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‘Itsasontziak eta gizonak’ izeneko argazki liburua argitaratu du Daniel Velezek b 1950eko eta 1970eko
hamarkaden arteko argazki bilduma bat osatu du argazkilariak Donibane Lohizuneko portuko biziaz 4-5
b
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Martine Bengoxea sotoko langilea arduratzen da gasnak ontzeko eginbeharrez. JOANES ETXEBARRIA

Zalgize-Doneztebeko gasna sotoa berrituko du kooperatibak,
lehen aldiz galdetu diru laguntza publikoekin eta finantzaketa
kolektibo bidez ekarpenak egin dizkieten pribatuei esker. 80
kideko kooperatibaren egoitza handituko dute, arauei egokituz.

Ekoizleen beharrei
egokituko diete sotoa
Joanes Etxebarria Zalgize

zinbestekoa zen Zalgize-Doneztebeko
gasna sotoa berritzea. Hala onartzen
dute beren gasnak
han ontzen uzten dituzten ekoizleek, administratzaileek eta kooperatibako langile Martine Bengoxeak ere: «Lekua eskas da, eta
hozkailu sistema ez da egokia.
Sistema berriarekin hezetasuna
mantenduko da, baldintza hobeak ezarriz gasnak ontzeko».
25 urte ditu Etxeko Gazna kooperatibaren gasnak ontzeko sotoak Donezteben. Lehenago, lauzpabost ekoizle zuberotarrek horietariko baten etxean biltzen

E

zituzten gasnak, han ontzen uzteko. Historia luze horretan, 130 bat
laborarik baliatu izan dute sotoa.
Gasnak ontzeko denbora anitz
behar da, eta, kooperatibari esker, lan hori eginaraz dezakete
laurogei kideek.
Praktikan, berrogei bat dira sotoak dituen bi geletan gasnak dituztenak. Batean autokontsumorako, bestean komertziorako.
Gasna saltzen dutenen artean da
Yann Vaugon, Atharratzen plantatua den laboraria, kooperatibako kopresidentea: «Nirea bezalako etxalde txikietan esne kantitate gutxi egiten dugu, esnetegiek ez
ligukete bilduko ere, eta, gainera,
salneurria ikusirik hil ala bizikoa
da gasna egitea». Kooperatibaren

iraupenerako ere, hil ala bizikoa
bilakatu da obrak egitea, haren
erranetan: «Ekoizleen geroz eta
eskaera gehiago dugu, eta ezin ditugu hartu. Jadanik sotoa baliatzen dutenek ezin dituzte gasna
guztiak ekarri; batzuk etxean gordetzera behartuak dira».

Ekoizle berrientzat lekua
Pierre Jaragoihen laborari altzürükütarrak sotoa baliatzen du,
baina beretzat baino gehiago,
gazteentzat iduri zaio ezinbestekoa lan tresna berritzea. Ikusten
du gazteak, oharturik gasnetan
eskaera badela, ekoizpen horretara interesatzen direla, baina
Doneztebeko sotoa ez dela egokitua: «Oraingoz, badira, segur, lau

edo bost gazte jinen baitira gasnak ekartzera. Ez da aski leku,
hori segur da. Mekanikak oro zahar dira, panan gelditzen dira, orduan ez da aisa lanean aritzea».
Diru bilketa kanpaina abiatu zutenetik, hozkailuekin berriz ere
arrangurak ukan dituzte.
Obren beste parte bat gela berri
baten eraikuntza izanen da, orain
arte ez bezala gasnak luzaz ondu
ahal izan ditzaten. Vaugon: «Jadanik egin dezakegu baina baldintza txarretan, eta bidean gasna
anitz galtzen ditugu». Martine
Bengoxea, kooperatibako langilea, gasnak ontzeko prozesua egiteaz arduratzen da: «Lehen hilabetean erregularki garbituak eta
itzuliak dira, bi aldiz astean. Aitzinatu arau arten arteko epeak luzatzen dira», dio.
Gasnak luzaz utziz gero, hezetasunik ez bada gasnak «harriak
bezala» gogortzen omen dira, Jaragoihenek dioenez. «Nik baditut nire bezeroak, horiek ez dute
halakorik nahi. Baina hirietan
saltzeko esneki saltegiekin aritu
behar da, eta haiek urte batez zaharturik diren gasnak behar dituzte. Hori eskaintzeko behar da
idorrarazteko maneran izan. Gela
ona izan behar da, behar dute baratxe idortu».
Yann Vaugonek argumentu
komertziala ere ikusten dio gasnak luzaroan atxikitzeko gela ho-

rri: «Urte osoan gasnak atxikiz ez
diegu bezeroei gehiago erranen ez
dugula gehiago gasnarik eta beste
nonbait bilatu behar dutela. Mendiko eta etxaldeko gasnak urte
osoan saltzen ahalko ditugu».

Ekoizpen eskola
Etxeko Gazna kooperatibak berezitasun bat ere badu, osasun zerbitzuek «salbuespen gisa» onartu zietena: autokontsumorako diren gasnen gela. Sotoaren historian, Vaugonek oroitzen duenaz,
anitz izan dira beren gasnak gela
horretatik bestera pasatu izan dituztenak: «Gasnak berentzat egiten zituzten, eta horietarik batzuek eskaera bazela oharturik,
komertzializatzeko egiten hasi ziren». Gazte batzuen kasuan, gasnak egiten ikasteko balio izan du
autokontsumorako gelak.
Lehen aldiz eskatu dituzte diru
laguntzak udaberrian abiatzekoak diren obrak egiteko. Duela
zortzi urte iritsi zen kopresidentearen harridurarako, «ez zuten sekula deus galdetu lehenago». Pribatuengana ere jo dute, Internet
bidez, eta ongi joan zaie.
Sotoaren sortzailea gasna industrial egile bilakatu bazen ere,
Donezteben kalitatea eta kantitate apalak mantentzeko hautua
«argia» da, Vaugonek dioenez.
Gainera, gasna biologikoak egiteko agiria ere espero dute orain.
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Ez dute denek
larrazkena hain
urria Elkargoko
laguntzen aldetik
Urriaren 23ko Euskal Elkargoko Batzorde
Iraunkorrak udazkeneko diru laguntza
batzuk bozkatu zituen b Zenbait sailetan
hartu dira erabakiak
Iñaki Etxeleku

Eskumenka, diru laguntza orotarik bozkatu zuen Euskal Hirigune
Elkargoko Batzorde Iraunkorrak
joan den urriaren 23an. Aurrekontu orokorreko erabakiez haratago, laguntza gehigarrien
trenkatzeko ahala du batzordeak.
Unibertsitate, laborantza, kultura
edo ingurumen sailetako zenbait
erabaki hartu ziren azkenekoan.
Hirurogei bat hautetsik parte
hartzen dute batzorde horretan.

Unibertsitatea
Lehengo Bokale eta Bidarte arteko Euskal Kosta-Aturri hiri elkargoak bazuen jada goi mailako irakaskuntzan parte hartzeko eskumena. Euskal Elkargoari zuzenki
etorri zaio eskumena, ondorioz.
Lehen bezala segitzen du tokiko
unibertsitate egituren diruztatzen.
Iaz, 100.000 euro eman zizkion
UPPA Paue eta Aturrialdeko Unibertsitateak Baionan duen egiturari. Aurten berrituko du laguntza bera. Halaber Bidarteko Estia
ingeniarien formakuntza zentroari ematen zion 70.000 euroko
laguntzarekin. Haatik, ez dira
gehiago ageri Bordeleko Unibertsitateari zihoazkion 22.000
euroak.
Bizkitartean, formakuntza berriei begirako deialdi bat zabaldu
du Elkargoak, 220.000 euroko
moltsa jarririk. Finkatu duen
Unibertsitate Garapenerako Eskemari jarraikitzen zaio deialdia.
Eskemaren helburuen artean:
2022rako 8.000 ikaslera heltzea
Ipar Euskal Herrian, eta Akitania
Berriko ingeniari formatzaileetan
bigarren poloa bilakatzea. Horretarako, lau ildo finkatu ditu erakundeak lehentasunetan: «Lanbide lizentzia berrien sortzea lizeoekin harremanetan», baita

«ibilbide batetik besterako zubi
liratekeen formakuntza berrien
sortzea» ere; «enpresa izpirituaren indartzea» ere aipatzen du
helburuen artean. Teknologia
Unibertsitateko sail berrien irekitzeko egitasmoan, lurraldean
aurkitzen ez diren formakuntzen
irekitzea aipu du, «baxo ondoko
eskaintza anizteko». Trebakuntza ibilbide berriak gogoko lituzkete eskema horretan, «trantsizio numerikoek eta energetikoek
ofizio eta formakuntzetan dituzten ondorioak kontuan hartuko
dituztenak».
Egutegi bat finkatu du Euskal
Elkargoak, ildo horien araberako
proiektuen aurkezteko. Oraindik
goiti, 2019ko martxoaren lehenera arte, eta «Ipar Euskal Herriko
lurraldean ezagutuak eta plantatuak diren goi irakaskuntzako
formakuntza ikastetxeek bakarrik» dute aukera deialdian parte
hartzeko.

Elkargoak bidean du
220.000 euroko
aurrekontu bat
goi irakaskuntzako
sail berrien irekitzeko
Goi irakaskuntzan, beti, ikerketa hitzarmen berriak bozkatu
ditu Euskal Elkargoko Batzorde
Iraunkorrak. UPPAko ikerketa
laborategiek, denetarat, 165.000
euro eskuratu dituzte. Ttipiena,
Iker zentroak (30.000 euro),
«Eleaniztasunean berezitua litzatekeen Ipar Euskal Herriko ortofonia eskola bati buruzko ikerketa» batentzat. Estiako bi ingeniaritza tesirentzat, 180.000
euroko laguntza, eta, Baionako
Arte guneari loturik, EHESS eta
CNRS erakundeei 60.000 euroko
laguntza Europako Batasunaren
barneko musika, migrazioak, lurraldeak deitu ikerketa baterako.

Kotte Ezenarro kontseilari delegatua, Jean-Rene Etxegarai Elkargoko buruaren ondoan. NAHIA GARAT

Iker zentroak, bestalde, 10.000
euro gehiago eskuratuko ditu
Dauphin itsasontziko euskarazko gutun trukaketaz dokumental
proiektu baten egiteko.

Laborantza
Ekonomia, laborantza, arrantza
eta hazkurri industria sailean,
ohiko aurrekontutik aparteko laguntza multzo bat bozkatu zen
iragan urriaren 23an.
ELB laborari sindikatuaren inguruko egitura zenbaitek uzta
ederra izan dute olde horretan.
Izen bereko feira eta besta antolatzen duen Lurrama elkarteak
20.000 euroko diru laguntza eskuratu du Elkargotik. Horiek
gehitzen zaizkie Akitania Berritik
bildu 20.000 euroei, Pirinio
Atlantikoetako Departamendutik jin beste horrenbesteri (20.000
euro), eta udalerrietarik jin
14.000 euroei.
Lurzaindia elkarteak, berriz,
10.000 euro erdietsi ditu «2018.
urterako, laborantza lurren zaintzan eramaten dituen egintzentzat». Herriko Haragia elkartea
ere lagundua izanen da, 5.210 euroko «ezohiko laguntza» bat dela
medio, «behi haragi markaren
garapenerako». Manex ardi buru
beltzaren begiratzeko eta hobe-

tzeko lanetan ari den Buru Beltza
elkarteak ere 5.970 euroko laguntza bildu du. Azkenik, EHKolektiboak 5.000 euro izanen ditu
«Euskal Herrian agroekologiaren
garatzeko eramaten duen lanaren» sustatzeko.
Laborantza sailean beti, beste
egitura bat saritu du Euskal Elkargoak: Paueko Pirinio Atlantikoetako Laborantza Ganbera.
39.404 euro eskuratuko ditu
«Ipar Euskal Herriko lurraldean
laborantzaren garatzeko 2018an
eraman egintzen alde».

euro gostako dena. Zenbait diruztatzaile sartzen dira hitzarmenean. Euskal Elkargoa, Arcachongo
Haraneko Sindikatua, Aturri-Garona Ur Agentzia eta ikerketak
egiten dituzten Bordeleko Unibertsitatea eta Bresteko Ifremer,
besteak beste. 2016ko irailean
hasi zen hitzarmena, eta, «lortu
emaitzak hobetu behar direnez,
erabili metodoaren optimizatu
eta hobetzeko», hitzarmena beste hamalau hilabetez luzatzea
erabaki da.

Kultura
Urak
Irail bukaeran, uraren kalitateari
buruzko udako bilana egin zuten
Euskal Elkargoko itsasaldeko hirietako auzapezek. Halabeharrez
gertatzen diren euri erauntsi aldiez kanpo, itsas uren kalitate
gero eta hobea aipatu zuten, baina aitortu zuten euria delarik berehala gaizkontzen dela.
Elkargoak 100 milioi euro
xahutuak ditu jadanik ur garbitzeko muntaduretan. Azken Batzorde Iraunkorrak gaiari lotu
programa baten luzapena bozkatu zuen: «Gorotz kutsaduraren
jatorriaren atzemateko Bac Trac 1
ikerketa hitzarmena». Hiru urteko programa, denetarat 1.275.980

Kultura sailean diru laguntza
batzuk bozkatu ditu, azkenik,
Batzorde Iraunkorrak. Nahasmahas zerrendaturik: Xarnegu
Egunari, 6.000 euro; Bidache
Culture elkarteari, 2.000 euro,
Bidaxune aldeko lau gertakariren
antolatzeko; Pinpulka elkarteari,
3.000 euro, izen bereko karrikaantzerki jaialdirako; Errobi eremuko musika eskola den Musikas elkarteari, 8.000 euro,
Mugak gertakariaren antolatzeko; Hiriburuko Pastorala elkarteari, 10.000 euro, pastoralaren
diruztatzeko.
Oro har, 38.200 euroko moltsa
erabili da kultura alorreko laguntza horietarako.
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Ezker: Donibane Lohizuneko portuan, atun lehorreratu berriak, 1960ko hamarkadan. Eskuin: zenbait emazte sare arrimatzen, 1970eko harmarkadan. JEAN ETA DANIEL VELEZ

Iñaki Etxeleku Baiona

hristian semeak Urruñako
supermerkatu
bateko kultura
espazioan antolatu erakusketa bat izan zen Itsasontziak eta
gizonak (Zortziko argitaletxea) liburuaren abiapuntua. Zortziko
argitaletxearen sortzaile eta eramailea da Christian Velez, eta aitaren lanaz liburu bat plazaratu
zuen duela urte bat pasa: Argazki
bat, istorio bat. Horren aurkezpenari loturik zintzilikatu zituzten
Daniel aitaren argazkiak. Horien
artean, Donibane Lohizuneko
portuko lehengo argazki pare bat
bazen; eta jendeari gustatu.
Gehiago ezarri, eta erakusketa
portuari buruzkoa bilakatu zen
osoki. Arrakasta ikusirik deliberatu zuten liburua argitaratzea.
Horretarako, babesle bat bilatu
eta diru bilketa abiatu zuten.
Aski, argitaratzeko gisan.
Arrantzaz bizi zen Donibane
Ziburuko portuaz oroitzapenak
dituzten adineko jendeak badira
oraino, eta portuko lanetan ibili
lehengoen ondokoak. Urruñako
erakusketa denboran, emazte bat
etorri zen ikustera. Liburuan sartu argazkia bada La Sirene deitu
itsasontziarena. Porturatzen ari
da ontzia, zortzi arrantzalerekin.
Bizpahiruk irria atera diote argazkilariari, eta ontziak itsaslamina
bat du marrazturik zurean. Erakusketara etorri emazteak Velezi
salatu zion hark zuela margotu.
Halakoa da Sud Ouestkazetako
argazkilari ohia, argazki batekin
mila istorio dauzkana. Itsasontziak eta gizonak ere dena istorio
da, iruditan. Istorioak eta Historia. Lehengo arrantza eta portuko

C

Antxoaren lehorreratzea, 1970eko harmarkadan. DANIEL VELEZ

‘Des bateaux & des hommes’ (Itsasontziak eta gizonak) argazki bilduma argitaratu
berri du Daniel Velez argazkilari-kazetariak, Christian Velez bere semearekin, Zortziko
argitaletxean. 1950eko eta 1970eko hamarkaden arteko Donibane Lohizuneko
portuaren argazkiak dira, arrantzaren inguruko biziaren lekukotasun azkarrak.

Zinezko portu bizia zuen
Donibane hartaz oroitzeko
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biziaren Historia bat, argazkitan
bildurik. Bigarren mundu gerla
ondoko argazkietarik 1970eko
hamarkadaren hondarrera arte
doan garai bat kontatzen dute.
Lehenbizikoak Jean Velez aitarenak dira; ondokoak, Danielenak.
Orduko ontziak porturatzen,
atun gotorrak eskuz lehorreratzen, desagertu diren zurezko

Orduko lurrunontziak,
arrantzaleak, sare eta
kontserbategietako
emazteak, grebak ageri
dira argazki bilduman
sardina kutxak, arrain salmenta
portuan berean zernahi jenderekin, irudimenean errotuak diren
arrantzale zainartak, boneta buruan, ontzitik argazkilariari so.
Gizonak bai, baita emazteak ere.
Eta, galdera egiterakoan, akatsa
aitortu du argazkien egileak berak. Izenburuak ahantzi ditu argazkietan agertzen diren emazteak: arrain kontserbategi garaiko
mobilizazioetan; fabrika geletan
dozenaka emazte langile lerrokaturik, lanean; portuan, sare josten
ari.
Iraty ontziaren argazkiak beste
kontakizun bat dakar berekin.
Urruneko arrantzarena. Iratyontzia alimaleko ontzi izozkailuduna zen, arrantzontziek ez zezaten
gehiago portura sartzerik izan,
arraina freskoan atxikitzeko. Jose
Basurko orduko portuko arduradunak erosi zuen. Donibaneko
portuko kai muturrean sartzen
ari ikusten da. Iduri eta doi-doia
pasatuko dela, hain da handia.
Kaitik, jendea so. Ontsalaz ez zen
Donibane Lohizunen lehorreratzen, baizik eta Baionan. Hara
ekartzen zituen metatu arrain guziak. Baina ontziaren nagusiak
nahi izan zuen frogatu Donibaneko portura sar zitekeela. Parioa
bururaino eramateko, behar izan
zituzten portuko beste itsasontzi
guziak kendu; hots, portua hustu,
Iraty oha zedin. 1960ko hamarkada zen.
Arrantzarekin portuan mugimendu anitz zen aroko irudiak
dira. Kuriosak kutxak arrainez
ihaurri zetozen itsasontzien ikustera heldu ziren garaia; haurrak
arrain artean josteta ari zirena,
arrantzaleengana hurbildurik
ahurtara bat antxoa poltsarekin
etxera itzuliko baitziren gero.
Oroitzapen horiek zituzten finkatu argazkitan Veleztarrek, eta albuma bizi horren transmititzeko
tresna osagarri gisa ikusten du
Daniel Velezek berak. Itsas Begia
elkarteak eta Mikel Epaltzak egin
oroimen lan «ikaragarriaren»
osagarri.

CHRISTIAN VELEZ

«Hau argazki
bilduma bat da,
sinpleki, jendea
oroit dadin»
Daniel Velez b Argazkilari-kazetaria
Francoren garaiak, GALen aferak, kirolak,
arrantza. Orotarik segitu du Daniel Velezek
bere argazkilari ibilbidean. Beti erne dabilen
kazetariaren sena atxiki du egunerokoan.
I. E. Baiona

Joseba Elosegi sutan Atanon,
GALeko atentatu ondokoak... Kazetaritza odolean duen 80 urteko
argazkilaria da Daniel Velez (Donibane Lohizune, 1938), begi-belarriak beti erne, argazki tresna
beti besapean dabilena.
Itsasontziak eta gizonak liburuan, buruak, gorputzak, egoerak, lekuak ageri dira. Portuko
biziaren lekukotasunak.
1965-70 arte, ikuspegi orokor batzuk dira. 1965etik, Sud Ouest
egunkariko berriemaile nintzen
Donibane Lohizunen, baina Ipar
Euskal Herrirako ere bai; orduan
ez baitzuen argazkilari finkorik.
Nire tailerra banuen, argazki garapenak egiten nituen, eta erreportaje egiten hasi nintzen. Gauzak zehaztuz joan nintzen. Nahi
baduzu, kazetaria heldu zelarik
Donibaneko portura erreportaje
baten egitera arrantzaz, erranahirik gabeko ikuspegi bat egiteko
ordez, hasi nintzen tinkatzen,
hurbilenerat. Kazetariak elka-

rrizketatzen zituen jendeak, haren ondoan egoten nintzen, entzuten eta argazkia ateratzen. Jendearekin mintzatzen egoten ginen. Gaur egun ere egiten duzue,
artetan, kazetaria eta argazkilaria
elkarrekin joatea, baina kazeta
hartzean berehala ikusten da hala
izan denez. Egia da irudi jario
etengabearekin, egun, istantean
bidali beharrarekin, kalitate ez
hain handiko irudiak ikusten direla, bereziki telebistan. Horiek
hola, ez zen baitezpada hobeki lehen. Menturaz interesgarriago.
Gutiago egiten genituen. Donibane Garazirat joaten zinenean gasnaz idazteko, eguna iragaten zenuen han; arras goxo zen. Gaur
egun, goizean badoaz Behorlegiko usategietara, eta arrastirian pilota partidara Biarritzera. Jendeengandik doi bat hurbilago ginen.
Zuek toki onean zarete [BERRIAren
egoitza Baionan], erdigunean.
Aurpegiak, ontziak, arrain salmenta. Hain zaharrak izan gabe,
euskal arrantzaz dugun irudimenera garamatzate argazkiek.
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Mikel Epaltzak egin Altxa Muti- sorbaldatik dilindan, balekibale.
llak lanaren osagarri dira. Altxa Beti irudi baten barrandan.
Mutillak dokumentu zoragarria Euskal Herrian gertatzen denak
da, zinezko bizi bat baitzen or- interesatzen bainau. Ene ibilbidea
duan. Gaur egun ez da deus! Ez da hemen egin dut, eta zernahi gauza
porturik gehiago Donibane Lohi- gertatzen da. Adibidez, hasieran,
zunen. Batek galdegiten didala- lasterka joaten nintzen euskal
rik: «Nora hoa, portura?». dantza balleten ikustera. Sortzai«Ezetz, aparkalekura!» erraten lea zen, eta bazen argazkirako
diet. Zer geldituko da portu horre- bazka. Alabaina, egun, jendeak
tan? Itsas belarrak baizik ez dira bere sakelako telefonoan ikusten
orain. Eta ongi da, mugimendu ahal du ikuskizun batera joan lazerbait sortzen baitu; ontziak gun batek bidali irudia.
Duela bi egun Irundik heldu
ikusten dira kai hegian. Ez da atuna, baina irudika dezakegu. Doni- nintzela entzun dut irratian kabaneko portuan ez da bizirik mioi bat su lotu zela autobidean,
gehiago. Nik uste dut bizia berriz Donibane Lohizune Iparreko jalgi
sortu daitekeela. Duela
zenbait urte aulki batzuk «Ez da porturik gehiago.
ezarri zituzten; zaharrak Batek galdegiten didalarik:
joaten ziren jartzera. Bai- ‘Nora hoa, portura?’. ‘Ezetz,
na hara —eta adierazga- aparkalekura!’ erraten diet»
rria da—, ez dira itzuliak
porturat buruz, baizik «Erredakzioetan jarri kafe
eta tren ttipiari begira. mekanikek hil dute kazetaritza.
Hiruzpalau ontzi dira Lehen, kafea nahi bazenuen,
arraina zuzenki saltzen kanpora joan behar zenuen»
dutenak, baina Ziburun
saltzen dute; zergatik ez dituzte bidean. Jaldaiko lan eremuan ninbederen bi mahai jartzen Doniba- tzen, autobide gaineko zubira joneko portuan, bizi zerbaiten an naiz, eta ez dut deus ikusi; kexu
nintzen irratikoengatik. Izan baekartzeko?
Altxa Mutillak-en bilketaren litz, zer eginen nuen? Argazkitan
hartu. Zertarako? Deusetarako ez.
osagarri, beraz?
Ez da liburu osoa. Horretarako Informazioaren bila beti.
bada Altxa Mutillak. Hau, sinple- Kazetaritza hil dute erredakzioeki, argazki bilduma bat da. Jendea tan jarri diren kafe mekanikek.
oroit dadin; hori ezagutu dute- Lehen, kafea nahi bazenuen, kannek, argazkiak erakutsiz, erran pora joan behar zenuen, eta ez
dezaten: «Ikusten duzu, hori ba- baitezpada beti ber ostatura. Hiru
zegoen!». Halakorik ezagutu ez kafe egunean, bi trago, bost ostaduten arra-haurrei amatxik era- tu. Bortxaz, zerbaiten berri jakiten
kuts diezaien. Oroit daitezen duzu. Hurbileko kazetaritza bat
amatxik arrain fabrikan lan egin egiten genuen. Gaur egun, zuek
beste ahal batzuk dituzue. Ez gezuela.
Bi argazki bildumaren hesteko: nuen sakelakorik. Hitzorduak
ezker, txuri-beltzean, portuko ematen genizkion elkarri, goizeko
langile grebalariak, CRSek pu- seietan. Deitzeko, kabina bat bilasaturik. Eskuin: arrain fabrikako tu behar genuen, edo ostatuetan
sartu. Reduit plaza ondoan [Baiogela hutsa, utzia, koloretan.
Fabrika hetsian erakusketa bat nan], bazen ostatu bat, eta eguneegin nuen, 2000. urtean, gela ho- ro joaten ginen. Ondoan, Poliziarretan. Zortzi egun berantago, ren informazio zerbitzuen egoitza
hautsi zuten eraikina. Lehen egu- bazen. Gizon bat jausten zen autonean, emazte xahar bat etorri zen, busetik egunero, eta ostatura sareta luzaz egon zen argazkiei so. tzen. Nagusiek igorria, hain segur.
Biharamunean, berriz hor zen. Bai baikenekien informazio zerbiOndoko astean, berriz. Laugarren tzuetakoa zela, zernahi galdera
aldian galdegin nion: ‘Barkamen- egiten genizkion, eta egun batez
durekin, gaiak interesatzen zai- lekutu zen. Irrigarria zen.
G7 izanen baita. Eleketa ari gitu?’. Banuen argazki bat non portuko gizon bat ageri den, hari so nen joan den egunean kazetari
polizia bat eta gibelean 40 bat ur- batekin, eta erraten dit ezinbizia
teko euskal emazte bat, ile kixku- izanen zela, Biarritz guzia hetsia
rrekin; eta erraten dit: «Ni naiz izanen zela. Erraten diot: «A ba,
hor!». Harrigarria! Luzaz egon apartamentua atzemana dut. Hogara solasean; denetaz oroit zen. tel du Palais parean, hiru egunez
[Jakes] Esnalen ama ere bazegoen egoteko han berean. 300eko armugimenduaren buruetan; CGT- gazki makinarekin, gehi biderkako sindikalista zen. Pentsa, 22 tzailea, 600ekoa; apartamentu jakontserbategi baziren orduan. bearekin adosturik, bi egunez
nahi dituzun argazkiak oro egiten
Bakarra gelditzen da egun.
80 urtetan beti ibilki zara tresna dituzu».
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R
IRITZIA
Diakite
Euskaldunen plazako etorkinen laguntza kolektiboa

Ezin itzalizko
jendetasuna
iakite kolektiboan
bilduak gara norbanako eta militante elkartasun taldekook,
gure leihopeetan gertatzen ari
den drama humanitarioak okaztaturik; Euskaldunen plazakoak,
besteak beste.
Etorkinekin kolektiboaren ildo
beretik goaz, jada bi urte hauetan
lanean ari dena errefuxiatuak elkartasunez errezibitzeko. Zeren,
bai, errefuxiatuak baitira, mugitzera behartuak, beren herriaren
uztera behartuak direnak. Bai,
Euskaldunen plazan, egunero
berrogeita hamarnaka ezagutzen

D

ditugun iheslariak dira. Emazteak, bost eta hamasei urte arteko
haurrak, eri diren jende batzuk,
pertsegituak eta gerlak makatu
jendeak, mendebaldeko «demokrazia handien» politika kolonialen biktimak.
«Demokrazia handi» horiek
ardura bat bestearen gain ezartzen dute, jende biziekin jokoan
ari balira bezala, «munduko miseria guztia errezibitzen ahal ez
dugula» aitzakiatzat erabiliz.
Baina, zein da aipatzen duten miseria, ez bada berek sortu dutena.
Ikusiz estatuek ez dutela deus
egin nahi, herritarrok erabaki

dugu egitea, gure heinean. Horrek gaitu egunero, arratsero,
gauero elkartzera sustatzen errefuxiatuen laguntzeko, fermuki
sinisten dugun printzipio bat dugula akuilu: haurridetasuna.
Haurridetasuna da, bai, hemen jokoan. Konstituzioko oinarri handi hori, Herou jurisprudentziak ezaguturik dagoena
2018ko uztailaz geroztik.
Hamarnaka gara —zenbait
aldiz guti batzuk— talde ingurukarian gabiltzanak; jantziak,
janaria bildu eta banatzeko,
Paris, Bordele ala Naonederako
autobus baten peskizan, Euskaldunen plazatik iragaten baizik
ez diren pertsonentzat. Baina
batzuetan, badira txartelik gabe
gelditu direnak, mugalari sareen
jukutriaz zakuan sarturik. Afrika, Mediterraneoa zeharkatu
ondoan, poliziaren bortizkeria
jasanik Maroko eta Espainia
arteko mugan, bizpahiru gau
egon behar dute maiz beha,
hozturik, jantzi berorik gabe eta
sabela hutsik. Hauen artean,
ñiñiak eta haurrak badirelarik.
Suerte gehien izan dutenek
Hego Euskal Herriko gure lagu-

nak aurkitu dituzte; baina ez
denek.
Laguntza materiala eta juridikoa ekartzen diegu, ordainik eskatu gabe. Baina zinezko partekatze eta haurridetasun momentuak bizi ditugu. Anitz elkartu
dira berehalako aterpetze eta laguntza sare horretan, ahulenen
gerizatzeko; gau bat beroki iragateko doia izan dezaten, ohe batean, eta ez lurrean Euskaldunen
plazan. Egunero, arratsero, gauero biltzen gara harrera egiteko
jantzi bero eta janariarekin.
Aholkuak ematen dizkiegu asilo
eta haur geriza eskubideen bermatzeari buruz; haien autobusaren zain egoten gara haiekin. Solasean egoten gara haiekin eta
migrazio ibilbidearen izugarrikeria ikusten dugu bidenabar. Bortizkeria, prostituzio behartu istorioek, torturek sumindurik uzten
gaituzte etengabe.
Halakoen parean, haurridetasuna dugu arma bakarra. Baina
ez da aski. Munta handikoa eta
premiatsua izanagatik, haurridetasun horrek agerian uzten ditu
botere publikoen gabeziak eta
hutsegiteak. «Auzapez jaunak

Herriko Etxeko banku txartela
ez baldin badu ere», [Marc
Ameztoi] bere kabinete buruak
erran digun moduan, berehala
zerbaiten obratzeko ahalmena
badu. Ez dezagun ahantz, hain
preziatzen duen euskal jendartean berean, anitz jende erbesteratuak, errefuxiatuak direla, edo
izan direla.
Ondorioz, botere publikoei eta
herritarrek bozkatu hautetsiei
den mendreneko kuraia eskatzen diegu, urgentziazko aterpeak ireki ditzaten iragaten ari diren jende horientzat, molde
iraunkorrean eta funtsezko eskubideen errespetuan. Laguntza
materiala horni dezaten errefuxiatuen oinarrizko beharrei buru
egiteko. Iheslarien zinezko harrera duin bat plantan eman dezaten. Sumindura kolektibo hori
helaraz dezaten botereko arduragabeenganaino. Arte horretan,
ezin itzalizko jendetasunaren aldeko borroka jarraituko dugu. Ez
duda, zatozte guregana!
(Urriaren 18ko elkartasunezko
elkarretaratze-kanpamentuan
irakurri testua).
Erredakzioan itzulia

«Hirigintzan ohartu gara
ez genuela hola segitzen ahal,
bereziki ikusiz gure herriko
biztanle kopuruaren eta
egoitzen emendaketa»

Irudia b Baiona

Filipe Aramendi
Elgarrekin Urruña Berpiztu taldeko kidea

20
ESKOLAN BIOLOGIKOA IZATEKO JARRI XEDEA, EHUNEKOTAN
Iragan urriaren 2an bozkatu Laborantzaren eta Hazkurrien Legeak
%20era heltzeko helburua finkatu du janari biologikoaren aldetik, eskoletako jantegietan, 2022rako. Biozkaria, Ipar Euskal Herriko eta Biarnoko
hazle ekologikoen elkartea, prest agertu da bere aldetik elkarlanaren garatzeko. Zazpi urte hauetan, 35 jantegirekin lan egin dute elkarteko bederatzi behi hazleek.

Bortizkeria sexisten kontrako taldeak
bat egin du azaroaren 24ko deialdiarekin

Etorkinen aterpea zabalik Lesseps kaian
Joan den astelehenean ireki zuten Baionako Herriko Etxeak, Diakite kolektiboak eta laguntzaile guziek Euskaldunen plazara egunero heltzen ziren etorkinen aterpea. Aturriren eskuin hegiko Lesseps kaian da, lehengo hiriko Gizarte Ekintzarako Zentro hutsean. Apairuen eskaintzeko jateko txokoaz gain, lo egiteko gelak ere apailatu
dituzte, eta dozenaka herritarrek eman jantzi eta pusken biltegiak. Halaber, autobus geltokia hara mugitzea erabaki du Baionako auzapezak. ISABELLE MIQUELESTORENA

BAIONA b Nous Toutes mugimenduak elkarretaratzera deitu du heldu
den azaroaren 24ko #metoo eta #balancetonporc duela urte bateko
salaketa oldearen ez erortzera uzteko gisan. Ipar Euskal Herriko Bortizkeria Sexisten Kontrako taldeak, «emazteek pairatzen dituzten
bortizkeriak salatzeko asmoz, Gu Emazte Oro/Nous Toutes mugimenduan sartzea erabaki du». Taldeak honela dio: «Azaroaren 24ko ibilaldiak oste handiko kontzientzia pizte baten abiapuntua izan nahi du,
baita norbera eta denen inplikazioa erakusteko une azkarra ere».

%

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.
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Irudia b Armendaritze
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BIARRITZ Hirugarren Euskal Hi-

tzorduak: Kukai dantzaren Erritu;
Bilakaren Saio Zero; Aukeran taldearen Aukeran 20 urte.
b Azaroaren 5, 7 eta 8an, 20:30ean,
Kasinoko antzokian.

KANTUA
BAIONA Nazioarteko lehen koru

jaialdia: Kinokai Youth (Japonia);
Ateneo Chamber, Singers de
Manila (Filipinak); Salt Lake,
Vocal Artists (AEB); Euskal Herriko
400 koru kantari.
b Gaur, bihar eta igandean,
antzokian eta katedralean.

Gaur
21:00. Blai gazteen saioa.
Bihar
11:00. Hurbiletik.
23:00. Hertzetan musika saioa.
Etzi
14:00. Hitzaldia.
20:00. Herenegun.

Gaur
19:05. Aitzur eta Jorra.
Bihar
11:05. Ondaiziela.
18:00. Kirol magazina.
Etzi
12:00. Berrisaila.
19:00. Adi emanaldia.

GETARIA Bihotzez eta

Les Contretemps abesbatzak.
b Bihar, 21:00etan, elizan.

Azken ‘Distortsioen
munduan’ emanaldia
BBAX taldearen inguruan bildu kantari-musikarien Distortsioen munduan
proiektuaren azken emanaldia antolatu du Ortzaizeko ikastolak. Gaur
iraganen da kontzertua, Armendaritzeko gelan, 19:30ean. Mirentxu
Agerre, Marie Hirigoien, Pantxix Bidart, Jurgi Ekiza, Allande Etxeberri,
Xendarineko Ahizpak, Paxkal Irigoien, Xebaxtien Desgrans eta Paxkal
Indok osatzen dute taldea. Sartzea, 10 euro. BBAX

BERTSOA
DONIBANE GARAZI Taldekako

Xilabaren kanporaketa: Otsoaren
7 Umeak eta Kontrabanda.
b Bihar, 19:00etan, Luisenean.

BAIONA Domes Session #2:

Duologue With Sila, 22H22,
Bryton Beats, Osir Yuki eta Fat Pac.
b Gaur, 21:30ean, Magneto
casematean.
BIARRITZ Metal gaualdia:

HENDAIA Xilabako kanporaketa:

Sasi Bertsolariak eta Tirrit.
b Bihar, iluntzean, Bakarxoko
ostatuan.

MUSIKA

Aborted, Cryptopsy, Benighted
eta Cytotoxin.
b Ostegunean, 20:00etan,
Atabalen.
HENDAIA Xabi San Sebastian.
b Gaur, 22:30ean, Xaia ostatuan.

AIHERRA Foisis Jaunak.
b Bihar, 22:00etan, Gozategia

DANTZA

ostatuan.
BIARRITZ Mutxikoen gaua
AIZIRITZE Willis Drummond,

Kuartz eta Herrit’mo taldeak.
b Bihar, arratsean.

Kiki Bordatxorekin.
b Bihar eta etzi, 20:00etan,
Kasinoko Enbaxadoreen gelan.

KANBO Arraga abesbatza.
b Gaur, 20:30ean, elizan.

BESTELAKOAK
ZIBURU Migratzaileei elkartasuna
hitzaldia, Irungo SOS Arrazakeria,
Etorkinekin eta Baionako CIMADE

elkarteetako ordezkarien parte
hartzearekin.
b Heldu den ostegunean,
19:00etan, Baltsanen,
Gabriel Delaunay karrikako 8.ean.
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Pagola berriz prestatzen hasia da
pastoral bat plantan ezartzeko
2019ko udan. Fantxoa Caseten
testuaren inguruan juntatuko
dira herritarrak.
Erdi probokazioz galdetu ohi
zaizue: Pagola Zuberoan da?
Ez da gaitz, errekak bi parte egiten
du Pagola: erdia Baxenabarren,
erdia Zuberoan. Hemen [bere
etxean] Zuberoan gaude.
Pastoralaren tradizioa azkarra
da hemen?
1982an eman genuen Pette Basabürü pastorala, eta, geroztik, pastoralen amodioa bada hemen.
Kasik etxe orotan pastoralari jarraikitzen zaio, zuberotar kultura
maite dute. Baina manexekoa ere
bai, ibiltzen dira Donapaleu aldean, eta Donibane Garazi aldean
ere bai. Zuberoari ere atxikiak
dira, zinez.
Nolaz joan da hainbeste denbora pastoral batetik bestera?
Erran behar da amiñi bat galdu
genituela Zuberoako usaiak. Ez
dut nahi hori iratzarrarazi, baina
eztabaida izan zen orduan. Eman
du denbora jendeak berriz beren
artean mintza daitezen; herria bi
aldetara jarria zen, eta hori arrapartiarazteko denbora eman da.
Zatiketa hori hauteskundeei
lotua zen. Pastoral bat egiteko
herriak bat egin behar du?
Hobe da. Uste dut pastoral batek
behar duela herria elkartu, ez da
egina herri bat bi parte ezartzeko.
Maluruski, momentu hartan hori
gertatu zen. Pastorala, halere, burura heldu zen, eta arrakastatsu
izan zen, baina zenbaitzuk azkarki hunkiak izan ziren.
Zu izan zinen, zure testuarekin,
proposamen berriaren ekarle?
Amikuzen nintzen lanean, eta
usu ikusten nuen aita Junes Casenave; hark proposamen bat egin
zidan pastoral bat emateko. Hartarik partitu ginen, eta baginen
talde bat emeia genuena pastoral
bat zutik ezarri.
Pastoral bat plantan ezartzeko,
dantzariak behar dira. Hemengo
gazteak zein aldera lotuak dira
kultur aldetik?
Bada orotarik. Haboroak Zuberoara joaten dira dantzak ikastera,
baina badira Amikuzen eta Doni-

dut... Saiatu naiz pastoral bizia
egiten hatsarretik. Ez da kritika,
baina beti hiru, lau edo bost jelkaldi [eszena] badoaz beti eztiezti, eta prestatzen dute gero iraganen den pastoraleko historia.
Saiatu naiz hatsarretik bizi ematea.
Historiak lagundu nau:
Domingo Garat abokatu zen Bordelen, eta hango portuan beltzen
merkatua bazen. Arrazakeria
bazela erakutsi nahi nuen, eta
beltzak esklaboak zirela. Hori
nahi izan dut kontatu. Gero kontatzen da Frantziako
Iraultza, mugaz gaindiko
«Euskal kultura eta, oroz
betiko harremanak,
gainetik, euskal mintzaira
Frantziak Euskal Herrigaltzen baita nahi ala ez, hori
tik Landetara kanporatu
arra-indartzea da helburua»
zituen 4.000 euskaldu«Saiatu naiz pastoral bizia
nak —horietarik mila hil
egiten hatsarretik. Ez da
ziren—;
Maddalen
kritika, baina beti hiru, lau edo Larralde saratarra ere
bost jelkaldi badoaz ezti-ezti»
aipatzen dut. Espainia
eta Frantzia arteko gerra
rretaratu ginelarik, elkarte bat zu- ere aipatzen dut, euskaldunak
tik ezarri genuen, eta, prefosta, artean. Bukatzen da Domingo
orok beren ikusteko moldea Garat Uztaritzeko mera zelarik,
eman zuten. Gehientsuenek nahi zuena ikasleek bi hizkuntza
erran zuten pastoral hori ez zela ikas zitzaten eskola laikoan. Lan
aski azkar, eta bazekiten beste hori ere egin zuen: nahi zuen irahau banuela lehenago izkiriatu- kasleak euskaldun eta frantsesak
rik, eta argitara ematea galdetu zi- izatea, biak.
Historia den bezala kontatzen
daten.
Hautu horiek zer irizpideren ara- duzu pastoralean, edo zuregandik gehiturik?
bera egiten dira?
Ikusten delarik egungo Euskal Hautua egin dut historiarekin bat
Elkargoa... Domingo Garat eta egitea, baina euskaldunen arranbere anaia Josep abokatuak ziren, gurak beti aitzinean ezarriz. Faeuskal gaietan azkarrak, eta atze- bien Lexardoik erran zidan pastoman genuen harreman bat bazela rala ez dela historia bera, behar
Frantziako Iraultzako istorio nuela nirea ezarri. Emazte gudahorren eta aktualitatearen arte- riak ezarri ditut; Frantziako Iraultzari so egiten bazaio, ez dira
an.
Garat anaiak aipatu ohi dira, ez emazteak biziki ageri. Ez zuten
bozkatzeko zuzenik, eskolan ez
bakarra.
Biak aipatuak dira hor ere, baina ziren ibiltzen...
hautu bat egin dut. Famarik han- Gai hori hautatzean intentzio
diena zuena Josep zen, Frantzia- bat bazenuen?
ko Iraultzan eta historian gehien Uste dut herri batek pastoral bat
aipatua zena. Nahiago nuen egiten duelarik helburu bat baanaia, zeren abokatu egon zen duela. Ene lehen-lehen helburua
Bordelen, bere anaiarekin lapur- herria elkarretaratzea eta elkatarren ordezkari Frantziako rrekin lan egitea zen. Baina euskal
Iraultzan, baina gero berriz Eus- kultura eta, oroz gainetik, euskal
kal Herrira arra-jin zen, eta azken mintzaira galtzen baita nahi ala
momentuak hemen iragan zi- ez, hori arra-indartzea da helbutuen, mera izan baitzen Uztari- rua.
tzen. Hori dela medio, ahal dut Zure testuak zer emanen die
euskal historia haboro kontatzen. parte hartzaileei?
Hargatik dut hori aitzinean eza- Nahi nuke pastoral hori azkarki
bizi dadin. Ez zara bortxatua
rri.
Pastoralaren ikusleak zer ikasi- denen ideiekin ados izatera; ez
dut hori galdegiten. Pastorala
ko du?
Laguntza ukan dut: Jean Louis antzerki bat da, eta antzerki
Davantek kontseilu interesga- horretan sartzen denak behar du,
rriak eman dizkit, ene arreba ene ustez, gogo onez eta bihotzez
Solangek lagundu nau, Fabien eman hor idatzirik dena. Uste dut
Lexardoirekin —hautatua baike- posible dela bakoitzak bere ideiak
nuen errejent izateko— lan egin ukatu gabe.
Zerbait aldatzen du pastorala
prestatzen hasteak?
Entzuten eta ikusten dut jendeak
emeia duela eginahala fite hasi,
eginahala fite sartu istorio horretan.
Zuk idatzi duzu heldu den udan
emanen den pastorala. Zergatik
hautatu duzu Domingo Garat
abokatua?
Egia errateko, ni ez nintzen pastoral horrekin partitu. Banuen beste
bat idatzia Pagolako mera ohi baten historiarekin, Pagola gerra
denboran aipatzen zuena. Elka-

Joanes Etxebarria Pagola

JOANES ETXEBARRIA

«Pastoral batek
behar du
herria elkartu»
Fantxoa Caset b Pastoral idazlea
1982an eman zuen Pagolak azken pastorala,
eta heldu den urtean berriz taularatuko dira
herritarrak. Fantxoa Caseten testuak
Domingo Garat abokatuaren bizitza du oinarri.
bane Garazin ibiltzen direnak ere.
Egun, Pette Jaragoienekin elkarretaratu dira; aste oroz irakasten
die. Gogo onez oro ari dira Zuberoako dantzei buruz.

Azken urteetan, pastorala nork
emanen duen urteak lehenago
jakinarazten da.
Talde batekin eginahala goiz
emanen genuen urtea. Ontsalaz
aurten zen, baina Maule gu baino
azkarrago eta gu baino zaluago
prest baitzen, utzi genuen, eta gu
2019an ariko gara. Baina ontsa da,
zeren dantzen aldetik bagenuen
anitz egiteko, errateko maneran
hutsetik hasi ginen. Orain badira
hogei bat gazte geroz eta hobeki
ari direnak.

