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Iñaki Etxeleku 

Irakurle batek jakinarazi zien

dantzan.eus atariko lagunei bi-

deo horren berri. Moving Image

Research Collections Interneteko

irudi biltegian kausitua zuen.

1934ko irailaren 9ko Euskal Jai

egun bat da, Biarritzeko Agilera

kirol zelaian iragan zena. Bizkaia

Berriz eta Garaiko, Baxenabarre

Garaziko, Iruñeko eta Zuberoako

dantzariak agertzen dira.

Oier Araolaza dantzari, ikerlari

eta dantzan.eus atariko koordi-

natzaileak aztertu du bideoa la-

gunekin, egun hartako kronika

agertu zuen La Gazette de Ba-

yonnealdizkariko testua baliatuz

besteak beste. Ikusiz egun hori

noiz, zer lekutan eta itxuratan

gertatu zen, pentsa daiteke gero-

an ere biderkatuko diren udatia-

rrendako muntatu emanaldia

zela. Aitzinagoko garaiekin ere

ikusten du lotura Araolazak:

«Lotura badago aurretik bazeto-

rren euskal munduaren ikuspegi

tradizionalista edo erromantiko-

arekin. Donibane Lohizunen,

XIX. mende bukaeran egin ziren

Euskal tradizioaren festak. Au-

rretik Abadiak sustatu Euskal

Jaiekin bazeuden lotuak hauek

ere». Biarritzekoak bietarik balu-

ke: «Ez dira beti zertan turismoa-

ri begira eginak, baina argi dago

Biarritzeko horretan badaukala

garrantzia; Donostian egiten zi-

ren beste zenbaitetan bezala. Bai-

na badago euskal munduari begi-

rada bat: desagertzen, galtzen edo

aldatzen ari den mundu horri be-

girada erromantiko bat».

Araberako herrialde edo es-

kualdeko dantzari hautatuz egin

taldeak direla ere pentsa daiteke.

Denbora haietan halako usaia bat

hedatua baitzen: «Ohiko taldeak

dira. 1920ko hamarkadan adibi-

dez, errepertorio edo dantzakera

berdintsuko dantzariak izan zi-

ren Londresen, Bartzelonan, Pa-

risen, Madrilen eta Euskal Herri-

ko hainbat tokitan. Durangalde-

an dantzari dantza horien ba-

rruan izarra izan ziren Berrizko

dantzariak. XIX. mende bukae-

ran Donibane Lohizuneko har-

tan, berriztarrak izan ziren». Biz-

kaitarrentzat bezala, agertzen di-

ren Zuberoako aitzindariak ez

dira denak herri berekoak. Dan-

tzan.eus-ekoek, orduko Basabü-

rüko dantzari ezagunak ezagutu

dituzte filmean: «Atharratzeko-

ek bazuten izen bat garai hartan,

eta hemen, atharraztar batzuk

ere badira tartean». Garaziko

dantzarien osaketan, Bentaberri-

ren itzala usna daiteke: «Garazta-

rrak, luzaidarrak maiz aipatu izan

dira, baina nahasian aritzen ziren,

Faustin Bentaberriren esanean

edo bestela. Izpurako bezala ari-

tzen zen Bentaberri, baina, Luzai-

de, Garaziko dantzari onenetako-

ekin lan egiteko ohitura zuen eta

taldetxo bat osatzen zuen». Fun-

tsean, Eibarko dantzariak dio

gauzen are gehiago barnatu eta

argitzeko baliatu nahi dutela bi-

deo horren zabaltzea. Zerbait eza-

gun edo ohargarri hautemanen

duen bakoitzak horren berri

eman dakien: «Izan daiteke da-

kienak begiratu eta identifikatzea

hau donibandarra, Uhartekoa,

Luzaidekoa edo izpurarra zen». 

Agertzen diren Iruñeko talde-

koak ere ohargarriak zaizkio Ara-

olazari: «Berezia da Iruñeko tal-

dea. Batetik, badira Sanfermine-

tan ateratzen diren erraldoiak. Ez

zen ohikoa Iruñetik kanpo izatea;

oso gutxitan atera dira. Ziur aski

hau da haietaz Iruñetik kanpo da-

goen film irudi zaharrena. Beste-

tik, badago talde bat hor, Zaldiko-

Maldiko bezala aipatzen dena,

ondotik sortuko den Muthiko

Alaiak talde garrantzitsuaren au-

rrekari izan zena».

Bakoitza bere gisa
Dantzari talde guziek agertzen di-

tuzten dantza moldeen azterke-

tak gauza franko interesgarria

erakusten du: eremu bertsuko

dantzari batetik bestera dantza-

tzeko molde desberdina eta libre-

agoa agertzen dutela. «Batzue-

tan, urteekin egiten dugu histo-

riaren ibilbide oso lineala, lerro

bakarretik izango balitz bezala.

Baina, gaur eguna anitza den be-

zala, iragana ere hala izan da. Ho-

rrelakoetan badaude gauza poli-

tak ohartarazteko: oro har film

zaharretan dantzarien artean iza-

ten den aniztasuna; ez dela modu

bakarra gauzak egiteko. Gaurko

dantza ikuspegian, dantza talde-

en, batasun, homogeneitate as-

koz handiagoa izaten da garai ba-

tekoetan baino, non bakoitzak

bere etxe, auzo, kartier edo herri

dantza maisuaren airea jasotzen

zuen eta aldameneko etxeko mu-

tikoarenetik bereizi zezakeen».

Arras argi da Zuberoako aitzin-

darietan, Agilerako kirol zelaia-

ren itzulia egiten dutelarik dan-

tzari guziek martxan. Kantinier-

saren inguratzeko molde guziz

libretik beretik: «Segundo gutxi

dira, eta barrikadako bide horre-

tan, karrikarako egiten diren mu-

gimendu horiek, ikusten da nork

bere erara egiten dituela; ez dago-

ela eredu bakar bat, ez itxi bat». 

Garaziko dantzariei xeheki so

egitean, konparazione, zerbait

bada guziz ohargarria: antrexatak

zango-sagarretan jotzen dituztela

eta ez aztaletan, berantago heda-

tuko den gisan. Gehiago dena, bi

gorriek urratsak bakunarekin

bukatzen dituzte zuberotarren

moldean. «Horretarako polita

da. Bageneukan ikuspegi bat ga-

rai hartan antrexatak nola izan

beharko liratekeen pentsatzen

genuena, eta ikusten dugu hor ez

datorrela bat ikuspegi horrekin.

Polita da, apurtzen baitu ikuspegi

itxi hori». 

Dantza

historiarako

altxor bat

Interneteko linboetan aurkitu 1934ko dantza
bideo bat argitaratu du ‘dantzan.eus’ atariak
b Biarritzeko Euskal Jaietako filmak anitz
kontatzen du orduko dantza moldeez

Goitik: Bizkaiko dantzariak; zamaltzaina; Garaziko dantzariak. HITZA

Bizkaiko bi auzo herriek ez

dute ezeztatzen joera: «Oso bitxia

da, Berriz eta Garai elkarrengan-

dik oso gertu dauden herriak iza-

teaz gainera, urte askotan elka-

rrekin dantzatuak izan baitira,

dantza maisu berarekin, eta fil-

mean ikusten dira bi dantza ere-

du nahiko desberdinak. Gaur

egun esango genuke ez dagoela

horrenbeste bereizketarik Berriz

eta Garairen artean, edo ia-ia ber-

din dantzatzen dela bietan». 

Zerk egin du, beraz, mota baka-

rreko molde finkoen transmiti-

tzera iragateko jaidura? «Garai

batean askoz ere eragin gutxiago

zituzten koreografikoki; dantza

eredu gutxiago ikusten zituzten.

Beraiena eraldatua sentitzeko

eragin gutxiago. Orain, ikus-en-

tzunezkoen gizarte batean bizi

gara, eta, beraz, aukera badauka-

gu ikusteko aurtengoa, iazkoa,

orain dela hamar urtekoa, edo

berdin ehun urteko bideoak eta

dantzakerak. Orduan, bai iraute-

aren bai aldaketaren kontzientzia

askoz ere handiagoa da». Horrek,

kordoka jartzeraino tradizioak

duen aldatzeko gaitasun etenga-

bea: «Ez duzunean aukerarik

ikusteko iaz nola egin zenuen,

zure oroimenaz fio zara eta oroi-

menak beti traizio egiten du; eta

hori oso polita da. Maiz esaten dut

ikus-entzunezkoekin tradizioa-

ren aldakortasun ohikoa eteteko

arriskua dagoela». Araolazak dio

badela ere gerta daitezkeen alda-

keten kontzientzia hartzea: «Le-

hen, akaso, ez zen hain garbia al-

datzen ari zirela gauzak eta orain

badago; eta horren aurrean erre-

sistentzia bat sortzen da, logikoa

dena. Ez dituzunean ongi kontro-

latzen, edo aldagai guztiak ez ba-

dira zure esku, beldurra ematen

dizu aldatuko den zerbaitek sus-

tantzia bera galaraziko duen».

Eta azken urteetan gehitu zaio

sorkuntza edo berrikuntza dei-

tzen direnen alderako tira: «Ba-

dago orain borondatezko aldake-

tarena oso-oso indartsua dena.

Oraingo joera nagusia ez da ho-

rrenbeste eustearena, baizik eta

aldatu, aldatu, aldatu; berria egin

edo sortu. Orduan, gizartearen

eta dantzaren aldatzearen aldeko

jarrera horren aurrean tradizioari

atxikiak zaizkion apurrak askoz

ere kontserbadoreagoak dira,

zentzu horretan». 

Azken gauza —arras munta

handikoa dena 1934ko bideoan—,

irudiek berekin soinua badutela

grabaturik, beraz egun hartako

soinulariek jo musika. Dantzan ez

bezala, Araolazak ez du aldaketa

handirik entzun orduan baliatu

musiken eta orain erabiltzen di-

renen artean. 

«Barrikadako egiten
diren mugimenduetan,
ikusten da nork bere
erara egiten dituela; ez
dago eredu bakar bat»
Oier Araolaza
Dantzaria
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Iñaki Etxeleku Baiona

M
artxo-apirilean

nahi luke ar-

gindar banake-

ta kontratuen

proposatzen

hasi Enargia kooperatibak. Baz-

kidetze kanpaina nahi bezala joan

zaio, 340 bazkidetarat heldu baita

eta 255.000 euroko kapitaleko

menturarat. Euskal Elkargoak

egoitza atzeman dio Azkaineko

Lanazia lan eremuan eta bi langile

ari dira jadaneko lanean. Ministe-

rioaren baimena falta zaio bana-

tzaile bezala ofizialki merkatuan

sartzeko.

Diru biltze kanpainaren ber

momentuan, banaketa abiatze-

rakoan prest izateko lanetan ari-

zan direla esplikatu du Patxi Ber-

gara Enargia kooperatibako ar-

duradunak. Bereziki, banatuko

duten argindarraren ekoizleak

bilatu dituzte: «Guretzat ariko di-

ren hornitzaileak izanen ditugu;

hidroelektrika ekoizleak. Faktu-

razio sistema plantan ezartzen ari

gara ere eta, horrekin batera, be-

zeroen webgunea, non haien fak-

tura eta dokumentu guziak ikus-

ten ahalko dituzten». Ministerio-

aren onespena igurikatzen dute

orain. Horretarako, lehenik hau-

tagaia teknikoki gai denez azter-

tzen du: «Horretan ez da arazorik

izanen, ditugun partaideak ho-

rretan berezituak baitira». Hor-

nitzailea ukanik ere, Enargia be-

zalako banatzaileak bermatu be-

har du salmenta eta banaketaren

arteko oreka. «Hamabost minu-

turo segurtatu behar duzu sarean

ematen duzula saltzen duzuna

bezainbat». Energia berriztagarri

banatzaile bezala salduko baitu

bere zerbitzua, araberako indarra

zabaldu behar du sarean dituen

hornitzaileen medioz. Horretara-

ko, oreka arduradun bat hasia

zaio lanean. «Gero eta bezero

gehiago izan, gero eta errazagoa

da aurreikustea zure bezeroek

zenbat kontsumituko duten».

I-Ener ttipiegia oraino
Enargiak adostu du hornidura

Biarnoko ekoizle hidroelektriko

batzuekin, UPLE ekoizle inde-

pendenteen batasunean bilduak

direnak. I-Ener, adibidez, ez da

Enargiarentzat ariko, ez baitu

aski ekoizten eta EDFri saltzen

baitio eta honek, energia berrizta-

garria izateagatik, merkatuko

prezioak baino goraxeago or-

daintzen diolakoz. «Orain arte

EDFk zuen prezio on batean eros-

teko gaitasuna: erosteko betebe-

harradeitzen dena. Enargiak se-

guraski bigarren baimen bat gal-

deginen du erosteko betebehar

hori proposatzeko gisan. Baina

bertze urte bat hartuko du». Ez

du gain-kosturik EDFrentzat, es-

tatuak eman diru laguntza bati

esker estaltzen baitu prezio gehi-

garri hori eta ekoizpen hein ttipi-

koak baitira berriztagarrien hor-

nitzaileak. Ministerioko baimena

ukanik, beste edozein hornitzai-

lek eros lezake. Enargiak barne.

Halere, I-Ener eta Enargiako

eramaileek xedetzat daukate 

I-Ener ekoizpen handiagoetan

sartzea. «Heldu diren hiru urtee-

tan, I-Enerrek normalki proiektu

potoloak bultzatuko ditu eroste-

ko betebeharretikkanpo, eta hel-

burua litzateke Enargiak erostea

I-Enerri». Orain arte, herriko

etxeekin arizana da bereziki 

I-Ener bere eguzki taulen plantan

ematen eraikin publikoetan.

Ekoizpen handiagoa xede, eguz-

kiarekin batera orotarik landu

behar dela uste du Bergarak:

«Denak garatu behar dira: hidro-

elektrikoa —konplikatua baldin

bada ere, baina beharbada arau-

diak aldatuko dira—; haize erro-

tak; lurreko zentralak». Lurreko

zentralak dira, lur eremu aski

handian lerrokatu eguzki taulak.

Bizkitartean, I-Enerrek badaki ez

duela beste baliagarritasun batera

dagokion lur batean egin behar.

Gabadin, laborantza lur batean

agertu zen egitasmoaren gisan,

konparazione. «Egiten badugu

lurreko zentrala bat, ez da egin

behar eraikigarria den eremu ba-

tean; ez eta ere laborantza egin

daitekeen eremu batean». Zer

eremu mota gelditzen da? Hon-

dakindegi ohiak. Urteetan hon-

dakinak lurperatu eta metatu di-

ren guneetan ezin da ez etxerik

eraiki, ez laborantzarik egin, ku-

tsatuak direlako. Halako zentra-

lak jada sortu dira, adibidez,

Deux-Sevres departamenduan

Frantzian. Ipar Euskal Herrian

hetsi direnetan, eman dezagun,

Bachefores eta Zaluaga honda-

kindegi ohien eremuak izan dai-

tezke. 

Ibai uren indarraren baliatze-

ko, estatuak mugak jartzen ditu

arauz, eta ez du onartzen zentral

berririk egitea, ttipia izanagatik

ere. Araudiak aldatzeko artean,

Ipar Euskal Herrian diren zentral

hidroelektrikoekin lan egitea ez

du baztertzen kooperatiba be-

rriak. 

Haize errotena ere kasko gibe-

lean dute. «Bazen Oztibarreko

proiektua, baina Defentsa minis-

terioak ezeztatu du zeren eta salto

gune bat baita armadako paraxu-

tistentzat». 

Zikinetan garbiena
Jakina da berriztagarri deitzen

den energia horren egiteko tres-

nak —eguzki taulak edo ekoizpen

gaitasun handiko haize errota go-

torrak berdin—, kutsatzaile direla

ere. Hauen egiteko erabili lehen-

gai batzuen ustiatzea kutsatzaile

da, eta makur handiak eragiten

dituzte hauen mehatzeek. Meha-

tzeetan eta fabriketan lanean ari

diren langileek gaitz larriak bil-

tzen dituzte gazterik, eta lan egi-

teko baldintza sozialak bortitzak

gertatzen dira maiz. Gehitu behar

da, taula ala erroten egiteko osa-

gaiek egiten dituzten bideak kon-

tinenteetan gaindi. Bergarak dio

kasu egiten diotela pausatzen di-

tuzten taulen jatorri eta egiteko

moldeari: «Guk instalatzen ditu-

gun panelak, adibidez, pvcycle

dinamikan sartuak dira, erran

nahi baitu birziklatuak direla eta

ahal bezainbat errespetatzen du-

tela ingurumena». Energia iturri

guziek beren itzalak badituztela

argi du Enargiakoak, baina tokian

toki ekoitzi eta xahutu argindarra

da helburu. Herritarrek, koope-

ratibako bazkide izanez, ekoizpe-

naren eta banaketaren kontrola-

tzeko ahala eskainiz: «Ez da ener-

gia garbirik. Entseatzen gara

hartzen garbiena; eta garbiena

gaur egun berriztagarria da, ez

nuklearra. Dena den, energia gar-

biena da kontsumitzen ez dugun

energia; baina, halere, beharrak

badira, beraz ekoiztu behar da».

Tokiko energia berriztagarria —hasieran Biarnokoa— saltzeko baimena ematekoa dio
oraino ministerioak Enargiari. Ekoizleak atzeman eta sistema pikoan emanak ditu.

Udaberrian hasiko da Enargia

I-Enerren eguzki taula muntadura Makeako ezker paretari datxekiola. ISABELLE MIQUELESTORENA

«Hamabost minuturo
segurtatu behar duzu
sarean ematen duzula
saltzen duzuna
bezainbat»

«Egiten badugu lurreko
zentrala, ez da egin
behar eraikigarria den
ez eta ere laborantzakoa
den eremu batean»
Patxi Bergara
Enargia
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Joanes Etxebarria Larzabale

Bat bunuztarra, bestea landibar-
tarra. Terreno «neutroan» hi-
tzartu ditu biak HITZAk, Larzaba-
leko Herriko Etxean. Galdera bat
egin eta elkarrizketa luzean abia-
tu zitezkeen Patrick Etxegarai
(Landibarre, 1961) eta Beñat Moli-
mos (Bunuze, 1966), FDSEA eta
ELB sindikatuetako ordezkariak.
Sei urte oroz egiten diren hautes-
kundeen aitzakian elkartu dira.
Azken sei urteak nola joan dira?
PATRICK ETXEGARAI: Laboran-
tza Ganberan anitz dosier bada, ez
dakit xehetasunetan sartzen ahal
garenez. Gure lana da laborari eta
laborantza guztien laguntzea.
Zernahi gisaz hemen Euskal He-
rrian bi ekoizpen handienak dira
ardi eta behi sailak; bistan dena,
prezioak ez dira guk nahi dugun
bezala goiti joaten, baina egun
guztiz behar da borrokatu. 
BEÑAT MOLIMOS: Sindikatu
mailan sei urtez ikusi dugu ELBk
mobilizatu duela gai batzuen
itzulian; azkena eta aipagarriena
izan da ahate krisia. Mobilizatze-

ko ahal hori erakutsi eta bere era-
gina ere ukan du, laborari txikien
defentsan aritu baita sindikatua
eta kausitu baitu ahate sanoak ez
hiltzea. Bestalde, aipatu behar da
ere haragitako behietan FNSEAk
nahi zituela 30 behiz behetikoen-
tzat laguntza guztiak kendu eta
ELBren borrokaren bidez hama-
rretara ezarria izan dela. Irabazi
handia izan da kopuru txikiak zi-
tuzten etxaldeendako, mendiko
etxalde txikiendako. Sei urtez la-
borarien zerbitzuko, beren inte-
resen defentsarako ari izan gara. 
Euskal Herriko Laborantza

Ganberako azken sei urteak aipa-
tu behar badira, aitzinean ezarri
behar dira sortu ditugun iniziati-
bak, laborarien alde, eta labora-
riak izan dira iniziatiba horien oi-
narrian. Perspektiba anitz sortu
ditugu hemen Euskal Herrian. 
P. E.: 30 behien istorio horrekin
ELBk duela sei urte ere argumen-
tu bera atera zuen... Ez da hala,
guk FDSEAn —hemen departa-
menduan— beti zazpi behiren
heina defendatu dugu. Zerenda-
ko? Egun hiru behirekin ere hun-

kitzen ahal dira laguntzak, baldin
badituzu hamar UGB [Neurri
hori, Europako laguntza berrie-
tan, behi eta ardiekin kalkulatzen
da: behi batek neurri bat balio du,
zazpi ardik neurri bat]. 
Gero, ahate sailean, eritasune-

kin, guk marexalen gomendioak
segitzen ditugu. Gu ere ahate sa-
noen hiltzearen kontra gaude,
baina departamendu eta eskual-
deko beste etxalde guztietan hala
egina zen eta delibero hori, proto-
kolo hori, Confederation Paysan-
nek [ELB konfederazioko kide da]
baieztatu zuen Frantzia mailan.
Gure lana zen diruaren xerka joa-
tea laborarien laguntzeko, eta
ahate krisi horretan 252 milioi
euro erdietsi ditu FNSEAk hazle-
en laguntzeko. 
B. M.:Gaur egun Frantzia mailan
egina den arautegia laborantza
industriala defendatzeko egina
da. Haiek dute botere guztia arau-
tegia orientatzeko, ez da kopuru
txikietako edo kalitatezko ekoiz-
penean ari diren laborari txikien-
tzat egina. Jendeak konprenitu
du eta hartako da mobilizazio az-
karra izan, bai hautetsi bai gizar-
teko jende, ezin sinetsizko gauza
baitzen.
P. E.:Ez dugu goiza horretan pasa-
ko, ez gara akort izanen.
Pauen bada Laborantza Ganbe-
ra ofiziala, Donapaleun antena
bat baduena. Duela hamalau
urte sortu zenuten EHLG. Zerga-
tik parte hartu hauteskunde
hauetan?
B. M.: Parte hartzen dugu ikuste-
ko ELBk defendatzen duen mo-
deloak zer errepresentazio duen
terrenoan. Hori da gure lehen
arrazoia. Aurten egin dugu hau-
tua Euskal Herriko lista bat mun-

tatzea [Confederation Paysanne-
ko biarnesekin ere aurkeztu izan
dira], guretzat gaur egun gauzak
Euskal Herri mailan baitira agi-
tzen. Ikusi dugu Euskal Elkargo-
ak laborantzaren ardura hartu
duela eta hori kontuan hartuz be-
har genuela antolatu hemen.
ELBk proposamen bat egin zion
Euskal Elkargoari. FDSEAn nola
ikusten duzue elkargoak esku-
men hori hartu izana?
P. E.: Eskumena har dezan biziki
kontent gara, hautetsiak laboran-
tzaz arduratzen direlarik biziki
gauza ederra baita. Gero behar da
ikusi zeren egiteko, egun ez dakit.
ELBk galdegiten duelarik era-
kunde publiko bat, guk erraten
dugu Donapaleun behar dugula
denek elkarrekin lanean ari izan:
ELB, EHLG, hautetsiak, denek be-
har dugula hor elkarrekin ari
izan. Ez da beste erakunde publi-
ko baten beharrik.
B. M.: Erabakiak Pauen hartuak
badira, erabakiak hartzeko ma-
nera bera baldin bada, ber fun-
tzionamendua izateko ez, ez du
balio... Oraingo funtzionamen-
duarekin beti alde batera joanen
da, nahi ala ez. Guk egitura publi-

ko berri horrekin hori dugu ikus-
ten: ber heinean izan gaitezen;
izan FDSEA edo ELB, laborariak
ordezkatzen ditugu. Ber heinean
izan gaitezen egitura horretan eta
junta ditzagun hautetsiak eta gi-
zartea. 
P. E.:Kalapitan aritzeko leku bat
bada ez du balio lekuan ezartzea.
Mendiko laborantza kartsuki
defendatu du FSDEAk azken ur-
teetan, diru laguntzen arazoak
aipatuz besteak beste.
P. E.: Europako diru laguntzak
[PAC] berritu ziren 2015ean. Nik
FDSEAn defendatzen dut ardi
saila eta mendi eskualdea lehenik
[bakoitzak baditugu dosierrak].
Stephane Le Foll zen ministroa
eta hark hitzeman zigun hazkun-
tza eta mendi eskualdea lagun-
duko zituela; bon, departamendu
honetan mendiko eskualdeak
diru laguntzen erreforma horre-
kin ez du galdu baina ez du iraba-
zi anitz ere —hark hitzeman zuen
bezala—. 2015eko laguntza
horrek hiru urte baditu eta ez da
oraino plantan emana; batean
software bat ez martxan eta hau
eta hura... Gero guk gaizki bizi
duguna da 103 laborarik goi

Paueko Laborantza Ganberako hauteskundeak abiatu dira,
eta, bakarrak ez badira ere, laborarien sindikatu nagusiak
dira ELB eta FDSEA. Laborariek hilabete bukaera arte
hautatzen ahal dituzte, postaz ala internetez, ganberako 
20 ordezkariak. Laborarien ordezkariez gain, beste sailetako
ordezkariak ere hautatuko dira hauteskunde horietan.

ELB eta FDSEA
Laborantza
Ganberaren lehian

Larzabaleko Herriko Etxean jarri

dira buruz buru Etxegarai eta

Molimos. J.ETXEBARRIA
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mendiko sailkapena galdu dute-
la. Ez du galdu, baina gauza guti
irabazi du Euskal Herriko eta
departamenduko mendi eskual-
deko laborantzak.
B. M.: Patrickek erraten duelarik
laborantza guztien sostengatzaile
dela, nik erran nezake mendiko
laborantzaren sostengua ez du-
gula hala ikusi. Momentu batez
Stephane Le Follek PAC horretan
plantan ezarri zuen neurri bat le-
hen 52 hektareak lagunduz (50
eurotan bakoitza) eta laguntzak
emendatuz hiru urtez, ehun euro
arte. Hori seinale azkarra zen
etxalde tipi eta ertainendako. Sis-
tema zen primak hunkitzen 
zituzten denei hartzen zitzaiela
%20a neurri hori pagatzeko; 
FNSEAk hori blokatu zuen mo-
mentu batean zereal ekoizleek
edo laguntza anitz hunkitzen zu-
tenek ihardukitze bat egin bai-
tzuten. Blokatua izan zen, neurri
hori akuilatzeko FNSEAk ez zuen
deus egin. Orain laborariek hun-
kitzen dute bakarrik 50 euro hek-
tarea bakoitzeko, bana besteko
etxaldeek 1.500 edo 2.000 euro
galtzen dute laguntza eskas ho-
rrengatik. 

Eragozpen Naturalen Kalte-or-
dainen sistemak [ICHN, frantse-
sezko sigletan] muga bat badu eta
hori biziki ontsa da, baina beste
anitz laguntzatan ez da mugarik
eta ikusten dugu desbideratze ba-
tzuk izaten ahal direla. Enplegua
sustatzen duten laguntzak behar
dira lekuan ezarri, eta guk indarra
eginen dugu zentzu horretan joan
daitezen. 
P. E.: Beñatek berriz ere aipatzen
du FNSEA eta FNSEA... FNSEA
Parisen da, ni FDSEAren Euskal
Herriko presidentea naiz eta do-
sier horretan, mendi eskualdeari
buruz, ehun euroren proposame-
naren alde nintzen. Guk posizio
hori defendatzen dugu. Gaur boz-
ka hauetan nik ematen ditut de-
partamendu honetako posizioak.
Gero Parisen ez badira denak se-
gituak... Baina bozka hauetan ene
eta gure posizioak ditut ematen,
eta bistan da mendiko laboran-
tzari buruz ELBren gauza berak
ditugula. 
Zertan desberdintzen dira bi

sindikatuak?

B. M.: Uste dut funtzionamendu
mailan bi sindikatuen arteko di-
ferentzia dela gurean lekuko la-

borariek dituztela gauzak maila
nazionalera [frantziarrera] igana-
razten, eta FDSEAn maila nazio-
nalean hartu erabakiak direla
aplikatzen terrenoan. Horretan
da ene ustez diferentzia handia,
eta gure indarra horretan da: he-
mengo berezitasunak kontuan
hartzen ditugu eta entseatzen
gara maila nazionalean berezita-
sun horiek kontuan hartuak iza-
tea.
P. E.:Ez naiz akort. Gure lehen bo-
rrokak gure sindikatuan dira,
maila nazionalean, gure posizio-
ak defendatuz eta anitz dosierre-
tan erreusitzen dugu. Ardi sailean
bada laguntza bat FNOk erdietsi
zuena [FNSEAren ardi saila, hiru
euskal herritar dituena adminis-
trazio kontseiluan]: 2009an 125
milioi euro erdietsi ziren ardi haz-
kuntzarendako. Lan hori ez da
ELBk egina, guk erdietsi laguntza
bat da, eta badira beste etsenplu
franko. Eginahala egiten dugu, le-
henik gure etxean, hemengo la-
borarien defendatzeko. 
Diskurtsoan ez zarete hain urrun

idurian...

B. M.: Iduri zait FDSEAren diskur-
tsoan beti entzuten dugula labo-
rantza guztien alde direla, eta uste
dut ez dela laborantza guztien
alde izaten ahal. Zeren eta erreali-
tatean ikusten dena da terrenoan
modelo batek edo besteak gaina
hartzen diola besteari. Ez da iza-
ten ahal laborantza guztien alde-
koa. Diferentzia uste dut horretan

dela, guk defendatzen duguna zi-
nez laboraria dela, laboraria bere
egun guztietako bizian ontsa sen-
ti dadin eta bere ofizioaz bizi da-
din. Laborantza iraunkor eta he-
rrikoia dugu aitzinean ematen
praktiketan: kasik hemengo
etxalde guztietan praktikatzen
den laborantza modelo hori. Ho-
rretan borrokatzen gara: labora-
ria bere lanaz bizi dadin, bere
mozkinaz, eta modelo horrek egi-
nahala enplegua susta dezan Eus-
kal Herriko gune guztietan. Male-
ruski ikusten dugu leku neketsu
anitz bazter utziak direla eta guk
nahi ditugu bai laguntzak bai
perspektibak eman laborari ho-
riei zinez beren ofizioa segi deza-
ten eta hortik bizi daitezen. 
P. E.:Laborantza guztiak defenda-
tzen ditugularik erran nahi du
ekoizpen guztiak; eta Euskal He-
rrian atzematen dira kasik ekoiz-
pen guztiak: behi esnedunekin ari
direnak, behi haragidunekin,
ardi sailean, izan oilaskoekin,
ahateekin, urdeekin ala edozein...
laborantza guztiak defendatzen
ditugu izan daitezen zirkuitu la-
burrak ala luzeak... denak. Denen
lekua bada, eta Euskal Herrian
badira merkatuak etxe ekoizpe-
nendako eta zirkuitu luzeek ere
badute beren lekua. Oraino xan-
tza dugu halere etxalde guztiak
errateko maneran heinekoak di-
rela, ez da alimaleko etxalderik
ikusten oraino. Guztiak defenda-
tzen ditugu. 

PATRICK ETXEGARAI 

Landibarren laborari da,

emaztearekin duen GAEC 

sozietatean. Udaberrian se-

mea ere plantatuko da haie-

kin. Ossau-Irati sor markan 

diren ardi esnedunak dituzte,

eta haragitako behiak ere. 

FDSEA.Paueko Laborantza

Ganberako gaur egungo pre-

sidenteordea da, baita FDSEA

sindikatuko Ipar Euskal Herri-

ko presidentea ere. Sindikatu-

ko zerrendan bigarrena da,

Bernard Layre biarnesaren 

gibeletik.

Laborantza guztiak
defendatzen ditugu
izan daitezen zirkuitu
laburrak ala luzeak...
denak. Denen lekua
bada»

‘‘

BEÑAT MOLIMOS 

Bunuzen ari da laborantzan

Ossau-Irati sor markako ardi

esnedunekin eta haragitako

behiekin. Hamabi hektarea lur

erabiltzen ditu, besteak larre-

ak eta bestelakoak ditu.

ELB.Aurten 14. urtebetetzea

ospatuko duen Euskal Herriko

Laborantza Ganberako presi-

dentea da, Francis Poineau-

rekin batean. Bere herrian,

bestalde, lehen axuanta da.

Sindikatuko zerrendaburua

da.

Borrokatzen gara
laboraria bere lanaz
bizi dadin, eta
modelo horrek
enplegua susta
dezan»

‘‘



4.000
SEASKAREN KONTZERTURAKO 10 EGUNEZ SALDU TXARTELAK

Hamar egunez, Seaskaren 50. urtemugarako Biarritzeko Irati aretoan an-

tolatu kontzerturako 4.000 txartelez goiti saldu dira. Aste hastapenean

300 bat sartze baratzen ziren oraino saltzeko Baionako Elkar dendan,

Berri Txarrak, Willis Drummond, Diabolo Kiwi eta Xiberootsen entzuteko. 

«Estatuak ez dio laguntza
izpirik emanen egoera
irregularrean den jendearen
mugitzea errazten duen egitura
bati [Pausa aterpea, Baionan]»
Gilbert Payet
Paueko prefeta

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

raktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak mozte-

ko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita:

Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.info.
%

Baterak, Monjolosen aurkeztuko du bihar
Elkargoari buruz egin auditaren emaitza

AINHIZE-MONJOLOSE bEHLGren 14. urtebetetze kari egin biltzar na-
gusitik landa, Batera plataformak Euskal Elkargoaren gobernantza
hobetzeko egin azterketa lanaren emaitzak aukeztuko ditu bihar, eta
J.R. Etxegarairi emanen dizkio. «Baterak antolatu herritar audita bu-
katzen ari da. Irailean hasia hamasei tokiko lan bilkurekin, audit ho-
rren bigarren fasean Elkargoko hautetsien, jendarteko eragile desber-
dinen eta kanpoko adituen audizioak antolatu ziren. Hirugarren fasea
Ainizan iragan zen abenduaren 1ean», laburbildu du plataformak. 
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Irudiab Baiona

Donibane Lohizunen biltzekoak dira
Sare sozialetan Ipar Euskal Herriko Jaka Hori talde ezberdinen artean eztabaida ukan ondoan, bihar, Donibane

Lohizuneko karriketan biltzera dei egin dute X. gertaldirako. Elkartzeko tenorea 14:00etan finkatu dute, Luis

XIV.a plazan. Manifestaldian ibiliko direla iragarri dute Jaka Horiek facebook-en, eta ekintza batekin bukatuko

dutela mobilizazioa. «Usaian bezala pankarta, banderola, danbor eta abarrak ongi etorriak dira», dio deiak.

Barda, elkarretaratze bat ere deitua zen Baionako San Andres plazan, polizia bortizkerien salatzeko. Biderkatu

dira LBD pilotakadaz edo GLI F4 granadaz zauritu herritarren kasuak. Azken adibidea, joan den larunbatekoa

da; Bordeleko mobilizazioan, dirudienez pilotakadaz zauritu gizon bat koman mantendua izan baita. HITZA

Euskal, frantses, espainol

Ane Ablanedo 

Unibertsitate irakaslea eta

pedagogian formatzailea

E
uskaldunok ez dugu egun
hezkuntza-sistema pro-
piorik, osasun edo oga-
sun-sistema propiorik ere
ez dugun bezala, edo zer
esanik ez, gobernu pro-

piorik. Horixe da gure arazoa, herri men-
deratua izanik bahitu egin zaigula propio-
tasuna kudeatzeko boterea edo geurea-
ren gaineko kontrola, bereak inposatu
ahal izateko bertako erakundeak indarga-
betzen saiatzen delako beti menderatzai-
lea. Estatu okupatu guziek dituzte beren
lurraldean okupatzailearenak diren era-
kundeak; horregatik da oso garrantzitsua
horrelako herrientzat beraiena dena eta ez
denaren artean ezberdintasuna ongi egi-
ten jakitea, analisi ororen abiapuntuan be-
rea eta arrotza-ren arteko dikotomia hori
dagoelako. 

Gure kasuan, euskal(duna)/espainola-
frantsesa adjektiboetan zehazten da gora-
goko antitesi orokorragoa, izenlagun ho-

rietako bakoitza oso entitate zehatz eta ba-
teraezinei dagokielarik. 
Espainol edo frantses bi nazionalitate ho-
rien baliokide dira, hala nola bakoitzaren
lurralde, erakunde, hizkuntza eta abarre-
na ere. Euskal-ek ere nazionalitate bat
adierazten du, Euskal Herriarena, gure lu-
rralde, erakunde, hizkuntza eta bestelako
osagaiekin batera, bistan denez.

Errazki ondorioztatu daitekeenez, guti
dira Euskal Herrian indarrean diren euskal
erakundeak –euskaldunok geuretzat di-
seinatu, sortu eta gobernatutakoak direla
ulertzen baldin badugu, bederen–. Eta
asko, ordea, espainolak eta frantsesak, es-
tatu horien inposaketaren seinale eta on-
dorio. Baina hori horrela baldin bada, ez al
zaizue arraroa egiten ia erakunde guziak
izatea gurean euskal gisa izendatuak, eta
ez egotea kasik frantses edo espainol etike-
tadunik?

Har dezagun adibide gisa euskal eskola
publikoa-ren kasua. Ni horren aldekoa
naiz, noski. Euskal Herriko haur ororen-
dako heziketa bat, pedagogikoki duina,
gure estatuak kudeatua izanik publikoa
eta nazionala, eta baliogarria hortaz Tute-
rako umeentzat bezala Ziburukoentzat
ere. Baina lagunok, inork ikusten al du ho-

rrelakorik gurean? Hemen administratzen
den hezkuntza Espainia ala Frantziarena
da, beren kontrolpeko lurralde osoaren-
tzat ezartzen dutelako estatuek heziketa-
rena bezalako sistema funtsezko bat, eta bi
estatu menderatzaile horien kasuan, nola
ez, baita mendean dituzten eta errotik es-
painolizatu/frantsestu nahi dituzten he-
rrietan ere, agerikoa beharko lukeenez.

Benetan geureak ez diren erakundeei
euskal etiketa ematea bi zentzutan da
arriskutsua. Batetik, atzerrikotasuna ka-

muflatzen du, geuretasunaren itxurarekin
irensgarri bilakatuz amua. Eta bestetik,
gabeziaren hutsunea estali eta ezkutatu
egiten du. Zeren eta zertarako sortuko
dugu jadanik badaukaguna? Euskal eskola
publikoa egiteko dago oraindik, estatuak
direlako sistema publiko bat sortzeko
ahalmena duten erakunde bakarrak, eta
euskaldunona, dakigunez, berriro mar-
txan noiz jarriko zain dagoelako. Hutsune
hori betetzeko borondatearekin sortu zi-
ren hain zuzen ere ikastolak, euskaldunon
hezkuntza-sistema nazionala egituratzeko
saio benetan txalogarria. Baina, zer gertatu
da? Geure erakundeak sortzearekin batera
horien jabetza hartuko duen estatu-egitu-
ra politikoak aktibatu ezean, menderatzai-
leak dituela beti beretzat errekuperatzen,
ikastolekin gertatutakoak mingarriki era-
kutsi digunez.

Hezkuntza sistema propioa edukitzeak
esan nahi du euskaldunon beharren ara-
berako heziketa eskaintzen diegula hau-
rrei, bai Tuteran eta bai Ziburun. Eta badu-
gula hori egiteko nahikoa boterea, egitura
politiko goren baten inguruan ongi egitu-
ratua. Hori ez da oraindik gertatzen. Ez
euskal eskola publikoa deitutakoan, ez eta
ere ikastolan; Ziburun, Frantziak duelako
oraindik hezkuntza kontrolatzen; eta Tu-
teran, Espainiak. Euskaraz egiten bada ere.

Geure erakundeak
sortzearekin batera horien

jabetza hartuko duen
estatu-egitura politikoak

aktibatu ezean,
menderatzaileak ditu beti
beretzat errekuperatzen,

ikastolekin gertatutakoak
mingarriki erakutsi

digunez

OHARRA

‘Argia’ astekariaren 2.627. zenbakian 

argitaratua, 2019ko urtarrilaren 13an.



MUSIKA

ANGELU Iazko Plein Chant lehia-
ketako irabazle Lida Lies talde

baionesak, egonaldi jalgitzeko

kontzertua eskainiko du. Kitorik.

Lekuak atxik.

bUrtarrilaren 24an, ortzegunez,

20:30ean, Barojako zalditegietan.

BAIONASanti DDC eta Ramuntxo.
bGaur, 20:30ean, Zamai ostatuan.

BAIONAEraso eta Ztah taldeen
kontzertuak. Sartzea, 5 euro.

bGaur, 21:30ean, Magneto

casematean.

BAIONALe Bal du Samedi Soir eta
Dj Dee Nastyren gaualdia. Sartzea,

3 euro.

bBihar, 21:00etan, Magneto

casematean.

BIARRITZAnestesia, Kuma No
Motor eta Estricalla taldeen kon-

tzertuak. Sartzeak agorturik.

bBihar, 21:00etan, Atabal gelan.

BIARRITZPost punk gaualdia:
Jessica 93, Black Salvation eta

YGGL taldeen kontzertuak. Kitorik. 

bUrtarrilaren 24an, ortzegunez,

20:30ean, Atabal gelan.

DONIBANE LOHIZUNE Irakurke-
taren gauaren karietara, Tristtan

Mourguy & Horebaren kontzertua. 

bBihar, 20:30etik goiti,

mediatekan.

BERTSOA

AIZIRITZE-GAMUE-ZOHAZTI
Bertso saioa: Jean-Louis Laka, 

Ricardo Gonzalez Durana, Ramun-

txo Christy, Battit Crouspeyre eta

Elixabet Etxandi bertsolariekin.

Gai jartzailea: Pettan Prebende.

Ondotik, Amikuze Kantuzen 

emanaldia. 

b Igandean, 15:00etan,

kiroldegian.

INAUTERIAK

ALTZÜRÜKÜUrdiñarbeko gazte-
en maskarada.

b Igandean; goizean, barrikadak

herrian; bazkalondoan, joko

nagusia, plazan.

DANTZA

ANGELUAmalabak eta Seme tal-
deak antolaturik, hilabeteroko mu-

txikoak.

b Igandean, 11:15ean, bost

kantoien plazan.

‘Izerditan’ kirol emankizuna.La-

runbat honetan, 18:30etik aitzina,

Izerditankirol emankizunaren hi-

tzordu berri bat izanen da, eta, on-

dotik, Irisarri eta Limoges taldeen

arteko eskubaloi partida, zuzene-

an. KBox tresna duten ostatuetan

ere ikusgai da. 

Ostirala

20:00.Errugbia zuzenean: 

Biarritz - Massy.

Bihar

17:00.Astelehen Urdinakmusika

emankizuna.

Etzi

18:00.Kirol magazina.

BIARRITZGilen artista garaikide-
aren erakusketa.

bOtsailaren 23ra arte, egunaz,

irekitzeko tenoreetan, Atabal

kontzertu gelan.

DONIBANE LOHIZUNETtitto
Agerreren zizelketa lanen erakus-

keta: haritzez, altzairuz, aluminioz

edo alabastroz osatutako lanak.

bOtsailaren 15a arte, Ilargi Urdina

galerian.

KANBOEuskarazko idazketa

tailerra Joseba Martin Ayalak zu-

zenduta. 

bBihar, 10:30etik goiti,

mediatekan.

ANTZERKIA

BAIONAUne psychiatre descend

les escaliers et tout d’abord, on

n’en voit que ses pieds, Mecanica

Theatre konpainiak emanik. Ma-

nuel Ripert antzerkilariak emanik,

Javier Barandiaranen testua. 

bGaur, 19:00etan, Mami Txula

elkartean.

LEKORNELe Poisson Soluble
konpainiaren Mottesbuztin an-

tzerkia. 5 urtez goitikoentzat

bGaur, 10:00etan, Hodi Aldea

gelan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

SENPEREAu pays des Basques
filma hedatuko da. Jean Faugeres

eta Maurice Champreuxek

1930ean filmatu zuten, jatorria

Senpereko Serres etxean zuen eta

Euskal Herriari buruzko liburu anitz

idatzi zituen Gaëtan Bernovillek

zuzendu zuen. Bigarren Mundu

Gerra aitzineko herri eta hirietako

egunerokoaren lekukotasunak

erakusten ditu, besteak beste

Senpere, Azkaine, Lohizune, Iholdi

eta Aldudekoak

bBihar, 19:30ean, Larreko

kulturgunean.

BESTELAKOAK

BAIONAPablo Tillac. Gerla bate-

tik, bestera (1914-1945)erakuske-

taren karietara Olivier Ribeton

kontserbatzaileak hitzaldia ema-

nen du.

bUrtarrilaren 23an, asteazkenez,

18:00etan, euskal museoan.

BAIONAHemengo jendeak ar-
gazki erakusketa. XX. mende has-

tapeneko eguneroko laneko iru-

diak, izan hiri ala baserrialdekoak.

bGaurtik goiti martxoaren 15a arte,

eguneko tenoreetan, hiri erdiko

mediatekan.

Irudiab Ainhize-Monjolose

EHLGk bere 14. urtebetetzea ospatuko du, bihar
Urtebetzearen karietara ohiko biltzar nagusia eginen du Euskal Herriko Laborantza Ganbarak goizean, 10:00etan. Ondotik, zintzur bustitzea eta baz-

karia izanen da, tokiko axurkiarekin, 22 euroan. Lekuak atxiki behar dira 05 59 37 18 82 telefono zenbakira deituz. 17:00etatik aitzina, kontzertuak on-

doko taldeekin: Tracteur, Okzitania Tolosakoa (world noise); Beskoitzeko Zoo (rock-rap); Bizkaiko Eskean Kristo (rock & roll) -irudian- eta bukatze-

ko, Dj Xa2 versus Dj K-Püx. MONIKA DEL VALLE
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Joanes Etxebarria Urdiñarbe

Baziren urte andana bat Urdiñar-
beko trinketean ez zela esku hus-
ka lehiaketarik egiten. Aurten
bai, eta emazteen parte hartzea-
rekin. Bihar ariko dira berriz
lehian Maritxu Hourcourigarai
(Barkoxe, 1981) eta Domi Lanou-
guere (Paue, 1971).
Nola hasi zineten pilotan? Zer

ibilbide egin duzue?

MARITXU HOURCOURIGARAI:

Herriko plazan lagunekin, Barko-
xen, txikia nintzelarik. Herriko
eskolan pausa orenetan lehenik.
Asteburuetan eta bakantzetan
beti ari ginen. 16 urterekin lizen-
tziarekin aritu nintzen Moumou-
rren (Biarnoa), ezker paretan. Ez
naiz luzaz aritu txapelketan, gero
eskubaloia hasi nuelako. 
DOMI LANOUGUERE: Ni Ligiko
plazan hasi nintzen herriko gazte

guztiekin, neska eta mutilak na-
hasirik. Informalki hasi nintzen
jostatzen, haur guztiak bezala.
Bordelera joan nintzen ikaske-
tentzat eta bazen trinkete bat;
hango taldean hasi nintzen trin-
keteko jokoa ikasten, eta Bordele-
ko Ikasle Klubean (BEC) lizentzia
hartu nuen. Txapelketak hasi ni-
tuen han eta, ikasketen ondotik,
Pauen bizi nintzenez, txapelketak
segitu nituen hamar bat urtez,
palan eta erraketa argentinarre-
an; Frantziako txapelketa soilik
espezialitate horretan egiten zen. 
Kirol anitzetan agerikoa da

emazteentzat baldintza txarra-

goak direla. Pilotan ere?

M. H.:Ez dut halako oroitzapenik.
Moumourren ari nintzelarik al-
derantziz, engaiamendu handia
bazen nesken saila garatzeko,
frontenisa besteak beste. Gizonen
baldintza berak ziren. 

D. L.: Maritxuk bezala nik ere ez
dut sekula sentitu bazterketarik,
zinez ontsa lagunduak ginen Bor-
delen eta Pauen. Partidak atze-
maten genituen eta gure kirola
garatu ahal izan dugu. Entrena-
menduak baziren mutilekin ere. 
Urdiñarbeko esku huska lehia-

ketan ari zarete. Nola hartu ze-

nuten proposamena?

D. L.: Izugarri harritu ninduen.
Hasteko ez dut batere esku huska
ezagutzen; Zuberoara bizitzera ji-
tean ezagutu nuen nire semearen
bidez, esku huska hasi baitzen.
Orain arte ez nuen esku huska
partidarik ikusia, ez nuen batere
ezagutzen. Aldiz pala ezagutzen
dut, badut Pilotako Estatu Brebe-
ta. Antzekotasun anitz badirela
iduri zait, eta semea aholkatzen
nuen ari zelarik. Halere, ez nuen
sekula pentsatu ni aritzen ahal
nintzenik. Maider Sarasola eta

Erik Etxartek proposatu zigutela-
rik pentsatu nuen baietz, zergatik
ez! Abiatu ginen beldurrik gabe,
denek pentsatzen genuen posible
zela. Eskuak prestatu behar ziren,
egia da hori bai gauza berria dela.
Semeak teknika batzuk esplikatu
dizkit eta harreman ederra izan
da. Neskekin ere entrenatu ginen;
denek bezala, ubeldura batzuk

ukan ditugu hasieran, baina be-
roketa hobeak eginen ditugu.
M. H.: Ukan nuen euskarazko
mezu bat eta ez naizenez elebidu-
na, uste nuen gaizki ulertu nuela,
baina ez, mezua ongi ulertu nuen;
berriz deitzean konfirmatu zida-
ten esku huska aritzeko zela. Du-

dak nituen gai izanen nintzenez,
eskua ez baitut sekula erabili go-
gorra iduri zaidan pilota batekin,
baina aski fite baietz erran nuen
eta ez naiz damutu. 
Zuek bezala, badakizue neska

gazteak ere esku huska ari dire-

nez?

D. L.:Harritua izan nintzen duela
zenbait urte erran zidatelako ba-
zela neska gazte bat esku huska
ari zena eta ezin izan zuela txapel-
ketan parte hartu. Sumindu nin-
duen zeren errugbian adibidez
posible da, 13 urte arte neskak eta
mutikoak nahasten dituzte. Dis-
kriminazioa iduri zitzaidan, gai-
nera ziur naiz adin horretan ez
dela diferentziarik. 
Mutikoetan badira lau edo bost

urte esku huskak arrakasta gaitza
duela Maulen. Pentsatzen dut po-
sible izan daitekeela neskentzat
ere, entrenatzaileak baldin badira
eta txapelketan parte hartzen
ahal badute —ez dakit zein den
araua—. Balio luke galdera pausa-
tzeak, inportantea litzateke. 
Urdiñarbeko trinketea txikia da

eta lehiaketa horretan, emazte

eta gizonentzat, pilotak goxoak

dira. Horrek laguntzen du?

M. H.: Bai. Gainera Urdiñarbeko
trinketean egin nuen palako le-
hen lehiaketa, bakarka. Domik
zafraldiak ematen zizkidan garai
hartan. Hor hasi nintzen ikasten
trinketean aritzen. Beraz lehiake-
ta honetan bada enetako zerbait
afektiboa ere. 
D. L.: Egia da trinkete txiki horre-
tan aritzea biziki ludikoa dela,
paddle-an bezala adibidez. Pilota
goxoak dira, baina halere eskue-
tako loturak beharrezkoak dira.
Semeak lagundu nau horretan.
Zuek nola bizitzen duzue espe-

rientzia berri hori?

M. H.:Nik oraingoz partida bakar
bat jokatu dut eta gozatu dut. Ba-
nuen min ukatearen beldurra,
baina alabekin trebatua nintzen. 
Lehiaketa bukatuko delarik ere

segitu nahi duzue esku huska

aritzen?

D. L.:Erran dugu segituko genuela
juntatzen gero ere. Lagun talde

bat gara. Nire inguruan
eman dut lehiaketa ho-
nen berri eta neskak ha-
rrituak izan dira, publizi-
tate sobera ez baita egin.
Ezagutzen ditut parte

hartzeko interesa ukan dezakete-
nak, beraz, laster beste hedadura
bat har lezake. Ongi da lehiakete-
kin hastea, ontsa pasatzen dugu-
lako.
M. H.: Zergatik ez! Talde honetan
bezain motibatuak direnekin ari-
tzeko parada baldin bada, bai.

«Neskek jokatu esku huskak
beste hedadura bat har lezake»

Maritxu Hourcourigarai eta Domi Lanouguere b Pilotariak

Diskretuki hasi dira emazte batzuk Urdiñarbeko trinketean esku huskako lehiaketa batean 
parte hartzen. Pala jokalariak gehienak, lagun artean hasi dira ezezaguna zitzaien pilota jokoan.

JOANES ETXEBARRIA

«Harritua izan nintzen erran
zidatelako bazela neska bat
esku huska ari zena eta ezin
zuela txapelketan parte hartu»
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