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BIDEOA IKUSTEKO:

KANALA
BIDEOAREN HELBIDEA:
https://youtu.be/_ODg0D41DzI

MUGIKORREAN IKUSTEKO:
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HAUSNARTZEN

GAZTEAK ETA
SINDIKALGINTZA,
SINDIKALGINTZA EREDUA
BERASMATZEN
Gazteok, sindikatuei buruz hitz egitean, urrun ikusten ditugula esan ohi dugu.
Eta oro har halaxe dela baiezta dezakegu. Nola funtzionatzen du sindikatu
batek? Zer egiten dute sindikalistek astelehenetik ostiralera? Delegatuen topikoez harago, egia da ezer gutxi dakigula. Galdera horiek erakusten duten ezjakintasun eta urruntasuna, ordea, adierazle bezala ulertu eta galdera berriak
egin behar ditugu. Zergatik ikusten ditugu sindikatuak hain urrun? Zergatik ez
dakigu sindikatu batek nola funtzionatzen duen eta zer egiten duen?
Galdera hauen eta beste askoren erantzunak ez badakizkigu,
sindikalgintza eredua gazteon egunerokotasunean ez
dagoelako izango da. Eta gure eguneroko bizitzan sindikatuak
inongo paperik jokatzen ez badu, zerbait aldatu beharko da.
Zerbait hori zer den asmatu behar dugu, beraz.
Gazteoi baliagarri izango zaigun sindikalgintza eredua behar
dugu, baina ez gara sindikalgintza eredua agortua dagoela
diogun bakarrak. Aspaldian askotan entzun dugu, eta horren
adibide da LAB (Langile Abertzaleen Batzordeak) sindikatuak
abiatu berri duen hausnarketa prozesua.
Erronka potoloa dugu sindikalgintza eredua aldatzearena,
baina era berean beharrezkoa eta ausarta. Aldaketa garaian
gaude, eta askapen borroka etengabeko eraldaketan dagoen
honetan, aurrean dugunari neurria hartzeko iniziatibaz, anbizioz
eta ilusioz ekin behar dugu. Aldaketei, eskema zaharrak
apurtzeari, eta batez ere hanka sartzeari inolako beldurrik izan
gabe, aldaketarik ezean ez baita iraultzarik izango.

Sindikalgintza ereduaren agorpena
Ongizate estatuarekin batera eraikitako sindikalgintza eredua,
akordio sozialaren sindikalgintza eredua izan da, langile
borroka indartsu baten ondorioz eskubideak negoziatuko
zituen sindikalgintza. Alta, azken hamarkadetan kapitalismoak
aurrera egin du; enpresa sareak areagotu dira, globalizazioa
nagusitu da, eta besteak beste, lan prekarizatuaren hedatzea
eman da. Guzti honen aurrean, kapitalismoa berregokitzen

joan den bitartean, sindikatuek lehengo eskematan jarraitu
dute, eragiteko gaitasuna galtzen joan direlarik.
Hori dela eta, egun ezagutzen ditugun sindikatu gehienak
sistemak asimilatuak direla esan dezakegu, patronalaren
mesedetan dihardutenak, ustelduak, gorbatadun sindikalista
poltroneroak. Sindikatu hauek pastelaren zatia janaz eroso
dauden bitartean, bestelako eredu baten alde lanean
diharduten sindikatu iraultzaileak ere asimilazio maila
batean daudela esan dezakegu, eragiteko borondate eta
planteamenduekin, baina gaitasunik gabe. Ez dago akordio
sozialetarako aukerarik, eta bitartean langileen eskubideak
abiada bizian deuseztatzen ari dira.
Aipatutako hori, ordea, ez da agorpenaren arrazoi bakarra;
esan bezala, kapitalismoaren berregokitzeak bestelako
ondorioak ere ekarri ditu. Langile klasearen atomizazioa da
beste adibide bat. Jendartean subjektibitate berriak eman dira,
eta ez da jakin izan iraultzarako subjektu berria artikulatzen.
Subjektibitate guztiek izan behar dute borrokarako lekua,
agian ez guztiak elkarrekin batera, baina bai elkarren ondoan.
Zentzu horretan, gazteok sektore prekarizatuen garrantzia
azpimarratu behar dugu. Gazteon errealitateari erreparatzen
badiogu enplegu prekarioak ditugu eguneroko ogi:
zabor-kontratuak, praktika kontratuak, aldi baterakoak...
Esandakoa erabat argi geratzen da kontutan hartzen
badugu 16-30 urte bitarteko gazteon %35ak soilik garela
kontratudunak. Eraiki beharreko sindikalgintza eredu iraultzaile
berriak, beraz, sektore prekarioenei lekua eman behar die.
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Zein da gazteok behar dugun sindikalgintza
eredua?
Zaila da galdera honi erantzutea. Erantzun borobilik ez
dugu aurkituko eta topatuko dugun erantzuna ziurrenik
denborarekin egokitzen joan beharko gara, aurrean dugunari
unean-une neurria hartuz. Alabaina, gaurdanik zenbait urrats
emateari ekin behar diogu.
Eskaintza sindikala integrala izatea garrantzitsua da. Gaur egun
batez ere lan sektoreka dihardute (metala, sektore publikoa...),
baina sektoreen lan eskubideez harago langileak jarri behar
dira erdigunean. Horrela, langileak erdigunean jarriko dituen
ekintza sindikalak, subjektibitate anitzei lekua emango die.
Lan sektorea dena delakoa izanda, langile guztiek izan behar
dute euren lan eskubideen berri, guztiengana iritsi behar gara
babesa eskaintzera. Ideia berari jarraiki, sektore ezberdinak
barnebiltzen diren lan-eremuetan ere langileak erdigunean
ezarriz izaera integralagoa lortu behar da (merkatalgune batean
esaterako; garbitzaile, dendari, atezain eta mantentze-laneko
teknikariak babes bera izan behar dute).
Bestetik, sektore prekarioenei eta behar berezitua dutenei
begira -gazteria, langabetuak, pentsionistak, migranteak,
emakumeak- lerro espezifikoak irekitzeak, honakoak
baztertzea ekidin dezake. Honek ez du esan nahi sindikatua
zatitu behar denik, aurrez aipaturiko sindikalgintza
integralaren bidean joan behar baitugu, baina nolabait sektore
horiek presentzia espezifikoa izateak bazterketak ekiditea
ahalbideratuko luke. Lerro espezifikoak irekitzearekin batera,
lan-eremu prekarioenei begirako lan-lerroak ere beharrezkoak
izango dira, besteak beste, multinazional kateetan eta batez
ere zerbitzuen eremuan. Esan beharrik ez dago azken horiek
direla gazteoi bereziki eragiten diguten eremuak.

Aurrez aipatu dugu eraginkortasuna galtzea izan dela eredu
krisiaren arrazoi nagusi bat. Jada akordio sozial handien egunak
amaitu badira eta sindikatuek patronalaren zein instituzioen
aurrean eragiteko gaitasunik ez badute, kaletik eragin beharko
da. Honekin batera sindikatua gazteongana hurbiltzea ere
ezinbestekoa da, eta guzti horretarako sindikalgintza eredu
askoz ere soziopolitikoagoa behar beharrezkoa dugu.
Eraginkortasuna irabazteko, beraz, lantegietatik atera behar
da, kalean lan-eskubideak aldarrikatu eta borrokatu behar
dira. Eta ez soilik enpresaren batean aferak daudenean,
egunerokotasunean baizik. Jendeari bere eskubideak zein
diren jakinarazi, eskubide sozialen murrizketen aurrean
erantzun, eraso orori aurre egin, eraldaketa soziala posible
dela erakutsi, herri mugimendu eta eragile sozialekin eskuz
esku lan egin eta egungo sistemari talka egingo dieten
proiektuak sustatu behar ditugu. Guzti hau modu iraunkorrean
egiteko lantegietatik irteten, jendearekin egonez, herritarra
den sindikatua eraikiko dugu, subjektibitate berrien artean
zubiak eraikiz eta gazteongana hurbilduz.
Baina indar korrelazioak aldatzeko ez da nahikoa izango
lantegietatik kalera irtetea. Batetik, askapen prozesu eta
prozesu sozialaren mesedetan jarduteko arduraz jokatu behar
da, egoera soziopolitikoaren, langileen eta herriaren mesedetan
jardunez interes partikularren gainetik. Eta bestetik, borroka
bera ere berritu egin behar da. Arriskatzeko prest egon behar
gara irabazi nahi badugu eta horrek berrasmatzera garamatza.
Borrokarako molde berriak, irudimentsuak, desobedienteak
behar dira. Pipak jateko baliatzen ditugun manifak agortuak
daude, sindikalgintza borrokalaria eta herritarra da behar
duguna. Bide horretan, gazteok barrikadaren lehen lerroan
egongo gara!
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ZER BERRI?

#PNVstyle:
BERAIENTZAT ANGULAK,
HERRITARROI BIZKARRA
Apirila amaitzen ari da eta jada hauteskunde kanpaina ate joka dugu. Garai
honetan dena da eskuzabaltasuna, borondatea eta zintzotasuna. Herria eta
demokrazia. Besteak gaizto eta gu zintzo. Hitzak. Baina ez ekintzak. Apirila
amaitzen ari den honetan, hauteskundeak ate joka izan arren, PNVri maskara
erori zaio beste behin ere, bere aurpegi gogorra, hipokrita, poltronero eta kapitalista agerian geratu da.

Apirilaren 16an Iñigo Cabacas gaztearen gurasoak, Ertzaintzak
darabiltzan peloteroen ondorio larriak bizi izan dituzten beste
hainbat herritarrekin batera, Legebiltzarrera gerturatu ziren.
Bertan, lehendakaria den Iñigo Urkulluri eskari zuzena egin
zioten; debeka ditzatela peloteroak, ez dezatela Iñigorekin
gertatua errepikatzen utzi. Eskari logikoa, zentzuduna eta
zaharra. Erantzuna; herritarrontzat bizkarra. 2012an PSE
Gobernuan zela PNVk berak eskatu zuen gomazko peloten
debeku totala. Zer dela eta orain mantetzearen erabakia?
PNVrentzat mugimendu txikienaren aurrean ere oldartzeko
prest den armada ezinbesteko tresna da boterea eusteko. Eta
armadak ongi armatua behar. Ez soilik hemengo bere lagun
boteretsuak babestu eta gustura izateko, baita Madrilen
dituenak agindutakoak betetzeko ere. Nola ulertu bestela
hain eredutzat dituen Katalunia eta Europan hartua den

erabaki bati muzin egitea? Interes partidistak herritarren
gainetik, horixe #pnvstyle.
Egun berean irakurri ahal izan genituen Ingurumen eta
Lurralde Politika Sailburua den Ana Oregi anderearen
adierazpenak. Oregik, bere karguak suposatzen duen
arduraren tamainako erantzuna eman zuen: “Hiriburu arteko
AHTak kostatu beharrekoa kostatuko du jendearentzat
erakargarria izan dadin”. Gure poltsikoetatik eratorritako dirua
beraz, jada funtziorik gabe eta abiadurarik gabe geratu den
AHTa edertzeko, erakargarri egiteko erabiliko da. Milioilak eta
milioilak proiektu zentzugabe batean gastatu izana nahikoa
ez eta aurpegia behar da gero halako adierazpenak egiteko.
#PNVstyle: ez da mugarik enpresa eta poltsiko pribatuak
kapitalez betetzeari dagokionean.

8
ZER BERRI?
Aipatutako bi lotsagabekeriak, baina, PNVren benetako
izaeraren adierazle bi baino ez dira. Hauek aipatu moduan,
Bidegi auzia, Kutxabanken pribatizazioa eta Cabiecesek
agerian utzitako trapitxeoak, errauskailua egitearen
aldeko apustu itsua, Artigas zabortegi alboko mendialdean
agertutako zabor festaren aurreko utzikeria, Epsilon eta
Hiriko kasuak Gasteizen... PNV usteldutako alderdia dela ez
da dudarik. Interes kapitalistak, poltsikoak bero izatea eta
angulak jatea da lehentasuna, herriarren ongizatea oztopo.
Ez da ordea PNVren estiloa ezaugarritzen duen bakarra. Iñigo
Cabacasen erailketa, preso eta iheslarien egoeraren aurreko
inmobilismoa (dispertsioaren sortzaile direla ahaztu gabe),
euskal gazteriaren aurkako jazarpena, epaiketa politikoen
eta herri harresien aurrean erakutsitako jarrera oldarkor eta
mendekuzkoa, alderdi espainolistekin eraikitako aliantzak...
ere izaeraren parte dira. Demokrazia eta bakea. Berriro ere
ekintzarik gabeko hitzak. Kexu da PNV espainolen morroi
izateagatik akusatzen dutenean. Bestelakorik erakutsi al
du? Euskal Herrian urteetan bizi dugun gatazkan izan duen
papera oztopatzaile eta konplizearena izan da. Konponbideari
oztopoak jarri eta espainiarren zapalkuntza eta errepresioaren
konplize izan. Egun, kalean epaiketa politikoekin amaitzeko
garaia dela aldarrikatzen duen herria kolpatzen duen
Ertzaintza bera da duela ez urte asko herritarrak atxilotu eta
torturatzen zituena. PNVren Ertzaintza. Fase berri honetan
besteoi ardura politiko eta historikoz jokatzeko eskatzen duen

alderdi bera da preso, senide eta lagunak bi bider zigortu eta
heriotzak eragin dituen dispertsioaren sortzailea. Barkamena
eta damua eskatzen duen lehendakari bera da, ostera Francok
ezarritako errege borboiari eskutik helduta ikusten duguna.
Beti esan dugu PNVk bi aurpegi dituela. Bata, orain arte
definitu duguna. Bestea, sorreratik aldarrikatu duen
aurpegi abertzalea, Alderdi Eguneko mitinak “gora euskadi
askatuta!” oihukatuz amaitzen dituena. PNVrentzat, ordea,
independentzia “egoera mental” bat da. Hala dio Ortuzarrek.
Eta horixe esanda geratzen da lasai, bere alderdiak erabakitze
eskubidearen alde 100.000 pertsona mobilizatu ekimenari
muzin egiten dion bitartean, euskararen aldeko pausurik
ematen ez duen bitartean, gure herriko gazteen hezkuntza
españolizatu eta pribatizatzen duten LOMCE moduko
hezkuntza erreformen aurrean geldi geratzen den bitartean
edota espainiar Estatuan erabakitako langile erreformak
hemen aplikatuz gure herriko langileriaren eskubideak
suntsitzen dituen bitartean.
Trebea da, baina, PNV bere jokoan. Trebea da maskara
bere benetako aurpegia dela sinistarazten. Trebea da gero,
komunikabideak lagun, bere izaera poltronero eta hipokrita
makilatzen. PNVrekin, begi bat beti zabalik izan behar dugu,
hitzak ahantzi eta ekintzei so. PNV burgesia da. PNV Adegi da.
PNV Ertzaintza da. PNV Munilla da. PNV dispertsioa da. PNV
Urquijo da. PNV gure etsaia da.
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Herria eraikiz,
gurea Herri
Unibertsitatea!
Otsailean Europar mailan deituriko EU2015 eta 3+2 erreformen kontrako mobiliziazioetan argi gelditu zen hauek
ikasleriaren kontrako erasoa direla, hezkuntzaren pribatizazio eta merkantilizaziora bidean. Borrokarekin jarraitu
asmoz, ikasle andana batu da martxoan zehar ikasle mugimenduak deitutako herri unibertsitateetan. Hamaika eskola eta hamaika burutazio izan dira unibertsitatean egun
hauetan bizitakoak. Bestelako bizi edo eskola eredua aintzat hartu dira, gureaz hausnartu eta alternatibetara jauzia
emateko!
Martxoaren 16tik 18ra Herri Unibertsitateak egin ziren
Leioa, Bilbo, Ibaeta, Gasteiz eta Iruñeako kanpusetan,
“Hezkuntza herritik eta herriarentzat” lelopean. Herri Unibertsitateak egungo ereduari planto egin eta pertsona kritiko, burujabe eta askeak eraikitzeko alternatiba gisa sortu
dituzte. Hiru egun horietan, inposatutako eredutik urrun,
herritarren eskuetan egongo den hezkuntza sistema posi-

ble dela ikusarazi zuten Euskal Herriko kanpusetan. Ikasleen parte hartzea bultzatu eta euren interesak kontuan
hartzen zituzten egitarau zabalak aurkeztu zituzten Herri
Unibertsitateetan, amestutako hezkuntza eredua eraikitzera bidean.
Anitzak izan dira Herri Unibertsitateetako hitzaldi eta tailerretan jorratutako gaiak: Euskal Herrirako hezkuntza
alternatibak, TTIPa zer den eta akordio honen eraginak,
etxebizitza eta okupazioa, ekomomia soziala eta proiektu
alternatiboak, nazioarteko askapen prozesuak, desobedientzia, sexualitatea, proiektu txikitzaileak, zuzenbidea,
euskara eta estatugintza feminista kasu. Ehunka ikasleez
gain, herri kolektibo eta eragile ezberdinetako kideek ere
parte hartu dute eztabaida hauetan. Hiru egunen ostean,
aurrerantzean alternatibak eraikitzen jarraitzeko hazia
ereinda, itxiera eman zieten Herri Unibertsitateei.

BIDEOAREN HELBIDEA:
https://youtu.be/5tqm9xNqY0Y

MUGIKORREAN IKUSTEKO:
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TAFALLA, muntai polizialei stop!

LAUDIO, aiaraldean lan
bizi eta ikasi

ONDARRU, zergatik guk
apostasia?

Otsailaren 8an Guardia Zibilak Tafallan
egindako razzia polizialaren ondorioz,
gazte bat atxilotua izan zen eta handik
2 astera epaitua. Lehenengo batzar
jendetsuaren ostean, herriko gazteek
muntai poliziala salatu egin zuten eta
gertakizunak argitzeko prentsaurreko
masiboa eta kontzentrazio bat deitu
zuten. Beste behin, Tafallako gazteriak argi eta garbi utzi zuen indar okupatzaileen manipulaziaz eta ankerkeraiaz nazkatuta dagoela.

Otsailaren 27an Aiaraldean lan bizi eta
ikasi lemapean Amurrion mobilizatu
ostean, aldarrikapenak praktikara eraman eta martxoaren 6an Aiaraldeako
gazteek Laudioko LIPmesa lantokia
okupatu genuen. Lehenengo momentutik indar polizialen trabak nagusi
izan ziren. Ekimena eragozteko, zenbait patruila eta 7 bat furgoneta bertaratu ziren barruan zirenei irtetzeko
mehatxu eginez. Azkenean, enpresan
zeuden gazteak kaleratu eta identifikatu zituzten, kanpoan bildutako
jendetzak gazteei babesa helarazten
zion bitartean. Eraso honen ondorioz
egitaraua bete ez bazen ere, gazteok
planteamenduarekin eta eztabaidekin
aurrera jarriatuko dugu, Aiaraldean
lan, bizi eta ikasteko hautua eginez.

Ondarrun apostasia zabaltzeko dinamika bat burutzen ari gara gazteak,
herritarrei arrazoiak eman eta apostatzeko aukera eskainiz. Apostasaia
fede kristauari ukapen publikoa egitean oinarritzen da, eta gure eskubide
eta betebehar moduan ikusten dugu
apostasia. Bataiatu gintuen inork ez
zigun eskatu baimenik kristau bihurtzeko. Orain, berriz, elizaren barruan
fededun gisa jarraitu nahi dugun edo
ez erabakitzeko aukera dugu. Hori
esanda, guk kristautasunaren diktadura onartzen ez dugunez eta fede
kristauarekin bat egiten ez dugunez,
uko egingo diogu.

PLENTZIA ETA GORLIZ,
herri udatiarretan, bizi!

DONOSTIA, lomceren aurkako borroka astea

GASTEIZ, Arabako gazteak altxa!

Iazko udan, herriko gazte eta kuadrillekin inkesta ezberdinak jasotzen ibili
ostean, Plentzia eta Gorlizeko Ernaik
herri udatiarra izateak herriko gazteengan eragiten dituen ondorioen
inguruan lanean aritu dira. Herri udatiarrak lan eta etxebizitza duina izatea
oztopatzen du eta gazteria prekarietatera kondenatzen du. Horren aurrean,
“bizi ala iraun” lelopean, plentziar eta
gorliztarrek argi dute, eurek Bizi! nahi
dute. Horregatik, azken hilabeteetan
inkestetatik ateratako datuak zabaldu
dituzte herriko gazteen artean. Horrekin batera, beste herri udatiarren
perspektiba jasotzeko solasaldia ere
antolatu zuten, Lekeitioko gazteen esperientziak konpartituz.

Donostiako Ikasle Abertzaleak-ek antolaturik Donostiako ikastetxe ezberdinetan LOMCEren aurkako borroka
astea burutu zuten hainbat ikaslek
martxoaren 23tik 27ra. Aste osoan
zehar ikastetxez ikastetxe eta auzoz
auzo hainbat hitzaldi egin ondoren
(Hezkuntza propioaren inguruan, hezkidetzaren inguruan, euskararen inguruan, hezkuntza eta lan merkatuaren
arteko harremanaren inguruan) egin
ondoren, azken egunean paroak egin
zituzten ikastetxeetan. Ikastetxeetatik
hiriko erdigunera zutabeak egin ondoren guztiak batu ziren hitzaldi batean
parte hartu eta mosaiko erraldoi bat
osatzeko.

Otsailaren 21ean ehunka gazte batu
ziren Gasteizko kaleetan Mozal Legearen aurka, Arabako gazteak altxa!
dinamikak deituta. Manifestazioan
zehar Ertzaintzak gazte bat identifikatu zuen polizia grabatzeagatik eta aurpegia estalita edukitzeagatik, lege honekin datorkigunaren aurrekari gisa.
Martxoaren 3an, berriz, Gasteizko
sarraskiaren 39.urteurrenean, Arabako gazteek borrokaren lekukoari eutsi
eta kalera irten ziren. Goizean omenaldiak izan ziren eta arratsaldeko
manifestazioan gazte bloke jendetsua
batu zen. Honen osteko istiluetan, aldiz, bi gazte atxilotuak izan ziren.
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SUVERSIÓN FEMINISTA DE LA ECONOMÍA

GOMENDIOAK

Idazlea: Amaia Pérez Orozco

Finantza krisiak eztanda egin zuenetik nagusitu den bizitza-kapitala eztabaidaren erdian osatu du Amaia Pérez Orozcok lan interesgarri hau. Errealiatea begirada feminista batetik aztertu eta honen aurreko aterabide posibleak marrazten
laguntzen digu lan honek. Autorearen aburuz, aldaketa erreala izateko, kapitalismoaren kontrako diskurtso eta praktika ezinbestean elkartu behar da feminismoarekin. Izan ere, merkatuaren krudelkeria erabat lotuta dago pribilegio maskulinoarekin, eta horrek eraman gaitu zibilizazio krisi aldeanizkoitzera.
Lan honetan egungo sistemari kritika erradikala egiteaz gain, alternatibaren gaineko galdera konplexua plazaratzen da; zer da bizi modu ona deitzen duguna eta
nola egin kolektiboki bizi modu ona egiazkoa izan dedin. Galdera horri bakoitzak
modu kolketiboan, testuinguru hurbilean oinarrituta eta egunez eguneko borrokaz eman beharko diogu erantzuna. Hala ere, Pérezek aurrera egiteko hainbat
gako proposatzen dizkigu.

TOMBOY

Zuzendaria: Céline Sciamma.

Laure-Michael izeneko umearen bidez,
egungo jendartearen antolaketa binomiala kritikatu eta honen zentzugabekotasuna ageria uzten duen filma da Tomboy.
Gorputza genero batekin lotzearen agindu soziala jo puntuan jartzeaz gain, ikuslearen pentsamenduarekin jolasten duen
filma da, eraikuntza sozial horiek oso
barneratuta ditugula antzemateko anbiguotasunarekin jokatzen baitu. Generoa
performatiboa dela eta praktika sozialen
bidez eraikitzen dela erakusteko adibide
egokia dugu hau.

AUTOPSIARAKO FROGAK

Liburua
Idazlea: Koldo Izagirre

Euskarak historikoki bizi izan duen eta
gaur egun bizi duen zapalkuntza azaleratzen du saiakera honek. Teoria sakonetan
oinarritzen diren saiakera luzeen kontrara,
Izagirreren lanak pasarte laburretan jasotzen ditu hizkuntz zapalkuntzak. Laburra
baina ez horregatik azalekoa; euskararen
normalizaziorako etorkizunean jorratu
beharreko estrategiak zehazteko mamitsua.

GAZTE MATXINADA.
INOIZ KONTATU GABEKO
HISTORIA

Liburua
Idazlea: Garikoitz Mujika

Euskal Herriko Gazte Mugimenduak historia luzea eta gorria dauka atzetik. Lehen
gazte aldarrikapenetatik Elorrioko Gazte Topagunera arteko ibilbide emankorra
xehetasunez jasotzen da liburu honetan.
Deskatalogatua dagoen liburua izaki, ez
da errasa lan hau aurkitzea baina ziur gara
pixkat kuxkuxeatuta aleren bat lortuko
duzuela berandu baino lehen.

