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Joanes Etxebarria Maule

B
ideoekin hasi zen
dena; casting bir-
tual bat antolatu
zuten lehenik, nahi
zuten haurrek bi-

deo batean beren burua aurkeztu
zezaten, beste batean kantu bat
eman, eta azkenik bestelako tre-
bezia bat erakusteko bideo bat.
Musika irakasleak eman zuen ho-
rren berri, adibidez, Kanboko
Xalbador kolegioan. Besteen arte-
an, Netsanet Iriart baionarra aur-
keztu zen, baita hautatua izan
ere: «Zergatik ez, ez nuen deus
galtzen parte hartuz», pentsatu
zuen.
Euskal Herriko xoko desberdi-

netatik bildu hautagaietatik bost
hautatu zituen Deepsoda ekoizte-
txe antolatzaileak: Kaiet getaria-
rra, Iradi bilbotarra, Luna berrio-
zartarra, Asier iruindarra eta 15
urteko baionarra, Netsanet:
«Kontent nintzen. Ez nekien so-
bera zer zen, baina banekien bi-
deoklipa egiteko zela; beraz, kon-
tent nintzen». 2018ko ekainean
grabatu zuten lehen bideoklipa,
eta, geroztik, diskoa plazaratu eta
Euskal Herrian gaindi kontzertu

bira egiten ari da haurrek osatu
musika taldea. Bideoklip desber-
dinek, berriz —geroztik bat baino
gehiago baita sarean—, milaka
ikustaldi zenbatzen dituzte. 

Balioak ardatz
Haur taldea osatu dute, hastape-
netik giza balio batzuk ardatz
harturik. «Gaur egun gero eta gi-
zarte indibidualistagoan bizi ga-
rela entzuten da behin eta berriz.
Elkartasuna, auzolana, berdinta-
suna eta beste hainbat giza balio
lantzeko beharra ikusten da, na-
barmen», dio Baloreak taldearen
aurkezpenak. Proiektuaren ko-
ordinatzaileak, Joseba Razkinek,
helburu bera duten beste saiake-
rak kontuan harturik, xedearen
berezitasuna azpimarratzen du:
«Abestiak haurren esperientzie-
tan oinarritzen dira, eta horrek
ematen dio zeharkako kutsua be-
netan».
Netsanet Iriarten erranetan,

«musika bidez transmititzen di-
ren giza balioak dira». Eta giza
balio bakoitzak badu bere kan-
tua: nortasuna, erantzukizuna,
elkartasuna, ausardia, berdinta-
suna, umiltasuna, jarraikitasuna,
maitasuna. Horien arabera sail-

katuak dira bestelako izenburu
bat ere duten kantuak; Zerua
maitatzen kantua umiltasunaz
ari da, adibidez.
Pello Reparaz musikari eta

konpositoreak kantuak egin ba-
ditu ere, haurren bizipenetatik
abiatu da. Diskoak dituen zortzi
kantuetatik hiru taldekide guz-
tiek ematen dituzte, eta beste bos-
tetan kantari bakoitza da prota-
gonista nagusia. Netsanet Iriart:
«Nik maitasunaren gaia banuen
Ez zaitugu ahaztukantuan. Elka-
rrekin aipatu genuen guretzat zer
den maitasuna, laburpen bat egin
eta Pello Reparazi igorri genion.
Gero berak egin ditu kantu guz-
tiak», argitzen du.
Beraz, Deepsoda ekoiztetxea

du ardatz musika taldeak, Paxkal
Etxepare soinu-ingeniaria, Pello
Reparaz musikari eta konposito-
rea eta Joseba Razkin musika-
managerraren inguruan. Bi ho-
riek irakasleak dira, eta haurrekin
giza balioak lantzeko bestelako
esperientzia eta proiektuak ikusi
izan dituzte. «Urteetan zehar,
saiakera asko egin dira haurren-
gana giza balioak gerturatzeko,
eta lortu duenik ere bada. Baina,
gure ikuspegitik, ez erarik ego-

kienean edo guri egoki iruditzen
zitzaigun moduan», dio Pello Re-
parazek, azalpenetan sartuz:
«Giza balio horiek kutsu erlijioso
edo politikoetatik landu izan dira
sarritan, eta gu hortik aldentzen
eta era askeagoan jorratzen saiatu
gara proiektu honekin».
Bost taldekideez gain, mundu

zabaleko beste haur batzuek ere
parte hartu dute hastapeneko go-
goetan. Musika eskolak, ikaste-
txeak eta beste erakunde batzuk
bitartekari lanetan ariturik, Ka-
nada, Katalunia, Korsika, Mexiko
eta Mendebaldeko Saharako bes-
te bost haurrekin harremanak lo-
tu zituzten. Joseba Razkin: «Oso
une politak bizi izan genituen el-
karrizketa horietan. Oso era natu-
ralean, giza balioen inguruan hitz
egiten hasten ginen, eta umeei eu-
ren ikuspegia eskatzen genien,
aurretiazko lanketa batean auke-
ratutako hainbat giza balioren in-
guruan. Herrialde eta kultura
desberdinak izan arren, oso an-
tzekoak ziren txikien ikuspegiak
giza balio horien inguruan». 
Baionarrak, adibidez, maitasu-

na aipagai ukan zuen korsikar la-
gun batekin Skype bidez egin dei
batean. Hausnarketa desberdi-

nen emaitzak konpositorearen
eskuetara heltzean, oraino beste
begirada batzuen irazkitik pasatu
ziren: besteak beste, Eraikiz ko-
lektibo feminista, Naizen eta SOS
Arrazakeria erakundeetako kide
batzuen bidez hain zuzen. Pello
Reparazen erranetan, «hitzak
ikusi, eta ekarpen baliotsuak egin
dituzte, eta horrek aberastu egin
du proiektua».

Castingetik taldera
Nazioarteko haurrekin Internetez
bai, halabeharrez, baina castinge-
an hautatuak izan ziren haurren
artean talde giroa ez da distan-
tzian eraiki. «Ez genuen batere el-
kar ezagutzen. Arbizun bildu gi-
nen behin baino gehiago, eta hor
ezagutu nituen besteak. Joko ba-
tzuk egin genituen elkar ezagu-
tzeko», kontatzen du Iriartek. Sa-
kelako telefonoan dituen aplika-
zio batzuen bidez mantentzen du
harremana taldekideekin errepi-
ka edo kontzerturik ez denean.
Kantari baionarrarentzat espe-

rientzia aberasgarria izaten ari
dela agerikoa da haren hitzetan.
Batetik, musikari profesionalez
inguratua delako eta aholkuak
ematen dizkiotelako geroan ere
«mundu artistikoan» segitu nahi
lukeen gazteari. Baloreak proiek-
tuak besterik ere irakatsi dio:
«Taldean aritzea, elkartasuna zer
den ikasi dut. Taldean nola harre-
manak sortu eta sakondu. Eta,
bestalde, beste denak Hegoalde-
koak dira eta ni Iparraldekoa, hor
ere gauza anitz ikasi ditut».
Familiaren inplikazioa ere be-

harrezkoa izan zaio, eta esker onez
dio Iriartek Arbizura gurasoekin,
eta Durangora behin anaiak era-
manik eta beste behin ahizpare-
kin joan zela. Igandean etxetik
hurbil ukanen du kontzertua,
Baionako Lauga gelan (17:00etan),
baina beste kontzertuekin Euskal
Herria zeharkatzen ari dira: joan
den urtarrilaren 3an Donostiako
Viktoria Eugenia antzokian aritu
ziren, 7an Bilboko Arriaga antzo-
kian, eta joan den igandean Iruñe-
ko Baluarten. Netsanet Iriart: «Zi-
nez kontzertu bikainak izan dira.
Hastapenean urduri ginen, baina
publikoarekin bikain pasatzen da.
Bukaeran ikusten ditugu, argazki
batzuk egiteko eta izenpedurak...
Ikusten dituzu txikiak, zinez
muñuñuak dira eta zinez bikaina
da». 
Razkin ere irus da egin duten

bideaz, «nortasun kolektiboa»
garatu dutelako «eta horretaz ha-
rro» dagoelako. Ekoiztetxean
proiektuari segida emateko bidea
garatua dute jadanik, «giza balio-
ak lantzeko materiala sortuz, bai-
na ohiko prozeduretatik harago».

Baloreak taldeak Euskal Herriko xoko desberdinetako haurrak elkartzen ditu oholtza
gainean, giza balioen inguruan. Baionako Lauga gelan ariko dira igandean, 17:00etan.

Baloreekin, oholtza gainera

Baloreak taldeko kideak: Kaiet, Iradi, Luna, Asier eta Netsanet. DEEPSODA
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Iñaki Etxeleku Angelu

D
uela sei hilabete

sortu zen Patxa’-

ma elkartea, hel-

buru honekin:

eraikuntzako ma-

terialaren berriz baliatzea. Olivier

Hirigoien eta Julien Simon dira

sortzaileak, eta egoitza ttipi bat

badute Biarritzeko Harausta au-

zoan. Lehen obralekua aski bere-

zia agitu zitzaien. G7koen gailurra

iragan ondoan, Suez enpresak

deitu zituen, estatu puxantetako

buruentzat egin muntadura be-

rezietan gauzak berreskuratu

nahi zituzten galdeginez. Bi tona

puska bildu zituzten, bestela ziki-

nontzira botako zituztenak.

Patxa’maren bi sortzaileak

eraikuntza munduko langileak

dira. «Ohartuak ginen sekulako

xahutzeak bazirela materialen al-

detik», dio Hirigoienek. «Gehie-

nak botatuak dira berriz erabiliak

izan daitezkeelarik». Etxe zahar-

berritzeko obrak badirelarik, edo

etxeak desegin behar dituztela-

rik, ofizialeek, legez, hondakin-

degietara ekarri behar dituzte

hondarrak. «Gehienetan, ofizia-

leek ez dakite zer egin material

horiekin, zirkuituan berriz ezar-

tzeko gai den egiturarik ez baita.

Arras guti dira berriz erabiltzeko

ohitura dutenak, eta hondakin-

degira doaz dena botatzera». Ja-

kinez, ofiziale enpresa horientzat

kostu bat duela, tonaka pagatzen

baitute zerbitzua. «Berriz erabil-

tzea haien onerako da. Honda-

kindegiak kudeatzen dituzten

erakundeentzat ere, bete-beteak

baitira. Bil ta Garbirekin harre-

manetan gara, eta maiz pleinitzen

da biltegiak gaindituak baititu». 

Bi gisatan berreskuratzen du

tresneria Patxa’mak. Batetik,

gehiegi manatu ondoan sobera-

kinak gelditu zaizkion jabe bati

hartuz. «Halakoetan, jabeak ez

daki zer egin soberakinarekin, eta

guk hartzen diogu». Beste bidea

da etxe bat desegiten delarik era-

bilgarri izan daitekeena bazter-

tzea. «Desegin aitzin heldu gara,

azterketa bat egiten dugu eta ja-

beari erraten zer berreskura de-

zakegun. Joan den astean bezala,

Angelun: beranda bat, ateak,

leihoak, elektrika. Aurrekontua

aurkezten diogu eta orekatzen du

desegitea eginen dion enpresare-

narekin. Ez zaio karioago heldu

dena hautsi eta botatzea baino».

Berriz erabiltzea guziz interes-

garria zaio, bestalde, etxeko

obrentzat material beharretan

denari. «Berreskuratzen ditugun

materialak berriz salgai ezartzen

ditugu erdi preziotan edo berria-

ren hereneko prezioan». Intere-

satuak bi aukera ditu: materiala

kendu den obralekura zuzenki

joan bila edo Patxa’mak Biarri-

tzen duen aterpera. «Obralekuan

berean nahiago dugu Biarritzeko

biltokia ttikiegia dugulako».

Orain arte baztertu materialaren

katalogo bat badu elkarteak, kon-

tsulta daitekeena eskatuz gero.

Arkitektoak bitartekari
Oihartzun zerbait bildu du engoi-

tik egitasmoak, eta arkitektoak,

obralariak hasi zaizkie bi lagunei

deitzen obra baten mentura dute-

larik. «Mementoko, ahoz aho

egiten da. Sare bat da». Helburua

litzateke obralarien artean oro-

kortzea usaia hori. «Saila profe-

sionalizatu nahi dugu. Egin mol-

de fidagarriak proposatu nahi di-

tugu, errepika daitezkeenak.

Berriz salgai ezartzen ditugun

materialen jatorria eta kalitatea

bermatzen ditugu». Hastapena

baizik ez dela uste du Hirigoie-

nek; beraz, bidea behar bezala

markatu nahi dute. «Duela men-

de bat komunzki egiten zen ma-

teriala berriz baliatzea, baina gal-

du da kontsumoaren usaiagatik:

erosi, erabili eta bota. Konbentzi-

tuak gara berriz ohiko bilakatuko

dela arra erabiltzea, eta eginahala

egiten dugu profesionalki egina

izan dadin». Baliagarri izan da-

kien gisa bereko beste egitasmoei.

«Kostaldean bereziki, bada jende

bat etxe erosten ari dena eta dena

desegiten duena berriaren egite-

ko gibeletik. Beraz, harrobi han-

dia bada, eta segur gara badela le-

kua beste batzuentzat».

Ipar Euskal Herrian, etxegintza

erasokorraren eraginez ikusiz

prezioak zer heinetara helduak

diren, Hirigoienek argi du denen

onetan dela berriz baliatzea. «Lu-

rraren prezioa izugarri emendatu

da kostaldean, baita barnealdean

ere. Gazteek edo jabe berriek in-

bertsio handiak badituzte lurra-

ren prezioarengatik bakarrik. Be-

raz, interesa dute erdi preziotan

den material ona eskuratzeko».

Material berria ez dela merkatuz

joanen dio, bestalde. «Ohartu

gara Castorama, Leroy Merlin eta

gisako saltegi handietan prezioak

urtetik urtera %5az emendatzen

direla». 

Hain zuzen, talde horiek lobby

lana egin dezakete bigarren esku-

ko merkatu horren geldiarazteko

edo bere peko jartzeko. «Arras

posible da talde gotor batzuk en-

tsea daitezen dinamika horren

oztopatzen, baina bai Europan,

bai Frantzian bozkatu diren az-

ken legeak itxaropen iturri dira

berriz erabiltzeari buruz». 

Eta tokiko erakundeak? Ofizia-

leek hondakindegietara ekarri

hondarrekin aldikal pagatzen du-

ten zerga ez ote dute diru sartze

gisa ikusten hautetsiek? «Hon-

dakindegiak azkarki gaindituak

dira jadaneko eta arazo bat zaie.

Gehiago dena, enpresek honda-

rren uztea pagatu behar dutenez,

biderkatu dira basa zikindegiak;

beraz, Elkargoak hobe du berriz

erabiltzea sustatzea». Funtsean,

Patxa’ma Bil Ta Garbirekin sola-

sean da menturazko hitzarmen

baten egiteko. Euskal Elkargoari

ere diru laguntza eskatu zion, bai-

na gabe gelditu da. Bizkitartean,

gogoko lukete erakundeak la-

guntzen balitu egoitza handiago

baten edireten, leku eskasez, di-

tuzten parada batzuei uko egin

behar baitiete Simon eta Hirigoie-

nek. Gehiago dena, obragintzako

jakitateen partekatzeko atelierra

sortu nahi lukete, berriz erabil-

tzearen eta bere baitarik egitea-

ren ideia bururaino eramateko.

Gaur egun, bitartekako langile

dira Simon eta Hirigoien. Lortzen

dute aste bat hemen, aste bat han

libratuz elkartearentzat aritzen

boluntario gisa. Saila garatzen ba-

litz, haatik, Patxa’man denbora

osoz aritzeko xedea lukete. Arte

horretan, elkarteko kideen la-

guntzarekin ari dira, joan den as-

tean Angeluko etxe batean egin

bezala. Ikusi nahi dute orain Baio-

nan, Plantoun auzo famatuan,

besteak beste, gauzen bereizteko

molderik baden, ardura duten

erakundeek iragarria baitute

gaizki eginak izan ziren etxe ho-

riek deseginen dituztela.

Eraikuntzako obretan eginahala gauza berreskuratu eta berriz erabiltzeko sortu dute
Patxa’ma elkartea Biarritzen, berreskuratu materiala behar duenaren esku uzteko.

Debaldetan xahutzeko partez

Julien Simon eta Olivier Hirigoien Angeluko etxe batean berreskuratu materiala kargatzen. I.E.

Arras guti dira berriz
erabiltzeko ohitura
dutenak, eta
hondakindegira doaz
dena botatzera»
Olivier Hirigoien
Patxa’mako sortzaile kidea

‘‘

Patxa’mari idazteko:

patxama.contact@

gmail.com

@
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Iñaki Etxeleku Baiona

H
iru hilabete gu-

ziz gai nagusi

bat hautatzen

du Baionako

mediatekako

kultura ekital-

dien zerbitzuak. Idazle topaketa,

hitzaldi, antzerki, erakusketa;

forma ororen bidez jorratzen dute

aldiro. 2020ko lehenbiziko gaia

feminismoa izanen du. Hobeki

erranik, Feminismoa(k), hala

deitu baitu ekitaldien zikloa.

Mediatekako zerbitzu desber-

dinetako langileekin elkarlanean,

taldean hautatzen dituzte jorra-

tuko dituzten gaiak, abantzurat.

Adrien Charbeau kultura ekital-

dien zerbitzuburua da, eta, maiz

aktualitateari hurbil diren gaiak

badituzte ere, aitzinagotik eraba-

kiak direla dio: «Iaz, fake news-
ei buruz egin genuen; ekainean

etorkinei buruz... Maiz aktualita-

teari lotua da, baina ez dugu az-

ken puntan erabakitzen. Aise le-

henago hautatzen ditugu gaiak».

Anitz aipatzen diren emazteen

kontrako bortizkerien eta sexu

erasoen garaian heldu da hiruhi-

leko hau, hala gertatu delako.

«Egia da azkartu dela #metoo eta

#ballancetonporcbezalako mu-

gimenduekin, baina aspaldian

buruan genuen. Saiatzen gara

jendea interesatuko dituen gaien

bilatzen, eta bereziki zerbait ikas-

teko aukera sortzen». 

Feminismoen ondotik, arrunt

beste gisako gaiei lotuko zatzaiz-

kie. «Adibidez, azken hiruhile-

koan gizakiaren eta animaliaren

arteko harremanaz ariko gara.

Buruan dugu, bestalde, hiruhile-

ko bat egitea kolapsologia, solas-

talgia eta gisako gaiei buruz. Oro-

tarik bada». Gilles Riviere media-

tekako langileak parte hartu du

antolaketan, euskal saileko susta-

tzaile izateaz gain. Gaiak garaiko-

ak izatea ofizioaren errealitateari

lotua dela dio, ezinbestez: «Ga-

raiko gaiak dira, zeren eta media-

teka izanez, denak gara nolabait

liburu, film, dokumental berrien

hartzaile. Beraz, gertatzen dena-

ren barrandan gaude. Badituzu-

larik hamar eleberri garai berean

emazteen kontrako bortizkeriez,

besteak beste, ohartzen zara zer-

bait gertatzen ari dela». 

Feminismoa(k)deitu dute, be-

raz, martxo arteko ekitaldi zikloa.

Feminismo bat baino gehiago ba-

delakoan, dio arduradunak: «Fe-

minismoaren historiari oihartzun

eginez izan da, mugimendu anitz

izan baititu. Beti bizirik diren ez-

tabaidak dira funtsean. Helburu

bera izanik ere, mugimendu fe-

minista guziak ez dira bide bere-

tarik ibiltzen». Rivierek adibide

bat eman nahi izan du: «Adibi-

dez, Nancy Huston idazleak do-

kumental bat idatzi du ohiko fe-

ministek duten ikuspegi berdin-

zalearen kontra. Bera feminista

da hastetik, baina gizona eta

emaztea ez direla berdinak dio».

Mintzatzera gomitatu duten beste

idazle bat aipatu du Charbeauk:

«Baduzu ere Yamina Benahmed

etorriko dena. Poule D liburua

idatzi du emazteen zango-baloi

talde batean parte hartzen duen

emazte bati buruz. Ez du feminis-

moan molde hain militantean

parte hartzen beste batzuen alde-

an, baina feminismoen aniztasun

hori erakutsi nahi genuen».

Gero, egutegi ezintasunek edo

aurrekontu hertsatzeek gomita

batzuei uko egitera behartzen di-

Baionako mediatekak feminismoei buruz gogoetatzera gomitatu du martxo bukaera arte antolatu
dituen ekitaldien bidez. Emazte idazle, antzezle, argazkilari eta militanteek parte hartuko dute
topaketa, erakusketa edo ikuskizunetan. Uxue Alberdi eta Eider Rodriguez otsailaren 7an jinen dira.

Gogoeta feministak mediatekan

Egiteko xedetan den mediateka

berriak hartuko lukeen itxura.

HITZA
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tuela azpimarratu dute. «Ez dugu
sekula gai bat bere osotasunean
aipatzen ahal. Adierazpide ororen
bidez egitea bilatzen dugu: ikus-
kizunak, proiekzioak, literatura
topaketak, hitzaldiak».

Alberdi eta Rodriguez 
Euskal idazle eta sortzaileei ere le-
kua egiten die, aldikal, mediate-
kak. «Poz eta interes handiz kasu
egiten dugu euskarazko ekital-
dien garatzeko nahikariari, eus-
kaldunak baditugulako mediate-
kan», dio zerbitzu buruak. Erran
behar da herriko etxeko euskara
zerbitzuko aurrekontutik lagun-
tza baduela. Euskarazko gertaka-
ri bat antolatzen duen ber, erdia
bere gain hartzen baitu honek.
«2019an, adibidez, 4.000 euro
erabili ditugu euskarazko ekital-
dien antolatzeko. Berez, ez da ika-
ragarria, baina jakinez gure au-
rrekontu orokorra 10.000 euro
inguru dela, bada zerbait». Hi-
ruhilero, bederen bi euskal saio
proposatzen dituzte helduentzat,
eta haurrentzat ere ekitaldi anda-
na antolatzen du. Gehitu behar da
euskal literaturako irakurleen
kluba, hilabetean behin biltzen
dena.
Feminismoen gaiari loturik,

Uxue Alberdi eta Eider Rodriguez
idazleak gomitatu ditu mediate-
kak, otsailaren 7rako. Riviere:
«Biak jada etorri izan dira media-
tekara: Uxue Alberdi ofizialki
bere liburu baten aurkeztera, eta
Eider Rodriguez kitorik etorri zen
irakurle klubera. Justu-justua
Euskadi literatur saria ukan baino

lehen. Zinez aitzinera ekarri nahi
genuen Lisipe bilduma». 
Dominique Sigaud idazlearen

etorreraz ere arras kontent dira 
liburuzainak. La malédiction 

d’être fille (Neska izatearen ma-
darikazioa, 2019, Albin Michel) li-
buruaren idazleak badu ezagu-
pen. «Gainera, guziz militantea
da», dio Rivierek. «Ekintzan, eta
ez bakarrik salaketan. Laster,
emazteen kontrako bortizkerien
behatoki bat muntatuko du. Oso

harro gaude etortzen baitzaigu.
Ez zen etorriko bere hitzaldia ez
bazen azterketa zabalago baten
karietara izan; sentitu izan balu ez
genuela zinezko desmartxa bat».
Munduan gaindi neskek pairatu
bortizkeriez idatzi duen liburua
aurkeztuko du. «Datu gordin
asko ekartzen ditu, emozio edo
sentipenean egon gabe. Zenbaki
harrigarriak ematen ditu». 
Liburu aipu eta idazle topaketez

gain, ikuskizunei ere leku egiten
die mediatekak. «Ez dugu gela
egokirik horretarako, baina gero
eta artista gehiagok eskaintza bat
badute hain egokiak ez diren gele-
tarako». Formatu ttipiak, hots, li-
buru apalen artean koka daitez-
keenak. Charbeauk aitortu du,
halere, gogo onez har lezaketela
horretarako apailatu egiazko gela
bat. «Hori dugu traba, argiki. Ez
dugu auditoriumik, are gutiago
ikuskizun gelarik. Bizkitartean,
badu alde ona, formatu ttipiko
ikuskizunen eskaintzeko aukera
ematen digulako. Tokiko konpai-
nia anitzen galdeak heldu zaizki-
gu; irakurraldi antzeztuen egite-
ko, edo ipuin egokitzapen baten-
tzat». Hiru hilabetetarik behin
bederen egiten dituzte halakoak.

Garapen hamarkada
Mediatekak antolatu gertakariak
biderkatu dira urteekin, eta pu-
blikoa liburutegira jinarazteko
ahaleginean zinezko bilakaera
bat bizi izan du . Charbeauk argiki
lotzen du mediatekako zuzenda-
riaren nahikariari. «Isabelle Blain
zuzendaria 2007an jin zen media-

tekara eta, egiak bere bi-
dea behar baitu, hortik
aitzina izan da animazio-
en antolatzeko egiazko
politika bat. Dugun au-
rrekontua azkarki
emendatu da, baina bu-
xetaz harago, bada bo-
rondatea gunea ez dadin
bakarrik izan liburu mai-
legatzeko».
Tokiko eragileekin ha-

rremanean aritzeak duen
munta azpimarratu du
Rivierek. «Ahal bezain-
bat ari gara tokiko elkar-
teekin. PAFekin, aldi ho-

netan. Aldiro jende berria dakar.
Anitzek deskubritu dute mediate-
ka  gaualdi bat dela medio eta har-
pidetu dira. Ez da aldi bakar egiten
den gauza, urteak behar dira».
Xedetan den eraikin berria bai-

zik ez dutela falta aitortu dute.
«Barne zaharkitu batek ez dio
jendeari gogo handirik ematen
etortzeko». Bizkitartean, herriko
bozak iragan arte iguriki beharko
dute, gauzak ez baititu guziz tren-
katuak Baionako Herriko Etxeak.

Helburu bera izanik, ez dira
mugimendu feminista guziak
bide beretik ibiltzen. Aniztasun
hori erakutsi nahi genuen»
Adrien Charbeau
Mediatekako kultura zerbitzu burua

«Badituzularik hamar eleberri
emazteen kontrako
bortizkeriez, ohartzen zara
zerbait gertatzen ari dela»
Gilles Riviere
Mediatekako kultura zerbitzuko langilea

‘‘

EGUTEGIA 

Urtarrilaren 23an, 19:00etan

Les mauvaise grainesantzez-

lana

Otsailaren 7an, 18:15ean

Literatura topaketa Uxue 

Alberdi eta Eider Rodriguez

idazleekin, Lisipe bildumaz. 

Otsailaren 13an, 19:00etan

Literatura topaketa Yamina

Benhamed Daho idazlearekin

Otsailaren 17tik 28ra

Féministe! Feminista!Gabrie-

lle Duplantierren argazki era-

kusketa PAF mugimenduak

bultzaturik. 

Martxoaren 6an, 18:15ean

Literatura topaketa Domini-

que Sigaud idazlearekin

Martxoaren 12an, 19:00etan

La vie pas à pas ou le courage

des femmes ikuskizuna

Martxoaren 20an, 18:15ean

Inouïes, emazte elkor batzuen

portretak

I. Etxeleku Baiona

Laster aurkeztu behar luke PAF
mugimenduak Ipar Euskal Herri-
ko mugimendu feministari bu-
ruzko liburua. Taldekideekin par-
te hartzen du argitalpen lan ho-
rretan Lola Garciak (Baiona, 1985).
Zer aurkituko dugu liburuan?

Hastapenean, ez genuen liburu bat

egin nahi, baizik eta liburuxka bat.

Bildu genituen Iparraldeko talde

feministak; gaur egungoak eta ira-

ganekoak. Biziki interesgarria ze-

nez dena, liburuxkaren formatua

pixka bat amateurra zen, eta nahi

izan dugu zerbait politagoa eta se-

riosagoa aurkeztu. Entzun ditugu

istorio bikainak; guk ere deskubri-

tu dugu Ipar Euskal Herriko femi-

nismoaren historia bat.

Zenbat talde galdekatu dituzue

eta zer kontarazi diezue?

Hamar bat. Biziki zabala izan da:

noski, bada Emazteek Diote, Zu-
tik, Brigada Ubela, Aitzina... baita
Les Basquelles eta Andere Nahia
ere. Patxa mugimenduko emazte
batzuk ere jin dira. Frankismo ga-
raian etortzen ziren emazte ba-
tzuk alde honetara abortatzera,
eta bazen talde bat muntatu zena;
segitu zuten gero Hegoaldeko
emazte errefuxiatuei harrera egi-
teko. Barnealdean ere izan dira
mugimenduak 1970eko hamar-
kadan haurtzaindegiak sortzeko.
Ohartu gara betidanik izan direla
feministak. Bagenekien, baina

«Liburuan, 
talde bakoitzak
egiten du 
bere historikoa»

Lola Garcia b PAF mugimenduko kidea

‘Ipar Euskal Herriko feminismoaren genealogia
bat’ liburua aurkeztuko du laster mediatekan
PAF mugimendu feministak. Azken orrazketa
lanak bururatzen ari da.

GUILLAUME FAUVEAU

ontsa zen denboran kokatzea.
Talde bakoitzak egiten du bere
historikoa liburuan. Zergatik mu-
gitu diren, zer zituzten erronkak,
garaipenak. Zergatik desagertu
diren, hala izan bada, edo segitu
duten beste molde batean. 
Bakoitzaren kontakizunetik egi-

turatu duzue liburua?

Bai. Ipar Euskal Herrian bada tal-
de feminista anitz, eta nehor ez da
ari bestearen kontra. Ontsa zen
erakustea talde bat borrokatu
zela gehienbat arlo batean; bakoi-
tzak badu bere nortasuna eta el-
kar osatzen dugu. Izanen da ar-
gazki anitz, gainera. Lan bat egin
dugu artxiboko argazkien atera-
tzeko, eta atzeman ditugu perlak.
Zer hizkuntzatan da liburua?

Talde bakoitzak nahi zuen hiz-
kuntzan egin du aurkezpena, eta
guk itzulpena egin dugu. Izanen
da gauza bera euskaraz eta fran-
tsesez. Sarrera eta ondorioak gure
esku ziren borobiltzeko. 
Gabriel Duplantierren argazki

erakusketa ere antolatu duzue. 

Bai, orain mediatekara joanen da,
eta biziki arrakastatsua izan da.
Ibilbide pertsonalak dira ager-
tzen. Bakoitzak bere ibilbidea
kontatu du. Erakusketan, beraz,
bada ikusteko eta entzuteko. 
Zertan da PAF mugimendua?

Ospatu ditugu hamar urteak li-
buru, erakusketa, kontzertu
gaualdiarekin, eta berpiztu gara.
Oraindik hor gara, eta motiba-
tuak. Talde polita dugu, berri ba-
tzuk sartu dira, eta ontsa da, ikus-
puntu berriak ekartzen baititu.



140
FIJAIT FITXATEGIAN SARTUAK DIREN EUSKAL PRESOAK

Peio Irigoien beskoiztarrak Paueko auzitegira joan beharko du urtarrila-

ren 30ean, Fijait fitxategian izateagatik bortxaz ezarri neurrien ukatzea-

gatik. 2018ko urrian zigortu zuen Baionako auzitegiak, eta Pauekoa dei

auzia izanen da. 140 dira fitxategi horretan sartu euskal presoak. 

«Ezinbestekoa da, ene ustez,
hezkuntzan literaturari eta
horrek baimentzen duen
irudimen isuriari leku zabala
egin diezaiegun»

Katixa Dolhare-Zaldunbide
Idazlea

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

karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta par 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.

%

Ibon Fernandez Iradiren galdearen
erantzuna otsailaren 27ra gibelatu dute

BAIONA bEsklerosi anizkoitzak joa da Ibon Fernandez Iradi euskal

preso politikoa. Badu bulta bat Frantziako justiziari galdegiten diola

gaztiguaren gelditzea, gaitzaren behar bezala artatzeko. Parisko Zigor

Aplikaziorako Auzitegiak azaroaren 12an onartu zuen, baina hara,

prokuradoreak dei egina zuenez, joan den astelehenean berriz azter-

tzekoa zuten galdea. Ez dute deliberorik eman, eta otsailaren 27ra gi-

belatu dute arrapostua. Lannemezango presondegian atxikia da Ibon

Fernandez, eta bigarren aldia da halako prozedura bat eramaten due-

la. Aitzinekoan errefusatua izan zitzaion.

MARRAZKIRITZIA Fototxotx

Baionan taldea
sortu du Frantziako
SOS Arrazakeriak 

BAIONA bBaionako meskitako

atentatu arrazistaren eta hilerri

juduko funditzeen ondorioz, SOS

Arrazakeriaren adar baten abia-

tzea erabaki dute. Herritar talde

bat elkarteko Paris eta Bordeleko

ordezkariekin bildu zen ZUP 

auzoko Artotekafen iragan osti-

ralean, adar horren lehenbiziko

bilkuraren egiteko. Martxoko

arrazakeriaren eta antisemitis-

moaren kontrako hezkuntza eta

ekintza astea kari hasi gogo di-

tuzte lehen ekintzak. 
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MUSIKA

BAIONAHip-hop gaualdia: 

L’Hexaler (Liege); Papa H (Euskal

Herria); La Racine kolektiboa

(Euskal Herria). Sartzea, 5 euro. 

bGaur, 21:30ean, Magneton.

BAIONABass music gaualdia,

Disk me up #4. Sartzea, 5 euro.

bBihar, 21:30ean, Magneton.

BAIONA-BIARRITZKontzertu

galduak arratsaldea antolatu dute

Baionako Bastringue elkarteak eta

Biarritzeko Atabalek. Abiatzea Ata-

lante zinema gelan eta gero kon-

tzertuak autobusean, La Faktorian,

gibelerateko trenean, ondoko mu-

sikariekin: Ian Saboya, Free banda,

El Selector Andaluz eta Dj Arachid,

Mathias Pontevia, Foret, Ruhland,

Julia Hanadi Al Abeds.

bBihar, 14:00etarik goiti, Atalante

zinema gelatik.

DONIBANE LOHIZUNEMaialen.

bGaur, 20:00etan, Tokiko

ostatuan.

IRULEGIHerriko besten karietara,

zikiro jatea Edantza dantzaldi tal-

dearekin.

bBihar, arratsean, herriko gelan.

BERTSOA

ERRATZUBertso afaria, Maialen

Lujanbio, Julio Soto eta Sustrai 

Colina bertsolariekin.

bBihar, 21:00etan, herriko

elkartean.

HAZPARNEAzken kopla txapel-

keta: Irati Alcantarilla, Oier Urreizti,

Bittor Thikoipe, Elixabet Etxandi,

Iker Altuna, Lur Renteria, Maddi

Ane Txoperena, Maddi Sarasua,

Aitor Servier eta Nahia Sasco 

bertsolariekin. .

bGaur, 21:00etan, Ttattola

gaztetxean.

IRUNBertso bazkaria: Anjel Mari

Peñagarikano eta Aitor Mendiluze

bertsolariekin.

b Igandean, eguerdian, Ola

sagardotegian.

ITZALTZUGartxot egunaren ka-

rietara, bertso saio dinamikoa.

bBihar, 16:00etan, herriko plazan.

DANTZA

BIDARTEZarena Zarelako taldea-

ren Hariz Hariemanaldia. Uhabia

ikastolak antolaturik. Sartzea, 

aitzinetik 10 euro, lekuan berean,

Zuzeneko saioa Baionako mani-

festalditik.Ez dezagun historia

errepika! Orain presoak lelopean,

urtarrilaren 11n, Baionan eta Bil-

bon antolatu mobilizazioen karie-

tara, oren bateko emankizuna egin

zuen, zuzenean, Kanaldudek.

Ikusgai da haren atarian.

Gaur

17:45.Kulturalea, Iker Laurobare-

kin, Neguadiskoaz.

Bihar

17:00.Astelehen Urdinaksaioa.

Etzi

15:00.Errugbia: Nafarroa-Mielan

eta Donibane Lohizune -Niort.

HENDAIAMugazabaldu, mugak

eta giza eskubideakerakusketaren

irekiera arte performantzia euskal-

afrikar batekin.

bBihar, 10:00etan,

Asporotsttipian.

IRULEGIKukukana Konoko, 

Sebastien Desgranden magia

ikuskizuna, herriko besten karieta-

ra. Ondotik, taloak. 

b Igandean, 17:00etan, herriko

gelan.

IRUNHatsaren Argi’hitz’kiak

erakusketaren itxiera ekitaldia. 

bBihar, 12:00etan, Irun herriaren

erakustokian.

12 euro. Dantza emanaldiaren 

ondotik, Kriolinak eta Zeze.

b Igandean, 17:30ean, Kirolak 

ezker paretan.

HENDAIA Akelarre elkartearen 45.

urtemugaren markatzeko, dantza

taldeak ehun dantzari eta musikari

inguru biltzen dituen emanaldia

eskainiko du.

bBihar, 17:30ean, Beltzenia

pilotalekuan.

BESTELAKOAK

BAIONA Itxaro Bordaren Susma-

ezinakeleberriaren inguruko sola-

saldia idazlearekin, Ane Ablane-

dok animaturik.

bGaur, 19:00etan, Jakinolaren

Hizkuntza Etxean, Maubec

karrikan.

BAIONALeonardo da Vinci 

& konpainiaerakusketa ikusgai.

bBihartik urtarrilaren 24a arte,

14:00etarik 18:00etara, 

Bonnat-Helleu erakustokian.

BAIONALehengo euskara, Céline

Mounole, Paueko eta Aturri aldeko

unibertsitateko irakasle-ikertzaile-

aren mintzaldia. Liburuetan agertu

aitzin, euskarak ustekabeko arras-

to anitz utzi ditu, gaur egun baino

eremu zabalago batean mintzatua

zelako seinale. Gauza franko ira-

kasten digute hizkuntza horren

izaeraz, erabileraz eta hedaduraz.

bUrtarrilaren 21ean, asteartez,

18:15ean, hiri barneko mediatekan.

BAIONATxalaparta: musika 

praktika baten azterketa kritikoa,

Argibel Euba Ugarteren ahotik.

Txalapartaren inguruko azterketa

osatua eta kritikoa eskaintzea du

helburu, dimentsio historiko, 

sozial eta kulturalak azpimarratuz.

bUrtarrilaren 23an, ostegunez,

18:00etan, Euskal Museoan.

Irudiab Ainhize-Monjolose

Joseba Irazoki eta lagunak EHLGren urtebetetzeko
Hamabosgarren urtebetetzea ospatuko du bihar Euskal Herriko Laborantza Ganberak, Ainhize-Monjoloseko egoitzan. 09:00etako kafearekin hasi-

ko dute eguna. Ondotik, elkartearen biltzar nagusia eginen dute 10:00etan. Kari horretara, Laborari eta herritarren arteko elkar bizitzamahai-ingurua

antolatu du. Bazkariaren ondotik, kontzertuak hasiko dira 18:00etarik goiti ondoko taldeekin: La Marina Banda txaranga, Kimu txalapartariak, Mairu,

Joseba Irazoki & lagunak —irudian—, Torheit eta Dj Xa2. BERRIA
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Joanes Etxebarria Lekunberri

1998an, unibertsitatea utzi, eta
Amazoniara joan zen, bere aitatxi
merkatariak lehenago egin zuen
bezala. Geroztik, han bizi da Da-
niel Rengifo (Tarapoto, San Mar-
tin, Peru), «errealitate triste baten
lekuko» izanik ere, turismo alter-
natibo baten bidez Amazoniako
aberastasunak eta magia kanpo-
tarrei ezagutaraziz Proyecto
Amazonica xedearekin. 
Azkenaldian Amazonia gehie-

nik suteengatik aipatu izan da.

Uste dut suteek agerian uzten du-
tela aspaldikoa den errealitate bat.
Brasilen eta Boliviaren parte bate-
an iaz gertatuak eria ezarri du
Amazoniaren zaurian, baina as-
paldian odolusten ari den zaurian.
Odolez husten ari da konkista ga-
raitik, espainolak Amazoniara iri-
tsi zirenetik. Baina egoera sako-
nagoa eta kritikoagoa da, estatu
kroniko batean bezala. Suteak
izan dira, baina atzean badira ma-
fiak eta negozioa. Interes partiku-
larrentzat dirua sortzen dueno se-
gituko du desegite bidean. 
Ulertu behar da Latinoameri-

kan Brasil haragi gehien esporta-
tzen duten herrialdeetarik dela,
Argentinak baino gehiago; or-
duan, lur gehiago nahi dira. Gaur
egun, Brasilgo Amazonia zabale-
an paseatzen denak ikusten du
ehunka eta ehunka mila oihan
hektarea osoki suntsituak izan di-
rela. Horrek Amazoniari eragiten
dio, bere zabalean. Peruk urtero
120.000 hektarea oihan galtzen
ditu meatzaritza ilegalarengatik,
zuhaitz mozketa indiskrimina-
tuarengatik, monolaborantzak
junglari lurrak irabazi beharrez...
Arazoa anitzez sakonagoa da:

ez da aski erratea «Amazonia su-
tan da, orain zer egiten dugu?».
Egoera aspaldikoa da, baina agian
azken gertakari horrek kontzien-
tzia hartzeko balio izan lezake.
Garaiz gaude oraindik Amazonia
salbatzeko.
Amazonia aipatzean, usu pen-

tsatzen da mundutik «bereiz» bi-

zi diren komunitateetan. Hala-

koak oraindik badira? 

Gune batzuetan bai, oraindik. He-
go Amazonian, maxkopiroak,
adibidez. Baina, zorigaitzez, bide-
ak egitearekin, haien biziguneak
eta lurraldeak murriztuz doaz.
Geroz eta gehiago ateratzen dira.
Orain usu ikusten dira ateratzen,
beren lurraldea bukatzen ari zaie-
lako. Gelditzen dira kanpoarekin
harremanik ez duten etniak, Bra-
silen adibidez, baina kopuru arras
xumeak dira orain. Lehen babesa
deitzen zutena ez da gehiago exis-

titzen, eta Amazonia anitzentzat
negozio bat den artean ez zaie in-
portako nor bizi den han eta nore-
na den habitat hori. Amazoniaren
%10 autoktonoa dela erraten ba-
nu, gehiegizkoa litzateke. Indige-
na Mendebaldearekin harrema-
netan sartzean, gainera, pentsa-
menduan ere kutsatzen da. 
Estatu desberdinek badituzte

Amazoniako lurrak. Nehork ez

ditu babesten?

Ez da estatu politikarik indigenen
eskubideak babesten dituenik,
ezta lurraldeak ere. Perun, adibi-
dez, badira gas eta petrolio erre-
serba handiak lurralde indigene-
tan, Cuscoko oihanean besteak
beste, AEBetako eta Asiako intere-
sek baliatzen dituztenak. Harmo-
nian bizi ziren indigenek beren la-
saitasuna inarrosia ikusten dute.

Analisia egitean, kasu egin behar
da, ulertu behar baita amerikar
herrialdeetako gobernuak arras
ustelak direla; aitzinamendu gu-
txi batzuen truk libertatea galtzen
hasiak gara. Ez soilik herri indige-
nen askatasuna: baita inguruko
biztanleen askatasun osoa ere!
Horren parean herritarrak bo-

rrokatzen dira?

Borroka aspaldikoa da. 50eko ha-
markadan, Occidental Petroleum
Corporation konpainia iritsi zen
Rio Corrientes arrora, eta dena
kutsatu zuen. 2001ean hara iritsi
nintzen, indigena lagunek gomi-
taturik, komunitate indigenen
koordinazioa sortzeko asmoz. Or-
durako, Occidental konpainiaren
partez Pluspetrol zen, eta desastre
bat zen: 29 bat komunitate biltzen
dituen Rio Corrientes ibaian arrai-

nek petrolio usaina zuten kozina-
tzen genituenean, kutsaduraren-
gatik deformatuak ziren beste ba-
tzuk, eta haurren azken odol ana-
lisietan plomua agertu da. Erita-
sunak ere ohikoak ziren, baina ga-
rai hartan nehork ez zuen
salatzen. Hasi ginen, baina heldu
zaizkizu erratera: «Badituzu 24
oren ateratzeko, edo hilko zara».
Pasatu da, pasatzen ari da eta pa-
satuko da beti. Amazonia hegoal-
dean pasatzen ari da legez kanpo-
ko meategiekin. Saiatu sartzen
Peruko partean, eta hilko zaituzte!
Interes ekonomikoez gain, erli-

jioa ere aipatzen duzu beste

konkista gisa.

Pentsatzen dut lehen konkista
ukan zutela eta bigarrena erlijioa-
rekin, pentsamendu oro hautsiz.
Ez soilik botere katolikoa, sartzen

baitira erlijio ebanjelikoak, men-
dekostekoak, presbiteranioak
ere... Nire lehen bisitetan, ezagutu
nituen landareekin sendatzen zi-
ren herriak, eta gaur egun ezin
dute hori egin. Zergatik? Beste he-
rri bateko apaiza etorri zelako
erratera jainkoaren izenean txa-
rra zela landarea kontsumitzea
eta farmaziara joan behar zutela.
Indigenei gauzak emanez hasi gi-
nen, eta ez gara ohartzen zenbat
min egin diegun, pentsamendu
indigena gurearen arras desberdi-
na delako. Teknologia ere iritsi
zen; hirira joaten hasi ziren: jantzi
tradizionalak utzi, hizkuntza eta
kultura utzi, eta smartphone-a
hartu zuten, eta beraiena galdu.
Oreka hautsi da. Ezagutu nuen
landareekin ari zen xaman bat,
eta gaur egun apaiza da, eliza bat
badu herrian... Zinez handia da
egin dugun mina. Orain gaitza
«Satanasek» eragiten duela dio,
haien mundu ikuskeran halako-
rik ez zen arren existitzen. Hori
gertatzen da, eta, maluruski, segi-
tuko du gertatzen.
«Munduaren birika» izendatua

izateak ere ez dio balio Amazo-

niari babestua izateko?

Zintzoki erranez, min handia era-
giten badit ere, ez. 1998az geroztik
bidaiatzen dut Amazonian gaindi,
eta garai batean ohiturak errespe-
tatzen zituzten herri anitzetan
gaur egun ez da hala. Ez dute be-
ren hizkuntzan mintzatu nahi
ere: lotsa ematen die. Badira tradi-
zio sakonak hiltzen ari direnak,
eta hori zinez tristea da.
Lekunberrin hitzaldia eman du-

zu. Beste gisaz hedatzen duzu

mezu hori?

Egia erran, hau ene lehen hitzal-
dia izan da. Saiatzen naiz, aldiz,
haur amazonikoen hezkuntzan
zentratzen, helduak ezin baitira
aldatu. Han sortu den haurrari,
goiz oroz errekaren, haizearen
edo euriaren soinua sentitzen
duen haur horri saiatzen naiz
transmititzen bera garrantzitsua
dela guretzat. Ez dizkiet jostailuak
eramaten; marrazteko materiala
eramaten diet, beren pentsamen-
du eta sentimenduak transmiti
ditzaten. Diruarekin anitz lagun-
duak izan dira, eta ez du deus eka-
rri, burua gehiago pozoitzea izan
ez bada. Saiatzen naiz turismo al-
ternatiboa plantan ezartzen, in-
gurugiroa zainduz eta turismo
desberdina egin nahi duen jende-
arekin. Familiekin bizitzera era-
maten ditut. Hortik irabazten du-
danaren parte bat niretzat da, zin-
tzoa izateko —bizi behar baita—;
beste parte bat, Proyecto Amazo-
nicarekin segitu ahal izateko.

«Aitzinamendu gutxi
batzuen truk libertatea
galtzen hasiak gara»

Daniel Rengifo b Amazoniako gida

Unibertsitate Herrikoiak gomitaturik, hitzaldia eman zuen joan den
astean Lekunberrin, «Amazonia biluziz». Bere bizipenetatik abiatuz,
etnia batzuk aurkeztu eta hango errealitate gordinaren berri eman zuen.
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