen. Erail egin zuten, agintea kendu zion 
kolpe militarraren ostean.

Demokraziaren aldeko borrokalari nekaezina da Aung San Suu 
Kyi, eta, beraz, gobernua 50 urte baino gehiagoz okupatu 
duten diktadura militarren aurkakoa; bere askatasuna mugatuta 
ikusi du, etxean atxilotuta egon baita, herrialdea gobernatzen 
aurkitu genuen demokrazia herabea itzuli arte.

Ziurtzat jotzen da Bakearen Nobel sariak zigor handiago batetik 
libratu zuela. Joan ginenean 4 ministerio zuzentzen zituen eta 
Myanmarko presidentea, bere laguna izateaz gain, berak esan-
dako guztiari jarraitzen zion pertsona zen. Orain berriro etxean 
atxilotuta egongo dela uste dut.

Eta Myanmarren ezer baldin badago gauza guztien gainetik 
eta bizitzaren alderdi guztietan, BUDISMOA da hori. Erlijio 
ez-teista honi –edo, beste batzuen arabera, bizi-filosofiari– ka-
pitulu bat eskaintzen diot liburuaren amaieran.

 SAN YU
Uste dut beharrezkoa dela atal berezi bat egitea turismo-gidari 
bikain honentzat, maila apartekoa baitu.

Orain arte egin ditugun bidaietan gidari onak edo oso onak 
aurkitu ditugu, Moskuko esperientzia txar baten salbuespena 
izan ezik.

San Yu litekeen mailarik onenean dago ezaupideei eta horien 
transmisioari dagokionez, eguneroko jardueraren antolatzaile 
handia izateaz gain.

Zalantza barik, ahalegin handiak egiten dituen arren, hizkunt-
zarekin hutsuneak ditu.  Gaztelania oso urrun dago haientzat. 
Gramatika, hiztegia eta idazkera oso desberdinak dira.

Horrek batzuetan galdera konprometituei ez erantzuteko balio 
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ziola uste dut, batez ere erlijioari buruzkoak baldin baziren.

Baina San Yuk bidaiari ematen dion tratamenduan zerbait goi-
mailakoa dago. Xehetasun guztiak zaintzen ditu, une bakoitza 
gure gustuetara egokitzeko, edozein oharri jarraitzeko prest. 
Primeran enpatizatzen du.

Myanmarrera joateko asmoa izanez gero, komeni da aurrez 
berari idatzi eta aholku eskatzea.

 YANGON
Mendebaldean Rangun gisa ezagutua, Myanmarreko hiriburua 
izan zen 2005. urtera arte.  Gaur egun ere merkataritza aldetik 
hiririk garrantzitsuena eta populatuena da, 4.500.000 biztanle 
inguru baititu.

500. urte inguruan sortu zuten Mon etniakoek, garai hartan 
egungo herrialdearen hegoaldean nagusi zirenek. Hasieran 
Dagon izena izan zuen, hau da, “etsairik gabeko hiria”. Orduan 
Shwedagon pagodaren inguruan bizi ziren arrantzaleen herria 
baino ez zen.

Uste da Mon etnia Txinako hego-ekialdetik iritsi zela Birmaniara. 
Gaur egun, gutxi gorabehera, 1.200.000 pertsona bizi dira, 
batez ere, izen bereko eskualdean, mugakide dituela Anda-
lango itsasoa mendebaldean eta Thailandia ekialdean, non, 
gehiengoa izan arren, beste etnia batzuekin partekatzen duten 
lurraldea, batez ere nonahi dauden birmaniarrekin.

Haien hizkuntzak antzekotasun asko ditu Kanbodian nagusi 
den khemererarekin. Oso superstiziosoak dira, oro har, beren 
xamanaren oharrei jarraituz.

Bere oinarri ekonomiko nagusia arroza landatzea eta baso-
ustiapen edo basogintza da.

Myanmar britainiar protektoratua izan zen Birmania izenare-
kin 1824tik 1948ra. 1852ko bigarren anglo-birmaniar gerraren 
ostean, Rangun izenarekin, koloniaren hiriburu ekonomiko eta 
politikoa izatera pasa zen Yangon.

Hiriak, bere portuari esker merkataritza-gune garrantzitsu bihur-

turik, aberastasun handia izan zuen.

Bertan bizi ziren ingeles dirudunek beren seme-alabentzat 
eta, bide batez, konfiantza handieneko beren zerbitzarientzat 
irakaskuntza-sistema on bat izan zezan saiatu ziren. Esaten 
denez, 1900. urtean hango hezkuntza-maila Londresekoaren 
parekoa zen.

Garai hartakoak dira eraikin kolonial asko, eta gaur egun erakun-
de ofizialak daude gehienetan.

Nabari da inbertsioa dagoela auzo berriak eraikitzeko, batzuk, 
bereziki Lakuaren inguruan daudenak, luxu handikoak baitira, 
baina oso eremu behartsuez inguratuak.

Kaleak oso egoera txarrean daude, gaizki asfaltaturik eta zuloz 
beteta, eta argi eta garbi ikusten da agintariek zelako pobrezian 
sartu zuten herrialdea, batez ere diktadura-garaietan.

Espaloiak ere, berez oinezkoentzat ibiltzeko nahiko neketsuak 
dauden salmenta-postu eta “kale-jantokiengatik” (hiritarrek su 
txiki batekin janaria prestatzen dute, aurrez ordainduta, bitarte-
korik ez duten beste batzuentzat), oso egoera kaskarrean dau-
de kasu askotan, baita orekarako arriskutsuak izan daitezkeen 
zuloekin ere.

Hiriaren ikuspegi orokor batean deigarriak gertatu zitzaizkigun, 
besteak beste:

• Muino baten tontorrean zegoen Shwedagon pagoda handitik 
ikusmenean zegoen guztia.

• Sule pagoda, berez nabarmentzeaz gain, hiriaren erdigune 
zaharra eta errepide nazionalen 0 kilometroa markatzen 
dituena.

• Inguru pobre askoren eta aberats urrien artean aipaturiko 
kontrastea, nahiz eta fisikoki oso hurbil egon.

• Trafiko itogarria bide nagusietan, ibilgailu oso zaharrekin oro 
har, baina motorrik gabe, han debekatuta baitaude (leku 
bakarra Myanmarren).
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Debekua Junta Militarraren dekretuz egin zen, arrazoiaren 
ezelango azalpen barik.  Kondairak dioenez, une hartako 
agintariak, auto-ilara handi baten ondorioz amorratuta, agin-
du hori eman zuen bere bulegora iritsi bezain laster.

• Garraio publikoaren kalitate txarra, autobus oso zahar eta 
gutxirekin (hobetzeko bidean dagoen sistema) eta egoera 
tamalgarrian dauden burdinbideekin.

• Denda txiki ugari nonahi, salmenta-gune batzuk baita 
aparkatutako auto eta furgonetetan ere edo horretarako balio 
dezakeen edozein lekutan.

• Lehen aipatu ditudan kaleko janari-postu ugariak, mendebal-
dekoon urdailerako oso egokiak ez direnak.

• Askotan bero heze itogarria.

 YANGON (I)

Gure gidariak kontuan hartu zuen berandu iritsi ginela, eta hote-
lera zentzuzko ordu batean, 11:00etan, etorri zitzaigun bila.

Behar baino dezente lehenago jaiki ginen, ordutegi-aldaketa 
askorengatik eta gauzak ikusteko gogo handiagatik, zalantza 
barik. Gosaldu ostean, paseo bat eman genuen inguruetan, 
hurbil genuen trenbide gaineko zubi nagusia zeharkatuz (gelto-
kia nahiko gertu dago), eta Sule izeneko hiribide nagusira sartu 
ginen, portura iristeko gehien erabiltzen den bidera. Izena 
ematen dion pagoda politera hurbildu ginen, udaletxearen 
egoitza den eraikin kolonial distiratsua ondoan duelarik.

Paseo hartan adrenalina-igoera “estreinatu” genuen, hau da, 
espaloiz aldatzea hiribide handi batean, non, beste batzuetan 
bezala, semaforo oso urriek ez duten ezer askotarako balio.

Hitzartutako orduan hotelean geunden berriro, eta han San 
Yu gure zain zegoen eta esan zigun aurreikusitako programan 
plan-aldaketa bat egin behar genuela, eta Bogyoke Market edo 
Scott Market ospetsuaren bisitarekin hasi behar genuela eguna, 
hurrengo egunerako (astelehena) planifikatuta zegoen arren, 
ezinezkoa baitzen orduan, jendearentzat itxita egoten baita.

Bazar handi bat da, estilo kolonialeko eraikin batean kokatua, 
1926an eraikia George Scott gobernadorearen agintaldian.

Hoteletik irten eta lehenengo kalea eskuinera hartuta 200 bat 
metro egin genituen ezkerrera biratu eta trenbidearen gainean 
oinezkoentzat zegoen zurezko zubi batera iristeko. Gurutzatu 
aurretik, kaleko salmenta-postu batzuk ikusi genituen. Haietako 
batzuetan, imajina zitekeen edozein janari-mota saltzen zuten, 
probatu ez genituen kakalardo eta matxinsalto frijituak barne.

Itzuli behar genuenez, Isabelek –minak ez baziren– eta biok, 
haiek dastatzeko prest geunden bakarrak ginenez, pentsatu 
genuen hobe zela azken egunerako uztea, sabela kaltetzen 
baziguten ere. Azkenean ez genuen jateko aukerarik izan, it-
zultzeko orduan ohartu baikinen janari-postu haiek ez zeudela 
lehengo lekuan muntatuta.

Scott Market oso handia da. Galdu egin zaitezke hainbeste 
saltokiren artean. Kolorez eta ekialdeko ohiko usainez beteta 
dago, batez ere espeziez.

Oso zabala, kale perpendikularretan antolatuta, nahiko garbia 
iruditu zitzaigun kanpokoaren aldean. Bitxiak, arropak, oine-
takoak, artisau-lanak edo era guztietako jantziak neurrira ere 
eros daitezke, baita ohiko bazar, zoko edo azoka txiki bateko 
edozein objektu ere. Bide batez, errotulazio dezente dago 
ingelesez. Agian portura iristen diren marinelentzat.

Lehenik eta behin, dirua aldatu genuen gidariaren lagun baten 
dendan. Euro gutxi batzuen truke, goma batekin bildutako 
billete pila bat eman zigun, kasu honetan bere praketako polt-
sikotik aterata, lonjia baino praktikoagoa inondik ere zeregin 
horietarako.

Ordubete baino gehiago eman genuen esparru hartan barrena, 
ia ezer erosi barik, beste arrazoi batzuen artean, lehenengo 
eguna zenez eta hurrengoetan lekualdaketa asko egin behar 
genituenez, ez genuelako zamatuta ibili gura, eta, gainera, ez 
genekielako zer zen interesgarria, eta ez geundelako prezioeta-
ra ohituta, ez eta beharrezko tratuetara ere.

Pentsatu genuen azken egunean, astiarekin, izango genuela 
aukera berriro han lasai ibiltzeko, eta halaxe izan zen.

JARRAITUKO DU
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La Asociación y la Unión de Consumidores de Euskadi 
han renovado y ampliado por un año más el acuerdo de 
colaboración que tienen firmado y que se mantiene en 
los mismos términos en todos los apartados.

Por lo que se nos ha hecho llegar de nuestros afiliados y 
afiliadas, tanto en Euskadi como en el resto de Comuni-
dades Autónomas, el desarrollo hasta ahora ha sido muy 
satisfactorio.

Bilbao, noviembre de 2022

U.C.E.rekin
DUEN AKORDIOA
BERRITZEA 27 azaroa, 2022 I asojubi

 16 ZENBAKIA ELKARTEAREN ALDIZKARI

SARTUTAKO ZERBITZUAK
1 Kontsumitzailearen Informazio Juridikoko eta Kontsultei 

Arreta Emateko Zerbitzurako sarbidea, hau da, kontsumo-
arloko informazioa eman eta kontsultei erantzutea.

2 Kontsumitzailearen Defentsa Juridikoko Zerbitzurako sar-
bidea, hau da, aholkularitza ematea eta kontsumo-erre-
klamazioak izapidetzea epaitegietatik kanpo, kontsumo-
arbitrajea eta garraio-arbitrajea barne, bai eta kexak ere 
administrazio-erakunde eskudunen aurrean, eta, hala 
badagokio, kontsumo-erreklamazioen izapidetze judi-
ziala, horien zenbateko ekonomikoa 2.000,00 € (bi mila 
eurokoa) baino txikiagoa denean.

3 “EHKB”rekin lan egiten duten enpresek baldintza ekono-
miko onuragarrietan egindako peritu-txostenak eskuratze-
ko aukera.

– Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo:

1 Kontsumitzailearen Informazio Juridikoko eta Kontsultei 
Arreta Emateko Zerbitzurako sarbidea, hau da, kontsumo-
arloko informazioa eman eta kontsultei erantzutea.

2 Kontsumitzailearen Defentsa Juridikoko Zerbitzurako sar-
bidea, hau da, aholkularitza ematea eta kontsumo-erre-
klamazioak izapidetzea epaitegietatik kanpo, kontsumo-
arbitrajea eta garraio-arbitrajea barne, bai eta kexak ere 
administrazio-erakunde eskudunen aurrean.

Elkartekideak zuzenean eskatuko ditu kontsumo-arloko zer-
bitzuak, horretarako elkartekide dela egiaztatzen duten da-
tuak eman beharko dizkio “EHKB”ri, eta “EHKB”k gure Elkar-
tearekin egiaztatu ahal izango du eskatzailearen alta-egoera.

Zerbitzu hauek erabiltzen dituzunean, mesedez, emaguzu 
jasotako arretari buruzko iritzi edo gogobetetze-mailaren 
berri, baita sortzen den edozein gorabeheraren berri ere, 
mezu elektroniko bat bidaliz hona: asojubibbk@gmail.
com

HARREMANETARAKO DATUAK
Euskal Herriko Kontsumitzaileen Batasuna – EHKB

Alameda de Recalde, 31 – 1º Dpto.1, 48004-Bilbao
Telefonoa: 94 4215559
Email: bizkaia@euskadikokontsumitzaileak.com
Web: euskadikokontsumitzaileak.com/es
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EROMEN
LINGUISTIKOA
¿A dónde nos conduce este nuevo lenguaje que los “medios” y alguna política ile-
trada nos han impuesto y que los que tenemos una cierta edad tenemos que acep-
tar y/o soportar? Aunque no se pueda vivir de espaldas al tiempo porque el idioma 
debe ser algo vivo, no tiene por qué ser estático, pero tampoco puede ser un cajón 
de sastre (desastre)  donde vale cualquier ocurrencia que se le venga a la cabeza 
a cualquier/a indocumentado/a y que se haga viral (virológico, virulento, purulento, 
sinónimos) en las archifamosas redes sociales. Hay muchas más palabras que éstas 
que indico en las siguientes líneas. Pero para muestra vale un botón. No le busquen 
significado al relato; no tiene ninguno.

BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA
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EROMEN
LINGUISTIKOA

23 urria, 2022 I Javier Campo

Toda una semana de trabajo esperando la llegada del finde. Cambiar  las rutinas, abandonar el streaming 
por un momento, escuchar en soledad la banda sonora de mis pies haciendo running que me permi-
ta desconectar cuando al cansado sol le cueste ya calentar el cielo, llegue la noche y su acompasado 
sonido rompa la quietud que me rodea. Atrás voy dejando el entorno al que pertenezco y mientras me 
adentro en un bosque inanimado, arrastro mis pies entre la espesa alfombra de hojas. Me abstraigo. Me 
fundo con el paisaje que va perdiendo punch  según van cayendo los colores. Y, por momentos, mis sen-
tidos estimulados por un entorno fantástico y sorprendente, comienzan a manejar un banquete de nuevas 
sensaciones como si estuviese presente en una exposición inmersiva. Y me estremezco mire hacia donde 
mire forzando ya la mirada.

Una serie de imágenes grises me acompañan y me cercan. Son con las que a diario nos bombardean las 
mass media. Y pienso que nos estamos cargando el planeta, que en breve no voy a tener un lugar donde 
aislarme del buenismo de gentes que no merecen la pena, del postureo de personajes que no engañan a 
nadie, de las guerras y guerrillas unas del machismo reinante y otras del hembrismo emergente, dos caras 
distintas de la misma moneda, porque la sostenibilidad  de la que dependemos se está yendo al carajo 
y porque hemos sido incapaces los humanos y las humanas de cubrir nuestras actuales necesidades sin 
comprometer los recursos básicos de las generaciones futuras.

¡Tan difícil es el utilizar la conectividad entre personas sin tener que usar los medios materiales que la 
informática ha puesto a nuestro servicio y no al revés! Si a ello le sumamos la organicidad que nos marca 
la naturaleza, podríamos llegar a desechar por completo los lujos identitarios de los que hacen gala los 
papichulos. De esta manera no tendríamos que estar inventando zascas ni trampantojos que sirvan de 
engaño visual para aquellos que les guste guasapear o conflictuar con alguien al que ni siquiera conocen 
con la intención de hacerlo viral y trending topic y ganarse una pasta porque, por arte de birlibirloque, 
tontos ha habido siempre,  se han convertido en influencer.

Esto no quita para que algunos miembros y miembras del género humano, de esos que viven en un 
casoplón y que además de tener esposa o esposo tienen amigovios y amigovias, estén todavía hoy en 
día a gusto en situaciones en las que el sexismo lo inunda todo, la cosificación no esté mal vista y que la 
sororidad les suene a lenguaje chinesco. Pero son los primeros, el capitalismo más irruptivo se impone, en 
monopolizar la tecnología más disruptiva, ya que aparece como un avance que transforma todo lo que 
parece viejo en precario, cuando lo ideal sería todo lo contrario, que el cambio sea inclusivo para alcan-
zar una resiliencia donde la persona se pueda adaptar de manera positiva a las situaciones adversas.

Pero si lo que de verdad queremos es homogeneizar esta sociedad en la que nos ha tocado vivir, quizá 
debiéramos estar buscando una lideresa, una coach que no nos conduzca hacia la distopía catastrofista 
a través de la transversalidad, empezando por desterrar  la aporofobia como medio para llegar a una paz 
que signifique igualdad entre géneros y de clase para que, de esa manera, el máximo de personas pue-
dan alcanzar su empoderamiento.

En estos tiempos, aunque nos parezca que hemos alcanzado la era de los y las pos, -la posverdad, la 
posmodernidad, los podcast-, la misoginia sigue muy presente, poco ha cambiado en siglos, los pogro-
mos siguen apareciendo en todos los telediarios, los feminicidios copan las estadísticas, mientras a estas 
y estos a las y los que les encanta ser un dibujo fuera del margen o a aquellas y aquellos a las que les 
satisface invertir su tiempo en un cronopio y les encanta el crossover de mixtura entre la música clásica y 
la popular se esfuerzan en conseguir una serendipia que les lleve al Olimpo tiktokiano.

Al final, y a las pruebas  me remito, lo que funciona, lo que nuestra sociedad demanda es la individuali-
zación de una raza humana borracha de orgullo, una especie de solipsismo que nos libre de la globaliza-
ción que, a pesar de lo que nos dicen los expertos, nos está llevando a la ruina del planeta.

¿Es útil o inevitable usar esta serie de palabros para decir que este mundo se va a la mierda?

Por cierto, lo reflejado aquí no tiene nada que ver con mi forma de sentir, pero este menda sólo es un 
coleccionista de relatos, me dedico a cazar historias lo más plenas de matices que me es posible. El que 
piense que esto que he escrito es una solemne majadería que se abstenga de escribirme. Le doy la razón. 
¡Es lo que hay!
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ertasviajesoferta

B the travel brand y esta Asociación hemos renovado el acuerdo en vigor para su aplicación a lo 
largo del 2023 en los siguientes términos:

DESCUENTOS
5% de descuento directo para programas de paquetes mayoristas generales del mercado. Excep-
tuando el programa propio de +55.

7% de descuento directo en paquetes de viajes mayoristas propios (Catai, Travelplan, Quelonea, 
Jolidey, Viva Tours, Special Tours)

CLIENTES PREMIUM
Los afiliados y afiliadas a esta Asociación vamos a ser considerados como CLIENTES PREMIUM de B the 
travel brand lo cual supone contar con un nivel superior más personal e individualizado de atención, 
asesoría, diseño y contenido de cada viaje.

NOTA: las oficinas Premium de B The Travel Brand no atienden IMSERSO. Quien lo desee se pue-
de poner en contacto con Gema (tfno: 944272220) de la oficina de B The Travel Brand en Bilbao, calle 
Dr. Areilza junto a Gran Vía.

DATOS DE CONTACTO
María Rodrigo Manso
Gran Vía Don Diego López de Haro, 56 – 48011 Bilbao.
Teléfono: 946 83 52 93
Email: mj.rodrigo@bthetravelbrand.com
www.premiumbthetravelbrand.com

RENOVACIóN DE 
ACUERDO CON B 

THE TRAVEL BRAND 
(2023) 

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31.12.2023
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acionesofertasrecomenda
OFERTA DE

NARANJAS Y
MANDARINAS

(HASTA MARZO/ABRIL 2023)
10 azaroa, 2022 I por Jorge Ibor

nos envía para nuestros asociados la siguiente oferta de naranjas y 
mandarinas a domicilio de “taronges de la vall bona”. Origen: Va-
lencia (Comarca Camp de Turia)

10% DE DESCUENTO (con envío gratuito) en los productos siguien-
tes

Promoción válida hasta final de la campaña 2022-23 (marzo-abril 
de 2023 en función de las condiciones climatológicas)

Comienzo de la campaña: semana del 14 de noviembre de 2022

NOTA: Se mantienen los precios de la temporada pasada pero 
debido a las nuevas condiciones de las tarifas de  transporte, 
los envíos son de 9 kg de naranjas/mandarinas por caja.

¿Cómo obtener la oferta?

1. Visita www.tarongesdelavallbona.com y entra en “Tienda” 
(parte superior derecha).

2. Realiza la compra y cuando hayas finalizado ves a la cesta/carrito 
(parte superior derecha de la pantalla) donde podrás confirmar las 
unidades que deseas. Para aplicar el descuento indica el «Código 
de cupón” que habrás recibido en el correo que te hemos enviado 
y pulsa “Aplicar cupón”. Puedes hacer cambios en tu compra, pero 
recuerda pulsar “Actualizar carrito” para obtener el precio final.

3. Finalizar la compra. Métodos de pago: Tarjeta de crédito/debido 
y PayPal.

El código de la promoción se ha enviado por correo electrónico 
a todos los socios. En caso de no haberlo recibido, contactar con 
la Asociación.

Condiciones de compra

• Comienzo de la campaña: semana del 14 de noviembre de 2022

• Entregamos los pedidos semanalmente para garantizarte el míni-
mo tiempo desde la recogida del árbol hasta su entrega. Recoge-
mos pedidos hasta los martes por la tarde (14:00h). El envío de las 
naranjas lo realizamos los miércoles y el jueves llegarán a tu casa. 
En cuanto recibamos tu pedido, te enviaremos un e-mail con la 
confirmación.

Información de origen y calidad

Los huertos de los que provienen las naranjas están ubicados 
en la comarca del Camp de Túria, en los términos municipales de 
La Pobla de Vallbona y Llíria. La producción de cítricos en esta 
comarca es considerada como una de las mejores en calidad de 
toda Valencia.

En taronges de la vall bona realizamos una selección de las me-
jores naranjas que nos ofrecen año tras año nuestros árboles, y se 
envían antes de las 24 horas de haberse recolectado, con lo que 
aseguramos la máxima calidad. No realizamos ningún tratamien-
to post-recolección; tras recibir tu pedido, recogemos las naran-
jas y te las enviamos.

Nos importa la calidad, por eso nuestras naranjas no han sido so-
metidas a un proceso de maduración artificial. Tampoco se les han 
aplicados ceras para que la piel aparezca brillante. ¡¡Disfruta de las 
auténticas naranjas!!

Naranjas de mesa (caja 9 kg)

1 caja: 28,5 € (-10%) = 25,65 €
2 cajas: 51 € (-10%) = 49,50 €

Naranjas de zumo (caja 9 kg)

1 caja: 22,5 € (-10%) = 20,25 €
2 cajas: 38 € (-10%) = 34,20 €

Naranjas de mesa+mandarinas 
(caja 9 kg)

1 caja: 29,5 € (-10%) = 26,55 €
2 cajas: 55 € (-10%) = 47,70 €
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BBK_ ko Jubilatuen eta
Pentsiodunen Elkartea

Principe kalea, 5. 505 saila 
48001 BILBO 

Tel. 94 425 57 96
 asojubibbk@gmail.com 
 www.asojubibbk.es


