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Joanes Etxebarria Maule

T
xorien behaketan,
sasoi bakarrean bil-
tzen diren datuek ez
dute eskaintzen in-
terpretazio posible-

rik. Baina Iratiko oihanean, 1.283
metroko goratasunean, Organbi-
dexka izeneko lepoan 1980ko ha-
markada hastapenetik ari da LPO
Txorien Babeserako Liga txori
migratzaileen zenbaketa lanetan.
Horregatik, uztailaren 15ean hasi,
eta azaroaren 15ean bukatu zuten
sasoiko datuak aztertzen; elkarte-
ko Jean Paul Urcunek aitzineko
urteetako datuak baliatzen ditu
bilana egiteko.
Bilan ofizialaren tenorea ez zaie

oraindik iritsi, baina aurtengo be-
haketa sasoiak bi ezaugarri nagu-
si ukan ditu, Urcunen erranetan.
Batetik, Pernis apivorusharrapa-
ria, liztor, erle eta lozerrez elika-
tzen denaren populatzea goraka
doala: «1980ko hamarkadan hasi
ginenetik, ez zen joerarik marraz-
ten. Aurten, populatze hori gora-
ka doala konfirmatzen dugu. Az-
ken bospasei urteetako jauzia
da». Alemaniatik eta ipar herrial-
deetatik heldu dira gehienak, eta

Saharaz hegoaldera doazen mi-
gratzaile handiak dira. 
Beste ezaugarri nagusia, elkar-

teko behatzaileek ez ezik larrain-
tar eta zuberotar anitzek ere ikusi
dutena, usoen «itzulera» da.
«Organbidexka lepoan ez da
gehiago kasik usorik pasatzen az-
ken urteetan. Aurten bezalakorik
ez genuen ikusi azken sei urtee-
tan», dio Urcunek. Azken urtee-
tan, usoek mendebalderagotik
zeharkatzen zituzten Pirinioak,
besteak beste Sarako saretegietan
ontsa dakitenez. «Haize hegoa-
ren maiztasuna anitz handitu da
azken urteetan», zientzialariaren
erranetan, eta, partez, horrek es-
plika lezake usoak mendebaldera
joatea. 
Partez, bai, baina ihiziaren era-

gina ezin baztertu, nahiz eta zien-
tifikoki frogatua ez izan. Larraine
gaineko behaketekin horretaz
ohartu ziren: «Geroz eta txori
gehiago ikusten genituen tiroak
saihestu ondotik ez zirenak saia-
tzen leku beretik iragaten». Be-
rriki arte, Jean Paul Urcunek es-
plikatzen duenaz, txorien migra-
zioa bereziki «instintuari lotua
zela» uste zen. Baina badira zen-
bait urte, besteak beste txorien

bizkarretan balizak ezarriz,
«ohartzen garela rol soziala eta
irakaspena biziki garrantzitsua
dela txori gazteentzat. Badira es-
perientzia duten txoriak, bidea
erakusten dietenak gazteagoei».
Usoen kontrako tiroak ez baitzi-
ren gutxi duela hamar bat urte
arte. 
Organbidexkako lepoa, hain

zuzen, ihizirako gunea zen 2008a
arte, eta LPO elkarteak ihiztariak
balira bezala pagatu behar izaten
zuten lekua behaketarako baliatu
ahal izateko. Badira orain hamar
urte ez dela gehiago ihizirako sail-
katua eta ez dutela gehiago paga-
tu behar bertan egoteko. Lehengo
«tentsio» egoeratik, elkarlanera
iristen ari dira instituzioekin,
nahiz eta «epe luzerako finantza-
ketarik ez ukan». 
Aurten bukatu zaie hiru urteko

europar programa batek ekarri
diru iturria, herri eta instituzio
nafarrekin elkarlanean kausitua.
2019 urtearentzat finantzaketa
finkorik gabe dira oraingoz. Tes-
tuinguru horretan, laguntzailee-
kin eta borondatearekin ari dira.
Helburuak finkatuz ere, «eginga-
rria dena kontuan hartuz batetik.
Baldintzen egonkortasunarekin

bestetik: harrapari bat baldintza
meteorologiko guztietan beha-
tzen ahalko dugu gehienetan.
Beste espezie batzuk baldintza
batzuetan ikusiko ditugu —haize-
aren gatik apal hegaldaka ari di-
relako—, baina ez du erran nahi
gehienak pasatzen direla ikusten
ahal ditugunean», zehazten du
Urcunek. 

Klima beroketaren lekuko

Txorien ohiturak aldatzen ikusi
dituzte hamarkadetan. Baina Ur-
cunen ustez, ez da fenomeno be-
rria: «Uste dut beroketa klimati-
koa industrializazioari lotua den
heinean —eta 1950eko hamarka-
dako iraultza industrialari— gu
berant iritsi garela». Duela ha-
mar bat urte ohartu ziren, datu
bilketa urteetan egin ondotik,
zerbait aldatzen ari zela Organbi-
dexka gainetik pasatzen ziren mi-
gratzaileekin ere.
«Penintsula iberikoan hiber-

natzen duten hegaztien kasuan
aldaketa bat bada. Iparrerago di-
ren behaketa lekuetan migrazio-
en datu berak dituzte, baina guk
ez. Penintsula iberikora joan be-
harrean, txoriek ez dute gehiago
interesik Pirinioak zeharkatzeko

eta iparrerago gelditzen dira hi-
bernatzeko. Hiruzpalau espezie
adibidez». Larrainen ikusten di-
tuzten hiruzpalau espezieren ka-
sua litzateke. Begi bistakoa denez,
Organbidexkako datu bakarrak
ez dira aski ondorioentzat, Sue-
diako zenbaketen datuak ere be-
harrezkoak zaizkie Europa ipa-
rraldetik abiatzen diren migra-
tzaileen ibilbidea segitzeko. 
Jatorri afrikarra duten hainbat

espezieren migrazioak ere alda-
tzen ikusi dituzte. Klima beroke-
taren ondorio bat hori ere, nahiz
ez soilik. Halere, Urcunek argi-
tzen du migrazioa ez dela «tenpe-
ratura istorio bat, janari behar ba-
ten ondorioa baizik». Janaria
atzemateko «udaberri hasierako
klima baldintzak geroz eta goiza-
go egokiak dira», ordea. «Txo-
riak erreprodukzio gunera goiza-
go iristen dira, eta goizago abia-
tzen dira Afrikara. Hamar egunez
aitzinatzen dute bidaia», ohartu
direnez.
Beste faktore batzuk ere badira.

Horietarik bat, elikagaiari lotua:
«Zikoina zuriaren kasuan Afri-
kara joateko partez orain negu
osoan ere [Europan] gelditu dai-
teke, besteak beste janari iturri
berria atzeman duelako kanpotik
ekarri ziren hamarratz amerika-
rrekin». Jean Paul Urcunek gehi-
tzen du, gainera, laborantza
«modernoak» ere eragin handia
duela txori populazioen bilakae-
ran. Miru gorria desagertze arris-
kuan ikusi zuten 2000. urtea arte
«laborantza mota baten eta pesti-
ziden erabilpenaren gatik». Or-
duan «alarma jo» zuten, eta ge-
roztik hobera doaz datuak.
Beste espezie batzuekin ere,

kopuruak goraka doaz. Zikoinen
kasuan —zuria eta beltza barne—
kopuru gorenetan dira aurten
zenbatu dituztenak, adibidez.
Harrapariak dira, bereziki, Urcu-
nen taldeak geroz eta gehiago
ikusten dituenak: «Oro har, ko-
puruak goiti doaz, eta txori horiek
ez dira gehiago kaltegarritzat har-
tzen, babestu egiten dira; beraz,
ez dira gehiago tirokatuak».
Kuriositateak ere gertatzen

dira. Mirotz zuhaila, Errusiako
ekialdean ikusi ohi den txoria,
adibidez, duela hamar urte ikus-
ten hasi ziren. Orduz geroztik,
urte oroz bat edo gehienez bi
ikusten dituzte. Aurten, bakarra.
«Biodibertsitatea ez da soilik es-
pezieen katalogo bat, bada ere es-
pezieen eta habitataren arteko in-
terakzioa. Espezie batek habitat
desberdinak ukan baditzake, eta,
bakarra gelditzen bazaio, desa-
gertzeko arriskuan da», laburbil-
tzen du txorien behatzaile eta ba-
besleak.

Larraineko Organbidexka lepoan, txori migratzaileak behatzen ditu LPO elkarteak
duela kasik hiru hamarkada. Urteetako datu bilketari esker, bilakaerak aztertzen dira.

Txori migrazioen behatzaileak

Elkarteko kideez gain, hainbat laguntzaile ere Organbidexkan egoten dira txoriak zenbatzeko. AXELLE DENIS
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Iñaki Etxeleku Baiona

L
ehen gela luze bat ira-

gan behar da erakus-

keta gela nagusira

sartzeko. Lehen dasta

gisa, eskultura ttipi-

ttipi batzuk instalatu ditu Pette

Etxebarriak, Bazkalondoko es-

kulturakdeitu dituena. Janari pa-

kete ala estalki puskila batzuez

eginak.

Gela nagusia, barne luze eta

handia da. Paretetan zintzilikatu

ditu margo handi franko eta izari

ttipiagoko batzuk. Erdian, pulpi-

tu gora batzuen gainean, sortu bi-

deoen ikusteko pantailak. Beste

gela batera sartzen da ezker alde-

an, pantaila handian proiektatua

den Etxebarriak sortu beste bideo

baten ikusteko. 

Groteskoa, absurdoa, ihauteria

izan ditu jorragai artegile zubero-

tarrak. Partikularki interesatu eta

murgildu da François Rabelais

XVI. mendeko idazlearen obran,

baita honen azterketa egin duen

Mikhail Bakthine literatura histo-

rialariaren lanetan ere. Gauza bat

arras gustukoa du Etxebarriak

Rabelaisen idazlanetan: «Mun-

dua beti umorez ikusten du; dena

izaten ahal dela umorea egiteko

parada». 

Ihauteriez idatzi zuen anitz Ra-

belesaiek eta Etxebarriak badu

Zuberoako ihauterien esperien-

tzia maskaradetan parte harturik,

Pitxu jokatuz. Hain zuzen, Pitxuk

irudikatzen duen ihauterietako

kontzeptu bat landu du, saihetse-

ko bideo gelan ikusgai den mun-

taketan: «Mahaiaren bideoan

ihauterietako kontzeptu batez

inspiratu naiz: desegite eta berriz

sortze ziklo hori. Mahaia hartu

dut aitzakia gisa, janariarekin

prefosta, eta ageri da mahaia su-

tan, janaria mugitzen ari. Joan-jin

hori interesatzen zitzaidan». 

Ihauterietako bikoiztasun hori

du gustuko. «Izan dadin mahaia

sutan eta gero berpizten. Edo,

mahaiaren marrazkian, itzalak

badu presentzia; nahi nuen jana-

riak gora tiratzea eta itzalak lurre-

ra buruz. Beti bikoiztasun horie-

kin jokoan aritu naiz». 

Janaria materia inportantea da

irudi hauetan. Rabelaisen obran

munta berezia du gainera. «Beti

presente da janaria. Gargantua

eta Pantagruel-en aipatzen di-

tuelarik haien bazkariak, izugarri

lista luzeak egiten ditu, ez dakit

zenbat orein jan dituen... Janariak

ekartzen du gizakia lurraren mai-

lara, gorputz eta materiaren mai-

lara». Mahaiaren bideo nagusian

bere gordinean erakutsia da, arte-

aren historian anitz landu den

itxura bat oroitaraziz. «Prefosta

bideoa egitean pentsatu dut natu-

ra hilen ohiturari, eta itzalekin,

Caravage ere banuen buruan.

Gero, ez da bortxaz natura hila,

janaria mugitzen baita kableekin.

Bizia ezartzea gauza bizigabeei,

eta groteskoa zaizkit interesa-

tzen». 

Groteskoa, gela nagusian ikus-

ten ahal den beste bideo batera

ekarri du, bere burua fil-

matuz oihanean: «Ager-

tzen naiz lasterka Arbai-

lletan, ezker-eskuin,

atzetik aitzina. Grotes-

koaren ideian bada gor-

putza ez dela inoiz prest,

beti xerkatzen ari dela

eta ez beti kausitzen.

Pertsonaia oihanean gal-

dua da eta ber denboran

bideoan ere galdua da, narrazioan

galdurik».

Serigrafia bestelakatua
Margo handientzan, lehenago

egin zituen serigrafia bateko mar-

goak hartu ditu oinarri eta gaine-

tik gehitu die bere eguneroko

karneteko marrazki bat. Egune-

roko karnetan, marrazkiak ttipi-

ttipi eginak dira. Hauetarik ba-

tzuk hautatu eta handi-handi

agerrarazi ditu olio tinduz edota

akrilikoz egin serigrafien gaine-

tik. «Badakizu telefonoz ari zare-

larik egiten dituzun marrazki tti-

pi edo zirri-marrak? Interesatzen

zitzaidan intimitatean egiten di-

tugun marrazki horien hartzea

eta oso handiz jartzea». 

Logika bururaino eraman du

funtsean, karneta, liburuxka ba-

tean inprimatu baitu anitz aletan,

ikusleari bedera banatzeko era-

kusketa denboran. Azpiko mar-

goetan tinduaren materia ageri-

koa da. Janariaren gisa, hor ere,

materia gordina beti. 

Batez Brau erakusketa aben-

duaren 22ra arte ikusgai da Baio-

nako Arte Eskolan, Jean Darri-

grand etorbidean, musika kon-

tserbatorioaren eraikin berean.

Arte Eskolako bigarren estaiako

galerian instalatua da.

‘Batez Brau’ erakusketa muntatu du Pette Etxebarriak Baionako Arte Eskolako bigarren estaiako galerian.
Atzo estreinatu zuten margoz, bideoz eta eskulturaz osatu erakusketa. Abenduaren 22ra arte bisita daiteke.

Etxebarriaren obrak Arte Eskolan

Serigrafiatik bestelakatu bi margo Batez Brau erakusketan. I.E.

François Rabelaisen Erdi
Aroko ihauterien eta giroen
kontakizunak erabili ditu
obrarako Pette Etxebarriak

Eguneroko marrazkiz bete
bere eskuko karneta anitz
aletan inprimatu eta banatu du
erakusketara jin guziei
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Iñaki Etxeleku Baiona

A
zkar eraiki da

azken hamar

urteetan Ipar

Euskal He-

rrian, eta hala

jarraitzen du

fenomenoak. INSEE erakundea-

ren datuak 2016an gelditzen dira,

baina argigarriak dira, halere. La-

purdi mendebalde guzian, itsas

hegian eta lurretan barnagoko

herrietan zementua tonaka isur-

tzen da etxegintzan.

Gertatzen ari denaren erakus-

garri dira Baiona eta Angelu. 2007

eta 2016 artean, hamar urtez,

Baionan 6.356 bizitegi berri eraiki

direla kontatu du INSEEk. Ange-

lun, 4.818. Hendaiatik Bokalera,

eremua eraikin goraz estali da.

Kopuru ttipiagoetan bada ere,

olde bera ageri da Saratik, Muge-

rre-Hiriburu aldera doan zirku-

luerdi zabalean, Ahetze, Arbona,

Arrangoitze, Uztaritze, Kanbo,

Hazparnen barna joanez. Funtse-

an, ez da datu beharrik, herri ar-

teko bideetan gaindi ibiltzea aski

da, eraikin berri, garabi eta obra

andanari ohartzeko. 

Araberakoa izan da bizilagun

saldoaren emendioa. Horretan,

migrazio balantzearen marrak di-

ra adierazgarriak. 1968tik gaur ar-

tekoari so egiten bazaio, lurralde

guzian ageri da goiti doazela. Ze-

hazki aztertu behar lirateke mu-

gimendu indarrak garaien arabe-

ra. Pentsatzekoa da 1990eko ha-

markada arte, kanpotik jinikako-

ez gain, anitz jende barnealdetik

Lapurdi alderat bizitzera etortze-

ak markatu duela. Angelu izan

daiteke, bi olde horien erakusga-

rria. Baionaren marra da olde be-

rriaren ikurra. 1990 arte zero pe-

tik da migrazio balantzea, eta,

bat-batez, sekulako punpa abiatu

du. Gaur arte, etenik izan ez due-

na. Azken urteetan, izan ere, mi-

grazio balantzea %674 duela diote

ikerketek. Ez da harritzekoa, ha-

mabost urtez 40.000 bizilagune-

tik 50.000z goitira iragan den hi-

riarentzat. Emendatzea, beste lu-

rralde batetik etorri jendeak du

ekarri. 

Beste hirietan hain markatua

ez bada ere, goratzea hor da, zeroz

goitikoa beti; batzuetan gehiago,

besteetan gutiago. Miarritzeko

zenbakiek erakusten dute azken

urte hauetan bilatu duen aldake-

ta. 2000ko hamarkada arte, be-

heiti zihoan, eta agerikoa da akui-

latu diren eraikuntza berriek bes-

telakotu dutela marren norabi-

dea.

Gero eta trinkoago
Dentsitatean izan ditu ondorioak

eraikitzeko nahikari horrek.

Baionak, hamabost urtez, 421 biz-

tanle gehiago metatu ditu kilome-

tro karratuko. Angeluk, 128; Hen-

daiak, 469; Kanbok, 102; Uztari-

tze eta Mugerrek, 55 inguru. Jaki-

nez, horiek lur eremu aise zabala-

goak dituztela eraikigabeak.

Estatuak manatu Lurralde Kohe-

siorako Eskemek behartzen dute

trinkotzea, eraikin gorak eta bizi-

tegi anitzekoak lehenestera eka-

rriz. 

Biztanleria aldaketa horretan

nork parte hartzen duen jakiteko

adin tarteen zenbakiek ideia zer-

bait eman dezakete. 2010 eta 2015

urteen artean, Lapurdi itsasbaz-

ter eta barneragoko hirietan, 15

urtez behetikoen kopurua emen-

datu da gehienetan; mantendu da

besteetan. 15 eta 29 urte artekoe-

na, larri-larria erranik, mantendu

da edota doi bat emendatu. 30 eta

44 urte artekoena, berriz, hein

bertsuan egon da, ez bada doi bat

apaldu ere lekuka. Bizkitartean,

memento berean, erretreta adi-

nekoak diren 60 eta 74 urte arte-

koak ere goiti joan dira. Baiezta-

tzen du horrek azken bi hamar-

kadetan Ipar Euskal Herrira etorri

jendea, partez gaztea dela, hau-

rrekilakoa. Erakusten du, hala-

ber, jende erretretadunentzat as-

paldiko tira bera duela lurralde-

ak. Etxegintza sustatzaileek etxe

berri salmentetan anitz baliatzen

duten zerga kentzeko legearen

ustiatzearen herexak ere ager

daitezke horretan. Jakinez erosa-

hal hein bat duten jendeek dutela

baliatzen. 

Kalkulu matematikoak 
Datu batzuk baizik ez dira hauek,

eta osatugabeak. Lurralde maila-

ko etxegintzaren bilakaerari bu-

ruzko datuen biltzeko zailtasuna-

ren seinale. Lurren Tokiko Era-

kunde Publikoko teknikariek

berek aitortzen dute haiek ere es-

kas dituztela datuak jakiteko zeri

buruz doan Ipar Euskal Herria. Ez

dute ikusgarritasunik azken urte

hauetako zalutzeari buruz. Egiaz-

ki zenbat bizitegi berri eraikitzen

da urtero? Nolako bizitegiak? No-

rendako edo zer heineko eros-

ahaleko jendeendako? Sustatzai-

leak, gaur egun, zenbat dira joko-

an? Hots, eraikitzeko baimenak

zertan oinarritzen dira, eta zer

helbururekin ematen dira ere-

muaren etorkizunari begira?

Frankotan, INSEEren demo-

grafia prospekzioak aipatzen eta

erabiltzen dira «eskaerari eran-

tzun beharra» justifikatzeko, de-

mografia bilakaera orokorren in-

guruko bizpahiru grafiko eta

ekuazio matematikotan oinarri-

turik. Aitzineko hamarkadetako

biztanleria mugimendu eta bila-

kaerak harturik, joeren

inguruko kalkuluak dira.

Euskal Elkargoak bere

gain izanen du eremu

osoko hirigintza plangin-

tza 2020rako. Hark ere ez

ditu datu guziak bildu eta

haztatuak oraino gertatu

denaren zinezko argazki

baten ukaiteko. Horretan

dabil, eta datorren urtea

horretan eman beharra du, Bizi-

lekuen Tokiko Plangintza, He-

rriarteko Hirigintza Plangintza

eta Lurralde Kohesiorako Eske-

ma zehazteko. Lurralde proiektu

baten marrazteko asmoz?

Etengabekoa izan da bizitegi berrien eraikuntza azken hamarkadetan, bereziki Lapurdi itsasalde eta
barnealde hurbilean. Biztanleria aldaketa erakusten dute INSEEren zenbakiek fenomenoari loturik.
Kanpotik etorri erretretadunez gain, jende gaztea ere heldu da Ipar Euskal Herrira bizitzera.

Lurralde asmo baten beharra

1 2 3 4 5 6

Baiona

1 2 3 4 5 6

Hendaia

1 2 3 4 5 6

Angelu

1 2 3 4 5 6

Senpere

1 2 3 4 5 6

Biarritz

ITURRIA: INSEE

ERAIKUNTZA  BERRIEN  BILAKAERA  LAPURDI  MENDEBALDEAN

Baiona

Angelu

Hendaia

D. Lohizune

Urruña

Biarritz

Uztaritze

Senpere

Hazparne

Kanbo

Eraiki bizitegi berriak
2007-2016

Migrazio balantzea
Batez besteko migratzaile kopuruaren bilakaera urte tarteka, %tan.
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1.848

1.584

1.309

695

196 166 152 139
44

2.053

1.437

741

298
222 208 191

51

4.818

2.227

1.893

1.388

941

908

825

651

364

4 IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2018ko abenduaren 14aAstekoa

Baionan, 6.356 bizitegi berri
eraiki dira hamar urtez, eta,
horren ondorioz, 421 biztanle
gehiago ditu metro koadroko

Hamabost urtez petikoen
biztanle andana emendatu da
hiri nagusietan. 60 eta 74 urte
artekoenak goiti segitu du. 
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I. Etxeleku Baiona

Duela hamabi urte Lurren Era-

kunde Publikoa sortu zenaz ge-

roztik segitzen du etxegintzaren

bilakaera Arnaud Portier zuzen-

dariak, eta ahoan bilorik gabe

mintzo da egoeraz.

Tokiko erakundeek ba ote dute

ikusgarritasunik azken urteetan

eraiki bizitegi kopuruaz?

Egia da zailtasunak ditugula zen-

baki zehatz, segur eta osatuen

ukaiteko. Datu horiek ez baitira

eskuragarriak gaur egun. Or-

duan, denen gisan, bazter guzie-

tan ikusten ditugu garabiak eta

etxegintza programak. Intuizioz

erran daiteke anitz bizitegi eraiki-

tzen ari direla. Haatik, ezin dugu

erran zer motatako bizitegiak di-

ren zehazki, eta nori banatuak.

Erran nahi luke hautetsiak ere

itsura ari direla?

Arazoa hau da: SRU legeko 55. ar-

tikuluak hunkitzen dituen itsas-

hegiko hiri guzietarik —%25eko

bizitegi sozialen heinera heltzera

behartuak dira— bakarra da hei-

nera heldua dena: Baiona. Beste

guziak, duten berantaren gaindi-

tzeko eginahalean dira. Zailtasun

batekin: eremu horretan lurra bi-

ziki kario da. Bizitegi sozial baten

diruztatzeko, hamar bizitegiko

operazio batean, hiru sozialak

izanen dira eta zazpi merkatura-

ko libreak. Halako mekanismoa-

rekin, beranta ez da sekula gain-

ditzen. Beraz, kopuru horiekin

jostatuz dituzte sustatzaileek pre-

zio desberdinak erabiltzen. Lur

berarentzat borrokatuko dira, eta

saltzen duen jabeak sinatuko du

diru gehien proposatzen dionare-

kin. Erakundeek bizitegi sozialak

egin nahi dituzte berantagatik,

baina ez dute batere menperatzen

egiten ari dena. Hoberena litzate-

ke erakundeek erabakitzea noiz,

non eraiki. Gaur egun, sustatzaile

baten eta jabe saltzaile baten arte-

ko tratuaren meneko dira. 

Zerga kentzeko legeak ere ez

du laguntzen. 

Dena okertzen du. Zerga kentze-

ak bizitegien merkaturatzea bul-

tzatzen du. Gainera, lurraldeak

zoritxarrez duen erakargarrita-

sunak ez du laguntzen aferen ez-

titzen, eta dena saltzen da edozein

preziotan kasik. Jakin dugu ope-

razio batzuen berri itsasbazterre-

an non metro koadroa saldu baita

10-12.000 euroan sekula baino

lasterrago. Badira erosleak; beraz,

ez dute mugarik. 

Bizitegi sozial galdea beti bera

delarik. 

Duela hamabi urte Lur Erakunde

Publikoa sortu zelarik ohartu gi-

nen guti egiten zirela. Geroztik,

eraiki dira anitz; bizkitartean,

ohartzen gara galde azkarra ba-

dela beti. Sozialak direnak arabe-

rakoengana joaten dira, baina

eraiki diren beste motatakoek zi-

nez tokiko jendearen beharrei

erantzuten ote diete? Kanpotik

etorri batzuei hemen plantatzeko

bidea eskaintzen diete, baina ez

die erantzuten hemen lan egiten

dutenei, etxondotik joaten diren

gazteei, bizitegi baten aurkitzeko

zailtasunak dituztenak. Horiek

behartuak dira urrunago bilatze-

ra. Beraz, mugitzeko arazoak sor-

tzen ditu. Paradoxa da, baina be-

ren autoa gutienik erabili behar

luketenek —ez baitute bortxaz

ahalik bi autoren ukaiteko biko-

teka eta gastuei buru egiteko—

dute lanetik urrunago joan behar. 

Hautetsiak ohartzen zaizkio

egoerari?

Uste dut baietz. Duten arazoa da

beren Hirigintza Dokumentuen

meneko direla. Hor ere paradoxa

bat dugu: estatuak ez du nahi hi-

ria heda dadin lurrik ez sobera ja-

teko; horren ondorioz, behartzen

du hiri erdiguneetan eraikin han-

dien egitera dentsitate aski han-

diekin. Beraz, lehen etxe bat zen

lekuan, eraikin gora bat agertuko

zaizu. Sustatzailea hautagai jarri-

ko da ez lur batentzat, baina etxe

batean, gero aurtikitzeko eta

eraikin kolektibo baten operazioa

muntatzeko. Hautetsiek ez deza-

kete deus egin, ezen sustatzaileak

jabearekin negoziatu baitu, eta

eraikitzeko baimen bat ezarri Hi-

rigintza Plana jarraitzen duena.

Hirigintza Plan baten moldatzea

pisua da, korapilatsua eta luzea.

Zergatik? Jabetza pribatuari hun-

kitzen baita, eta afera minbera da. 

Lapurdi barnealdeko herri

batzuek eztitu nahi omen dute

eraikuntzen garapena...

Kostaldeko hautetsi batzuek ere,

gaur egun, aitortzen dute gogoko

luketela pausa bat egingo balitz,

denbora hartzeko egoera aztertu

eta gogoetatzeko. Zoritxarrez, ez

da botoi bat zapatzen ahal geldia-

razteko, eta hautetsiak presiope-

an dira oraino. Horregatik, Elkar-

goak Bizilekuen Tokiko Plangin-

tzan abiatua duen lana funtsez-

koa izanen da. Baitezpada, gogoe-

ta horiek lurralde proiektu baten

zehaztera ekarri behar dute. Zer

proiektu dugu lurraldearentzat?

Uste dugua ongi dela garapen ho-

rrekin jarraitzea? Hala ez bada,

zer arau plantan jartzen dugu

gauzen erregulatzeko?

Lurraldeak ez ditu norabideak

estatuarekin negoziatzen ahal?

Horretan da damugarri sistema

Paristik kudeatua izatea, ez baita

molderik tokian toki egokitzeko.

Menturaz, lurralde honetan esta-

tuak hobe luke tokiko erakunde-

ak laguntzen balitu etxe zaharren

berritzen, tokiko biztanleei bizi-

tegi berri egokiak, prezio eskura-

garrian proposatzeko. Bigarren

egoitzena ere bestelakotzeko. Ba-

ditugu hiriak bizitegi nagusi be-

zainbat bigarren egoitza dituzte-

nak. Lurralde turistikoan gara,

beraz behar dira oporretarat da-

torren jendea izan dadin, baina

hainbeste behar ote dira? Ez dea

hobe lehenik tokiko jendeari bizi-

tegia bermatzea eta eskaintza tu-

ristiko egokitua ukaitea? Gaur

egun, estatuak ez du aterabiderik

proposatzen maila horretan. 

Ezin da etxe sozialen heina

lurralde mailako bilakarazi?

Azken aldietan, Elan legearen in-

guruko solasen artean zen gaia.

Hiri bakar baten gain izan ordez,

%25eko heina Hirigune Elkargo

mailakoa izatea. Azkaine bezala-

ko herria SRU legean sartzen da.

Jarriak zaizkion bizitegi sozialen

heinera heldu behar balu, biztan-

leria hiru aldiz emendatu behar-

ko luke. Ez du kanorerik. 

Sustatzaile kopurua emendatu

da. Zer ondorio du?

Lehia gorrian direla beren artean.

Berriki jakin dugu, Baionan, lur

bakar batentzat 38 sustatzaile

agertu zirela lehian. Badakigu ja-

beak lehian ezarriko dituela eta

prezioak duela dena trenkatuko.

Bortxaz, tentsioa eragiten du

merkatuan. 

«Ez dea hobe lehenik
tokiko jendeari
bizitegia bermatzea?»

Arnaud Portier b Lurren Erakunde Publikoko zuzendaria

Bizitegi berri anitz eraikitzen da Ipar Euskal Herrian. Lurren Erakunde
Publikoak berak aitortu du nehork ez dakiela zuzen zertan den lurraldea,
eta Arnaud Portier zuzendariak gogoeta baten beharra azpimarratu du.

ISABELLE MIQUELESTORENA
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FUNTZIO PUBLIKOAN LAB-EK LORTU ORDEZKARI KOPURUA

Bikoiztu du kasik LAB sindikatuak bere ordezkari kopurua azken Funtzio

Publikoko hauteskundeen ondotik. Kanboko herriko etxean bi ordezka-

ritik hirura upatu da, Hendaian bakarretik bira, eta Urruñan lehen indarra

da bi ordezkarirekin. Euskal Elkargoan, bigarren indarra bihurtu da LAB,

CFDTren gibeletik eta CGTri aitzina hartuz. Ospitalean lehen ordezkaria

lortu du, eta Paueko kudeaketa zentroan ordezkari bat Sudekin baturik.

«Baionako besten sartzea
ordaintzeak desitxuratzen du
partez besten izpiritua, eta
mezu ezkorra zabaltzen die
auzo herrietako biztanleei»

Jean Claude Iriart
Baiona 2014 taldeko hautetsia Baionan

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.

%

Frantxua Garat apaiz abertzale
engaiatuari azken agurra egin diote

HAZPARNE bFrantxua Garat 74 urterekin zendu da eritasun luze ba-

ten ondorioz. Hazparnen sorturik, apaiz abertzale engaiatua izan zen.

1992an, Ezpeletan atxilotu zuten, euskal iheslariei aterpe emateagatik.

Urte batzuk geroago, Parisera bidali zuen apezpikuak. 1998an, berriz

Euskal Herrira itzuli zen, Donibane Garazira, eta Senpereko elizan

eman zituen apaiz gisa azken zortzi urteak. Herriarekin apaiz taldea-

ren sortzaileetakoa, eta Anai Artea elkarteko kidea zen, Battitta Larza-

balekin batean. Larzabalek «tristuraz» hartu du hil mezua. «Ihesla-

riei ez ezik, presoei ere lagundu zien Anai Arteak, eta horretan ere la-

gundu zuen. Bere denboran Errefuxiatu bat, etxe batkanpaina egin

zen, eta Garatek gaitzeko lana egin zuen errefuxiatuentzat».

Jalgi hadi plazara!

Egoitz Urrutikoetxea

Iratzar Fundazioa

A
zken urteetan euska-

raren aldekotasuna

nabarmen hedatu da

Ipar Euskal Herrian.

Gibelean gelditu dira

euskararen kontrako

jarrera bortitz eta baztertzaileak. Iragan

ekainaren 23an Euskal Elkargoak euskara

Lapurdi, Nafarroa Behere eta Zuberoako

hizkuntza ofizial izendatu izana aldaketa

horren seinale da. Alabaina, erabakia be-

rez sinbolikoa da, ez baitio euskarari inola-

ko lege babesik eskaintzen.

Giroa alde izanik ere, euskaradunen ko-

puruak peko errekarako bidean segitzen

du, emeki bezain segurki. Eta gazteenen

kasuan irakaskuntzari esker lortzen ari di-

ren emaitza gozoek gazitik ere badute, ez

baitute hizkuntzaren eguneroko erabile-

ran aldaketa baikorrik eragiten. 

Itzaletik argira, etxeko xokotik plazara,

hots, karrikara ateratzeko Euskaraldia be-

zalako ekimen bat garatu behar izatea,

euskarak bizi duen dramaren ispilu ere

bada.

Euskaradunok frantsesarekiko subordi-

nazio harremana erabat barneratua dugu.

Konplexuz beterik bizi dugu euskarareki-

ko harremana. Albert Memmi pentsalari

tunisiarrak Frantziako kolonietan koloni-

zatuen eta kolonizatzaileen arteko elkar

eraginaz idatzitakoa etortzen zait gogora.

Hots, zapaldua denak nola bere egiten

duen, oharkabean, zapaltzailearen pen-

tsaera.

Gauzak horrela, gutartean ez dira guti

euskararen biziberritzea edo normaliza-

zioa helburu duten xedeak oro komunita-

rismoaren edo hertsaduraren lerratze gisa

ezaugarritzen dituztenak, euskara ez da-

kitenekiko baztertzaileak eta diskrimina-

tzaileak izango bailiran.

Euskararen alde obratzea berdintasuna-

ren eta aniztasunaren alde ekitea ere bada.

Hortaz, menperatua izatearen ikusmiratik

bestea errespetatzearen eta onartzearen

garrantziaz jabetzen den eta eleaniztasuna

goratzen duen hizkuntza eredua izan be-

har da gurea.

Gaur egun euskarari onartzen zaizkion

eremuetatik kanpo, hots etxetik eta esko-

latik haratago, espazioak eskuratu behar

ditugu. Euskal hiztunok euskarazko lite-

raturaz, musikaz, zinemaz, antzerkigin-

tzaz gozatzeko beharra eta eskubidea

dugu. 

Euskara biziko bada, ametsaren, 

askatasunaren, denbora librearen eta 

plazeraren hizkuntza bilakatu behar

dugu.

Euskaradunok
frantsesarekiko

subordinazio harremana
erabat barneratua dugu.

Konplexuz beterik 
bizi dugu euskararekiko

harremana

Irudiab Paue

Barkoxeko ahate hazlea hobengabe
Astelehenean eman zuen Paueko auzitegiak ELB eta Barkoxeko ahate hazlearen auziaren epaia. Barkoxeko

ahate hazlearentzat gibelapenarekin hiru hilabeteko presondegi zigorra galdetu zuen prokuradoreak, baina zu-

ritua izan da. Laborari sindikatuari, berriz, isunak ezarri dizkio. Azaro hastapenean epaitu zituzten Pauen Cathy

Xabalgoiti Barkoxeko ahate hazlea eta Panpi Sainte-Marie ELB sindikatuko ordezkaria. Xabalgoiti zigorrik gabe

atera da, beraz, eta ELBrentzat isunak izanen dira: 5.000 euroko isuna eta euro bateko kalte ordaina departa-

menduko zerbitzuetako buruari, eta 2.071,72 euroko kalte ordaina erakunde berari. Prokuradoreak zigor gogo-

rragoak eskatu zituen epaiketan: hazkuntzarentzat 5.000 euroz gorako isuna eta Xabalgoitirentzat hiru hilabe-

teko presondegi zigorra gibelapenarekin. ELB sindikatuarentzat, berriz, 10.000 euroko isuna. LABORARI
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MUSIKA

BAIONAHip-Hop eta reggae: 

Le Wonk eta Sweet High Time

Crew. 

bGaur, 21:30ean, Magneton.

BAIONAZe Closh, Strichnine, 

The Lookers, King Kong Blues 

eta Joujou Duo. 

bBihar, 21:30ean, Magneton.

BIARRITZSu Ta Gar, Iron eta 

Maider, eta The Hellectric Devilz. 

bBihar, 21:00etan, Atabalen.

LASAMattin Lerissak Gazte naiz

gaztedisko berria aurkeztuko du. 

bBihar, 21:00etan, Lasaiki gelan.

ZIBURUMaddi Zubeldiak 

Zimurrak Balekiplazaratu duen

disko berria aurkeztuko du. 

bGaur, 21:00etan, Baltsan gelan. 

MAULE-LEXTARREBad Sound

System. 

bBihar, 22:00etan, Zinka ostatuan. 

ANTZERKIA

ALOZE-ZIBOZE-ONIZEGAINE

Axut!, Artedrama eta Le Petit 

Theatre de Pain konpainien

eskutik, Zazpi senideko. 

b Igandean, 17:00etan, herriko

antzokian

HENDAIA Joseba Martin Ayalaren

Eguberri... argi berri. 

bBihar, 11:00etan, herriko

mediatekan

DANTZA

LUHUSOBax’ainarak eta Kautere

Balet konpainien ikusgarria. 

bGaur, 21:00etan, Harri Xuri

ikusgarri gelan. 

SENPEREZarena Zarelako 

taldearen Hariz Hariemanaldia. 

b Igandean, 17:00etan, Larrekon. 

BAIONALapurdiko, Baxenabarre-

ko eta Zuberoako herri kontakizu-

nen bilketa eta azterketa. Maialen

Moreno Zubeldiak herri kontaki-

zunak bildu ditu Lapurdin, Baxe

Nabarren eta Zuberoan 2009-

2010 urte bitartean. Transkribatu

dituen kontakizun horien ezauga-

rriez eta beste tradizioetako balio-

kideen azterketaz mintzatuko da. 

bAbenduaren 20an, 18:00etan,

Euskal Museoan. 

Irudiab Ainhize-Monjolose

Laborarien toberak
Donaixtin
ELB Gazte taldeak —irudian— toberak emanen ditu laborari sindikatuak

Ganberako bozen kari antolatu gaualdian, bihar, Donaixti-Ibarren. 18 eta

30 urte arteko hamasei laborari aritu dira antzezlanaren idazten, errepi-

katzen eta muntatzen azken hilabeteetan. Autokritika eta irriadute leloa.

Toberak bozetako hautagaien aurkezpenetik landa emanen dituzte. HITZA

Artxiboak ikusgai.2002an Eihe-

ralarreko Jean Michel Etxegoinbe-

rri artzaina Eluxaron gasna egiten. 

1995ean, Itsasuko gereziaren his-

toriaz eta Xapata elkarte berriaz.

2001ean Urrixka erreximenta lan-

tegian eta Irulegi Luxiainean kata-

lanbroxaren errezeta.

Bihar

09:05. Baloreakdiskoaren 

aurkezpena.

17:00. Astelehen Urdinaksaioa. 

Igandean

17:00.Pilota  zuzenean: Iparralde-

ko Batzordeko finala. 

20:00. Bidasoa attak.

AKARRAIOOAGGA

AESKU

ERAMA
OBTUA

ALDEAK

AITUATEN Z
TSEZ EDO BU ERZ (TTRENE R)

 transp
Gure es
 ports.nouvelle

 skaintza eta beh
fr e-aquitaine.

herapen guztiakk:

tsinbero Gaurk tstsinberinbero o GaurkGaurko o aztuzra maramunabiharasioak aztuzzzuzutuztzazaar arrrra mar r rr rramunabiharra, sioak
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Joanes Etxebarria Hozta

Agosti Xahoren (1811-1858) kon-
tra mintzatzea «oso merke atera
izan da beti» Asisko Urmeneta
(Iruñea, 1965) marrazkilariaren
ustez. Zuberotarraren pentsa-
mendu politikoak leku berezia du
plazaratu berri duen komikian,
gaurkotasuna baduelakoan.
Prefosta elkartearen egoitzan,

Xahoenean, aurkeztu zenuen li-

burua. Zure sarea mugitu omen

zenuen. Zure sinaduraren gibe-

lean beti hor ote da jende hori?

Marrazkilari lana normalean oso
bakarlari lana izaten da, baina nik
betitik maitatu izan ditut kolekti-
boak. Napartheid-eko garaian
ere hala zen, maketazio egunak,
gaupasa haiek... gozamena da.
Beste gauza gehienak bezala, ba-
karka ez da gaizki baina hobe da
taldean; garai batean fanzinee-
tan, oraingo egunean Xabiroi al-
dizkarian. Oso gauza inportantea
egiten zait ere jendea komunika-
zioan ematea. Bizitza honetan
egiten ahal dugun gauza ederre-
netako bat hori baita hain zuzen:
jende interesatua eta interesantea
harremanetan ezartzea. Gartxot-
ekin [filmarekin] hori pasatu zait
eta Xahorekin ere bai, dudarik
gabe. Xahoren gainean adibidez
orain nork daki gehien: Patri Ur-
kizuk eta Fermin Arkotxak. Ho-
riengana joan naiz eta materiala
eman didate oso manera eskuza-
bal batez. Prefosta elkarteko jen-
dearekin ere lehen momentutik
harremanetan nintzen.
Prefosta elkartea Xahoren sor-

tetxean plantatua da. Pertso-

naia ezagutzen zuten?

Xaho ezezaguna da bere herrian,
erran nahi baita Atharratzen eta
Euskal Herrian. Pentsatzen dut
Gerra Karlistak erraten diegula
galdu ditugulako, irabazi izan ba-
genitu ariko ginateke mintzatzen
Independentzia gerraz. Urte
haietan Greziak eta Belgikak in-
dependentzia lortu zuten; Italian,
Hungarian eta Europa guztian al-
txamenduak eta insurrekzio
erromantikoak ematen ziren, eta
Euskal Herrian ere bai. Xaho
iraultza erromantiko horietako
lider bat zen: errepublikarra, in-
dependentista, gorria, antikleri-
kala, feminista, segur aski homo-
sexuala... super aitzinatua bere
denborarako, eta oraingo denbo-
rarako jende ez erosoa. Horrega-
tik edo baztertua edo deabrutua
izan da. Orduan atharraztarrek,
Prefostakoek, ez zuten sobera
ezagutzen. Horregatik [komi-
kian] lehen momentutik konta-
tzen dut, haiek kontaturik, Xaho-

ren figura ohoratu beharrean ibili
behar izan zirela Interneten. La-
gun bat Atharratzetik pasa zen eta
turismo bulegoan galdetu zuen
non zen Xahoren sortetxea, baina
Xahoren berririk ere ez zuten. Ez
diot inori leporatuko Xaho ez eza-
gutzea, inork ez du ongi ezagu-
tzen, kenduta Patri Urkizu eta
Fermin Arkotxa, adibidez.
Durangoko azokan zinen. Nola-

ko harrera ukan du komikiak?

Jendea harritu egiten da aipatze-
an Xahoren pentsamendua edo
lehenbiziko kazetaritza euska-
razkoa berak zuela asmatu. Gai-
nera, bere buruari galdetzen zio-
la: «Nola idatzi? Eskuaraz, euske-
raz, euskaraz...». Batuahitza ez
zuen baliatzen baina erraten zuen
gramatika nazionala behar ge-
nuela, ortografia nazionala, eta

gure aberastasunean pobre gine-
la. Batuaren urteurrena eta Eus-
kaltzaindiaren mendeurrena os-
patzen ari garen urte honetan boz
bakar bat ere ez dut entzun Xaho
errebindikatzen. Harritzen dira
hori entzutean, edo entzutean
Xaho emazte idazleen klubekoa
zela eta oso hurbila. Flora Tristan
ekintzaile internazionalista femi-
nista zenak txertatu zuen Xaho
bere eleberri batean, manera au-
sart batez salatzen baitzuen apez-
pikutegiaren mendean ziren
umezurztegietan esklabizatzen
zituztela neskatoak, esklabotza
sexualaz ere mintzo zen. Pentsa
oraingo egunean zail samarra
bada ere halakoak salatzea, Xa-
hok XIX. mendeko lehenbiziko
erdialdean egiten zuen. Bere pen-
tsamendu politikoa ere, bere ga-

raian bai, baina oraingo egunean
izugarri baliagarria eta ezinbeste-
koa zait. 
Segitzen du deseroso izaten?

Dudarik gabe, bai. Berak erraten
duelarik biba independentzia,
biba errepublika eta biba Euskal
Herria. Jende izugarri ilustratua
zen eta bazuen, ene ustez, justi-
ziaren zentzua. 1835ean Nafarroa
Garaian egin zuen bidaia hartan
munduari kontatu nahi zion zer-
tan zen gerra, batzuek erraten
baitzuten afera dinastikoa zela.
Berak erraten zuen ezetz, euskal-
dunak ari zirela beren eskubide
nazionalak defenditzen. Berak
baitzekien zer gertatu zen Fran-
tziako Iraultzarekin Lapurdin,
Zuberoan eta Baxenabarren,
ikusten zuen arrisku hori bazela
Hego Euskal Herrian eta horrega-

tik euskaldunak altxatuak zirela.
Kronika konplizea egiten zuen;
berri emaile berezi gisa joan zen
eta aldi berean hurbiletik ari zen,
etxean zegoelako eta bere kausa
zelako. Liburua frantsesez egin
zen eta itzulia izan zen nazioarte-
ari kontatzeko. Kronika hura
oraino ere baliagarria da.
Komiki hau ekarpen politiko bat

bezala ikusten duzu?

Bai, nire orain arteko komikiak 
—Napartheid-etik hasirik— beti
politikoak dira. Batzuek politika
egiten dute kantuekin, beste ba-
tzuek ekonomiarekin... nik ko-
mikiarekin. Modan jartzen ari
den pentsamendu politiko bat da
«goazen zerogarren momentutik
aitzina, orain artekoak ez du balio
eta oraingo erakunde eta zatike-
tetatik abia gaitezen eskatzera
nahi duguna». Ni ez naiz batere
horren ustekoa zeren uste dut
zerbaiten ondorio garela. Patrik
[Urkizu] eta Ferminek [Arkotxa]
eman materialaz aparte, Xahoren
obra asko irakurri dut eta gero In-
ternetez ibili naiz garai hura pixka
bat aztertzen. Nafarroako Erresu-
mako Estatu Nagusiek Frantziako
Iraultza ematen ari zela erran zu-
tena adibidez: «Nafarroako
konstituzioa ez dute deusezten
ahal, ez mende anitzetako infrak-
zioek, ez nafartarren isiltasunak,
ez eta edozein autoritateren ma-
nuz, zeren nazioen eskubideak
inpreskriptibleak baitira». Buka-
era hori egiten zait elementu ika-
ragarri ona; hemen injustizia bat
emana da, gu zuzen ginen, gu he-
rri bat gara, ez gara goiz honetan
hasi bizitzen. Hemen herri bat
bada gure borondatearen kontra
inbaditua, urratua, ukatua izan
dena eta hemen gara bizi nahiz.
Ez bagara libre eta normal ez da
txikiago edo itsusiago edo pobre-
ago garelako... izan da besteek
tanke gehiago zituztelako eta
suertatu zaigu bizitzea bi inperio
espantsionisten artean. 
Xahoren diskurtsoa eta garai

hartako jendeen diskurtsoa —ez
ordukoa bakarrik— niretzat bita-
mina da ulertzeko gure ondoeza
nondik heldu den eta nora buruz
joan behar garen. Dena kendu di-
gute baina arrazoia ez, arrazoia ez
eman lapurrari. Kendu digute
etxea baina delitua ez da preskri-
bitua. Horrekin lotua da Xahok
1848an erraten zuena: «Euskal-
dunek ez diote inori eman mana-
tzeko deretxorik».Guk sekula ez
dugu erran «sartu eta agindu
zuek gure baratzean». Injustua
zena Xahoren garaian injustua
izaten segitzen du oraingo egune-
an ere.

«Agosti Xahoren
kronika hura oraino
ere baliagarria da»

Asisko Urmeneta b Komiki egilea

‘Aztihitza. Xahoren Biografikoa’ komikia plazaratu berri du Asiskok.
Agosti Xahok 1934 urtean egin zuen bidaia da istoriaren harietako bat.
Kontakizunak gaurkotasuna ere badu, Atharratzeko gazteen ahotik.
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