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Iñaki Etxeleku Baiona

Hargintza enpresa ttipi bat badu
Paxi Etxeparek (Baiona, 1993), la-
gun batekin partzuergoan. Jaka
Horien mugimenduan hasieratik
parte hartu du, eta borrokan sartu
errotik. G7koen bileraren salatze-
ko kontragailurrean jaka horien
ordezkari zen plataforman. 
Zerk deliberatu zintuen Jaka Ho-

rien mugimenduan sartzera?

Injustizia soziala da oinarrian.
Bizi mailan ezberdintasun han-
diak badira Frantzian. Aski da
ikustea elitearen bizi heina eta
gurea. Guk baso bat 2,50 euro or-
daintzen dugularik, haiek 500
euroko xanpain botila dute. 
Jadanik parte hartu zenuen mu-

gimendu sozial batean?

Ez, sekula. Errugbian ari nintzen
Larresoron; beti lagunekin ibil-
tzen ginen. Ez ginen mugimendu
sozialetan, ez. 
Hargintza enpresa bat duzu. No-

lako injustizia soziala bizi duzu?

Egunero bizi dut. Soldatetan, adi-
bidez, nagusi handienen kargu
berak ordaintzen ditugu. Ez dugu
laguntza izpirik gobernuaren-
gandik. RSI (independenteen
erregimen soziala) biltzen dugu
erdiz erdi, saria izan ala ez. Injus-
tizia soziala zait. Ez dugu bizi mai-
la bera, baina gastu berak ditugu. 
Nola jakin zenuen mobilizazioen

berri?

Facebooken egin ziren deialdiak
ikusi nituen. Parisen nintzen or-
duan, lagunekin oporretan. Aza-
roaren 17koa Parisen egin nuen,
eta 18an, hemen. Grand Basque
itzulgunean hasi ginen; adiski-
dantzak sortu ziren gure artean,
eta lagun arteko taldeak sortu zi-

ren Jaka Horietan. Hastapenean,
denak nahasiak ginen, baina ha-
lako hierarkia bat plantan ema-
ten hasi zen; alta, gobernuaren
kontra borrokatzen baginen, ho-
rregatik zen, pribilegioen kontra
joateko; eliteen kontra. 
Erabaki zenuen jarraitzea?

Hastapenean, komunikabide
konbentzionalak so egiten nituen
-BFM eta holako-; laster ikusi
nuen ez zutela gauza handirik ba-
lio. Ikusi dudalarik zer mobiliza-
zio izan zen lehen egunean....
Amatxik betidanik aipatu zidan
1968ko maiatza, bizi izan zuela-
ko. Horrek ere piztu du zerbait. 

Lagun arteko taldeak aipatu di-

tuzu. Zeren araberakoak?

Pentsamoldeen araberakoak. De-
nak mundu ezberdinetakoak gi-
nen, eta jatorri berdintsua genue-
nak elkartu ginen. Arduradun
lanpostudun batzuk saiatu ziren
mugimenduaren giderren har-
tzen, eta ez ginen batere ados. Hor
dira zernahi talde sortu Baionako
Jaka Horietan. Damugarri da,
funtsean, ez baikenuen lortu has-
tetik egituratzen. Orain ari gara
horretan, eta luze da. Nahiz eta al-
derdietarik kanpokoak izan nahi

dugun, nahitaez ideia ezberdinak
baditugu. Jaka horiakaise hurbi-
lago gara ezkerretik eta ezker
muturretik, eskuinetik baino,
naski. 
Hierarkiaren eta autoritarismo-

aren kontrako ezaugarri hori...

Anarkismoaren oinarriak dira! 
...ez zenutela nahi alderdi, sindi-

katuek berengana zaitzaten. Ha-

sieratik agertu zen?

Horretan dugu anitz jende galdu.
Hasieran, sindikalista franko ba-
zen mugimenduan. Jaka horien
figura bilakatu ziren batzuek mai-
la nazionalean erabaki zuten ez
zela alderdiei lotu behar, estatuak

diruztatzen zituelakoan. 
Bazuen logika. 

Bai, dudarik gabe. Hain
zuzen justizia sozial
gehiagoren alde borro-
katzen baikinen. Hain
ginen orotarikoak, non
milaka aldarrikapen bai-
tzen. Baina karrikan el-
kartu gaituen ezaugarri
komuna hau zen: hilabe-
te bururatzean jatekorik
ez genuela gehiago. Beste
batzuek, aldiz, abakan-

doa jaten dutelarik egunero
Champs-Elysees etorbidean. Kla-
se sozialen desoreka ikaragarria
da. Ikusten delarik elite politiko-
ak ez dakiela zenbat balio duen
ogi makila batek, adierazgarria
eta zentzugabea da. 
Itzulguneetan, jendea solasean

hasi da berriz; aukera kolektibo-

aren ildoa irekiz?

Hala bizi izan dugu, bai. Sare so-
zialekin, gaur egungo munduan,
ohartu gara jendeak ez zirela
gehiago komunikatzen elkarren
artean. Etxezulo baldin bagara,

gure eguneroko usaia eta lagun
talde hertsiarekin, ez gara beste-
engana joaten; beraz, ez dugu bes-
teen ikusmoldea ezagutzen, gure
usteekin egoten gara, eta ezin du-
gu aitzinatu horrela. Mugimendu
horri esker, solasak piztu dira,
ikusmoldeak trukatu. Alabaina,
kalapitak izan dira artetan, ez ga-
relako denak akort. Baina lortu
dugu elkartzea taldeka, Frantzia
guzian. Baionakoek lotura anitz
dugu Tolosa, Bordele eta Parisko-
ekin. Orain, biltzar nagusiak es-
kualdeka egien ditugu, hastape-
nean ez bezala. Ohartu baikara
bakarrik ez genuela gauza handi-
rik erdietsiko. Ekintza anitzez
gehiago eginen dugu, menturaz,
baina ez gara hain urrun joanen.
Jaka horibatek erran zidan egun
batez: «Bakarrik lasterrago goaz;
elkarturik, urrunago». Guziz egia
da. Maila nazionalean mobiliza-
tzeko deialdiak egiten ditugula-
rik, hiri handietan, aise jende

gehiago biltzen da; eragin handia-
goa du. Eta beldur dira horretaz.
Herritarrak elkartzea, ardura-
duntzat jo dezaketen antolakun-
derik gabe, beldurgarria zaie.
Nornahi izan daiteke karrikan,
hierarkiarik gabe. 
Indar bat da, beraz?

Indar bat eta ahulezia bat. Ez bai-
tugu solaskiderik estatuarekin
negoziatzeko. Nahiz negoziazioek
ez duten deusetarako balio; orain
arte, estatuak gaitzetsi gaitu. Ma-
nifestaldietan, jaka horien eta  he-
rritarren eskubideei egin kalteak
berriz ere estali ditu joan den aste-
an Macron jaunak, erranez ez zela
izan ezin erreparatuzko istripu-
rik. Ez dakit nola berreskura dai-
tekeen galdu den begi bat, edo es-
ku bat. Berak baldin badaki nola
errekupera daitezkeen, erran de-
zala; nik ez baitakit. 
Nola bizi izan dituzu fase ezber-

dinak? Indartsu abiatu zen, erre-

presioa bortiztu arte? 

«Jaka Horien 
ildoa, orain,
borroken
bateratzea da»
Paxi Etxepare b Hargina eta ‘jaka horia’

Azaroaren 17ko lehen egunetik sartu zen Jaka Horien borrokan
Etxepare, injustizia sozialak okaztaturik. Hiri auzoaldeekin, 
lan arlo orotako grebalariekin junta egin nahi luke orain.

Uste dut irail edo urri honetan
berpiztuko dela mugimendua, 
maila nazionaleko deialdi
batzuk atera baitira»

«Etengabe jotzen bazaituzte,
momentu batez ihardukitzen
duzu. Bestela, bukatzen duzu
begitartea zirtzikaturik»

‘‘
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Lehen hiru gertaldietan beldurtu

dira. Parean genituelako eta ez

baitzen besterik egiteko maiz,

mintzatu gara flika andana bate-

kin manifetan. Aitortu digute hi-

rugarren gertaldian bereziki bel-

durtu zirela anitz; ez zekitela nola

kudeatu, ez baitzen halakorik

gertatu Frantzian: sindikaturik ez

gibelean, deialdiak sare soziale-

tan bakarrik. Sare sozialetan

agertu figura batzuen buruak

mozteaz gainera, ez zezaketen

deus. Dena den, buru batzuk

mozturik ere, berriak agertzen zi-

ren berehala, hitza hartu nahi zu-

ten herritarrak baitziren trumil-

ka. Estatuak pagatu komunikabi-

deek zikindu bagaituzte ere,

ikusten dute mugimendua oraino

hor dela. Bistan da ez dela lehen

bezain azkarra, jende franko gal-

du dela, baina ez da hila. Beste bo-

rroka molde batera iraganen

gara, menturaz. Asteburu oro bil-

duz jendea akitzen baita. 

Udazkenean berpiztuko da?

Uste dut irail edo urri honetan

berpiztuko dela mugimendua,

maila nazionaleko deialdi batzuk

atera baitira, eta gero akituko dela

berriz. Bestalde, lan arlo anitz bo-

rrokan dira. Ipar Euskal Herriko

Jaka Horiek orain dugun ildoa bo-

rroken bateratzea da; lan arlo ho-

riengana joaten gara ikusteko zer

egin dezakegun elkarrekin. 

Zertan kausituko lukete Jaka Ho-

riek ezkerrak aspaldian amestu

borroken bateratze hori?

Jaka Horiek alde duguna da mun-

du guztietarik jin jendeak bagau-

dela: suhiltzaileak, iturginak, har-

ginak, kontulariak, ardura pos-

tuetakoak... denetarik. Langile

klasea eta klase ertaina ordezka-

tuak dira Jaka Horietan. Mugi-

mendu hasieran, Paueko CRSak

ere etorri ziren hona pagalekueta-

ko elkarretaratzeetara. Ezin zuten

han egin kasernaren ondoan; be-

raz, honaino jin ziren. Errateko da

zenbatek ezin duten gehiago. He-

rritarren %80 ordezkatuak dira

Jaka Horietan. 

Gobernuak neurrixka batzuk

atera zituen, eta, bereziki, horra

arte hiri auzoaldeetan erabili po-

lizia errepresio gordina. Zerk  uz-

kailaraz dezake?

Jende anitzek ulertzeak antifaxis-

moak horretarako balio duela;

auzoalde horiei irekitzeak, urtee-

tan utziak izan baitira. Urteetan

erasoak jasan dituzte, eta erraten

zen: «Zer inporta du, jendaila da,

ez du deus balio». Sarkozyk erran

zuelarik auzoalde horiek carcher-

ez garbitu behar zirela, herrita-

rren erdiek irriz hartu zuten. He-

rritar hauek berek, gaur, manifes-

taldietan bizi dute haiek egunero

bizi zutena. Horrek ekar dezake

aldaketa bat; bizkitartean, jaka

horienerdiek anitz urtez gaitzetsi

dituzten auzoaldeetako jendeak

konbentzitu beharko dira zozoe-

na ere alda daitekeela, haien bo-

rrokekin bat egin nahi dugula,

gurearekin bat egin dezaten. Bo-

rroka ber-erak direlakoan. 

Zaurituak, atxilotze masiboak,

kartzelatzeak... Botereak erabili

beldurraren estrategia horrek

eragina izan du?

Herritar batzuen baitan eragina

izan du, bai. Horren ondorioz,

anitzek erraten ziguten: «Ez noa

gehiago manifestatzera, lanjero-

segia da!». Ikusiz zer heineko bor-

tizkeria zerabilten poliziek... Ezin

sinetsia da. Ez dut gerla zibilik bizi

izan inoiz, baina batzuetan iduri

zuen hala zela. G7aren garaian

Baiona hein horretaraino setiatua

ikustea! Terroristatzat gaituzte,

baina manifestari soilak gara. Ge-

ro harrituko dira bortizkeria goiti

baitoa? Bortizkeriak bortizkeria

dakar. Ez da menturaz zepoan

erori behar, baina saihetsezina da.

Denek ez dezakete beste matela

eskaini. Etengabe jotzen bazai-

tuzte, bada momentu bat non

ihardukitzen duzun. Bestela, bu-

katzen duzu begitartea zirtzika-

turik. Europako estatu bakarre-

netarik da Frantzia oraino flash-

ball-ak erabiltzen dituena. Negar

gasak minbizi sortzaileak direla

erakusten duten azterketak badi-

ra, baina ontsa axolatuak dira. 

G7koen kontrako plataforman,

jaka horienordezkarietarik bat

zinen. Zer ondorio atera duzu?

Zintzoki erantzun behar dut?

Nahi duzun bezala. 

Porrot bat izan da, ene ustez! Kan-

pamentuko logistika arduradun

taldean nintzen. Kanpamentu-

koa ongi iragan dela, bai. Baina

horren ondoan deus ez da izan.

Manifestaldi bat? Hein batean se-

gituak izan diren konferentziak?

Ikaragarriko sosa xahutu dute Fi-

coban. Ez dakit baitezpadakoa

zen. Arazoa da plataforman anitz

antolakunde politiko bazirela.

G7aren ikuspegi politikoegia du-

te, eta ez aski humanoa. Egin zu-

ten hastetik buru dena kontrola-

tuko zutela. Dakidanez, G7koen

kontrako lehen kontragailurra da

hain antolakuntza militarradue-

na. Jendeari ez zaio askatasunik

utzi. Lehen arratsetik izan direla-

rik biltzar nagusi espontaneoak,

ez dute ulertu. Ez dute ulertu zer-

gatik jendeak bildu nahi zuen. Ez

baitzuten informaziorik, to! An-

tolatzaileen artean biltzen ginen,

baina jendea informatu gabe. Jen-

deak zer egin du: «Zaudete! Bi

ekintza badira pentsaturik aste-

buruko, baina hori baino gehiago

eginen dugu. Hona etorri gara

ekintzen eramateko!». Baina po-

rrot handia izan da, ikaragarriki

barrandatu gaituelako botereak. 

Eta asteburuan?

Larunbat gauean alde guzietara

joan da kanpamentuan, frustra-

zio handia baitzuten anitzek Baio-

nan gertatutakoarekin. Alde ba-

tetik galdegin digute Hendaiako

manifestaldian lasai egotea, bake-

tsua behar zuelako, eta ordainez

ez gaituzte batere sustengatu

Baionan. Ematen duzularik zure

aldetik, ordain zerbait goaitatzen

duzu. Bi pertsonaz gain, platafor-

matik nehor ez genuen gurekin.

Alta, nahitara 17:00etan deitua

genuen, goizekoa egin eta jende-

ak parada izan zezan Hendaiatik

jiteko. Zaila izan da guretzat, her-

tsiki barrandatuak ginelako. De-

sobedientzia ekintza zen, eta huts

egin du. Naski plataforma bera

zartarazi duen, batzuek sustenga-

tu baikaituzte, besteek ez. Gero,

plataforman sartu baginen, bage-

nekien zertarik ari zen, eta onar-

tzen dugu. Porrot bat izan da, eta

ez du balio ardura antolatzaile ba-

kar batzuen bizkar ezartzea; de-

nak gara hobendun. Ikusten ge-

nuen jiten; gure mundutxoan

egon gara erranez: «Ibiliko da;

jendea etorriko da!». Hondarre-

an, batere ez. Bordelen eta Tolo-

san jaka horienmobilizazio han-

diagoak izan dira. 15.000 jende

izan direla Hendaiako manifan?

Nork jakin du gutaz gainera? Ne-

hork ez! Artikulurik ez da izan Le

Monde-n. Alta, komunikabide

horiek dira zabalduenak. Herritar

gehienek ez zekiten G7koen bilera

bazela Frantzian. Bada zerbait jo-

an ez denik. 

Zergatik ez da usaian bezainbat

jende mobilizatu?

Zerratuak ginelako. Biarritz zain-

tzeko erraza zuten. Bagenekien ez

ginela sartzen ahalko. 30 kilome-

trotan ezarri gaituzte. Uste izan

dute Urruña egokia zela, Hego

Euskal Herriarekin lotura egite-

ko. Senperen izan balitz, bederen,

Baionara heltzeko aisitago izanen

zen, eta mugitzea errazago.

Urruñan, dena zerratua zen. Er-

laitzetik bi bide baizik ez ziren

mugitzeko. Zerratuak ginen. Jen-

deak konprenitua zuen hori. 

I.E.
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Joanes Etxebarria Sohüta

E
statu frantziarra-
ren tradizio luze
baten segida da
eragile batzuek
goraki eta fun-
tzionario anitzek

ahapeka salaturik, arriskuan
ikusten dutena. Oihan publikoen
kudeaketa ONF Oihanen Era-
kunde Publikoaren gain da 1965
urteaz geroztik, lehenago beste
izeneko erakundeek hasia oinor-
dekotzan hartu ondotik. Azken
hilabeteetan, kudeaketa pribati-
zatzeko lanjerra salatzen dute
ingurumen defentsako hainbat
elkartek eta ONFko langile sindi-
katuek ere. Sohütako bulegoan

hemeretzi funtzionario ziren
2002an, gaur egun hamar dira.
Estatu mailako erakundean
berriz, langileen %60 funtziona-
rioak dira eta besteak erregimen
pribatukoak; joan den urtetik, ez
da gehiago funtzionario berririk
hartzen.
Snupfen Solidaires erakunde-

ko sindikatu nagusiaren departa-
menduko bozeramaileak, Ra-
muntxo Teletxeak, laburbiltzen
du egoera: «ONFk mugimendu
neoliberala osoki jasaten du az-
ken hamarkadetan». Bere erra-
netan osasungintzan edo irakas-
kuntzan gertatzen den gauza bera
da, «Neoliberalismoa hori baita:
Estatu zinez azkar bat, dena azpi-
tratatzen duena, funtzionario ko-

purua txikituz eta jendeak bata
bestearekin lehian ezarriz maila
guztietan, ofizioaren prekariza-
zioa eraginez».

Oihaneko zerbitzu publikoa
ONFen esku da, bereziki, oihan
publikoen kudeaketa, izan estatu
oihanak, herrienak, edo Zubero-
an bezala, herrien arteko erakun-
deenak -Zuberoako Sindikata
kasu-. Frantzia osoko oihanen
%27 kudeatzen du erakundeak.
Hiru misio nagusi ditu, historiko-
ki, betetzeko: egurraren salmen-
ta, biodibertsitatearen zaintza eta
publikoaren informazioa ziurta-
tzea. 
Departamenduan, egur ekoiz-

pen «handia» bada Teletxearen

arabera: 110.000 bat metro kubo
urte bakoitzeko. Sindikatuko
ordezkariak pista bat ematen du,
ONFk dituen misioen artean,
ziurtatzen duen zerbitzu publi-
koa ulertarazteko: «Antinomia
bat bada ekoizpena eta biodiber-
tsitatearen babesaren artean,
baina hor gaude paradoxa hori
kudeatzeko». Oihanaren pribati-
zazioa aipatu gabe ere, biodiber-
tsitatearen zaintzea zaildu dela
ikusten du: «geroz eta langile
gutxiago izatean eremu hain
zabalean, zaila bilakatzen da lan
guztiak behar bezala segitzea». 
Funtzionario bakoitzak oihan

desberdinak baditu bere zaintza-
pean, usu herriekin edo erakunde
publikoekin elkarlanean kudea-

tuak. Oihanaren kudeaketa plan
iraunkorren arabera hautatzen
dute zein zuhaitz saldu, adibidez;
ondotik zuhaitz horiek marka-
tzen dituzte (ikus argazkia) eros-
leak jakin dezan zer moztu behar
duen. Mozketa ondotik kontrola
ziurtatzen dute funtzionarioek.
«Hemen bada hartza, tetra han-
dia eta fauna eta mikro-fauna
guztia kontuan hartuak dira
oihana lantzeko eta kudeaketze-
ko maneran», Teletxearen erra-
netan. 

Pribatizazio bidea
2002 urteaz geroztik, erreforma
desberdinak direla medio, ONFk
hartu duen orientazioa «kopu-
ruetan oinarritzen» dela uste du
sindikatuko bozeramaileak eta
«horrek automatikoki bultza-
tzen duela ekoizpenera bidera-
tzea eta oihana industrializatzera.
Orientazioa emana da». Orienta-
zio berri horren ondorioak ez dira
agerian Teletxearen erranetan,

Langile geroz eta gutxiago, funtzionario kopurua ere apaltzen ari... Langile
ordezkariek eta ingurumen zaintzako hainbat elkartek argi ikusten dute oihan
publikoen kudeaketa arriskuan dela. ONF erakundeak hartzen dituen bideetan
egur salmentak gaina hartzen die, emeki emeki, zerbitzu publikoaren misioiei.

Oihanaren kudeaketa
publikoa arriskuan

Oihan publikoetan ONFeko oihanzainek dituzte hautatzen salduak izanen diren zuhaitzak. Biodibertsitatea zaintzen dute hautu horren bidez ere. J.E.

9.000
LANGILEAK AURTEN

1985ean 15.000 bat langile zi-

ren orotara, gaur egun anitzez

gutxiago, 9.000 inguru. Sohü-

tako ordezkaritzan 19 langile

ziren 2002an; egun, hamar.

Langile guztien %40 erregi-

men pribatuan dira gaur egun.

30
SUIZIDIOAK ERAKUNDEAN

2011. urtean oihanzain ba-

tzuen suizidioek oihartzun

mediatikoa ukan zuten. «Bar-

neko berregituraketa etenga-

bea» eta langilegoaren murriz-

ketak aipatu ziren gaizki izate

orokorraren hobendun gisa.

15
MILIOI METRO KUBO EGUR

Hori da ONFk estatuko oihan

publikoetatik eraikuntzarako,

industriarako edo energia itu-

rri gisa saldu duen egur kopu-

rua 2018an. Gastuak bere kar-

gu bai, baina irabaziak herrie-

kin partekatzen ditu.

20
SINADURAK MANIFESTUAN

2018ko urriaren 25ean, Tron-

cais-ko manifestua izenpetu

zuten ingurumen zaintzako

hainbat erakundek eta sindika-

tuek, ONF erakundearen onu-

ra publikoa goretsiz eta arris-

kuan dela ohartaraziz.
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oihanaren epeak luzeak direlako.
Gaur egun egiten denak ondorio-
ak ukanen ditu 30 edo 40 urteren
buruan. Baina, argi du kalteak
izanen direla: «Neoliberalismoa
epe laburreko logika da eta ingu-
rumenarentzat arras kaltega-
rria». 
ONF aspalditik izan da oihan

publikoen jabe diren herri eta
erakunde publiko desberdinen
lankidea: oihana nola kudeatu
aholkatzen die, eta aitzinkontuak
onartuak direlarik, obra desber-
dinak bideratzen ditu. «Konfian-
tza handia bada», langileen erra-
netan. Baina kudeaketa mota
horrek kostu bat badu, 200 milioi
eurokoa Frantzia mailan, egur
salmentaren irabaziak baino
handiago direlako oihanaren
kudeaketa orokorraren gastuak. 
Estatuaren parte hartze ekono-

mikoa, «konpentsazioa», mu-
rriztuz joan da. Orain gainera,

oihan publikoak dituen herri ba-
tek legar berri bat pagatu behar
du ONFen gastuak estaltzeko:
hektarea bakoitzeko bi euro urte-
an. Ramuntxo Teletxea: «Herri
batzuk aspertuak dira pagatu be-
harrez, besteak azkarrago dira eta
nahiago dute erakundea eta
oihanzainak atxiki beren oihana-
ren kudeatzaile gisa. Baina Fran-
tzia mailan, herri batzuek beren
oihanaren kudeaketa enpresa
pribatuei irekitzea galdetu dute»,
arranguratzen da Teletxea.
Orainoz Estatuak ONF erakun-

dea soilik onartzen du oihan
publikoen kudeaketarako, baina
hori alda daitekeela susmatzen
dute ingurumen zaintzako era-
kunde anitzek. Saint-Bonnet-
Tronçais hirian ONFen defentsan
egin manifestaldi batean, hogei
erakundek sinatu manifestuak
hala zion: «ONFk hartu dituen
pribatizazio eta industrializazio
bideak berriz pentsatu beharko
dira gaur egungo gizartearentzat
oihanean jokoan dena kontuan
hartuz (klima, biodibertsitatea,
enplegua eta ekonomia)».

Antinomia bat bada
ekoizpena eta
biodibertsitatearen
babesaren artean, hor
gaude hori kudeatzeko»

«Langile gutxiago izanik
eremu hain zabalean,
zaila bilakatzen da lan
guztiak behar bezala
segitzea»
Ramuntxo Teletxea
Snupfen Solidaires sindikatuko kidea

‘‘

J.E. Sohüta

Pasio handiz aipatzen du bere ofi-
zioa Quentin Berenguer basozai-
nak. Zuhaitz mota desberdinen
ezaugarriak, oihanen kudeaketa
praktikan nola gauzatzen den...
Nola erabaki zenuen ONFn lan

egitea?

Laborantza lizeoan nintzelarik
(Normandian), irakasle batek
oihangintza lizeo baten berri
eman zidan. Hara joan nintzen ja-
kin gabe nora nindoan eta irakas-
le bikain batek oihangintzaren
gogoa pasa zidan. Lan desberdi-
nak egin nahi izan ditut oihane-
an: lehenik egurgile, gero oihane-
ko tresneriaren gidari eta gero
oihanaren kudeaketara bideratu
nintzen. Oihanaren kudeaketara
bideratu nintzen azkenean, ikus-
pegi orokorrago bat badelako eta
pixka bat denetarik egiten dela-
ko. Normandiako ONFn apren-
dizgoa egin nuen, eta oihan publi-
koak direnez, maitatu nuen de-
nen ondasuna zaintzeko lana.
Bilaketa ibilbide horretan oiha-

naren kudeaketa pribatua eza-

gutu duzu?

Bai ikastaro desberdinak egin bai-
titut. Oihan publikoaren kudea-
keta eredu berdina da, baina uste
dut errentagarritasuna gordetzen
dela gibeletik. Oihan pribatueta-
ko jabeei aholkuak ematen diz-
kien erakunde batek, adibidez,
errentagarriak diren zuhaitzak
landatzea aholkatzen du lurra po-
bretzea ekartzen badu ere. Beste-
la kudeaketa berdina da. 
Kanpoan ibili eta Euskal Herrira

etorri zinen lanera.

Cannesen sortu nintzen, Nor-
mandian eta Vosges eskualdean
ikasi nuen... Leku desberdinetan
ibili naiz eta eskualde hau anitz
maite dut. Hemen nortasun kul-
tural handia ere bada eta hori ga-
rrantzitsua zait.
Oihanak erabiltzaile desberdi-

nak baditu.

Bai eta saiatzen gara denak arti-

kulatzea: gure langileak, egurra
moztera joaten direnak, ihizta-
riak, onddo biltzaileak... Nik mai-
te dut jendeekin harremanetan
izatea eta oihanean ikusten ditu-
dan jendeekin mintzatzea, beste-
ak beste gure ofizioa esplikatze-
ko.
Hemen oihanaren pertzepzio

berezirik badela erran daiteke?

Leku anitzetan jendeak ez daki
oihanaren kudeaketak zer daka-
rren. Hemen oihangintza eta la-
borantzak lotura dute, berotzeko
egurra egiten da... beste eskualde
batzuetan baino gehiago. 60. ha-
markadatik 80kora oihanaren
ustiatze garai azkarra ere izan
zen, Santa Grazin eta Iratin egurra
jausteko teleferikoak ere baziren.
Hor oihanaren kudeaketa plan-
tan ezarri zen, mendian xendak
ireki ziren ustiapenerako. 
ONF erakundeak egurraren sal-

menta kudeatzen du batetik,

baina biodibertsitatearen zain-

tza ere bai.

Oihanzainaren misio garrantzi-
tsuena egurraren salmenta kude-
atzea da, izan eraikuntzarako edo
energiarako. Bestalde ingurume-
na zaintzea, kasu eginez egurra-
ren ustiatzea ez dadin inguruko
abere eta landare espezieen kalte-
tan izan. Azkenik, publikoari ha-

rrera egitea, informatzea eta hez-
tea ere gure misio bat da; hori
oihan pribatuan gutxiago egiten
da ez duelako irabazirik ekartzen.
Gu zerbitzu publikoari atxikiak
gaude, baina administrazio ani-
tzetan bezala, murrizten ari da
parte hori.
Zure ofizioan ustiapena eta bio-

dibertsitatea kudeatzen dituzu.

Desoreka arriskurik ikusten ote

duzu?

Ez dut uste arriskurik badenik.
Oihan bakoitzeko antolaketa do-
kumentu bat egiten da: arau ba-
tzuen arabera hautatzen eta mar-
katzen ditugu salduko ditugun
zuhaitzak, gero kontrolatzeko

egurgileek behar zirenak moztu
dituztenez. Gisa horrez, hiltzera
doan zuhaitz handi bat saltzen
dugu, moztua delarik zuhaitz ti-
piagoek handitzeko lekua ukan
dezaten. Horrekin eta beste tek-
nika batzuekin bermatzen dugu
oihanren kudeaketa iraunkorra
izan dadin. Eremu batzuk, men-
dian bereziki, ez ditugu batere
hunkitzen. 
Epe luzeko kudeaketa da?

Bai. Saiatzen gara zuhaitz mote-
tan aniztasuna bermatzen. Kude-
aketa planak hogei urtetarako
egiten dira kontuan hartuz zein
zuhaitz mota, adibidez, egokitu
daitekeen hobekien klima alda-
ketari. 
Gainera gure eskuetan duguna

aitzineko oihanzain belaunaldien
lanaren ondorioa da. Gure lana
eginen dugu belaunaldi batez,
besteei segida uzteko. Batzuen-
tzat zaila da onartzea hain epe lu-
zean lan egiten dugula; batzuek
nahiago dute dosie bat bukatu eta
bildu. 
Lehengo politika batzuen ondo-

rioak ikusten dituzu?

Bai, ikusten dira. Iraganean gauza
batzuk gaizki egin dira eta ondo-
rio batzuk agerikoak dira. Baina
oihanaren iraunkortasuna ber-
matzeko oztopo nagusirik ez da
izan. 
Adibide bat da lurraren kon-

presioa, tresnak denetan pasa-
tzen uztearen eraginez. Lurpeko
aberastasuna oztopatzen du ho-
rrek. Garaian ez ziren horretaz
kontziente, orain xenda batzue-
tara mugatzen ditugu tresna han-
diak.
Nola diruztatzen da lan hori?

Herrienak edo elkargo desberdi-
netako oihanak kudeatzen ditu-
gularik, egur salmenten irabazien
%10 edo %12 ONFk eskuratzen
du. Defizita handia da. Gauza
anitz ez dira errentagarriak: ingu-
rumena, zerbitzu publikoa (pu-
blikoa informatzea...)... Logikoa
da dohainik izatea eta horren tru-
kean Estatuak konpentsazio bat
ematen du. 

«Bermatzen dugu
oihanaren kudeaketa
iraunkorra izan dadin»

Quentin Berenguer b Oihanzaina

Sohütako ordezkaritzan ari da lanean. Bulegoan galderei ihardetsi die,
eta bere ofizioan gehien maite duen lekuan, Aranbeltz oihanean, erakutsi
ditu oihana kudeatzeko erabiltzen dituen teknika desberdinak.

J.E.



Bordaxuriren penak eta bertsoak

K
antatzera nihazu ale-

gera gabe, / ez baitut

probetxurik trixtatu-

rik ere; / nehun ebatsi

gade, gizonik hil gabe, / sekula-

kotz galerak enetako dire. //  

Mila zortzi ehun ta hamabortz-

garrena / ni Hazparnen preso

hartu nindutena; / Plumaigaine-

ko premu orok dakitena, / galere-

tan higatu beharko naizena.

Honela aurkeztu zigun bere
burua Martin Larralde Iturbide
Bordaxurideituak Galerianoaren
kantua izeneko lehen bi bertsoe-
tan. Hazpandarra, Plumaigaine-
ko premua zena, deus ebatsi ga-
be, nehor hil gabe eta sekulako
galeretara kondenatua izan zena.
Baina zer gertatu zitzaion Martin
Larralderi egoera triste horretara
iristeko? Ikus dezagun.
Martin Larralde Hazparnen,

Elizaberri auzategiko Plumaie-
nea (edo Plumaigainea) izeneko
baserrian sortu zen 1782ko urta-
rrilaren 7an. Aita Gilen Larralde
zuen eta ama Marie Iturbide. Aita
Bordaxuria baserriko semea zen
eta ezkondua zen Plumaienera,
emaztearen baserrira. Bordaxuri
izengoitiaz ezagutzen zuten eta
semea ere ezizen horrekin iritsi
zaigu. Hiru seme-alaben artean,
Martin zen premua, eta bizibidez
zapatagina izan zen. Iduriz ber-
tsotan aritzen omen zen, bere
historia kontatuz aipatu bertso
horiez gain Andereno bat ikusi

nuen igande goizno batez izene-
koak ere ezagutzen baitizkiogu.
Gaia ikusirik, bere tragedia gerta-
tu aitzinekoak direla dirudi.

Andereño bat ikusi nuen igan-

de goizño batez; / bista berian

agradatu nintzan haren begiez;/

Ez dut uste baduela parerik ezti-

tasunez:/ ene bihotza tristerik

dago harekin izan beharrez.//  

Anitz maite baduzula fama

hedatu zauzu;/ egun guziez mai-

te berri bat egiten omen duzu;/

horiek hola balin badira, nor fi-

daturen zauzu?/ kanbiatu behar

duzu ni nahi balin banuzu.(+ bi)
Martin Larralderen ama

1809an hil zen eta orduan Marti-
nek aitari ama zenaren baserria-
ren zati bat eskatu zion. Aitak ez
zion inolaz ere onartu, eta orduz
geroztik biziki harreman txarra
izan zuen semearekin. 1815eko
ekainaren 27an, Gilenek baimena
eman zion Kaselarenbordako Je-
an Ospitali Plumaieneko lurretan
belarrak bildu eta jaso zitzan. Az-
ken hau lan horretan ari zela, ba-
ten batek tiro bat eman zion biz-
karrean eta bertan hil zuen. Bere-
hala zabaldu zen gertatutakoaren
berria eta urte bereko uztailaren
4an jendarmeek Martin errudun-
tzat hartu eta Baionara eraman
zuten preso. Azaroaren 28an
Pauen epaitu zuten eta galeretara
kondenatu zuten bizitza osorako.
Epaiketan zazpi epaile agertu zi-
ren deliberoaren alde eta bost,
berriz, aurka. Epaiketan hainbat
lekuko izan ziren, den-denak
euskaldunak, frantsesez tutik ere
ez zekitenak, eta zuberotar batek
itzultzaile lanak egin behar izan
zituen baita frantsesezko agiri
guztiak idatzi ere. 1816ko agorri-
laren 5ean, Rochefort hiriko gale-

retara eraman zuten, hogeita ha-
mabost urte zituela, eta lan be-
hartu horietan ari izan zen,
1821eko abenduaren 19an, Ro-
cheforteko itsasgizonen eritegian
hil zen arte. Zendu zelarik berro-
gei urte zituen.
Pauen preso zegoela Galeria-

noaren kantuak izeneko bertso
sorta idatzi zuen gertatu zitzaiona
kontatuz eta aitaren aurkako erra
azalduz. Osora hamaika bertso.
Martinek, bertso autobiografi-

ko hauetan bere errugabetasuna
aldarrikatu zuen, eta, halaber,
modu bortitz batez, senideekiko
erresumina zigun agertu.                         

Ene lehen kusia, Kadet Borda-

xuri,/ fagore bat banuke galde-

tzeko zuri;/ ongi adreza zaite ene

arrebari,/ ene saltzeko zonbat

ukan duen sari?//

Aita aitzinean ta arreba ondo-

ko,/ osaba burjes hori diru forni-

tzeko/ ez ordian enetzat bi sei li-

berako,/ galeretan bederen leher

egiteko! // 
Elizan sartzen dire debozione-

rekin; iduriz badoazila saindu

guziekin; beren liburu eta arro-

sarioekin, debruak pesta onik 

einen du heiekin. (+ 2 bertso).
Iduriz, lehen erran bezala, ber-

tsoak Pauen preso zegoela idatzi
zituen, eta Hazparne herrira zi-
tuen igorri herritarrek kanta zi-
tzaten. Hazpandar ainitzen ustez,

Martin errugabea zen, ongi pres-
taturiko maltzurkeria baten bik-
tima, eta Martinen bertsoak,
behin eta berriz, kantatu izan zi-
tuzten. Gaur egun, oraino, Eliza-
berri auzotegian ainitzetan en-
tzun daitezke. Bertso hauek ahoz
aho zabaldu ziren Jose Mendiaga
bertsolariak Eskualdun kantuak
izeneko bilduman, Txilen,
1900an plazaratu zituen arte. 
Martin Larralderen nahigabe-

ak oihartzun handia izan zuen la-
purtarren artean eta gure litera-
turan ere maiz azaldu zaigu. Pia-
rres Larzabal azkaindarrak an-
tzezlan bat eskaini zion, errealita-
tea eta fikzioa nahasiz; XX.
mendeko hirurogeiko hamarka-
dan hainbat herritan jokatu zu-
ten. 
Pantxoa eta Peiok Martin La-

rralderen bertsoak Euskal Herri
osora zabaldu zituzten 1975ean,
heien lehen diskoan plazaratu zi-
tuztenean. Joseba Sarrionandiak
1985etik 1995era egin olerkiak
Hnuy illa nyha majah yahoo izen
bereziko liburuan plazaratu zi-
tuen 1995 urtean Elkar argitale-
txearen bidez, eta bertan Martin
Larralde izeneko olerkia plazara-
tu zuen. Ruper Ordorikak, geroa-
go,  musikatu eta Dabilen harria
izeneko diskoan plazaratu zuen
1998. urtean. Orduz geroztik hor
dabil denon belarri-gogoetan. 

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.eus.

%
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Joseba Aurkenerena

Martin Larralderen
nahigabeak
oihartzun handia
izan zuen
lapurtarren artean
eta gure literaturan
ere maiz azaldu
zaigu

OHARRA

Kazeta.eusatarian argitaratua

2019ko irailaren 7an, bertsio 

osoan.



MUSIKA

BAIONALa Poison (Paris) eta 
Plastik Brut (Baiona). Sartzea, 7 euro.

bGaur, 21:30ean, Magneton.

BAIONAFlippin Freaks taldeari
karta txuria. Sartzea, 7 euro. 

bBihar, 21:00etan, Magneton.

BAIONARavel jaialdia: Jacques
Offenbachen La Perichole opera.

b Igandean, 16:00etan, antzokian.

BIARRITZHip Hop gaualdia: 
Pfel & Greem, DJ Skills eta Ligone.

Sartzea, aitzinetik 6 eta 9 euro 

artean. Bertan, 12 euro.

bBihar, 20:00etan, Atabalen.

BIARRITZDark rock gaualdia:
Gold eta Orbel. Sartzeak, 6-9 euro

artean aitzinetik. Bertan, 12 euro. 

b Irailaren 19an, 21:00etan,

Atabalen.

HENDAIATimbrat (Okzitania-
Euskal Herria). Urririk.

bBihar, 18:00etan, Sokoburu

plazatik.

LANDIBARREHerriko besten 
karietara: Pauline eta Juliette, 

eta Jon Itzaina.

b Igandean, 17:00etan, Behauneko

elizan.

MAULESasoineko lehen gaualdia:
Triki Blinders. Sartzea, 5 euro.

bGaur, 23:00etan, Zinkan.

URRUÑARavel jaialdia: Daniel 
Rothen errezitala.

bGaur, 21:00etan. elizan.

ZIBURU Jean-Frederic Neuburger
eta Diotima laukotea.

bBihar, 20:30ean, elizan.

ZINEMA

BAIONATelmo Esnalen Dantza

filma.

bBihar, 17:15ean; igandean,

16:15ean; eta astelehenean

18:45ean.

DONIBANE GARAZITelmo Esnal
zuzendariaren Dantza filmaren 

aurrestreinaldia.

bBihar, 20:30ean, Le Vauban

zinema gelan.

KANTUA

AZKAINEElgarrekin abesbatza.
Sartzea, 10 euro.

bAsteartean, 21:15ean, elizan.

Irudia b Lekorne

Bertso afaria, gaur, Etxebarne ostatuan
Lekorneko bestak abiatuko dira arratsalde honetan, pilota partida eta taloekin. Arratserako, bertso afaria anto-

latu du Etxebarne jatetxeak Elixabet Etxandi, Odei Barroso eta Miren Artetxe bertsolariekin —irudian—. Bihar,

zikiro jatea izanen da plazan, Txakatuk eta Ibiliz musika taldeekin. Igandean, kontzertuak: Cirnese (Korsika),

Demode Quartet (Euskal Herria), eta Airoski (Euskal Herria). Astelehenean, herritarren eguna . BERRIA

Hiru uhinak dokumentala.Loic

Legranden dokumentala hurbile-

tik segitu du Kanaldudek. Izan ere,

Loic hurbildu zitzaion gazte talde

batekin film tailer baten sortzeko

gogoa baitzuen. Elkarrekin tailerra

antolatu zuten, eta Loicek tailer

osoa filmatu. 

Gaur

08:00.Gomita: Ortzi Idoate, talde-

kako Xilabaz.

Bihar

13:00. Punttuka.

Etzi

15:00.Errugbia: Maule, Nafarroa

eta D. Lohizuneren partidak.

KANBOGure Zirkuaren emanal-

diak, Seaskak antolaturik.

b Irailaren 19tik 22ra, kirolzelaian.

ZIBURUBaltsan eguna: Marinela-
ko Tanborrada, mutxikoak, kon-

tzertuak: Ni Bana, Xeiki, Maddi Zu-

beldia, Daudane, Mairu.

b Igandean, 10:30etik lekora,

plazan.

BAIONAXaramela abesbatza.
b Igandean, 17:00etan, Santa

Gurutze elizan.

ITSASUArraga abesbatza.
bGaur, 21:00etan, elizan.

DANTZA

BIARRITZMaitaldia jaialdia: 
Dyptik; Angerseko dantza garaiki-

deko zentroa; Didascalie konpai-

nia; Faizal Zeghoudi konpainia;

Universite du Mouvement; Com-

pañia Nacional de Danza. Egunaz,

emanaldiak kanpoan.

bGaur, bihar eta etzi, 19:00etarik

goiti, koliseoan, kasinoan eta

Midiko geltokian.

UZTARITZEDantza piko, 
Patxi eta Konpainiarekin.

bBihar, 19:00etan, Heraitzeko

plazan.

BESTELAKOAK

ANGELUGlisseguna, Seaskak 
antolaturik: surf, skateboard,

bodyboard, standup, hip-hop, 

txalaparta, sofrologia, shiatsu,

yoga... Kontzertuak: Diabolo Kiwi,

Zeze, DJ Xanorekin.

b Igandean, egun osoan, 

Barran.

BEHORLEGIHergarai Bizi: kabala
eta janari feria, bazkaria...

b Igandean, plazan.

  P  

AURK

TLANIRINIO-A  

KEZTEN DU

I  

AKONTIKOET

I  

 AMENTARDEP NDUAK

  2A

    

2019KO IR

Erla
b  

Iga
b  

 

 RAILAREN 22

ai�an
bat 

gande 
b t 

    

2019KO IR

 

 RAILAREN 22

 

  2A

7IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2019ko irailaren 13a Agenda



Iñaki Etxeleku Baiona

Diploma pasatu berria zuen, zirku
egitura baten egiteko xedea bide-
an jarri zuelarik Doriane Billardek
(Lens, Pas-de-Calais, 1969). Herri
Hezkuntzarako Animatzaile Tek-
nikariaren estatu brebeta gaindi-
tu zuen, zehazki, Airan (Landak).
Horrela, 1998an Oreka zirku es-
kola sortu zuen, Baionan. Xeheta-
sunak Orekazirkoa.fr atarian,
edo 05 59 59 53 92 telefonoan.
Nola izan ziren hastapenak?

Bakarrik nintzen. Ez zen egiazko
elkarte bat lehen urratsetan. Di-
ploma ukan nuen bost urte lehe-
nago. Zirkurik ez zen Ipar Euskal
Herrian. Ez zen batere ezagutua.
Diplomaren ondotik, gogoa nuen
zerbait egiteko. Zirkua tresna gisa
ikusten nuen. Jendeak laguntze-
ko, gehienbat; batez ere, haurrak.
Kulturarako sarbide guti zuten

jendea hunki nahi nuen. ZUP au-
zoaldean hasi nintzen diploma
pasatzeko garaian egitekoak ni-
tuen ikastaroen bidez. Ikusi nuen
zirkuak zer ekartzen ahal zien
haurrei. Gogoa nuen euskaraz
egiteko ere. Ber momentuan eus-
kara ikasten nuen. 
Zure borondate hutsez. 

Inguruko lagunei eskatu nien la-
guntza bat. Orain, Interneten bi-
dez egiten da, baina garai hartan
ez zen halakorik. Diru pixka bat
bildu nuen horrela. Lan egin nuen
uda osoan, eta, diruarekin, zirku
materiala erosi. Oreka muntatu
nuen lagunekin. Lagunak antzer-
kian ari ziren, eta gogoa genuen
proiektu orokor bat muntatzeko.
Antzerki, zirku, eltzegintza... es-
kulanak eta arteak nahastea.
Egoitza behar genuen, baina diru-
rik ez. Pixkanaka, zirkuarekin se-
gitu nuen. Eskuketan ari ziren

jendeak aurkitu nituen. Oraingo
Zirku Jaialdia antolatu genuen,
urririk, zirku karpa batekin, ikus-
garriak baziren kanpaleku bat.
Lau urtez egin genuen, eta Oreka
handitu zen. 2006an, oraingo lo-
kala topatu genuen. Garaje bat
zen. Arteen garajea deitu duguna.
Bulego bat zutik eman genuen
buraso batzuekin. Gorabeherak
ezagutu ditu Orekak, baina hogei
urte bete ditu iaz. 
Zertan lagundu dezake zirkuak?

Gorputzetik pasatuz konfiantza
hartzen. Elkarlana lantzeko, elkar
sustengatzea. Piramide bat egite-
an, adibidez. Altxatzen dugun la-
gunak konfiantza behar du gu-
gan. Gaizki ematen bada, eror-
tzen ahal da, eta min har lezake.
Altxatua bazara, kasu egin behar
diozu azpiko lagunari ere. Berria
zen garai hartan, originala. Pa-
zientzia ere ekartzen du, ez baita

beti erraz. Eskuketa ez duzu lor-
tzen berehala: pazientzia behar
da, anitz aldiz errepikatu. Denbo-
ra anitz eramaten duzu ber mugi-
menduarekin. Balio du hobeki
sentitzeko zure gorputzarekin
ere. Orduan, batez ere neskak ba-
ziren. Batzuek —ez zen beti egia

denekin— ez zuten usaiarik laster-
ka ibiltzeko, ez ziren lasai gorpu-
tzarekin. Ez ziren ohituak eror-
tzen eta doi bat min hartzen, edo-
zein haurrek egiten duen gisan. 
Jende xumeari ateak ireki diz-

kiozue betidanik. 

Beti ukan ditugu familia batzuk,
truke bat bezala egin baitugu
haiekin. Ez bazuten dirurik, etor-

tzen ahal ziren halere. Ezagutzen
gintuztelarik, batzuk ez baitira
ausartzen. Orain prezio bat egiten
dugu CAFeko familia kozientea-
ren arabera. Laguntzak ematen
ditugu: batzuek, nahiago badute,
hilabetero zerbait eman dezakete.
Horrela baditugu anitz familia. 
Santizpirituko egoitzak lagun-

tzen du helgarritasun horretan?

Bisitatu genituen hainbat leku.
Buruan nuen auzo batean izatea,
eta ez lan eremu batean; edo he-
rritik kanpo. Ikusi genuelarik
Santizpiritun zela, hiri politiketan
sartzen den auzoarekin mugan
egokia zitzaigun. Dudak ere izan
genituen, obrak baitziren egiteko.
Egiazko garaje bat zen. Olioa ba-
zen denetan; lurra ez zen leuna, ez
zen aterik, isolamendurik ere ez.
Kristoren lanak, bi urtez. 
Nor ibiltzen da zirku eskolan?

Tailerrak frantsesez edo euskaraz
egiten ditugu. Badira lehen haur-
tzarokoak. Haurtzainen tailerrak
barne. Haur batek bere buraso
edo familiako batekin egin taile-
rrak. 4-5 urteko haurrenak, bura-
sorik gabe. Elbarri edo publiko
berezientzat egin tailerrak, es-
trukturekin. Aspalditik baditugu
tailer batzuk non baden haur bat
ezberdina dena. Batzuk hezitzaile
batekin. Tailerrak haur, gazte eta
helduentzat, adin tarteka. Tailer
bereziak: akrobazia ibilbideak, ai-
reko tailerrak. Denetarik. Aurten
tailer berezia izanen dugu: eus-
kaldunentzat, baina eskola elebi-
dunean direnentzat. Euskara ez
bazuten ongi menperatzen, zaile-
gia zitzaien. Bi hizkuntzetan iza-
nen da, baina halere euskara ikas-
teko zirkuaren inguruan. 
Kanpora ere bazoazte. 

Orekan diren kurtsoak dira ho-
riek. Gero, gure lekua partekatzen
dugu: dantza klasikoa, gimnasti-
ka, akrobazia klaseentzat eta ar-
tista batzuekin. Bi gela baditugu.
Eskoletara ere joaten gara. Haur-
tzaindegiekin ere ari gara. Gu ba-
goaz, edo etortzen dira. Ikastaro-
ak ere antolatzen ditugu opor

denboran. Beti bi hiz-
kuntzetan. 
Anitz jende hunkitzen

duzue, azkenean.

Erraten dugu urtean ze-
har 2.000-4.000 jende

hunkitzen ditugula, zirku eskola-
ren eta animazioen bidez. Anima-
zioekin, errazki, bizpahiru ehun
pertsona hunkitzen dituzu. Gero,
karrika animazioez kanpo, 1.500
pertsona hunkitzen ditugu zen-
bait proiekturen medioz. Astero,
abantxu hirurehun pertsona hel-
du dira egoitzara. 180 kide dira
guti gorabehera.

«Konfiantza hartzen lagundu
dezake zirkuak, gorputzetik»

Doriane Billard  b Oreka zirku eskolako arduraduna

Ikasturte berria abiatu du Oreka zirku eskolak, betiko eskaintza zabal eta helgarriarekin,
haurretarik helduetaraino. Santizpiritu auzoko Albert Thomas karrikan errotua da, 2006. urtetik.

HITZA

«Gogoa nuen zerbait egiteko.
Zirkua tresna gisa ikusten
nuen. Jendeak laguntzeko,
gehienbat; batez ere, haurrak»
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