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EDITORIAL
Nos encontramos de nuevo, ahora en vísperas del verano 
y seguimos con nuestra principal incertidumbre que es la 
continuación de la cobertura médica a partir del 1 de ene-
ro de 2023.

Recibida la autorización en la última Asamblea para la 
búsqueda de alternativas desde la Asociación, queremos 
informar que se han realizado varias gestiones con So-
ciedades de Seguro Médico y siempre desde la premisa 
fundamental de la incorporación de todo el colectivo, sin 
límite de edad y sin carencias en las prestaciones. 

Nos hemos encontrado con sociedades que limitan la in-
corporación a sus pólizas por edad,  hecho que afectaría 
a un importante colectivo de asociados .  Lo más habitual 
es la exigencia de reconocimientos médicos previos y el 
planteamiento de carencias de tiempo, en las prestaciones 
médicas a ofrecer . 

Nuestro principal interés sería continuar con la relación con 
el IMQ , que dispone de nuestra total información perso-
nal, después de tantos años de relación  y  además las per-
sonas que están actualmente en tratamiento, no deberían 
ver afectado el mismo. Estaríamos en una prolongación 
natural de nuestra relación contractual..

Podemos informar que en nuestras conversaciones con el 
IMQ hemos recibido una respuesta totalmente positiva a la 
continuidad del colectivo, sin limitaciones aparentes  de 
ningún tipo . En los próximos días, estamos citados para el 
día 15, vamos a recibir su propuesta de continuidad para 
todo el colectivo. 

Estamos también a la espera de recibir propuesta de otra 
importante compañía .que junto a la del IMQ , se comuni-
cará a los Asociados con la mayor celeridad posible para 
su conocimiento y análisis. . Probablemente en septiembre 
se convocará una  Asamblea extraordinaria para debatir so-
bre las propuestas recibidas , recoger vuestras opiniones y 
tomar las decisiones que se consideren más convenientes 
Decisiones que siempre deberán ser refrendadas a título 
individual.. .

Tenemos la esperanza de que a finales de septiembre o  
principios de octubre,  el asunto pueda estar definitiva-
mente encarrilado .

Esperamos que estas noticias transmitan tranquilidad al 
colectivo y podamos todos disfrutar de un buen periodo 
estival. y a la vuelta nos vemos con las ideas maduradas.

Cualquier novedad que pueda aparecer, se comunicará rá-
pidamente por e-mail .

EDITORIALEA
Berriro gaudeelkarrekin, orain udaldiaren bezperan, eta gure 
ziurgabetasun nagusiarekin jarraitzen dugu: zelakoa izango 
ote daestaldura medikoaren jarraipena 2023ko urtarrilaren 
1etik aurrera?

Elkartetik alternatiba edo ordezko aukerak bilatzeko azken 
Batzarrean baimena jaso ostean, jakinarazi gura dugu hainbat 
gestio edo zuzemen egin direla Aseguru Medikoko Sozieta-
teekin, betiere kolektibo osoa sartzeko funtsezko premisatik 
abiatuta, adin-mugarik gabe eta prestazioetan gabezia barik. 

Beren polizetan sartzea adinaren arabera mugatzen duten 
sozietateak topatu ditugu, eta bazkide-multzo garrantzitsu 
bati eragingo lioke horrek. Ohikoena da aldez aurretik me-
diku-azterketak eskatzea eta eskaini beharreko prestazio me-
dikoetan gabezia-aldiak planteatzea. 

Gure interes nagusia IMQrekiko harremanarekin jarraitzea 
izango litzateke, hainbeste urtetako harremanaren ostean-
gure informazio pertsonal guztia baitauka, eta, gainera, gaur 
egun tratamenduan dauden pertsonek ez lukete horretan 
kalterik izan behar. Gure kontratu-harremanaren luzapen na-
turalean egongo ginateke, beraz.

Esan dezakegu IMQrekin izan ditugun elkarrizketetan erant-
zun guztiz positiboa jaso dugula kolektiboaren jarraipenari 
dagokionez, itxuraz ezelango muga barik. Datozen egune-
tan, hilaren 15erako gaude deituta, kolektibo osoarentzako 
jarraipen-proposamena jasoko dugu. 

Era berean, beste konpainia garrantzitsu baten proposa-
mena jasotzeko zain ere bagaude, etaIMQrenarekin batera, 
ahalik eta azkarren jakinaraziko zaie elkartekideei, ezagutu 
eta aztertu ahal izateko. Ziurrenik irailean ezohiko batzar bat 
deituko da jasotako proposamenei buruz eztabaidatzeko, 
zuen iritziak jakiteko eta komenigarritzat jotzen diren eraba-
kiak hartzeko. Baina erabaki horiek beti berretsi beharko ditu 
bakoitzak bere aldetik...

Irailaren amaieran edo urriaren hasieran gaia behin betiko bi-
deratuta egongo delakoan gaude. 

Espero dugu albiste hauek lasaitasuna ematea kolektiboari, 
udaldi on batez gozatzeko aukera izatea guztiok,eta bueltan 
ideiak ondo hausnartuta ditugula elkar ikustea berriro.

Edozein berritasun agertuz gero, berehala jakinaraziko da 
posta elektronikoz.

Feliz veranoUda zoriontsua igaro!!!
BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA
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Resumen de la
Asamblea 
General
Ordinaria de la
Asociación de
Personas
Jubiladas y
Pensionistas de
Bilbao
Bizkaia Kutxa

En Bilbao, el día 28 de marzo de 2022, a las 10:30 horas, en segunda 
convocatoria, se reúne la Asamblea General Ordinaria de la Asocia-
ción, debidamente convocada, con la asistencia de 132 socias y socios 
presentes, así como otras 206 delegaciones de representación y voto 
recibidas en el correo electrónico de la Asociación.

Por el Presidente de la Asociación, Txema Múgica, se da la bienvenida 
a la asistencia a quien agradece su presencia, así como las delegacio-
nes de voto recibidas; se tiene un recuerdo para aquellas personas 
asociadas y familiares que nos han dejado en este último año, con una 
mención particular para Manuel Pérez Macía, miembro de la Junta Di-
rectiva de la Asociación durante 8 años, recientemente fallecido. Tam-
bién agradece a la Fundación BBK sus gestiones para poder realizar esta 
Asamblea en el Bizkaia Aretoa - Paraninfo de la UPV.

Continúa el Presidente en el uso de la palabra, para desarrollar el punto 
primero del

Orden del Día.

 1 – IMQ. - SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS

El Presidente Txema Múgica hace referencia al documento “IMQ – Si-
tuación y expectativas” que junto con la convocatoria de la Asambles 
se remitió a socias y socios, en el que se describen las acciones que 
sobre esta cuestión se han realizado en la Asociación desde febrero 
de 2020.

Expone que está presente en la sala el Sr. Bittor González Prieto aboga-
do del bufete Estudio Jurídico que se ha ofrecido para exponer en la 
Asamblea General su opinión jurídica en relación con la pérdida de la 
Póliza de Asistencia Médica Privada, motivada por lo recogido en el III 
Convenio Colectivo de Kutxabank.

Se invita al abogado a que realice su exposición.

La exposición de hechos, valoraciones jurídicas y conclusiones 
plasmadas por el abogado, han sido comunicadas a socias y 
socios

1 abril, 2022  I asojubi artikulua
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Se abre un turno de consultas, quedando patente el alto interés de las 
personas asistentes hacia esta cuestión.

El Presidente agradece al Sr Bittor González Prieto su exposición y tras 
despedirle presenta la siguiente propuesta a la Asamblea

Se propone a la Asamblea la creación de un Grupo de Trabajo 
para que con urgencia inicien conversaciones y/o negociaciones 
consultivas con diversos Seguros Médicos para ver que posibles 
pólizas pudieran satisfacer y cubrir las necesidades de nuestro 
Colectivo.

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados, la pro-
puesta de composición del grupo y su contenido.

A continuación, se concede la palabra al socio Luis Matesanz, para que 
desarrolle el punto 2 del Orden del día

 2 – INFORME SITUACIÓN GAUZATU

Informa el Sr. Matesanz que la rentabilidad de Gauzatu en el ejercicio 
2021 ha sido el 4,04%, en base a su inversión casi exclusiva en Renta 
Fija.

El Patrimonio de Gauzatu está compuesto por un 99,8 en Renta Fija y un 
0,2 en Renta Variable.

La vida media de la Cartera de Renta Fija a diciembre de 2021 es de 70 
meses (noviembre 2027) y con un tipo de interés efectivo medio del 
4,27%.

El número de personas que a diciembre de 2021 integraban Gauzatu 
era de 392 , de las que 104 son socias y socios y 288 beneficiarios . En 
2021 no ha habido incorporaciones a Gauzatu de personas activas de 
Kutxabank afectadas por invalidez u otras contingencias.

A continuación José Antonio Diez, pasa a exponer los puntos tercero y 
cuarto del Orden del día

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, 
DE LAS CUENTAS DEL AÑO 2021, COMPRENSIVAS DE 
LOS INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES DE DICHO 
EJERCICIO

El Vicepresidente, José Antonio Diez expone los datos económicos 
del pasado año, dando una amplia aclaración al resultado deudor de 
329,19 € en el ejercicio.

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados, las 
cuentas del año 2021

Se expone también la evolución de altas y bajas de socios, que se ha 
incrementado nuevamente de manera importante en el año 2021 con 
132 altas, habiéndose producido 33 bajas (26 por fallecimiento y 7 ba-
jas voluntarias). A 31 de diciembre de 2021, la Asociación cuenta con 
un total de 1.366 personas asociadas.

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS DE LA 
ASOCIACIÓN PARA EL AÑO 2022

José Antonio Diez expone el Presupuesto para el año 2022

Se aprueba por unanimidad de las personas presentes y representadas 
el presupuesto de ingresos y gastos presentado para el año 2022.
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A continuación, se concede la palabra a Araceli Tamayo, para que de-
sarrolle el punto quinto del Orden del día

5.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES 
DE LA ASOCIACIÓN EN EL AÑO 2021 Y PROPUESTA 
DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2022

Expone Araceli Tamayo las acciones realizadas en el año 2021, eviden-
temente condicionadas, limitadas y mayoritariamente aplazadas en lo 
referente a viajes y excursiones por la situación sanitaria existente. Así 
todo se han realizado un total de 18 actividades, entre viajes, eventos, 
concursos y ofertas, con una participación total de 1.513 compañeras y 
compañeros, destacando como actividades mayoritarias los concursos 
de naranjas y vino de Plentzia con una participación de 298 y 337 con-
cursantes respectivamente.

Esboza asimismo los proyectos previstos para el año 2022, informando 
que se mantiene el acuerdo de colaboración con la Unión de Consumi-
dores de Euskadi (UCE) que, a tenor de los comentarios recibidos, está 
siendo ampliamente utilizado por socias y socios, con un buen grado 
de satisfacción.

En lo referente a excursiones y viajes se concretan en:

• Zumaia – Sagardotegia – Getaria abril
• Subida al Pagasarri mayo
• Viaje Canadá Este mayo
• Viaje anual con B the Travel Brand finales de agosto
• Oferta de Hoteles Barceló - hotel de 5* en el sur en régimen de 

todo incluido. (iniciándose gestiones). octubre

Asistentas y asistentes se dan por enterados y validan el plan general de 
actividades de la Asociación.

A continuación, se concede la palabra a Miguel Lafuente, para que de-
sarrolle el punto sexto del Orden del día

 6.- HAZIA. MEMORIA EJERCICIO 2021

Miguel Lafuente, representante de la Asociación en el Comité de Inver-
siones de HAZIA, presenta un detallado informe del último ejercicio de 
HAZIA, exponiendo,

•  que la distribución de los Activos a cierre de 2021 ha variado ligera-
mente respecto al año anterior, pasando la Renta Fija + Tesorería del 
72,4 al 71% y la Renta Variable + Inversiones Alternativas del 27,6 al 
29%.

•  Las Inversiones Alternativas ascienden al 5,09%

•  A cierre de 2021 la Renta Fija presenta una duración media de la 
cartera de 44 meses

•  Las Posiciones de Renta Fija por debajo del Grado de Inversión (Ra-
ting BBB-) o sin Rating representan sólo el 1% del Patrimonio, por 
lo que la calidad crediticia de nuestra cartera de Renta Fija es muy 
elevada.

• En cuanto a la Renta Variable expone que la cartera de HAZIA está  
basada en el modelo Kutxabank Dividendo.

•  La inversión histórica media en Renta Variable en HAZIA, asciende 
al 17,7%, mientras que a cierre de 2021 supone el 23,9% o el 29% 
si sumamos las Inversiones Alternativas

•  Comenta que la rentabilidad de la EPSV en 2021 ha sido del 6,614%, 
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con la siguiente distribución por Activos:

o Renta Fija + Tesorería 1,32%
o Inversiones Alternativas 0,81%
o Renta Variable  4,86%
o Coberturas  -0,37%

• Finalmente presenta un cuadro de rentabilidades anuales de HAZIA 
en periodos mas largos y diferenciales respecto del IPC de Euskadi, 
observando que

o  La rentabilidad obtenida por HAZIA en 2021 queda 0,21 puntos 
porcentuales por encima del IPC de Euskadi

o La EPSV acumula una rentabilidad anualizada desde su inicio en 
1990 del +6.74% frente a l IPC acumulado de la CAV que es del 
+2,71% en el mismo periodo

En perspectivas para 2022, Miguel Lafuente, expone que,

•  la previsión hecha en diciembre para el año 2022 ha perdido su 
vigencia

•  la rentabilidad negativa que muestra Hazia a febrero de 2022 no tie-
ne porque ser reflejo de lo que ocurra a diciembre, ya que la renta 
fija nos irá dando sus intereses a lo largo del ejercicio

Hace también una exposición de lo que las “coberturas” adquiridas 
para este año, nos garantizaría según la evolución del Euro Stoxx 50.

Hace una previsión en la que la rentabilidad de Hazia en 2022 se acer-
cará al 0% y no superará el IPC de Euskadi.

Asistentas y asistentes se dan por enterados.

Seguidamente, se pasa a desarrollar el punto siete del Orden del Día

7- PROPUESTA DE APROBACIÓN A LA GESTIÓN DE 
LA JUNTA DIRECTIVA

En cumplimiento con lo que se recoge en el artículo 7_C de los vi-
gentes Estatutos, se presenta para su aprobación la gestión de la Junta 
Directiva correspondiente al año 2021

Se aprueba por unanimidad de los presentes y representados la ges-
tión en su conjunto de la Junta Directiva.

  8.- RUEGOS Y PREGUNTAS

No hay

9.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU 
CASO, DE LA ACTA DE LA ASAMBLEA

Se procede a la redacción de la acta de esta Asamblea, se lee y es 
aprobada por unanimidad de los presentes y representados.

Firma esta acta el Secretario con el Visto Bueno del Presidente

En Bilbao a 28 de marzo de 2022

            VºBº : El Presidente  El Secretario
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Txotx.
Klimatologiari dagokionez udaberriko egun berezi baten itxaropenarekin, elkarteko 
zuzendaritzak egindako deialdira 66 pertsona joan ginen, eta adierazitako orduan puntu-
puntuan ‘abiatu ziren’ Institutuaren aparkalekutik Bilbon. ‘Abiatu ziren’ esan dut, gu Durangon 
autobiderako sarbidean hartu gintuztelako. Eskerrik asko detaileagatik.

Zumaiako autobus-geltokian egin genuen txangoko lehen geldialdia, eta, paseotxo bat 
eginez, ordu-orduan iritsi ginen topagunera. Bertan, Sagardoa Route erakundeko Amaia eta 
Maddalen genituen zain, aurrez eguneko programazioa osatzen lagundu zigutenak.

Aurreikusita zegoen legez, jardunaldiari hasiera emateko, talde osoa Ubera jatetxera 
joan ginen. Bertan gure zain zeuden kafe edo salda on bat dasta genezan, primerako 
txorizo batzuez gain, eta hori guztia Zuzendaritzaren adeitasuna izan zen Aldundiaren 
finantzaketarekin.

Mokadua amaituta, bi taldetan banatu ginen, aurreikusitako jarduerekin jarraitzeko.

Nire taldekoak Euskal Kostaldeko Geoparkean nabigatzen hasi ginen, eta, horretarako, Txomin 
Agirre kairantz jo genuen: han gure zain zegoen kapitaina, bi marinelekin eta Zumaiako 
Flyschari buruzko xehetasun guztiak azalduko zizkigun gida batekin.

Itsasoan barneratzean, Zumaiaren bilakaera azaldu zigun; izan ere, garai batean 15 ontziola 
baino gehiago izan ostean, gaur egun bakarra baitago bertan, Balenciaga ontziola, oso 
garrantzitsua eraikitzen dituen itsasontzi bereziengatik, une hartan bi, ikusgarriak, ari zelarik 
eraikitzen.

Baita ere azaldu zigun zelan irabazi zitzaion lur edo lehorra itsasoari, eta nola horren ondorioz 
hondartza berri bat sortu zen Getaria alderantz.

Itsas zabalera irten eta Flysch-era hurbilduz joan ginen. Gidak azaldu zigunez, formazio 
harritsu horietan hainbat material nahasten dira, batzuk beste batzuk baino bigunagoak, 
Lurraren eboluzioagatik itsasertzean agertzen direnak, eta batzuk bigunak eta beste batzuk 
ez izatearen arrazoia milioika urtetan zehar izandako aldaketa klimatologikoetan datza, 
hotzaldien edo beroaldien arabera Lurra hoztu ala berotu egiten baitzen. Horregatik, 
garrantzi handia dute, harri horietan lurraren liburu handia dagoela idatzita esan daiteke eta. 
Zientzialari ugari hurbiltzen dira Zumaiara harkaitzak aztertzera eta ondorioak ateratzera. 

Beste une batean txangoa oinez egitera animatu gintuen gidak bi puntu bisitatzeko, urrez 
seinalatuak, daukaten informazioaren garrantziagatik.

Ordubete itsastatzen eman ostean, kaira itzuli ginen, eta han Vio (Violeta) 
genuen zain, Zumaian zehar bisita gidatua egiten lagunduko zigun 

gida.

ZUMAIARA, Saizar sagardote-
gira eta Getariara TXANGOA

29 maiatza, 2022  I Juan Mª Lersundi Gacetabeitia artikulua
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Lehenik eta behin, Zumaiako Marinelen San Telmo 
Kofradiara joan ginen. Bertan, eraikin txiki-txiki batean, 
gomendagarria da salmenta-aretoa eta enkanteetarako 
mekanismo sofistikatua bisitatzea bere balio 
etnografikoagatik.

Viok arrainaren enkantean esleipenak egiteko zailtasuna 
azaldu zigun; izan ere, oso zaila zen atzamarra lehenengo 
altxatu zuenari esleitzea arrain-lotea, horrek eztabaida 
ugari sortzen zituen, eta garai hartako teknologia berriek 
aukera eman zuten areto bat diseinatzeko, non eserleku 
bakoitzean gailu bat zegoen, eta hura sakatzean, aretoaren 
erdian zegoen armairu batean, kolore jakin bateko bola 
askatzen zen, eta horrela ez zegoen eztabaidarik. Zelan 
funtzionatzen zuen erakutsi zigun, eta ondoren marinelen 
patroia den San Telmo ermitaraino joatera animatu 
gintuen, XVII. mendetik aurrera, bertara lekualdatu zelarik 
izen bereko Marinelen Kofradia.

Aldez aurretik aldapaz ohartarazi zigun (Tourmalet ematen 
zuen hark), eta gura zuenari jakinarazi zion gure zain egon 

zitekeela bertan lasai-lasai, tragoxka bat hartuz.

Haren ohartarazpenak ez zuen arrakastarik izan, pixkanaka 
jende guztia joan baitzen ermitara iristen.  Han barruan 
azaldu zigun estilo herrikoiko arkitektura dela eta XVIII. 
mendeko rokoko estiloko erretaula nabarmendu zuen. 
Anekdota gisa, bertaratutakoren batek adierazi zuen laster 
senitarteko baten ezkontzara joango zela ermita hartara.

Bi bisitak amaituta, berriz elkartu ginen autobusera joateko, 
Usurbilgo Saizar sagardotegira eraman gintzan.

Sagardotegira iristean, bertako Iñaki eta senideren batzuk 
genituen zain, eta zenbait azalpen eman zizkiguten 
hangoaz.

Mende erdia baino gehiago zuela adierazi ziguten, 
nekazaritza-ustiategi tipikoa izatetik ohiko sagardotegi 
izatera igaro zenean. Apustu hori Esteban Lertxundik hasi 
omen zuen bere emazte Olivia Ibargurenekin batera, eta 
etengabe eraldatzen joan delarik orain haien seme-alabek 
jarraitzen dute.  2004. urtea inflexio-puntua izan zen 
ekoizpena handitzeko orduan, eta, une honetan, 2 milioi 
litro sagardo ekoiztera iristen dira.

Hor sartu zen Larri laguna eta galdera maltzur samar bat 
egin zion (nabari da Arriskuetako sailean egon zela): 
“Sagar guztiak bertakoak dira?”. Iñakik ezetz aitortu behar 
izan zuen, asko inportatzen zela Frantziako Normandiatik, 
Errumaniatik eta Europar Batasuneko beste herrialde 
batzuetatik.

Edozelan ere, beste sagardogile askorekin batera, 
Euskadiko sagar autoktonoz egindako “Euskal Sagardoa” 
sor-marka sortzeko lanean ari ziren.

Beste galdera batzuk egin ostean, ea bagenekien munduan 
zenbat sagar-barietate dauden (7.500), zenbat Euskadin 
(1.000) eta zenbat erabiltzen ziren Gipuzkoan (25), 
barrura sartu ginen, taldeka instalazioak ikusi genituen eta, 
ondoren, aurkezpen-bideo bat erakutsi ziguten.

Bideoa ikusi ostean, jantokira eraman eta esertzera 
gonbidatu gintuzten, eta hemen bai, aitortu behar dut 
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mahaietan estu-estu sartu gintuztela, jatorduaz gozatzeko erosotasun-tarte handirik gabe, 

nahiz eta jantokian bazen nahiko mahai behar hainbat zabal. Txotx deiaz gozatzeko 

kupeletara jende larregi joatea saihesteko egin ote zuten? Hor utziko dut galdera.

Hala ere, hasierako txorizo-pintxoa, bakailao-tortilla, bakailao frijitua piper berde eta 

tipularekin, idi-txuletoia zatituta, bertako gazta, menbrilloa, intxaurrak, teilak eta zigarretak 

primerakoak izan ziren.

Jaki baten eta bestearen artean, batzuk txotx! deiari erantzutera animatu eta kupeletara 

joan ginen, han zegoen Iñaki Lertxundi, Saizar familiako kidea, eta hura joan zitzaigun 

kupelak irekitzen, eboluzio-prozesuaren arabera sorturiko hainbat zaporetako sagardoak 

dastatzeko.

Bazkaria amaituta, autobusa hartu genuen Getariara joateko. Han bi gida genituen zain, 

kostaldeko herri hari buruzko kontuak azaltzeko, ospetsua baita mundu osoan ezagunak 

diren bi pertsona garrantzitsuren Juan Sebastian Elkanoren eta Cristobal Balenciaga 

jostunaren jaioterria izateagatik.

Bide batez esanda, irailaren 6an 500 urte beteko dira Elkano, beste 17 tripulatzailerekin, 

Sanlucar de Barramedara iritsi zenetik, munduari bira hiru urtean eman ostean.

Portuaren ikuspegi panoramikoa ikusi eta zegozkion azalpenak entzun ostean, San 

Salbador elizara joan ginen: Euskal Herriko bitxi gotikoetako bat da, monumentu nazional 

izendatua.

Bisitak amaituta, autobusera berriro, Bilbora itzultzeko.

Nire ustez, egun bikaina izan zen, bai klimatologiari dagokionez, bai kulturari eta 

gastronomiari dagokionez, eta, gainera, aspaldi ikusi bako jende askorekin berba egiteko 

balio izan zidan.

Horrelako txango gehiago antolatzen jarraitzera animatzen dut zuzendaritza, eta horietan 

parte hartzera ere animatzen dut jendea.

Besarkada bero bat guztiontzat.
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Beste urte batez eta ohi bezala (pan-
demiaren urteak kenduta) joan den 
maiatzaren 12an Pagasarriko igoera 
egin genuen elkartekide-talde batek, 
Juanjo San Sebastian gure lankidea 
gidari hartuta.

Aurten, ia mendizale guztiei oharka-
bean pasatzen zaien gailur txiki bat 
badagoela ohartu ginen: Gangoiti, 
alegia.

Aterpera iristean, ohi bezala, tortilla 
eta txorizoz osaturiko pintxo potea 
dastatu ahal izan genuen, lankide 
ohien arteko giro lasai eta jatorrean.

Taldearen argazkia ez zen falta izan 
Pagasarriko gailurrean.

Ohitura on honekin jarraituko dugu 
eta datorren urtean taldea apur bat 
zabalagoa izan dadin animatzen 
zaituztegu.

PAGASARRIKO IGOERA
2022KO MAIATZAREN 12AN

26 maiatza, 2022 I asociado artikulua

BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA
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Alanbre-
hesi artean
Bielorrusia
Polonia
muga

4 maiatza, 2022  I Fernando Urien artikulua

Gau hartan izotz-burruntziak zeuden izarretatik zintzilik, mu-
sika-notek dar-dar egiten zuten pentagrama isilean, argia 
ihes egina zen leku goibel hartatik, sinfonia astiro erortzen 
zen, ihes egin gura zuten elur-malutak bezala.  “Ez begiratu 

atzera, ez begiratu atzera”. Zelai ilun eta hotzak marrantatuta arnasten 
zuen, hilzorian balego bezala, bizitza hor, alanbre-hesiaren ondoan, 
amaituko balitz legez. Beste aldean, aitak kontatua zion maitagarri eta 
iratxoen istorio hura zegoen. “Ez begiratu atzera”. “Baina frontea hain 
dago ilun…” hasperen egiten zuten han, ikusi gura ez zituzten bi mun-
duren artean, harrapatuta geratu ziren arimen ametsek.

Ez, ez zitzaizkien axola mutiko haren negar-zotinak, sei urte besterik 
ez bazituen ere. Ikaratzen hasia zen alanbre ziztadunen bestaldeko 
argien oihartzunekin. Infernua existitzen da? Jendearen ahotsak ostert-
zeko soka ilunean ezkutatzen ziren, ia ez ziren entzuten. Ilunabarrean 
ez zegoen kolorerik. Listua irentsi zuen. “Aita, esnatu!”. Kilker baten 
kantu eten eta herabea entzun zen. Ilunpe urdinak dir-dir egiten zuen 
leku isil batetik. Hotzak ote dago? Zuhaitzen adarren eta han ez ze-
goen baina engranajea geratzen ez zitzaion erloju baten tik-tak artean 
erortzen zen itxaropena, zatika. Atzean, alanbre-hesiak argia ere eba-
kitzen zuen, ez zuen uzten ostertza hurbil zedin, ezta txorien kantua 
entzuten ere. Haizeak mitxoleta beltzen petaloak garraiatzen zituen, 
ez ziren ikusten, baina mutikoaren aurpegiko azal mehea ukitzen zu-
ten, eta hura ikaratu egiten zuten. “Aita, esnatu!”. Isiltasunak begi erru-
gabeen distira asaldatzen zuen, betazalen kontra malko-olatuak zeriz-
kiela, gainezka egiteraino.

Ilargiak ez zuen jada barre egiten, apenas argitzen zuen pixka bat, 
han, isiltasunaren baso urrunean, alanbre-hesiaren beste aldean: lo-
rez eta txoriz betea, non musika adarren artean flotatzen baitzebilen, 
gura gabe entzuten zen sinfonia bat osatuz; itsasgizon armagabeent-
zako sirena-kantua. Hara ezin da joan, hain dago urrun… Hainbeste 
amildegi daude haurraren begi izutuen eta iratxo eta maitagarri haien 
erresumaren artean, ezen haiek amestea baino ezin baita egin. Jen-
dearen ahotsak jada ez ziren entzuten. Lurra hotz eta heze zegoen, 
han lurperatutako hildakoak metalezko orri puntazorrotzen bi ilarek 
osaturiko korridoreko lur-zerrendan arrastaka zihoazen bizitza gutxiet-
siei, isiltasunezko xuxurla batez, deika ari balitzaizkie bezala. “Aita, 
esnatu!”. Esku txikiek nekez mugi zezaketen berarekin zegoen gizona-
ren gorputza.

Haizeak indar handiagoz jo zuen. Ilunpe hotzak itxaropen urragarriak 
oihukatzen zituen zuhaitzen artean, argi mehe eta epelaren isiltasun la-
saian ixten zen mundu bati ohartarazi nahirik. Haize bihozgabea astiro 
zebilen zuhaitz enborren eta pasabide iluna apaintzen zuen isiltasu-
naren artean. Elur-malutak, sinfonia gezurti baten doinuan hegaldatzen 
zirenak, mutu erortzen ziren eta belarren, zuhaitz-sustraien eta lokatz 
zakarraren artean nahasten ziren, lur bihozgabetu bat besarkatuz. Ilar-
giak bere argi-besoak zabaldu zituen eta bere aitaren sabel gainean 
zegoen mutiko bat argitu zuen. Brisak gizonaren ilea mugitu zuen. 
“Aita, esnatu!”.

Xuxurla bat besterik ez, isiltasunak harrapatu gura izan zuen xuxurla 
bat, alanbre ziztadunen beste aldean jaiotzen ari zela zirudien egun-
sentiari enbarazurik egin ez ziezaion. Mutikoaren esku batek aitaren 
berokiari heltzen zion, bestea jada mugitzen ez zen aurpegi baten 
gainean pausatuta zegoen. Une hartan isiltasuna arnasestuka ari zen 
urduri. Tiro baten hotsa entzun zen urrunean, eta haren oihartzunak 
desafioa errepikatu zuen, gero eta ahulago, egunsenti geldo baten 
baretasunean. Aitaren aurpegia ilargiaren kolorearekin eta goizaldeko 
izotz zuriarekin nahasten zen.

Mutikoaren ezpainek jada ez zuten arnasarik hartzen, zuritzen ari zen 
haien gorrimina. Jada mugitzen ez zen mutiko baten aurpegia laztan-
du zuen zeruko musikak. Brisa epel batek besarkatu zituen gorputzak, 
estaliz, inork susmatu ez zezan han hazten ziren loreak itxaropen ba-
ten fruitu zirela.
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Zein beharrezkoa den, batzuetan, bakardadea. Eta 
zein emankorra eta oparoa den tristura: beti, zigor 
barik, buru-argitasuna oparitzen digu. Batzuetan, oso 
maitea dugun norbait joaten da. Eta “bakarrik” uzten 

gaitu apur bat. Eta triste samar. Herenegun, 2022ko apirilaren 
3an, horrela utzi ninduen nire lagun Karimek, “urruti” ezagutu 
ditudan pertsonen artetik maiteenak, ziurrenik.

Gure elkartearen azken komunikazioetako batean, aldizkarirako 
artikuluak eskatzen zitzaizkigun. Ideia bikaina iruditu zitzaidan: 
gogoko dut idaztea; baina beti naiz gai gehiago gustatzen 
zaizkidan jarduerak aurkitzeko. Eta horiek neke fisikoa sortzen 
duten gauzekin dute zerikusia ia beti: harresien junturak 
betetzea, egurra moztea, mendian paseatzea, eskiatzea, 
eskalatzea… askoz ere erakargarriagoak direnak, alde ederra! 
Baina herenegun bakardadea eta tristura oparitu zizkidan 
egunak. Eta buru-argitasun apur bat, nire gaitasunen artean oso 
ohikoa ez dena. “Bart gauean Karim hil da”, esan zidan atzo nire 
lagun Sebasek.  Eta oso triste utzi ninduen. Eta halako buru-
argitasunez utzi ninduen tristurak, non zerbait garrantzitsuaz 
ere ohartu bainintzen: Hara!, baina hau dagoeneko idatzita 
daukat ia! Egitura apurtxo bat aldatu eta kito. Aspaldi ez dela 
idatzi nuen zerbait da. Hain zuzen ere, liburu baten azken zatia 
zen eta izenburu hau jarri nion liburuari: “Cuánto es mucho 
tiempo” (Zenbat da denbora asko). Ondoren datorrena obra 
haren amaiera da, neurri batean, hori zelako haren ordena 

kronologikoa. Eta alde garrantzitsuago batean, bizitzeko zortea 
izan dudan emoziorik bizien eta baliotsuenetako batzuk 
biltzen dituelako.

Orain ea nor den bukaera irakurri ostean liburua erosten duen 
baboa (niri kalifikatzaile hau zoragarria iruditzen zait; eta hori 
esaten dut aldizkarian berba edo egoera itsusi edo zantarrak 
saihestea gomendatu didatelako).

Baina ez dizuet liburuaz berba egingo. Karim adiskideaz hitz 
egin gura dizuet. Eta, neurri handi batean, berari esker bizi izan 
ditudan beste sentsazio zoragarri batzuez. Bide batez, eta 
oso ezaguna den arren, ezin geratu gure lagunaren pasadizo 
bat kontatu barik: 70eko hamarkadaren hasieran, Sir Christian 
Bonington Baltorora iritsi omen zen, eskualde hartara egin zuen 
bere lehen espedizioetako batean. Boningtonek zamaketariak 
behar zituen, eta Karimek, lana. Lehen begiratuan ingelesak 
atzera bota zuen baltiarra: Zer zamalan egin zezakeen metro eta 
erdiko garaierara iristen ez zen gizon ihar batek? Baina Karimek 
lan egin beharra zeukan, eta, beraz, adeitasunez Bonington, 
1,80 metroko gizon puska, bere besoetan hartu, kalera atera eta 
etxadiari bira osoa eman zion halaxe. “Little” Karimek horrela 
irabazi zuen lehen lana zamaketari gisa, eta huraxe izan zen 
haren kondairaren hasiera. Hona hemen berarekin partekatzeko 
zortea izan nuen gauzetako batzuk.

AMINA, SUDIQA, MARIOM, PAKISTANGO 
IPARRALDEA ETA, BATEZ ERE, ABDUL (“LITTLE”) 
KARIM

2018ko uda zen…

Uda hartan nire azken hamarkadetako bidaiarik berezienetako 
bat egin nuen.  Itxuraz, ez zuen zertan hala izan: azken batean, 
bisitatzen nuen herrialdea ezaguna nuen. Laguntzailea ere bai. 
Bidaia ez zen bakarrik oso maitea nuen herrialde batean zehar;

paisaia ezin ederragoetan, emozio eta gogo-aldarteetan, 
oroitzapen eta gogorapenetan, eraldatzen zaituzten 
lurralde-mota horietan bizitako esperientzia bizi-bizietan… 
barrena ere bazen. Norberak bere bizi-bilakaeraren zera 
garrantzitsuena ikus dezakeen leku batera joatea bezala zen. 

8 maiatza, 2022  I Juanjo San Sebastián artikulua

Abdul (Little) Karim

Karimekin, Skardun.  1986. urtea zen

Nire seme Jon, Karimekin, ia leku berean, 2018an
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35 urte ziren Pakistanera egin nuen lehen bisitatik. Eta uste 
dut Jon semearentzat, nire laguntzailearentzat, haren lehen 
bidaia handia izan zela. “Puruen Herrialde”ra iritsi ginen lehen 
unetik, jada ezaguna nuen bulkada batek harritu ninduen: une 
batzuetan, nire paisaiarik gogokoena ez zen han inguratzen 
gintuena. Nire semea zinemara eraman nuen lehen aldietan 
bezala, ez baitzen pantaila nire arreta erakartzen zuena, baizik 
eta semearen aurpegia, emozioak liluratuta ikusten zuenaren 
aurrean. Une magiko haiek irauten zuten Jonek egoeraz ohartu 
eta begirada bat botatzen zidan arte esanez bezala: “Zu, aita, 
baboa zara, ezta?”.  Bidaiak hilabete iraun zuen, urria eta bizia 
izan zen. “Karakoram Highway” egin genuen, Hunza bailara 
zeharkatu genuen, Shimshal eta bertako jendeaz maitemindu 
ginen, Manglik Sar mendiaren oinera iritsi ginen, Indoko arroila 
miretsi genuen… Gero, jada Baltistanen, bizarra kendu eta 
txukundu egin gintuzten Skarduko bizartegi fantastiko batean 
(itsusienean). Khaplura joan eta Saling, Machulu eta Husheraino 
iritsi ginen, lagun zahar eta maite-maiteekin topo egin nuen, 
haien maitasunak txundituta utzi zuen Jon eta, aldi berean, 
hark bere harremanak hasi zituen (izugarri gustatzen zitzaion 
pakistandarra ematen zuela esan ziezaioten). Dena zoragarria 
izan zen bidaia hartan, eta bi zati izan zituen: bigarrena, 
Machulu La-ra egin genuen txangoa izan zen; eta lehenengoan

AMINA, SUDIQA ETA MARIOM

ezagutu genituen. Pakistanen hiru emakumerekin bidaia bat 
partekatzea ohiz kanpokoa da, baina bidaiaren zati hura 
askotan errepikatzen den irudi batekin hasi zen: kanpamentu 
nagusi bat Karakorumen, Sebastian Alvarorekin. Harekin batera, 
beste hainbatetan izan genuen paisaiaren parte, Abdul (Little) 
Karim gure lagun zahar, maitatu eta txiki bikaina ere han zegoen. 

Behin galdetu zidaten ea zein izan zen nire “lorpenik handiena”. 
Eskertu nuen galdera, hari esker harritu ninduen erantzun bat 
topatu bainuen: “Uste dut nire lorpenik handiena ez dela izan 
ez ezelango gailurrik, ez eskalatutako biderik… beharbada, 
nire lorpenik handiena da bizitzen ari naizen bizitzak bizi nahi 
dudanaren antz handia duela.”

Gogoan izan nuen galdera hura une hartan, zeren eta, ez nuen 
zalantzarik txikiena ere izan, pozarren bainengoen une hura 
bizitzeagatik. Sebasek, topaketa haren errudunik handienak, 
Javi semea du urrutitik laguntzen istorio honen hari batzuk 
maneiatuz, azkenean, dokumental itxura emango diolarik. 
Nirekin Jon semea dago eta Karimekin haren semeetako bi eta 
bilobetako hiru (neskak hirurak). Koadro errepikakor horrek, gu 

guztiokin (eta lagun berri batzuekin) denda/jangela aurrean, 
Mangilik Sarren oinean, bizi-lotura sakonak ehuntzen jakin ─eta 
ahal izan─ dugula sentiarazten dit, gure esperientziei etekina 
atera diegula, zorte handikoak garela…  bizitzen ari garen 
bizitzak bizi nahi dugunaren antz handia duela. Pakistanen 
zehar 10 bat bidaia luze egin ditut, eta horiek batuta, bi urte 
baino gehiagoko egonaldia egin dut herrialde hartan; beren 
kokapen eta izenez leku, hiri, mendi, tokiko lagun… asko 
ezagutzen ditut, baina Fatima eta ─agian beste kontakizun bat 
merezi duten arrazoiengatik─ Shumaila izan ezik, ez dut batere 
emakume-izen musulmanik ezagutzen. Egia esan, urte hauen 
guztien ostean, ez dut inoiz Pakistango emakume bakar batekin 
ere harremanik izan. Beraz, Karimen biloben izenak ezagutu 
aurretik ere, mundua atseginagoa bihurtzen ari den halako 
sentipen bat doa nitaz jabetzen… zeren eta nire semeak egun 
batzuk besterik ez baititu behar izan, eta ez 35 urte, bizitzaren 
zati txiki bat Amina, Sudiqa eta Mariomekin partekatzeko. 
Jonek eta biok egun batzuk geroago ekin genion bidaiari. Eta 
ezin izan genituen harrapatu denok igo gura genuen mendiaren 
oineraino haiek iritsi baino lehen. Beraz, kanpamentu nagusi 
haren istorioa kontatuko dut, non pozik, harro eta triste sentitu 
bainintzen: Mangilik Sarreko kanpamentu nagusia. Kanpamentu 
nagusi batera iristea beti izaten da pozgarria, gutxienez hiru 
gauza adierazten ditu eta: bat, burutu dela espedizio ororen 
lehen etapa. Beste bat, azken fasearen atarian gaudela: gailurra 
prestatzen den fasean. Eta, azkenik, erosotasun jakin batzuez 
gozatzen den leku bihurtzen da. Nire seme Jonentzat, gainera, 
inoiz igo zuen altitude handienera iristea esan gura zuen: 4.700 
metro, ia Mont Blanc-eko kota. Eta, biontzat, kanpamentu nagusi 
hark, batez ere, aspaldiko lagunekin elkartzea esan gura zuen, 
beste berri batzuekin topo egitea eta, jakina, Amina, Sudiqa eta 
Mariom ezagutzeko unea. Arratsalde hartaz eta biharamunaz 
altxor gisa metaturik ditudan oroitzapenek ez diote kontakizun 
baten ordenari jarraitzen. Gauza garrantzitsuen zenbaki-segidan 
bezala datozkit ia: kanpamentu nagusiaren irudia, urrunean, 
abentura hartako lagun haiekin guztiekin, denden aurrean 
gure zain, gure esperoan. Karim eta Sebas elkartuta, oinarrizko 
elementu kimiko horietatik sortzen dira istorio honen eta beste 
batzuen jatorriak. Aspaldiko lagunak. Berriak. Jonen detailea, 
Islamean hezitako hiru neskekin elkartzeko galtza motzak bere 
gogokoenak alde batera utzi eta luzeak erabiltzea.  Beraren eta 
Karimen hiru biloben arteko berehalako konexioa. Adinak, bizi-
energiak, jakingurak eta desberdina denarekiko erakarpenak, 
enpatiak… bat eginda. Hanif eta Hussein, Karimen semeak, 
Amina eta Sudiqaren aitak, han daude. Karimen alabaren inoiz 
ez dut haren izena jakin, Mariomen amaren, arrastorik ez. 

Ondoren gertatu zen guztia zoragarria izan zen: Benasqueko 
mendi-gidari Miriamek zuzendu eta lagunduta, 6.060 metroko 
Mangilik Sar gailurrera iritsi ziren hirurak. Haiekin joan ziren Hanif 
eta Hussein ere. Eta Sebas, eta lagun zahar eta berri guztiak.  
Ezin izan nintzen haien ondoan egon gailurrean, baina zoriontsu 
sentitu nintzen. Haiengatik eta, batez ere, neskengatik.  Ez 
semeak ez nik ezin izan genuen tontorra partekatu.

Taldea gu baino bi egun lehenago abiatua zen oinez:  bi 
egun besterik ez, baina bi egun horiek markatu zuten aldea 
aklimatatuta edo girora egokituta egotearen edo ez egotearen 
artean, gailurrera iritsi ahal izatearen edo ezin izatearen artean.  
Une batez pentsatu nuen Jonek, ni baino askoz indartsuagoa 
izanik, egingo zuela. Baina izugarri gustatu zitzaidan kontatu 
zidatenean, amaieratik 200 metro pasatxora, buelta eman eta 
kanpamentu nagusira itzultzea erabaki zuela, espantu barik. 
Orduan harro sentitu nintzela uste dut. Hiru egun eskas egin 
genituen zelai hartan. Hiru egun haietan Karim ia ez zen dendatik 

Nire seme Jon, Amina, Mariom, Sudiqa eta Hanif, Karimen semea eta Amina-
ren aita
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mugitu. Bere belaunaldiko baltiar gehienek bezala, hark ez daki 
ziur zenbat urte dituen. Badaki, gutxi gorabehera nik beste 
dituela, baina gaixotasun kroniko batek askoz itxura zaharragoa 
ematen dio makalaldietan, oraingoa lakoetan. Orduan, hura 
behatzeari utzi barik eta duela 35 urte ezagutu genuen gizon 
harrigarri hura ahaztu ezinik, triste sentitu nintzen.

Karakorum mendilerro txiki samarra da: 500 kilometro baino 
ez ditu luze… aitzitik, Himalaiak 1.500, Kun Lun-ek 3.000 
edo Andeek 7.000 kilometro. Hala ere, Karakorumen badira 
munduko beste edozein menditan errepikatzen ez diren 
inguruabarrak: han daude 110 tontorretatik 60 garaienak, 
glaziarrez estalitako eremu handiena poloetako eskualdeak 
eta haien eragin-eremuak izan ezik eta munduko desnibel 
handienak. Oso berezia da Karakorum “txikia”. Gure lagun 
Karim bezain berezia. 1983an ezagutu nituen biak, K2ra egin 
nuen lehen espedizioan. Espedizioek, orduan, tankera klasikoa 
zuten: pisutsuak ziren, soka finko, oxigeno-ekipamendu eta 
alturako zamaketariekin. Zaila zen informazio fidagarria lortzea, 
eta geneukan apurrak aukeratutako ibilbidearen (mendebaldeko 
aurpegiko japoniarraren) neurri handiaz hitz egiten zigun, 
zati batzuen zailtasun teknikoaz, Otamik, Yamashitak eta 
Nazir Shabirrek oxigenoa erabili zutela gailurrera iristeko, eta 
espedizio hartan bi goi-zamaketari bikainen Rozzi Ali eta 
Abdul Karim-en laguntza izan zutela. Orduan, mantentze-
lanak egiteko, asteko zazpi egunetatik lautan itxita egoten 
zen Karakoram Highway, eta hiru egun behar ziren bide hura 
egiteko. Espedizio hura prestatzen lau hilabete eman genituen 
(11 egun behar izan ziren hegazkinez bidalitako ekipajea jaso 
ahal izateko), eta, beraz, zentzuzko epea iruditu zitzaigun 
Skardu inguruko haranetan Rozzi Ali eta Karim aurki zitzaten 
inbertitu behar izan genituen hiruzpalau egunak.  Orduan ezin 
genituen susmatu ere egin itxaronaldi haren onurak. Oso onak 
ziren biak ala biak. Baina Karimek hasiera-hasieratik maitemindu 
gintuen: itzelezko berotasuna, poza, enpatia, sinpatia, 
ontasuna, energia, leialtasuna… zituen bere gorputz ñimiñoan. 
Bi irudi datozkit gogora: bata, III. kanpalekutik II. kanpalekurako 
jaitsiera hamazazpi minututan!, walkie-talkie elkarrizketa batek 
iraun zigun denboran; eta bestea, itzultzean, zelan ekarri zuen 
bere pisua baino zama handiagoa eta bolumenez laukoitza. 
Bai: Karakorumaren funtsa gizaki batengan gorde ahal izango 
balitz, hori Karim izango litzateke. Ondorengo espedizioetan, 
oso gutxitan izan genituen goi-zamaketari gehiago, baina Karim 
kontratatzen jarraitu genuen. Ez genuen behar zamaketari 
gisa. Besterik gabe, ez genuen ulertzen Karakorum hura barik. 
Askoz geroago, muturreko kotatara espedizioak egiteari utzi 
genionean, konturatu ginen, egia esateko, Karimekin bizitza 

partekatzen jarraitu behar genuela. Hark eta haren seme Hanifek 
(Aminaren aitak) denboraldiak eman dituzte gure etxeetan, 
guk (bereziki Sebasek, ezagutzen dudan pakistanomendekorik 
handienak) maiz bisitatu dugu Hushe. Hango haranean sortu 
ziren Sarabastall eta Felix Baltistan fundazioak, eta, batzuetan 
mundua mugitzen duten arrazoi bitxi horietakoren batengatik, 
giza eskalan Karakorumaren erreplika maitagarri hau, Karim 
alegia, gure bihotzetan betiko sartuta geratu zen 1983tik. 
Beraz, Karimek Sebastian Alvarori laguntza eskatu zionean bere 
bilobetako batzuk bera iritsi zen tokira iristeko, batek daki zer 
igaro zen gure lagun txikiaren burutik. Askotan harritu nau ikusteak 
jarduera berberak ibilbide batek, igoera batek, abentura batek, 
helburu bererako bide berak, gorabehera berberekin, arrisku 
eta ziurgabetasun partekatu berdin-berdinekin… zelan ekar 
diezazkiokeen hain sentipen, esperientzia, emozio eta ondorio 
desberdinak soka-talde bereko kide bakoitzari. Badira soka-
taldeen hainbat kasu, batzuk oso ezagunak, non ez zituzten 
kideak banandu elkarrekin bizitako esperientzia garratzek, 
ezta gozoek ere, eta bai, ordea, bizitako esperientziei 
buruz egindako kontakizun desberdinek. Beraz, gutxienez, 
konturatzen naiz jarraian datorren guztia izan daitekeela neure 
interpretazio pertsonalaren ustezko, eta sakoneko, akats baten 
emaitza. Batzuetan, neure buruarekin zintzoa naizenean eta 
presaka pentsatzen dudanean (nahiko ohikoa), joera dut 
ondorioztatzeko mendiak eskalatuz bizitza konplikatze hori 
bizitza konponduta dugun zorioneko babo batzuk garenon 
gauza dela. Hori ez da Pakistango gure lagunen kasua. Nire 
indarrik handienak mendiak igotzen eman nituen garaian, ez 
nuen inoiz neure buruari galdetu beharrik izan zergatik egiten 
nuen hura. Orain ezin dut saihestu argitu gura izatea zerk eroan 
ote zuen Karim bezalako musulman on bat hiru neska, eta ez 
bere biloba mutiletako inor, gailurretara “bultzatzera”. Izan 
ere, ez Amina, ez Sudiqa, ez Mariom ez dira izan mendiak 
igotzen lehenengoak, ezta bakarrak ere, baina bai gaur arte hori 
egin duten Pakistango neska bakan-bakanen artean daudenak.  
Susmatzen dut Karimek bere bilobak (neskak) ikusi gura 
zituela bere herrialdeko “zortzimilako”ren baten gailurrean. Eta 
badakit Sebas ez dela fidatzen horrelako helburuak lortzeko 
bidezidorrez. Beraz, irizpide onez, zeharkako bidea aukeratu 
zuen, konplexua, luzeena:  mendi txikiagoetan aurretik lortutako 
eskarmentutik igarotzen den bide hori. Bildumazaleen bulkada 
azkarrak asetzera baino gehiago ezaupideak metatzera eta 
gaitasunak hobetzera behartzen duen bidea da. Eta bide horrek 
zeregin-multzo konplexu bati ekitea eskatzen du: oinarrizko 
ideiak zehaztea, helburu partzialak eta azken helburuak 
finkatzea, estrategiak diseinatzea… edo proiektua finantzatuko 
duten babesleak bilatzea, babestuek hartutako konpromisoak 
ahaztu barik. Bide horrek, hamarkada batzuk lehenago berarekin 
eta gurekin gertatu zen legez, orain Amina, Sudiqa eta Mariom 
komunikaziora, bizitako esperientziak kontatzera, susmatu bako 
galderen erantzunak aurkitzean harritzera eroango zituen, baita 
hunkitzera ere erantzunik ez duten galderak badirela ohartzean. 
Imajinatu gabeko unibertsoengatik liluratzera, haietako 
batzuk, hala ere, jada ezagunak zituztenen artean zeudelarik: 
haien hurbileneko mendien magal eta gailurretan, herrietan, 
haranetan. Unibertso haiek Amina, Sudiqa eta Mariom harritu 
zituzten, Mangilik Sar tontorraren ostean Skardura, Baltistango 
hiriburura, iritsi zirenetik, tokiko prentsaren interesgune nagusi 
bihurtuta, Hushera, beren herrixkara, itzuli ziren arte, auzokoek 
heroi gisa goretsi zituztelarik. Mundu berriak, Amina, Sudiqa 
eta Mariomentzat hasi besterik egin ez zirenak.

Mundu berri haiek, aurrez ezagututakoek ez bezala, ez zuten 
mugarik, eta Mangilik Sar mendiaren tontorra atalase magiko 

Jon, Karim, Mariom, Sudiqa eta Aminarekin
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bihurtu balitz bezala zen, eta Amina, Sudiqa eta Mariom 
garraiatzeko gai izan zen, inguruko paisaietara ez ezik, 
baita tokiko albistegietara, Baltistango eskoletara, Skarduko 
unibertsitatera… ere, edo urrutiko beste leku batzuetara, 
hala nola Madrilera, Zaragozara, Tenerifera, Bilbora… eta 
beren bizitzan lehen aldiz itsasoa eta ezagutzen ez zituzten 
beste gauza asko ikusiko zituzten. Beren mendi-prestakuntza 
jarraituko zuten Miriam Marcorekin, haien mendi-gidari, 
irakasle eta konplizearekin; hirurek ateak irekita zeuzkaten 
etorkizunean era guztietako leku eta paisaietan aurrera egiteko, 
dena zoragarria zen (diot nik, baina batek daki…),  harik eta 
errealitatezko txorro izoztu batek Mariomen ametsak zapuztu 
zituen arte. Beste barik, aitak ez zion egoki iritzi alaba Hushetik 
irteteari. Bi munduren arteko baina benetan mundu berean 
daude ezberdintasun itzela egiaztatzea bezala izan zen. Bi 
agertoki desberdin, termino ia berdin-berdinak dituztenak, bi 
izen propio, bat bera direnak: Miriam eta Mariom. Baina zein 
ondorio ezberdinekin…  

Zer sentitu ote zuen Mariomek, bere bizitzako bidaia bakarra 
izan zitekeena galdu zuenean? Eta zelan imajinatu Amina eta 
Sudiqarentzat bi hilabeteko bidaia hark, haien “2019ko udak”, 
izan zuen garrantzia? Mangilik Sarri esker, beribiletan ibili ziren, 
mahaietan eserita jan zuten… bizitzan lehen aldiz. Bestelako 
paisaiak ikusi zituzten, glaziarrik ere ez zuten mendi “txiki-
txikiak”, Pirinioak edo Teide, esaterako; Teideko tontorrera 
“mantsoegi” igo ziren egun batean hondartzatik; hiri erraldoietan 
bizi izan ziren, oso etxe garaiekin, eta ozeano mugagabea 
ukitu zuten, zeinaren hondar-ertzetan “hain pertsona pobreak 
baitzeuden, non ez baitzuten estaltzeko arroparik ere”. Asko 
gustatu zitzaien arraina, arrain-zopa, patata-tortilla…; inoiz 
desestali ez zuten— buru gainera ehunka ezezagunen mimoak, 
maitasuna eta opariak jausi ziren, Zumaiaren “jurisdikziopeko” 
uretan nabigatu zuten, eta han “nahasarazi” zituzten (eta akitu 

ziren) Flyscheko lasterketa ederrean, itsasotik inoiz bereizten 
ez ziren mendietan korrika egiteko abenturan.  Zer pentsatuko 
zuten Zumaia inguruan, ezelango arrazoi barik, amorratuta 
legez korrika zebiltzan ehunka pertsona haietaz? Ibilbide osoan 
zehar eurak animatzen zituzten milaka lagunez? Lasterketa hasi 
aurretik eskaini zizkieten bertsoez eta ohorezko aurreskuaz? Eta, 
batez ere, zelan eragin ote zien hemen bizi izandako guztiak 
beren etorkizunerako? Pakistanera itzuli baino lehentxeago, 19 
urteko Aminak aitortu zuen ez zuela presarik etxera itzultzeko, 
eta “guztionganako esker ona sentitzen zuela, baina bereziki 
Hanif bere aitarenganakoa”, beraien bidaia hura bultzatu 
zuelako, eragotzi beharrean. Gaineratu zuen “ikasten jarraitu 
gura zuela, unibertsitatera joan, gaztelaniaz berba egiten ikasi.  
Eta ez zuela umerik izan nahi”.  Sudiqak, 16 urtekoak, denbora 
azkar igarotzea nahi zuen lehenbailehen itzultzeko, nahiz eta 
iruditzen zitzaion “Espainia paradisua zela emakumeentzat”. 
Nik neuk, haien bidaiaren azken egunetan batez ere, Dersu 
Uzala nuen gogoan, Kurosawak sortutako pertsonaia; eta haren 
laguna, Arseniev kapitaina, bere ehiztari maitea gonbidatu eta 
Jabarovsk hirian bere etxera eroaten duena…, harik eta berriro 
taigara itzultzea erabakitzen duen arte. Eta despedidako opari 
gisa, militarrak Dersuri oparitzen dion erriflea, potentzia handiko 
mira teleskopikoa duen erriflea, kapitainak uste baitu lagungarri 
gertatuko zaiola jada murriztuta dituen ahalmenak konpentsatu 
eta Siberiako basoetan harrapakinak ehizatzen jarraitzeko. 
Errifle hark, eskrupulurik gabeko lapurren desio bihurturik, egun 
batzuk geroago Dersu maitagarriaren heriotza eragingo zuen. 
Behin batean, K2ra egindako bigarren saiakeraren amaieran, 
1987an edo, gure Karim maitagarriak uko egin zion denboraldi 
batez Espainiara gurekin etortzeko egin genion gonbidapenari. 
Errifle bat oparitu genion urtea izan zen, Karakorumeko negu 
latz eta gogorretan, hura ere ehizan ibiltzen baitzen bizirik 
irauteko.

Karim, Husheko bere etxean, 2018an egin genuen azken bisitan
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Hasteko, jakin dezagun zerbait zutaz: Nor da Iban?
Historia eta irrati zale amorratua naiz, Juan Antonio Cebrianen 
La Rosa de los Vientos entzunez hazitakoa, gu baino askoz 
lehenago bizi izan zen jendeari buruzko istorioz inguratuta. 
Podcast batean kolaboratzen ari nintzen eta pandemiaren 
hasieran neure podcast propioa hastea erabaki nuen. Beraz, 
oraintxe bertan Iban bere lanaren eta irrika edo grinaren artean 
malabarismoak egin behar dituen pertsona bat da. 

Zelan iritsi zara podcaster izatera?
2017an hasi zen dena, orduan ezagutu bainuen “El Descampao” 
podcasta, Sergio Menak egiten du eta nire aholkulari eta lagunik 
onena bihurtu da. Twitterren elkarri jarraitzen hasi ginen eta 
galdetu zidan ea programa bat egin gura nuen berarekin bere 
podcastean.

Eta horrela hasi zen guztia. Programaz programa El Descampaon 
kolaboratuz, mikrofonoarekiko zaletasuna kutsatu zidan Sergiok. 
Eta 2020ko maiatzean, pandemia betean, jauzi egin eta neure 
podcasta hastea erabaki nuen. Dena den, jarraitzen dut El 
Descampaon kolaboratzen, neure etxetzat daukadan podcasta 
baita.

Nondik datorkizu Erromarekiko “eromena”?
Paradoxikoki, mundu klasikoarekiko nire interesa Greziarekin hasi 
zen, eta erromatarrak gogoko nituen, baina ez nuen haiekiko 
zaletasun berezirik ere. Adibidez, bizitza osoan gehien irakurri 

dudan liburuetako bat Aléxandros saga da, Valerio Massimo 
Manfredi-rena, Alexandro Handiari eskainia.

Baina 2005. urtean dena aldatu zen. Lagun batek esan zidan 
Erromara joateko asteburu bat pasatzera, eta lehen bisita hark 
erabat aldatu ninduen. Liluratu egin ninduten hango hondakinek, 
hango eskulturek, Koliseoak mutu utzi ninduen, eta ordudanik 
haiei buruzko gauza gehiago jakiten saiatu naiz.

Definitu iezaguzu Roma Aeterna.
Roma Aeterna zibilizazio hura ezagutzeko grinaren gauzatzea 
da, beraren oinordeko baikara gu. Erromaren Historia bat da, 
hasieratik amaierara, baina historia aspergarria dela dioen mitoa 
apurtuz. Estilo zuzena du, atsegina, batzuetan epikoa, beste 
batzuetan lotsagabeagoa, baina beti umore ona. Podcastak 
mundu guztiari hurbildu gura dio historia, eta bete nahi izan ez 
diren edo betetzen asmatu bako hutsuneak bete.

Eta hasieran komentarioren bat edo beste jaso nuen, bilbe 
edo tramak motel aurrera egiten zuelako kexu. Baina orain, 
Errepublikarekin hasita gaudenez, puzzlearen piezak egokitzen 
hasiak dira. Izan ere, iragana ondo azalduta bakarrik uler 
dezakezu gero zer gertatzen den, eta erromatar batek bere 
iraganeko gertakariren bati buruz berba egiten duenean, 
entzuleak gogora dezan nahi dut, podcasta entzun duenez 
bere iraganaren parte ere izan dadin.

Ibani elkarrizketa
Erroma Aeternako podcasta 

19 apirila, 2022 I Jorge Ibor artikulua

Duela egun batzuk podcastaren munduari 
buruz argitaratutako artikuluaren ostean, 
Roma Aeterna izenekoaren egilearekin 
harremanetan jartzea erabaki nuen, 
produktu honetan aurkikuntza handietako 
bat izan baita, zalantza barik. Bi urte 
eskasean 25.000 jarraitzaile inguru izatera 
iritsi da, eta zifra oso garrantzitsua da hori.

Iban, hori du izena, prest agertu da berari 
buruz zerbait gehiago jakiteko bidali 
dizkiodan galdera batzuei erantzuteko, 
gure elkartekideentzat interesgarria izan 
daitekeelakoan.

Uste dut Ibani eskerrak eman behar 
dizkiogula bere laguntza eskuzabalagatik 
eta gure galderei erantzuteko hartu duen 
denboragatik.

Mundu honetan sartzera eta Ibani jarraitzera 
eta laguntzera animatzen zaituztet. Merezi 
du.
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Bi astean behin egiten duzu argitalpen bat, beti 
oso dokumentatua, ezagutza- eta azterketa-oinarri 
izugarriarekin. Egia da Interneten informazio asko dagoela 
eta zure datu-basea oso handia dela suposatzen dugu, 
baina geure buruari galdetzen diogu: zelan da posible 
horrenbesteraino iristea? Baita ere: guztira, zenbat 
denbora ematen duzu atal bakoitzean? Axola ez bazaizu, 
zehaztu iezaguzu.
Programa bakoitza egiteko 3 fase daude. Gidoia, grabazioa eta 
edizioa.

Gidoiaren fasean 12 ordu inguru ematen ditut. Gaiarekiko 
zaletasuna izateak Erromari buruz ditugun iturri gehienak 
ezagutzeko aukera eman dit. Ahal den guztietan, lehen mailako 
iturrietara jotzen dut. Podcast honetan lortu gura dudan eta El 
Descampaon ikasi nuen gauza bat zintzotasuna lehenestea da 
beste ezeren gainetik. Oso tentagarria da erromatarrei buruzko 
kondairak eta mitoak ezelango funts barik azaltzea, baina 
entzuten didan pertsona ez nuke serio hartuko. Zuri entzutea 
erabaki duen pertsona errespetatu egin behar duzu. Ezin ditut 
grabatu galdera bati erantzun ezin dioten gauzak: “Eta non 
irakurri duzu hau?”.

Podcastean kontatzen den guztia iturriekin egiazta daiteke, eta 
beti saiatzen naiz iturri desberdinak gurutzatzen. Ez dezagun 
ahaztu iturri idatziak direnak direla… duela mende asko idatzi 
zuen jende hark, eta bere ideologia, bere pentsamoldea zuen. 
Autore klasikoek, Tito Liviok adibidez, ez dute egia kontatzen. 
Beren egia kontatzen dute. Horregatik, informazio hori beste 
iturri batzuekin egiaztatu behar da.

Ahal ditudan iturri guztiak biltzen ditut saioan landu gura 
dudan gairako, eta alderen batetik herren geratzen banaiz, 
mundu akademiko klasikoan izen handiko autoreez baliatzen 
naiz.  Mary Beard, Filippo Coarelli… gutxi-asko egungo 
autoreak. Arriskutsua da XVIII-XIX. mendeetako edo XX. 
mendeko historialari batzuengana jotzea, hala nola Mommsen, 
Montanelli eta abarrengana, historia gauza bizia eta aldakorra 
baita. Gauza berriak aurkituz doaz eta urte askotan onartu diren 
baina baliozkoak ez diren teoriak zalantzan jartzen dira.

Antzinako historian, arkeologiak bakarrik eman diezaguke 
ziurtasuna, eta hori neurri bateraino. Tito Liviok esaten badu 
haurrek kutun bat zeramatela lepoan eta kutun hori duten 
haurren erliebeak aurkitzen baditugu eta, gainera, kutuna 
aurkitzen badugu, horiek guztiak elkarren osagarri dira.

Zoritxarrez, hain urruneko garai batean informazio guztia 
ez dugunez… antzinako historiaren azterketa beren artean 
eztabaidatzen duten adituengana murriztu ohi da.  Eta 
zarata horretatik urruntzen saiatzen naiz, eta zerbait ziur ez 
dakigunean, egia esan behar da.

Gidoia idatzi ostean, grabazioak 3 ordu inguru behar ditu. 
Saiatzen naiz dena etenik barik, has eta buka, grabatzen, baina 
batzuetan gauza batzuk errepikatu egin behar izaten ditut.  Beti 
saiatzen naiz hobetzen, ez badut ondo ahoskatzen zerbait, 
errepikatu egiten dut eta abar.

Eta azken fasea edizioarena da. Hamar ordu inguru behar izaten 
ditut erraz. Solasaldi bat ez bada behintzat, Gonzalo Fontana 
Elboj edo Jesús Sánchez Alguacilekin egin nuena bezalakoa, 
denbora hori behar izaten dut.

Beraz, guztira 25 ordu inguru eskatzen dit programa bat 
egiteak. Eta hori neure 8 orduko lanaldiarekin uztartu behar dut. 
Horregatik 15 egunean behin egiten ditut. Aste bat gidoia egiten 
ematen dut, aste horretako larunbatean grabatu egiten dut, eta 
hurrengo astean zehar editatu larunbatean ateratzeko. Pozik 

egingo nuke astean behin. Badakit proiektu honek dimentsio 
izugarria duela.

Irrati konbentzionalek, musikako enpresa-taldeek eta 
abarrek argitaratutakoa kenduz gero, denbora gutxian 
entzunenen artean kokatu zara. Harritu al zaitu lortutako 
arrakastak? Niri, zu entzunda, normala iruditzen zait.
Egia esaten badizut, bai, asko harritu nau. Ez nuelako ezelango 
planik nire grina hori neuk entzungo nuen produktu batean 
gauzatzeaz haratago. Roma Aeternan, grabatu eta kanporatzean, 
asko dago neure barrua hustetik eta “terapia”tik. Eta amaierako 
atalean, oraindik ez baitakit zelan deitu bi urteren ostean, neure 
buruari joaten uzten diot nahikotxo.

Batzuetan gainditu egiten nau, ez nagoelako ohituta lausenguak 
jasotzera, baina pozez betetzen nau  norbaitengandik mezu 
bat jasotzeak une zailetan nire podcastak asko lagundu diola 
kontatuz. Horrek adorea eta energia izugarria ematen dit 
programa gehiago egiten jarraitzeko.

Lagun iezaguzu, mesedez, “mundu hori” zerbait gehiago 
ezagutzen. Lehenik eskatzen dizut podcast batzuk 
gomendatzeko eta berba gutxitan esateko horretarako 
arrazoia. Gero hitz egiguzu apur bat tresnaz zure podcaster 
ikuspuntutik.
Podcasta irratia da, baina infinituraino biderkatua. Pandemia 
garaian izan duen leherketa izugarria izan da.

Gomendatuko dudan lehen podcasta nire etxea da, noski: EL 
DESCAMPAO. Podcast multitematikoa da, programa guztietan 
ezaugarri komun bat duena: estilo nahastezina eta programa 
bakoitza dokumentatzeko orduan, seriotasuna. Egunen 
batean izan nahiko nukeen soinu-edizio batekin, podcast 
honetan musika-programak, zinema eta bidaietako programa 
bereziak,… topatuko dituzu. Eta historia-saioak ere bai, noski, 
baina ez da txukuna nik neuk esatea.

Bigarrena, Uruguaiko podcast bat da, komunikazioaren bi 
fenomenok kudeatzen dutena:  LA TORTULIA PODCAST. 
Gehiago jotzen dute gai historikoetara, baina umorea eta 
hurbiltasuna dira haien saioetara lotzeko gakoa.

Eta azkenik, La ESCÓBULA DE LA BRÚJULA. Bertan, Juan Antonio 
Cebriánen Rosa de los Vientos mitikoaren kolaboratzaile batzuk 
agertzen dira, besteak beste, Jesús Callejo eta Carlos Canales. 
Kalitatezko historia-dibulgazioa. Benetako maisuak.

Podcasta tresna ezin hobea da gustatzen zaizun edukia 
kontsumitzeko, eta, gainera, beste gauza batzuekin osa daiteke. 
Ezin duzu film bat ikusi paseatzen zabiltzan bitartean. Aldiz, 
podcast batek ezin hobeto lagunduko dizu paseo horretan. 
Askoz moldakorragoa da.

Irudi batek mila hitzek baino gehiago balio omen du, baina 
berba edo hitzek babestu eta lagun egiten dute, irudiek ez.

Zure kasuan, ikusten dugu ez diezula diru-sarrerei 
lehentasuna ematen dibulgazio-lanaren gainetik; adibidez, 
ez duzu ordainpeko kapitulurik argitaratzen, eta denok 
entzun ahal zaitugu doan, nahiz eta zenbateko sinboliko 
batekin laguntzeko aukera dugun, hilean 1,49 €-tik hasita, 
ordainketa hori nahi denean eteteko edo handitzeko 
aukerarekin. Posible da gure herrian jarduera hau lanbide 
bihurtzea eta hortik bizitzea?

Posible da, baina gaur egun gutxi batzuengana mugatuta dago. 
Ekoiztetxe batek kontratatzen ez bazaitu edo plataforma batek 
horregatik ordaintzen ez badizu, harpidetza-eredua motz 
geratzen da oraintxe bertan.
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Eta erabat jabetzen naiz podcastaren monetizazioari aurre 
egiteko dudan moduak ez didala horretan aritzeko aukerarik 
emango, harpidetzak asko ugaritzen ez badira behintzat. Baina 
Roma Aeternan, eta erabakitzeko ahalmena nire esku dagoen 
bitartean, ez da “tranpa” programarik egongo.

Monetizatzeko tresna ona dira ordainpeko kapituluak, baina 
(eta neure eskarmentuz diot) harpidetza egitera behartzen 
zaituzte eduki hori eskuratzeko. Nik ez dut gura zu Roma 
Aeternan harpidetzea Julio Zesarri buruzko programa bat egin 
eta ordainpean jarri dudalako, jakinik horrek jende gehiago 
erakarriko duela. Harpidetza negatiboa izango litzateke, 
horretara behartzen zaitudalako.

Zuk Roma Aeternarako ordainpeko harpidetza egitea gura dut, 
proiektuak benetan merezi duela uste izanik, lagundu nahi 
duzulako, ez horretara behartzen zaitudalako.

Beste kontu bat da programa zuzenean ordainpeko plataforma 
batean baldin badago. Baina iVoox-en dagoenez, lehen urrats 
hori gaindituta dago.

Ordainpeko harpidetza egiten duen jendearentzat aparteko 
zerbait egitea pentsatzen ari naiz, baina ordaindu ezin duen 
edo ordaindu gura ez duen jendeari edukirik kendu barik. Agian 
lehenago argitaratu programak, edo serie oso bat bakar batean 
kondentsatuz egin programak. Baloratzen ari naizen zerbait da.

Zer iritzi duzu Erromari buruzko eleberri historikoez? 
Askok irakurriko zuten Robert Graves eta, batez ere, I, 
Claudius (Yo Claudio) seriea ikusita izango dute; zalantza 
barik, Santiago Posteguillorekin gozatuko zuten eta, 
zergatik ez, Collen McCullough-ekin (hiruren zale handia 
naiz).  Zer deritzozu komunikatzeko modu horri?  Beste 
erreferentziarik emango zeniguke?  Eta galdera inozo bat:  
literarioki berba eginda, idazle australiarra Julio Zesarrekin 
maitemindu zela uste duzu? Eta horretaz ari garela, 
“maiteminduta” zaude Inperioko pertsonaiaren batez? 
Ildo horretan, Gladiator Erromari buruzko filmik onena 
dela uste duzu?  Agian ni gaindituta nago horrenbeste 
Ben Hur, Quo Vadis eta abarrekin.
Erromari buruzko eleberri historikoak oso iturri baliagarriak dira 
garai hura irudikatzeko eta harekin jolasteko. Jakina, beti egongo 
dira egileek hartzen dituzten lizentziak, eta Robert Gravesekin, 
adibidez, egileei eta haien ideiei buruz lehen esan dizudana 
gertatzen da.  I, Claudius (Yo Claudio) seriean  Liviak Augustoren 
oinordeko izan litezkeen guztiak hiltzen ditu bere semea 
tronuan jarri arte. Baina gaur egun adituek zalantzan 
jartzen dute Liviak norbait hil ote zuen. Historia 
gauza bizia da.

Nor ez litzateke Julio 
Zesarrez maiteminduko? 
Izugarrizko pertsonaia da, 
dena dauka: konspirazio 
politikoak, gerrako konkistak, 
pirata-istorioak, karisma itzela, erakargarri 
egiten duen “harroputz” puntu bat eta 
elezaharren pareko amaiera.

Niri asko gustatzen zaizkit Grako anaiak eta 
Kinto Sertorio. Plebearen eta matxinoen 
eskubideen aldeko borrokak beti erakarri 
izan nau.

Gladiator filmak generoa biziberritu zuen 

eta Erroma publiko zabalaren buruan jarri zuen berriro. Eta inoiz 
ezabatuko ez zaizkigun eszenak eman dizkigu. Bizitzan egiten 
dugunak eternitatean du oihartzuna. Baina ni klasiko samarra 
naiz, eta maila berean jarriko nituzke Cleopatra, 1963koa, eta 
Spartacus, 1961ekoa.

“Erroma”k hainbeste urte iraun zuen eta, ezin bestela izan, 
garai asko izan zituen. Zein da zuretzat erakargarriena?
 Luzaroan, niretzat Erromaren historiako unerik gogokoena 
Ponpeio eta Zesarren arteko gerra zibiletik Neronen heriotzara 
artekoa izan zen; baina orain erakargarriagoa gertatzen hasi zait 
gerra punikoetan Erromak izandako garaipenetik Zesarren eta 
Ponpeioren arteko gerraren aurre-aurreko unera artekoa.

Errepublika estolda handienetik joaten hasi zen Erromak Kartago 
garaitzea lortu zuenean, baina haiek ez ziren ohartu.

Gaur egun gure munduan gertatzen dena (ikuspuntu 
politiko eta sozialetik, uste dut) jada Erromatar Inperioan 
bizi izan zela esaten duzu. Gaur egun konparatu gaitezke 
garairen batekin? Haren gainbeherarekin paralelismoa 
dagoela uste duzu?
Bai. Gaur egungo munduak erromatarren munduarekin zerikusirik 
ez duen arren, bertan bizi garenok betiko gizaki berberak gara. 
Eta betiko beldur, anbizio eta kezka berberak ditugu.  Onerako 
eta txarrerako.

Gaur egun, distantzia eta aldeak gorabehera, erromatar 
inperioaren gainbeherarekin konpara gintezke, AEBrekin lotuta. 
Ukaezina da AEB izan dela potentzia hegemonikoa azken 
mende honetan, eta kostatzen ari zaio botere horri eustea, 
gora egiten ari diren beste potentzia batzuen aurrean, Txinaren 
aurrean, adibidez. 

Nik neuk uste dut bidegabeki jokatzen dela Inperioaren 
garaiko bi figurarekin: Trajanorekin, ahaztu handia, 
eta Konstantinorekin, kristautasunaren garapenerako 
oinarrizkoa dena, mendebaldeko munduan hainbeste 
eragin duen eta eragiten duen erlijioa, fededuna izan ala 
ez. Bat zatoz esan dudanarekin?  Uste duzu badaudela 
gutxietsitako pertsonaia gehiago?
Erabat ados. Trajanorekin inperioak bere lurralde-handitasun 
gorena lortu zuen, eta Konstantino izan zen kristautasuna 
geldiezina zela konturatu zen lehen enperadorea.  Batzuek 
uste dute kristautasuna izan zela erromatar inperioa amaiarazi 
zuena, baina nik uste dut kristautasunak guztiz kontrakoa egin 
zuela, luzaroago irauten lagundu ziola.

Erromaren historian zehar ahaztutako eta gutxietsitako figura 
asko daude. Lehen Liviaz hitz egin dut. Livia 

Drusila Augustoren eskuin eskua zen, 
enperadorea kanpoan zenean berak 
erabakitzen zituen gaiak. Oso 
politikari trebea zen, inperioaren 
baliabideak kontrolatzen zituen eta, 
hala ere,… pozoitzaile zital bat lez 
gogoratzen dugu.

Baina, zalantza barik, 
gutxietsienetako bat Marko 
Emilio Lepido da, ezgauzatzat 
hartu izan da, han egon 

zena “denetarik egon behar 
zuelako”. Zesarren Magister 

Equitum (agintean bigarrena) 
izan zen Lepido, eta bigarren 
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triunbiratuan inperioaren banaketan parte hartu zuen, Marko Antonio eta Oktaviorekin. Inor ez da posizio horretara iristen ezgauza 
hutsa izanda. Gustatuko litzaidake haren bizitzan gehiago sakontzea podcastean.

Amaitze aldera, galdera oso zehatz batzuk egingo dizkizut, zure jarraitzaile leial batek helarazi dizkigunak, zure ikuspuntua ez ezik, 
oinarrizko arrazoiak ere jakin nahiko lituzke-eta:

Optimates ala populares? Tiranizidak ala Julio Zesar?
 Beti populares, herriaren aldekoak. Botereak jendearen zerbitzura egon behar du eta jendearen bizitza hobetzen saiatu behar du, 
ez gutxi batzuk aberasteko baliatu, ezta pribilegioak gutxi batzuengan biltzeko ere.

Eta horregatik nago ni Julio Zesarren alde. Ez gaitezen nahastu, Julio Zesar patrizio bat zen, populista bat, baina benetan definitzen 
zaituztenak zure etsaiak dira. Eta Zesarrek patriziorik zaharkituenak zituen kontra, kontserbadurismoaren oinordekoak, Erroman 
pairatzen ziren desberdintasun basatiak iraunarazteko borrokatzen zirenak. Erromaz jabetzen saiatzea beste erremediorik 
ez zuen izan.

Errepublika hain zegoen apurtuta une hartan, ezen hari eusten zion ituna hautsia baitzen.  Zesarren garaian, 
geroago ikusiko dugunez, legioak praktikan armada pribatuak ziren, eta bakoitzak bere jeneralari 
obeditzen zion. Eta anbizioa neurriz kanpokoa zen.

Tiraniziden alde ere banago, baina ez, zehazki, hauexen alde! Adibidez, Marko Junio 
Brutok bere ustezko arbaso Luzio Junio Brutoren (erregeak kanporatu zituena) eta Kaio 
Servilio Ahalaren aurpegiarekin txanpon batzuk egiteko agindu zuen. Ahalak hil 
zuen Espurio Melio, eta patrizio horren krimen bakarra, informazio-iturrien 
arabera, alea merke eta doan banatzea izan zen, Erroman oso urri 
zegoen une batean.

Keinu horrekin, Brutok bere ildo ideologikoa markatzen zuen.

    Zein gudu izan zen erabakigarriagoa Mendebaldea gaur 
egun den lakoa izateko: Zama ala Salamina?
Galdera interesgarria… Batetik, Zama, Eszipionek Anibal garaitu 
zuen bigarren gerra punikoan; eta, bestetik, greziar hiri-estatuek 
Persiaren inbasioa geldiarazi zuten.

Argi dago Salamina barik gauzak agian desberdinak izango 
zirela eta ez zela Zamako batailarik izango.

Baina nik batzuetan zera galdetzen diot neure buruari: 
Salaminako guduaren ostean, Mendebaldeak benetan gaur 
egun saltzen den lako hondamendia jasango ote zuen? Eta 
azalduko dut: Persiar inperioa ez zen inperio zentralizatzailea. 
Akemenestar persiar inperioa estatu multinazionala zen 
(halabeharrez, handia baitzen) eta bertako herriek beren 
hizkuntza, tradizioak eta kultura mantentzen zituzten, nahiz eta 
administrazioa persiarra izatera pasa, noski. Baina persiarrak iritsi 
eta ez zintuzten mapatik ezabatzen. Zure zergak ordaintzen 
zenituen eta inperioaren mendean mantentzen zinen bitartean, 
gainerakoa berdin zitzaien.

Zamako guduak, bai, erromatar inperioaren bilakaera aldatuko 
zukeen. Kartagok bigarren gerra punikoa irabazi izan balu, 
Erroma ez zen Mediterraneoaren jaun eta jabe bihurtuko, eta 
historia oso bestelakoa izango zen.

Asko gustatzen zait agertoki posibleak irudikatzea, agian hobe 
izango zen guretzat, eta orain Roma Aeternaren ordez Persia 
Aeterna egiten ariko nintzen.

Iban, eskerrik asko hain ardura eta zehaztasun handiz 
erantzuteagatik. Podcasta merezi duen mailetara iristea 
opa dizugu, eta gure elkartekideetako asko anima 
daitezela hori ezagutzera. Zeure bizitza pertsonalean ere, 
dena primeran joan dakizula. Plazer handia izan da.
“Plazera nirea izan da, Jorge! Espero dut jendea animatzea eta 
podcastaren munduan sartzea, bertan aisialdietan gozatzeko 
moduko istorio asko topatu ahal izango dituzte eta. Betiko 
irratiaren espiritua bizirik dago podcastean. Besarkada bero 
bat, dena ondo joango dakizula zuri ere eta, edozer gauza 
behar duzula, zeure esanetara naukazu.

19

 15 ZENBAKIA ELKARTEAREN ALDIZKARI



BBK ERRETIRATUEN ETA PENTSIODUNEN ELKARTEA

20

 HELIOGABALO
Erromatar enperadore baten nerabezaro zaila

4 apirila, 2022 I Jorge Ibor artikulua

AURREKARIAK
Makrino usurpatzailea enperadore erromatar (217-281) izan zen; postu 
hori lortzeko baldintzak ez zituen betetzen, baina Legioko jenerala zen 
eta Legioak altxatu zuen agintera, bere aurrekoari bizia kendu ostean; 
bere ahaleginak partiarren aurka borrokatzera zuzendu zituen Inpe-
rioaren ekialdeko muturrean, baina esperientzia hura ez zen oso ondo 
amaitu; orduan, borrokaren xede ziren lurraldeak ez galtzeko eta bera 
hainbesteraino gorrotatzen zuen Senatua baretzeko, arerioari izugarrizko 
dirutza eman zion, kontuan izan barik altxor publikoaren estutasunak.

Zelan lortu zuen itzelezko dirutza hori? Bada, legioetako soldaduen ar-
tean hasiberrienen soldatak nabarmen murriztuz. Egia da, bai bere au-
rrekoa izan zen Karakalak, bai berak, ordainsariak dezente igo zizkietela 
balizko altxamenduak, berak bultzatu zuena bezalakoak, eragozteko, 
baina egoera onera denok ohitzen gara erraz, batez ere, armak erabilt-
zen jakiteari esker, ordaintzen duenaren gaineko agintea dutela dakite-
nak.

Gainera, Makrinok akats handi bat egin zuen: enperadore-familia bateko 
kide izan barik tronura iritsi zelarik, ez zituen bere aurreko Karakalaren 
oinordeko izan zitezkeen guztiak hiltzeko agindu. Eta garesti ordaindu 
zuen hori.

FAMILIAREN GARRANTZIA
Karakalaren izeba eta lehengusina bat, biak ala biak “Julia” familiakoak eta 
Sirian bizi zirenak, bigarrenaren semearentzako, beraz lehenengoaren 
bilobarentzako, boterea lortzeaz arduratu ziren.

Bere ama kutunak berehala zabaldu zuen zurrumurru bat, dirudienez, 
egia ez zena:  enperadore kargugabetuaren lehengusuak egin zion bor-
txaketaren ondorioz sortua zela bere seme Bario Abito Basiano. Beraz, 
oinordetzarako eskubide gehien zuena zen, Makrino iruzurgilearen gai-
netik.

Gaineratu behar dut Julia biek, oso dirudunak izanik, ekialdean garran-
tzitsua zen El-Gabal, mendebaldean (Helios) deitu, jainkoaren apaiz 
izendarazi zutela mutila oso umetan.

Azpijokoak, aberastasuna eta erlijioa, oro har tropen eta bereziki Eme-
san ezarritako Galiziako Legioko kideen nahigabearekin elkartzeak azken 
horren altxamendua eragin zuen, besteek berehala babestu zuten, eta 
Makrinoren erorketa ekarri zuen, eta, ohi bezala, bere soldaduek hil zu-
ten, eta gainera, semea ere garbitu zuten, gidoia ongi zekitela erakutsiz.

Apaiz gaztea mailarik gorenera igo zen, 14 urterekin enperadore izen-
datu zuten, eta Severa dinastia berrezarri zuen, bere ustezko aitarena 
zen dinastia.

NERABE BAT AGINTEAN

Bere agintaldiko lehen urtea ekialdean igaro zuen, bere jainkoaren au-
rrean meritu handiak eginez haren omenezko jaiekin, non, dirudienez, 
oposiziogileen exekuzioren bat ere sartzen baitzuen, ukitu exotiko eta 
koloretsua emate aldera.

Erromara iritsirik, eta bere jainkoa denetan garrantzitsuena legez ezarri 
ostean, bere menekoentzat onartezina izan zen zerbait, Heliogabalo 
izena hartu zuen.

Bere agintaldi laburraren 3 urte eskasetan (218 – 222), eta ume bat izan 

Gutako askok Erromatar Inperioari buruzko 
filmak, liburuak edo podcastak ikusi, 
irakurri edo entzun ditugu, bereziki Julio 

Zesar protagonista nagusi izan zuen Errepublika-
ren azken faseari eta kristau-jazarpenei eskainitako 
pasarteak.

Horretan eragina izan dutenak dira:

• Quo Vadis, Espartaco, Ben Hur edo Gladiator 
bezalako filmak, non Komodo enperadorea 
erretratatuta geratzen den: diotenez, zirkuan 
“arinki” drogatuta zeuden 700 gladiadore baino 
gehiagori aurre egin eta jendaurrean hiltzera iritsi 
omen zen, eta horrek, bide batez, ikaragarrizko 
kostua ekarri zuen Inperioko diru-kutxentzat.

• I, Claudius (Ni, Klaudio) bezalako telesailak, 
Robert Gravesen eleberri zoragarrian oinarritua, 
Roma eta beste batzuk.

• Lehen aipatutakoa bezalako eleberri historiko 
entretenigarriak, Santiago Posteguilloren bi 
trilogiak eta, horien guztien gainetik, Masters 
of Rome saga: 7 liburu horietan Colleen McCu-
llough australiarrak oso modu atsegin eta erakar-
garrian deskribatzen du behe-errepublikaren 
garaia.

• Podcast-ak, besteak beste Ivooxen daudenak 
nabarmenduko ditut, hala nola “El Ocaso de 
Roma”, “Roma Aeterna” eta askoz gehiago.

Erroma modan dago eta egoten jarraituko du. 
Bere historia liluragarria da eta mendebaldeko 
munduan izan duen eragina argia da. Politikoki 
esan daiteke gaur egun gertatzen den guztia jada 
erromatarren munduan gertatua dela.

Baina Erromaren azken garaiari buruz, batzuek, nik 
neuk adibidez, oso gutxi dakigu edo genekien. 
Orain jabetzen naiz zaila dela hainbeste une, eta 
une liluragarriak, kontatzea, are gehiago morbo-
tik ihes egiten saiatzen bagara, baina horixe da, 
bestalde, kolaborazio honetako protagonistaren 
istorio harrigarria kontatzeko oinarria.

Bihoa artikulu hau eskerrak emateko Erdi Aroko 
Historian lizentziadun bati, Gaztelako hirietan bi-
garren hezkuntzako irakasle den Carlos de Miguel 
delakoari, ezagutzen ez dudan arren lehen aipatu-
tako “El Ocaso de Roma” podcastaren bidez asko 
irakatsi baitit; ikuspuntu guztietatik gomendagarria 
da podcast hori.

Mundu liluragarri hau, bere gainbehera eta, lehen 
esan dudan bezala, morboak ezartzen duen 
sedukzioa elkartu nahian, pertsonaia sinestezin 
baten Heliogabalo-ren istorioa kontatuko dut, 
bizi izan zen urte gutxitan posible zen perbertsio 
guztia gauzatu zuen eta.
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Joan den azaroan, Elkarteko hiru kidek, gainera zetozkigun kutsatzeen 
berri gero eta kezkagarriagoei aurre eginez, Ikea Bidaiak-eko Joserrak an-
tolatu zuen bidaia hau egitera animatu ginen.

Bidaiaren aitzakia Gabonetako Azokak ziren, baina Txekiako agintariek 
ezarritako murrizketak zirela-eta, etxolak itxita baino ezin izan genituen 
ikusi.

Bidaia askotarikoa eta oso interesgarria izan zen, eta, aurrez jausitako 
elurtearen ondorioz, Bohemiako herrietan oso giro berezia zegoen. Ba-
zirudien denboran atzera egiten ari ginela, gehienetan ia ez baitzegoen 
ez turistarik, ez bertako jenderik.

Bohemiako herri txikiak bisitatu genituen, adibidez, Ceske Budejovice, 
Telc, Slavonice, Tiebon, Cesky Krumlov, eta Karlovi Vary bainuetxe-hiria.

Eta amaitzeko, Praga monumentala. Negu-eguraldia ez zen eragozpen 
izan ibili eta hango fatxada modernista guztiak, plazak, Mala Stranako 
erdigune historikoa miresteko eta, aldi berean, txerri-ukondo eder bat 
dastatzeko, Txekiako garagardo onarekin batera.

Laburbilduz, oso bidaia interesgarria izan zen, askotarikoa, hainbat 
elkartekidez osatutako talde txiki batean egina, eta ibilbide osoa negu-
neguko eta Gabonetako giroaz edertuta begiesteko ukitu berezi horrekin 
egina, nahiz eta hango azoka txikiak itxita egon.

arren, oraindik ere Guinness liburuan egon zitezkeen 
hainbat marka hausteko gai izan zen.

Horien artean aipatzen da 5 aldiz ezkondu zela, ho-
rietako bat birjina vestale batekin, jainko eta jainko-
sen zerbitzura soilik egoteagatik erlijioak babesturiko 
pertsona batekin. Aitzakia izan zen jainko nagusiaren 
apaiz goren bat –honetan ere mailaz igota baitze-
goen– birjina sakratu batekin elkartzeak izaki jainkotiar 
batzuk bakarrik izan zitzakeela emaitza gisa.

Ezkontza horiez gain, beste bat ere egin omen zuen 
bere guardiako soldadu leial batekin.  Jauregia pros-
tituzio-etxe homosexual bihurtu zuen, non ‘sexu-
ezaugarri’ handienak zituztenak omen ziren saritue-
nak; administrazio-maila gorenera igo zuen berak 
oso “maitea” zuen esklabo bat, eta esan genezake 
genero-berdintasunaz ere arduratu zela bere erara, 
ama eta amona senatari bihurtuz, Erromako historian 
lehen aldiz gertatu zena eta jardunean zeuden sena-
tariek oso txarto hartu zutena.

Era berean, aipatzen da garaiko mediku gailen bat 
hautatu eta diruz ondo baino hobeto hornitu zue-
la, bere gizonezko sexu-organoak emakumezkoenak 
zelan bihurtu iker zezan, eta hori gauzatu izan balitz, 
historiako lehen transexual ezagun bihurtuko zate-
keen Heliogabalo.

Bere bizitza labur, gazte eta aktiboa, tradizioaren 
arabera, pretoriar zaindari batek eten zuen, bere 
amonak sustaturiko ekintza batean, azpilanean jardun 
zelarik hura biloba agintean jartzeko nahiz agintetik 
kentzeko, … atso txiki goxo bat, ikus daitekeenez. 
Gertakari ilun hura bi emakumeen aurrean gertatu zen.

OHARRA
Historialaria ez naizenez, pertsonaia honi buruz ent-
zun eta irakurri ditudan gauza batzuen laburpena 
kontatu dut, nire iritziaren arabera.

22 martxoa, 2022   I por Araceli

Pragako
  gabon-
   azokak
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(4. zatia)
HAZIA Horrela hasi zen guztia

EPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSVEPSV

24 urtarrila, 2022I asociado
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Azken hauteskundeetan Haziak lortu-
tako emaitzak ikusita, uste dut zorio-
nak eman behar zaizkiela Elkarteari eta 

bere hautagaiei lortutako emaitza bikainengatik, 
baita Funtseko bazkide guztiei ere.

Hori esanda, gogora datozkit Gauzatu eta Hazia 
funtsetan gure pentsio-osagarriak finkatu diren 
proiektua zenbait unetan zapuzteko zorian edu-
ki zuten hainbat inguruabar edo zirkunstantzia.

Historikoki, aurreikuspen-eskubide osagarriak 
idatzi gabeko arauak ziren, eta errespetatu egi-
ten ziren ala ez. Batzuetan, Kontseiluen akor-
dioak edo Zuzendaritzen erabakiak izaten ziren. 
Eta lan-zuzenbidean, idatzitakoa eta sinatutakoa 
ere askotan errespetatzen ez denean, eskubide 
haiek airean zeuden.

Euskadiko (euskal kutxen, alegia, Hego Euskal 
Herriko 8en) bigarren Hitzarmenera arte –buruz 
ari naiz, eta ez dut informazioa eskuratzeko 
aukerarik, baina 70eko hamarkadaren erdialdean 
edo amaieran izango zela uste dut– ez zen lor-
tu langile edo beharginen pentsio-osagarriak 
negoziatu, adostu eta sinatutako eskubide gisa 
eratzea.

Hitzarmen hartan, hirurogei urteko adina eta 
berrogei urteko zerbitzua izatea ezartzen zi-
ren baldintza gisa pentsio-osagarria jasotzeko 
eskubidea izateko, hau da, erretiroa hartzeko 
unean diru-sarreren % 100 bermatzea, urtez urte 
eguneratuta bizitza guztirako. Gero, legea alda-
tu egin zen (Gizarte Seg.ren Erreforma, 1967. 
urtean) eta 1967an kotizatzen hasi zirenek ezin 
zuten erretiroa hartu 65 urte bete arte.

Eskubidea oso argi zegoen jasota. Baina gertat-
zen zen kutxek ez zituztela beren balantzeetan 
kontingentzia horiek zuzkitu edo hornituta, nahiz 
eta negoziazio kolektiboaren ondorioz behartu-
ta egon horiek beren gain hartzera.

Garai hartan ezagunak ziren bi egoera, zeinetan 
langileen aurreikuspen-eskubide osagarriak he-
riotza gozoz hil baitziren. Bata, Bilboko Udale-
koa, eta bestea, Telefónicakoa.  Bi kasuetan, une 
batean, erretiratua leihatilara joan zen bere osa-

garria erreklamatzera, eta dirurik ez zegoela ikusi 
zuen. Ez zegoen funtsik, ez zegoen ezer. Dena 
literatura zen. Eta bazirudien horixe zela euskal 
kutxen zuzendaritzen estrategia orduan.

Egoera horren jakitun, Euskadiko (Hego Euskal 
Herriko Federazioko 8 kutxen) Enpresa Batzor-
deen koordinakundeak –sindikatuak ez zeu-
den finkatuta– gutun bat bidali zion Espainiako 
Bankuari, eta salatu zuen entitateek ez zituztela 
beren balantzeetan hornituta hirugarrenekiko 
konpromiso ekonomikoei aurre egiteko behar 
zituzten kopuruak, zehazki, beren beharginen 
pentsio-osagarriari buruzko eskubideak, Hitzar-
menean jasoak.

Espainiako Bankuak zirkular bat igorri zuen, Au-
rrezki Kutxei balantzeetan zuzkidura horiek kont-
signatzeko betebeharra gogorarazteko. Erakun-
de batzuek errekerimendua kontuan hartu zuten, 
baina beste batzuek ez. Berriro ere, Euskal Ku-
txetako Enpresa Batzordeen Koordinakundeak 
beste salaketa-gutun bat, bigarrena, bidali zion 
Espainiako Bankuari, eta hark bigarren zirkular 
bat egin zuen, lehenengoaren ildo beretik, eta 
kontabilitate-printzipioak betetzera premiatu 
zituen erakundeak, zegozkien hornidura edo 
zuzkidurak eginez.

Bigarren zirkular horren ostean, beharginen 
pentsio-osagarriaren funtserako lehen zuzki-
durak agertzen hasi ziren balantzeetan. Gaia 
bideratuta zegoela frogatzen du, EAEko zuzen-
daritzak Kontseiluaren akordio bat lortu izanak, 
eta akordio horren arabera, beste enpresa bat-
zuetan lan egindako urteak Kutxan lan egindako 
urtetzat hartuko zitzaizkien sartu berri ziren 
zuzendaritzako beharginei, pentsio-osagarriari 
begira enpresan antzinatasuna kalkulatzeko. Hori 
zen funtsa eratuta zegoela, hornitzen ari zela eta 
eskubidea sendotzen ari zela egiaztatzen zuen 
kotoiaren proba.

Une horretatik aurrera hasi ziren presioak sartzen 
ziren langile edo behargin berrien osagarrirako 
eskubidea kentzeko negoziazio bakoitzean (oso 
presente egon zena greba historikoan). EAEn 
larunbatetako Hitzarmenean aldatu zen sistema. 
Geroago, CAMBrekiko bat-egite hitzarmenean, 
BGAEak eratu ziren, jada hornitutako funts kan-
poratuekin.

Estatuko Planen eta Funtsen Legean ez bezala, 
non Zuzendaritza Organoetan funtseko eskubi-
deak zituzten langileei zegokien gehiengoa, 
Euskal Autonomia Erkidegoko BGAEen Legean, 
organoak paritarioak ziren eta lehendakariak ka-
litatezko botoa zuen, eta horrela, azken batean, 
enpresak zuen erabakitzeko ahalmena. BBKn 
kanpaina bizia egin zen. Enpresak funtsa kontro-
latu behar bazuen, langileen pentsio-osagarriak 
bermatu behar zituen subsidiarioki. Kanpaina 
honela laburbiltzen zen: bermatzen badituzte 
(osagarriak), zergatik ez dute sinatzen (konpro-
misoa). Azkenean hitzarmenak jaso zuen Kutxa-
ren  konpromisoa pentsioen osagarriak subsidia-
rioki bermatzeko.

Eta urtebete geroago, sistemak beste aldaketa 
bat izan zuen, eskubiderako adin-muga bat eza-
rriz (ezberdina gizonentzat eta emakumeentzat, 
bizi-itxaropen ezberdinengatik), eta horrela bi-
ziarteko izaera galdu zuen, eta erreskatatzeko 
eta funtsa onuradunei edo oinordekoei eskual-
datzeko aukera jaso zen.

Zorionez, gaur egun pentsio-funts bat daukagu, 
baina izan… izan zitekeen ilusio-putzu bat.
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SAN FRANTZISKO

KALEA
(4. zatia)

San Frantzisko auzoaren luzera osoan, zenbait kale zeuden al-
dapan gora, Gorte kalean amaitzen zirenak. Eta zuek izan de-
zakezuen iritzia gorabehera, kale hau ez zen inoren txinatar au-
zoa ere, soil-soilik Gorte kalea zen, Palanka ere deitua, Zabala 
kalean hasi eta Mirasol Kondearen kalean amaitzen zena. Apur 
bat ezohikoa, bertan bizi baitziren pertsona arrunt eta normalak, 
batzuk maila moral izugarrikoak, baita dantzariak, kupletistak, 
bezeroei edaten laguntzeko neskak eta, zergatik ez esan, ze-
lanbaiteko prostituzioa ere bai, gero areagotu zena. Giro hori 
arratseko ordu batzuetatik aurrera izaten zen, batez ere astebu-
ruetan, aste barruan ez baitzegoen hainbeste mugimendu.

Baina, begira, “Gorte kaleko” (eta ez txinatar auzoko) “arriskua” 
hain zen handia, ezen gure gazteek, agur-festa, afari edo beste 
edozein parranda zutenean, Bilboko taberna eta kafetegi gehie-
nak, guztiak ez esateagatik, azkar ixten zirenez, gazteak Gorte 
kalera joaten ziren parranda amaitzera, eta hori goizaldeko ordu 
bata edo ordu biak arte izaten zen gutxi gorabehera, gertuago 
ordu bietatik, egia esateko.

Gorte kaleak, nahiz eta giro egokiena ez izan, ez zuen 
ezelango arriskurik jendearentzat, eta arriskuaz ari 
garenean, gauaz ari gara, egunez auzo lasaia bait-
zen, hori bai, prostituzioko tabernekin, ia de-
nak kalearen amaieran zeudenak, hau da, 
Zabala kaletik hurbil: ospetsuenen artean 
el Gato Negro, Palanca 34 eta besteren 
batzuk zeuden.

Farmazia bat ere bazegoen, eta han 
Bilbon ezagutu diren lehen preserbati-
boak saldu ziren isil-gordeka.

Kalearen erdialdera, Gorte kalea beste 
edozein auzo lakoa zen: han zegoen Harino 
Panaderaren okindegia, Maria Libarona andrea zuen 

arduraduna: bere txabusina zuriarekin, ondo orraztuta eta ezin 
txukunago, adeitasun handiz ematen zien zerbitzu bezeroei. 
Elikagai-denda ere bazen, eta haren jabeak, Eugenio jaunak, 
inork ez bezala gozatzen zuen bere bezeroekin eta dendarekin, 
eta ezagutu den urdaiazpiko-ebakitzaile onenetako bat zen. 
Arrandegia ere bazegoen, Eduardoren ardurapean, mutil jatorra, 
arrandegira hurbiltzen ziren emakumeen goizak alaitzen zituena 
bere graziarekin eta lan onarekin. Baita egur-ikaztegi bat ere, Luis 
jaunak gobernatua, inguruko ijitoek errespetu handia zioten eta 
aholku eske joaten zitzaizkion. Garai haietan oso normala zen 
ikatza eta egurra erostea sukaldeko txapa edo ekonomiketarako, 
hala, jakiak prestatzeaz gain, etxea berotzeko moldatzen baitzi-
ren. Ikatza hiriko etxe aberatsenetako berogailuetarako saltzen 
zen. Inguru hartako biztanleak pertsona xumeak ziren, baina 
jende ona. Auzoan emakumeek familiakoak balira baino hobe-
to ezagutzen zuten elkar, eta harreman adeitsu eta adiskidetsua 
zen nagusi. Aipagarria da Zabala auzoko jende talde batek di-

rua biltzeko izan zuen ekimena, penizilina aurkitu zuen 
Fleming doktorearen bustoa egiteko, eta azkenean lortu 
ere bai: bustoa plaza txiki batean jarri zuten, kalearen 

hasieran, Gorte kalearen amaieraren parean. Horrek 
jendearen jarreraren ideia bat ematen du: pertso-

na onak ziren!

Tira, Gorte kalea berez ia leku normala 
zen, tabernaren bat edo besterenga-
tik izan ezik. Gero, inguruetako kaleak 
eta plazak zeuden, Harrobi, esaterako, 
oso ospetsua, plaza hura izan baitzen 
urteetan zehar inguruaren hedapene-
rako toki bakarra. Bertan egon zen Bil-

boko lehen elkarte sozialista, Facundo 
Perezagua, Bizkaiko sozialismoaren lehen 

liderra, buru izan zuena.

10 urtarrila, 2022 I Juan Carlos Ruiz de Villa artikulua
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Gorte kaletik gertuko beste kale batean Bataclan egon zen, be-
netako kabareta eta beharbada inguruko finena, gauero errebis-
ta-emanaldi bat egoten zen han, eta neska eder eta gorpuzkera 
bikainekoek parte hartzen zuten. Lokal hura ezaguna egin zen 
Juanito “El Trianero”k jardun zuelako bertan; Palankako mito hura 
Espainiako lehen transexualetako bat izan zen, Coccinelle fran-
tziarrarekin soilik aldera zitekeena.

Bilbo osoko eta Bizkaiko herrietako jendea senar-emazteak, 
bikoteak eta gizonak bakarrik, emakumeak bakarrik ez ziren inoiz 
ikusten izaten zen ikuskizunean, eta xanpain botila on eta ga-
restiak irekitzen ziren edateko. Musikaren eta nesken dantzen 
konpasean, jendeak barre egiten zuen, edan egiten zuen, mu-
suka aritzen zen, eta ahal zuenak behar ez zuena ukitzen zuen 
eta batzuetan zaplatekoren bat jasotzen zuen bueltan, baina 
garrantzitsuena zen jendeak ikuskizun atsegin, garbi eta diberti-
garri batez gozatzen zutela. Bataclan hark, 1960ko hamarkadan 
Bilbon hain fin, dibertigarri eta ospetsua izan zenak, beharbada, 
Parisko Bataclan ospetsutik hartuko zuen izena. Edozelan ere, 
alaitasuna eta dibertsioa ekarri zituen aldi batez gozatzeko pre-
mia handia zuen leku batera.  

Boni tabernako Bonifacio sukaldariak, Gorte kalera etorri aurretik, 
Al Caponerentzat lan egin zuen, haren bizkartzain eta sukaldari 
izan zen, horretaz harro zegoen, eta gangsterrak opari egin zion 
gerriko bat erakusten zuen.

Hernani kalearen hasieran, Lamana kalearen eta Mesedeetako 
zubiaren aldera, Jesusen Mirabeen komentua dago. Hango ka-
pera ederra da, Bilboko ederrenetako bat: hara sartu, bankuetan 
eseri eta hango edertasunak eta lasaitasunak espiritualtasun eta 
buruarentzat sosegu handiko uneetara eroaten zaitu.

Erakunde erlijiosoa ospitale-arlokoetakoa da, gaixoak jagon edo 
zaintzen dituzte, eta garrantzi handia izan zuten meatzarien eta 
haien familien zaintzan Trianoko eta Zugaztietako meategietan.

Moja haiek meritu itzela dute: egunero, goizeko zortzietatik au-
rrera, ehun pertsona ingururi ematen diete gosaltzen, eta jakiak 
inguratu, sukaldean prestatu, zerbitzatu, garbitu, kontsolamen-
dua eman… eurek egiten dute dena, ezelango kexa barik, mai-

tasunez eta behartsuenei laguntzeko irrika handiz.

Komentuko solairuetako batean, gaixo terminalak, non egonik ez 
dutenak, maitasun eta profesionaltasun handiz zaintzen eta ar-
tatzen dituzte, eurek bilatzen dute mantenua eta eurek ematen 
diete. Gauez, borondatearen truke, gaixoak zaintzera ere joaten 
dira mojak, edo arazoak dituzten familietako eta familia ugarie-
tako haurrak zaintzera, gurasoek lo egin, atseden hartu eta gau 
lasairen bat igarotzeko aukera izan dezaten.

Gizarte- eta giza lan handia egiten dute mojek, altruistak dira eta 
ongia egiten dute, esaera zaharrak dioen lez, nori egiten dioten 
begiratu barik.  

Eskerrik asko hango guztiei, Ahizpei, Amei, eskerrik asko egiten 
duten on guztiagatik.

Kalean lasaitasuna arnasten zen, hiriko beste edozein lekutan 
bezala hara eta hona ibiltzen zen jendea. Emakumeak beren 
etxeetatik jaisten ziren erosketak egitera, garai hartan egunerokoa 
zena, arrandegira joaten ziren, janari-dendara, eta abar. Eta hala 
dendariek, azkenean, auzo osoa eta bertan jazo edo gertatzen 
zena ezagutzen zuten. Aberatsenek, halakoak ere baziren-eta, 
telefonoz eskatzen zuten erosketa eta mandatugileak bizikle-
taz eroaten zien. Edo kaxa oso astuna baldin bazen, sorbaldan 
eroaten zien, eta kontuan izanda orduan Bilboko inguru hartan 
igogailurik ez zegoela, egiten zuten lana gogorra eta neketsua 
zen.

Baina ilunabarrean, auzoaren zati bat prostituzio, zurrut eta 
areto-dantzen gune bihurtzen zen, non dantzatu ahal izateko 
diru kopuru bat ordaindu behar izaten baitzen, eta trukean txar-
tel bat ematen zizuten, dantza-lagun izan gura zenuen neskari 
eman behar zeniona.

Auzoan bitxigileak, bulegariak, dendariak, goi-mailako ijitoak eta 
behe mailako batzuk ere bizi ziren. Baina hark familia handi bat 
zirudien, han denek ezagutzen zuten elkar, beren txutxu-mutxu, 
inbidia eta abarrekin, baina auzokide zintzoen portaerekin ere 
bai. Norbaitek zerbait behar zuenean, leku batetik edo bestetik, 
laguntza emango zion norbait aurkitzea zen normala.

 (jarraituko du)
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Gure bazkideek iaz egindako erreklamazioen 

laburpena bidali digu EHKB/UCEk:

Ikus daitekeenez, gehien gertatu diren 

erreklamazioak “autoen kartel”arekin lotutakoak dira, 

non kontzesionarioek eta fabrikatzaileek informazioa 

transferitzen baitzuten prezioak adosteko. 

Horregatik, lehenik Merkatuen eta Lehiaren Batzorde 

Nazionalak (MLBN/CNMC) zigortu zituen, eta 

erreklamatutako erakundeek errekurtsoak aurkeztu 

ostean, Auzitegi Nazionalak eta Auzitegi Gorenak, 

nork bere epai bidez, berretsi egin zuten MLBN/

CNMCek jarritako zigorra.  

Hegaldiak eta bidaia konbinatuak ere 

nabarmentzekoak dira, bai barruan eta bai kanpoan 

hartu diren COVID neurrien eraginez, oraindik ere 

hegaldiak bertan behera utzi eta opor-paketeak 

baliogabetzen dira eta.

Telefonian eta energian, asko ez badira ere, 

erreklamazioak izan dira ados ez egoteagatik 

kontratatu bako zerbitzuengatik kobratutakoarekin, 

kontratuari baja emateagatiko zigorrekin, edo 

telefonia finkoaren zerbitzu ezarekin.

Merkataritzan, oinetakoak eta etxetresna elektrikoak 

erosteagatik bi erreklamazio izapidetu ziren, biak 

ondasunarekin ados ez egoteagatik.

Eta amaitzeko, hipoteka-maileguengatiko bi 

erreklamazio ere izan dira.

Espero dezagun aurtengoa aurreko biak ez 

bezalakoa izatea, eta kontsumitzaile eta erabiltzaile 

lez kalitatezko zerbitzu eta ondasunez gozatu ahal 

izatea, murrizketarik gabe.

Beste barik, agur bero bat.

15 otsaila, 2022 I asojubi artikulua

kontsumokontsumo
bazkideek 2021ean Ehkb/
Uce-ren bidez egindako 
erreklamazioak

Erreklamazioa  zenbakia

AUTOEN KARTELA  103

HEGAZKINAK  11

BIDAIA KONBINATUAK  12

TELEFONIA  3

ENERGIA  2

EHUN ETA OINETAKO
MERKATARITZA  1

MERKATARITZA 
ELEKTRONIKOA  1

BANKUAK  2
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B the travel brand y esta Asociación hemos renovado el 
acuerdo en vigor para su aplicación a lo largo del 2022 en los 
siguientes términos:

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

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

CLIENTES PREMIUM
Los afiliados y afiliadas a esta Asociación vamos a ser consi-
derados como CLIENTES PREMIUM de B the travel brand lo 
cual supone contar con un nivel superior más personal e in-
dividualizado 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 puede poner en con-
tacto 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 
(2022) 

bidaieskaintzakbidaieskaintzakkonsumokontsumo

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

EUSKAL HERRIKO 
KONTSUMITZAILEEN 
BATASUNAREN ETA 
GURE ELKARTEAREN 
ARTEKO AKORDIOA

OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31.12.2022



27

 15 ZENBAKIA ELKARTEAREN ALDIZKARI

bidaieskaintzakbidaieskaintzak
MáLAGA VIAJERA 
(EXPERIENCIAS DE AUTOR) 12 abril, 2022 I asojubi artikulua

Os presentamos las «Experiencias de 
Autor» que Málaga Viajera oferta a nues-
tros asociados:

Para nosotros es un placer poder cola-
borar con su Asociación, como habrán 
visto en el inicio del dossier, MálagaVia-
jera presta los servicios de Organizador 
de Viajes y Eventos, Experiencias y Pro-
puestas Viajeras en Málaga yProvincia. 
La Agencia de Viajes Online opera para 
cualquier destino.

Dentro del acuerdo de colaboración, 
tod@s l@s Asociad@s y familiares de 
estos se beneficiarán de los siguientes 
descuentos:

• 10% Descuento en el servicio de Or-
ganización de Viajes y Eventos. (No 
acumulable a otras posibles promo-
ciones o descuentos).

•  5% Descuento en los productos de 
Experiencias de Autor y Propuestas 
Viajeras. (No acumulable a otras posi-
bles promociones o descuentos).

•  5% Descuento en los Seguros de Via-
je. (No acumulable a otras posibles 
promociones o descuentos).

Para información y reservas

Málaga Viajera
Tel. +34 630 20 75 95

info@malagaviajera.com
www.malagaviajera.com

ESENCIA MAR

ESENCIA TAPEO

ESENCIA CASARES
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Principe kalea, 5. 505 saila 
48001 BILBO 

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


