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Iñaki Etxeleku Donibane Lohizune

S
arako errugbi bata-
suneko helduen tal-
deak, Frantziako
Federazioa utzi, eta
Euskadiko Ligan

hasia du aurtengo sasoia. Lehen
partida jokatu dute berriki Iruñe-
ko La Unica taldea errezibituz,bai
eta irabazi ere. Haurren errugbi
eskolak Frantziako Federazioan
segitzen badu ere, helduek hautu
argia egin dute Euskal Herri mai-
lako txapelketan aritzeko.
Sarako Izarra errugbi batasu-

neko lehendakari Patxi Jauregik
du proiektua eraman, jokalariek
erabakia hartu ondotik. Erabakia
euskaldun gisa hartu dutela dio,
baita klubaren egoerak parada
agerian utzi baitu ere: «Sarako
taldearekin ez ginen hain ongi; jo-
kalariak galtzen genituen, eta ez
zen gehiago berririk sartzen. Be-
raz, zer egin? Auzo batekin elkar-
tu klub bakarra egiteko, edo beste
gauza bat atzeman». 
Akuilu berri baten emateko ba-

lio izan dezake, baina asmoa ez da
oraingoa: «Gu euskaldunak gara,
eta ideia hori duela lau urte sortu
zen jada. Bi aldiz antolatu genuen
Euskal Herriko errugbi txapelke-
ta. Harremanak eginak geni-

tuen». Sarako taldeko bilkura ba-
tean gazte batek proposatu zuen
Euskadiko Ligan sartzea. Orain
desagertu den Euskal Kostaldea-
Landak ligari baimena eskatu zio-
ten, eta berehala baia eman zuen.
Baina, gero, bidea ez da aise izan.
Bost hilabete behar izan dira gau-
zak pikoan emateko administra-
zio aldetik. Jauregik aitortu du
Euskadiko Errugbi Federazioaren
sustapena funtsezkoa izan zaiela
horretarako: «Berehala sentitu
dut nahi zutela gauza partekatu
eta lagundu. Orain, ez gara gehia-
go Frantziako Federazioarekin,
Euskal Herriko talde bat muntatu
dugu; Euskadiko Federazioak La-
purdiri ofizialtasuna eman dio
haien ligan sartuz».
Sarako lehen taldeko jokalariek

Euskadiko lizentzia hartu dute,
beraz, baina gostaia zaie. «Egin
nahi genuena esplikatzeko Bor-
delera igo naizen lehenbiziko al-
dian, irriz hasi zaizkit. Bi orduz
aritu nintzen hitz egiten, eta ez
zuten serioski hartu gure proiek-
tua. Ez zuten ulertzen ere euskal-
dunen artean genuen harremana
errugbi mailan». Lehengo Euskal
Kostaldea-Landak liga desager-
turik, Akitania Berri mailakoa
plantan eman du Frantziako Fe-
derazioak, eta solasak Bordelen

eramaten dira. «Pentsatzen dut
beren buruan egin dutela: ‘Bidea
sobera zaila izanen zaie hauei, eta
utziko dute!’ Baina, badakizu, sa-
ratar bati erraten diozu ez dela
posible! Askotan eginen du!»
[irriak]. 
Euskadiko Ligarat pasatzeko

behar zituzten lehenik Frantzia-

ko Federazioko lizentziak geldia-
razi. Egitekoak oro egin zituen
Jauregik, baina hara, lizentzien
gelditzea ez zen gauzatzen: Paris-
ko federazioan gauzak blokaturik
zeuden. Horretan, Euskadiko Fe-
derazioak Espainiakoari bereak

erran eta, hondarrean korapiloa
libratu zen. Jose Migel Galdos
Euskadiko Federazioko kirol zu-
zendariak esplikatu du nola egin
den: «Hitz egin nuen Espainiako
Federazioarekin, baita ere Paris-
koarekin, eta esplikatu nien gure
helburua zela liga baten egitea
euskaldunen artean. Gero, Eusko
Jaurlaritzak esan zuen baietz eta
Sara bilakatu da Euskadiko Fede-
razioko talde berri bat; ez Fran-
tziak, ez Espainiak ez dute ezer
egiten ahal». Euskadikoak bere
txapelketa antolatzen du eta bere
lizentziak banatzen ditu.  
Bi jokalarik salbu, beste guziek

argi zuten abenturan sartu nahi
zutela Saran. Gehiago dena, joka-
lari berri batzuk sartu dira taldean
Euskal Herri mailako dimentsio-
agatik. «Sei-zazpi jokalari etorri
zaizkigu, bestela ez zirenak Sara-
ra etorriko». Azkenean, hautu
argia izan da parte hartzaile gu-
zientzat: Sarako Izarra, herriko
etxea, diru laguntzaileak. Bost
euskal lurralde dira orain Euska-
diko Ligan: Gipuzkoa, Bizkaia,
Araba, Nafarroa eta Lapurdi.
Bigarren Mailan sartu da Sara,

eta zazpi taldeko txapelketa bat
abiatu dute urtarrila arteko lehen
fasean. Multzoko lehiakideak,
hauek dira: Iruñeko La Unica;

Iruñeko RC; Zarautz B; Bilbo B;
Logroñoko RC Rioja (Espainia)
eta Igorreko Arratiko Zekorrak.
Lehenbiziko partida jokatu be-

rria dute etxeko zelaian sarata-
rrek, eta nagusitu zaizkie Iruñeko
La Unicakoei 40-17. «Partida po-
lita izan da. Jokalari gazte-gazteak
dituzte haiek; baloi guziak joka-
tzen dituzte. Biziki giro onean pa-
sa da. Ez da kolpe bat izan, deus».
Partida ondoko giroan ere aldake-
ta bat sentitu du Jauregik. Harre-
mana egin da iruñarrekin eta
hauek luzaz egon dira partida on-
dotik. «Gure gazteak ireki dira eta
izan da aldaketa bat. Guk, proiek-
tua eta hangoak errespetatzen ba-
ditugu, bikaina izango da!». Sara-
ko taldea berpizturik bezala senti-
tzen du lehendakariak.

Euskaliga helburu
Sararen erabakia lehen urrats gisa
ikusten du Galdosek. Amets bat
badute buruan aspalditik: «Gure
helburua da Euskaliga antola-
tzea. Esan nahi du zazpi probin-
tzietakoa, Iparralde eta Hegoalde
artean. Arraunlariek bezala, fede-
razioetatik kanpo liga bat antola-
tuz euskaldunen artean». Aitortu
du neke izanen dela: «Donibane
Lohizune, Maule, Bokale, Garazi-
Baigorrikoak gurekin etorraraz-
tea oso zaila baita. Aztertuko
dugu Eusko Jaurlaritzarekin,
Euskal Telebistarekin, nola egin,
Hernani, Durango, Getxo, Gerni-
ka, Ordizia eta bi aldetako taldee-
kin zerbait antolatzeko. Bai muti-
lak, bai neskak».
Hain zuzen, iragan astelehene-

an Baionan zen Galdos, ASB
errugbi taldeko arduradunekin
biltzeko. Euskal Herriko neska
taldeen arteko lehiaketa baten
muntatzea zuten aipatzekoa: «Bi
ekipa egiteko Iparraldean, beste
bi ekipa Hegoaldean, eta hauen
artean euskal liga bat». Zehazki,
Donapaleu eta Mendikotaren ar-
tean talde baten egitea litzateke
ideia, eta ASBko taldea. Hego Eus-
kal Herrian, nesken hamaika
errugbi talde badira; ideia da Ara-
ba eta Bizkaia artean baten osa-
tzea, eta Gipuzkoa eta Nafarroa-
ren artean, bestea. Ohizko txapel-
keten ondoan jokatuko lukete lau
taldeek lehiaketa: «Euskal Tele-
bistarekin, diru babesle batekin...
ez dakit nola, baina egin behar
dugu zerbait». 
Beste gai bat ere bazuten mahai

gainean ASB eta Euskadiko Fede-
raziokoek. Azaroaren 17an, Baio-
nan, ASBko Pierre Kakarretxe ze-
laian jokatuko den zazpi probin-
tzietako zazpikako neska taldeen
arteko lehiaketa. Udalbiltza eta
Baionako Udalarekin antolatuko
den eguna izanen da.

Frantziako Federaziotik atera eta Euskadiko Ligan jokatzen hasia da Sarako 
errugbi taldea. Euskadiko Federazioak gogoko luke Euskal Herriko lehiaketa bat.

Saratarrek zabaldu bidea

Euskadiko Ligako lehen partida irabazi du Sarako taldeak Iruñeko La Unicaren kontra. SARAKO IZARRA

Bordelera igo naizen
lehenbiziko aldian, 
irriz hasi zaizkit. 
Ez zuten serioski hartu 
gure proiektua»
Patxi Jauregi
Sarako Izarrako lehendakaria

«Gure helburua
‘Euskaliga’ antolatzea
da. Zazpi
probintzietakoa,
Iparralde eta Hegoalde»
Jose Migel Galdos
Euskadiko Federazioko zuzendaria
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Iñaki Etxeleku Baiona

Baskoiek 778ko agorrilaren 15eko
arratsaldez errautsi zuten franko-
en eta Errolanen gibelaldeko tro-
pa, Astobizkarren. Horra Jean-
François Demange eta Basile
Ibañez historiazaleek Orreagako
guduaz urteetan egin ikerketeta-
rik atera duten ondorioa. 
Hogeita hamabost urtez histo-
ria-aholkulari lanetan aritu da
Jean François Demange zinema-
gintzarentzat, Parisen. Erdi Aro-
ko armagintzan, zaldun eta lurre-
ko guduetan berezitua. Geroztik,
Garazi aldera etorria da bizitzera,
eta Orreagako guduaren harat-
honatak nahi izan ditu zulatu, zi-
tuen ezagutzetarik. Liburu bat
badu idatzirik geroztik, frantse-
sez, La Défaite de Roncevaux
(Orreagako galtzea). 
«Zaldun eta gudari gisa, fran-
koen eta baskoien gerla tresnak
eta armamentuak aztertu ditut.
Ondotik, lur eremua aztertu dut
ikusteko zertan euskaldunek
abantaila zuten orduko Europako
armada indartsuenaren parean».
Jakina da 776an, oraindik Karlo-
magno deitzen ez zuten Karlos I.
edo Handiak frankoen eta herri
garaituen buruen batzarra egin
zuela Padebornen (Westfalia,
Alemania). Harat agertu sarraze-
no buruzagi batzuekin adostu zu-
ten Kordobako emirerriaren
kontrako gerla. Hortik altxatu
zuen Karlomagnok gerlarako ar-
mada, hondarrean, kasik gudurik
egin gabe itzuliko zena bere ere-
muetara Euskal Herritik eta, be-
raz, Orreagatik. 
Frankoen armadak Zaragoza-
rako joanekoan egin zukeen
bidea xeheki aztertu du historia-
lariak. Izari horretako konboi bat
orduko erromatar bideetarik bai-
zik ez zitekeenez iragan, ibilbide
guzia berriz egin du herriz herri.
Gauza ezaguna da Zaragozarat
eta, bi urte lehenago harekin tra-
tua egin zuen buruzagi mairuak
ukatu ziola hirira sartzea eta
gudu bakarra egin gabe gibelera
joan zela Karlomagno. «Gibele-
rakoan, Iruñea bipildu zuen. Zer-
gatik? Menturaz, sinpleki, bere
gizonak ez zitezen etxera itzul
eskuak hutsik. Zuten sari bakarra

guduetan egin arrobatzeetarik
baitzuten». 
Halako alimaleko armadak,
iparrerat buruz, ez zuen pasabide
bat baizik, Demangek dioenez:
Artzeko ibarra. Eneko Jimenez
Aritzaren zaldunetan euskaldu-
nek mezulariak bazituzten be-
rriaren zabaltzeko. Frankoen ar-
mada horretan 50.000 gizon bazi-
tezkeela dio. Milaka mando, orga,
bazka, janari, oihal etxe eta puske-
ria guzia. Zaldunak milaka, lerro-
lerro. Oinezko soldaduak, berdin.
125 kilometro luzeko konboia zi-
tekeen omen. «Hots, azken zal-
duna gaur egungo Orreagako mo-
nasteriotik abiatu zelarik, Karlo-
magno jada Akize inguruan zen».
Mando, karro eta soldaduen mu-
gitzeko abiadurak aztertuz, neur-
tu du lau egun behar izan zituztela
Ibañetako lepoaren iragateko, eta,
beraz, enboskada baten antola-
tzeko astia bazela ulertarazi du. 
Europako armadarik indar-
tsuenak mugitzeko zituen behar,
enegu eta baldintzak oro haztatu-
rik, Garazi aldeko iragan bide ba-
karra kausitu du Demangek, eta
Basile Ibañezek toponimian egin
lanek ez dute baieztatu baizik.
Are, eremua eta bi aldeen arma-
gintza ezaguturik, gudua ze-
hazki nola iragan zen ere aitzi-
natu dute. 

Astobizkar eta Xango 
Frankoen kontakizune-
tan emanak diren xehe-
tasunak tiletez tilet har-
tu ditu Ibañezek, eta
horren araberako le-
kua miatu Ibañetako
inguruetan. Konta-
kizunetan, aipa-
tzen da baskoiak
mendi kasko

batetik jalgi zirela. Armada pasaia
hertsi batean zela. Pendoitz edo
«hegi» labur batean beheiti jo
zutela euskal gudariek, eta fran-
koak erroitz batera erorarazi. Hi-
ru ibar kurritu ditu Ibañezek. Ho-
rietan bata, Auriztik partitzen de-
na; bestea, Arnegiko bidea. Baina
bietan armadarik pasa ez ziteke-
en guneak badira. Ez da leku bat
baizik izaten ahal guarda erretre-
tatu garaztarrarentzat: Astobiz-
kar. 
Lekua behar zen zinez ongi
ezagutu jazarraldia nola kausi ja-
kiteko. «Hor duzu euskaldunen
indarra izan: hegi guzia hartuz ba-
tean, beheiti sartu zirelarik, bide
guzia hartu zuten batean». Bidea-
ren behereko aldean, bada oihan
bat. Oihan zolan, ikusten ez den
erroitza eta leize zuloa. Ibañezek
dio euskaldunek leizea ezagutzen
baitzuten frankoak pusatu zituz-
tela hartara. «Hiruzpalau orenez,
ilunabarreko dena fini zen. Leize-
ra joanez, mendiak, naturak bere
lana egin du; irentsi ditu gudari
frankoak». 

Gero, tokiko artzainekin eta
bazterren ezagutza handia duten
lagunekin leku izenak aztertu di-
tu. «Historialari batek ere ez du
ikerketa egin euskal leku izene-
kin. Euskal toponimia seriosa da,
eta emanen dut etsenplu bat. Je-
an-Luc Tobie arkeologoak euskal
toponimo bat ikertu du: Arteketa
kanpaita. Bide meharra eta jen-
dea egon den lekua erran nahi du.
Alimalekeria harrapatu du leku
horretan: erromatar garaiko mo-
neta eta beste. Euskal toponimia
behar dugu errespetatu eta kon-
tuan hartu». 
Astobizkarreko leku izenetan,
Errolan, Karlomagnoren ilobaren
izena agertzen da, garaitua izan
zen gibelaldeko troparekin zena.
«Erakusten du euskaldunek ger-
la hori gogoan dutela. Izen horien
emateko euskaldun anitz hil dela-
koan da», dio Ibañezek. Delako
gudua agitu zitekeen gunean,
Errolaniturrieta Errolansoropila
izenak agertzen dira. Horiek, 200
edo 300 urte berantago eman dai-
tezkeenak, baina memoria baten
seinaleak. Astobizkarreko hegi
horretan, gain batean, leku batek
Begira izena du. Hor bada, oihan
bat, Beirakoedo Begirako oihana
deitzen dena. Ibañezek dio euskal
gudariak oihan horretan gorderik
egon zirela eraso aitzin eta izenak
dioen bezala hortik dena ikusten
eta zaintzen ahal zutela kukutu-
rik egonez. Errolaniturri oihan
horren ondoan da, eta guneko
iturri bakarra da. Barrandan irau-
teko edateko uraren bermea. 
Euskaldunak zaldun trebeak
ziren, eta Demangek dio izugarri
zalu jauzi egin zutela frankoen
gainerat. Geziak, harri habailak,
ezpatak eta lantzak erabil-
tzen zituzten. Jausterako-
an harriak bota zituztela
diote bi ikerlariek.
Ibañezen ustez, ha-
rriek bi helburu zituz-
ten: «Harriak botaz,
bi gauza egin zituzten.
Harriak bideari behei-
ti jinez, azpiko guziak
xirtxikatu zituzten,
eta bigarrenik, bidea
xehatu. Bidea erdiz
moztu. Heldu da etsaiak
ez zuela gehiago deus egi-
ten ahal, gakotua zen. Ha-

rriekin, mandoak eta zaldiak
erotu ziren; karroak eta denak jo-
an ziren beheiti; izualdurarekin
bere burua bota zuten. Beherean
erroitza itsusia da». Xangoko lei-
zea. Buruz burukako guduaren
xedea erroitzara pusatzea zen,
hots. Kontakizunak dio euskal-
dunek azkenera arte hil zituztela
frankoak, eta lana egin eta bere-
hala zalu-zalua berriz lekutu. 

Orreagako gudua non, noiz eta
nola iragan zen badakitela diote
Maiatz argitaletxeak gomitaturik, J.F. Demangek eta Basile Ibañezek Orreagako guduaz
egin dituzten ikerketen berri eman zuten asteartean, bakoitzak bere sailetik

Bi gudari frankoren irudia

erakutsi zuen Jean-

François Demangek. BOB

EDME

«Azken zalduna 
gaur egungo Orreagako
monasteriotik abiatu
zelarik, Karlomagno
jada Akizen zen»
Jean-François Demange
Erdio Aroko historiaren arloko aholkularia

«Historialari batek ere
ez du ikerketa egin
euskal leku izenekin.
Euskal toponimia behar
dugu errespetatu»
Basile Ibañez
Historiazalea
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Joanes Etxebarria Maule

M
edikuntza

of iz ia lak

ba imen-

tzen ez di-

tuen trata-

menduen

inguruan, isiltasuna nagusi da.

Mediku ofizialek berek onartzen

dute, ezin dute aipatu Medikuen

Ordenak ofiziotik kanporatzen

ahal baititu horregatik. Minbizia-

ren edo plaka esklerosiaren ka-

suan adibidez, alta, tratamendu

batzuen onurak ikusten dituzte

pazienteek.

Pertsona bakoitzaren bizipe-

nak desberdinak dira. Odei Ba-

rrosoren ama zenari duela zortzi

urte diagnostikatu zioten minbi-

zia. Miriam Martinez zuberota-

rrari iazko azaroan. Anne Marie

Andurand amikuztarrak bularre-

ko minbizi bat ukan zuen 1988an,

homeopatiaz artatu zuena, birika

batean agertu zitzaiona berriz ere,

eta gainera plaka esklerosia ere

badu. 

Hiru esperientzia horietan An-

durand zen bakarra aitzinetik

medikuntza alternatiboari inte-

resatzen hasia zena. Birikan ara-

zoa ikusi ziotenean, pneumologo

batek ebakuntza egin zion minbi-

zia zuenik ikusi gabe ere. Ondotik

ukan zuen azalpenak, medikun-

tza konbentzionalaz zuen ideia

azkartu zion: «Orain onkologoa

ikusten dut Baionan eta galdetu

nion zergatik ez zidaten birika

kendu, badakidalako posible

dela. Erran zidan ebakuntza egin

zidanak jakin izan balu eginen

zukeela; erran nahi zuen egin zi-

dan ebakuntzarekin diru asko

irabazi zuela, baina gehiago egin

ahal izan balu eginen zukeela diru

gehiago irabazteko».

Kimioterapia da, hiru kasue-

tan, medikuek proposatu trata-

mendu bakarra. «Berehala ohar-

tu ziren kimioterapiak ez zuela

aterabide bat emango amaren ka-

suarentzat, baina halere proposa-

tu zioten segitzea», oroitzen du

Barrosok. Tratua ere gogoan du:

«Oso gaizki esan zioten, inongo

sentsibilitaterik gabe, hurbilpe-

nik gabe. Ahantziz pixka bat per-

tsona bat zeukatela parean bere

bizi eskema guztia hondoratzen

zitzaiona». Miriam Martinezen

kasuan berdintsu. Tumorea ezin

baitzen ebakuntzaz kendu pneu-

mologoaren erranetan, ukan zi-

tuen esplikazioak «labur eta

beltz» ziren: «Aski hotz izan zen,

ez zidan esperantzarik eman».

Gero bakoitzak bere bidetik,

bestelako sendagaiak ere bilatu

izan dituzte, gehienetan trata-

mendu ofizialen gehigarri. Inma

Gomilak, Barrosoren amak, sobe-

ra kalte eragiten zion kimiotera-

pia uztea erabaki zuenetik beste-

rik ez ziotela proposatu gogoan

du semeak. Beste bideak ikertzen

hasi ziren orduan. «Babesik ez

zen eta kasik bizkarra ematerai-

no; gaizki hitz egin zioten bere

bide berri posibleez. Mediku des-

berdinek medikuntza alternati-

bokoak ‘xarlatanak’ deitzen zi-

tuzten». Odei Barrosori, besteei

bezala, deigarria egiten zaio me-

dikuntza alternatiboan ez dela,

«gehien gehienetan», medikun-

tza ofiziala baztertzea aipatzen

ere, ofizialak besteak baztertzen

dituelarik. 

Medikuen Ordenetik kanpora-

tua izateko beldurrez bere izena

isilpean utzi nahi du barnealdeko

familia mediku batek Beljanski

metodoa zergatik aholkatzen

duen esplikatzeko: «Frantzian

badira paziente andana bat Bel-

janski produktuak baliatzen di-

tuztenak, eta jende horiek kon-

tent dira. Balio du saiatzea. Ez dut

sekula entzun produktu horiek

hartu dituen norbaitek auzibide-

rik ireki duenik Beljanski enpre-

saren kontra, edo xarlatana denik

salatzen ere». Halere, informa-

zioa diskrezio handiz ematen du. 

Duela zortzi urte informatzea

zailagoa zela uste du Barrosok.

«Uste dut gaur egun askoz erre-

ferentzia eta aukera gehiago izan-

go genituzkeela», dio. Bartzelo-

nara, Madrilera eta Valentziara

joan ziren bere gurasoak, besteak

beste, informazio bila. Bere aita

ere eri da orain, eta, hasieratik ir-

tenbide drastikoak proposatu

dizkiotenez, aitzineko esperien-

tziagatik, uko egin die medikun-

tza konbentziolaren bideei, «ho-

rrek dakarren duda eta ezegon-

kortasunarekin». «Nahiz eta

medikuntza tradizionalarekiko

halako haserre eta min bat bizi

izan lehenago, beti esperantza

handia jartzen duzu horretan»,

gehitzen du Barrosok.

Miriam Martinezek, kimiotera-

pia saioetan, aipatu izan du beste

tratamendua ospitaleko langile

batzuekin: «Galdetzen nien eri-

zainei eta naturopatari eta denek

keinuak egiten zizkidaten baietz,

tratamendua baieztatzen zutela,

baina isilka. Beste kasu batzuetan

ez zuten batere ezagutzen».

Pneumologoari ez dio sekula deus

erran. Emaitza onik ekartzen dio-

nez ez daki, «baina eskanerrak

egitean ikusiz pneumologoaren

burua, ageri zen sorpresa ukaiten

zuela. Minbizi erakusleak apal-

tzean ere sorpresa ukan zuen, ha-

rritua zen».

Anne Marie Andurandek 

Geffard tratamendua 

baliatzen du plaka 

esklerosiarentzat. J.E.

Behar da uste osoa ukan
eta medikuntza
konbentzionalak
irakasten dizuna
deseraikitzen jakin»
Anne Marie Andurand
Plaka esklerosiak eta minbiziak joa

«Naturopatak eta
erizainek keinuak egiten
zizkidaten tratamendua
baieztatzen zutela, 
baina isilka»
Miriam Martinez
Minbiziak joa

«Mediku desberdinek
medikuntza
alternatibokoak
xarlatanak deitzen
zituzten»
Odei Barroso
Ama minbiziak eraman semea

‘‘

Minbizia, plaka esklerosia eta beste
hainbat eritasun sendatzeko, batzuek
medikuntza konbentzionalaz aparteko
sendagaiak baliatzen dituzte, ahal
bezala informatuz eta gastuak estaliz.

Medikuntza
ofizialaren
saihetsean
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Anduranden hurbileko kasu
batean, bularreko minbizia zuen
emazte batek, medikuei aipatu
zien Beljanski tratamendua:
«Debekatu zioten [ofiziala ez zen]
beste zerbait hartzea. Nik sekula
ez nuke baimena eskatuko»,
gehitzen du. Halako kasu gehia-
goren jakitun, deliberamendua
da giltza, bere ustez: «Behar da
uste osoa ukan eta medikuntza
konbentzionalak irakasten dizu-
na deseraikitzen jakin». 
Dirua ere parametro inportan-

tea da, dudarik gabe. Medikuntza
ofizialak baimentzen ez duen oro
sakeletik pagatu behar baita. An-
durandek plaka esklerosiarentzat
100 eta 150 euroko gastua du hila-
betean Geffard tratamenduaren-
tzat, eta 450 euro ingurukoa Bel-
janskiren kapsulak erosteko,
minbiziarentzat. Barrosoren fa-
miliarentzat «kasik arazo ekono-
miko ere bihurtu zen momentu
batean».
Mediku anonimoak beste datu

bat plazaratzen du dirua aipatze-
an. Segurantza Sozialak pagatzen
dituen tratamenduen prezioak ez
dira ezagunak, baina «badira in-
jekzioak mila eurotan unitate ba-
koitza», ziurtatzen du. Bere ustez
«hor da arazoaren muina».

J.E. Angelu

M
edikuntza prakti-
ketan hasi eta laster
ohartu zen ikaske-
tek tresna batzuk

eman zizkiotela, baina ez anitz.
Horregatik, beste medikuntza
mota batzuk ikasi zituen. Ohiko
medikuntzarekin aski ez dutenak
beregana joaten dira, eritasun la-
rriak dituztenak barne.Ez du ize-
na agertzerik nahi, lana galtzea
arriskatzen duelako.
Elkarrizketa hau anonimoa da.

Sinpleki, Medikuen Ordenaren
Kontseiluaren hertsadurak azka-
rrak baitira. Ortodoxia erlijio berri
baten gisakoa da; batetik medi-
kuntza zientzia bat dela dio —hori
da lehen gezurra— eta bestetik
zientziak egia diola —bigarren ge-
zurra—. Batetik medikuntza ez da
zientzia bat, teknika eta arte bat
da, errespetagarria, balio duten
jakintza zientifikoetan oinarri-
tzen dena. Bestalde, zientziak ez
du egia absoluturik erraten, egiak
erlatiboak dira esperientzia eta
esperimentazioen baldintzekiko.
Zintzoak diren zientzialari guz-
tiek onartzen dute hori. Mediku
bat diskurtso ofizialetik bazter-
tzen delarik ostrazismoz bazter-
tua da ala osoki bazter utzia. Me-
diku garenean, zaila da pentsa-
tzen duguna erratea, omerta eta
bazterketa bortitzak baitira.
Kasu batzuetan, ofizialak ez di-

ren erremedioak hartzea ere

aholkatzen duzu.

Ni ados naiz beti tratamendu kon-
bentzionalak hartzeko, jakinez
bakoitzari egokitu behar direla.
Duela gutxi Australian egin azter-
keta bati esker badakigu minbi-
ziaren kontrako tratamendu be-
rrien %15 eta %20 artean efikazak
direla eta, aldiz, %100ek intoxika-
tzen dutela. Kantzerologoek ere
erraten dute orain, egokitu behar
dela kimioterapia. Nire pazienteei
minbizi motaren arabera aholka-
tzen diet tratamendu klasikoa se-
gitzea, egokiturik, eta tratamen-
du alternatibo osagarriak hartzea.
Zure pazienteak konbentzituak

dira gehienetan, edo dudak ba-

dituzte tratamendu alternatibo-

ekiko?

Gehienetan beren patologiaren
esperientzia aski osoa eta gataz-
katsua ukan dute. Usu ibilbide
aski kaotiko baten buruan, ohar-
tzen dira sistema klasikoak ez di-
tuela beren beharrak asetzen
ikuspegi desberdinetatik: batetik
dimentsio humanoa kontuan
hartzeari dagokionez, bestetik
beren patologiaren ulermen logi-
koari dagokionez. Usu noraezean
ibili den jendea da eta aterabide
irekiagoen berri ukaiten dute:
gauzak ulertzeko eta estereotipa-
tuak ez diren aterabideak bilatze-
ko. Medikuntza tradizionalaren
arazoa da estereotipatua dela: sin-
tomak sendatzen ditu baina ez gi-
zabanakoak, eritasunak bai baina
ez kausak. Gizabanako bat ez da
sekula bestearen berdina.
Zaila da ofizialak ez diren trata-

menduak atzematea, aski konfi-

dentzialak direlako. 

Iduri zait Frantzian askatasun
aski gutxi dugula. Hasteko osa-
sun erakundeak… Eritasunen
Asurantza Kutxa, adibidez, jen-
deen osasunaren jabea da, eta
hori onartezina da. Kotizazioak
jaso eta banatzen ditu koherente-
tzat jotzen duenaren arabera. Al-
diz, Osasunaren Mundu Erakun-
deak gomendatzen du medikun-
tza oso zaharretara jotzea.
Medikuntza kimikoa interesga-
rria da, baditu 40 edo 50 urte, bai-
na beste gisaz sendatzen gara
duela hamar milaka urte, eta ja-
kintza hori gutxiestea ezjakinta-
sun keinu handi bat da. Nire ustez
jendeen lanaren dirua ebastea da,
ezin baitute nahi duten bezala
sendatuak izan, eta hori giza es-
kubideen kontra doa. Giza esku-
bideak, osasuna eta askatasuna ez
dira errespetatzen Frantzian, sin-
pleki. Instituzioek egiten duten
guztia ez da txarra, baina, nire us-
tez, egiten dutenaren %20ak balio
du; %80ak, ez.
Usu farmazia lobbyen interes

ekonomikoak aipatzen dira.

Argi da medikuntza ofizialak diru
asko ekartzen duela. Ikerketa
printzipio kulturalen arabera

orientatua da eta garestia da, lu-
zea da. Ekonomia nagusi den
munduan, biziki zaila da jakin-
tzaren autobide handietatik ate-
ratzea hipotesi berrien bila, eta
ikerlari anitzek nahiago dute au-
tobidetik ez atera. Autobideko se-
gurtasun hesiak kontrolatzea ba-
karrik eskatzen zaie. Dirurik
ekartzen ez duten ikerketak siste-
matikoki baztertuak dira.  
Urteetan erabili baitituzu, onar-

penik gabeko erremedioen era-

ginkortasuna frogatu duzu?

Bistan da. Ni artisaua naiz. Mun-
duko parte desberdinetan lan
egin dut eta gauzak saiatuz ikusi
dut zerk funtzionatzen duen eta
zerk ez. Badira milaka urte entse-
guak eta akatsak egiten direla,
horrela gara hobetzen. Zerbaitek
ez duelarik funtzionatzen erran
nahi du badela ezagutza maila bat
kausitu ez dudana, zerbait ez du-
dala ulertu, eta lan egin behar du-
dala. Nire esperientzia erlatiboa
da. Hiritik kanpoko lehen lanean
ongi irabazten nuen, sintomak
ezabatzen nituen baina ez nituen
jendeen sintoma konplexuak
ulertzen ere. Medikuntza txinata-
rra ikasten hasi nintzelarik urte
batzuk berantago, ohartu nintzen
jendeen sintoma konplexu ho-
riek erran nahi zehatza bazutela
medikuntza horretan. 
Praktika horiek ondorioak ukan

ditzakete medikuentzat?

Bai, arazoak ukan ditut. Ordena-
ren Kontseiluaz eta bere medi-
kuez ez dut gaizkirik erraten, bai-
na beren erabakien baliozkotasu-
na ukatzen dut. Beren boterea
egia absolutua bailitzan hartzen
dute, eta hori humanitatearen
historian errepikatu den drama
da. Zapaltzaileek beti arrazoia
ukan dute, besteei inposatu diete
beren ikusmoldea. Ez dakit Orde-
neko mediku guztiak halakoak
direnez, baina maleruski usuegi
argitasunik gabeko botere gehie-
gikeria horren zantzuak ikusten
ditugu. Ardura legalik ez duen
boterea da Ordenarena, beraz, ez
du bere gain hartzerik; eta hori la-
rria da etika aldetik. 
Eri denak nola koka lezake bere

burua medikuntza ofiziala eta

besteen artean, alternatiboetan

xarlatan anitz ere izanik?

Fundamentuzko galdera da, bizi-
ki zaila da jendeentzat bide bat
atzematea. Behar da kuraia ukan,
zuhurtasuna ere bi ikusmolde en-
tzuteko jakinez ez dela txertorik
xarlatanen kontra. Bi aldeetan
badira xarlatanak, medikuntza
klasikoan eta medikuntza alter-
natiboan. Ez da irizpide zorrotzik
bidea atzemateko, baina nire us-
tez instituzioek eta medikuek
xarlatan gehiegi izatearen ardura
dute, bazter utzia duten parte hu-
manoa ustiatzen ahal baitute.
Medikuntza gizaki humanoei in-
teresatzen balitz eritasunei baino
gehiago, Suitzan bezala adibidez,
xarlatan askoz gutxiago balitzate-
ke, oreka eta errespetua balitzate-
keelako praktika desberdinen ar-
tean. Dimentsio humano oso bat
baztertzen delarik, zulo horretan
murgiltzen dira onenak eta txa-
rrenak. Osasun publikoaren
egiazko arazo politiko bat da. 
Alternatibak garestiak dira.

Diskurtso ortodoxoaren arabera
medikuntza dohainik da; baina
ikusi behar da «dohainik» den
medikuntza, prebentzio medi-
kuntza bat baino anitzez gares-
tiagoa dela. Ez du zure moltsa
hunkitzen, baina ikusten ez diren
zergak arteko, gizartearen ibil-
moldea lehertzen dute. Laboran-
tza industrialean bezala da: pro-
duktuak merkeago dira, baina
kostu orokorra kontuan harturik
anitzez garestiago da ingurume-
na errespetatzen duen laborantza
baino. Medikuntzan berdin da:
medikuntza teknikoa dohainik
da, baina hori itxura baizik ez da,
azken finean askoz garestiago
delako. Eritasun auto-imuneen-
tzat erabiltzen dudan tratamen-
du baten kostua 100 eta 150 euro
artean da bi urterentzat; medi-
kuntza klasikoak, emaitza txa-
rragoentzat 500.000 euro balia-
tzen ditu egun bakoitz! Baina
Gizarte Segurantzak pagatzen
duenez ez da ikusten.

Mediku lapurtarra da. Beste gutxik bezala, medikuntza ofizialeko bideez
gain beste praktika batzuk lantzen ditu: homeopatia, akupuntura eta
beste. Hainbat tratamendu alternatibo ere aholkatzen dizkie pazienteei.

«Jendeek ezin dute
nahi bezala sendatu»



Euskaraldirako ideia zenbait

Gabi Oihartzabal

IRAKURLEA

J
oan den irailaren 21eko

Ipar Euskal Herriko 

Hitza-n, Jenofa Berhokoi-

rigoinek euskara beti pi-

koan atxikitzeko gisan, euskal-

tzaleen egitarau bat laburbildu

digu. Haren galdera sakonei beste

batzuk gehituko dizkiot. Nork

haren iritzia  irakurriko du? Eta

irakurrita, nork haren proposa-

menak «bere» eginen ditu? Alta,

horrela eginez, hats hartzeetatik

arnasgunetarat pasa gaitezke. 

Momentuan, ekitaldi andana

egiten da. Ekintza horien alde

egiten diren lanak zinez txalotu

behar ditugu. Irail aberats hau

bukatu dugu Miarritzeko Marion

aintziran festa eder batekin. Je-

nofak pedagogikoki egin genitza-

keen urratsak azaldu dizkigu, ba-

kotxaren maila arabera kontuan

hartuz.

Laster, Euskaraldiaren karieta-

ra, hamaika egunez, parada uka-

nen dugu geure buruari desafio

baten emateko! 

Proposamen zehatz batzuk go-

gorat jin zaizkit, segidan zerren-

datzen dizkizuedanak:

- Telefonatzean, hastapenean

erratea beti «Egun on!»

- Helbide elektronikoz, lehen

hitzak euskaraz idaztea, eman

dezagun: «Agur», «Egun on»,

«Kaixo»…  

Eta bukatzean: «Ongi izan»,

«Ikus arte »…

- Goizero, bost minutuz

berriak euskal irratietan euska-

raz entzutea, nahiz-eta ez beti

dena ulertu.

- AEKn edo euskaraz ikasten

duten ikasleek kartsuki ariketak

egin ditzaten, edo mintzapratika

talde batean parte har dezaten.

- Euskara pixka bat ulertzen

dutenek euskal telebistan

«berriak» edo beste emankizun

bat  bost minutuz —adibidez,

jokoenak— begira ditzaten.

- Bakarrik direnak, adiskide

euskaradun bat harekin mintza-

tzeko dei dezatela. Segurenik,

AEK-ko bulegorat deituz, norbait

atzemanen duzue. 

- Beti taldezka, pilota partida

batera joan edo ateraldi bat egin

dezakezue.

- Elizarat joaten direnek

ausardia ukan dezaten irakurke-

ta euskaraz egiteko. Eta mezatik

landa, lagunekin hurrupaldia

partekatzeko parada balia.

- Urrunago joan nahi dutenek

herrian apairu bat sinpleki anto-

la dezakete.

- BAMeko partaide bilakatuz,

ekimenaren eramaile den elkar-

teari sustengua ekartzen ahal

zaio.

- Ahantzi gabe, euskal kazete-

tan harpidetza eginez, eta goitik

behera irakurriz, irakurlea bere

euskara hobetuz joanen dela. 

Azkenean, euskaraz bizitzea

lortuko duzue eta Euskal

Herriak bere hizkuntza salbatu-

ko du.

Beharbada zuek ere beste 

ideia batzuk ukanen dituzue,

zeren zerrenda ez da hor buka-

tzen…

Laster,
Euskaraldiaren

karietara, hamaika
egunez, parada

ukanen dugu geure
buruari desafio
baten emateko!

Irudiab Larhun

Aman-komunak, Larhun kaskoan
Ehun bat lagun bildu ziren Larhun gainean iragan larunbat arratsalde hastapenean departamendu kontseiluak

Larhunen egin gai duen turismo proiektuari ezetz errateko. Elkarretaratze denboran, zenbait elkartek hitza har-

tu zuten, hala nola Zubietako erraustegiaren eta Donostiako metroaren kontrako plataformek. Aman-komunak

sareko hirurogei bat lagunek protesta segitu zuten kanpaldi baten bidez, kaskoan gaua pasatuz, jantoki, osta-

tu eta tailerrak muntaturik. AURORE LUCAS

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.eus.

%

6 IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2018ko urriaren 19aIritzia

15.000
EHLG-K KANPAINA BERRIAN ORAIN ARTE BILDU DIRUA, EUROTAN

«Kanpaina hasieran finkatu helburuaren erdia pasatua dugu», dio EHLG

Euskal Herriko Laborantza Ganberak aste hastapenean igorri agiriak.

Kontent da lau astez bildu emaitzaz: «Gure lanean sostengatuak izateak

atsegin handia eta kuraia ematen digu». Ez da, haatik, finkatu mila emai-

leren hozkarat heldua oraino, eta bilketa kanpaina azaro erditsuan iraga-

tekoa den Lurrama azoka arte segituko duela iragarri du Ainhize-Monjo-

loseko egiturak. 

«Neurri hori politikoki
konpondu behar da. Onartuko
dugun epai bakarra Fijait eta
bestelako neurri guziak
desaktibatzea izanen da»

Jokin Etxebarria
Euskal preso ohien bozeramailea

Irabia kolektiboak Baratzeen Eguna
antolatu du igandeko, Behorlegin 

BEHORLEGI bBehorlegi Intxauspeko baratzeetan eginen da Baratzeen

Eguna, etzi. Han landuak diren landare, baratzekari eta fruituak aur-

keztuko dituzte etxeko batzarri egileek, eta esperientzia trukatuko.

«Ainitz gara baratzea egiten dugunak. Baratze egile bakoitzak baditu

kontseiluak besteei emateko eta besteenak hartzeko», esplikatu dute

antolatzaileek. Intxauspean aldarrikatzen eta obratzen dena erakutsi-

ko dute: «Urte osoan, neguan barne, barazki ezberdin franko baratze-

an ukaiten ahal ditugu, berotegirik gabe. Behar ditugun nutrimendu

guziak —proteinak, gluzidoak, bitaminak…— urte osoan etxeko zein

barazki, fruitu, lekadun, zitu eta tuberkuluen bidez eskura ditzakegu-

la ikusiko dugu». Tenorea 15:00etan finkatua da. 



BERTSOA

HELETATaldekako Xilabako 

kanporaketa Dilindan eta Sasi 

Bertsolariak taldeen artean. 

Epaile, Kantiniersak. 

bGaur, 19:00etan, gaztetxean.

SARATaldekako Xilabako kanpo-

raketa Ezkorbrutak eta Kosta 

Ala Kosta taldeen artean. Epaile,

Mattinsalto. 

bGaur, 20:00etan, trinketean.

UREPELEXalbador egunaren ka-

rietara, bertso saioa ondoko ber-

tsolariekin: Amets Arzallus, Xebas-

tian Lizaso, Juan Joxe Eizmendi

Loidisaletxe, Jose Luis Gorrotxate-

gi eta Xan Alkhat. Aurten Joanes

Arrosagarai, Ernest Alkhat eta 

Fermin Miura omenduko dituzte.

b Igandean, 15:30ean,

pilotalekuan.

MUSIKA

BAIONAProgressive Death Metal

gaualdia, ondoko taldeekin: Prop-

hetic Scourge; Fistule; Red Dead. 

bGaur, 21:30ean, Magneton.

BAIONABaionan Kantuz, Pierre

Ospital gogoan. 

bBihar, 11:00etan Lakarra plazan

eta 11:45ean auzitegi zaharrean.

BAIONAElectro, Hip-hop, Funk,

Soul, Reggae musikak DSF Party

eta Dirty South Family taldeekin. 

bBihar, 21:30ean, Magneton. 

BIARRITZBCUC taldearen afrikar,

soul eta punk-rock musika eta 

Bal du Samedi Soir. 

b Igandean, 19:00etan, Atabalen.

EZPELETAAtsulai abesbatza, 

Xalbador kolegioaren alde. 

bAsteazkenean, 21:00etan, elizan.

KANBOArraga abesbatza. 

bGaur, 20:30ean, elizan.

ZIBURUAguxtin Alkhaten kon-

tzertua. 

bUrriaren 25ean, 20:30ean, 

La Factory tabernan.

HITZALDIAK

BAIONA Jose Antonio Sistiaga

margolariaren hitzaldia Gaur artis-

ta taldeaz. 

bGaur, 18:00etan, Euskal

Museoan.

DONIBANE LOHITZUNEUrepele-

ko meatze erromanoak. Eric Du-

pre-Morettiren hitzaldia, Batzoki-

ko ostegunen karietara. 

bOstegunean, 19:00etan,

Dukontenian.

BESTELAKOAK

BAIONAPoints de Vue,street-art

festibala. Gaur, festibalaren herrix-

karen irekitze ofiziala. Erakuske-

tak, sorkuntzak, topaketak eta ini-

ziazioak. 

b Igandera arte, hiriko gune

desberdinetan.

DONIBANE LOHITZUNEArkitek-

tura modernoan murgiltzea. 

bBihar, 11:00etan, Alturan

karrikan.

HENDAIALehen Harria festibala.

Kale antzerkia, musika, zinema,

poesia eta zirkua, besteak beste. 

b Igandera arte, tren geltokiaren

auzoan.

UZTARITZE Izartxo taldearen 50.

urtebetetzearen karietara muntatu

kabalkaba bigarren aldikoz ema-

nen dute uztariztarrek. Sartzea, 12

euro. 

b Igandean, 16:00etan, Bilgune

pilota plaza (euria baldin

bada,ondoko asteburuan).

ANTZERKIA

AINHIZE MONJOLOSE Ildoka 

taldearen eskutik, Jendeak

antzezlana. 

b Igandean, 16:00etan, 

Laborantza Ganberan.

HIRIBURU Ildoka taldearen 

eskutik, Jendeakantzezlana. 

bOstegunean, 17:00etan, La Perle

gelan.

ERAKUSKETAK

BAIONA 1966, Gaur: euskal artea

frankismoaren garaianerakuske-

ta, Gaur taldeari buruz. 

bAzaroaren 4a arte, Euskal

Museoan.

DONIBANE LOHITZUNE Xabi

Soubeleten erakusketa. 

bGaurtik azaroaren 4a arte, 

Colibri Maya arte galerian.

HAZPARNE Irkus Robles-Arangiz,

Martine Vega, Arantza Saez de 

Lafuente eta Fuensanta Ruizen 

lanak. 

bUrriaren 27a arte, Chobirit gelan.

MAULEMonica Ugarten erakus-

keta, In Vitro. 

bUrriaren 27a arte, Hondarearen

Etxean.

ZIBURUGonzalo Etxebarriaren

erakusketa. 

bUrriaren 28a arte, ArteBideak

galerian.

Irudiab Zugarramurdi

Ilargi Oro saio berri bat
Sorginen museoan
Agurtzane Anduezak Zugarramurdiko Sorginen Museoan plantan eman

duen TZAren Oro erakusketaren karietara emanaldi berri bat eginen

dute urriaren 24an, asteazken arratsaldeko 5 orenetan. Irailean, Maddi

Zubeldia kantaria gomitatu ondoan, aldi honetan, Joxean Artzeren poe-

sia izanen da saioaren oinarria. GORKA RUBIO/FOKU

Euskaraldia.Azaroaren 23tik

abenduaren 3ra eginen den Eus-

karaldiaz azalpenak emateko bi-

deo bat plazaratu du Kanaldudek.

Zuzenean Zure Esku.Saioa Gas-

teiztik eginen dute gaur

20:00etan, drogen debeku politi-

kaz ariko dira Ai Laket elkartekoak.

Gaur. 

7:05.Bartzelonatik munduko pilo-

ta txapelketaren berri.

12:05.Ondaizuela saioa Xalbador

Egunaz.

Bihar. 

13:00.Munduko pilota txapelke-

tako finalak zuzenean.
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Iñaki Etxeleku Baiona

Biltzar nagusia iragan astean zuen
Baionako Mami Txula kultura-el-
karte-kafetegiak. Erronka: gune-
aren jarraipena bermatzea lagun-
tzaile gehiago bilduz. Truke taile-
rrak, etorkinen babesa, euskal
irakurketa taldea, kontzertuak,
antzerkia: askotariko jarduerak
proposatzen ditu. Halako leku bat
beharrezkotzat zeukan Claire
Berque proiektuaren sortzaileak
(Baiona, 1977). 
Zertarik etorri zen Mami Txula el-

karte gunearen sortzea?

Baionakoa izanki eta Baionan bi-
zi, ohartu nintzen ez zela horrela-
ko lekurik: lagunarteko leku bat,
kultura jarduera ezberdinekin,
non jendeek elkar edireten duten,
eta ez bakarrik trago edateko sal-
menta ostatuetan bezala. Elkarte
eta kultura gune bat. Zupeko Ar-
totekafez aparte, banekien ez zela
halakorik hiri erdigunean.
Nihaurk eskasa sendi nuen, eta
inguruko lagunek ere bai. Gure
solasetan genioen, gogo genuela-
rik arratsaldez dute baten hartze-
ko leku goxo batean, bortxaz os-
tatura joan beharrik gabe, ez zela.
Kultura-elkarte-kafetegiaren
ideia, berez, aspaldi buru gibelean
nuen. Beste anitz lekutan ikusirik
ari nintzen norbaitek egun batez
eginen zuela hemen ere; baina ez
zen heldu. Hola abiatu zen. 
Lehengo lanbidetik ikusi ze-

nuen kultura gizarte harremane-

rako tresna egokia zela?

Anitz urtez lan egin dut Paueko
Berlioz MJC handian [Gazte eta
Kultura Etxea]. Ousse des Bois 
auzo parean da. Auzoko herrita-
rrekin lan handia eramaten duen
etxe bat da. Zailtasun sozialetan
direnak bizi dira han. Kultura na-
hasketa handia bada, eta kultura
proiektuen bidez lan egiten du.
Auzoko gazte eta familiez ardura-
tzen nintzen, eta urte guziz bazen
festibal ttipi edo ikuskizun bat.
Ene lana zen kultura alternatibo
batzuei buruz eramatea; karrika
antzerkiaren bidez, demagun,
emeki-emeki antzerkira hurbil
zitezen eta parte har zezaten MJC-
ko kultura proiektuan. Hor ditut
ezagutu karrika antzerki konpai-
niak, artista orotarik, eta hor nin-
tzen ohartu jende nahasketa hori
interesgarria zela. 
Lan handia egin zenuten gunea-

ren irekitzerakoan?

Toki anitz bisitatu genituen, baina
denak oso garestiak ziren, hau
salbu. Herrira elkarteak erabil-
tzen zuen aitzin, eta nahi zuen el-
karte militanteen munduan geldi
zedin. Langabezian nintzen, sari

apal-apalarekin; beraz, ezin nuen
ene gain hartu alokairua. Lagun
sarean bidali nuen mezua ikuste-
ko nor prest zen hilabetero zer-
baixka emateko, eta aste bat bar-
ne, emaitza zinak etorri ziren
anitz lekutatik: Euskal Herritik
beretik, baina ere kanpotik. Hola
dugu lortu alokairuaren paga-
tzea. Ez genuen diru laguntzarik
eskatu, nahi baikenuen autoges-
tioan izan eta libre. 
Dirurik ez genuenez, dena gau-

za berreskuratuekin antolatu du-
gu; kafe koilaratik kanaperaino.
Eta abentura hasi zen. Ideia zen
jendeak jarduerak proposa zitzan;
beharra zuten artistentzat, elkar-
teentzat erabilgarria izatea. Ez os-
tatu egiteko, baina zinez truke tai-
lerrak, hitzaldi-eztabaida gaual-
diak eta abar. 

Berehala hasi ziren tailerrak?

Bai, segidan izan ziren jakintza
trukeko tailerrak proposatu zi-
tuztenak. Batek bazekien josten,
besteak marrazten, beste batek
gitarra jotzen. Molde jostagarrian
egin dira hastetik truke horiek eta
ez eskolarrak. Tailer anitz egin da

hola. Gero, egun batez lagun mu-
sikari batzuk etorri ziren kontzer-
tu baten egitera. Hiru argazki jarri
genituen gure Interneteko leiho-
an; ahoz aho zabaldu da, eta biziki
fite; zernahi artistak galdegin di-
gute etor zitezkeenetz. Alta, ez
dugu ez soinu, ez argi tresneriarik,

eta gune autogestionatu gisa ez
dugu ahalik artisten ordaintzeko;
beti emanaldi ondoko eskearekin
edo sarrera merkeak eginez or-
daindu ditugu. Baina arrakasta
harrigarria izan da. Artistek nahi
dute absolutuki etorri, baita zinez
giro bat, jendeak artoski segitzen

baititu emanaldiak. Era-
kusten du zinez bertako
behar bati erantzuten
ziola. 
Jende mota orotarik na-

hasten du guneak.

Baionan betidanik sutan jarri
naute diren bereizkuntza oso ar-
giek. Edo bazenituen ostatu aber-
tzaleak, edo eskuinekoak, edo
errugbilarienak eta abar, baina
jendea ez zen nahasten. Eskas
nuen gune bat non beatnikzahar
baten eta punk baten artean ger-

tatuko nintzen. Nornahi ongi sen-
tituko zen gune bat, errugbilaria,
auzoko amatxia edo gaztea. Eti-
ketarik eta bereizkuntzarik gabe. 
Eta ibili da?

Ibili da. Gaualdi batzuk izan dira...
adibidez, Xingar feria denboran,
Mohammed Boudjalal etorri zela-
rik bere taldearekin jotzera, trufa
keinu gisa diru istorio bat den fe-
ria horri. Bikaina zen, bazen jende
nahasketa bat! Mundu orotarik,
elkarren ondoan. Araiz hala segi-
tuko du, ez baita erraza; jendeek
beren usaiak badituzte. 
Etorkinei aterpea ere ematen

diezue. 

Erreferentzia gune bat bezala
proposatzen diegu, jakin dezaten
lasaitasun osoz etor daitezkeela
hona, deskantsatzeko edo. Ez da
ostatu bateko presiorik edari ba-
ten hartzeko. Norbaitek arratsal-
de osoa pasatu nahi badu deus
edan gabe, arrunt berdin zaigu.
Kafea eskainiko dugu. Nahi dugu
leku goxoa, beroa izan dadin, jen-
dea laketu dadin. Atherbea elkar-
tearekin partaidetzan lekua aur-
keztu diegu etorkinei, ezagut ze-
zaten. Geroztik, etortzen dira,
elkartzen dira eta funtsezkoa zai-
gu. 
Auzoari lotu gunea da, bestalde. 

Patxa plazaren birpentsatzeko la-
netan parte hartu dugu. Lan bere-
zia egin dugu baratzezaintza pun-
tuen jartzeko. Tailer, kontzertu
eta ikuskizunez gain, nahi zuten
elkarte guziak errezibitu ditugu
aurten. Martxoaren 8an, Aitzina-
ko gazteak etorri ziren film baten
hedatzeko; Arberoako ikastolako
burasoak ere komunikazio ez-
bortitzaz egin filmarekin; Notre-
Dame-des-Landesko ZADetik
[BBGtik] etorri jendearekin ezta-
baida gaualdi bat egin genuen.
Guk nahi dugu jendea elkar eta
nahas dadin, eta dirua ez dadin
oztopoa izan. Kidetza hiru euro-
tan jarri dugu; ikuskizunak ez
dira sekula bost euroz goitikoak. 
Biltzar nagusiaren erronka zein

izan da?

Laguntzaile behar larria dugu.
Hiru urtez eskaera emendatu zaio
Mami Txulari, eta prestakuntza
lan handia galdegiten du horrek.
Orain arte egiten nuen, kontratu
lagundu batekin bainintzen. Iku-
siz orain laguntzaile soila naizela
besteak bezala, eta ezin dudala
erritmo horretan jarraitu, helbu-
rua da jende gehiagok parte har
dezan funski, egunero, urte oso-
an. Jendeari hori aurkeztu diogu,
eta uzten diogu tarte bat pentsa-
ketak egin ditzan. Araberan iku-
siko dugu guneak bizirik segituko
duen edo ez.

«Nornahi ongi
sentituko zen gune bat
eskas genuen»

Claire Berque b Mami Txulako eramailea

Mami Txula kultura-elkarte-kafetegiaren geroa ez da bermatua, diru eta
laguntzaile eskasagatik. Alta, askotariko jarduera eta jendeen elkargunea
bilakatu da Pontrique karrikako 17.ean 2015eko azaroan sortu lekua.

I.E.

«Laguntzaile behar larria dugu.
3 urtez eskaera emendatu zaio
Mami Txulari, eta prestakuntza
lan handia galdegiten du»
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