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Donibane Garaziko Psikologia Medikuntza Zentroak hurbileko zerbitzua eskaintzen die eritasun psikiatriko
edo psikologikoren bat duteneib Euskal Irratiekin egin ‘Barnetik’ saioa argitaratuko da laster b 4-5
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Iñaki Etxeleku Baiona

P
sikiatrian lan egiten du

Xan Brialyk, LABek

Baionako ospitalean

duen lehen ordezka-

riak. Erizaina da Donibane Lohi-

zune eta Hendaiako Psikologia

Medikuntza Zentroan.

Ordezkariak dituzten bost sin-

dikatuek bat egin dute larrialdi

zerbitzuak ekainean abiatu greba

mugimenduan. Protesta, arrazoi

frankorengatik hasi dute. Bata,

Ipar Euskal Herriko biztanle ko-

puruaren emendatzeak eragin

lan zama. «Gero eta jende gehia-

go bizi da eremuan. Udan, turis-

mo handia bada, baina ospitaleko

lan baldintzak gutxi gorabehera

beti hein berean dira. Gero eta

zailago da». Problema da ospita-

leko langileek hiru aste opor hai-

zu dituztela udan. Ondorioz, ad-

ministrazioak ohe batzuk hesten

ditu oporraldi horien denboran,

alta lana emendatzen delarik

udatiar oldearekin. «Horrek jen-

de galkadurak sortzen ditu la-

rrialdietan». Ospitaleen kudea-

tzeko egungo sistemak badu bes-

te bihurrikeria: herriko etxeek

zerga bat ordaintzen diete larrial-

dietan sartu jendearen arabera.

«Ospitalearen interes ekonomi-

koa da jende asko pasa dadin la-

rrialdietarik, baina osasun arta

mailako interes handirik ez du». 

Buruko odol isurientzat tron-

bektomia teknika berria erabil-

tzen da larrialdietan. Egunean

hiru eta sei pazienteren artean

heltzen zaizkie, odol isuri batek

joak liratekeelako susmoarekin.

«Une horretan protokoloak esa-

ten du dena utzi behar duzula pa-

ziente horren artatzeko. Erran

nahi du zure ohiko lana utzi behar

duzula bizpahiru orduz. Ondo-

rioz, beste pazienteek itxoin be-

har dute». Horri gehi, duela urte

guti zaharberritu eraikina ttipie-

gia dela jadaneko, eta handitzeko

lanak ez dituztela oraino egin.

«Beste hainbat tokitan bezala,

jendea baduzu orduak eta orduak

horrek halako «psikosi» bat piztu

duela ospitalean. «Uda arrunta,

Baionako bestak, eta gero hori;

horregatik hasi da mugimendua

orain, nire ustez».

G7koek sortzen duten itzalak

durduzatzen ditu sendagileak,

Plan Zuria balia baitezake esta-

tuak. Atentatu bat, hegazkin istri-

pu bat-edo gertatzen delarik mar-

txan jartzen da, jende saldoa baita

artatzeko. Ontsalaz, pausa edo

opor egunak baditu ospitaleko lan-

gile batek, legez, errefusa dezake

G7koen denboran lan egitea. «Plan

Zuriarekin baimena dute erizain

baten etxera joateko Poliziarekin,

atean jo eta: ‘30 minutu dituzu la-

nera joateko!’». Prefetak du eraba-

kitzen Plan Zuria jartzea. Plan Zuri-

rik gabe ere, 15 telefono zenbakiko

medikuntza zerbitzukoei orainda-

nik debekatu diete oporren hartzea

agorril hondarrean.

G7koak begi txarrez ikusten di-

tuzten langileen artean, haserre-

tzen dituena da estatuburu ho-

riendako sekulako ahalak eza-

rriak izanen direla medikuntza al-

detik. «Egunerokoan guk ikusten

itxoiten dagoena angariletan,

baldintza oso txarretan». Gehia-

go dena, tresneriaren parte bat

zaharkitua da, eta, sosik ez xahu-

tzeko, ez da berritzen. «Enpresa

pribatua balitz bezala kudeatzen

dute. Egunero ikusten da interesa

ekonomikoa dutela, besterik ez».

G7koekin, bazterrak zaintsu
Osagarri ministerioak, G7koen

menturan jarri duen antolakuntza

«erokeria» dela dio Brialyk, eta

dugu jendea itxoiten ez dakit zen-

bat egun edo aste mediku baten

ikusteko, eta, hor, munduko esta-

turik handienetako buruek badu-

te aukera edonoiz nahi duten me-

dikua ikusteko. G7koen bilerara-

ko etorriko dira mediku espezia-

lista batzuk Baionako ospitalean

ez ditugunak». Eta sortzekoak di-

tuzten «aireko zubiak», bestalde,

helikopteroz eramateko gisan,

Paue, Tolosa edo Poitierseraino.

«Guri esaten digute ez dela diru-

rik funtzio publikorako. Hori jaki-

ten delarik, zaila da entzutea».

Jaka Horien mugimendu ga-

raian Frantziako ehun medikuk

salatu zuten ospitaletik iragan jaka

hori zaurituak fitxatu direla leku-

ka Poliziaren esku utziz izenak, eta

mediku deontologia zangopilatuz.

LABeko erizaina ez litzateke harri-

tuko berriz saiatzen balira G7koen

bilera denboran. «Badakizu, egu-

neroko lanean presioa jasotzen

dugu maiz. Adibidez, gure psikia-

tria zerbitzuan, baditugu paziente

batzuk S fitxategiandirenak. Zen-

bat aldiz ez gaituzte deitu komisa-

riatik galdegiteko ez genuenetz

ikusi halako, haiek galdua baitzu-

ten haren hatza». Medikuntzako

langileek ofizioko sekretuagatik

ez lukete zuzenik paziente bati bu-

ruzko informazioaren zabaltzeko,

baina poliziak presio egiten bada-

kiela dio Brialyk. «Gaztea zarela-

rik, ez dakizu ongi zer egin, eta

erantzuten duzu. Polizia da».

Bakoitza bereari
Apirilean, Baionako ospitaleko

suspertze zerbitzuko erizainak zi-

ren greban. Gero, larrialdietako-

ak, eta aste honetan berean, ge-

riatria zerbitzukoak. Baina, ba-

koitza bere aldetik eta bere

arrangurak plazaratuz. «Bakoi-

tzak bere zerbitzuan, bere tokian

lan egiten du, komunikatu gabe

besteekin eta jakin gabe besteen

berri», aitortu du Brialyk.

Gogoko luke sindikatu guzien

artean zerbitzu guzietako langile-

engana joaten balira, arazoen

iturburua bera dela ohartarazte-

ko. Baina zaila dela dio. Gizarte

mailako egoeraren idurian dela.

Langileek ez dute baitezpada

gehiago konfiantzarik sindika-

tuetan, alderdi politikoentzat ez

duten bezala, Jaka Horien mugi-

mendua delarik erakusgarririk

argiena. «Hauteskundeetan jen-

de gutik bozkatzen du. Sindika-

tuetan afiliatu guti da. Askotan,

jendea etortzen da guregana inte-

res pertsonala duelako. Interes

komunarena galdu da anitz, bai».

Erran behar da grebak langile-

ak higatzen dituela zalu ospitale-

an, azkenean behartuak baitira

halere arten ematera. «Greba de-

larik, zerbitzu minimoa bada. Zer

erran nahi du? Lana berdin egiten

dela; gainera, zuzendaritzak gre-

balariekin dirua aurreratzen du».

Ondorioz, ezindurik gelditzen

dira. Administrazioa hertsatzeko

borroka molde berriak kausitu

behar direla uste du LABekoak.

Saririk handienak eta zerbitzu-

buru diren medikuek, bestalde, ez

dute sostengu handirik erakutsi

berekin lan egiten duten artatzai-

leen borrokentzat. Alta, erizainek

funtsezko lana daramatelarik

haien saihetsean. «Igo da gehiago

medikuen kopurua erizainena

baino, eta alderantziz izan behar-

ko zen. Sortzen du arazo bat: me-

diku gehiago badituzu ondoko ar-

ta lanen eskatzen, eta zuk segitzen

duzu kopuru berean; ez da segi-

tzen ahal. Zerbitzu guzietan ger-

tatzen da». Baina hara, medikuak

diru iturri dira ospitalearentzat.

«Ospitaleak dirua irabazten du

medikuntza ekintza bakoitz.

Ekintza horiek ofizialki beren

gain hartzen dituzte medikuek.

Ez dituztelarik errealki bakarrik

egiten». 

Suspertze zerbitzukoak lehen, larrialdietakoak orain, eta azkenik, geriatria
zerbitzuko langileak greban jarri dira Baionako ospitalean. Bizkitartean, ez
da mugimendu bateraturik ekonomia logika bakarraren parean.

Hirugarren greba izan
du ospitaleak aurten

Baionako ospitaleko harrerako sarrera nagusia. BOB EDME
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Apirilaren 30ean egun osoko tai-
lerra egin zuten herritar elkarteek
eta Larhun 2020 egitasmorako
teknikariek mendiko maila gu-
zietan ibiliz, tokian berean min-
tzatuz. Ekainaren 25ean egin zen
bigarren tailerra, Urruñan, barne
batean haatik, proiektuko gidari-
tza batzordeko arduradunekin.
Horietan, departamendu haute-
tsiak. Bezperan, Larhun Ez Hunki
taldeak agiri bat bidali zion pren-
tsari bere kezken entzunarazte-
ko.
Ematen du aski satisfos atera

direla bilkuratik, entzun eleenga-
tik. Larhun Ez Hunkiko Filip La-
karra: «Gidaritza batzorde horre-
tan eman dituzten segurtamenak
ontzat ematen ditugu». Lehen le-

henik, berri ona izan dute Lar-
hungo trenbideari buruz. «Bai
batzordeko ofizialek, bai tren tti-
piko zuzendariak erran dute ez
dela nehondik ere izanen lau bisi-
tari trenen kopuru emendatze-
rik». Garbiki errana izan dela, be-
raz, elkarte ordezkarien aitzinean
betiko lau trenak direla ibiliko, ez
gehiago. «Orain arte [Jean-Jac-
ques] Lasserrek errana zuen bat
eta besteari bulego batean edo
hola; hor, argiki hitzeman digute
ez zela emendatzerik izanen, eta,
guretzat ongi da». 
Bere agirian, Larhun Ez Hunki

arrangura zen departamenduak
merkatu publikorako deialdia
zabaldu zuelakoan berriki mendi
kaskorako burdinbide zaharbe-
rritze lanentzat, eta, partikularki,
ez baitie deialdi horren berri jaki-

narazi gogoetan parte hartzen
duten elkarteei. Bizkitartean,
gogoeta hori gidatzen duen Biria-
tuko Andueza-Agor kabineteari
ez diote burdinbidearen berritzea
bere eginbeharretan jarri.
«Behar zuen okupatu mendi
kaskoko aferez, San Ignazio lepo-
koez, eta mendia bere osotasune-
an hartu, baina ez batere trenbi-
dea». Ikerketa partekatutik
kanpo gelditu bada ere, Lakarra
aski baikor da: «Pentsatzen dugu
kezka horiek jabalduak izanen
direla, eta kontuan hartuko
dituela departamendu kontsei-
luak orain hautatuko duen obra-
lariak». Ezen merkaturako deial-
dian idatzirik agertzen baita
hautatu obralariak ez duela tren-
bide berririk egin beharko.
«Trenbide plataforma lekuka

behar lukete hunkitu, eta hunki-
tze horrek izanen ditu bazterre-
tan eraginak, bistan dena, obra
handiak dira. Beraz, beldur ginen
ea ez zuten eginen bide bat tren-
bidea erreberritzeko. Dokumen-
tu horien arabera, ez da bide
berririk aurreikusirik». Zaharbe-
rritze obrek urte bat iraun behar
lukete, Lakarrak ulertu duenez. 
Beste arrangura orain arte egin

tailer kopuru urria dela kausa
agertu du Larhun Ez Hunkik. Sei
tailerretarik bakarra egina izan
baita; Andueza-Agorrek uztaila-
ren 20ko itzultzekoa du bere lana,
eta nekez eginen dira arte horre-
tan. Ez dute denek interpretazio
bera tailerrei buruz. Aztertzekoak
ziren Larhungo mazelak hiru za-
titan banatu zituzten: behera, er-
dikoa eta gaina. «Bi tailer egin di-
ra orain arte, eta aldi bakoitz az-
tertu ditugu hiru guneak. Bi bider
hiru egiten du sei. Batzuek nahiko
zuten gehiago izan», aitortu du
Lakarrak: «Gure taldean ere ba-
dira ikusmolde desberdinak».

San Ignazioko geltokia
Iduri luke denen arteko adosta-
sun batera doazela San Ignazio le-
poko geltokiari buruz. Kexa iturri
izan zen hatsarreko proiektuan
agertu asmoa, aparkaleku han-
diagoen egitea aipu baitzuten era-
maileek; beraz, auto eta jende
alde aise gehiago.
Andueza-Agor etxeak propo-

satzen du geltokia bera gehiago
agerian ematea, «baina, Azkaine-
Sarako bidea orain bezala utziz.
Lehenbiziko proiektu hartan, ba-
zen desbideratze bat; eragin eta
diruztatze izugarriak ziren».
Ikerketa etxeak nola lan egin
duen esplikatu du Lakarrak: «Jo-
an da duela 90 bat urte ateratako
posta karta batetik erakusten
duena nola zen San Ignazioko le-
poa denboran». Ondorioz, pro-
posatzen du ordukoa oinarri har-
tuta geltokiaren beraren eraikina
doi bat luzatzea, bisitarien harre-
raren egiteko, Larhungo etxe-edo
bilaka daitekeena. Hori, gaur
egun dagoen aparkalekuko ere-
muan janez, beraz, mundrunatze
gehiagorik egin gabe. «Autoek
beharko dute beherean egon eta
gero, joan-jinkariekin goiti joan».
Hautetsiek ere erakutsi lukete
ideiarekin ados direla, baina ez di-
ra ideia orokorrak baizik, orain-
goz. «Ikusteko manera hori be-
harko da gero zehaztu, gauzatu
proiektu zehatz batean. Denak
ados dira autoek behar dutela iba-
rrerat jautsi, baina aparkalekuak
beharko dira nonbait atzeman.
Hori, gaur egun, egitekoa da». 
Haatik, kaskoko antolaketak ez

du hain garbia ematen. «Behar

ote da oraingo geltokia atxiki? Be-
rri bat egin eta oraingoa urratu?
Hori eginez ingurumenean iza-
nen litzateke eragin bat. Zonbate-
raino behar dira gauza horiek hi-
gitu gain hartan?». Beste aldake-
ta posiblerik ere aipatu da
kaskorako, eta hor ere galdera
franko ekarri dizkie tailerretan.
«Enbaldituentzat egin behar den
sartzeko bidearentzat, normetan
izan behar badu maldak ez da ba-
tere erraza izanen, eta ingurume-
nari buruz izanen du ondorio
handia. Andueza-Agor kabinete-
ak galdea egin du: ‘Behar ote dute
enbalditu guziek joan kaskorai-
no?’ Nork erabakitzen du hori?».
Galdera franko, hots. 
Zintzilik gelditu da bentena ere.

Hala nola ur zikinen sanotze bi-
deak. Komoditate idorren ezar-
tzea aipatu da, besterik gabe. Lar-
hungo alhapideetan dabiltzan
kabalentzat askarik ezarri bai ala
ez, eta non? Lehengo mando-bi-
dea —erreka bilakatua dena jen-
dearen pasaiaren bortxaz— anto-
latzeko ados dira denak, baina ez
dakite oraino nork dituen gaine-
rako moldaketa horiek oro or-
dainduko. Trenbidearentzat argi
delarik departamenduak eta Epsa
tren konpainiak dutela diruztatu-
ko.
Proiektua mugaz gaindiko

bilakatuz, iduri luke, bizkitarte-
an, beste diru iturri batzuetara
joateko mentura ikusia dutela
eramaileek. «Berako gaurko eta
aitzineko merekin bildu ginen
joan den astean. Horiek ez dute
interes berezirik afera horretan.
Lotuak dira, pixka bat alibi gisa,
proiektua mugaz gaindikoa iza-
teko». 
Teknikari batek errana du gi-

daritza batzorde batean: «Egitas-
moa ez da hasten baizik». Laka-
rraren ustez, ez da beste bilkura-
rik izanen iraila aitzin eta
Andueza-Agor etxeak bere ondo-
rioen txostena agertu ondoan
ikusiko da zer bide hartuko duen.
«Buruilean eskema orokor hori
beharko da guneen batzorde na-
gusian presentatu, eta gero iza-
nen dira guneka gauzak lan-
duak». 
Lakarra kontent da solasak era-

man baitira, eta aitzinamenduak
aipatu segurtamenen aldetik.
Baina, ez dela deus harrigarririk
gauzak diren bezala: «Fase nor-
mal batean sartuak gara. Denak
eztabaidatzekoak dira. Ez da ate-
rabide idealik». Hautuen egitea
neke izanen dela uste du, baina
beste oinarri batzuekin honda-
rrean. «Itxaropentsua da afera
hori oinarri on batean abiatu bai-
ta. Iduritzen zait aditu dituztela
elkarteak».

Irailetik goiti argituko
da Larhun 2020 xedeak
zer bide har dezakeen
Ekainaren 25ean bildu ziren berriz gidaritza batzordea eta herritar
elkarteak Andueza-Agor agentziak eraman tailerrean b Trenbide
handitzerik ez dela izanen hitzeman dute arduradunek

Bisitari tren ttipia Larhunera goiti igotzen. JEAN-MARC DECOMPTE
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E
z dira beti ezagu-

nak, baina lurral-

de gehienetan ba-

dira Psikologia

Medikuntza Zen-

troak, bat izan be-

har baita 70.000 biztanlerentzat.

Hazparnen, Kanbon, Maulen,

Donapaleun, Biarritzen, Doniba-

ne Lohizunen, Angelun eta Baio-

nan ere badira. Donibane Garazi-

koa Baionako ospitaleko psikia-

tria sailaren lekuko adarra da,

besteak bezala funtsean. Lagun-

tza beharra dutenak, depresioak

jo dituenak, eskizofrenia, bipola-

ritatea... eritasun psikiatriko edo

psikologiko desberdinak dituzten

pertsonei irekia da merkatu esta-

litik hurbil den etxea.

Erizainek, medikuek, psikia-

trak, psikologoak eta laguntzaile

sozialak osatzen dute medikun-

tza taldea. Izan mediku batek igo-

rriak ala beren baitarik agertzen

direnak, hurbileko zerbitzu baten

bila sartzen dira pazienteak. Elka-

rrizketak, mediku kontsultak edo

psikologoarekin hitzorduak es-

kaintzen zaizkie hor, Baionara jo-

ateko beharrik gabe. Beren etxee-

tan ere segituak dira batzuk,

nahiz eta erizain gehiago behar li-

tzatekeen zerbitzu horri indar

gehiago emateko. 2018an 255

pertsona pasatu ziren zentrotik,

horietarik batzuk epe luzean segi-

tuak direnak, beste batzuk behin

baizik ez direnak agertu.

Ahal dena, ahal gutxirekin
Harrera goxoa da sartzean, ospi-

tale girotik zinez desberdina. Bu-

legoan lau erizainak aldizkatzen

dira beti norbait izan dadin atea

irekitzen duenarentzat. Entzute-

ko, laguntzeko. Begi bistakoa da

halere, beste osasun guneetan ez

bezala, dena eskuz izkribatzen

dutela, dosierrak oro paperean

eta hitzorduak paperezko agenda

handi batean. Antton Moustirats

erizainaren ustez, gisa horretako

zentro batek ez du material ani-

tzen beharrik, baina «Bellevue

bezalako ospitaleetan material

zaharkitua dute, eta han sentitzen

da sos eskasa». Psikiatrikoa «az-

ken putza» da, bere erranetan, di-

rua partekatzerakoan: «Baionan,

Psikiatrikoa eta Somatikoa badi-

ra, eta, somatikoak sosa eskas ba-

du, joanen da psikiatrikoari la-

purtzera. Horretan gaude». 

Donibane Garaziko zentroak

Donapaleuko sektorea ere bere

gain hartzen du azken lau urtee-

tan. «Alta, taldea ez da anitz han-

ditu», sektore horri egokitzeko,

Cathy Salagoiti erizainak dionaz.

Ondorioa: batzuetan, beharrei

ihardesteko epeak luzeago direla.

Materialki ez izanagatik, pazien-

teekin harremanak ziurtatzeko

langile gehiagoren beharra bade-

la argi dute erizainek. 

Dituzten ahalak ez dira beha-

rren heinekoak, baina zentroan

laguntza jaso duten pertsona ba-

tzuen lekukotasunek agerian uz-

ten dute ezinbesteko lana dela.

Hitza-k eta Euskal Irratiek elkar-

lanean laster argitaratuko duten

Donibane Garaziko Psikologia Medikuntza Zentroan sartu dira Hitzaeta Euskal Irratiak. Erizainek eta
pazienteek ateak ireki dituzte eritasun desberdinak dituztenen lekukotasunak emateko, eguneroko
artak esplikatzeko eta ahalen eskasia salatzeko. Ikus-entzunezko Barnetik saioa ere ikusgai izanen da.

Ospitaleratzea saihesteko artak

Donibane Garaziko Psikologia Medikuntza Zentroan ostiralez sukalde tailerra egiten dute. Taldean menua hautatu, erosketak egin, sukaldatu eta elkarrekin jaten dute. JOANES ETXEBARRIA



5IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2019ko uztailaren 5a Astekoa

J. Etxebarria Donibane Garazi

Erizaina zen Simone Sukia, baina
psikiatrikoan batere trebakun-
tzarik gabea. Ikasketa berezituak
egin eta ospitale psikiatriko bate-
an lan egin zuen, zentroan hasi ai-
tzin. Ospitalea maite zuen, baina
«lan baldintza txarrengatik» utzi
zuen. 
Zergatik hasi zinen psikiatrian?

Duela hamabost urte erizaina
nintzen suspertze zerbitzuan.
Han ohartu nintzen enetako ba-
liagarri zena harremana zela, bes-
tearekiko hartu-emana... Hori
zen interesatzen ninduena. Psi-
kiatrian bestearekiko harremana
da balio duena, eritasunean, bai-
na bestearekiko harremana. Al-
diz, harreman horietan ez dakigu
sekula kurtsorea non ezarri, eta,
ezarria denean mugitu behar da
bestearen arabera, haren zerbi-
tzuko ari baikara. 
Zerbitzurik zailenetarik bat dela

pentsa daiteke.

Beharbada, bai. Pentsatzen dut ez
dela zerbitzu sinplea, zeren beste
hertsadura batzuekin kirurgian
edo medikuntzan erizain garela-
rik, arta somatikoekin (loturak,
perfusioak...), mantentze langile-
ak gara: perfusioa ezartzen dugu
eta bere bidea egiten du, zainduz
eta antibiotikoak emanez. Hor,
aldiz, ez dakigu sekula non gau-
den, aitzinatzen ari ote garenetz.
Gerora ohartzen gara pazienteak
beren bizian lasaiago direlarik,
harreman sozialak dituztelarik,
gutxieneko erosotasun bat kausi-
tzen dutelarik; hor ohartzen gara
lorpena izan dela, baina momen-
tuan duda etengabekoa da.
Hemengo tailerretan nahasten

dira jende arras desberdinak. 

Tailerraren aberastasuna da. Ba-
koitzak bere berezitasunarekin,
bere patologiarekin egiten du, eta
gure esku da parte hartzaile guz-
tientzat interesgarri izan dadin.
Elkar laguntzen dira. Hori da jar-
dueraren aberastasuna. Bada gi-

zon bat eskizofrenikoa dena su-
kalde tailerrean; harentzat, gain-
diezina zen arrautza bat haustea.
Eskuak hartu nizkion, eta elka-
rrekin hautsi genuen. Ikusi behar
zen bere buruaz nola harro zen. 
Halako garaipen anitz badira?

Badira batzuk. Baina ez dira egu-
nero, arta psikiatrikoak epe luze-
koak baitira. Noizean behin badi-
ra, eta horrek gaitu aitzinarazten
gure lanean. Ikusten ditugunean
pertsona batzuk beren etxean
egoteko gai, bizitza sozial minimo
bat ukaiten ahal dutela... horrek
gaitu mantentzen ofizio honetan.
Usu sendagaiak aipatzen dira,

pazienteak lokarrarazteko ba-

liatzen omen baitira.

Ez da arras hala. Egia da hein bat
gainditzeko sendagaiak baliatzen
ditugula, hori hala da. Batzuetan,
makulu kimikoa beharrezkoa da.
Baina beti gogoan dugu trata-
mendua txikitzea, nahiz kasu ba-
tzuetan ezinezkoa den: diabetiko
batek intsulina utzi behar ez duen
bezala. Eritasun psikiatrikoa
duen norbaitek ez ditu sekula tra-
tamendu batzuk gelditu behar.
Badira tratamenduak soilik fase

gogorretan baliatzen ditugunak,
hor da erraten lokarrarazten ditu-
gula, pastillaz asetzen ditugula.
Baina guk beti gogoan dugu pasti-
llaz asetze hori gelditzea. 
Tratamendurik ez denean, langi-

leak behar dira. 

Erraztasuna litzateke denak pas-
tillaz gainezka atxikitzea, ez bai-
kenuke hainbeste erizainen be-
harrik. Espero dut ez dela halako-
rik gertatzen gure eremuko
zerbitzuetan. Ez dut uste Baiona-
ko ospitalean horretan gaudenik.
Kalitatezko artak ukaiteko hala
da jendea behar dela. Kirurgiara-
ko balio du baina oraino gehiago
psikiatriarako, harremanen ere-
muan ari garelako. Jendea behar
da jarduerak proposatzeko eta
tratamendua ez den beste bitarte-
kariak proposatzeko. 

Eta ahalak eskas dira?

Sei langile izan behar genuke eta
lau gara momentuz, eri direlako
lanetik geldituak diren bi, ez dira
ordezkatuak. Camp de Prats ospi-
taletik ezin da erizainik ekarri,
han sobera langile geldituak dire-
lako. Xake joko bat da, gure insti-
tuzioarentzat mugitzen diren pe-
oiak gara, baina hor ezin dute
mugimendurik egin. Ondorioz
badira jarduerak ezin ditugunak
egin, gelditzera behartuak izan
garenak, egin ezin ditugun etxee-
tako bisitak... Badu eragina. 
Zuen lanak ezagupena baduela

iduri zaizu? 

Ez, batere. Erranak entzuten ba-
dituzu, psikiatrian ez dugu deu-
setarako balio. Bulego baten aitzi-
nean egoten gara, mintzatzen, gu
gabe egiten ahal litzateke... Baio-
nan ideia hori handiagoa da,
Baionako ospitale zentroak kude-
atzen baikaitu, eta psikiatria ez
baita ospitalearen erakusleihoa,
larrialdiak edo maternitatea di-
ren bezala. Gainera, dirudienez,
psikiatria defizitarioa da.
Alta osasun publikoa da jokoan.

Bai. Donibane Garazin badugu
ospitaleratze tasa zinez apala,
ahal dena egiten baitugu horreta-
rako. Ez dut erran nahi besteetan
ez direnik berdin ari, zentro guz-
tietan berdin saiatzen dira. Ez di-
tut datuak gogoan, baina aurten
ospitaleratze bat bakarrik izan da,
eta berriki gure gain hartu dugun
norbait da gainera. Ospitaletik
aterako delarik berriz gure gain
hartuko dugu. Gainera, hemen
jendea usu inguratua da, eta in-
guruko jende horrekin ere lan
egiten dugu. 
Herri txikietan, alta, familiek ez

dute beti senide baten eritasun

psikiatrikoa onartzen. 

Izugarri zaila da. Horretan ez gara
oso onak, badugu anitz egiteko.
Saiatzen gara, guk ezin baitugu
familiak gabe lan egin; baina
haientzat hain dira gauza konpli-
katuak... Gurasoak ohartzeko be-
ren haurrak eritasun psikiatrikoa
duela izugarria da. Ezagutzen ez
den gauza anitz bada eta prentsan
deabruztatua izan da. Bada lan
anitz egiteko familien aldetik
hona jiteko informatzera, eta
gure aldetik beharbada ez ditugu
oraino aski behatzen, ez ditugu
aski sostengatzeko. Hori egiteko
ere, ahalak behar dira.

«Badugu ospitaleratze
tasa zinez apala, ahal
dena egiten baitugu»

Simone Sukia b Erizaina

Duela 37 urte, zerbitzu psikiatriko batean ez zuen bere lehen laneguna
bukatu ere; korrika ihes egin zuen. Gerora erizain psikiatriko batzuek
gustua eman baitzioten, horretan trebatu eta ibilbide luzea egin du.

J.E.

Barnetik ikus-entzunezkoan, bi-
polaritatea duen lekuko anonimo
batek hala dio: «Jakin behar da
eritasun psikiatriko batekin, tra-
tamendu on bat baldin baduzu,
zure bizia ontsa pasatzen ahal du-
zula. (...) Beste eritasun bat bezala
da». Esker ona adierazten die on-
dotik zentroan laguntzaile ukan
dituen langileei, «zeren eta hitzak
atzeman dituzte bide zuzenean
berriz ezartzeko eta anitz lagundu
naute azken urte horietan». 

Taldean aitzinatzen
Pazienteak banaka segitzea da
zentroaren lanaren parte bat: en-
tzunez, mintzatuz eta tratamen-
duak egokituz. Beste partea talde-
ko lana da; partaide desberdine-
kin duten elkarlanak zahar etxe
eta zerbitzu sozialekin lan egitera
eramaten ditu, besteak beste, eri-
zainak. 
Baina pazienteak ere, beren ar-

tean, elkar laguntzen dira. Ostira-
lez sukalde tailerra egiten dute,
eta astelehenez pala tailerra, adi-
bidez. Nahiz eta hor ere ahal eko-
nomikoen eraginez tailer batzuk
kendu behar izan dituzten, 
gogotik parte hartzen dute: «Ba-
koitzak badu bere istorioa, bere
patologia, baina ez dugu konta-
tzen». Pala tailerrean lekukota-
sun anonimoa eman nahi izan
duen gizonarentzat «zinez ona da
jarduera fisiko hori ukaitea»,
bestela ez lukeelako kirola egite-
ko paradarik. Beste batentzat
«etxetik ateratzeko aitzakia» da,
sinpleki. Denek onartzen dute,
halere, talde giroa tailerrera mu-
gatzen dela, ez direla hortik kan-
po elkartzen.
Ostiraleko tailerrean, berriz,

zentroko sukaldea txiki bilaka-
tzen da. Bat amuarraina garbi-
tzen, bestea lur sagarrak zuri-
tzen... eta lekua doi-doi denen-
tzat. Kanboko zentrotik hurbildu
parte hartzaileak badira, beste le-
kuetatik noizean behin jiten diren
bezala. Hor ere agerikoak dira pa-
tologia desberdinak: badira su-
kaldean trebe direnak, taigabe
mintzo direnak eta ogia erostera
joateko beren baitan energia han-
dia xerkatzen dutenak. Elkarre-
kin ari dira, bakoitzaren erritmo-
ari egokituz. 
Euskal Irratietako Arantxa

Idieder kazetariak sukalde tailer
horretara eta zentrora egin beste
bisitetan lekukotasun frankoz
osatu irratsaioa egin du. Euskal
Irratietan entzungai izanen da,
bihar, 11:00etan eta 17:00etan, eta
igande goizean, 09:30ean. Soinu
eta argazkiekin osatu Barnetik
dokumentala, berriz, ondoko
egunetan argitaratuko da www.

iparraldekohitza.eusatarian.



Emakume bat lehen aldiz
dantzari-dantzan Berrizen

Kattalin Agerre 

Dantzaria

D
antzari-dantzak ize-
naren zentzu osoa
hartu du Berrizen,
emakumeek ezpata-
dantzan parte hartuz,
soilik gizonek egiten

zutena izatetik dantzarien dantza izatera
pasa baita. Egun handia Berrizen, San Pe-
dro, eta aspaldiko tradizioa bizirik, zortzi
ezpata-dantzarik ohiko dantzen erakus-
taldia egin dute herritarren aurrean.
Txistularia aurretik, lantza eskuan zera-

man alkateak eta udal-batzako ordezka-
riek lagunduta iritsi dira plazara ezpata-
dantzariak, eta bertan ohiko errepertorioa
eskaini dute: agintariena, zortzinangoa,
ezpata joko txikia, banangoa, binangoa,
ezpata joko nagusia, launangoa, makil jo-
koa eta txontxongiloa. Hauspoa hartu eta
eztarria freskatzeko atseden txiki bat egin
eta erregelak, durangaldeko soka-dantza
dantzatu dute ezpata-dantzariek.
Berriz dantzari tradizio handiko herria

da. XX. mende hasieran ospe handia izan
zuten Berrizko ezpata-dantzariek eta
haien dantzakera ikusgarriak erakarrita
Euskal Herriko hainbat festatan eta baita
atzerrian ere (Londres, Sevilla, Paris...)
dantzatu zuten beren herriko dantzari-
dantza berezia. [...]
Urtean zehar Berrizko hainbat auzo eta

ermitatan egiten da dantza, baina San Pe-
dro eta Santa Isabel egunak izaten dira he-
rriko plaza nagusian, Udaletxearen alboan

den parrokiaren aurrealdean, dantzari-
dantza eta soka-dantzaren erritualaren
une eta gune nagusiak. Bi festa nagusien
artean bost aldiz egiten dute dantzari-dan-
tza osorik plaza berean.
San Pedro bezperan, donien-atxa zutu-

nik jarri eta segidan egiten den entsegu na-
gusiak ere emanaldi tankera hartzen du,
zuriz janzten ez badira ere, txintxarriak eta
txapela jantzita, eta dantza-segida osoa,
emanaldian bertan bezala, eta herritarrak
begira ari direla egiten baita. San Pedro
egunez (ekainaren 29an) eta Santa Isabel
egunez (uztailaren 2an) eguerdian eta
iluntzean dantzatzen dira Berrizko ezpata-
dantzariak. 
Hain zuzen 2016ko San Pedro egunaren

bezperan, ekainaren 28an, Berrizko Uda-
lak eta Berrizko bi dantza taldeek, San Lo-
rentzok eta Iremiñek, elkarrekin egindako
gogoeta prozesu baten ondorioak plazara-
tu zituzten. Berrizko dantza ekitaldi nagu-

sietan emakumeen parte hartzea berma-
tzeko neurriak hartu zituzten. Hasteko
udalak dantza saioetan parte hartzeko egi-
ten zuen deialdian jasota zeuden baldintza
baztertzaileak bertan behera uztea erabaki
zen. Mutil ezkongabeak deitzen zituen or-
dura arteko deialdiak, eta beraz, gizon ala
emakume, guztiak onartzearekin, egoera
zibila ere kontuan ez hartzea erabaki zen. 
Urte askotan Berrizko San Lorentzo eta

Iremiñe dantza taldeetako gizonezko ez-
kongabeek bakarrik osatu izan dute feste-
tako dantzari-taldea. 2016an, dantza tal-
deek, udalak eta herritarrek erabaki zuten
ez dela sexu bereizketarik egingo eta dan-
tzarien egoera zibila ere ez dela kontutan
hartuko. Erabaki hura hartu zenetik, uda-
lak herritar orori egiten dio dantzarako
deia eta ondoren bi dantza taldeetako or-
dezkariek aukeratzen dituzte festetan
dantzara irtengo diren dantzariak. Horre-
kin batera udalak gonbidatu zituen dantza
taldeak gaztetxoei dantzak irakasteko ere-
duak berraztertzera, «mutilen dantzak»
eta «nesken dantzak» bereizketak gaindi-
tu eta genero bereizketarik gabe irakastera
dantzak. Puntu hau garrantzitsua da uler-
tzeko zergatik hiru urte pasa diren akor-
diotik lehen emakumea plazara atera arte.
Dantza taldeek eta udalak gogoeta on-

doren hartutako erabakien berri eman zu-
tenean emakumeek dantzari-dantza parte
hartzeko atea ireki zen, baina momentu
horretan bertan ez zen posible hori gauza-
tzea, ordura arte dantzan aritzen ziren
neskek beste errepertorio bat, «nesken
dantzak» bezala ezagutzen dena lantzen
baitzuten, eta ez baitzeuden trebatuta San
Pedro eta Santa Isabel egunetako erritua-

letan egiten diren dantzari-dantza eta
erregeletan. Iremiñeko neskak orduan
hasi ziren dantzari-dantza ikasten eta San
Lorentzo taldean, berriz, neskei erakusten
hasiak ziren lehenagotik, baina plazara
ateratzeko gazteegiak ziren. Dantza horien
ikasketak denbora bat behar izaten du eta
beraz, bi urte pasa ziren lehen emakumea
ezpata-dantzan parte hartzeko prest izan
zenerako. 
Estreinaldi ofiziala 2019ko San Pedro

eguneko arratsaldeko saioan egin du Be-
rrizko lehen emakume ezpata-
dantzariak.  Festen egun handia, aurten
larunbata, kuadrillen eguna, jendez lepo
eta festaz blai agertu dira Berrizko udale-
txearen eta parrokiaren inguruak. 
Plaza ikuslez lepo, dantzari-dantzari

ekin dio txistulariak: agintariena, zortzi-
nangoa, ezpata-joko txikia... dantzariak
berotuta etorri da banangoa. Amaiaren
txanda izan denean txalo zaparrada bero
batekin ospatu dute herritarrek lehen
emakume ezpata-dantzariaren banangoa.
Emakume ezpata-dantzariaren estreinal-
diko lanak ez dira bukatu dantzari-dan-
tzan. Soka-dantzan ere erregelak dantzatu
ditu Amaiak, aurreskularia izan da bera,
dantzariek trebetasuna, memoria eta dan-
tzaren ezagutza erakusteko aukera es-
kaintzen duen dantzan.
Genero bereizketak zentzu guztietan

bukatu direla frogatu da ondoren aurres-
ku eta atzeskuak banango zaharrak dan-
tzatzeko plazara atera bikoteetan.

Amaiaren txanda izan
denean txalo zaparrada
bero batekin ospatu dute

herritarrek lehen
emakume ezpata-

dantzariaren banangoa

OHARRA

Dantzan.eusatarian 2019-06-30ean 

argitaratua.
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«Duela zenbait 
urte, nagusiki
ikastolei eta
murgiltze ereduari
erasotzen zieten; 
gaur egun, baina,
]Frantziako] estatuak
euskararen
irakaskuntza osoa 
du jomugan»
Filipe Aramanedi
Urruñako hautetsia

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

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

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

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

ieh@hitza.eus.

%

G7 Blokatu kolektibo agertu berriak
gailurra trabatzera deitu du

BAIONA bG7 Blokatu kolektiboa agertu berri da, «jendarte zibileko
pertsonez osatu» talde bat, agiri bat zabalduz. «Gure helburua G7aren
antolaketa aztoratzea da, desobedientzia zibileko ekimen masiboen
bidez, gailurrean parte hartzen duten jende eta ontasunen joan-eto-
rriak trabatuz eta blokatuz», dio agirian. «Mundu berriaren urgentzia
daramagu bihotzetan, gailur honek ordezkatzen duen alderantziz-
koa». Ekintza zuzenerako deia zabaldu du, bestalde: «Ez daukagu ur
kanoirik, ez eta ibilgailu blindaturik. Ez dugu begiak lehertzeko go-
mazko pilotarik eta mutilatzeko granadarik erabiliko. Gure arma ba-
karrak agertuko ditugun gure gorputzak, konbikzioa, determinazioa
eta ekintzen burutzeko elkartasuna izango dira». Estatuak jarri segur-
tasun neurriei «ez obeditzeko» deia gehitu du. 

Irudiab Kanbo

Hizkuntza eskubideen
aldarria, kolegioan ere
Elkarretaratzeak egin zituzten asteartean Seaskako ikasle, irakasle eta

burasoek, brebetako azterketa euskaraz egin ahal izateko eskubidea 

aldarrikatzeko. BOB EDME



MUSIKA

ATHARRATZE-SORHOLÜZE
Tristtan Mourguy & Pey Etura.

bArrats honetan, Prefosta edo

Xahoenean.

AZKAINEDiabolo kiwi.

bGaur, 20:00etan, Xoko Onan.

BAIONAMagneto tropical #3:

Los Ultimos Tacos, Edredon 

Sensible eta Bryan’s Magic Tears.

Sartzea, 7 euro.

bGaur, 19:00etan, Magneton.

BIARRITZKevin Morby, Botibol, 

Indianizer, Dj Petit Fantome 

& Musique d’aperitif. Kitorik. 

bUztailaren 10ean, asteazkenez,

19:00etan, Cote des Basques-en.

LEHUNTZEModus Operandi 

eta Katxi.

bBihar, 22:00etan, plazan.

ZIBURUTristtan Mourguy & Pey

Etura.

b Igande arratsean, Boga ostatuan.

KANTUA

AZKAINELarrun Kanta abesbatza.

bAsteartean, 21:30ean, elizan.

EHZ festibalean murgildurik.

Hiru egunak iragan zituen urtero

bezala Kanaldudek EHZ festibale-

an. Aurten, Irisarrin. Musika taldee-

kin, antolatzaileekin, festibalzale-

kin egin elkarrizketak ikus daitez-

ke, baita erreportajeak ere

kanaldude.eus atarian.

Bihar

08:05. Punpa Laster, errugbi ema-

naldia 

08:45. Punpa Xare, pilota emanal-

dia 

Etzi

07:45. Kirol magazina.

19:00. Adi musika emanaldia 

Erakusketa

2019-06-22 / 2019-09-29

Diseinua gizakiaren eta
makinaren artean.

Hello, Robot.
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AN EXHIBITION BY THE VITRA DESIGN MUSEUM,
MAK VIENNA AND DESIGN MUSEUM GENT

GLOBAL SPONSOR: SPONSOR: FUNDED BY:

ANTOLATZAILEAK: BABESLE BEREZIA:

PATRONO PRIBATUAK:ERAKUNDE BABESLEAK: 

HITZALDIAK

BAIONAHilabetekoak aipagai,

Enara Iruretagoiena Dominguez

Gorputz elkarteko kidearekin.

bBihar, 17:00etan, Epaiskan.

MAULE-LEXTARREDomingo 

Garat eta Frantses Iraultza

aipatuko ditu Frantxua Casetek.

bBihar, 10:00etan, mediatekan.

DANTZA

LESAKASan Ferminen karietara:

Zubigainekoa.

b Igandean, eguerdi aldean, 

Onin errekaren bi aldeetan.

BAIONAHaize’Egoa abesbatza.

bAsteazkenean, 21:00etan,

Espainiako atean.

BIARRITZ Itsasoa abesbatza.

bAsteartean, 21:00etan, 

Santa Eugenia elizan.

BIDARTEBidarten Kantuz.

bBihar, 11:00etan, plazan.

DONIBANE GARAZILapurtarrak

abesbatza.

bAsteartean, 21:00etan, elizan.

HAZPARNEElgarrekin abesbatza.

bAstelehenean, 21:00etan, elizan.

KANBOArraga abesbatzaren

emanaldia.

bGaur, 21:00etan, elizan.

LEKUINE Intxaurmendi Kantuz-en

karietara: Zortzi taldea. Egun oso-

an: Ibilaldi botanikoa, bazkari ho-

tza, jokoak haurrentzat, sukaldari-

tza lehiaketa.

bBihar, 19:00etan, Intxaurmendin

izanen da.

UZTARITZEArruntztarrak abes-

batza. Sartzea + pintxoak, 10 euro

pertsonaka.

bGaur, 19:00etan, Leku Eder

ostatuan.

7IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
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Irudiab Donamartiri

Eskean Kristo eta Willis Drummond Donamartirin
Zikiro jatearekin abiatuko dituzte gaur, 20:30ean, Donamartiriko bestak, Koloka taldeak alaiturik. Bihar, Mutturfinen burgerren jateko artean, Allegria

Gipsyk alaituko ditu inguruak, eta, ondotik, kontzertu andana antolatu du Donamartiriko besta batzordeak: Annton Larrandaburu & Bitxiloreak, Eske-

an Kristo —irudian—, Willis Drummond eta Dj Elvis Caino. Igandean, bazkaritik landa, kantaldia izanen da, plazan: Aguxtin Alkhat eta Pantxix Bidart

ariko dira kantuz. BERRIA



Joanes Etxebarria Hazparne

Ekainaren 21ean Ipar Euskal He-
rriko HITZAk Lannemezango
preso batzuen kultur dinamika
aipatu zuen, besteak beste Mu-

siheskadiskoaren berri emanez.
Mixel Etxekopar musikariak la-
gundurik, Ortzi Idoate (Baiona,
1977) Amets Arzallusekin eta Xan
Alkhat gai emailearekin preson-
degira joan ziren ekainaren 27an
bertso saio bat egitera. Bertsola-
riaren erranetan, hunkigarria
izan zen; besarkadekin agurtu
zuten elkar, hasi eta buka, eta el-
karrekin kantatuz biribildu zuten
bertso saio berezi hori.
Jadanik kantatu zenuen preson-

degi batean?

Ez, presondegi aitzinean bai, bai-
na barnean ez. Garai batean
Iruñean egin izan zela uste dut
baina besterik ez dut uste, kartze-
la barnean bederen.
Bertso saioa egin zenuten Lan-

nemezanen. Nola pasatu zen?

Emozioz kargatutako saio bat.
Oso ongi pasatu da. Itxoiten gin-
tuzten familiak itxoiten dituzten
bezala pentsatzen dut, irrikaz.
Prestatu ziguten mahai bat jana-
riz betea... Oso ongi! Baziren ha-
mahiru pertsona eta hamahiru
pertsonalitate: bazen biziki serioa
zena, bazen 15 urteko haur baten
gisan beti pitokerian ari zena...
Denetarik. Nik uste dut prezatu
dutela eta saioaren ondotik ordu
batzuk pasatuko zituztela zerura
begira, eta guk ere bai.
Presondegi batean kantatzeak

berezia izan behar du.

Presondegi horretara bisitan joan
izan naiz jadanik, nahiz oraingo-
an ez zen leku bera. Baina behin
barnean, lagun taldea ginen,
ahantzi dugu non ginen: anfitea-
tro batean sartuak, oholtza gaine-
an ezarri mahaietan. Mintzatu
gara, librean saiotxo bat egin...
Espero dut haiek ere egoera ahan-
tzi izana eta taberna batean lagu-
nartean bertsoak entzuten bezala
sentitu izana. 
Hitza-n aipatu bezala, urteetako

lana egin dute presondegi ho-

rretan kultur mailan. Giro hori

sentitzen da?

Oso harreman gutxi izan ditugu
baina psikologo bat, presondegi-
ko arduradun bat eta zaindari bat
—Musiheska diskoan entzuten
dena— ezagutu ditugu; horiekin
sentitzen zen, halere, lan bat egi-
ten dela, eta, batez ere, lan hori
prezatzen dutela. Haien artean
diskoa ere aipatzen zuten. 
Presoek bertso saioan parte

hartu dute?

Bai. Presoen artean bada bat ber-

tso eskoletan ibilitakoa; entseatu
gara berotzen, baina ez zuen bate-
re kantatu nahi. Azkenean, pun-
tukako saioan, nik uste dut sekula
bertsorik egin ez duenak ere bota
zituela, oso polita zen. Gainera,
gaiak prestatu zituzten, eta orkes-
tra zuzendari Didier [Agerre] ge-
nuen. Ariketa oso desberdinak
prestatu zituzten. 
Ahantzirik ere presondegi bar-

nean zinetela, gaia atera zen?

Guk aipatu genuen pixka bat,
haiek ez. Preso batek erran zuen:
«Hemen bizi gara, hemen pasa-
tzen dugu denbora, ez dezagun
gaietan ere sar gure egoera».
Pentsatzen dut beste norabait
joan nahi zutela. Gaietan deneta-
rik agertu zen: aktualitatea, Eus-
kal Herriko gaiak, sanferminak...
pixka bat denetarik.
Hainbat preso hurbildu izan di-

tuzte Lannemezanera, Mont-de-

Marsanera bezala. Horrek giro

berezi bat sortzen du?

Bai, adibidez, bazen bat iritsi be-
rria. Badakit izan dela egoera zai-
letan, eta galdetu diodalarik he-
menhobe zenetz, baietz erantzun
dit, begiak handitu zaizkio. Pre-
sondegiko egoera bera ere ez da
beste batzuetan izaten ahal den
bezain zorrotza. Gainera, oso ha-
rreman ona dute beren artean,
jende oso desberdina izanik ere.

Emozio asko izan da, baina irri
asko egin dugu.
Tailer desberdinetan ez ziren ba-

karrik euskal presoak. Bertso-

entzat, aldiz, beharbada, baka-

rrik euskaldunak bilduak ziren?

Horregatik ere ez dute afixatu.
Ikusi ditugu bizpahiru hurbildu
direnak, baina klub pribatuko
besta zen. Erraten zuten, pentsa-
tzen nuen bezala, bertsoa euskal-
dunentzat zela. Baina, halere, ba-
dute harremana; euskal preso ba-
tek boxeoa egiten du beste
presoekin, adibidez. 

Presondegian, normalean, hi-

tzak kontrolatzen dira, batzue-

tan zentsuratzen ere.

Mixelek [Etxekopar] aipatzen
zuen Musiheska diskoarentzat
bost orduz egoten zirela grabatu
zutena itzultzen... Haiek ere uler-
tu zuten ezinezkoa zela itzultzea.
Argazkiarekin izan da zentsura;
atera zuten, eta ez da argitaratu
ahal izan. Beste behin ere beste
zentsura kasu bat ukan zuten;
baina, nire ustez, ulertua dute ez
dutela halako arriskurikhartzen.
Iruditzen zait, gainera, kartzela
horretan bederen barneratu
dutela jendea kontent den bitar-
tean giroa hobea dela, ez duela
merezi jendea kakinarazteak.
Uste dut badutela malgutasun
hori. Dirudienez, zuzendariak
aldatuz ere mantendu da hori.
Zaindarietan ere inguruko jendea
da, lanean ongi pasatzea nahi
duena.
Zinez, hain desberdina da?

Bai, ezagunak bisitatzeko aukera
izan dut, eta hango bisita molde-
ak desberdinak dira: denak leku
berean, nahiz eta gero bakoitza
bere xokora joan... Presoek erra-
ten dute egoera hobean direla
hor. Hurbilago izanez, familiak
ere hobeki sentitzen dira. Estres
txikiagoa, eta ez da gutxi!
Bertso saioetan ohikoa da az-

ken agurra. Saio berezia izana-

gatik, agur berezia izan zen?

(Irriak). Nik bota nuen «ea bila-
katzen ahal den urteroko hitzor-
dua» eta batek berehala erran zi-
dan ezetz, espero dutela heldu
den urtean kanpoan izanen dire-
la. Bertsoaren magia da, hanka
sartzen ahal duzu, eta ez da ezer
pasatzen. Zinez, ez zen berezia.
Berezia izan zen joateko ordua,
burdinazko ateak pasatzea kar-
tzelako pasabidetik.

«Barnean lagun taldea
ginen, ahantzi dugu
non ginen»

Ortzi Idoate b Bertsolaria

Lannemezango presondegian ohikoa ez den kultur dinamika dute
presoek, Euskal Herrikoek bereziki. Ortzi Idoatek eta Amets Arzallusek
bertso saio bat egin dute berriki, presoek berek prestatu gaiekin.

J.E.

«Presoek erraten dute
egoera hobean direla
hor. Hurbilago izanez,
familiak ere hobeki
sentitzen dira»
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