
egiten dituzten jaiak' gaitzat harturik. 
Azterlan hau ere Eusko Jaurlaritzaren 
eraginez martxoan agertuko dela erran 
digu Kepak. 

Zuberoan MOskildiko herrian bizi da 
eta aukera hau ez da menturazkoa 
izan pastoralaz azterketa bat bidera
tzeko xedean: "nere azterlanaren egi
tura honela zehaztu nezake: MOskildi, 
Zuberoa eta Frantziako historien arte
an, pastoralen bitartez isladatzen diren 
hurbiltze eta aldentzeak, erreferentzia 
aldaketak eta abar". Gizarte baten 
ikertzeko herritarren artean erabat sar
tua izan behar dela eritzi badio Kepak, 
azterlana moldatzeko orduan, aldiz, al 
dentzen da bake handiko gune ba
tzuen bila, esate baterako fraidetegi 
batetara. Azken idazketaren gauzatze
ko lngalaterrara joateko asmoa duela 
adierazi digu. 

laz eman ziren bi pastoraletako mus
traka eta agerraldietan azaldu zen be
zala, aurtengo bietan ikusiko da beraz 
Kepa, jendearen artean nahiko laket. 
Nahiz eta bere azterlanean diharduen 
oraino, pastoralaz zer eritzi zion eskatu 
diogularik, honako hau erran digu : 
"pastoralak historiaren kontzeptu bat 
isladatzen du eta halaber errealitatea
ren ikuspegi bat zehazten. Horrek du, 
hain zuzen, pastoralaren bizitasuna 
egiten, historiaren bilakaerari lotua bait 
da". 

SOSLAIA 

/kerlari olerki egilea 

Kepak ikertzaile batentzat ohizkoa 
ez den afizioa dauka: olerkiak egitea 
maite du eta gainerat gaitasun han
dia ematen du erakusterat horretan. 
lzan ere, 1983. urtean "Gauerakoan" 
poema sorta argitatu zuen Susa argi
taletxearekin eta obra honek Gabriel 
Aresti saria irabazi zuen. Bestalde, 
T olosako Udalak antolatutako San 
Juan literatura lehiaketako Olerki 
Sailean lehen saria lortu zuen. Azke
nik, iaz Bizkaiko Foru Aldundiak ere 
saritu egin zuen "Urteak joan zaizkit" 
bere poesia bilduma. 

KARKARA 

ORIOTARRAK ETA SOLDADUZKA 
lflaki /TURAIN 

"Baldin bazoaz nahi duzulako" 
"Baldin bazoaz nahi duzulako", hori da behin
tzat objetore eta intsumisoek eratutako taldeek 
diotena. Azken hilabeteotan hitzetik hortzera 
dabil gero eta gazte gahiagok uko egiten diola 
soldaduzkari. Ia oraintsu arte tabua izan da gai 
hau, alegia gazteak ez du pentsatu ere egin gai 
honetan aukera egiterik zegoenik ere; egin eta 
kito, gogoz kontra bazen ere. 

Gaur egun noiznahi entzuten dugu ob
jetoreak daudela, intsumisoak epaitu 
dituztela, mobilizazioak egin direla 
hauen aide. Hego Euskal Herrian 
orain, hogei gaztetatik batek uko egiten 
dio garbi garbi soldadutzari, eta gero 
eta gehiago dira. Fenomeno berri ho
nen aurrean zenbait alderdi politiko, 
sindikatu eta bestelako erakunde, gaz
te hauen jarrera defendatzearen aide 
agertu dira, beraz gazteok askoz ba
bestuago daude gizartearen aldetik mi
litarren errepresio logikoaren aurrean. 

Orain dela aste gutxi, epaile batek se
kulako garrantzia izan dezakeen era
bakia hartu zuen intsumiso baten kon
trako epaiketan: norberaren kontzient
zia soldaduzkara behartzen duten le
geen gainetik dagoela esanaz, libre 
utzi zuen. 

Agian gazte hauek gerra eta ejerzitorik 
gabeko mundu berri baten aintzinda
riak ditugu. 

Eta Orion zer? 

Orioko alkate izandakoa Francoren 
adiskidea zelako edo, gure herriko mu
til askok soldaduzka Azorren egiten zu
ten garaitik, piska bat aldatu dira gau
zak zerbitzu militarra betetzeari dago
kionean. Garai batean soldadu ez joa
teko arrazoi legalik ez zeukanak, edo 
gaitzen bat asmatu beharra zeukan, 
batzuk eroarena egin ere bai, edo 
Ameriketara aide egin behar zuen gure 
aitona Lontxo zenaren anai batek egin 
zuen bezala edo Benito Lertxundik 
izan zuen suertea izan behar zenuen, 
bere anaia Luis zena ezkondu egin bait 
zen Benito soldaduzkatik libratzeko. 



Bestela, gehienetan gogoz kontra eta 
militarren erreakzioari zitzaion beldu
rragatik, joan beste erremediorik ez ze
neukan. 

Euskaldunok gure Foruak galdu geni
tuenean beste gauza batzuren artean 
ordurarte Espafiako armadara ez joa
teko eskubidea galdu genuen. Geroz
tik, huraxe izan da Orioko mutil asko
rentzat derrigorrezko erdaltegia. Eus
keraz besterik ez jakiteagatik gorriak 
ikusitakorik izango zen bat baino 
gehiago, kuarteleko beste soldaduen 
adar jotzeak eta irainak zirela eta. 

Txirritak ederki asko adierazi zuen 
bertso batean Donostiako Victoria Eu
genian izandako txapelketan armadari 
zion maitasuna: 

Zen bat errezo egin izan det 
nere denboran elizan, 

ta pozik nago ikusirikan 
pakian nola gabiltzan. 

Ni naizen bezin kobarderikan 
inor ezin leike izan, 

semeak gerra ez joateatik 
mutilzar gelditu nintzan. 

Baina gaur egun askok beldurra galdu 
diete militarrei eta soldadu ez joatea 
erabakitzen dute. Orion ere baditugu 
holakoak, ondorengoak horietakoak di
tuzu, bakoitza bere arrazoi eta egoera 
desberdinekin. 

LUIS MARl AZKUE 

Fagor kooperatiban lanean ..------ ---. 
ari den Luis Marik 1979 urte
an, 18 urte zituela, erabaki 
zuen bera ez zela soldadu 
joango. Seguru asko Azkue 
izango da Orioko lehen ob
jetorea. "Arrazoi filosofiko 
eta nere kristau fede hezike
tagatik erabaki nuen hori". 

Luis Mari 1989ko amnistiak 
harrapatu zituen 20.000 objetoreetako 
bat da eta libre dago, inolako obligazio-
rik gabe. "Nere ustez joan nahi duena 
joan dadila baina irtenbide jatorra 
eman behar zaie joan nahi ez dutenei". 
Berari armadarik gabeko mundua gus-
tatuko litzaiokeen arren gaur egun uto-
piatzat jotzen du soldaduzkarik gabeko 
gizartea. 

EGUNEKO PERTSONAIA 
Allande SOKARROS I Muskildi 

Kepa Fdz. de Larrinoa: "Historiaren bilakaera 
isladatzen du pastoralak" 

Argazkia: Xouse Simal 

"Erritoez interes handia daukat. Hain 
zuzen ere pastoral eta maskaradetan 
asko ba da eta horretarako aztertu nahi 
nituen". Hitz hauek aditzera eman diz
kigun Kepa Fdz. de Larrinoa ez da eze
zagun bat dagoeneko Zuberoan, pas
torala edo maskarada bat antolatzen 
ari diren herrietan jendearekin hitzegi-

ten, oharpenak hartu edo argazkiak 
ateratzen ikusten bait da. 

1981 eko ekainean Zuberoara heldu 
zen bilbotar honek azteketa soziologi
koetan dihardu eta antropologia arloan 
nahiko aditua da. Gizajakintzari dago
kionez, Eusko Jaurlaritzaren beka bat 
lortuta Gipuzkoako Alkiza herrira joan 
zen eta bertako bizilagunen bizimolde
aren aztertzeari ekin zion: "Peru izene
ko baserrian egan nintzen eta egiazki 
han dut euskara ongi ikasi". Tolosalde
an kokatua den Alkizako herria zehazki 
zergatik aukeratu zuen eskatu diogula
rik, Kepak erran digu: "Tolosako eus
kararen ikastea, garai batez modan be
zala izan zen. Erran behar denez, 
ahozko literaturaren sorgune bat izan 
ohi da Tolosaldea". Azpimarra daiteke
enez, Kepak Alkizako bizimoldeaz ida
tzitako tesia argitara emango du Elkar 
argitaletxeak hilabete honetan bertan. 

Euskal Herrian ezezik atzerrietan ere 
euskal gizartea aztertu du Kepak, hala 
nola 1987-1989 urte bitartean Kanada
rat joan zelarik. Londreseko unibertsi
tatean Antropologia Saileko doktore
tzaren lehen urratsak bideratu zituen 
eta beste azterketa lan bati eutsi zion, 
'Estatu Batuetako euskal herritarrek 



H 
eraklito, Kant, Hawkins eta 
denboraz ihardun duten guz
tien liburu eta teoriak aztertzen 

hasiak dira txirrindulariak. Ez dakit in
tuizioz edo ezagutzaz jakin dituzten 
denborak, baina ez dut uste oraindik 
azalpen logikorik aurkitu diotenik. Bug
no hotel aldera abiatu omen da 'pobre 
de mi ' kantatzera. Lemondek antola
tzaile guztien ordularien azterketa se
rio bat eskatu eta bere ehizeko eskope
ta ere enkargatu omen du. Chiappucci 
lndurainen bizikleta aztertzera joan ei 
da, motor ezkutu baten berri izan duel a 
esanez. Rochek etapako bideoa ikus
tera aide egin omen du, ea lndurainek 
kilometro guztiak osatu dituen ziurta
tzera. Linori , erreferentzia ematen zio
ten bakoitzean, dardara sartzen zi
tzaion belaunetan. Eta abar. 

Ez da posible, ezin liteke 

Proposatu ere egin omen dute nafarra 
erlojuaren kontrako probetan ( edo al 
deko, egia esan ez dakit) bizpahiru ki
lometro atzeragotik abiatzea, emozioa
ren izenean besterik ez bada ere. lkusi
takoa komentatzea ez da erraza. Aide 
batetik, ez dugulako Atarrabiakoa ape
nas ikusi. Kamarak txirrindulari frantse
sei lotuak zeuden nonbait. Bestalde, 
ordu erdi eman dut adjetiboen bila hiz
tegietan barrena, eta ez dut egokitzen 
zaionik topatu. Tourrari estatu kolpea 
eman dio, goitik behera irauli du . Dato
rren astean mendia dator. Denen arte
an hasiak dira lndurainek pasatu behar 
duen tokitik iltzeak jartzen, eguraldi 
txarra eskatzen, zela azpian beruna
sartzen ... eta hala ere, erlojupeko bes
te 60 kilometro falta dira. Korritzeko 
prest egongo ate dira? 

\ 
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ASIER GOZATEGI 

~~~------., Trikitixa jotzeaz gain Gas
teizen erakutsi ere egiten 
duen gazte honek ez dio 
inolako zentzurik ikusten 
soldaduzkara joateari. 
"Mila era daude ez joateko, 
eta joaten denaren arrazoia 
beldurra eta informazio eza 
da". "lnork joan nahi ez eta 

L_ _ _L_ _ _ _ __j denak joan, zer gertatuko 
litzateke denok uko egingo bagenio?" 
Argi utzi nahi du intsumisioa ez dela 
kartzela, "% 1 besterik ez da izaten es
petxeratua, baina hala tokatuz gero 
merezi du giltzapean egotea, ondoren
goentzat mesedegarri izango delako". 

RAFAEL GONZALEZ DE TXABARRI 

Arraunlari hau intsumisoa da soldaduz
karen ordez ezarri duten ordezko zerbi
tzu sozialarekiko ere. "Nik ez dut sines
ten aberria eta holako gauzetan eta gu
txiago horren aide armak hartu behar di
renik, gauza horiek ez dira sartzen nere 
baloreen artean". "Beldur naiz zer gerta 
daitekeen, baina oso garbi daukat ni ez 
naizela joango; ez ejerzito honetara, ez 
beste inolako batera ere". 
Bere ustez ordezko zerbitzu sozial hori 
zigor moduan asmatua da. 

INIGO ZALDUA 

Gazte honek bere burua objetoretzat jo 
zuenean gaisotasun bat ere alegatu 
zuen eta libre da soldaduzka edo or
dezkorik egitetik. 
"Kristau bezala Jaungoikoaren hitza 
betetzen saiatzen naiz, eta lagun urkoa 
maitatu behar dut, neri ez zait iruditzen 
gerra ikastea horrekin bat datorrenik, 
nere kontzientzia ez litzateke lasai 
egongo Jaungoikoaren hitzaren kontra 
joanda, nere ustez pakea lortzeko mai
tasuna behar dugu eta ez lagun urkori 
mina egin". 

JONSARASUA 

Ez da hain gauza konplikatua 
soldaduzkaren itzala, 
bi hitzen bueltan idatziko det 
nere iritzi apala. 
lntsumisoa ez dana hemen 
sumiso bihurtzen dala, 
bietatik zer izan nahi duen 
bakoitzak ikus dezala. 

Mutil bakoitzak aukera beza 
mus eman edo hordago, 
aholkurikan ez ematea 
nik nuke askoz nahiago. 
Ni intsumiso bihurtu nintzan, 
juizioaren zai nago, 
hori esanda nere partetik 
guztia esanda dago. 




