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NAZIOARTEA

ERASO GUZTIEN GAINETIK,
KUBA ES SIEMPRE 26
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2013ko abenduaren 10ean Kuba eta Ameriketako Estatu 
Batuen arteko lehen kontaktu hotza gauzatu zen Hegoafrikan. 
Nelson Mandelaren Estatu hiletan, Raul Castroren eta Barack 
Obama presidentearen arteko agur lotsati eta motzak 
munduari itzulia eman zion, bi nazioen arteko diplomazia aro 
berri batean sartu ginenaren irudi esperantzagarriaren seinale.

Urte bete geroago, The New York Times egunkariak bost 
editorial argitaratu zituen urria eta azaroa bitarte Kuba 

azken lau urteotan aplikatzen hasi den ahalduntze politika 
ekonomikoaren inguruan. Azken editorialek blokeo ekonomiko 
izenaz ezagutu dugun politika krudelaren porrota azalarazten 
zion Estatu Batuetako jendarteari.

Gertakari profetiko guzti hauek, 2014ko abenduaren 17an, 
berri gazi gozo bati bide eman zion: 53 urteko blokeo 
ekonomiko eta erlazio tirabiratsuen ostean, Kuba eta AEBko 
gobernuek harreman diplomatikoei eta erlazio berriei ekin 

Zaila izango litzaiguke Carlos Puebla kantautore iraultzaile kubatarrari ulerta-
raztea, “Siempre es 26” abestia konposatzen zuenean, bere herria zapaldu eta 

ito duen etsaiak, trakets bada ere, euren miserien ardura onartuko zuela... 



NAZIOARTEA

6

diote. Harreman berri horiek, Miamin orain dela 16 urte 
bahituta zituzten bost agente kubanoetatik preso jarraitzen 
zuten azken hiruen askatzea eta La Habanak  atxikiturik zuen 
Alan Gross espia yankia askatzea eragin dute. Era berean, irlak 
urte luzez pairatzen duen blokeo ekonomikoaren inguruko 
negoziaketak abiarazi dituzte aipatutako blokeo bidegabea 
behingoz altxatu dadin.

Politika paranoiko eta dementzial batek soilik azal dezake 
Kubari inposatutako enbargo ekonomiko eta isolamendu 
politikoaren zergatia. Hala ere, historiaren norakoak aztertzea 
ezinbesteko tresna bilakatzen zaigu berriro ere politika kriminal 
hau nondik datorren argitzeko.

Gerra hotza ezagutu genuen garaian barrena -oraindik 
eztabaidatzeke dago garai hori iraganean utzi dugunik- 
Ameriketako Estatu Batuek, Sobietar Batasunarekin 
norgehiagoka ekonomiko eta influentzien hedapenean 
murgildurik zegoen bete-betean. Horretarako politika 
inperialista gringoak, ustelak ziren gobernuak eta eurekiko 
afinak ziren gobernu zein diktadurak egin eta desegiten zituen 
nahieran. 

Kuba, politika horren eredu garbia bilakatu zen 40 eta 50eko 
hamarkadetan zehar,  estatubatuarren atsedenerako luxuzko 
kasinoz betetako herri bikain bilakatu zenean. Egoera horrek, 
bertako herritarren amorrua eragin zuen nazio burujabetasuna 
saltzen zuten elite kriolloen aurka. Horren ondorioz, 1953ko 
uztailaren 26ko altxamendua hasi zen eta gerora, 1959ko 
urtarrilaren 1ean, ejertzito errebeldea garaile sartu zen La 
Habanan. Fidel Castroren gobernu iraultzaile berriak herri 
programa sozialari ekin zion, Batista diktadorearen gobernu 
ustela boteretik kendu ostean. Programa horrek enpresa 
anitzen nazionalizazioa, lurren kolektibizazioa eta nekazal 
erreforma soziala ekarri zuen. Aplikatzen hasi ziren neurriek 
talka zuzena egiten zuten AEBko enpresen interesekin, 
aurreko gobernuak emandako babes eta onura fiskaletara 
ohituta baitzeuden. Horren ondorioz, John Fitzgerald Kennedy 
AEBetako presidenteak -alderdi demokratakoa- Kubako 
inportazio eta esportazioak eten zituen zigor modura, blokeo 
ekonomikoari hasiera emanez 1960an.

Urtebete geroagoa, Miamin exiliatu ziren disidenteak, CIAren 
entrenamendu eta informazio taktikoaren bidez, playa 
Gironetik (Bahia de Cochinos) irla inbaditzen saiatu ziren. Indar 
Armatu Iraultzaileek ordea, inbaditzaileak geldiarazi zitueb 
egun gutxitan. Momentu horretan Fidel Castrok iraultzaren 
izaera sozialista adierazi zuen Kubako Errepublika Sozialista 
sortuz. 

1991ean Europako bloke sozialista desegin zenean, Kubako 
ekonomia SESBrekiko  elkartrukera bideratuta zegoen. 
Lehen mailako -eta ia bakarra zen- aliatu komertziala 
desagertzearekin batera, blokeoaren izaera krudelena agerian 
geratu zen. Atzerriko krediturik lortu ezinean eta merkatu 
berriak topatu ezinik irlaren ekonomiak hondoa jo zuen. Sasoi 
horretan, indar inperialistek blokeoa gogortu zuten Castro 
Komandantearen gobernuarekin behin betiko bukatu asmoz. 
1992 eta 1996an Torricelli eta Helms–Burton legeen bidez, 
ahuldutako sistema bati azken zartakoa ematen saiatu ziren 
George Bush (aita) eta Bill Clintonen administrazioak. AEBetako 

ekonomiarekin erlaziorik zuten enpresa eta filialei Kubarekiko 
zuten negozioei eta inbertsioei mugak ipini zizkieten eta 
era berean irlako esportazioak jazarri zituzten bere orbitako 
herrialdeak mehatxatuz: Kubarekin harremanak mantenduz 
gero AEBren babes ekonomiko eta politikoa galduko lukete.

XXI. mendearen hasieran Latinoamerikan ematen hasi ziren 
aldaketa sozial eta politikoek aukera berriak ireki zituzten 
Kubarentzat. Bolivia, Venezuela eta Ekuadorreko ezker 
gobernuek, aliantza ekonomikorako eta yankien monopolioa 
gainditzeko asmoz, ALBA akordioa sinatu zuten ekonomia 
kubatar larriari oxigenoa eskainiz. Perspektiba eraikitzaile 
berriei begira eta gringoen oldarraldiak erantzuteaz nazkatuta, 
Raul Castroren gobernuak fase berri batean kokatu zuen irla 
XXI. mendeko bigarren hamarkadan.

Orduan hasten da lanik zailena: behin Europako “sozialismo 
erreala” eta bere abangoardiako erreferenteak zirenak 
desagertuta, sozialismo propioaren berreraikitzea eta 
garapenerako faseak oinarritik berregokitu behar dira.

2010ean, PCCren (Kubako alderdi Komunista) VI. kongresua 
baino urtebete lehenago, Fidel Castro komandanteak eredu 
sozialista klasikoa ez zela orduko egoerara egokitzen eta 
eredu irekiagoetara pasatzeko garaia zela adierazi zuen. Behin 
kongresua bukatuta 2011ean ekonomia politika eta politika 
sozialaren lerroak onartuta, Kubatar ekonomia suspertzeko 
neurri berriak onartuz merkatuaren zenbait irekiera 
eta malgutasun eskaintzera ausartu ziren -etxebizitzen 
salerosketen kasua-.  Ordundik hona, Kuban aldaketak ez dute 
etenik izan. Raul Castrok irekiera politikari ekin dio “potentzia 
emergente” gisa tipifikatuta dauden herriekin (Txina, 
Brasil, Errusia, Hegoafrika…) AEB eta EBren menpekotasun 
ekonomikoa gainditzeko asmoz.

Ameriketako Estatu Batuen aldetik; egoeraren aldaketaz 
jabetuta, nazioarteko presioak medio eta latinoamerikako 
taula berrian presentzia eta pisua lortu asmoz  -“terrorismoaren 
aurkako gerran” zentratuta Ekialde Hurbilean, iraganeko indarra 
galdu baitute-, Barack Obama presidenteak, xake taulan 
erregearengana hurbiltzeko pausuei ekin dio,  “blokeoak ez 
ditu egotzitako helburuak bete” moduko adierazpenak eginez.

Epe laburrean, garaile handiena Kuba izan da. Bere printzipioei 
uko egin gabe, administrazio iparamerikarrak irlarekin duen 
harremanen jarrerak mugiaraztea lortu duelako.

Baina epe ertain-luzean, harreman aldaketa hauek arriskuak 
sor ditzakete. Hurbileko jarrerak posizio moderatuak eragin 
ditzake, irlako jendartean klase ertainen diskurtsoa eraikiz eta, 
administrazio estatubatuarrak indarra erabiltzetik sedukzio 
politikorako estrategiara salto eginez, demokrazia burgesaren 
birusa inkubatzen saiatuz.  

Kubako eredu sozialistari dagokio orain benetako erronka 
honetan fitxak ondo mugitzea eta egoeraz jabetzea. Europako 
ezkerren bilakaera ezagututa, 90. hamarkadako eredu 
sozialdemokratatik ahalik eta gehien urruntzea komeniko 
litzaioke deriba ideologikoan ez galtzeko. Irlan merkatu irekiera 
eta indibidualismoa uztartzen den heinean kapitalismoak gero 
eta pisu handiagoa lortzen du.



ZER BERRI?

Nazkatuta gaude gure eguneroko politiko, ekonomiko, 
kultural eta soziala, merkatuek edota estatu arrotzek 
nola birrintzen duten ikusteaz. Eta nazka aipatzen dugun 
arren, ez da iritzi kontu bat menpekotasunaren kontrako 
arbuiapen hau, bizitza burujabe baten premia objektiboak 
zuzendutako garrasia baizik. Premia horri aterabidea 
eman asmoz plazaratu du EHBilduk prozesu eratzailearen 
proposamena.

Prozesu eratzailea, Euskal Herriaren burujabetzarako  
bidea herritar guztion artean egikaritzeko eskaintza 
politikoa da. Ez da hauteskundeak begira osatutako 
eskaintza, ezta gaurtik biharrera garatu ahal izango 
dugun bideorria; egoeraren konplexutasuna haintzat 
hartuta ikuspegi luzeagoa izatea ezinbestekoa da. 
Lurraldetasunaren eta erabakitzeko eskubidearen 
korapiloak askatzeko proposamen taktiko honek, 
itxikeriari aurre egiteko aukera zabaltzen digu; balio 
estrategiko handia duen proposamena da.

Espainiar eta frantziar estatuek ez dute sekula Euskal 
Herria nazio gisa aitortzeko borondaterik azaldu, ezta 
azalduko ere. Hori hala, nazio gisa dagozkigun eskubide 

zein erabakiak indarrez ukatu eta zanpatuak zaizkigu. 
Hori gutxi balitz, inposatzen diguten bizi modu kapitalista 
patriarkalak geroz eta desoreka handiagoak sortzen ditu 
jendartean eta  genero gatazkak iraunarazi. Egoera hau 
haintzat hartuta, prozesu eratzailea ez dator soilik zazpi 
lurraldeak batu eta Euskal Herria independente baterako 
aukera eskaintzera; zer izan nahi dugun erabakitzeaz 
gain, nola bizi nahi dugun ere erabaki behar dugulako. 
Estatua eraikitzeko bidea irekitzera dator, eraiki nahi dugun 
estatu eredua gaurdanik eraikitzeko prozesu eratzailea 
abiaraztera.

Aldaketak nahi dituenak mugimenduak sorrarazi behar 
ditu eta EHBilduk ekinbide politiko honekin, egungo 
ukazio egoera eta lurralde zatiketa irauli nahi du. Oinarri 
bat eta bakarrarekin; hemen erabaki-guk erabaki. Muga 
bakarra herritarron borondatea izango da. Egungo 
ofentsiba antidemokratikoaren erdian, bertan erabaki 
ahal izatea burujabetza lortzeko ezinbesteko urratsa 
baita. Alta, oinarri bakar hori ofentsibarako tresna bezala 
ere ulertuz, zapalduta eta isilik nahi gaituzten estatuekin 
konfrontatuko dugu.

EUSKAL HERRIAK 
BERE BIDEA EGITEKO 

EHBILDUREN HORDAGOA! 
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Legala zer den eta zer ez esaten digute, diru publikoa zertan inbertitu eta zer 
kondenatu pobreziara, zein den hezkuntza eredu zuzena eta zein ez, non hasi 
eta bukatzen den gure gorputzaren gaineko jabetza, euskaraz non hitz egin 

dezakegun, gure lan eskubideak zein (ez) diren... guzti hori esaten digute eta 
baita inposatu ere. Hitzak haizeak eramaten dituela esan ohi da, baina euskal 
herritarron kasuan, Frantzia eta Espainiako Estatuen esanek zama astunegia 

dute haize ufadentzako.



NAZIOA GARA IZAN GARELAKO, BAINA BATEZ 
ERE, IZAN NAHI DUGULAKO GARA. 

Zoritxarrez ordea, mutu eta zatitua den herria da gurea 
eta prozesu eratzailearen eskaintzan hiru errealitate 
ezberdinen araberako ezaugarritzea izango duen prozesu 
eratzailea aurkeztu du EHBilduk. Hiru abiapuntu, erritmo 
eta izaera, baina helburua bakarra.

Zubiak eraikitzea gakoa izango da burujabetzarako bide 
honetan, eta zatitua den herrialdeen arteko bideak 
eraikitzeko tresna izan behar dute instituzioak. Horretarako 
instituzioak Estatuekiko subordinaziorako tresna izatetik 
Euskal Herri burujabea eratzeko tresna izatera igaro behar 
dugu, egungo egoera irauliz. Euskal Herria ordea ez dugu 
instituzioetatik soilik eraikiko, ezinbestekoa da herritarrok 

gure eguneroko esparruan eragitea. Euskal Herria 
txikitasunetik apurka-apurka erronka handiei begira jarrriz 
eraikitzen joan behar gara, euskal estatua eraikitzeko 
anbizioarekin estatugintzaz hitz egiten hasi behar dugu.

Erronka izugarri bezain itxaropentsu eta ilusionagarri 
honetarako berme bakarra gu geu gara, herritarrok gara 
prozesu honen motorra. Herri mugimendua eta herritarron 
konpromisoa izan da honaino ekarri gaituena eta hori bera 
izango da burujabetza osotasunean eskuratzera eramango 
gaituena.

Estatuen esanek zama handia badute ere, ilusio eta 
konpromisoz beteriko herritarrok sortuko dugun haize 
ufada ezingo dute geldiarazi. Haizea ezin da giltzaperatu, 
ezin da esku artean ito eta gu horixe gara, askatasunaren 
haize ufada.
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ZER BERRI?
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HERRI BORROKA          

Darokara martxa
11 askatasunerantz

11 egunez herri zein auzo desberdinetan preso eta 
iheslarien etxeratzearen alde 11 konpromiso hartu genituen 
ehunka gazteek. Baraualdi, eskubaloi txapelketa, hitzaldi, 
mobilizazio eta abarrez bete genituen kaleak elkartasun 
mezuz. Zaragozako Daroca espetxera (Aragoi) egindako 
martxarekin eman genion bukaera bi asteko dinamikari 
ehunka gaztek. 

Goizean goizetik autobusetan sartu eta gure elkartasun 
eta maitasuna adieraztera abiatu ginen zortzi autobusetan 
Euskal Herriko puntu desberdinetatik. Dispertsioak 
astero-astero senide zein lagunei suposatzen dien zigorra 
ezagutu genuen. 

Autobusetik jaitsi eta espetxearen aurrean egindako 
ekitaldian gure konpromisoa berretsi genuen; preso eta 
iheslari guztiak etxean izan arte borrokan jarraituko dugu. 

Euskal Herriak bizi duen gatazka politikoaren parte eta 
ondorio diren heinean, konponbide prozesuan ezinbesteko 
agente dira. Bide horretan, etxean behar ditugu ere, egun 
ihesean dauden euskal herritarrak.

Ekitaldiaren ostean, bertaratutako gazteok espetxera 
hurbildu ginen barruan bahiturik zeuden kidei gure 
elkartasuna adierazteko. Espetxearen aurrean, 
kartzeleroen katalejuak zelatan genituela, lerro luze 
batean jarri ginen. Oihu eta suziriek barroteak pasatu eta 
ziegako isiltasuna puskatu zuten.

Bukatzean autobusetan sartu eta kilometro luzeak aurretik 
geneuzkala etxeranzko bidea hartu genuen berriz. Laburra 
baina intentsua izan zen egonaldiarekin gure aletxoa 
jarri genuen. Alez ale, konpromisoz konpromiso guztiak 
etxeratu arte. 

KANALA

BIDEOAREN HELBIDEA:

http://youtu.be/vyzWg5_2VuQ

MUGIKORREAN IKUSTEKO:
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HERRI BORROKA

ZARAUTZ, II. Preso eta 
iheslarien aldeko esku-
baloi txapelketa

Urtarrillaren 3an guztion artean gol 
ederra sartu genion dispertsioari! Zu-
maia, Egia eta Zarauzko ehundaka 
gazte bildu ginen Zarauzko Kiroldegian 
Preso eta Iheslarien alde eskubaloi 
txapelketatxo bat jokatzeko. Hamasei 
taldek hartu genuen parte, eskubaloia 
eta aldarrikapena ardatz zituen jardu-
naldi honetan. Aurreko urtean Egian 
jokatu zen lehen jardunaldiaren leku-
koa hartuta, egun bikainaz gozatzeko 
aukera izan genuen. Txapelketaren 
ostean, Putzuzulo gaztetxean bazka-
ri ezin hobea dastatzeko aukera izan 
genuen, beste zenbait gazteren ikus-
kizunaz gozatuz. Arratsaldean poteo 
aldarrikatzailea gauzatu genuen Za-
rauzko kaleetan zehar, azkenik argazki 
eder bat ateratzeko urtarrilaren 10eko 
Bilborako deia egiteko.

GASTEIZ, 11 konpromiso 
askatasuneratnz

Goizeko 8etatik arratsaldeko 8etara 
baraualdia egin genuen Gaistezko 20-
30 gazte inguruk. Egun osoan zehar 
prestatua genuen gunean iheslarien 
kolektiboa eta hauen afera azaltzen 
zuen erakusketa ikusgai egon zen. 
Modu berean, EPPKk Frantziako espe-
txetan dauden presoen estradizioen 
kontra abiarazitako sinadura bilketan 
parte hartzeko aukera egon zen. Pre-
so eta iheslarien aldizkari historikoak 
irakurtzeko parada ere izan genuen, 
urteetako bitxikeri eta borroken kon-
taketekin.  Sevilla IIko borrokaldian 
parte hartu zuen preso ohi batekin 
mahai-ingurua burutu genuen. Buka-
tzeko, Gasteizko auzo ezberdineta-
tik zutabeak osatuz, azken ostiraleko 
kontzentrazioarekin bat egin genuen 
gazteok. 

ZUMAIA, gurea da giltza

“Prekarietatearen aurrean, ezinbes-
tekoa da gazteok burujabe izatea”. 
Premisa horretatik abiatuta jarri ge-
nuen martxan ‘Gu gara giltza!’ dinami-
ka. Burujabe izateko emantzipazioak 
duen garrantziaz jabetuta, eta gai ho-
rrek gazteongan sortzen duen kezka 
ikusita, lana eta etxebizitzaren gaiak 
jorratu ditugu lauhileko honetan. Alde 
batetik, edozein egoera iraultzeko 
errealitatea ezagutzea ezinbesteko 
pausua dela jakinda, galdetegi bat 
bete dugu Zumaiako gazte ugarik. 
Eta bestetik, egoeraren inguruko kon-
tzientziazioa sustatu zein alternatibak 
ezagutu eta horien inguruan haus-
nartzeko hainbat solasalditan parte 
hartu dugu. Orain, galdetegien bidez 
osatutako errealitatearen argazki hori 
iraultzen hasteko ordua iritsi zaigu! Gu 
gara giltza!

ALGORTA, feminismoaren 
izpiak

Hainbat gazte añorgatarrek eraistear 
Herriko kuadrilekin sozioekonomiari 
buruzko eztabaidak eman ostean, tal-
de sozioekonomikoak hauei buruzko 
ondorioak atera ditu, gazteen kezka 
nagusiak zeintzuk diren jakiteko. Ho-
rietako bat feminismoa da. Honetaz 
jakitun, kuadrilen arteko topaketak 
antolatu eta hurbildutako gazteek es-
katuta, jardunaldia feminismoan oina-
rritu zen. Saioa hain izan zen arrakas-
tatsua, ezen bertan parte hartutako 
hamar bat emakume gaztek gaiaren 
inguruan sakonago aritzeko kafe-ke-
dada bat jarri dutela. Ordutik aurrera 
ekimenak antolatu eta formakuntza-
rako gogotsu dira.

LIZARRA, 11 konpromiso 
askatasunerantz

11 konpromiso askatasunerantz dina-
mikaren baitan hainbat ekimen egin 
ditugu Lizarran Euskal Preso eta Ihes-
larien aldeko mezua zabaltzeko. Ikas-
leek eman zioten dinamikari hasiera 
150 gazte bilduz eta ondoren monolo-
goek girotu zuten arratsaldea, kalejira 
batekin herriko kaleak aldarrikapenez 
betez. Espetxe martxara joateko deial-
dia zabaldu eta konpromisoak hartze-
ko, Pinupe gaztetxean,  Negu Gorriak 
Herrera de la Mancha kartzelan egin-
dako kontzertuaren bideo emanaldia 
egin genuen. Ondoren Mirentxineko 
kide diren hainbat gazterekin euren 
ekinbideaz aritu eta gazteok euskal 
preso politikoekin har ditzakegun kon-
promisoen inguruko poteo tertulia an-
tolatu genuen, aurrerantzean gazteok 
ere bidelagun izan gaitezen.

IRUÑA,  11 konpromiso 
askatasunerantz

11 konpromiso askatasunerantz elkar-
tasun dinamikaren baitan, Iruñerrian 
22tik 24rako egunetan zehar herri eta 
auzotan lanketa ezberdinak egin ge-
nituen. Horrela, 22an baraualdia egin 
genuen Iruñeako Alde Zaharrean zen-
tralizatuz, horrekin batera kalejira ba-
tez lagundurik gazte presoen txokoa 
inauguratuz plaka bat jarri genuen. 
Egoeraren berri emateko, duela gutxi 
askatasuna berreskuratu duten preso 
gazte ohiekin solasaldian aritu ginen.

Azkenik, abenduaren 29an, ekimen 
ikusgarria egin genuen Iruñeako Labrit 
aldapan, hiriko errepide nagusieta-
ko batean. Bertan, ekintza koordina-
tu batean, trafikoa eten eta pankarta 
erraldoi ezberdinak eskegi ziren lu-
rrean margoketa handi bat egiten zen 
bitartean. Plater hutsak eta mahaia 
errepidearen erdian jarri, eskualdeko 
gazte presoen argazkiak eskegi eta 
ekintzari amaiera eman zitzaion. 



GOMENDIOAK

SHOCKAREN DOKTRINA 
Dokumentala
Iraupena: 79 min
Urtea: 2009

Kapitalismoari buruzko ikerketa da, Nao-
mi Kleinen izen bereko liburuan oinarri-
tua. Hondamendi esparru askotan, kapita-
lismoak beldurraren bitartez hegemonia 
soziopolitikoari nola eusten dion azaltzen 
du. Helburua? Norbanakoaren gogoa eta 
nortasuna suntsitzea, pertsonaren oroi-
mena ezabatu eta “garbi” uztea, gero hu-
tsetik hasita “berreraikitzeko”.

          // www.ttiki.com/321512 //

MI UTOPIA VIVIDA 
Idazlea: Lucio Urtubia

Soldaduskan elikagaiekin trafikatzen hasi 
eta milaka bidaia-txeke faltsifikatzeagatik 
First National City Bank boteretsua estu 
eta larri jarri zuen arte, Luciok erakutsi 
digu utopia ez dela urruneko aukera bat, 
baizik eta eguneroko zerbait, berak bizi 
ahal izan duen zerbait, alegia. Ekintzaz, 
samurtasunez eta pasioz josita, horixe da 
liburu honek adierazten diguna, bere kon-
taketa autobiografikoa. Eduardo Galea-
noren hitzak gogoan, Luciok ere utopiak 
horretarako balio duela uste baitu, ibiltzen 
jarraitzeko.

MUERTE EN KREUZBERG
Liburua
Idazlea: Raul Zelik

Kurdu talde batek berri bat jasotzen du 
kazetari baten bitartez: alemaniar eskuin 
muturreko alderdi bateko hiru kide Kreuz-
berg auzoan afaltzen ari dira. Eraso nazien 
jomuga izateaz nazkatuta, aurpegia esta-
lita eta makilekin eskarmentu bat emate-
ra abiatzen dira. Erasoan, Zauser alderdiko 
diruzaina, hilik suertatzen da eta, horren 
ondorioz, poliziak hainbat atxiloketa bu-
rutuko ditu. Horrek Muerte en Kreuzberg 
eleberriko protagonista ihes egitera bul-
tzatuko du.

11

PATIO MARAVILLAS
Dokumentala
Iraupena: 42 min

Madrilgo Malasaña auzoa turismora eta kontsumora bideratutako auzoa da. 
Guzti horren artean badago ordea, beste eredu  batean alde auzoko jendea-
ren artean eraikitako gune autogestionatu eta askea; Patio Maravillas. Urteetako 
borroka utzarazte arriskuan dago ordea, Nivel 29 izeneko eraikuntza-enpresak 
erosi baitu eremua. Gune okupatuko kideek egindako lanaren errekonozimendua 
eskatzen diote Madrilgo Udalari baina entzungor dabiltza bulegoetako trajedu-
nak. 
Dokumental honetan gune autogestionatuaren sorrera, auzolana, esperientzia 
pertsonalak, lan soziala eta funtzionamendua biltzen dira. Gainera, Donostiako 
Kortxoenea gaztetxeak euskararatu du. Patio Maravillasen azken gertaeren berri 
izateko beraien web-orrialdean (patiomaravillas.net) informazioa gehiago dago 
edota sare sozialetan; @patiomaravillas       // www.ttiki.com/321553 //




