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Zinema zahar
ahantzia,
isilpean saldua
San Andresko gurutzatuek Nexityri saldu zinema zaharra salbatu nahiz, afera auzitan ezarri du auzotar
talde batek b ‘Art déco’ estiloko 1936ko eraikina salbatu nahi dute, denen arte bilgunea egon dadin 4-5
b
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Euskal Herrian «badakizue zer
den» preso baten senide edo lagun izatea, segitu du ikerlaria:
«Frantzia edo Espainia osoa zeharkatzea bisitak egiteko, auto istripuak, finantza kostua, kostu
materiala, kostu emozionala, presoen haurrentzat zer eragin duen,
zahartzen diren gurasoentzat...».
Euskal presoen sakabanaketatik
abiaturik, bestalde, paraleloa egiten du Frantziak lurralde kolonizatuetan jatorria duten presoekin. Lurralde horietatik, 600 bat
lirateke frantziar metropolian
preso direnak. Korsikar presoen
hurbilekoek ere, «izan politikoak
edo ez», distantziaren «kostu
handi hori» pairatzen dute. «Edo
Somaliako piraten kasua hartzen
bada, frantziar inperialismoak
atxilo hartzen ditu Somalian eta
preso sartzen frantziar lurraldean, komunitateentzat diren ondorioak kontuan hartu gabe».
Presondegiak gizonezkoentzat baino ondorio gogorragoak ditu emazteentzat, Gwenola Ricordeauren ikerketen arabera. GUILLAUME FAUVEAU

OIP eta Genepi elkarteek Gwenola Ricordeau soziologo eta idazlea gomitatu dute
Tarnosera. Emazte presoen egoera eta borrokak aipatuko ditu, eta kartzelen abolizioa.

Emazte presoak eta abolizioa
Joanes Etxebarria Maule

H

eldu den ostegunean Pour elles
toutes (Emazte
horientzat denentzat) bere azken liburua aurkeztuko du Gwenola Ricordeau soziologoak, Tarnoseko
mediatekan (Okzitania). Haren
hitzaldiari izenburu bat ere eman
diote: Sistema penalak emazteak
babesten ote ditu?. Gaur egun
Kaliforniako (AEB) unibertsitate
publikoan irakasle da Ricordeau,
eta argiki ezetz ihardetsi du: «Sistema penalak emazte kategoria
batzuk babesten ditu beharbada,
baina emazteen osotasuna begiratzen bada, gaizki babesten ditu».
Ricordeaurentzat, gauza jakina
da presondegiak emazteei gizonei
baino are kalte handiagoa egiten
diela. Horretarako eman ditzakeen datuen artean, gizonezko presondegiekin konparatuz, emazteentzat zenbat presondegi gutxi
diren aipatu du, «nahiz paradoxa
izan hori abolizionista batek erratea». Presondegi gutxiago, eta,
beraz, senideetatik usu urrunduago direla azpimarratu du. Ez
hori bakarrik: «Gainera, gizarteari begira gehiago estigmatizatzen dira presondegiratzen diren

emazteak gizonak baino. Gizonek
familiaren elkartasun handiagoa
dute, beraz; emazteentzat presondegiak usu lotura sozialen
haustura ekartzen du, eta gizarteratzea ere zailago zaie gero».
Presondegiaren ondorio desberdinak ikertu eta aipatu izan ditu Gwenola Ricordeauk bere liburuetan: Les détenus et leurs proches(Presoak eta beren senideak),
Sexualités minoritaires (Gutiengoan diren sexualitateak), Humaniser la peine? (Zigorra humanizatu?) argitaratu ditu, besteak
beste. Emazteentzat lanerako parada gutxiago, hezkuntza baliabide gutxiago, jarduera soziokultural gutxiago direla gehitu du.
Antolaketarako traba gehiago
ere badituzte emazteek, idazlearen erranetan, pertsona gutxiago
baita emazteen kartzeletan «eta
taldean antolatzea bera zigortua
izan daitekeelako», adibidez. Borrokak izan dira, baina gizonenak
baino oihartzun txikiagoa kausitu
izan dutenak. Gwenola Ricordeau: «Borroka feministak badirela
erratea zaila zait. Perspektiba feministarekin izan direnak, bai».
Ziegaz kanpoko borroka feminista aipatzean, berriz, emazteen
kausa presondegietako eta auzitegietako ate aitzinean gelditzen

den inpresio garratza du Ricordeauk: «Eztabaida feministek ez dituzte kasik sekula aipatzen preso
dauden emazteak». Bestalde,
biolentzia matxistaren parean azken berrogei urteetan egin diren
«penalizaziorako eskaerek ez
dute aterabiderik ekarri orain

«Emazteentzat kartzelak
usu lotura sozialen
haustura ekartzen du,
eta gizarteratzea ere
zailago zaie gero»
Gwenola Ricordeau
Soziologoa eta idazlea

arte», haren ustez. «Feminismoaren baitan eztabaida» irekitzea
beharrezkoa zaio.
Bere ibilbidean zehar, biktimak
diren emazteak, kriminalizatuak
diren emazteak eta presoen hurbileko emazteak ikertu ditu soziologoak. Senide edo hurbilekoekin hasi zen lanean, berak ere
hurbileko pertsonak preso ukanik: «Nehork aipatzen ez duen zigor bat dela iduri zait, parte han-

diz emazteek betetzen dutena,
gure gizartean gizonengandik
baino emazteengandik espero
baita elkartasun handiago». Irudi
batekin ilustratu du errana, presondegietako mintzalekuetan
aita baino emazte gehiago ikusten
dela gehitu, eta anaia baino arreba gehiago. Ikuspegi horretatik,
halere, desberdintzen ditu preso
politikoak, horiekin «ez baita elkartasunaren generoa gisa berean desberdintzen».
Frantziako kartzeletan presoen
eskubideak defendatzeko zailtasunak begi bistakoak zaizkio:
«Usu, herri auzoetako jendeak
eta emazteak dira hunkiak direnak; arazo materialak ere badira:
lana, besteak beste». Gainera, azpimarratu du estigmatizatuak
izateak antolaketarako traba bat
gehiago jartzen duela. Preso politikoen senide eta lagunek, haren
ustez, horregatik lortzen dute antolatzea: «Engaiamendu politikoa kriminalizatua bada ere, positiboki ikusia izan daiteke. Zuzenbide komuneko presoen hurbilekoak, berriz, soziologoek kutsatutako estigmata deitzen duguna
pairatzen dute. Hobendun sentitzen dira, norbait preso dutelako.
Aldiz, kausa politiko batentzat
denean, bada harrotasun bat».

Amerika abolizionista
«Niretzat, presondegi oro eskandalu bat da», argitu du soziologoak. Heldu den ostegunean emanen duen hitzaldian abolizionismo penalari oihartzun handiago
ematen segitu nahi luke. Ameriketako Estatu Batuetan hedatuago da pentsamolde hori, gutxiengoan diren komunitateak (afrikar-amerikarrak edo latinoak,
adibidez) «ohartzen baitira beren
komunitateak neurri gabe hunkituak direla sistema penalarekin». Abolizionismoaren ideiak
presentzia handiagoa du eztabaida publikoan, «baita unibertsitatean ere», idazleak dioenez.
Abolizionismoaren ideia ezker
muturreko eremutik harago hedatzea nahiko luke Ricordeauk,
eta nahiz eta Frantziako presondegien egoera aztertzeak horretan lagundu dezakeen, «ez da
konparatzerik AEBekin». Han bi
emazte beltzetik batek, haren datuen arabera, hurbileko norbait
ukan du preso. «Beren esperientziaren parte da». Bere kurtso
guztietan hiruzpalau ikaslek senide presoak ukan dituztela gehitu
du unibertsitateko irakasleak:
«Gauza arrunta da». Frantziako
herri auzoetan ere «ohikoa izan
daiteke, baina ez hein horretan».
Abolizionismoa modako ideia
ez bada ere, Ricordeauk oroitarazi
du «humanitatearen historian»
presondegirik gabeko gizarte
gehiago izan direla. «Presondegia
inposatu da kolonizazioarekin,
parean bazirelarik hainbat kultura bere baitako krimen eta delituak konpontzeko beste manerak
zituztenak», gehitu du, egunerokoan eremu askotan oraino egiten den bezala, familian adibidez.
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jio, jainkogabe orok etorri behar
du, herrari stop! errateko. Bildu
behar dugu, errateko Baionan aspaldian bakean bizi garela eta horrela jarraitu behar duela».

Elkarteak, hezitzaileak

Urriaren 28ko atentatu islamofoboan erre autoa, Baionako meskita ondoan. GUILLAUME FAUVEAU

Meskitako biktimen sustengu
martxara deitu dute igandeko
Baionako ZUP auzoko biztanle eta elkarteek osatu kolektibo batek martxa bat antolatu du
meskitaren kontrako urriko atentatuan zauritu biktimen sustengatzeko eta aski dela errateko
Iñaki Etxeleku Baiona

Santa Gurutze Gainen auzoko herritar batzuk eta zenbait elkarte
bildu dira igandeko martxaren
antolatzeko. «Baionako meskitako atentatuaren ondotik, martxa
bat antolatu dugu biktimei gure
sustengua adierazteko publikoki», diote zabaldu duten deialdian. «Elkartasunez, bortizkeria
mota ororen kontra ibiltzera eta
kultu askatasunaren, balio laikoen eta errepublikanoen defendatzeko martxan» parte hartzera
deitu dute.
Urriaren 28an, gizon batek
atentatu islamofobo bat egin zuen
Baionako meskitan: tenpluari su
ematen entseatu ondoan, han ziren bi gizonen kontra tiro egin
zuen. Larriki zauritu zituen 74 eta
78 urteko bi gizonak. Erasotzailea
arrastatua izan zen laster Seinautzen (Okzitania), eta preso altxatua. Etxean arma gehiago atzeman zizkioten Fronte Nazionale-

ko hautagai izan den militar ohi
horri.
Abenduaren 15eko martxa antolatu duen kolektiboan parte
hartzen du egunero ZUP auzoan
bizi den Abdelkaderrek. «Anitz
mintzatu gara auzoko bizilagunekin, erranez gertatu dena eskandalagarria zela, denak harriturik
utzi gintuela. Jendeak beldur du
egunerokoan, beldur dio meskitara joateari. Eta denek sustengua
erakutsi diegu zaurituak izan direnei, zeinek beren gorputzare-

turik gelditu baitira. «Harrituak
gara. Ez baikenuen uste halakorik
gerta zitekeenik Baionan. Baionan, eta Ipar Euskal Herrian oro
har, bakean bizi baikara. ZUP beti
izan da komunitate guziak elkarrekin bizi diren auzo bat. Ahaidetasun batean bizi izan gara beti,
biztanleek dituzten zailtasun sozialak izanagatik, gazteek lana
kausitzeko duten nekezia izanagatik».
Zerbait egin behar zela zioten
anitzek: erakusteko onartezina
dela eta ez dadin halakorik berriz gerta. «Gelditu
Artotekafe, Graine de Liberte,
behar da hau guzia. Auauzotarren elkarte batzuk eta
zoko militanteek, elkarte
zenbait karrika hezitzaile eta
munduan ari direnek
auzotar daude kolektiboan
proposatu dute elkarkin meskita babestu nahi izan du- tzea, mintzatzea ikusteko zer egin
ten, erre ez zedin. Balaz pairatu genezakeen biktimen eta haien
dute babestu nahi hori, tiroka- ahaideen sustengatzeko. Eta eratuak izan baitira». Usaian diskre- baki dugu sustengu martxa hozioa lehenesten duen komunita- rren antolatzea». Berantago bada
teak luzaz elekatzeko beharra ere, gogoko lukete jende mota
izan duela esplikatu du, durduza- anitz nahasten balira kari horre-

tara. Abdelkader: «Doi bat berant
heldu da, menturaz, baina inportantea da eginahala jende izan dadin. Ez da hunkiak izan diren musulmanen borroka bakarrik;
atentatu horrek, ekintzara pasatu
den terrorista horrek —bakarrik
aritu ote den auziak erranen du—
egin duenak asaldatu edozein herritarren borroka da. Jatorri, erli-

Martxaren antolatzaileetan, Baiona Ipar gaineko auzotarrekin batean, tokiko elkarteek ere parte
hartzen dute. «Auzoan lan egiten
duten elkarte guziak bilduak dira
kolektiboan. Biztanleen taldea,
CLCV alokairuan diren biztanleen taldea, Graine de Liberte elkartea, Artotekafe, auzoko hezitzaileak eta ongi etorriak diren guziak. SOS Arrazakeria ere hor zen
atentatu egunetik beretik familien sustengatzeko, eta hor izanen
da martxaren antolakuntzan laguntzeko».
Euskal Herriko bake prozesuan
parte hartzen duten bakegileetarik bat ere hurbildu zaie. «Ordezkarietarik bat etorri zen lehen bilkurara, kausa horren sustengatzeko».
Baionako Herriko Etxetik, haatik, ez dute berririk izan atentatuaz geroztik auzoko lagunek.
Auzapezak hitza hartu zuen atentatu egunean, eta Albizia gela ireki
praktikanteentzat meskita hetsirik zegoen artean. Geroztik, berririk ez. «Ez da beste deus gehiagorik izan, ez. Dakidanez, biktimen
ahaideak ez ditu oraindik errezibitu auzapezak; ez eta prefetak
ere. Halako bat zait eta damugarri
da», dio Abdelkaderrek.
Biktimak, hain zuzen, osagarriz doi bat hobeturik badira ere,
sendatzeko bide luzean dira oraino. «Salburik dira biak, baina
shock egoeran oraino. Birgaitzea
egiten ari dira. Bat ez da oraino oinez ibiltzen ahal; hiru bala bildu
zituen. Bere autoan jasan zuen
suteak inarrosirik da oraino. Beharrik norbaitek atera baitzuen
autotik, bestela hilik izanen baitzen egun».
Igandeko martxa 14:30ean
abiatuko da, Santa Gurutze Gaineetako Gaskoien plazatik.
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San Adresko gurutzatuen zinema zaharra, gaur egun, oholtzatik ikusita. Behereko gelari balkoikoa gehituz, hirurehun jarlekukoa zen. BERNARD JOURDAIN

San Andresko zinema zaharraren salmenta auzitan ezarri du Lea Beabetins auzotar elkarteak. Nexity
etxegintza sustatzaileari saldu eraikinaren suntsitzea geldiarazi du, momentukoz. Baiona Ttipiko
zinema eta ikuskizun gela hori zaharberritzea nahi luke, arterako gune partekatua bilaka dadin.

Isilpean saldu altxorra
Iñaki Etxeleku Baiona

L

es Beabetins Baiona Ttipiko auzotar
elkarteak auzo
historikoko zinema gela zaharra
erosi duen Nexity
etxebizitza sustatzailea auzitara
jauki zuen, gunea aurtikitzetik
begiratzeko. Auzia asteartean iragatekoa zen, baina Nexityk gibelatzea galdegin du.
Yannick Renaud auzotarrak du
deskubritu San Andresko guru-

tzatuen patronatuak saldu egoitzarekin gertatzen ari zena, eta
bazterrak harrotu, ez zedin barreiatua izan. 22 urte hauetan bizi
da Baiona Ttipian Renaud. Bigarren eskuko liburu denda bat du
Marengo karrikan, delako zinema
zaharraren eraikinaren gibelean.
Arte ederretan, historian eta ondare arkitekturan berezitua da,
hain zuzen. Auzoan, nehork kasik
ez zuen ukan herriko etxeak
onartu zuen salmenta horren berri. Suntsitzeko baimena emana
dio udalak eraikitzaileari, bere 22

etxebizitzako egitasmoa aitzina
eramateko. Etxegintza sustatzaile
hori Edouard Denis da, Nexity talde gotorrak erosi zuena 2016an.
Ahantzia eta kukutua zen art déco
arkitekturako zinema eta ikuskizun gelaren ikusteko eta gertatu
tratuaren zulatzeko inkesta eraman du liburuzainak.
San Andresko gurutzatuen patronatuak eginarazi zuen zinema
gela, 1936an. Renaudek artxiboetan ikusi du herritarren eskaera
izan zela. «1936an jendeak eskatu
zuen gela bat da, parrokiako or-

duko Goienetxe apaizak bururaino eraman zuena. Jean Zayren garaia zen, Fronte Popularraren
errepublika garailea bazen alde
batetik, eta, beste aldetik, eliza
iratzartzen ari zen ulertuz mundua aldatuz zihoala, eta komunikabideak ere bai. Beraz, erabaki
zuten San Andresko gurutzatuen
patronatuaren bidez parrokiari
eraikin moderno baten egitea eskatzea, ikuskizunak, hitzaldiak
eta zinema errezibitzeko». Auzotarren abusatzeko lekua bilakatu
zen berehala. «San Adresko pa-

tronatuaren berezitasuna gimnastika zen. Beraz, gimnastika
emanaldiak antolatzen zituzten
San Adresko gimnastikariekin,
baita itzulian ziren gimnastikari
ezagunagoekin ere. Igande arratsaldeetan joaten zen jendea ikuskizun horien ikustera, edo antzerki bat, kantaldi bat. Bihotz Sakratuaren eskolako haurren urteko
emanaldia hor egiten zuten ere».
Jende multzo ederra ohatzen zen
gelan. «Hirurehun jarleku bazituen. Ez zen gela ttipia. Gaur
egun, 250 bat sartuko genituz-
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ke». 1970eko hamarkadaren bukaera arte baliatua izan den gelan
euskal antzerkiak ere emanak
izan ziren, eta Aberri Egun baten
prestakuntza lanak ere aterpetu
zituela oroit dira batzuk.

ko Atalante zinema gela berriarentzat. Ez da dirua arazoa, berez.
Baionako Herriko Etxearen politika ongi ezagutzen duzularik, zoritxarrez, badakizu debalde
xahutu dirua merke dutela. Auzapezak berak aitortu dit bankuak
borrokatzen zirela Baionako hiriari dirua prestatu nahiz. Saltzen
eta erosten den gauza bat da dirua,
gaur egun».

Errautsek kilikatu sudurra
Garai ezberdinetako arkitekturen
zale da Renaud, eta bereziki maite
du XX. mendearen hastapenean
garatu zen art décomoldea. «Pertsonalki, maite ditut Baionako
ondare eraikinak: XVII. mendea,
XVIII. mendea, eta bereziki art déco ongi ezagutzen dudana. Suerte
hori badugu, garai horretako ondare biziki aberatsa baita inguru
hauetan. Baionako herriko etxeak agerian ematen du argiki». Bi
gerlen artean, dirudunek gustukoa zuten art déco estetika garatu
zen, eta eraikuntza berriak sortu
ziren itsasalde guzian. «Bereziki
Bigarren Inperioaren ondotik,
Euskal Herriko itsasaldea jada gogoko zuten oporlekua zen jende
aberatsentzat. Lehen Mundu Gerlaren biharamunean, estetika berria agertu zen. Belle société horrek ez zuen gehiago gustuko aitzinekoa. Estetika berri hori anitz
ikusten da Mediterraneoko eta
Ekialde Hurbileko Frantziaren
kolonietan».
Beti, parrokiako egoitza bat saldua izan zela jakin bazuen ere,
eraikin azpian gordea zen altxorra
ez zuen ezagutzen. «Jakin nuen
saldua izan zela berriki. Banekien
etxegintza operazio bat zegoela
Bihotz Sakratuko eskola ohian,
eta nahi nuen ikusi barne hori».
Kereta pasaturik, ohartu zen bazela delako foyer-aren gaineko aldean bolumen handiko beste barne bat, ahanzturara utzia zena. Ez
zen barneraino sartu ahal izan,
etxe barreiatzaile enpresa bat
agertu zen arte. «Sekulako errautsa egin zuten; legea ez zuten bete,
eta joan nintzen langileekin mintzatzera. Herriko etxea deitu
nuen, eta zerbitzu arduradunak
legea oroitarazi zion enpresaburuari». Biharamunean, barnea
ikustea erdietsi zuen. «Lehenbiziko gune lau bat ikusi dut, 200 metrokoa, Patxa plazari jarraikitzen
zaiona. Puntara heldu eta burua
itzultzen dut, eta eremu handi hori ikusten: gelako oholtza. Aitortzen dut zarrasta bat sentitu dudala hor. Etsitzeko zarrasta. Egin
dut: ‘Badugu hor gauza harrigarri
bat, eta gutaz trufatzen dira’».
Berehala joan zen udalak eraikitzaileari onartu zion baimen
agiriaren ikustera, harritua baitzen Frantziako Eraikinen Arkitektoek (ABF) utzi baitzuten halakoaren egitera. «ABFk erran du
ez zela oroit gela hori ikusirik, sail-
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Gune partekatu bat

Zinema zaharreko proiektagailu gela zena. BERNARD JOURDAIN

katu baitzituen bakarrik sartzeko
burdin kereta eta bi lauza. Ontsalaz, herriko etxeak txosten xehexehe bat eskatu behar zuen. Horretan da auzapeza faltsutzaile jokoan ari, erraten baitu ez zela seinalatua izan. Ekimen boterea badu, eta erne den nornahik egin
zezakeen. Eta ez da egia, dioen bezala, eroria dela eraikina».

‘Art déco’-aren ezaugarriak
Zinema gelako ikusle jarlekuak
80 metro karratuko foyer-aren
gaineko aldean dira. Behereko
jarlekuak, ordokian, eta balkoi
bat zurezko ehun bat jargirekin.
«Bolumen handi hori da lehenik
art déco gisakoa, guziz. Eraikin
biziki azkarra da, 1930eko hamarkadako betoi armatuz egina». Art
déco ezaugarri begi-bistakoak ditu gelak apainduretan: «Sartzeko
aitzinaldea estilo horretan landua
da. Eskailera etxeak burdin artelan biziki ederra dauka. Gelan berean, lau pareta-argitako bi serie
badira, eta, gain-gainean, berrehun anpoilako lokia. Friso kubiko sinple biziki ederrak badira;
taulagain aitzinaldean, moldadura arras ederrak. Azkenik, San
Andresko gurutzatuen armarria
duzu, batere andeatu ez dena».
Dioenez, ez ziren ahal gutirekin
egin, erabili ziren tinduek adierazten dutenaren arabera.

Bihotz-erdiragarri zaio, hots,
hiriak hain aise utz dezan eskapatzera halako lekua. Ez du sinesten
ABFk dioena. Funtsean, bizitegiak egingai dituen enpresak manatu ikerketa etxeko langile batek
oharra bidali die Les Beabetins taldekoei. «Fermuki gaitzitu da entzun duelarik ABF ez zela oroit antzoki hori bazenik». Jendearen
ahanztura hori zaio ondare zaleari
egoitzak pairatzen duen drama.
«Ahanztura baliatu dute, zinez.
Ez baita ageri kanpotik, eta debekatua baita sartzea, ezagutu dutenek berek ahantzia zuten. Hau du
zorigaitza gune horrek».
Hogeita bi bizitegi egin nahi ditu, beraz, Nexityko Edouard Denisek, San Andresko gurutzatuek
saldu egoitzaren ordez. «Nexity
geldi-geldia eraikitzen ari da hemen gaindi. Diru egileak dira.
Edouard Denis ondare eraikinetan da gehienbat ari, Pinel legea
erabiliz. Gibeleko bezeroak zergen ttipitzeko ari dira. Ongi informaturik, beren dirua plazatzeko». Ipar Euskal Herrian orokortua den jokamoldea, alo.
Damugarri zaio Renaudi, auzapezak eta udalak deus ez baitute
egin gunearen begiratzeko. «Harritzekoa da, ez baitu aztertu ere
egin bere baitarik edo beste norbaiten bidez gune horren berriz
erostea. Parisko inbertsiogile bat

etorri zait dirua proposatuz,
proiektu orokor bat egiteko hor,
hotel batekin eta aloka zitekeen
ikuskizun gela batekin. Erran
nahi du herriko etxeak ez duela

‘‘

Puntara heldu eta burua
itzultzen dut, eta eremu
handi hori ikusten.
Aitortzen dut zarrasta bat
sentitu dudala hor»
«Komunitatean eraman
proiektu bat nahi genuke,
partekatuko litzatekeen
gune bat, elkarte bati
utziz kudeaketa»
Yannick Renaud
Baiona Ttipiko liburuzaina

bilatu ere egin beste aterabiderik». Eta ez zen dirua enegua, hiriak diruztatu beste egitasmoei so
egiten bazaie. «Gai izan dira 2,5
milioi euro gehiagoren atzemate-

Les Beabetins taldekoei deitoragarria zaie salmenta isilpean egin
dela. Alta, azpimarratu dute halako ikuskizun gela baten beharra
badela auzotarrentzat, baita zabalago elkarte sarearentzat ere.
«Komunitatean eraman proiektu bat nahi genuke, partekatuko
litzatekeen gune bat. Iparraldeko
Orkestrako bi lagun jin zaizkit
erratera izari horretako gela baten
beharra badutela. Euskal Museoak ez du gehiago hitzaldi gelarik.
Gelaren goratasunari esker, bideo
proiektagailu bat ezar daiteke, betekizun historikoa ukan dezan
berriz». Beharretan diren elkarte
eta artistentzat ere baliagarri dakusate. «Bihar, aski da elkarte
edo egitura erdi publiko bati uztea
kudeaketa. Ordutegi bat atxikiko
luke, lehentasun batzuk emanez
Orkestrari, Euskal Museoari, udalari, antzerki konpainia bati; eta
eskaera eginen luketen beste elkarte batzuei gainerakoan».
Auzitan ezarri dute auzotarrek
afera. Lehen-lehenik, zinema gelaren haustea berehala gelditzeko.
«Helegiteari esker, gibelatu dugu
suntsitzea. Badut esperantza, sei
hilabeterendako, ez bada gehiago.
Galdegiten dugu uxer batzuk
izenda ditzaten, ondare arkitekturan gai liratekeen adituek lagundurik, kalitatezko azterketa
bat egin dezaten eraikinaz». Baina Nexityk suntsitzeko eta gibeletik eraikitzeko baimenak ukanak
dituenez, herritarrei zer gelditzen
zaien galdegin zaiolarik, honela
dio Renaudek: «Herritarren presioa ahal bezain indartsua izan behar da bizitegien eraikitzaileak gibel egin dezan. Badugu jada jendea prest dena gorputzez buru
egiteko suntsitzeari».
Laster iragan behar litzatekeen
helegitearen epaiketak argibide
batzuk emanen ditu, hain segur,
horretaratu aitzin.
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«Ikusteko dago oinarrizko
eskubide sozialen aurkako
enegarren eraso honek
dominazio logikak iraultzeko
oldarraldia piztuko duen»

Irudia b Baiona

Egoitz Urrutikoetxea
Iratzar fundazioa

73

EHUNEKOETAN, FRANTSES HUTSEAN IKASTEN DUTENAK
Ipar Euskal Herriko irakaskuntza elebidunaren datuak eman ditu EEPk.
Lehen mailatik lizeora, ikasleen %73,4k ez du harreman izpirik euskararekin. %19,5 dira elebidunean, eta %7,1 murgiltze ereduan. 2004tik, halere,
lehen mailako ikasle elebidunak %24tik %40ra iragan dira.

Etxe ekoizleen hamargarren saltegia
estreinatu dute, Donibane Garazin
DONIBANE GARAZI b Idoki etxe-ekoizle sareko eta laborantza biologi-

Irabazteko, iraun eta eragin nahiz
Abenduaren 5eko lehen mobilizazio handiaren ondotik, bigarrenera deitua zuten sindikatuek astearteko,
Frantziako Gobernuak agindu erretreten erreformaren kontra, eta hirugarrenera atzoko. Asteartean, bi bat mila
lagunek Ipar Baionako biribilgune nagusia okupatu zuten. Ondotik, manifestaldi bat egin zuten San Leongo
biribilguneraino. «Orain, denek elkarrekin ekonomia oztopatzea lortu behar dugu. Irabazteko ez dugu beste
aukerarik», laburbildu zuen Peio Dufau CGTko trenbide langileak. GUILLAUME FAUVEAU

koan direnen ekoizpenen saltzeko hamargarren saltegia ireki dute
aste honetan. Donibane Garaziko Eztika saltegia da sortu berria. Kasik
30 bat ekoizleren hazkurriak salduko ditu astelehenetik larunbatera;
orain arte Aldude, Donibane Lohizune, Donapaleu, Ezpeleta, Hazparne, Iruri, Lekorne (Xixtroak), Ortzaize eta Senperekoak ziren.

%

Ipar Euskal Herriko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak
mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria
adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:
ieh@hitza.eus.
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Irudia b Baiona

BAIONA Azimuth Toutes jaialdia.

Helene Breshand harpalariaren
bakarkakoa.
b Gaur, 21:00etan, Haiz’Egoa
penaren egoitzan.
BAIONA Inoren Ero Ni eta Alba.
b Gaur, 21:30ean, Magneton.

BAIONA Azimuth Toutes jaialdia.

Lucie Bemol eta Pandore (Helene
Breshand harpalaria, Maryia Aneva antzerkilaria eta Claude Billes
artegilearen artean).
b Bihar, 21:00etan, Haiz’Egoan.

Ikas, erretretak, lanbide foroa.
Ikas pedagogia zentroak 60 urte
bete ditu. Erreportajea egin du Kanaldudek. Erretreten erreformaren
kontrako Baionako manifestaldia
segitu du, bestalde. Eta Etxepare
lizeoko lanbide foroa segitu zuen
zuzenean, larunbatean.

Bihar
17:00. Astelehen urdinak musika
saioa.
Etzi
15:00. Errugbia:
Donibane Lohitzune-Arcachon.
17:00. Pilota: binakako finala zuzenean.

SARA Pleka kantuz.

b Bihar, 10:30ean, Ospitalea

b Gaur, 20:00etan, Plekan.

zentroko mediatekan.

BAIONA PAF talde feministaren

10. urtemuga kari: L Kill, Menudas
Cabronas eta ClaM y Dia.
b Bihar, 21:00etan, Magneton.

ANTZERKIA
DONIBANE GARAZI Ekhi Lam-

bertek Haustura diskoa aurkeztuko du.
b Abenduaren 19an, ostegunez,
20:00etan, gaztetxean.
DONIBANE LOHIZUNE Anje

Duhalde.
b Igandean, 17:00etan, Harriet
Baitako karpan.

KANTUA
BAIONA Lau Haizetara eta Ortzi

abesbatzak.
b Gaur, 20:30ean, protestanteen
tenpluan.

HENDAIA Artedrama: Zaldi urdina.
b Gaur, 20:30ean, Mendi Zolan

SENPERE Euskara noiztik?

Euskara mendez mende,
Celine Mounolen hitzaldia.
b Gaur, 19:00etan, Larraldean.

gelan.

OLENTZERO

Olentzero eguna antolatu
dute Baionan biharko
Bihar, 10:00etatik goiti, Errobi kanta, Erro Bat, Kanta Bi, Lau Haizetara
koruak ariko dira Baionako karriketan. 15:00etan, Olentzeroren heltzea
Xaho kaian. 17:00etan, Olentzerok Euskal Museoko linterna piztuko du
txistulariek eta koruek lagundurik. 17:15ean, Olentzero merkatuko plazan: gozokien banaketa. 17:30ean, Santizpiritun, Orai Bateko dantzari,
musikari eta joaldunekin. 18:30etik goiti, txistorraren gaua Espainiako
Atean (Haiz Egoa, Tipi-Tapa, Or Konpon eta Amicale Saint-Leon). BOB EDME

HITZALDIAK
ANGELU Olentzero: haurren
HAZPARNE Zapat(h)ari, zapata-

ren historioa Hazparnen bizi izan
dutenen begietatik, Aitzpea Leizaolaren hitzaldia, eta Polo Garaten
argazkiak.
b Abenduaren 19an, ostegunez,
19:00etan, Les Tilleuls jatetxean.
IRISARRI Etxepare, Aldudeko medikua, Kepa Altonagaren hitzaldia.

desfilea, joaldunak, gaiteroak,
Angeluarrak, Arantzola Kantuz.
b Igandean, 10:00etan, Jules Ferry
eskolako frontoitik.
ARRANGOITZE Olentzero.
b Gaur, 17:30ean, plazan.

ZURAIDE Olentzeroren etorrera.
b Gaur, 14:00etan, plazan.
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J. Etxebarria Donibane Garazi

Teoria gosez, hainbat ikasketa
egin eta egiten ditu Ekhi Lambertek (Irulegi, 1990). Udan artzain
lanetan ari da azken urteetan, eta
urte osoan musikaria da. Yoan
Aroztegi eta Miguel Etxeberri musikariez lagundurik, Haustura lehen bakarkako diskoa aurkeztu
du, eta Arrola, Garaztarrak eta Elizondoko dantzariak prestatzen
ari diren dantza ikuskizun baten
musika arduraduna da —moldaketak idatzi eta orkestra zuzentzen du—.
Filosofia ikasketak egin, eta artzain joan zinen gero.
Lotura da unibertsitatetik aterata
beste zerbait egitea. Egin nuen urte bat filosofia, eta banuen zalantza udako lanarekin; ibili nintzen
interim gisa, eta ez bortxaz gustura; filosofia ikasketekiko ere ez
nuen irakasle karreraren helbururik. Beraz, pentsatu nuen artzaingoan; eskola batera joan nintzen, Salon-de-Provencera, eta
Alpeetan hasi nintzen hiru urtez
artzaingoan, udan. Gero, distantzian segitu nituen filosofia ikasketak, lizentzia ukan arte.
Artzaingoa maitatu eta segitu?
Bai, baina ez dakit sobera zergatik.
Maite dut, baina aski bitxia da;
ohartzen naiz badirela zortzi edo
bederatzi urte hori egiten dudala.
Ez dut indar berezirik egiten, lan
egitea ezik. Musikan batailatzen
naiz anitz, baina artzaingoan egiten ditut sasoiak, egiten dut ene
lana, eta hara... Hala pasatzen ditut udak, aski kontent.
Ez dakizunez zergatik artzaingoa maite duzun, agian gune zehatz bati lotua zara?
Ez. Alpeetan hasi nintzen hiru urtez; neguan ere ibili nintzen Proventza eskualdean, eta gero hona
itzuli nintzen. Berlinen bizi izan
nintzen urte batez, eta handik sartzean, 25 urtetan, banuen gogoa
hemen egoteko. Berriz hartu
nuen musika —utzia bainuen—,
eta, beraz, nahi izan dut artzaingoa hemen egin. Moldatzen naiz
nagusiekin asteburuak ukaiteko,
egun batzuk libre, kontzertuak
eta errepikak egiteko. Alpeetako
mendia bikaina zen, baina harreman sozialak eta proiektuak
ukaiteko aski zaila, jakinez musikaren sasoi azkarra uda dela. Hemen egonez, badut lotura musikarekin eta beheko biziarekin.
Musika beste ofizio bat da?
Bai, batzuetan ofizioa dela errango nuke, zeren eta batzuetan pagatua bainaiz. Egiten dudan lan
gehienarentzat ez naiz pagatua.
Lanaren aldetik berdin da; egiten

«Artzaingoak diru
gehiago ekartzen dit
musikak baino»

J.E.

Ekhi Lambert b Musikaria
Atzo aurkeztu zuen Lambertek bere bakarkako lehen diskoa, Haustura.
667 eta Seitan taldeetan aritua da, eta, orain bakarka abiatu duen bideaz
gain, Doktor Mephisto taldean ere ari da. Udan, berriz, artzain aritzen da.
dut gustatzen zaidan lana, eta
ikusten dut, hilabetearen edo urtearen bukaeran ontsa ateratzen
naizenez, hala bada, aski zait. Baina egia da artzaingoak diru gehiago ekartzen didala, momentuko,
musikak baino. Ez du kentzen niretzat musika ofizio bat dela ere.
Doktor Mephistorekin proposatzen duzue hemengo musika panoraman ez zen zerbait. Hori da
zure bidea?
Hori ez da ene bidea, hori segur.
Eta guk jotzen dugun blues rock
musika Niko Etxartek —beste manera batean— proposatu izan du
euskal rockean. Egia da bertsioak
ingelesez egiten ditugula, gehiago
soul batzuetan, badira kobreak...
Niko Etxart gehiago rocka da, baina iduritzen zait hemen badugula
ohitura musika hori entzuteko.

Oroitzen naiz 10 urtetan ikusi
nuela Niko Etxarten kontzertu
bat Irulegiko bestetan; lehen aldia
zen rock kontzertu bat ikusten
nuela, eta erran nuen: «Hori egin
nahi dut».
Musika konposatzeko, ikasketak beharrezkoak dira?
Ez da beharrezko, ez dut uste, baina nik egin ditut. Ibili naiz Baionako kontserbatorioan eta idazkera
kurtsoak ukan ditut. Musika tradizionalean ari nintzen Philippe
Ezkurrarekin eta profitatu dut
kurtso teoriko anitz hartzeko,
gehiago klasikotik hurbil direnak,
eta hori anitz baliatzen dut, [Doktor] Mephiston adibidez.
Musika tradizionala ikastea hautu argi bat izan da?
Ez, baina norbait topatu dut: Philippe Ezkurra. Lagun batek aipatu

zidan Baionako musika tradizionalaren saila, ez naiz bortxaz hortik jiten musikalki. Philipperekin
ikasi dut ekartzen dudanarekin
konposatzea eta gauzak bururaino eramatea. Tradizioa azkenean
da hartzea zure musika tresna
—edo boza— eta zaren bezala musika jotzea. Hastapenetik hori
sentitu dut Philipperekin. Aldiz,
eskolan sartzeko, epaimahaikoek
bazituzten tradizioaren irizpide
batzuk ez direnak bortxaz gureak:
nik, adibidez, kontuan hartzen
dut Mikel Laboak edo Xabier Letek Amerikako protest folk songs
horietarik hartzen dituztela eraginak, eta tradizioan integratzen
ditut. Epaimahaira jiten delarik
okzitaniar bat, berak nahi ditu
ikusi txirulak eta eskusoinuak,
besterik ez. Hor bada ikuspuntu

bat aski itxia, nik folk deitzen dudana —hestea musika tradizionala
estetika batean—, eta beste ikuspuntu bat gehiago popularra, rockean bezala —eraginak hartuz eskuin-ezker—. Ez du nehork momentu batean Euskal Herrian
erabaki irizpide estetikoak tradizioarentzat hauek direla eta besteei inposatzea; ebasten ziren
gauzak eskuin-ezker. Philipperekin lantzen genuen esperimentazioa eta nola gureganatu gauzak;
tripetan duzuna nola pasarazi,
bere gauza on eta txarrekin.
Gauzak sinple egin nahi dituzula
diozu. Horretan lagundu zaitu
bakarkako lan bat egiteak?
Bai, zeren, bakarkako lan bat zer
da? Ez gara bakarrik aritzen, jende anitzek laguntzen nau, baina
erabaki dut nire izenean egitea ardurarekiko. Proiektu honetan ardura guztia nire gain da. Zerbait ez
badoa ongi, niri dagokit gauzak
konpontzea. Zure izenean besteekin ari zarelarik, behar da sinple
izan zeren behar da argi izan. Batzuetan jakin behar da erraten
galdua zarela ere. Horrek lekua
uzten die besteei ere, ez dituzu itotzen.
Zer giro du diskoak?
Eraginen aldetik, denetatik hartzen ditut gauzak: ari izan naiz bideo jokoetan anitz jostatzen, kolegioan nintzelarik, eta badakit
musikan gauza anitz hortik jiten
direla nahiz eta ez soinu elektronikoa izan. Hortik badut eragin
musikal anitz, badira ere musika
tradizionalaren eraginak, pop
musikarenak, blues musika...
Hitzen aldetik?
Oinarriz maitasun kantuak dira,
idatzi eta adierazi dizkiodanak
nire neska lagunari. Hola partitu
dira gauzak. Beharbada aski arraro da kantua norbaitentzat delarik denei partekatzea, baina, entseatzen banaiz kantu bat idaztera denentzat, ez du zentzurik
enetzat. Aldiz, norbaiti mintzatzen naizelarik bereziki, gauzak
erraten ditut. Hola dut erreusitu
idaztea, momentukoz ez dut beste manerarik.
Ikasi duzu filosofia, musika eta
orain, psikoanalisia. Etengabeko gosea duzu ikasketekin?
Bai. Galkatzeko manera bat da
ere, hainbat astakeriarekin ere,
hori segur. Liburuetan usu astakeria anitz atzematen ditut, astakeria horiek harremanetan baliatzen, eta ez ditu emaitza onak
ematen. Baina bakoitzak behar
ditu bere drogak, eta nirea hori
da: teoriak, ikasle izatea... Halere,
gauza interesgarriak pasatzen
ahal dira.

