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Joanes Etxebarria Maule

A
zkenaldian, Bia-
rritzeko errugbi
taldea porrotera
bideratua litzate-
keen enpresa ba-

ten gisara aipatu da. 2,8 milioi
euro atzeman ezean, garai batean
Europako goi mailan ziren zuri-
gorriak Federale 1 mailara jaiste-
ko lanjerean ziren joan den astera
arte, eta beraz, Nafarroa, Doniba-
ne Lohitzune eta Angeluren txa-
pelketan jokatzeko. Ezin onar-
tuzkoa omen zen hori Euskal
Irratietan kirol kazetaria den
Olatz Idoatek kontatzen duenaz:
«Hori ezin pentsatua da duela
hamar bat urte Europako gaineko
aldean zen talde batentzat. Aban-
tzu Europako txapeldun izan zi-
ren ez hain aspaldi».
Azken aste eta hilabeteetan ka-

lapita andana bat izan dira, lauga-
rren presidentea izendatu berri
dute eta trebatzailearen kontra-
tua, astelehenean jakin zenez,
epea aitzin itxi da. Kirola eta
emaitzak dira, saltsa guzti horren
erdian, aipatzen ez diren baka-
rrak. Emaitza aldetik, alta, sasoia
ez da hain gaizki joan Idoateren

ustez: «Gonzalo Quesada treba-
tzailea bota egin dute. Nire ustez
aurten taldea atxiki duena, kirol
mailan, bera izan da. Ikusiz zen-
bat arazo izan den, halere sasoi
ona egin dute final-laurdenetara
iritsiz». 
Baina errugbia profesionaliza-

tzen ari da, urrats handiz, eta di-
rua falta zaionari dena eskas zaio-
la iduri luke. DNACG batzordeak
errugbi taldeen finantzak kontro-
latzen ditu, eta deliberatzen du
bakoitzaren aitzinkontua aski
handia denez maila baterako edo
besterako. Batzorde horrek ebatzi
zuen, duela zenbait aste, 2,8 mi-
lioi euro eskas zituela Biarritzek
Pro D2an segitu ahal izateko. Ka-
lapitak ez dira haatik diru men-
tsetik soilik jin, botere jokoak izan
baitira talde desberdinen artean.

Enpresarien arteko lehiak
Charles Gave eta Louis-Vincent
Gave aita-semeak eta Jean Baptis-
te Aldige jadanik akzio batzuen
jabe ziren Biarritzen (%26arena
zehazki), baina azken gorabehe-
ren bukaeran, gehiago ukanen
dituzte taldeari hiru milioi ekar-
tzearen truke. %52ko gehiengoa
ukanen du Hong Kongeko mul-

tzoa izendatzen denak (Txinako
hirian ari dira enpresari horiek).
Hori izan da aterabidea taldeak
Pro D2 mailan segitu ahal izateko.
Hong Kongekoek Bruno Le-

doux eta Benjamin Gufflet beste
bi akziodun garrantzitsuen ak-
zioak ukan dituzte, azken horiek
«eskaini» baitzizkieten berenak,
aterabide ekonomikorik ezin zu-
telako berek atzeman. «Oraingoz
lehentasuna DNACG batzordeko
eskaerari erantzutea da, Biarritz
salbatzeko eta Pro D2an segi de-
zan ziurtatzeko. Berantago biltzar
nagusi batera deituko dugu, an-
tolaketa berria eta managment
berria plantan ezartzeko», adie-
razi zuen hilabete hasieran presi-
dente izendatu berria izan zen
Jean Baptiste Aldigek. Presiden-
tetza nahi eta ukan zuten.
Urteak badira errugbia profe-

sionalizatzen hasi zela, eta Olatz
Idoatek dionaz, Serge Blanco ho-
rretaz garaiz ohartu zen. Bere
adiskide Serge Kampfen Capge-
mini enpresak ekartzen zuen di-
rua eta «hala izan ziren txapel-
dun» hasiera batean. Kampf
2016an zendu zen eta bere seme-
ek ez zuten gehiago diru hori Bia-
rritzera ekarri. Bruno Ledoux-

Benjamin enpresaburuaren dirua
iritsi zen gero —Liberation egun-
kariko akziodun nagusietan da,
besteak beste—, Gufletekin bate-
an. Akzioen %52 erosi eta boterea
hartu zuten, presidentetza esku-
ratuz.
Enpresaburu horiek, dirua

errugbi talde batean txertatuz,
«ez dute dirurik irabazten», Ido-
ateren arabera, «baina badira be-

harbada beste manera batzuk di-
rua irabazteko, publizitatearen
bidez edo partaidetzak lortuz».
Hain zuzen, Biarritz Olympique
taldearen publizitatea eskuratu
nahiz hurbildu ziren euskal
errugbira. 
Nicolas Brusque eta Serge Blan-

co historikoak abenduan kanpo-
ratu zituen Ledoux eta Gufflet bi-
koteak. Joan den azaroan erosi zi-

tuzten akzioak Hong Kongekoek,
baina hor ere aginte gudu batean
sartu ziren administrazioaren bil-
tzar nagusian, botere gosez, eta,
ez zutenez nahi zuten kargurik
ukan, urrundu ziren, diru zilo bat
utziz eta DNACG batzordearen
mehatxua eraginez. Orain hiru
milioi ezarriko dituzte, akzioen
%52aren jaun eta jabe bilakatuz. 

Diruaren aginduetara
«Kirol profesionala horrela ku-
deatua da denetan orain, diruak
du manatzen», laburbiltzen du
kirol kazetariak. Anitz entzuten
den erran bati zilegitasuna ema-
ten dio Idoatek: «Erran zer aitzin-
kontu baduzun eta erranen dizut
zein postutan bukatuko duzun».
Horri ñabardurak gehitzen ahal
bazaizkio ere: aurten Top 14an
(lehen mailan), aitzinkontu han-
diena ukan gabe, Castres izan da
irabazle. Nafarroa ere kontra adi-
bidetzat du, baina gehienetan di-
rua beharrezkoa dela agerian utzi
dute Biarritzeko gorabehera ho-
riek guztiek.
Talde profesionalen inguruko

beste behar bat izan ohi da jokala-
rien formakuntzarena. France
Bleu irratiari eskaini zion elka-
rrizketan, Aldige presidente be-
rriak hori baizik ez zuen salatu
nahi izan kirol mailan dituzten
xedeetan, jokalari berriak fitxatu-
ko dituztela ziurtatzearekin bate-
an: «Zuzendaritza berriak indar
berezia eginen du formakuntzan
eta gazterian. Formakuntza zen-
troan lan eginen da eta xedearen
zentroan izanen da. Diru anitz
ezarriz aitzinatu gaitezke epe la-
burrean», zion, baina Biarritz La
Rochelle taldearen eredutik hur-
biltzea luke xede, epe luzerako
parioak eginez gazteriarekin.
Formakuntza azkartuz ere, Eus-
kal Irratietako kazetariaren erra-
netan, dirua da zentroan: «Ez ba-

duzu formatzen, ez zara
heltzen; formatzen ba-
duzu baina ez badituzu
atxikitzen, orduan ere ez
zara heltzen, eta behar
duzu kanpoko jokalari
ona erosi...».
Eredu profesionalare-

na da, beretzat, eztabaida
nagusia. Beldur da biz-
pahiru urteren buruan

taldea aurten salbatzen dutenak
«aspertu» daitezkeela, eta or-
duan «berriz dena zerotik» hasi
beharko litzatekeela. Baiona ere
ez da errugbi profesionalaren ara-
zoez salbu, nahiz eta Biarritz den
lehen planoan. Hortik bi taldeen
arteko bat egitea aipatzera, ordea,
jauzi handia izan daiteke, bereziki
Baionako zaleen kontrako jarrera
ikusirik.

Sasoi osoan zehar Biarritzeko errugbi taldearen administrazioa borrokatu dute
enpresari talde desberdinek. Pro D2an egoteko, hiru milioi euro ezarriko dituzte.

Milioiak Biarritz salbatzeko

Gonzalo Quesada trebatzaile argentinarra gabe hasi zituzten entrenamenduak astelehenean. HITZA

‘Hong Kongeko multzokoek’
hiru milioi ezarriko dituzte,
Biarritzeko akzioen %52aren
jaun eta jabe bilakatuz

Urteak badira errugbia
profesionalizatzen hasi zela,
eta Olatz Idoatek dionaz, 
Serge Blanco garaiz ohartu zen
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Asteazkenean aurkeztu zuten Frantziako Tourrak Lapurdi zeharkatzean aldarrikapenak plazaratzeko ekimena. ISABELLE MIQUELESTORENA

Joanes Etxebarria Maule

«Argi dugu Frantziako Tourra ez
dela kirol ekimen huts bat», dio
Garikoitz Mujikak. Uztailaren
28an Senperetik Ezpeletara bide-
an jokatuko da azken aitzineko
etapa, 30 kilometroko erlojupeko
itxuraz erabakigarria, osorik Ipar
Euskal Herrian. Talde bat bildu da
azken hilabeteetan, Tourraren
mediatizazioa mezu batzuk pasa-
razteko baliatzeko. Mujikaren
erranetan «ukaezina da baduela
esanahi politiko argi bat, esplizi-
tua izan dena. Bere hastapeneko
urte luzeetan oso nabarmena,
orain agian ez horren agerikoa,
baina lehengo lepotik du burua:
estatu jakobino, zentralista, eta
bere baitan dauden beste herri eta
nazioen identitatea ukatzen duen
nazionalismo baten ikonoa da».

Horiek hala, Lapurdiko etapak
bestelako mezua izanen du pare-
an: «Euskal Herrian zaude» in-
gelesezko bertsioan (You are in

the Basque Country). Ekimena
abiatu dutenen artean «deneta-
rik biltzen da», Ana Unhasobis-
kaik dionaz: «Gure ideia da zer-
bait koloretsua, eklektikoa egitea
mezu sinple, argi eta irakurgarri
baten inguruan». Asteazkenean
aurkeztu zuten iniziatiba ahalik
eta jende edo talde gehienek bat
egin dezaten: «Gomita luzatzen
diegu herritarrei, bai pertsonalki
bai taldean. Norbait prest bada
zerbait egiteko galdetzen diegu
gugandik hurbiltzeko, ideia baita
zirkuituan zehar ahal bezainbat
jende izatea euskarri horiekin,
lelo beraren inguruan». Bande-
rolak eta tixertak eginen dira es-
presuki etapako bide bazterrak
apaintzeko.

Garikoitz Mujikari iragan etapa
batzuetako beste ekimenez gal-
deturik —lasterketa oztopatzea
adibidez—, aurtengo hautua es-
plikatzen du: «Kirolarekin politi-
ka egiten ari direnez haiek, iduri-
tzen zaigu kiroltasunez erantzun

behar dugula». Ziklisten gibele-
tik munduko 78 telebista kate ibi-
liko direnez, «hemen bere bu-
ruaren jabe izan nahi duen herri
bat badela» munduari erakuste-
ko paradaz baliatu nahi dira. 

Herritarren baitatik
Euskal lurraldea zeharkatu zuen
azken aldian, hitzarmen bat egin
zen etapa horretan euskararen
presentzia bermatzeko, «baina
ez zen errespetatua izan», Unha-
sobiskaik oroitarazten duenaz. 

Aurtengoan, ez dute antolatzai-
leen partetik gehiago espero. Ga-
rikoitz Mujikaren hitzetan,
«ematen du» aldi honetan ere ai-
tzinekoaren bidetik doala.
«Frantziako Tourreko zuzenda-
riak errana du bi hizkuntzak
errespetatuko dituela eta kanpo
komunikazio guztian bi hizkun-
tzei tokia egingo diela», baina ja-
danik agerikoa gelditu zaio ez de-
la, bere erranetan, hala izanen:
«Ezpeletan iritsiera lerroa mar-

katu dute eta frantses hutsez da,
afixa bat bada alde batetik fran-
tses hutsez eta beste aldetik bi hiz-
kuntzetan. Hor ikusten da ba-
tzuentzat berdintasuna zer den». 
www.tourra.eusweb gunea

sortu dute xehetasunak emateko
eta taldea zabaltzeko xedez. Ber-
tan, mezu nagusiarekin bat joan
daitezkeen bestelako lemak ere

zerrendatuak dira: «Aske izan
nahi duen herria, bakea behar
duen herria, burujabetza behar
duen herria, euskararen ofizialta-
suna behar duen herria, uniber-
tsitatea behar duen herria, preso-
rik behar ez duen herria, errefu-
xiatuei ongi etorri dagien herria,
euskaraz bizi nahi duen herria». 

Frantziari begira soilik ez, na-
zioartean duen oihartzunaz ba-

liatzeko xedea dute ekimenaren
sustatzaileek. 170 estatutan bana-
tuko dira Lapurdiko etapako iru-
diak, eta horregatik azpimarratu
dute bide bazterrean jende ani-
tzen beharra dutela. «Ari gara el-
karte eta jendeen itzulia egiten.
Nahi dugu mezua zinez argiki
agertzea», zehaztu du Ana Unha-
sobiskaik. «Zerbait bisuala, ezin-
go dena huts egin» dute helburu.

Presentzia etapa osoan
«Teknikoki bagenituen oztopo
anitz», onartzen du ekimenaren
sustatzaileak: «Azken aitzineko
etapa da, ordulariaren kontrakoa
eta aski erabakigarria bukaerako
sailkapenean. Gainera Baionako
bestak izanki pentsatzen dugu zi-
nez jende anitz izanen dela».
Gune nagusi bat antolatuko dute

Larresoron, baina «hur-
biltzeko zailtasunak»
izanen direla jakitun, ha-
rrera guneak plantan
ezarriko dituzte euskarri
desberdinek (bandero-

lak, tixertak...) ibilbide guztian
zehar presentzia ukan dezaten.  

Frantziako Tourraren mediati-
zazioaz baliatu nahi dira, bakoi-
tzak bere ekarpenak eginez, bai-
na komunikazio bateratuan, Un-
hasobiskaik laburbiltzen duenaz:
«Bakoitzak egin dezan bere saltsa
ere, baina izatea mezu komun bat
denen artean, ahal bezain eragin-
korra izateko».

Frantziako Tourra Euskal Herrian

izanen dela munduari erakusteko

‘You are in the Basque Country’ mezua hedatzea xede du aurkeztu berri duten ekimenak
b Uztailaren 28an, Senpere eta Ezpeleta arteko etapa mediatizatuaz baliatu nahi lukete

Harrera guneak plantan
ezarriko dituzte euskarri
desberdinek ibilbide guztian
zehar presentzia ukan dezaten
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Ekhi Erremundegi Beloki Baiona

A
ngeluko BAB2

merkataritza

guneko Carre-

four saltegiak

igande goize-

tan irekitzen

ahalko du. Joan den astean hartu

zuten erabakia saltegiko langile-

en ordezkariek: CFDTko hiru or-

dezkariek irekitzearen alde boz-

katu zuten, eta CGTkoak, haatik,

kontra. Ondorioz, igandetan ire-

kitzeko aukera izanen du salte-

giak orain, legeak agintzen duen

gisan, 13:00 arte. Erregularki ma-

hai gainera ateratzen den gaia da

igandeko lanarena, eta aldeko eta

kontrakoen artean eztabaida bi-

ziak eragiten ditu. Aldekoek, eko-

nomiaren bizkortzea eta lanpos-

tuak sortzea aipatzen dituzte;

kontrakoek, haatik, kontsumo

gizartearen errotzea eta elkarbizi-

tzaren kaltetzea. LAB sindika-

tuak, Euskal Herri mailako kan-

paina baten baitan, igandea pau-

sa eguna izatearen aldeko eguna

antolatu du Hazparnen, igande

honetarako.

XX. mende hasieratik, igandea

pausa eguna da Frantziar estatu-

ko herritar guzientzat. Enpresak

itxi egiten dira, eta familian ala la-

gunartean, aisialdirako eta elka-

rrekin egoteko memento baten

gisan ulertzen da. Baina, mende

bukaeran saltegi handiek abiatu-

tako presio lanaren ondorioz, le-

gea aldatu eta igandetan irekitze-

ko baimen bereziak eman dizkie-

te merkataritza gune bati baino

gehiagori. Protesta andana eragin

ditu horrek, eta behin baino

gehiagotan ikusi dira langile sin-

dikatuen ekintzak igandez salte-

giak irekitzearen kontra. Gaur

egun, elikagai saltegiek goizez

ireki dezakete legez, eta gero eta

saltegi gehiago ari dira hautu hori

egiten. Gainerako saltegiek ere

baimen bereziak eskura ditzake-

te.

Erranguratsua da BAB2-ko Ca-

rrefourren kasua, lehen aldia ez

izanik ere, langile sindikatu baten

erabakiak ahalbidetu duelako

igandetako irekiera baimentzea.

«Frantzia mailako hitzarmen oi-

narri-emaile batean CFDT, FO eta

CGC sindikatuek igandetako ire-

kiera baimentzea onartu zuten,

saltegi bakoitzeko langile ordez-

karien esku utzita erabakia har-

tzea», azaldu du Christine Jeanin

CGTko langile ordezkariak. Kez-

katua agertu da, langileek jadane-

ko baldintza «kaxkarrak» dituz-

tela uste duelako, eta ez dakitela-

ko oraindik nola ezarriko duten

neurria. «Erraten digute bolunta-

riotzan oinarrituko dela, baina

errespetatuko ote dute? Familia-

ko bizia kaltetuko du, komertzio

txikiak trabatuko ditu. Zinezko

gibelapen soziala da». Gehiengo

sindikala du CFDTk BAB2-ko Ca-

rrefourren, eta bozkatu aurretik

langileen iritzia jaso zuten eraba-

kia hartzeko. CFDT sindikatuko

langile ordezkariarekin harrema-

netan sartzen entseatu da Ipar

Euskal Herriko Hitza, baina ez du

erantzunik jaso. 

Supermerkatuetako hitzar-

men kolektiboaren arabera, igan-

detako lana hiru aldiz gehiago or-

daindua zaie Carrefourreko lan-

gileei. Baina supermerkatu

berriak beste hitzarmen kolekti-

bo batean sartzen dira, eta horiek

ez dute ordainsari gehigarririk.

Pixkanaka, igandetan lan egitea-

gatik gaur egun dituzten abantai-

lak galduko dituztenaren beldur

da Christine Jeanin.

Baimen bereziak
Elikagai saltegiez gain, bestelako

saltegi eta merkataritza guneek

ere igandetan irekitzeko baimen

berezia eskura dezakete. 2016tik

hamabi igande arteko baimen be-

reziak eska ditzakete. Herriko

Etxeek ematen dituzte, eta urtea

bukatu aitzin egin behar dituzte

eskaerak saltegiek. Baionan, es-

kaera horiei baiezkoan erantzu-

tea erabaki zuten iazko aben-

duan, «Baionaren erakarpen ko-

mertziala indartzen duten heine-

an»; bereziki, «saltegietan ibil-

tzeko egokiak diren data edo ga-

raietan: merkealdiak, eskola sar-

tzea, urte bukaerako bestak».

LAB sindikatuak gutun bat bi-

dali zien herriko etxe guziei igan-

deko lanaren kontrako beren ar-

gumentuak emanez, eta badirudi

eragina izan duela zenbaitengan.

Hazparnen, igandez irekitzearen

kontra egin zuen gehiengo zabal

batek Herriko Etxean iazko aza-

roan. Eskaera egina zuen Leclerc

saltegiko buruaren haserrea era-

gin zuen horrek, eta herriko el-

karteak diruztatzen segitzeari

uko egin zion enpresak. 

Beharrak bultzatua
20 urte ditu Ana Sarriak. Psikolo-

gia ikasketak egiten ari da Borde-

leko unibertsitatean. Ikasketak

ordaintzeko, Dantxarineako jan-

tzi denda batean hasi zen lanean

udan, eta ikasturte hasieran, ber-

tan segitzeko proposamena egin

zioten, asteburuetan aritzeko.

«Gurasoek ezin ninduten ikaske-

tak ordaintzen lagundu, burtsak

banituen, baina behar nuen zer-

bait ondoan». Ostiral arratsetik

igande arratsera aritzen zen, gu-

txi gorabehera zortzi orduko egu-

nak eginez. «Hastapenean ez zi-

tzaidan gehiegi inporta. Lan egi-

ten nuen behar nuelako. Baina

urtean zehar, astebururo lanean

izatea, zaila da. Beti gauzak huts

egiten nituen: manifestazioak,

bazkariak, lagunekin bestak...

Beti bazen zerbait egiten ahal ez

nuena, eta hori zaila zen onar-

tzea». Bi urtez aritu da erritmo

horretan, uztea erabaki duen

arte. «Ez dakit gaur egun berriz

arituko nintzatekeen. Batzuek

nahiago dute igandez lan egin,

gehiago irabazten dutelako. Nik

ere egin nezake taldeak itzuliko

balira. Nik badakit hori egiten

nuela ez nuelako hauturik».

Eztabaida ugari eragiten du igandetako lana baimentzearen gaiak. Frantziar estatuan urtez urte
legedia malgutu dute eta gero eta ohikoagoa bilakatzen ari da igandetan saltegiak ireki eta jendea
erosketak egitera joatea. Herriko etxeek ere eman ditzakete irekitzeko baimen bereziak.

Igandea, egun bat gehiago

Igandez legez kanpo irekia izateagatik, Baionako saltegi baten aitzinean LABek egindako protesta, 2015ean. SYLVAIN SENCRISTO
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Igandetako pausa Erdi Aro

garaitik heldu den ideia bat

da. Elizara joateko eta familian

egoteko eguna zen, eta onar-

tua zen egun horretan lanik ez

egitea. Geroztik, boterean izan

den erregimen politikoaren

arabera, pausa eguna kendu

edo berrezarri izan dute. 

1906ko legea

1906an onartu zuten asteroko

pausa eguna. Industria eta

merkataritzako langile orori 24

orduko pausarako eskubidea

ematen zion sei eguneko la-

naldiaren ondotik. 2. artikulua-

ren arabera, asteroko pausa

hori igandez izan behar da. 

Erligio arrazoiak bazter utzirik,

merkataritza eta industriaren

askatasun printzipioa muga-

tzea onartzen du, Konstituzio

Kontseiluaren arabera, ongi-

zate eta osasun publikoaren

mesedetan.

Presioak

1980etik aitzina supermerkatu

handiak presio egiten hasi zi-

ren, eta pixkanaka mota gu-

zietako merkataritza guneak

ere, 1906ko legearen liberali-

zazioa ala ezabatzea lortzeko

Baimen bereziak

Gaur egun, baimen berezi an-

dana batek, igandetako lana

legeztatu du. Kasuan kasu,

igandetan lan egiteagatik lan-

gileak ordainsari handiagoa

eta pausa egun gehiago lor di-

tzake, baina sektore anitzetan,

edozein lan egunen gisara

kontsideratua da (Ostalaritza

sektorean adibidez).

Baimen bereziak, lurralde mai-

lakoak ala sektore mailakoak

izan daitezke. Herriko etxeak,

herri elkarkoak ala prefeturak

ere eman ditzake baimen be-

reziak.

12
BAIMEN BEREZIAK

2016a arte, bost igandez ireki-

tzeko baimena eman zezake-

ten herriko etxeek. Gaur egun,

hamabi igande arte igo da 

kopurua. Urte bukaera aitzin

egin behar dituzte saltegiek.

%85
LAN EGITEAREN KONTRA

Sud Ouest egunkariaren in-

kesta batean herritarren %75

igandetan saltegiak irekitzea-

ren alde agertu zen; horietako

%85, baina, ez lirateke prest

igandetan lan egiteko. 

E.E.B. Baiona

Hogei urte inguru Sokoa enpre-
san lan egin ondotik, gaur egun,
LAN sindikatuan zerbitzu priba-
tuen sektoreko arduraduna da
Jean Mixel Dirassar (Baiona,
1965).  
Gero eta saltegi gehiagok ireki-

tzen du igandearekin. Zergatik?

Gero eta enpresa gehiagok ireki-
tzen dute igandetan, hori baita in-
posatu nahi diguten kontsumo
eredua. Jendarte eredua arrunt
aldatzen ari dira, eta kontsumi-
tzeko behar hori ezinbestekoa bi-
lakarazi nahi dute. Bistan dena,
batzuk ari dira sakelak ongi bete-
tzen, jendea hasia baita horretan.
Konturatzen gara irekitzeen

kopurua emendatzen dela bade-
lako ere lehiaketa bat saltoki han-
di horien artean. Bakoitzak nahi
du bere tokia hartu, auzokoa
ahuldu, eta azkenean, saltoki ho-
riek handienen arteko lehiaketa-
ren biktimak dira, ez dutelako
prezioen mailan eta beste, borro-
katzeko gaitasunik. 
Zeri erantzuten dio igandetan

irekitzeak? 

Haientzat diru iturri azkar bat da.
Pusatzen dute jendea kontsumi-
tzera, behar hori sortzen dute jen-
deengan, eta zail da horren kontra
kontzientzia hartze bat sortzea.
Jendea sartzen da horretan kasu
egin gabe. Ez dira konturatzen,
baina, ikusten da jendea eroske-
tak egitera joaten igandetan.
Zergatik kontsideratu beharko

genuke gaizki dela igandetan

lan egitea?

Ez da txarra dela, baina, igandea,
beste besta egun batzuk bezala,
lortu den pausa egun bat da, elkar
bizitzeko, pasatzeko denbora
beste gauza batzuk egiten: fami-
lian egoteko, lagunartean, kirola
egiteko edo nahi duzun guzia. Eta
hori ari dira suntsitzen. Ez badu-
gu egun komun bat pasatzeko el-
karrekin, ez da harremanik jen-
deen artean, bakoitzak egiten du
lana bere aldetik, bakoitzak bere
egun libreak.
Zer aukera ditu langileak igan-

deko lana errefusatzeko?

Igandeko lana errefusatzeko au-
kera faltsukeria bat da gure ustez.
Manipulazio itsusi bat da. Legeak
erraten du enpresa batek ezin

duela bere langilea bortxatu, bo-
luntarioa izan behar duela igan-
dearekin lan egiteko. Baina zein
langile ausartuko da ezezko bat
ematen nagusi bati? Ezinezkoa
da. Subordinazio harreman bat
bada eta izugarri zaila da langile
batentzat nagusiak eskatzen dio-
na ezeztatzea. 
Borondatezko hautua aipatzen

dute baina sektoreko lansariak
biziki apal dira. Aski irabaziko ba-
lute hilabetean segur da ez luke-
tela igandetan lan eginen; horre-
tan gara.
Lekukotasunak lortu nahi geni-

tuen, baina anonimoki ere langi-

leak ez dira mintzatzera ausar-

tzen. Presioa handia da?

Guk hala sentitzen dugu. Baditu-
gu lekukotasunak. Elkarretara-
tzeak egitera joan izan garenean
saltoki handien aitzinera, erdi
gordezka etortzen zaizkigu langi-
le batzuk, eskertuz hor izatea. Beti
erdi gordeka ibiltzen dira, ez dute
nahi nagusiak ikustea gurekin di-
rela. Harrigarri da zer beldurra
duten. Beldur dira haien lanpos-
tua galtzeaz. Lanpostu prekarioa
izan arren, zaila da beste lan bat

atzematea eta, beraz, badute bel-
dur hori beren lana galtzearena.
Ondorioz, baldintzak onartzen
dituzte. 
Zer da Ipar Euskal Herriko egoe-

ra igandeko lanari dagokionez?

Ditugun zenbakiak ez dira be-
rriak. Merkataritza arloan igan-
deko lanak garapen handia izan
du azken urteetan: 2005ean %30a
zen, 2013an %50 ingurukoa eta
pentsatzen dugu geroztik gehiago
igotzen segitu duela. Badakigu
Frantzia mailan lau milioi langile-
tik gora ukitzen duela igandeko
lanak. Eta hori anitz da. Ipar Eus-
kal Herrian, ikusirik zona turisti-
ko bat dela eta merkataritza gu-
neak emendatu direla, pentsa de-
zakegu jende anitz ukitzen duela. 
Saltegiak itxiarazteko ekintzak

egin izan ditu LABek. 

Ekintza horien helburua, eredu
hori salatzea da. Eta aldarrikatze-
ko kontsumismoan oinarritzen
den eredu kapitalistatik kanpo
bizitzeko dugun eskubidea. Kon-
tzientzia hartze lan bat da, infor-
mazio kanpainekin. Eta hor pre-
seski egin dugu liburuxka bat es-
plikatuz nondik heldu den
igandeko pausa eguna, zer dion
lan kodigoak, zer diren ondorio-
ak, zer dioten inkestek -adibidez,
%94k erraten du gaur egungo or-
dutegiekin dituzten kontsumo
beharrak asetzeko nahikoa dute-
la-. Horiek dira jendeari banatu
nahi dizkiogun informazioak. 
Hazparnen egun oso bat antola-

tu duzue. Zer helburu du?

Igandeko lanaren gaia Euskal He-
rri maila eramaten dugun kan-
paina bat da, gure lan ildo nagu-
sienetako bat da. Euskal Herriko
bost lekutan ekitaldi bana egin
dugu -Bilbon, Iruñean, Donos-
tian, eta Gasteizen izan dira orain
arte-, eta Hazparnen eginen dugu
igande honetan. Ekimen sinple
bat izanen da. 11:00etan manifes-
taldia eginen dugu herrian zehar
eta ondoren Ttattola gaztetxearen
aitzinean aperitifa alaitu bat, in-
formazio mahai bat... ekitaldi sin-
plea izanen da.

«Harrigarria da zer
beldurra duten. Beldur
dira lanpostua galtzeaz»

Jean Mixel Dirassar b Sektore pribatuko LABeko arduraduna

Igandeko lanaren kontra borrokatzen da LAB sindikatua aspaldian.
Nagusiek langileengan presio handia ematen dutela uste du Dirassarek

ISABELLE MIQUELESTORENA



IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA

Ostirala, 2018ko ekainaren 15a6 b Iritzia

Eme

L
ucien, diozu heroien be-
harrez dabilela Fran-
tzia... Bueno... Badate-
ke... Hainbat hobe Ma-

moudou Goussamak, bat-bate-
kotasunez, bietan pentsatu gabe,
egin duen jestuarengatik paperak
lortzen baditu... Ez nezake erran,
haatik, presidentearen jestua
hain desinteresatua izan denik
(beharbada heroi izan nahi duena
presidentea bera da?). 
Bai, hobe Mamoudouk balkoi-

tik dilindan zegoen haurra salba-
tu izan duelakoz Pariseko pon-
pierretan, suhiltzaileen artean,
lana kausitzen badu. Baina, zure-
kin akort naiz, zer gertatzen ote
da paperik gabe diren beste guz-
tiekin? Milaka baitira gure gizar-
tean... Ordea, aipatzen duzun he-
roi izate hori ez ote da aparteko
estatusa? Salbuespenekoa? Uste
ote duzu heroitasunaren erai-
kuntza prozesuak pluraltasuna-
rekin bat egiten duela (heroiano-
nimoak)? Eta zergatik kolektibi-

tate batek heroi beatifikatuak,
medailatuak eta beste sortzeko
beharra sentitzen ote du? Galdera
airean utz dezagun. 
Dena den, egia da ere gaur fut-

bolean edo tenisean ari diren ba-
tzuk heroiak bilakatuak direla
(ene hirian, adibidez, Bixente Li-
zarazu da heroia). Baina zer erran
nahi ote du hitzak? Euskerabili
euskaraz era informal batez ari-
tzeko bloga deitu web lekuan go-
gorarazten digute zer den heroia:
«Heroia. Esanahi ugariko hitza.
Izaki kementsua, ausarta, adore-
tsua. Gizakia batzuetan, pertso-
naia mitologikoa besteetan. Sa-
rritan arra, azkenaldian emerik
badago ere. Film, liburu eta ko-
miki askoren protagonista, amets
eragiten diguna, baita inbidia so-
rrarazten ere». (http://euskera-
bili.blogspot.com/2013/02/he-

roia-nahi-nuke-izan.html).
Ohartu zara Lucien sareko hauek,
itzuli mitzulirik gabe eta ahoan
bilorik gabe, diotela gehienetan

(sarritan) «arra» dela heroia,
nahiz «azkenaldian emerik ba-
dago(n) ere». (!)... 
Egia da zuk aipatzen dituzun

heroietan ere gehienak gizonezko
«arrak» direla, azpimarratzekoa
delarik tragedia greziar zaharre-
tarik, edo Bibliatik, jalgia diru-
dien XVIII. mendeko saratar
emazte hura. Baina ea «Euskal
Herrian ba ote dugu(n) heroi-
rik?» egiten duzu galdera. Eta
diozu: «Ontsa miatuz ez dut gau-
za ainitz ikusten». Hain apartak
ote gara? Aipatu gabe Che Gueva-
ra eta kantu batzuetan gerta dai-
tezkeen gerlari eta gudari izenda-
tuak, gure pastoraletan ez ote

zaizkigu heroiak ateratzen? Ene
ustez euskal heroiak hor ditugu
aurkitzen: Etxahun Iruri, Mata-
laz, Bereterretxe, Txikito Kanbo-
koa, Xalbador, Telesforo Monzon,
Joanikot, Ramuntxo, Sabino Ara-
na, Agirre Presidenta, Mixel Gari-
koitz, Santa Kruz, Abadia Urrus-
toi, Zumalakarregi, Agosti Xaho,
Zantxo Azkarra, Matalaz... 
Baina zer debru, non ote dira

bada emaztekiak? Guti batzuk
azaltzen zaizkigu halere, Madale-
na Jauregiberri, Ximena, Karmen
Etxalarkoa, Katalina de Erauso,
Akitaniako Alienor, Santa Engra-
zi... Euskal Herritik, eta Iparral-
detik, jalgi gaitezen eta goazen
orain telebistatik, komikietatik,
zinematik eta bereziki Internete-
tik eta bideo-jokoetatik heldu
zaizkigun eme-heroietara. Iker-
keta batek dio gehienetan heroi
femeninoak hiper sexualizatuak
direla nahiz indartsuak diren
(nork kreatuak diot nik?). Heroi
maskulinoak, berriz, indartsuak,
kementsuak, justiziaren alde bo-
rrokatzen ari diren izaki libreak
direla. Heroi femeninoak a con-
trario gehienetan amodioari,
amatasunari edo sorginkeria eta
magiari direlarik lotuak.
Bada zer pentsa eta zer egin...

28
UNAI ETA JON KEPA PAROTEK, XIXTOR HARANBURUK 

ETA JAKES ESNALEK PRESO DARAMATEN URTE KOPURUA

28 urte bete dira aurten Unai eta Jon Kepa Parot, Xixtor Haranburu eta 

Jakes Esnal euskal herritarrak atxilotu eta preso sartu zituztenetik. Bihar

17:00etan manifestazioa eginen dute, Baionan, aska ditzatela eskatzeko,

Euskaldunen plazatik abiatuta.

«Euskal Herriak ahots bakar
batez hitz egiten ahal balu
Europan, biziki ona litzateke.
Hegoaldearen eta Iparraldearen
elkartze bat ez da beharrezkoa»
Jean Rene Etxegarai
Euskal Elkargoko lehendakaria

Ipar Euskal Herriko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400

karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak

mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria

adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

ieh@hitza.info.

%

«Ziklo politiko berrirako» zuzendaritza
osatu du EH Baik

UZTARITZE bAnita Lopepe eta Peio Etxeberri Aintxart izanen dira
mugimendu ezkertiar eta abertzaleko bozeramaileak, eta beste hamar
kiderekin batera osatuko dute zuzendaritza. Martxoaren 3an Uztari-
tzen egindako biltzar nagusian, EH Baik ardura bakoitzerako izen
emateak ireki zituen, hiru asterako. Ondoren, bi astez, militanteek
bozkatzeko aukera izan zuten, eta orain jakinarazi dituzte emaitzak.  

ELEKETA
Aurelia Arkotxa

Lucien Etxezaharreta

Hain apartak ote
gara? Aipatu gabe
Che Guevara eta
kantu batzuetan
gerta daitezkeen
gerlari eta gudari
izendatuak, gure

pastoraletan ez ote
zaizkigu heroiak

ateratzen? Ene ustez
euskal heroiak hor
ditugu aurkitzen

BERTSOA

Langile bagoi koloretsuak,
bengalen kea airean;
grebalarien lokomotiba
sufrearen trenbidean.
Adostasunen geltokiraino
ailegatu ezinean,
ixilarazi nahi baititu
erreformak ozpinetan.

Sufrebidetik lokomotibak
hainbertze aldarrikapen,
guzion esku diren bideak
pribatiza ez ditzaten,
ta langileen eskubideek
segi dezaten izaten,
baina duda dut ea elkorrak
aditu ote ditzaken.

Tren batek hirutan hogoi kamion
garraia ditzakeela,
Tram batek Baionari Garazi
hurbil diezaiokela,
Donostiraino ta Bilboraino
ere joan gaitezkela,
Pentsatu nahi dut noizpeit herriak
ikusiko dituela.

Sufrearen trambideari
SYLVAIN SENCRISTO

Xumai Murua



MUSIKA

AHURTIAguxtin Alkhat eta Julien

Labaten kontzertua.

bBihar, 21:00etan, Musika eskolan.

AIHERRANiko Etxart eta Hapa

Hapa, herriko besten karietara.

b Igandean, 21:00etan, plazan.

ALTZAIMendiz Mendi eta 

Buhaminak taldeen emanaldiak.

b Igandean, 16:00etan, elizan.

BAIONASaioa taldearen kontzer-

tua, Hiru, hamalaudiskoa aurkez-

teko.

bGaur, 18:30ean, Elkar dendan.

BAIONAKorto eta Noyades talde-

en kontzertuak. Sartzea, 5 euro.

bGaur, 20:30ean, Magneto gelan.

BAIONAThe Frog Runners,

Kuartz, Fetiche, eta DJ K-Pux. 

Musikaren Bestaren karietara.

bOstegunean, 18:00etatik aitzina,

Patxokin.

DONIBANE LOHIZUNEKantauri

abesbatzaren emanaldia. Sartzea,

10 euro; urririk 10 urtetik behera-

koentzat.

bGaur, 21:00etan, elizan.

HAZPARNEMendixola, Les Fa-

gets, Les Copains d’Accord eta

Lous Gaouyousen kontzertua,

Mendixola koruaren 20. urteurre-

naren karietara. Sartzea, urririk.

bBihar izanen da, 21:00etan,

elizan.

ZIBURUKaskaROCKenea, 

Ziburuko Kaskarotenea ikastola-

ren aldeko gaualdia: Fusible, 

DJ Pompeedoo eta The Lookers.

bBihar, 20:00etan, Ziburuko

Lokalean.

BERTSOLARITZA

URRUÑAGaztetxearen aldeko

bertso afaria. Aimar Karrika, Ekai-

tza Irastorza eta Nahia Sasco.

bBihar, 20:00etan, Berttolin.

ANTZERKIA

AIHERRAPantzo Irigaraik idatzi

eta Aiherrako gazteek eman Talo

tapalo antzezlana.

bGaur, 20:30ean, Denen Etxean.

Irudia b Baiona

Musikaren besta izanen da ekainaren 21ean
Azken asteetako eguraldiak besterik pentsaraz badezake ere, udaren hasiera ospatuko da ekainaren 21ean munduko hiri eta herri nagusi anitzetan.

Ipar Euskal Herrian, Baionan izan ohi dira ospakizun nagusiak —hiriko xoko guzietan, mota guzietako musikaz gozatzeko aukera izaten da, urririk—,

baina, azken urteetan, beste herri batzuetan ere hasi dira ekitaldiak antolatzen. Gau osoan zehar 80 kontzertu izanen dira karriketan barna. Aurten,

besteak beste, Snowdens, Manez eta Kobreak, Maialen Errotabehere eta Niko Etxart, eta Roots System taldea arituko dira. BOB EDME.

Gaur

12:15.Petzero emankizuna.

19:05.Aitzur eta Jorra.

Bihar

12:15.Xapin saioa

17:00.Kantuz kantu : Izaro.

23:00.Adi musika emankizuna.

UZTARITZEMusikaren Pesta: 

gaiteroak txarangarekin, Country

dantzak Rodeo 64 elkartearekin,

Erdizka taldea...

bBihar, 10:00etan, Hiribehere

pilota plazan.

BIDARTEFranc Didieren A fond 

la caisseantzezlana. Sartzea, 

12 euroan.

bGaur, 20:30ean, Beheria

antzokian.

BESTELAKOAK

AIHERRAKontrabanda taldeak

alaiturik zikiro jana, eta ondotik

dantzaldia Herritmo taldearekin.

bGaur, 18:30ean, Mediatekan.

BAIONAEusko poteoa Baionako

karriketan barna. 

bGaur, 19:00etatik goiti. 

Les Arcades, Dame Jeanne,

Sankara, Cafe Salud eta

Kalostrape ostatuetatik pasatuko

da.

BAIONAEuskal presoen aldeko

poteo alaitua. Ondotik manifesta-

zioa izanen da, 17:00etan, Euskal-

dunen plazatik.

bBihar, 11:00etan, herriko etxetik.

KANBO Irakurketa batzordea.

Hautatu gaia: Bidaia (frantsesez).

bGaur, 18:30ean, Mediatekan.

Agenda b 7
IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA

Ostirala, 2018ko ekainaren 15a

Jo Pilota #2.Sarean da Jo Pilota

emankizunaren sasoi honetako bi-

garren atala. Esku huska gazte

mintegiak aipatu dituzte Henri

Errandonearekin, eta GRAVNI

lehiaketaren bilana egin dute Jean

Mixel Garaiarrekin.



Joanes Etxebarria Itsasu

Pantxoa eta Peio bikoteak, haien
ibilbide luzean, Manex Pagolaren
30 kantutik gora eraman dituzte
plazara. Kantu egile eta lagun hil
berriaz oroitzapenak aipatu ditu
Peio Ospitalek (Ezpeleta, 1948).
Zuk nola ezagutu zenuen Manex

Pagola?

Guk Manex Pagola ezagutu ge-
nuen gure ikasketa garaian. Uzta-
ritzeko seminario txikitik pasa-
tuak ginen 60ko hamarkadan.
Manex gu baino zerbaitxo lehe-
nago pasatua zen handik, gu bai-
no zazpi urte gehiago baitzituen.
Orduan hasi zen bere lehenbiziko
kantuak sortzen. Oroitu behar da
ere Mixel Labegeriek urte haietan
plazaratu zituela bere lehen kan-
tu eta diskoak, eta horrek ere era-
gin handia ukan zuen. Bere lehen
kantuak guk lagunartean ikasi
genituen, erran nezake ikastegi-
ko giroan. Gero, asteburuetan,
Baionako ostatutxo batean bil-
tzen ginen Manex Pagola, Beñat
Sarasola, Joanes Borda eta beste
batzuk kantuz aritzeko, besterik
gabe. Gero, 1969an, gure lehenbi-
ziko diskoa egin genuen, 45 itzuli-
koa: Manexen hiru kantu eta
Monzonen kantu bat. Halaxe izan
ziren gure lehen harremanak, eta
harreman horiek indartuz joan
ziren 70eko hamarkadan.
Azken egunetan aipatu izan

duzu Ipar Euskal Herriko pizkun-

de kulturalaren parte izan zela.

Bere kantuez aparte ere ikastolen
sorreran parte hartu zuen, eta
Gure Irratiaren sorreran eta poli-
tikan ere izan du bere ibilbidea.
Manex gaitasun askotako gizona
zen. Gu bezala gertatu da mo-
mentu horretan, Ipar Euskal He-
rriko pizkunde kulturala sortu
eta indartu zen urte haietan: 60
eta 70eko hamarkadak. Kantuak,
zernahi gisaz, borroka horretan
parte hartzen zuen; herri honek
bizitzeko eraman behar zuen bo-
rroka horretan. Aldi berean, kan-
tuak borroka hori indartzen
zuen, eta Manex Pagolaren kan-
tuak hortxe gertatu dira, Monzo-
nenak eta beste guztienak bezala.
Kantu horietatik bat: Urtxintxak

oihanean.

Uste dut adibide polita dela. Alde
batetik, hara kantu bat arras sin-
plea hitzez eta doinuz. Nire ustez,
bere indarra hori zen: eguneroko
etxeko hitzak erabiltzea indar po-
etiko bat emanez. Lehen entzu-
naldian berean hartzen da kan-
tua, sartzen da belarrian, eta ez da
lanik hitzen ikasteko. Manexen
jeinua hori da; uste dut horrek es-
plikatzen duela neurri handi ba-

tean bere kantuen arrakasta. Ur-
txintxaren kasuan, beharbada,
gehituko nuke egin zuela haur
kantu bezala, axola handia bai-
tzuen haur kantuak egiteko. Kan-
tu horretaz jabetu zenean herriak
zion eman beste zentzu metafori-
ko bat: identifikatu zen askatasu-
naren aldarrikapen sinbolo edo
metafora bezala; Manexek haur
kantu bat egin zuelarik, besterik
ez. Adibide polita da.

Beste erregistro batean, Adios

maitea idatzi zuen.

Adios maitea, adios lagunak. Be-
hartua izan zen Euskal Herritik
urruntzera soldadutza egiteko. Bi
urtez egon zen Aljerian, eta herri-
mina kantatu zuen. Herritik
urruntzearen nostalgia hori kon-
tatzen du kantu horretan.
Alde zirikatzaile bat bazuela ere

aipatu izan duzu. Moda berria

kantua idatzi zuen.

Zaude isilik, Berriketariak... edo
halako kantuak. Bai, bazuen alde
zirikatzaile bat. Zirikatu egin ditu
atsoakdeitzen zirenak. Gogoratu
behar da orduan Elizak eragin
handia zuela gure herrietako
mentalitatean eta begi txarrez
ikusten zela gazteak libertitzea
eta moda berriak bidean jartzea.
Anekdota polita kontatzen

duzu, pottokarena.

Manex jite berezikoa zen. Gogo-

ratzen naiz Zazpiribai ikuskizuna
muntatu genuelarik Manexek
nahi izan zuela pottoka bat agertu
afixetan. Manexentzat pottoka da
kabala hezigaitzaren eredua be-
zala, eta uste dut Manexek berak
bazuela horretarik. Uste dut doi
bat pottoka izan dela, bai politika
mailan eta bai beharbada fede
mailan ere. Beti behar zuen zer-
bait ekarpen berri egin, zegoena
pixka bat zalantzan jarri. Bilaketa
horretan ibili da beti, eta uste dut

pottokaren irudi hori ongi doa-
kiola berari ere.
Zenbatu dira ehun bat kantu

orotara.

Kantutan jarri ditu gure herriak
urte horietan —60 eta 70eko ha-
markadetan— bizi zituen arazo
nagusiak: lan arazoak, bistan da 
—langabezia arazo handiak bazi-
ren—, aberria kantatzen zuen, he-
rrimina, amodio kantuak ere bai,
kantu zirikatzaileak... biziak es-
kaintzen dituenaren arabera, hori
izan da bere errepertorioaren
funtsa. Manexek errotik bat egin
du bere garaiko gizartearekin.
Zaila da bere bizia aipatzea ibil-

bide politikoa aipatu gabe.

Bistan da, militante politikoa izan
da. Haren ibilbidea ez da linea zu-
zen-zuzen bat izan. Enbatan hasi
zen, gero EHASen egon zen, eta
EAn azkenean... Ibilbide politikoa
uste dut beste batzuek nik baino
hobeki aipatuko zutela, baina
bere engaiamendu nagusieneta-
rik izan da politika.
Beste kantu izenburu bat buka-

tzeko: Azken dantza.

Kantu hori ere egin zuen Aljeriara
joan zelarik; hori ere kantu sin-
ple-sinple bat da. Jendeari gusta-
tzen zaio, eta kantatzen da kantu
biltzarretan; erran nezake erre-
pertorio herrikoian sartu dela.
Anekdota bat gehitzeko, kontatu
izan digute Lesakako diskoteka
batean gaua bururatzean kantu
hori ematen zela, norbaitek bere
laguna atzeman ez balu, azken
xantza bezala. Azken dantza zen
azken xantza [irriak].
Gero, erran behar da biziki

umore handiko gizona zela; lagu-
nartekotasuna da, beharbada,
bere ezaugarri nagusienetarik.
Argi errateko, Manexek ez du se-
kula jakin bere bizian zer den go-
rrotoa. Ez zen posible harekin sa-
murtzea, gizon maitagarria zen
hitz batez errateko.

«Manexek errotik bat
egin du bere garaiko
gizartearekin»

Peio Ospital b Kantaria

Manex Pagola zendu berritan, bere oroitzapenak paperera eraman ditu
Ospitalek hainbat egunkari eta aldizkaritan. Pantxoa eta Peio bikote
famatuak Pagolak idatzi ehun bat kantuetatik anitz eman izan ditu.

AURORE LUCAS

«Ez du sekula jakin bere
bizian zer den gorrotoa.
Ez zen posible harekin
samurtzea; gizon
maitagarria zen»
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