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EUSKALDUN BAT, IPAR KOREAN
– Ermiñi Iza –

Nire ikasleentzat,

Beijing, Martxoak 18
Ipar Koreako abentura abioian hasten da. Beno, hobeto esanda, horren
aurretik hasi zen…

Cambridge, Martxoak 10
Bisatua lortzeko, Londoneko Ipar Koreako enbaxadara joan behar
izan naiz. Enbaxada eraikuntza majo bat da. Aurrean, bi Mercedes Benz
beltz egon dira aparkatuta. Korear bat, kotxe berriena garbitzen egon da.
Eraikuntza eta parking-a inguratuz, hesi handi bat, ate batekin.
Poz-pozik atea zabaltzera joan naiz barrura sartzeko, baina tipoak “No!
No!” oihukatu dit. Nigana hurbildu, eta nik Mr. Ryu-rekin geldituta nagoela esan diot. Itxaroteko eskatu dit, eta kotxeak garbitzen bukatu du.
Enbaxadorea –edo garrantzizko diplomatiko dotore bat– eraikuntzatik
atera da bere emazte eta alabarekin, arropa xumeak soinean, eta Mercedesetariko batean irten dira errepidera. 15 minutu geroago, kotxe garbitzailea nigana hurbildu da, Mr. Ryu zela esanez. 98 euro eta nire pasaportea eskatu dizkit, nik hesiaren kanpoaldean itxaron behar izan dut...
Tartetxo bat itxaron eta gero, Ipar Korearako bisa nire pasaportean
itsatsita atera da.
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Beijing & Pyongyang, Martxoak 18, orain bai.
Pekineko aireportua. Nirekin, Air Koryo-ko kolan itxaroten, Ipar
Koreako 18 urte azpiko volley-ball – edo futbol, ez nago ziur– selekzioa,
denak txamarra eta txandal gorriekin egon dira. Behin check in-a
eginda, kontrola pasatu dut eta nire hegaldiaren zain egon naiz. Bertan,
talde horretako entrenatzaile eta direktibakoak Chivas Regal botilak eta
tabako txinatar kartoiak erosten ibili dira zoroak bezala, lider gorenen
pina txaketan jantzita. Beste hogei bat gazte ere egon dira, 3 beltz, 8 bat
hego-asiar (gehiengoa langile xumeak), txinatar batzuk eta antolakunde
kristau bat, Estatu Batuetatik etorrita, portzierto: “Christian friends of
Korea”. Zelako zoologikoa.
Air Koryoko abioira igo baino lehen, 3 aldizkari doan hartzeko aukera
eman digute. Testuan zehar, lider gorenaren izenak, beste hitzak baino
handiagoak dira.

Irudia Air Koryo-k, Ipar Koreako hegaldi konpainiak, abioira
igotzerakoan eskaintzen dituzten aldizkariak.
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Barrutik, abioia nahiko modernoa eta erosoa iruditu zait. Telebista
pantailak automatikoki jaitsi dira eta Ipar Koreako musika bideoak botatzen hasi dira: militar bat soka instrumentu erraldoi bat jotzen banda
atzean duela, minigonadun gazte batzuk gitarra elektrikoa eta bateria
jotzen… Handik 10 minutura lo gelditu naiz. Esnatu bezain laster, hanburgesa arraro bat zerbitzatu digute, nahiko goxoa. Gero edateko bi aukera izan ditugu: esnedun zerbait edo gorri kolore biziko likido bat.
Azkena aukeratu dut. Azukre eta burbuila pilo bat, ez da txarto egon.
Laster heldu gara Pyongyang-era. “Ai ama, Norkorean nago!” esan
diot neure buruari segituan. Azken asteetan berrietan pilo bat atera da, H
bonba lehenengo aldiz frogatu dutelako, eta nire ama nahiko arduratuta
dago nire azkenengo jartadarekin.
Hiru checkpoint pasatu behar izan ditut aireportuan. Gainera, 3 txartel
desberdin eskatu dizkidate bai poliziek eta bai militarrek… baina ez
nituen txartel horiek aldean. Abioian eman dituztela esan didate, ingelera oso eskas batekin… Momentu horretan gogoratu dut: “Mierda, badakit ze gertatu den: lo gelditu naizenean banatu dituzte txartelak... Joder.”
Azkenengo kontrolean nire mobila eta pasaportea eskatu dizkidate, eta
nonbaitera eramaten dituzte, nire bistatik kanpo. Ekarri ditudan liburu
guztiak ere erakutsi behar izan ditut. Nire mobila eta pasaportea bueltatu
dizkidate, baina azken hau ez dut denbora luzez nirekin eduki. Korear bi
niregana hurbildu dira, ea Espainiatik natorren galdezka, eta ea Dr. Iza
naizen galdezka. Baietz esan diet, eta furgoneta batera sartu naute, Pyongyang University-n klaseak ematera etorri diren beste irakasle batzuekin
batera. Furgoneta barruan, nire pasaportea eskatu didate kaleko jantzita
dauden polizia edo militar horiek. Alboko irakasle bik prozedura normala dela esan didate, Ipar Koreatik ateratzerakoan berriro bueltatuko
didatela. Eta nire buruari esan diot, “Joder, minutu bat daramat herri
honetan eta ya ez daukat nirekin nire pasaportea.”
Aireportutik Unibertsitaterako bidaia Pyongyang erditik pasatu da.
Autopistaren alboetan jendea paseatzen zebilen, literalki. Gauza
izugarriak ikusi ditut bidean, baina argazkiak ateratzea debekatu didate.
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Ryugyong hotela izugarri handia da, nire bizitzan oso gutxitan ikusi
ditut horrelako moleak. Beti hutsik egon dela esan didate alboko irakasle
ingelesek. Beraien bosgarren egonaldia da Pyongyang-en. 3 miloi inguruko hiria dela esan didate. Furgonetatik begiratuta ez dut homeless bat ere
ikusi. Oso kale handiak, sobietar estilokoak, arkitektura brutala. Zuloz
beteriko errepideen alboko kaleetan umeak jolasten ibili dira, putadak
egiten bata besteari. Batek makilatxo bat sartu dio beste baten txirrindularen gurpilean. Hiri honetan, 150.000 ikuslerentzako lekua duen futbol estadio bat dagoela esan didate: munduko futbol estadio handiena da.
Pisu oso altuak ari dira eraikitzen eta izotz pista bat ere badute hiri honen
erdian! Trafikoa kontrolatzen duten neskak oso barregarriak dira, robot bat bezala mugitzen dira banderatxo batekin, kotxeak leku desberdinetara gidatzen era oso xelebre batean. Unifikazioaren arkua zeharkatu
dugu. Ipar Koreako jendearen bihotzetan unifikazioa dagoela esan didate,
beti izan dutela hegoko neba-arrebekin berriro Korea bakarra sortzeko
asmoa. Ez naiz Seoul-en inoiz egon. Zelan izango da Samsgung-aren Koreako jendea honekin batera fusionatzerakoan? Errepide honetatik, dena
zuzen gidatuz gero, Hego Koreako mugara iritsiko ginateke. Eta Berlineko harresiarekin akordatu naiz.
Unibertsitatera iritsi naiz. Apartamentu bat jarri didate, oso zabala,
campusaren barruan. Erosoa da benetan, ohea bezala. Bertan etzan eta
telebista pizterakoan, kanal bakarra ikusi dut. Ipar Koreako janzkera tradizionala daraman emakumezko aurkezle bat politikari buruzko berriak
ematen. Afaltzera joan naiz arin.
Hemen ikasleekin batera afaltzen dugu irakasleok, unibertsitateko
langileek eta neska militar oso gazte batzuek. Gaur, tofu frijitua saltsa
goxo batekin, soja sopa bat, arroz txuria eta oso barazki pikanteak. Palillo
metalikoak eta koilara bat eman dizkigute, tenedorerik ez.
Astelehenerarte nire mugikorra eta ordenagailua ezin ditudala
erregistratu esan didate unibertsitateko langile batzuek. Ezin dut Internetera sartu astelehenerarte beraz. Nire familiari email bat bidaltzeko ordenagailu bat utzi didate beste irakasle batzuek.
Lehenengo eguna bukatzen ari da, telebistako kate bakarrarentzat ere
bai, 22:45 tan emisioa bukatu da.
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Pyongyang, Martxoak 19
Internet barik jarraitzen dut. Oso arraroa egiten zait Internet gabe
bizitzea. Konturatu naiz nolabait engantxatuta nagoela. Zelan egongo
da nire familia eta neska-laguna? Gainera, gaur, goizeko bederatzietan,
argia moztu dute, arratsaldeko laurak arte. Esan didatenez, argia moztea
ohikoa da Pyongyang-en.
Bazkaria primeran egon da! Oso osasuntsua ematen du Koreako
janariak, gutxienez campusean zerbitzatzen dutenak: arroz txuria eta
barazki desberdinak, batzuk oso pikanteak. Aste hauetan pisua galduko
dudala uste dut, egunero horrela janez gero. Gero, kafetegira igo gara.
Argirik ez zegoenez, kaferik ere ez. Aukera bakarra: coca cola. Bai horixe,
Ipar Korean coca cola bat edan dut! Pyongyang-eko Unibertsitateak apartamentua eta janari guztiak ordaintzen dizkit. Zientzia eta Teknologia
campus honetan, ia irakasle guztiok kanpotarrak gara. Baina staff asko
Ipar Koreakoa da. Aukera paregabea bertakoekin hitz egin ahal izateko.
Hori bai, bertakoekin politika eta erlijioari buruz hitz egitea guztiz debekatuta dago. Argi utzi zidaten etorri baino lehen.
Baina futbolari buruz bai hitz egin dezakegu! Ikasle batzuk futbolean
jokatzen ikusi ditut eta beraiekin jokatu dezakedan galdetu diet. Jokalari
asko direla esan dit atezainak, baina baietz, sartzeko esan dit.

Irudia. Ipar koreako gazteekin futbolean jolasten.
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Gazteetako batek, artilezko txaketa militar berde bat jantzita, entrenatzailea dela esan dit. “Which is your team?” galdetu dit. “Athletic
de Bilbao” erantzun diot. “Oh, they have very strict rules, they can only
play with players from the Basque region... and Muniain is really good”.
Flipatzen utzi nau Ipar Koreako 20 urte inguruko gazte horrek. 5 minutu beranduago, penalti bat egon da gure alde. Denek eskatu didate nik
jaurtitzeko: “Professor, professor!”. Baloia hartu, eta atezainari “Are you
ready?” galdetu diot. Baietz esan dit buruarekin. Orduan “rabona” bat
egin diot eta gola sartu dut. Gaztetxo guztiek oihuka eta txaloka hasi
dira, eta niregana etorri dira bostekoa ematen. “Professor, you are really good” esan didate partidua bukatzerakoan. Kriston errespetuarekin eta
beti alaitsu, irribarre zabal batekin, hitz egin didate partiduan zehar. Euskal Herrian nahiko paketea kontsideratzen naiz, nahiz eta orain hamar
bat urte Ohorezko Ligan jolastu nuen. Pyongyang-en futbol izar bat naiz
ordea! Txantxak aparte, gaur kirolaren garrantziaz konturatu naiz. Pilota
bat dela eta, 20 ipar korearren artean beste bat sentitu naiz, integratuta.
Afal ordua. Futbolean jokatzen ibili diren ikasleetariko batzuk trajez jantzita ikusi ditut, Kim Il Sung eta Kim Jong Il lider gorenen pin
gorriarekin, martxa militar antzeko bat egiten, denak super ordenatuta,
jantokira bidean abesten. Kim Jong Un lider gorenari eskerrak emateko
kantak direla esan dit irakasle batek.

Irudia. Ikasleek martxa militar baten antzekoa egiten dute jantokira bidean.
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Futbolean aritu diren ikasleek beraiekin afaltzea eskaini didate. Ordu
bat baino gehiago aritu gara berriketan, batez ere futbolari buruz. Euren
aurpegietan zoriontasuna ikusi dut. Zelan dakite horrenbeste futbolari
buruz? Muniain ezagutzen badute, jakingo dute munduan beraien herriari eta Kim Jong Un-i buruz pentsatzen dena? Zer uste dute benetan beraien liderrari buruz? Halako batean, beste irakasle guztiak joanak direla
ikusi dut. Eta bertan ni, etxetik 10.000 kilometrotara, ehun bat ipar korearrekin, militarrak barne, afaltzen. Sentsazio oso arraroa utzi dit horrek:
munduan galduta sentitu naiz. Desertu erraldoi batean bezala, edo Amazonasaren erdian, tribu batekin hitz egiten.
Ikasleen galdera batzuk ez ditut zintzo erantzun, edo zeharka
erantzun ditut: “What about the first impressions of our country?” “Does
all the world know that our under 20 women football national team won
the World Championship?”. Badakidalako hemen nire askatasuna jokoan
dagoela ahotik botatzen dudan esaldi bakoitzarekin.

Pyongyang, Martxoak 20
Kalera irten naiz eta usain berezi bat somatu dut… Non usaindu dut
hau orain dela urte batzuk? Ah bai! Indian! Fabrikek isurtzen duten kimikoren bat izango da, suposatu dut. Behe-lainoa motibo berdinagatik
izan dugu gaur.
Fabriketan musika jartzen dute langileentzat. 2 kilometrotara dagoen
fabrika bateko soinua entzun daiteke campusetik. Emakume baten
ahotsa, eta gero abesbatza baten antzekoa.
Ze argal dauden denak! Japonen bezala, ez nuen potolo bat bera ere
ikusi hamar egunetan... Normala da horrelako gosariekin egia esan: arroz
txuria eta tofua barazkiekin. Ederra benetan!
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Gaur nire lehenengo klasea izan dut. Ikasleak txaketa grisarekin, baita korbata eta pin gorriekin, super barregarria iruditzen zait. Klasean bi
koadro daude, niri begira une oro, inklinatuta. Kim Il Sung, Ipar Koreako lehenengo lider gorena 1948tik 1994an hil zen arte. Eta bere semea
Kim Jon Il, 2011. urterarte Ipar Koreako lider gorena, Kim Jong Un-en
aita. Ikasleek asko hartzen dute parte klasean. Galdera pilo bat egin dizkidate. Lehenengoa zera izan da: “Professor, please, before we start tell
us more about you”. Gero, ikasle batek berarekin bazkaltzeko eskatu dit.
Ikasle bi edo gehiagorekin bazkaltzea ohikoa da unibertsitate honetan.
Ikasleek beraiekin bazkaltzeko eskatzen dizute kanpotarra bazaren, eta
milioika galdera egiten dizkizute.

Irudia. Klasea ematen, Pyongyang-eko Zientzia eta Teknologiako
Unibertsitatean.
Fakultatea sinbologiaz eta propagandaz beterik dago. Ping pong
mahaiak daude eta makina batzuk dira jolasten, portzierto!
Gaur nire “gida” ezagutu dut. Kuban Ipar Koreako enbaxadorea
izandakoaren semea. 9-10 urte zituela bere aitarekin joan zen La Ha-
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banara bizitzera. Gero, beste 9 urtez egon zen gaztelania ikasten. Oso
ondo hitz egiten du. Ni, “espainiarra” naizenez, bera ekarri dute.
“Hola Profesor Iza, no hablo vasco” Hori da esan didan lehenengo gauza.
Bere ofizinara gonbidatu nau, kafe bat edo hartu nahi banuen. “Este es
mi jefe”. Bere jefea aurkeztu dit eta berak galdera pilo bat egin dizkit.
Nik esan diodan gauza bakarra Pyongyang ezagutu nahi dudala izan da.
Hemen baimena eskatu behar duzu hirira joateko, eta beti ere “gida”
batekin (edo gehiagorekin) joan behar duzu. “Tenemos un monumento
que es un brazo con un martillo por los trabajadores, otro con una hoz
por los campesinos y otro con un pincel por los intelectuales. Todos unidos.
Tenemos un solo partido. En otros sitios como en Estados Unidos tienen
muchos partidos, aquí tenemos uno solo”. Eta nik erantzun diot: “Como en
Cuba. Yo estuve el año pasado recorriéndome la isla, y solo tienen un partido, el partido comunista”. Eta berak arin esan dit: “Pero aquí no. Aquí
es el partido de los trabajadores, no el comunista...”. Eta ez da guztiz egia.
Ipar Korean 3 partidu politiko daude, gutxienez: langileen partidua (%87.5
eserlekurekin), sozialdemokrata (%7.4), eta chondoista (%3.2). Independenteak ere badaude (%1.9). Baina denak koalizio berdinean daude. 5 urtean behin hauteskundeak daude, ia %100eko parte-hartzearekin. Estatu
Batuetan antzerki bat bezala definitzen dituzte hauteskunde hauek,
errolda baten funtzioa betetzen duen antzerkia.

Pyongyang, Martxoak 21
Goizeko 6:30etan ikasleen kantuek esnatu naute. Oraindik
inpaktatzen nau ikasleek zutabeetan martxa militarra egiten ikusteak.
Abestiak liluragarriak dira, ereserkiak. Gustatuko litzaidake letra ulertu
ahal izatea.
Ikasle batzuk oso azkarrak dira. Beste batzuk lo gelditzen dira nire
klaseetan, suposatzen dut nire erruz. Gaur klasean zehar 2 aldiz joan da
argia. Portzierto, ze arraroa egiten zaidan klasera sartzen naizen bakoitzean ikasle guztiak altxatzea, irakaslearekiko errespetu seinale bezala. Nik
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lekua hartzeko esaten diedanean, orduan esertzen dira.
Anekdota barregarri bat gertatu zitzaidan lehenengo klasean. Ikasgelara
sartu nintzenean ikasleak altxatu egin ziren. 20 bat segundo egon
nintzen beraiek jezartzeko itxaroten. Baina orduan konturatu nintzen
nik esan behar niela jezartzeko. Eskuekin keinua egin nien eta jezarri
ziren. Gaur ikasleek, klasea bukatzerakoan, Real Madrid eta
Napoli-ren arteko norgehiagokaren emaitza galdetu didate, pasa den
astean jokatu zena. Ezin dira Internetera konektatu? Kapatuta dute Interneta nolabait? Ni konektatu naiteke Gmail, Facebook, Youtube edota
Twitterrera hemen, Ipar Korean…
Unibertsitate campusean eraikuntza berezi bat dago: ideologia
zentrua. Bertan, ikasle eta langileek juche klaseak jasotzen dituzte. Kanpotarrok ez gaude baimenduta eraikuntzara sartzeko: “You would get in
big trouble” esan dit beste irakasle batek. Kim Il Sung-en hitzetan juche
ideiak “iraultzaren eta ondorengo eraikuntzaren jabe bakarrak masak
direla” esan nahi du. Berak inbentatu zuen termino hau lehenengo aldiz
1955. urtean. Estalinismoa eta Confuzionismoa nahasten ditu ideia honek.
Nolabaiteko Ipar Korear izaera duen eredu komunista da.
Pyongyang-eko zentrura joan gara eta JO-DER!! benetan harrigarria
dela. Inpresionantea. Juche dorrea hiriko zentruan dago, eta bere
sugarra hiriko leku guztietatik ikusten da, pena bat da argazkiak
ateratzeko baimenik ez izatea. Batzuetan Kuban nagoela ematen du, La
Habanan zehazki (zelako oroitzapenak!) eta beste batzuetan Sobietar
Batasunean (nahiz eta inoiz ez naizen egon). Etxe askotan eguzki-plakak
ikusten dira. Tranbiak oso zaharra dirudi, baina orain dela gutxi
margoztu dute. Kotxe gutxi, baina nahiko modernoak. Bizikleta asko. Ez
dira jende pilaketak ikusten kaleetan, egon naizen beste hiri batzuekin
konparatuta: Tokio, New York, London edo Pekinen bezala. Uniformedun asko ikusten dira, poliziak, militarrak eta funtzionarioak. Propaganda ugari dago kaleetan, kartelak eta estatuak. Ez da ikusten marken
publizitaterik. Pantaila erraldoi bat ere ikusi dut parke batean, bideoak
ematen, telebista nazionalekoak suposatzen dut. Parkeak eta kaleak oso
garbi daude. Hasieran enbaxaden alboko denda batera joan gara
(portzierto, ikusi ditudan Europako enbaxada bakarrak alemaniarra eta
poloniarra izan dira). Bertan soju, Koreako likore mota bat erosi dut,
Euskal Herriko lagunekin edateko. Hemen edateko ordea, sei garagardo
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lokal desberdin topatu ditut!Gero, merkatu lokal batera joan gara, Tongil
merkatura. Pyongyang inguruko baserritarren lehenengo merkatua izan
zen, 2003. urtean zabaldu zen eta kanpotarrak onartzen dituzte.
Denetarik topatu dugu: arraina, okela, barazkiak, frutak, arropak,
aparatu elektronikoak… Saltzaileek pilo bat begiratzen ninduten, nire
ustez mendebaldeko gazte bat ikustea ez da oso ohikoa beraientzat. Hego
Koreako irakasle zahar batek lagundu dit hizkuntzarekin, saltzaileekin
negoziatzeko. Kontatu dit Korea biak banatu zirenetik, orain dela 60
urte baino gehiago, hizkuntza asko aldatu dela alde batean eta bestean.
Hitz asko orain desberdinak dira.

Irudia. Ipar Koreako garagardo lokala.
17

Pyongyang, Martxoak 22
Laztan keinuak ikusten dira ikasleen artean. Mutilen artean ere bai,
harrigarria bada ere. Inoiz ez ditut ikusi Euskal Herriko Unibertsitatean
edo Cambridge-ko Unibertsitatean bi ikasle eskua emanda klase erdian,
baina hemen bai, klase erdian bi mutil eskua emanda zeuden. Beste
batean, bi ikasle besarkada luze bat ematen zeuden pasilloan, begiak
itxita, hitzik esan barik, ixilik.
Protein Engineering irakasten ari naiz 3. urteko ikasleei. Proteinak
sortzen dituzten 20 aminoazidoen zerrenda eman nahi izan diet ikasleei,
beraien kabuz ikasteko. Emailez bidaliko niela esan diet eta barre egin
dute. Ez dute email helbiderik. Orduan, fotokopiak atera behar izan ditut ikasleei emateko. Horretarako, unibertsitatean dagoen ofizina berezi
batean baimena lortu behar izan dut. Aurretik, nik eraman ditudan proteinen ingeniaritzari buruzko liburuak birpasatu dituzte, eduki politikorik ez dagoela ziurtatzeko. Beraien baimena lortu eta gero, fotokopiak
egin ahal izan ditut.
Unibertsitateko komunetan ez dago komuneko paperrik. Nire
aurretik joan den ikasleren batek koadernoko horri bat erabili du ipurdia
garbitzeko. Hau dakit papera ezin duzulako komunetik bota, eta
alboan dagoen paperontzi batean utzi behar duzulako... Gure asteko zabor guztia zulo batzuetara bota behar dugu. Astean behin pilatu den zabor guztia erre egiten dute. Hortik zetorren hereneguneko usain berezi
hura, ez fabriketatik. Indiako Panjim hirian ere horrela egiten zuten,
usaina ahaztezina da.
Zelako elkarrizketa interesgarria eduki dudan nire “gida”-rekin kafe
bat hartuz, Estatu Batuekin daukaten konfliktoari buruz. Tentsio maila
oso altua dela esan dit, eta Ipar Koreako armada oso potentea dela
–bederatzigarrena munduan, antza–, nuklearra, etsaiari gorputzean
beldurra sartzeko: beraien herriaren inbasioa ekiditeko. Kaktus txiki bat
da Ipar Korea. Eta pintxo oso handiak ditu. Gero filosofia juche-agatik
galdetu dit, ea zerbait dakidan. “¿Quieres aprender?” eta baietz erantzun
diot. Egia esan gustatuko litzaidake gehiago jakitea, baina akojono puntu
bat ere sartu zait gorputzean: arazoetan sartzen ari naiz honegatik? Gor-
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putza adrenalinaz bete zait, nabaritu dut. Justu departamentuko batzar
batera joan behar izan dut, ea bihar zer kontatzen didan… Ostia, igual
apur bat paranoiko nau ya, baina oraintxe gogoratu dut elkarrizketan
konfliktoari buruz hitz egiten geundenean zera esan didala “… claro, sale
en las noticias de tu país. Y a ti te gusta leer, por la noche…” eta bart justu
beraien filosofiari buruz egon nintzen Wikipedian irakurtzen. Tipoak ez
du primeran egiten gazteleraz, beraz esaldia formulatzerakoan apur bat
liatu egin dela suposatu dut. Hori espero dut. Ba ze ez dute ikusiko sartzen naizen webgune bakoitza, ezta? Nire paranoia izango da, ezta? Ez
dut ezer txarrik egin, baina benetan akojonatzen ari naiz… Tipoaren lehenengo galdera ea beraien filosofiari buruz zerbait dakidan izan da. Eta
era zuzenean galdetu dit. Ostia, klaro baietz. Ikusten ditudan webgune
guztiak birpasatzen dituzte. Jo-der.

Pyongyang, Martxoak 23
Hostia tú. Ileapaindegira joan naiz eta zelako esperientzia! Poster handi bat daukate ileapaindegian, 14 corte de pelo desberdinekin. Eta zuk
horietariko bat aukeratu behar duzu, ez dago aukera gehiagorik! Hori gizonezkoentzat, ze emakumezko ikasle guztiek ile berdina dutela ematen
du, sorbalden altueratik moztuta, lerro zuzen batean. Hortik atera naiz,
nire look berriarekin, eta integratuta sentitzen naiz orain, korear bat
ematen dut!
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Irudia. Ipar Korean mutilentzako baimenduta dauden ile horrazkerak.
Hiru master tesi defentsatara gonbidatu naute, ebaluatzaile bezala.
Ikerketen maila nahiko altua da. Ikasleak oso azkarrak dira. Azken
finean, ezin dugu ahaztu herri honek, nahiz eta oso txikia izan, 4 satelite
bidali dituela espaziora, eta H bonba garatu dutela. Herri guztiek ezin
dute berdina esan. Talentua egon badago, beraz. Tesietariko bat,
perretxikoak arinago eta handiagoak hazteko bio-estimulatzaile bati buruzkoa izan da. Ipar Korea ez da landatzeko lurraldea, beraien lurra ez
delako oso emankorra, azaleraren %15a bakarrik. Ikatz eta beste
mineraletan oso aberatsak dira, ordea. Beraien hegoko auzokideei kontrakoa pasatzen zaie. Beste ikasleetariko bat 10 hilabetez egon zen Suediako unibertsitate batean. Eta nire buruari galdetu diot: “zer izango zen
tipo honentzat 10 hilabetez mendebaldera joatea, herri kapitalista batera?
Drogazaleak eta homeless-ak ikustea? Eta ileapaindegira joatea? “
Look-arekin jarraituz. Gaur afaria izan dut bi ikaslerekin, unibertsitateko jantoki erraldoiean. Ikasle batek zergatik daukadan belarritakoa galdetu dit. Korean bakarrik neskek daramatela esan didate. “Cultural difference” esan dio besteak. Horixe izango da, bai, desberdintasun
kulturala... Afarian jaki berezi bat izan dugu, ppang izenekoa, benetan
goxoa. Ogi bigun bat, okela zati txikiz beteta. Ikasleetariko batek bi ogi
hartu ditu eta beste batek beste bi eraman dizkio. Bat ere ez du jan. Zergatia galdetzerakoan, beste ikasle bat ohean gaixorik dagoela esan dit, eta
berarentzako direla. Hemen jendea benetan solidarioa dela esan dezaket.
Komunitate sentimendua barruraino dute sartuta.
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Pyongyang, Martxoak 24
Goizeko 8:30ak dira Pyongyang-en. Mundu guztia dator klasera. Publikoa denez, doan joaten direnez unibertsitatera, beraientzat kriminala
da klasera ez joatea, beraien estatua ordaintzen ari delako beraien hezkuntzagatik. Euskal Herriko Unibertsitatean, ia ezinezkoa da klase batean ikasle guzti-guztiak agertzea.
Goizeko 10:00etan ikasleak patio handi batera atera dira eta lerro perfektuetan kokatu dira. Ea graduaziorako (hurrengo astean delako)
ensaiatzen ari diren galdetu diet, baina barrezka hasi dira. Egunero
egiten dute hau! Musika xelebre bat jartzen dute eta denek batera Tai Chi
ariketa fisikoak egiten dituzte 15 minutuz. Ikasleak pozik bizi dira, pozik
ikusten ditut beti.
Arratsaldean, hirira joan gara… eta graffiti bat ikusi dut! Graffitiak
egiteko leku berezi bat dago, panel batzuez osatuta. Lema, nola ez, politikoa zen (hori esan dit korear batek). Hortik turistentzako eraikitako
zigiluen museora joan naiz. Nire gidak zigarro bat erretzen zuen bitartean museoaren barruan, ni flipatzen nengoen irudi politiko guztiekin.
Arte sobietarra gustuko dut, erakarri egiten nau, ez dakit zergatik. Postal
batzuk erosi ditut propaganda irudiekin (batzuk oso gore-ak, soldadu estatubatuarren hilketekin), baita eskuz margoztutako kartel bat. Nire gidak faktura eskatzea eskatu dit, aireportuan arazorik ez izateko. Zergatia?
Orain dela urte batzuk ikasle estatubatuar bat etorri zen turista bezala.
Horrelako kartel bat lapurtu zuen turistentzako zonalde debekatu
batean, eta 15 urteko espetxe zigorra jarri zioten: arroza batzen lan kanpamendu batean, “enemigo de guerra” bezala. Antza, eliza oso boteretsu
batetik zetorren gaztea, eta enkarguz lapurtu behar zuen kartela eliza
horretako buruzagi batentzat. Suposatzen dut Ipar Koreari
interesatzen zaiola estatu batuar bat preso edukitzea, noizbait truke bat
egiteko. Gogora dezagun, Koreako gerraz geroztik, oraindik ofizialki
gerran daudela Estatu Batuak eta Ipar Korea.
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Irudia. Erositako postal batzuen adibidea.
Ikasle batzuekin egon naiz afaltzen. Arratsaldean zelan pasatu duten
galdetzerakoan “Studying social sciences” erantzun dit batek. Ideologia
zentruan egon dira, beraz, juche klaseak jasotzen. Beste momentu batean,
artikulu zientifikoak irakurri behar dituztela esan diet, eta ikasle batek
esan dit: “We don´t have access to the internet”. Guau. Nola egin dezakete
orduan ikerketa zientifiko bat Internet barik? Nola demontre ikasi karrera bat Internet barik??!! Ikasle batzuk beste herrialde batzuetara joaten
dira egonaldiak egitera: Suediara, Erresuma Batura… Eta imajinatzen hasi
naiz. Imajinatzen hasi naiz 20 urteko ikasle bat, lehenengo aldiz Google-ren aurrean. Zelan sentituko da, Unibertso berri bat bere aurrean
izanda?
Afaria bukatu eta gero, sagarrak banatzen egon dira jantokiko langile batzuk. Bat hartzera joan naiz eta “Only for students” esan didate.
Ikasleak zaintzen dituzte hemen. Ezin izango naiz mugitu Ipar Koreako
beste zonalde batzuetara, baina konfirmatu dezaket, gaur egun Pyongyang-en inork ez duela goserik pasatzen. Inor ez dut kalean ikusi
zakarrontzietan janaria bilatzen, eta arazo hori Europan eta munduko
herri kapitalista guztietan nabaria da. Cambridgen bizi naiz, Erresuma
Batuan, eta homeless pilo bat ikusten ditut egunero. Zentzu horretan,
gutxienez, guk daukagu ikasteko beraiengandik. Zelan antolatu de-
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zakegu gure herria, pertsona guztiek janaria, etxe bat eta bizitza duin bat
izateko?

Pyongyang, Martxoak 25
Larunbata da. Hiriko zentrura joan gara eta harrituta utzi nau zenbat jende dagoen komunitate lanak egiten: parkeetan zuhaitzak
landatzen, kaleak garbitzen… eta batez ere margozten! Bizikleten bidegorrien marra zuriak margozten, farolak margozten, tranbia margozten, etxeak margozten… Kubarekin konparatuta, munduan antzekoena
den herrialdearekin konparatuta, hemen daukaten jarrera oso desberdina da. Erleak dirudite, denak daude lanean! Eta erle erregina bat dutela argi uzten dute Kim Jong Un goraipatzen duten propaganda kartel
ugariek. Kaleetan inork ez dizu ezer eskatzen, portzierto. Kuban bezala,
ez dago enpresen iragarkirik, bat ere ez. Zenbat iragarki ikusten ditugu guk egunero? Telebistan, kaleetan, Interneten… Horrek ez digu, nolabait, gure askatasuna mugatzen eta kontsumora bideratzen etengabe?
Askotan, gainera kontsumo hori ez da bat ere garbia. Nire arropen eta
zapatilen etiketak begiratuta, Indonesian, Txinan edo Vietnamen eginda daudela ikusten dut. Zeintzuk dira bertako langileen egoera? Nolabait, beraiekin konektatuta gaude, baina langile horiek merkantzia
besterik ez dira konpainia handientzat. Lehen nolabaiteko solidaritatea
zegoen, baina neoliberalismoarekin asko indibidualizatu gara. Kontsumitzen ditugun produktuek definitzen gaituzte pertsona bezala. Beste era
batera bizi dira hemen, zentzu guztietan erradikalki desberdin. Mundu
guztiari gomendatuko nioke herri hau bisitatzea. Oso esperientzia bortitza da Europatik gatozenontzat horrelako sistema desberdin bat ezagutzea, bere gauza on eta txarrekin. Hau beste planeta bat da, benetan.
Igerilekura joan gara. Oso igerileku erraldoiak daude Pyongyang-en,
toboganekin eta abar. Kirola egin eta gero, jatetxe batera joan gara.
Hasteko, kimchi jan dugu. Kimchi-a barazki fermentatua da (mota desberdinak daude, aza edo lutxargia –rábano–), espezia pikanteekin (piper
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gorria, tipula edota berakatzarekin). Oso jaki tradizionala da Korea osoan,
eta egunero jaten dugu unibertsitatean. Bigarren platerrean bibimbap eskatu dut… eta super goxo dago! Hitz korear horrek arroz nahasia esan
nahi du. Eta horixe bera da: arroza, onddoak, soja, okela, arrautz frijitua,
gochujang (piper gorriz egindako saltsa moduko bat)… eta sopa batekin
zerbitzatzen dute. Korearrek janari oso pikantea dute gustuko. Batzuetan
sufritzen ikusten dituzu plater pikante batzuk jaten. Literalki, izerditan.
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Irudia. Kimchi eta bibimbap.
Arratsaldean liburu batzuk erosi ditut. Ingelerara bikoiztutako juche
ideiak azaltzen dituzten 5 liburu, hain zuzen. Eta gabaz, “etorkizuneko
zientzialarien kalea” izena duen auzoa bisitatu dugu. Aurten bukatu dituzte eraikuntzak eta zirraragarria da. Sekulako skyline bat da, dena argiz
betea. Eta eraikuntza batzuen arkitektura oso futurista da. Inoiz ez nuen
imajinatuko horrelako kaleak topatuko nituenik Ipar Koreako kapitalean.
Hemen zientzialariak eta medikuak bizi direla esan didate. Ea horrelako
bat jartzen didaten Bilbon noizbait niri ere! Departamentuak irakasleoi
afaltzen gonbidatu gaitu “italiano” batera. Kakotxen artean, bai… Janari
korearra, txinatarra eta pizzak… Hau dena espektakulu oso arraroekin:
bat-batean kamarerak abesten eta dantzatzen hasten dira, eta karaoke
bat daukate atzeko pantailan, irudietan Ipar Koreako armada ikusten
delarik. Zelako gau subrealista izan dudan… Batzuetan nire bizitzak pelikula bat ematen du, benetan. Edo Daliren koadro bat, ez dakit. Hori
bai, zoriontsua naizela zin egiten dut. Batzuetan, ez da hain zaila ametsak egia bilakatzea. Kuriositatea, sormena eta gogoa besterik ez da behar.
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Irudia. Etorkizuneko zientzialarien kalea.

Pyongyang, Martxoak 26
Unibertsitateko presidente berriak (eta irakaslea) hitzaldi ahaztezin
bat eman du. Tipo nagusia da, 75 urte ingurukoa eta Koreako gerrateari
buruz hitz egin digu. Pyongyang-en jaio zen, baina Hego Koreako
pasaportea du. Bera ete bere familia errefuxiatuak izan ziren gerra garaian.
Familia asko Hegoko armadarekin batera hegora joan ziren. Garaian,
zurrumurruek zioten Hegoko armadak behin Ipar Korea utzita, Estatu
Batuek Iparra bonbardatuko zutela. Eta horrela izan zen. Amerikanoek Pyongyang osoa bonbardatu zuten. Eta osoa esaten dudanean eraikuntza guzti-guztiak suntsitu zituztela esan nahi dut. Errefuxiatu askok
komunismotik ihes egin zutela ere esan dit (erlijiotsu askok, adibidez).
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Irudia. Hizlaria eta bere argazki bat, 1953. urtekoa.
Zaila da Koreako gerratea labur azaltzea, baina hitzaldian zehar nota
batzuk hartu ditut. Hemen kronologia txiki bat:

1910: Japonek Korea inbaditu eta konkistatzen du, bortizki. Korea Japoneko “probintzia” bat bihurtzen da.
1945: II. Mundu Gerra bukatu eta gero, Japon galtzaile
izanda, bitan banatzen da Korea, Japonengandik indepentizatuz: Iparra (Sobietar Batasunaren gidaritzapean gelditzen dena) eta Hegoa (Estatu Batuen menpe).
1948: Koreako hauteskundeak ospatzen dira. Iparrean
Kim Jong Il-ek sozialismoa ezartzen du. Hegoan, Estatu
Batuek Syngman Rhee antikomunista esponsorizatzen
dute.
27

1950: Iparreko armada Hegora mugitzen hasten da. Koreako Gerra hasten da. Gerra Hotzeko lehenengo konflikto armatu garrantzitsua da. 2 hilabetetan Iparrak Koreako
ia penintsula osoa bereganatzen du. Estatu Batuak (eta
ONU) gerratean sartzen dira orduan, Iparraren kontra. Bi
hilabetetan, Iparrak atzera egiten du, Pyongyang galduz,
eta lur zati txiki batekin gelditzen dira bakarrik. Orduan,
Txinatar armada sartzen da Iparra laguntzeko, Sobietar
Batasunaren materialen laguntzarekin.
1951: Txinaren laguntzarekin, Iparrak Pyongyang
berreskuratzen du eta Seoulera ere ailegatzen da urtarrilean. Hilabete gutxi pasata, Seoul berriro galduko zuten.
1952: Gerraren estakamendua. Korea erdibituta dago,
gerratea nahiko estatikoa bihurtzen da eta zonalde txiki batzuk alde batetik bestera pasatzen dira. Lehenengo
Mundu Gerran eman ziren “batallas de trincheras”
ematen dira. Bake prozesua asko luzatzen da, eta armada
bien moralak lurra jotzen du.
1953: Sua eteten da, Koreako Armistizio Akordioarekin.
Hego Korea ete bere aliatuek 800.000 bat hildako izan
zituzten. Iparrak eta bere aliatuek, 1.300.000 inguru.
Milioika zibilek ere bizitza galdu zuten edo zaurituak izan
ziren. Esan bezala, ofizialki, gerrateak oraindik dirau.
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Hizlaria, Koreako Gerratea 4 iruditan azaltzen.
Zelako ohorea izan den Koreako Gerrateko errefuxiatu bat ezagutzea eta bere istorio interesgarriak –eta dramatikoak askotan– entzutea.
Korearen historia XX. mendean zehar oso bortitza izan da. Japoniarren
inbasioa oso biolentoa izan zen, baita Koreako Gerra ere. Pasa den mendean, sufrimendua sakona izan da zapaltzen ari naizen lur zati txiki honetan.

Pyongyang, Martxoak 27
Zerk ekarri nau hona, munduko izkina honetara? Kuriositateak.
Konturatu naiz ezagutzeak, mundu berriak ezagutzeak, mugitzen nauela. Nire barneko motorra horixe da, ikastea. Gogoratzen dut nire amak
txikitatik behin eta berriz errepikatzen zidala ikasi behar nuela. Beharbada berak aukera hori izan ez zuelako. Garaian ez nuen ulertzen, baina
gaur eskertu behar diodan zerbait da. Fisikako karrera ikasi nuen, bi
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master eta doktoretza bat Euskal Herriko Unibertsitatean eta Oxfordeko Unibertsitatean –beka publiko bati esker, portzierto–. Eta orain,
ikerlaria naiz eta klaseak ematen ditut Europako unibertsitate onenean:
Cambridgen. Horrek aukera eman dit Pyongyang-eko Zientzia eta
Teknologiako Unibertsitatera etortzeko gonbidatu bezala, klaseak ematera. Boluntario moduan etorri naiz, eta ez dut euro bat ere kobratuko.
Baina bizitzen ari naizen esperientzia ordainezina da. Hau guztia, amari esker. Eta bitartean, garrantzitsuena ere lortu dudala konturatzen
naiz: bizitzaz eta bizitzarekin ikastea. Egunero, momentu oro. Eta sofan
etzanda, etxean, ez da bizitzaz ikasten. Ezta Facebook edo Instagramen
milaka ordu pasatzen beste pertsona batzuen argazkiak eta benetakoak
ez diren bizitzak ikusten. Ez dut beste pertsonen bizitza kotilleatu nahi.
Nire bizitza bizi nahi dut. Eta pena ematen dit Ipar Koreako gazte askok
inoiz ez dutela bidaiatuko pentsatzeak. Ulertu dezaket sozialismoaren
ideia: guztiok dugu bidaiatzeko ahalmena edo inork ez. Etorkizunean,
herria aurrera badoa, eta oparoa bada, beharbada estatuak bidaia bat ordaindu diezaioke biztanle bakoitzari. Baina momentu hori ez zaie heldu
oraindik, eta pena handia ematen dit. Nik zorte hori izan dut. Nire herrian
ere, jende askok ezin izan du bidaiatu, horretarako dirurik ez izateagatik.
Nire gurasoek, esate baterako, orain dela 3-4 urte bidaiatu dute lehenengo
aldiz atzerrira. Azken urteotan, nire arreba eta biok Olentzerotan gurasoei
bidaia bat oparitzen diegu: Roma, Berlin, London... Izan ez duten aukera,
guk ematen diegu orain. Beraiek, zeharka bada ere, aukera hori eman zidaten, nik horrenbeste herri ezagutzeko: Irlanda, Italia, Frantzia, Ingalaterra, Hungaria, Eslovakia, Txekia, Alemania, Kroazia, Portugal, Eskozia, Holanda, India, Estatu Batuak, Kuba, Txina... eta orain, Ipar Korea.
Ikastearen gaiarekin jarraituz, eta ia konturatu barik, korear pixka bat
ikasi dut jadanik! Gauza basikoak badira ere:
안녕하십니까 /Annyeong-hasimnikka/ Kaixo
감사합니 /da /kahm-sahm-nida/ Eskerrik asko
커피 /keopi/ Kafe
평화 /pyeonghwa/ Bakea
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Unibertsitateko pasalekuetan propaganda pilo bat dago. Eta bitxia da
korear karaktere horiek fondo gorriaren gainean zuriz idatzita ikustea.
Liderren izenen karaktereak, beste karaktereak baino pixka bat handiagoak dira.

Pyongyang, Martxoak 28
Gaur konturatu naiz herri honetan –ez dakit Asiako herri gehiagotan gertatuko den hau– desberdin esertzen direla. Hau da, aulkirik ez
dagoenean eta itxaron behar dutenean, autobus geltokian esate baterako,
ezpaloi batean jezarri ordez, makurtu egiten dira, beraien ipurdia zorura hurbilduz, baina zorua ukitu barik. Eta beraien medizina ere badute,
medizina korear tradizionala. Bitxikeria bezala, kontatu digute akunpuntaren aztarna zaharrena Ipar Korean aurkitu zutela, 5000 urte dituen
hezur eta harrizko orratz bat! Denda askotan saltzen dituzte produktu
hauek, besteak beste emakumeentzako viagra moduko bat.

Irudia. Emakumeentzako viagra.
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Ipar Korean, egutegi berezi bat dute, egutegi juche-a, Kim Il Sungen jaiotzarekin hasten dena. Eta beste bitxikeria bat... hemen poliziek ez
dute armarik eramaten.
Gaurko afarian, galdera interesgarriak egin dizkit ikasle batek: “Do
you know Karl Marx?” Baietz esan diot, bere obra ikasi dudala. Kontatu
diot zelan Kuban erosi nuela herri horretan inprimatutako manifesto komunistaren lehenengo edizioa. “And do you know what does materialist
adjective mean?” Eta berriro baietz esan diot, herri materialista batean
bizi naizela. Eta ni ere, nolabait, materialista naiz. Nire musika gogokoenagatik galdetu dit. “Hip hop and electronic music” erantzun diot. Bere
aurpegia koadro bat izan da, ez zuen ez musika estilo bata ez bestea ezagutzen...
Askotan galdetzen diot nire buruari: Zelan izango zen mundua gaur
egun, Gerra Hotza Sobietar Batasunak irabazi izan balu? Zelan egongo
zen Ipar Korea gaur egun? Kuba? Estatu Batuak? Euskal Herria? Pilo bat
erakartzen nau Gerra Hotzari buruz irakurtzeak. Batez ere, pentsatzen
dudalako gaur egun ere, nolabaiteko Gerra Hotza 2.0 bat dagoela. Mundua monopolarra zen Gerra Hotza bukatu zenetik: western-a zen nagusi.
Ordea, orain Txinak eta Errusiak ere beraien botere zatia nahi dute, eta
mundua multipolarra bihurtzen ari da. Tankerik ez dugu ikusten, baina
zerbitzu sekretu eta mundu zibernetikoan ematen ari den gerratea bortitza izaten ari da.
Nire burua beti definitu izan dut ezkertiarra bezala. Dirua gutxi
batzuen eskuetan pilatzea ez da justua, batez ere munduan jende pilo bat
gosez hiltzen ari delako. Baina egia esan, ez dakit ezkerreko ze lekutan
kokatzen naizen. Zein da gure benetako helburua gizarte bezala? Jendea
kalean ez bizitzea? Mundu guztiak doan izatea mediku zerbitzua? Mundu
guztia alfabetizatzea? Munduko pertsona guztiek janaria izatea egunero?
Drogek familiak ez apurtzea? Orduan sozialismoa da giltza, argi eta garbi. Kontua da, bai Kuban eta bai Ipar Korean murriztasun indartsuak topatu ditudala, batez ere libreki espresatzeko (zentzu guztietan). Orduan,
sozialdemokrazia etortzen zait burura. Europako iparreko herri batzuetan aplikatzen dena. Baina berriro ere, herri hauetan pertsona bakar
batek diru mordoa pilatu dezake, eta kalean homeless-ak ikus ditzakegu.
Perspektiba global batetik analizatzen badugu, Euskal Herrian ere, nola-
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baiteko sozialdemokrazia batean bizi gara: RGI, doako osakidetza, behartsuenentzat albergeak... Eta azpimarratu nahi dut ikuspegi globalarena, zeren RGI-n ere murrizketak egon dira eta ondorioz euskal hiritar
batzuek gose greba bat hasi dute. Baina argi dagoena da, ez garela Estatu Batuetan bezala bizitzen (momentuz). Baina aldi berean, Kutxabank
edo Iberdrolako zuzendariek irabazten duten dirua eskandalo bat da.
Argi dagoena da gu bizi garen sistema kapitalistak indibidualismo bortitz batera zuzentzen gaituela, “I only care about me, I don´t give a shit
about you.”, abestiak esaten duen bezala. Pertsonen arteko solidaritatea
galtzen goaz. Gure herrian zoriontasuna eros dezakegula uste dugu. Eta
Ipar Korean, kolektiboki zoriontsu izatera daude derrigortuta. Dikotomia batean bizi naiz, ez dakit nire burua ezkerrean kokatzen, nahiz eta
asko irakurri, nahiz eta asko bidaiatu, oraindik ez dut sistema perfektua topatu. Eta gauzak perfektuak ez direnean sormena aplikatu behar
da: sistema onena –justuena– inbentatzeke dago. Argi dudan bakarra da,
feminismoa, ekologismoa eta berrikuntza ardatz izanda, hasi behar garela lanean. Horiek zutabe izanda, etorkizuneko sozialismo bat etorriko
da, izen berri batekin.

Pyongyang, Martxoak 29
Zelako egun berezia gaurkoa: graduazioa. Oso berezia izan da graduatu
berriei egindako omenaldia. Goizean ekitaldi ofiziala ospatu da. Bertan
graduatu berriak, unibertsitateko presidentea eta errektorea, Suedia, Alemania, Erresuma Batua, Polonia eta Indiako enbaxadoreak edota kontsulak, eta gu, irakasleok, egon gara. Espainiako enbaxadoreak (Seoulekoa,
Pyongyang-en Espainiak ez du enbaxadarik) etorri nahi zuela esan dit
koordinatzaile batek, baina oso berandu abisatu zien autoritate lokalei.
Errektoreak sozialismoaren garaipenari eta beraien liderrei buruz hitz
egin du. Harrigarria da herri honetako pertsona guztiek liderren irudia
duen intsigna gorri bat eraman behar izatea. Guztiz debekatuta dugu pin
gorri hori seinalatzea edo berari buruz hitz egitea, baina gaur egoera bitxi
bat gertatu da honen harira: irakasle alemaniar bat bere umetxoarekin
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etorri da, urte batekoa edo. Umea Ipar Koreako beste irakasle baten pin-a
ukitzen hasi da, bularretik kendu nahian. Umea bere gainetik kendu du
disimulo handiarekin, irakasle lokalak. Gero, milaka argazki atera dizkigute eta graduatu berriek zuhaitz bat landatu dute, tradizio korearra
jarraituz. Bukatzeko, kriston jamada izan dugu: arraina! Eta betiko tofu
sopak gaur bacon-a zuen!
Afaria oso berezia eta emotiboa izan da. Ikasleen argazkiak erakutsi dituzte, eta pilo bat kanta jo eta abestu dituzte. Kriston mailako
musikariak eta abeslariak dira. Beraientzat musika oso inportantea dela
argi dago. Bukaerako kantekin ia negar egin dut. Ipar eta Hegoko Koreako reunifikazioari buruz izan dira letrak, “Tong Il” kanta, esate baterako. Iparreko eta Hegoko ikasle eta irakasle guztiak batera abesten hasi
dira, eskuak gogor emanda: nazio bakar bat dira. II. Gerra Mundiala bukatzerakoan, Estatu Batuek eta Sobietar batasunak era “artifizial” batean
bitan banandu zituzten iparra eta hegoa, paralelo 38-tik. Geroztik ez dira
inoiz batera egon. Koreako gerratea eta gero utzitako mugan zehar,
4km-ko zonalde ez-militarizatu bat dago. Ordea, tentsioa nabaria da
mugan, eta militarrez beterik dago. Familia askok banatuta jarraitzen
dute gaur egun. Bill Clintonen garaian, reunifikazioarengatik pausu
handiak eman ziren. Hego Koreako bi presidentek, Kim Dae Jung-ek eta
Roh Moo Hyun-ek ere esfortzu handiak egin zituzten batasunaren alde.
Dena aldatu zen Estatu Batuetako eta Hego Koreako gobernuak aldatu
zirenean. Unibertsitate honek ere, Koreako batasunagatik borrokatzen
du (Hegoko finantziazio eta irakasle asko daude), eta harro nago horren parte txiki bat izateaz. Hizkuntza eta kultura bakarra dira. Interferentzia asko egon dira kanpotik, Txina eta Estatu Batuek interes asko
dituztelako munduko zonalde honetan. Eta zelan batu herri biak hain
sistema ekonomiko eta politiko desberdina izanda? Iparrean argi daukate: konfederazioa. Hau da, Estatu bien batasuna, baina bakoitzak bere
burujabetza mantentzen dute formula honekin, nahiz eta lege batzuk
komunak izan. Batasuna dago, alde bietako korearren bihotzetan.
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Pyongyang, Martxoak 30
Egun osoan ez dugu Internet izan unibertsitatean. Guztiz inkomunikatuta sentitu naiz, telefono barik ere nagoelako. Hemen atzerriko
telefono mugikorrek ez dute balio. Mugikorrak eros daitezke, 200 bat
dolarren truke, eta atzerritarrok Internet izan dezakegu. Bertokoak, ordea, bakarrik “intranet” daukate. Ziur nire familia arduratuta egongo
dela, egun eta piku nire berririk gabe.
Ez dut klaserik izan, eta hirira joan gara, emakumezko “gida” bat eta
biok.
Lehenik eta behin, Kim Il Sung-en jaioterria bisitatu dugu. Bere familiaren laztozko etxea oraindik zutik dago. Oso jatorri umila zuen,
bere familia nekazaria zen. Kontatu digute zelan etxetik joan zen Japonen aurkako iraultza hasteko. Lider maitatuena da hemen. Ipar Korear pilo bat datoz eguberri aldean, loreak eskaintzen. Parke handi bat
dago paseoak emateko, oso polita. Gero, metroz joan gara. Metroa oso
old school da. Denboran atzera egin dut. Sobietar batasunean egongo
banintz bezala sentitu naiz. Hormak espektakulu bat dira. Kriston mosaiko politak eta koloretsuak ikusten dira. Benetan esperientzia bat dela
Pyongyang-eko metroan bidaiatzea. Guztira 5 parada egin ditugu, “arco
del triunfo”-ra arte. Kim Il Sung estadioaren aurrean dago. Alboko denda
batean ipar koreako selekzioaren kamiseta erosi dut. Denda berean kriston arte obrak saltzen dituzte, zelako margolari onak dauden herri honetan... Handik Okryu-gwan jatetxera joan gara. Oso famatua herri honetan, 12.000 metro karratu ditu, erraldoia da, gezurra badirudi ere. Hiriko
plater tipikoena fideo hotzak dira... Raenmgmyon-a. Pikanteak, eta super
goxoak! Bazkarian, nire gidak kontatu dit korear jendartea oso matxista
dela oraindik, emakumeak direla etxeaz, sukaldatzeaz eta umeen zainketaz arduratzen direnak. Bazkal ostean, liburu denda batera joan gara.
Bertan, Ipar Koreako pelikula batzuk erosi ditut, baita Koreako historia
eta sozialismoari buruzko liburu batzuk ere. Bukatzeko, juche dorrera
joan gara, munduko harrizko dorrerik altuena da. Goraino igo gara, eta
bistak pasada bat izan dira. Pyongyang osoa ikusten da. Ezin dut ulertu
zelan izan diren gai nire aurrean dagoen guztia (kaleak, monumentuak,
errepideak, eraikuntza erraldoiak eta abar) 65 urtetan eraikitzeko. Bisitari
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bakarrak izan gara. Hiri honetan oso turismo gutxi dagoela nabaria da, egia
esan. Dorrearen alboetan dauden estatuak ikuskizun bat dira. 30 tonelada
brontzez egindako estatua bat langileen partiduaren omenez, eta harrizko 6: hezkuntza, nekazaritza, arteak, langileak, militarrak, eta zientzialariak omenduz. Pyongyang hiriarekin maitemindu naiz! Eguna bukatzeko, unibertsitateko kideok batera afaldu dugu, diplomatikoentzako
eraikin pijo batean. Kamarerak korear estilo tradizionalez jantzita egon
dira. Janzkera oso koloretsua da. Asko gozatu dut korear gastronomia.
Beti osasuntsua, eta gehienetan, pikantea. Unibertsitatera buelta egin dugu
bikain afal ostean eta errepidean traktore bat ikusi dut “grua” lanak egiten. Taxi batek istripu bat izan du eta traktorea garajera eramaten ari zen.

Irudia. Unibertsitateko lankideekin afarian.
Joder, oraindik Internet barik gaude... familia ikaratuta egongo da...
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Pyongyang, Martxoak 31
Gaur nire azkenengo bi klaseak eman ditut. EHU-n egin nuen bezala, txokolate batzuk eraman dizkiet azken egunerako. Baina kasu honetan, ikasleek ez dute onartu: “we don´t need them”. Geroago enteratu
naiz debekatuta dutela opariak edo jatekoak jasotzea irakasleongandik.
Pena handia ematen dit ikasleekin kontaktua mantendu ezin izateak.
Ezin izango didate emailik bidali, azterketari buruzko galderekin, adibidez. Gutunak idaztea pentsatu dut, baina 6-8 hilabete bueltak ematen
ibili ahal direla komentatu didate. Gaur ikasle berriak heldu dira, neska eta mutil pilo bat etorri dira lehenengo aldiz bazkaltzera. Beraien
aurpegietan ilusioa eta beldur pixka bat ikusi dut. Ipar Korearen metafora galanta. Zer ekarriko die ikasleei eta herri honi etorkizunak?
Arratsaldean, Unibertsitateko presidenteak “Adjunct Assistant Professor” izendatu nau. Ofizialki, Pyongyang-eko Zientzia eta Teknologia
Unibertsitateko (PUST) parte naiz. Guau! Ziur Ipar Korean postu bat duen
lehenengo euskalduna naizela! Qué jarto. Gero, hitzaldi bat eman dut
EHU, Oxford eta Cambridgeko unibertsitateetan egin ditudan ikerkuntzei buruz. Oso interesatuak azaldu dira ikerlari lokalak, batez ere bionanoteknologian egin ditudan ikerketei buruz. “Merkatu kapitalista eta
nazioarteko erlazioen” irakasle bat hurbildu zait, estatu batuar/hego
korearra. Mondragon Kooperatibagatik galdetu dit, euskalduna nintzela
enteratu denean. Unibertsitate askotan Arrasateko modeloa ikasten dela
esan dit, eta Ipar Korean kooperatiba honetan inspiratutako modelo bat
aplikatu nahi dutela. Aiba la hostia.

Irudia. Lehenengo euskalduna Ipar Korean postu bat izaten
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Pyongyang, Apirilak 1
Gaur Cambridge-ra bueltatu naiz. Goizean, Pyongyang-en, pilo bat
lankide etorri dira ni agurtzera. Ipar Koreako gidak Pyongyang-eko aireportuan bueltatu dit nire pasaportea, 15 egunez bere eskuetan egon ondoren. Aireportuko kontrolean militarrek barre egin dute nire maleta
zabaldu dutenean: pilo bat liburu Ipar Koreako politikari buruz, gailetak
eta postalak lagunentzako, soju lau botila, eta abar.
Zelako esperientzia bizi izan dudan. Herri honetan, iraganera eta
etorkizunera bidaiatu dut aldi berean, denboraren makinarik gabe. Nire
begiekin ikusi eta bizi dut Pyongyang-eko bizimodua, eta ipar korearren
mentalitatea. Estatu Batuen beldur dira. Garatutako bonba atomikoak,
defentsa sistema bat besterik ez dira, soberania izaten jarraitzeko. Inoiz
ez dute lehenbiziko tiroa egingo, hori argi daukat.
Ulertu dut kodiziak kapitalaren metaketa ekarri duela mendebaldera.
Gure herrian bizitzak salgai eta erosgai daude. Gu, “ni” askoz osatzen
gara. Gizabanakoak gara, solidaritate sozial gutxirekin. Baina Ipar Korean, “gu” benetako talde bat da. Beste era batera bizi dira. Ipar korearrek
duten adierazpen askatasun falta brutala da. Eta boterea aitarengandik semearengana pasatu da hiru belaunaldiz. Ez dakit inoiz sua barrutik piztuko den edo kanpotik etorriko den, baina bitartean, nire bizitzaren sugar
txiki bat Ipar Korean utzi dut betiko.

Cambridge, Apirilak 23
Gaur, mundu osoko hedabideek hurrengo berria zabaldu dute: Tony
Kim, Pyongyang-eko Zientzia eta Teknologia Fakultateko irakasle bat,
atxilotu dutela Ipar Koreako militarrek, Estatu Batuetako C.I.A. espia
dela leporatuz. Tony-k unibertsitatean egin zuen lan ni ere bertan nengoenean. Oso tipo jatorra zen, beti alai eta barrezka, askotan hitz egin
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nuen berarekin. Martxoaren 30eko argazkian batera agertzen gara ospatu
genuen afarian (margolanaren eguzkiaren azpian agertzen da). Ez dakit
egia den espia dela, edo bakarrik atxilotu duten “moneda de cambio” bezala, etorkizunean Estatu Batuekin eduki ditzaketen elkarrizketetarako.
Lehenengo aldiz, zorteduna sentitu naiz arazorik izan ez nuelako nire
Ipar Koreako abenturan.

“Mr. Kim had spent a month teaching accounting at Pyongyang
University of Science and Technology, in North Korea’s capital,
and was trying to board a plane to leave the country when he was
arrested on Saturday, according to the chancellor of the university,
Chan-Mo Park.”
Irudia. New York Times-en berria: nire lankidea eta ezaguna, Tony
Kim, atxilotua izan da Ipar Korean, CIA-ko espia dela leporatuz.
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