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Iñaki Etxeleku 

U
daberriko goiz

hotz eta ederra

zen. 2017ko

apirilekoa. Goiz

argia gabe, he-

rritar multzoak

bildu ziren Barkoxe, Domintxai-

ne eta Gabadiko etxalde ttipien ai-

tzinean, Cathy Xabalgoiti, Jean-

Mixel Berho eta Bernadette Pre-

bende laborarien ahate, oilo eta

usoen hiltzerat ez uzteko. Zubero-

an hautetsiak jarri ziren lehen le-

rroan. Besteetan, herritarrek zie-

ten lehenik bidea moztu DDPP

kabalen osasun administrazioari

eta berekin ekarri zituen jendar-

meei. Negar gasak erabilirik ere,

hegazti guziak bizirik jalgi ziren.

Gero etorri ziren auziak. Ekoizle-

ak berak zuritu zituzten epaiak,

eta ELB sindikatua diruz zigortu

zituenak.

Lataillade familiaren Bidaxu-

neko txitategiak ere izan zituen

administrazioaren mehatxuak

eta ahate umeen hiltzeko ma-

nuak. Ahate umeak adoptatzeko

kanpainarekin buru egin zitzaion

mehatxuari. Joan den uztailaren

23an eman zuen Baionako auzite-

giak Lataillade familiaren, Jean-

Mixel Berhoren eta ELB sindika-

tuaren kontrako epaia. Bidaxune-

ko ekoizleak zuriturik atera ziren;

Berho 300 euroko isunarekin, eta

sindikatua 2.000 eurokoarekin,

baina gibelapenarekin. Laster ja-

kin zuten, haatik, dei egin zuela

prokuradoreak. Geroztik, berririk

ez. Marc Lataillade: «Zurituak

izan ginen, eta dei egin zuten, bai-

na ez zaigu ofizialki deus errana

izan». ELB sindikatuko Maritxu

Lopepek prokuradorearen tema

hauteman du: «‘Oldartze edo ad-

ministrazioaren kontrako ekin-

tzagatik’ zurituak; sobera ontsa

atera dira prokuradorearen iduri-

ko, eta dei egin du. Ez dakigu

noizko den auzia».

Hain zuzen, Bernadette Pre-

bendek —Gabadiko oilo eta uso

hazlea— mehatxu horren dasta

ukan zuen joan den abenduan,

jendarmeriara deitua izan bai-

tzen, baizik eta ez zuela adminis-

trazioa utzi bere oiloen hiltzerat.

Lotua litzateke Baionako proku-

radoreak egin deiari. «Horra arte

ez nintzen sekula galdekatua iza-

na. Harritzekoa da, hiru urteren

buruan! Geroztik, ez dakigu

deus», dio, balditurik. 

Panpi Sainte-Marie ELBko bo-

zeramaileak ere estatuaren tema

ikusi du, mobilizazioaren garai-

pen politikoa trebes dutelako:

«Izugarria da estatuaren presioa.

Anitz diru xahutu dugu afera ho-

rretan. Estatuaren erantzuna

mendekua da, erranez: ‘Auzi po-

litikoa irabazi duzue, baina gazti-

gatuko zaituztegu diruarekin’. Ez

bagenu ukan jendartearen sos-

tengua, ekonomikoki biziki gaiz-

ki ginateke». Ipar Euskal Herria

uharte ttipi bat baizik ez da izan

hegazti gripearen istorioan, Sain-

te-Mariek adierazi duenez. Beste

eskualdeetan kumeak masiboki

eho dituztelako. «Kontzientzia

hartzea izan da hemen, beharba-

da, baina besteetan, ez. Anitzek

erraten digute: ‘Zer xantza du-

zuen, erresistentzia egin duzue,

inguruko elkartasuna alde zenu-

telako’. Hemen, ELBk jakin du

zubi lana egiten herritarrekin,

klase politikoarekin. Ez gara ba-

karrik, eta horri esker dugu era-

man borroka hori. Besteetan, 

FNSEA da jaun eta jabe».

Berriz ere plomuan
Krisi denboran, Bidaxuneko txi-

tategiko bezeroak deitu zituen

banaka administrazioak meha-

Hegazti gripea zela kausa administrazioak kabalak hil nahi zizkien hazle ttipien aldeko mobilizazioak
duela hiru urte iragan ziren. Auziak iragan ziren 2018 eta 2019an, ekoizleak hobengabe utziz eta ELB
sindikatua zigortuz. Azken epaiaren ondotik, prokuradoreak dei egin zuen, eta auzia ez da bukatua.

Ahateen auzia beti dilindan da

CRSak negar gasa botatzen oilo hiltzea oztopatu zuten herritarren gainera, Gabadin, 2017ko apirilaren 21ean. ELB
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txuak eginez eta Bidaxuneko haz-

leen ahate umeak ez erostea go-

mendatuz. Larderiak izan zuen

ondorio, Landetan eta Biarnon zi-

tuzten ume erosle batzuek ahate

hazkuntza alde bat utzi baitute

geroztik. Etxeko ahateak egiten

zituzten erosle anitz uzkurtu ditu,

bestalde. «Baziren berrogeita ha-

mar bat ume hartzen zituztenak

etxeko; hazteko eta galkatzeko»,

esplikatu du Latailladek. «Etxeko

txerria egiten den bezala. Gero,

familiakoei saltzeko. Hiru urtez

gutiago izan dira, baina iruditzen

zaigu berriz hasiko direla orain».

Bizkitartean, galtzeak izan ditu

etxaldeak. Partikularki, adminis-

trazioak ahate umeak hil nahi ziz-

kien urtean, 2017an. Orduan,

DDPP departamenduko kabalen

babesteko administrazio buru

Mesplede jaunak —ahateen hil-

tzea agindu zuenak— hitzeman

zien kalte-ordainak ukanen zi-

tuztela pairatu aktibititate bara-

tzeagatik. Oraino beha daude:

«Jasan kalteagatik ez dugu ez

barkamenik ez fitsik ukan. Ez eta

prefetaren aitzinean hitzeman zi-

gun kalte-ordainik ere». Alta,

jarduera apaltzea ez du ttipia

ukan txitategiak: 2017an, %70-75

inguruko apaltzea; 2018an,

%40koa. Baina egoera hobetu da

geroztik: «Aurten, hegazti gripe

aitzineko urte baten hein bertsu-

ko negozioa berreskuratuko

dugu, ontsalaz».

Arau beteezinak
Osasun kontrol garratzak izan di-

tuzte kabalak bizirik mantentzea

erdietsi zuten ekoizleek.

Hegazti gripeen krisien ondo-

tik, administrazioak arau biziki

zorrotzak ezarri dizkie laborariei,

ezberdintasunik egin gabe haz-

kuntza industrial handi eta etxe

ekoizle ttipien artean. Lataillade:

«Ekoizle handienen arau berak

ezartzen dizkigute. Alta, gurearen

gisako etxalde ttipian aski da so

egitea errute ona izan den, saldoa

osagarri onean den. Ekonomiko-

ki itogarria litzaiguke eskatzen

duten guzia egiten bagenu». 

Prebenderi azterketak biziki

kario atera zaizkio. «Analisiena

menskeria izan zen! Nihaurrek

bakarrik, 10.000 euro xahutu ni-

tuen. Oiloak eta usoak atxiki bai-

nituen, hiru aldiz eginarazi zizki-

daten. Ezin onartua da! Hainbeste

azterketa deusendako».

Osagarri azterketez gain, kaba-

len aterpeentzat, jateko asken-

tzat, tresneriarentzat ere arau zo-

rrotzak behartzen ditu adminis-

trazioak. Alde horretatik, Gabadi-

ko etxaldeak abantzua bazuen.

«Normetan nintzen jada, zeren

eta lehen aldian izan zelarik gri-

pea gela egin nuen. Baina, gosta

da; zuhaurrek eginez kontatu be-

har dituzu 10.000 euro inguru».

Ez zuen, beraz, arazorik izan ater-

peengatik. Haatik, arauek galde-

giten dute arrautza ontziak aldi

oro aldatzea. Erran nahi luke

ekoizleak ez lukeela haizu ontzien

berriz erabiltzea. Komunzki, haz-

kurri biologiko saltegietan, Ama-

petan, merkatuetan herritarrek

egunero egiten dutena debekatua

da: arrautza ontzia zikinontzirat

botatzeko partez berriz erabiltzea.

Prebendek dio ezinezkoa dela:

«Gastu handia da, ontzi bakoitza

20 zentimo euro baita».

Maritxu Lopepek esplikatu du

estatuak nola zorroztu dituen

arauak. «Sekula izurrite bat ager-

tzen bada, goi graduan sartzen di-

tuzte neurriak. Arau batek dio

azarotik otsailera ahateak konfi-

natu egin behar direla. Eritasunik

gabeko urteak ukanik ere labora-

riak behartuak dira horretarako

aterpearen ukaitera». Gehiene-

tan hutsik egoten diren tegi han-

di-handiak eginarazten dizkiete,

hots. Lehen, saldo bat baino

gehiago egiten zituzten. Orain,

galkatu eta saldu ondoan berria

sarrarazten den aldi oro neurri zo-

rrotzak segitu behar dira. Ekoizle

gotorrenek nahiago izan dute sal-

do bakarra egin aldikal «alimale-

ko eraikinak» eginez. «Ondorioa

da industrializatze prozesu bat

izan dela», dio Lopepek. Hortik

uler daiteke zergatik hainbeste

hazle ttipik amore eman duten.

Puralleria negozioaren siste-

mak horretara bultzatzen ditu

hazle industrialak. Anitzetan ko-

operatiba batentzat ari dira ahate

galkatzen. Saldo bat bururaino

hazia dutelarik baizik ez dute sa-

ria altxatzen. Sekulan saldoa ez

bada behar den bezalakoa, saria

gal dezakete. Horregatik gotorre-

nek nahiago dute saldo bakarra

aldian, baina milaka burutakoa.

Saria franko xuhurra baita egin

lanaren aldean. Lopepe: «Hazle

batek kontatu zigun hamabost

egunez mila ahate galkatu zituela

eta ez dakit 50 euro ukan zuenetz

lan horrendako. Arrunt sistema

bortitzak dira! Esklabotasun bat

da!». Gripearen krisiak bortitza-

go bilakatu duena, 20.000 ahate

arteko saldoak baitira egun.

Panpi Sainte-Marieren iritzian,

FNSEAk akuilatu industria ho-

rrek ez du irakaspenik atera:

«Ihes egite bat da. Zuloan nola

barnago sartu. Sistemak mutu-

rreraino segitzen du». Lehen bes-

taburu egunetako janari bakana

zelarik ahatekia, egun guzietako

haragi arrunta bihurtu du indus-

triak. Laborari batzuk horren zer-

bitzura ezarriz. «Laborari han-

diek barneratua dute bastimendu

handiak egin behar direla; haie-

tan neurri gogorrak ezarri. Siste-

ma horren aldekoek ez dute bate-

re beren burua dudan ezarri».

Haragi horrentzat erosleak badi-

rela argudiatuz.

Arazoa da deusek ez duela ber-

matzen izurritea berriz ez gerta-

tzea. Europa mendebaldean ez da

kasu larririk agertu 2017tik, baina

ekialdean gertatzen denak arran-

gurak piztu ditu. «Ministeriotik

jakinarazi dute alerta batzuk

agertu zirela Europa ekialdean»,

dio Lopepek; «azken aldian ere

handik etorri zen. Kristoren in-

dustriak baitira han ere!». Neu-

rriek zerbait gisaz eragotzi badute

berriz hedatzea, momentuz,

Sainte-Marie ez da fida: «Ikara-

garriko xantza ukan dugu, ez bai-

ta berriz gertatu. COVID horrekin

ikusten dugu kontzentrazio han-

diek dutela birusa hedatzen, eta

oraino banda handiagoak egin di-

tuzte ahateekin. Hamar hazle ali-

maleko izateko orde, behar lirate-

ke ehun ekoizle ttipi».

Duela hiru urtekoak argiki era-

kutsi zuen tokiko kabala motek

ihardukitzen ziotela birusari 

—kriaxera lekuko—. Baina indus-

tria ez da horretarik ari. «Ahate

arraza genetikoki bakar batekin

ari dira Frantzia guzian kasik.

Dramatikoa da! Behar litzateke

genetika aniztasuna landu. Erita-

sunen borrokatzeko berme han-

diena litzateke».

2019ko ekainaren 18an iragan zen auzirako, ELBk mobilizaziora deitu zuen Baionako auzitegi aitzinean. BERRIA

«Kalteagatik ez dugu 
ez barkamen ez fitsik
ukan. Ez eta prefetaren
aitzinean hitzeman zigun
kalte-ordainik ere»
Marc Lataillade
Bidaxuneko txitategiko hazlea

«Analisiena menskeria
izan zen! Nihaurrek
bakarrik, 10.000 euro
xahutu nituen. Ezin
onartua da»
Bernadette Prebende
Oilo eta uso hazlea

«Ministeriotik jakinarazi
dute [gripe] alertak
agertu zirela Europa
ekialdean. Azken aldian
ere handik etorri zen»
Maritxu Lopepe
ELBko langilea

«Ihes egite bat da.
Zuloan nola barnago
sartu. Sistemak
muturreraino 
segitzen du»
Panpi Sainte-Marie
ELB sindikatuko bozeramailea
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Joanes Etxebarria 

K
onfinamendu
garaiak etorki-
nentzat zer
egoera berri
eragin duen ja-
kiteko, Ipar

Euskal Herriko Hitza-k harrera
eta elkartasuna antolatzen duten
hainbat militante eta langileren-
gana jo du: Hendaiako atxikitze
zentroa itxia, Pausa Baionako ha-
rrera zentroa irekia baina konfi-
natua, etxe bat aitzinetik lortua
zutenak eta karrikan zirenak...
Egoera desberdinen mosaiko na-
hasi bat agerian utzi dute.
Erbesteratuen inguruko arau-

dietan berezitua da Francisco
Sanchez jurista, abokatu ikaslea.
Bide judizialean ezohiko egoera
honi ezohiko arrapostua eman
zaiola ikusi du, babes eskaeren
prozedurak aipagai. «Lankidee-
kin ohartu gara babes eskubidea-
rekiko urraketak bazirela arrazoi
estruktural eta operazionalen
eraginez». Pariskoak lehenik,
Paueko administrazio auzitegiak
gero, arrazoia eman die erbeste-
ratuen hainbat defentsari.
Frantziako Estatuari babes es-

kaera egiteko lehen urratsa prefe-
tura bateko Kanpotarren Bulego-
an izena ematea da. Ordua hartu,
izen-abizenak sortze datarekin
eman, eta gerora luzatzen den
prozedura hasten da. Baina kon-
finamenduaren eraginez hainbat
prefetura eta, bereziki, Kanpota-

rren Bulegoak zerratu izanak ezi-
nezko bilakatu du lehen urrats
hori. Lehen urrats hori ezinezkoa
delarik, harreraren «baldintza
minimoak» ere ukatuak zaizkie,
juristaren erranetan: erbestera-
tuei egokitua den zentro batera
joan ahal izatea eta oinarrizko be-
harrak asetzeko diru laguntza ere
ukatuak zaizkie. 
Parisen eman zen lehen urra-

tsa, eta Euskal Herrian zen per-
tsona baten defentsan bigarrena.
Girondako prefeturak du eskual-
deko eskaerak hartzeko eskume-
na, eta Paueko administrazio 
auzitegian ezarri errekurtsoak
ekarri deliberoa argia da: «Esta-
tuaren eskasia» aipatzen du deli-
bero ofizialak, gehituz babes es-
kaera ez hartzea «babes eskubi-
dearekiko urraketa larri bat» dela
eta «argi eta garbi legez kanpo-
koa» dela. 
Prefeturan ordua ezin hartuz

egon zen pertsonari, delibero ho-
rri esker, posible izan zaio ordua
hartzea prozedura hasteko. «De-
liberoa errespetatua izan da»,
Sanchezek dioenez. Baina «esta-
tuak berak deus ez egitea eskubi-
de urraketa da. Bulegoa ixtea oz-
topo bat da babes eskaera egin
nahi duenarentzat, eta, beraz,
bere eskubidearen gauzatzean
trabatua da», argitzen du. Fran-
tziako lurraldeetara iristen denak
90 egun ditu lehen eskaera hori
egiteko, eta, epea gaindituz gero,
gainera, Barne Ministerioak era-
baki lezake —OFPRA bulegoa dela

medio—, pertsona hori babes neu-
rririk gabe uztea. 
Konfinamenduak ekarri ezohi-

ko egoera horretatik harago, es-
kaera hori garai «arruntetan»
egin behar duenarentzat ere ozto-
poak handiak direla uste du San-
chezek. Bereziki, Girondako pre-
feturaren eskumena izanik, dis-
tantziak zailtasunak areagotzen
dituelako haren ustez: «Hain
urrun izatea bera oztopo bat da
pertsona horien babes eskubide-
arentzat, haraino joateko billete
bat hartu behar delako; dirurik
gabe dira maiz, usu haurrak badi-
tuzte, Bordelen gau bat pasa be-
har da eta gero itzuli. Gainera, ez
badira frantsesez mintzo...». Ho-
rregatik, besteak beste, elkarte
desberdinen, laguntzaile sozialen
edo abokatuen laguntza «ezin-
bestekoa zaie». 

Hendaiako zentroa, itxia
Migranteen atxikitze zentro ba-
tzuek konfinamenduan ere ireki-
rik segitu badute ere, ez da hala
gertatu Hendaiakoarekin. Mar-
txoaren 19an itxi zuten. Bi egun
lehenago gelditu zen Cimadeko
kideen lana, Maite Etxeberrirena
horien artean, «ez zelako aski
protokolo segurtaturik, eta Poli-
ziak ez zuelako deus pentsatua
eritasunari begira». Irekiak egon
diren beste zentroetan usaian bai-
no pertsona gutxiago ukan badi-
tuzte ere —adibide gisa, 200 bat
pertsona 900en partez—, Etxebe-
rriren erranetan osasun neurririk
gabe atxiki dituzte, eskularrurik
edo gelik gabe. Presondegi zigo-
rra bukatzen ari ziren pertsona
batzuk, gainera, «kartzelatik ate-
ra dituzte atxikitze zentroetan
ezartzeko». 
Atxikitze zentro batzuk irekirik

egon izana arazo bikoitza zaio Ci-
made elkarteko langileari; sanita-

rioa, batetik, neurririk ez delako
hartu, eta juridikoa, bestetik:
«Erretentzioan bakarrik ezartzen
ahal dituzte urruntzeko arris-
kuan diren pertsonak, segur dire-
larik ihes egiten ahal dutela. Bai-
na mugak itxiak dira. Atxiki di-
tuzte erranez ordena publikoa
inarrosteko mehatxuak direla,
baina ez du zentzurik, batzuen
kasuan espetxeratze zigorra bu-
katua baitzen. Halere, beste pre-
sondegi batean [atxiki zentroan]
sartu dituzte».
Hendaiako zentroa ixtearekin,

bestalde, mamu bat itzuli da.
Hendaiako polizia etxean joan
den irailean baliatu zuten kamera
bat duen gela etorkinak bideo-
konferentzia bidez ezartzeko
epaile baten aitzinean, distan-
tziatik. Kontrako mugimendu
baten ondotik, bertan behera utzi
zuten eginmoldea, baina berriz
aktibatu da konfinamenduare-

kin, auzitegi anitz ere itxiak bai-
tziren. Maite Etxeberri: «Hori sa-
latzen dugu, batetik, erran nahi
duelako ez dela auzi publikoa, eta
hori ez da normala. Erran nahi du
jendeak ez duela auzipetua izate-
aren sentimendua, komisarian
dira-eta beti poliziarekin; beraz,
ez dute desberdintasunik ikus-
ten». 
Itxialdiak beste egoera sines-

gaitz bat ekarri duela ere aipatzen
du Etxeberrik; ez du jakin konfi-
namendu garaian etorkinek
muga zeharkatzeko saiakerarik
egin dutenetz, baina bai alderan-
tzizkoa: batzuk Frantziako lurre-
tatik kanporatuak izan lirateke.
Nahigabetua da: «Ezohiko egoe-
ra batean ere indarrak atxikitzen
dituzte migranteak kanporatze-
ko. Beti zentzugabea da, baina
egoera horretan... Ageri da gober-
nuaren lehentasun bat dela». 
Cimade elkarteak errekurtso

Konfinamenduak egoera nahasiak ekarri ditu etorkinen
panoramara: babes eskaerak egiteko ezintasuna prefetura
itxia zelarik; Hendaiako atxikitze zentroaren ixtea eta
epaileekin bideokonferentziak polizia etxetik; karrikan bizi
zirenak Baionako Lauga kiroldegian bilduak; Pausa zentroa
konfinatua... Eta elkartasun sarea egoerari egokitu zaio

Bulego itxiak,
zentro irekiak

Hendaiako polizia etxean epaileekin

bideokonferentzia egin izana salatu

du Cimadek. ISABELLE MIQUELESTORENA
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bat ezarri zuen Estatu Kontsei-

luan, Parisen, «jendeak ezin zire-

lako kanporatu mugak itxiak di-

relako eta galdetuz atxikitze zen-

troak ixtea; beti bezala, galdu egin

dugu», gehitzen du. Osasunaren

argumentuak ere ez du balio izan,

nahiz eta koronabirusaren heda-

pena oztopatzeko ulergaitza izan

pertsonak herri batetik bestera

eramatea. 

Elkartasuna, etenik gabe
Larrialdi egoerak batzuen larrita-

suna agerian uzteko ere balio izan

du. Hala izan da, adibidez, Baiona

inguruko aterperik gabekoentzat

Lauga kirolgelan ireki aterpean.

Bertan ibili da Francisco Sanchez

ere, elkarte desberdinek antolatu

boluntario lanetan, eta han bil-

duak ziren berrogei bat pertsona-

ren artean agerikoa zaio karrikan

bizi direnetan presondegitik ate-

ratzen direnak, emazteak eta ge-

nero gutxiengoak badirela, baita

erbesteratuak ere. Galdera egiten

du: «Lauga eta Pausa gabe, nor li-

tzateke karrikan? Begi bistakoa

da». Juristak argi du Laugan an-

tolatu elkartasun sareari esker

«ezinbesteko laguntza» ukan

dutela, besteak beste laguntzaile

sozialak edo abokatuak ikusi ahal

izan baitituzte.

Baionako migranteen harrera

zentrora, Pausara hain zuzen,

pertsona anitz heldu ziren konfi-

namendua hasi gabetarik. Ehun

bat izan dira bertan konfinatuak

batere ateratzeko paradarik gabe.

Baionako Herriko Etxearekin eta

Euskal Hirigune Elkargoarekin

batera guneaz arduratzen den

Diakite elkarteko presidenteak,

Lucie Bortairuk, bilan baikorra

egiten du: «Medikuen presentzia

handia izan da egunerokoan;

kontsulta anitz egin dituzte, eta

pertsonak ontsa zaindu dituzte.

Ez da eririk izan». Sekula ez zen

gertatu «hainbeste pertsona hain

luzaz» aterpetxean egotea.

Martxo erditsuan Baionarako

bidea egin zuten pertsona anitz

Espainiako lurraldeetatik jinak

ziren, Madrildik besteak beste,

erran nahi baita «birusak azkarki

hunki guneetatik». Bortairuk

oroitarazten du Pausatik pasatzen

diren pertsonen gehiengo zabala

«pasaian» direla, bidaia luzeago

baten barruko geldialdian. Koro-

nabirusaren inguruko informa-

zioa zabaldu eta gero «autoges-

tioan funtzionatu» lukete egoilia-

rrek, apairuak edo garbiketa an-

tolatuz eta ramadanari «errespe-

tu osoz egokituz denen artean,

musulmanak eta besteak». 

Emazteak eta haurrak beste

gune batean aterpetu dituzte sal-

buespen egoera hobeki kudeatze-

ko, eta mediku ginekologo-obs-

tetra batek «ezin hobeki» artatu

ditu haurdun diren emazteak.

Pausan ziren gizonetan, nehor ez

da atera, «oren batez ere, ateral-

diak kudeatzea ezinezkoa zela-

ko». Diakite elkarteko buruaren

arabera, boluntario gehienak ere

sartu gabe egon direlako osasun

neurriak errespetatzeko. Maia-

tzaren 11z geroztik egun osoa

kanpoan pasatu dezakete, baina

egoiliar anitzen lehentasuna bi-

daia segitzea da, eta «oraingoz

ezin dute», Bortairuk zehazten

duenez. «Ekaina berantetsirik

zaigu ikusteko autobus zerbi-

tzuen blokeoa gelditzen denetz»,

gehitu du Diakiteko elkartebu-

ruak.

Jin berriez aparte, nola ez, badi-

ra elkartasun sareak babesten eta

aterpetzen dituen etorkinak ere.

Sare horretako kide den Juliette

Bergouignanen erranetan, «ba-

tzuk beldurrarekin egon dira;

beste batzuk, ez». Konfinamen-

duak etorkinentzat beste nor-

nahirentzat ukan duen eragin

bera ukan badu ere, batzuen ego-

era ez da hain sinplea izan: «Badi-

ra familiak haurrekin, eta etxe

batzuetan zaila da. Apartamentu

ttipi-ttipietan dira, zaharrak, ez

behar bezalakoak. Atzematen di-

tugunak dira...». Telefonoz jun-

tatu ditu erregularki Makean eta

Bidarten diren familia batzuk, eta

horiek, berriz, ontsa dira, «leku-

ko elkarteek elkartasun saskia

antolatzen baitzuten».

Larrialdi egoerarekin lurralde-

an egoteko baimenak 90 egunez

luzatu badira ere, eskaerak egite-

koak dituztenek ezin dute urra-

tsik aitzinatu. Cimade elkarteak

Valls zirkularraanitz baliatzen du

prefetari urte bateko babes eskae-

ra egiteko, baldintza zorrotzak be-

te litzaketen pertsonekin bederen:

Frantziako Estatuan bost urte ira-

gan dituzten familietako haurrak

hiru urtez eskolatuak izan badira,

eta zortzi hilabetez deklaraturik

lan egin badute —paperik gabeko-

ak izanik betetzeko arras zaila den

baldintza—, orduan prefetak urte

bateko baimena eman lezake. Ju-

liette Bergouignan: «Kasu horre-

tan diren bi familia badira Haz-

parnen eta Lehuntzen. Baldintzak

betetzen zituzten, baina, orain,

denbora beharko da...».

Epeak gibelatu dira, eta orain-

dik ez dakite eskaerak noiz egiten

ahalko dituzten. Gainera, «le-

hengo prefetarekin» aterpetu

zuen familia batentzat baimen

berezi hori lortu bazuen ere, Ci-

madeko kideak ez daki prefeta

berriarekin berdin kausitzen

ahalko denetz oraindik aitzina.

Lanaren baldintza betetzeko, be-

rriz, argi da zailtasun gehiago

ekarri duela krisia egoerak.

Ezohiko egoeran ere
indarrak atxikitzen
dituzte migranteak
kanporatzeko.
Zentzugabea da»
Maite Etxeberri
Cimade elkarteko langilea

«Prefetura ixtea oztopo
bat da babes eskaera
egin nahi duenarentzat,
eta haren eskubidearen
gauzatzean trabatua da»
Francisco Sanchez
Jurista

«Medikuen presentzia
handia izan da
egunerokoan;
pertsonak ontsa 
zaindu dituzte»
Lucie Bortairu
Diakite elkarteburua, Pausa aterpetxeaz

‘‘
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MARRAZKIRITZIA : DENA ONGI DOALA! If

Ipar Euskal Herriko Hitzak ira-

kurleen 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.

%
«Euskal presoak Euskal
Herrira ekartzen ez badira,
Espainiar Estatuan ezingo
dugu deus lortu. Dena geldirik
da» [Familientzat bisiten
ukaiteko zuzenari buruz]
Urtzi Errazkin

Etxerat

Euskal Kultur Erakundea zuzendari 

berri baten bila ari da 2021etik hasteko

UZTARITZEbEuskal Kultur Erakundeak lan deialdi bat zabaldu du, 

zuzendari bat bilatzen duela jakinaraziz. «Zuzendariaren eginkizun

nagusia izanen da: urteko kultura egitasmoaren ekoiztea eta adminis-

trazio kontseiluari aurkeztea. Honek onetsi-eta, lantaldeak gauzatuko

duela zainduko du», dio deialdiak. Kargu hartzea 2021eko otsailaren

1ean izango litzateke, sei hilabeteko proba garai baten ondotik.





Iñaki Etxeleku Hazparne

Konfinamenduaz baliatu da Ma-
ttin Perez Oihartzun (Getari,
1991) Etorkizuna Ezeztatua Da
diskoa ontzeko. Etxean ordena-
gailu eta teknologia berriekin
osatu lana da. 
Nola hasi zinen musika lantzen?

Musikazaletasunetik hasi zen.
Ttipidanik, aitak rocka entzuten
zuen: Deep Purple eta holakoak...
Amak, musika frantsesa gehiago:
Marc Lavoine eta abar; baita folka
ere: Simon & Garfunkel, adibidez.
Gero, bi anaia handiek erakutsi
didate rocka eta metala: Berri
Txarrak, Sepultura, Korn, Defto-
nes... Mikel anaia (Alba, The Ro-
deo Idiot Engine) bateria jotzailea
da, eta bagenuen bateria etxean.
Aspertzen nintzelarik jotzen
nuen. Gero, utzi nuen; bateria bat
apartamentu batera ekartzea zai-
la da. Lagun batzuekin hasi ginen
elektro-metal proiektu bat mun-
tatzen, Miss Alabasta deitzen
zena, eta ni kantari. Anartean, In-
guma taldean aritu nintzen.
Eta zure kantuen egiten hasi.

Miss Alabastarekin, hasieran, la-
gun batek egiten zituen, eta ni ere
hasi nintzen botoiekin kantu egi-
ten. Egun batez, kantu bat sortu
nuen taldearentzat ez zena ego-
kia; taldearen helburua kontzer-
tuak ziren. Behar genuen zerbait
indartsu eta mugiarazten zuena.
Nire kantua nahiko iluna zen.
Hola hasi nintzen Oihartzun ize-
narekin ateratzen. Segitu nuen
taldearentzat konposatzen, zuze-
nekoari pentsatuz; eta, bestalde-
tik, Oihartzunekin kontzertuei
pentsatu gabe. Muga anitz gutia-
go nuen musika tresnentzat;
ematen ahal nituen 30 nahi ba-
nuen. Estilo guzietan: folk, elek-
tro, sinfonia... 
Konfinamenduan, hilabete ba-

tez, disko oso bat osatu arte.

Nola lan egin duzu?

Instrumentu gehien-gehienak
birtualak dira. Etxean badut ba-
karrik mikro bat bozentzat, eta
billieukulele lodi bat. Beste guzia
birtuala da: bateria, teklak, gita-
rra apala... Gaur egun soinu biziki
onak dira; sample-ak, egiazko
musikari batek egin notekin eta
guk nahi ditugun bezala ezartzen
ditugu gure partituran. Justu or-
denagailuarekin.
Musikak bilatuz abiatu zara, ala

bazenituen testuak?

Aldi honetan, ideia izan da ipuin
bat kontatzea disko osoan. Film
musika bat egitea bezala, erran
nahi baitu musikak duela ipuina
ekartzen eta ez justu kantu batzuk
bata bestearen gibeletik. Lehenik

istorio bat sortu dut buruan, biz-
pahiru gauza idatzi ordenagai-
luan, eta, gero, bederatzi zatitan
banatu dut ipuina. Kapitulu ba-
koitzari giroa emateko musikak
egin ditut. Bederatzi kapitulu di-
ra, bederatzi kantu baino gehiago. 
Zer dio zure ipuinak?

Estralurtarrak heldu dira lurrera.
Gure zeruan egoten dira gurekin
harremanik ukan gabe; ez mezu-
rik, ez deus. Halako gauza ukaite-
ak zeruan mundua aldatzen du,
gizartea erortzen da. Galdera
nuen: zer pasatuko litzateke hola-
koa heldu balitz? Zibilizazioak
erori eta sekta batek du boterea
hartzen: Aingeruakdeitzen dira.
Diktadura bat sortzen dute —hori
diskoaren erdian da—. Gero heldu
da oldartze bat, iraultza bat, bu-
kaeran bakea ukan arte. Hola

pentsatu dut diskoa, izateko bel-
dur zatiak, kuraiazkoak, bakez-
koak bukaeran. 
Gaurkoaren metafora gisa? 

Izan daiteke. Zientzia fikziozko
ipuina da, eta, zientzia fikziozko
ipuin gehienetan bezala, gaurko
mundua hartu eta loditzen ditugu

arazoak, teknologia edo estralur-
tarrak emanez horren gibelean.
Metafora sinplifikatu bat da: jain-
koak zer dira gaur? Duela mila
urtekoen berak? Zer erran nahi
du jainko baten ukaiteak gure gi-
zarte arrazional honetan, eta zer
forma hartzen du? 

Zure musikan ozen da antizipa-

zio filmen zaletasuna?

Arrunt. Betidanik maitatu dut
zientzia fikzioa, filmetan, seriee-
tan eta liburuetan. Musikan ere
bai. Entzuten delarik Muse edo
Devin Townsend, zientzia fik-
ziozko musikak dira, espazioan

gertatzen dira. Badute
zerbait gibelean. 
Jende oihuak, sirenak,

leherketak ere ozen dira

Chaoszatian. 

Bai. Formakuntza bat
egiten dut soinuan, eta fikzio bat
egin behar dugu bakarrik soinuz.
Film batean ikusten ez den giro
berezi guzia ematen duena. Aipa-
tzen duzun kantuan bada baka-
rrik napa elektroniko bat; akorde
bat kantu osoan, eta gainetik soi-
nu efektuak: jende oihuak, mili-

tarrak, zartagailuak, eta bukae-
ran planeten sample-ak. Urano
eta Lurra. Magnetismo bat zabal-
tzen dute, eta NASAk soinura
ekarri du. Ematen du zientzia fik-
ziozko soinu hori, biziki apala, at-
mosferikoa. 
Hain zuzen, konfinamendu den-

boran, dudan den etorkizunaz

franko mintzatu da, eta heldu

zara diskoarekin. Nahitara?

Ene egoera pertsonalari lotua ere
bada. Ez dut inoiz lan finkorik
ukan. Nahiko gauza prekarioak
bizi ditugu gazteok. Kasik 30 urte
ditut; ikusten dudalarik adin be-
rean ene burasoak nola ziren: ba-
zuten etxe bat, hiru haur. Gauzak
anitz aldatu dira. Gazteak 20 urte-
tan ateratzen direlarik eskolatik
gaur egun, ulertzen dut ez jakitea
nola izanen den bost urteren bu-
ruan; beldur hori ukaitea. Forma-
kuntza bukatu, eta ez dakit urte
bukaera non pasatuko dudan he-
mendik eta zazpi hilabetera. Pan-
demia batek hori guzia handitzen
du. Frantzian, gainera, badu bi
urte manifa bera badela gelditzen
ez dena. Beraz, bada zientzia fik-
ziozko giro bat. Ikusten direlarik
droneak Parisen jendeari erraten:
«Etxera sar zaitez!», arrunt dis-
topia batean gara. Ohartu gabe
sartzen gara totalitarismo horre-
tan. Diskoa egin dut horrela senti-
tzen baitut giroa geroan. 
Diskoa lau haizeetara zabalduz,

zein duzu helburua?

Proiektuaren bukaera horretan
da: diskoa ateratzea. Oihartzune-
kin gerorik ez dut. Kontzertuen
emateko badut taldea: Cyber ize-
nekoa. Zergatik zabaldu? Uste
dut badela nartzisismo pixka bat,
artista guzien baitan bezala. Ez
bagina nartzisistak, guretzat atxi-
kiko genituzke kantuak. Maite
dugu entzutea jendea erraten
maitatu duela egin duguna. 
Kitorik eta libreki zabaltzeko

hautua egin duzu. 

Betidanik hala egin dut. Lehena
naiz gauzak kitorik entzuten
Youtuben; filmekin, berdin. Ez
dut maite pentsatzea jendeari pa-
garaziko diodala zerbait. Hor, gai-
nera, ez dut batere fres handirik
ukan; diskoa 25 euro kostatu zait.
Ez dut maite dena saldu behar
den mundu hori, non gauza gu-
ziek prezio bat duten. Nahiago
dut bizi txarragoa eta printzipioe-
kin hobeto izan. 
Ofiziokoak kexatuko zaizkizu.

Hobe! [irri karkailak]. Ulertzen
dut artista profesional batek bere
diskoak saltzea, baina ni ez naiz
profesionala. Ez dut horren beha-
rrik bizitzeko. Egun batez, behar-
bada.

«Diskoa egin dut
horrela sentitzen
baitut giroa geroan»

Mattin Perez, ‘Oihartzun’ b Musikagilea

‘Etorkizuna Ezeztatua Da’ bederatzi zatiko diskoa atera du Oihartzunek,
kitorik. Bandcamp, Spotify, Youtube eta halakoetan entzungai da.
Zientzia fikziozko ipuin bat balitz bezala pentsatu du diskoa buruan buru.

I.E.

«Ez dut maite dena saldu 
behar den mundu hori. 
Nahiago dut bizi txarragoa 
eta printzipioekin hobeto izan»
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