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Joanes Etxebarria Maule

D
enentzat tes-

tuinguru bera

izanik, ez da

etsipenik besta

batzordeetako

kideen hitze-

tan. Aurten hala gertatu da, eta

zer eginen zaio? Haatik, agerian

gelditu da bestak ezeztatzeak

ekarri duen sentimendu nagusia:

izan herri tipi ala handi, jende gu-

tiko bestak ala besta erraldoiak,

herriko bestek sekulako inpor-

tantzia dutela herritarren arteko

harreman sozialetarako.

Joan den astean eguraldi ezina-

go ona zen Barkoxeko bestetako

zikiroarentzat. Besta batzordeak

ez ditu zenbaki zehatzak, herrita-

rrentzat dohainik izaten baita eta

soilik kanpotik jiten direnak zen-

batuak baitira, baina 400 bat per-

tsona biltzen dira; aurten bat ere

ez. Ximun Pinque, batzordeko ki-

dea: «Ez da deus iragan, ez baike-

nuen dretxorik, besteek bezala.

Segur laguntzen duela asmatzeko

beharrezkoak direla, jendeek el-

kar ikusteko eta gazteen elkartze-

ko. Gauza bat ez delarik haboro,

hor dugu ikusten haren balioa».

Bestak ezeztatu beharrak «bi-

txi egiten du» Bidarrain ere,

Maule eta Uztaritzen bezala uztail

erditsutan ezin direlako egin, Ba-

ttitt Bidondoren erranetan. «Ba-

tzordean denak beldur ginen eri-

tasun horrekin, eta beldurrak

gaina hartu du», gehitu du. Jende

anitz erakartzen dute bestetara:

1.300 bat pertsona zikiroan eta

1.500 bat ebiakoitzeko kontzer-

tuetan. Baina kanpotik saldoan

heldu direnak ez dira bortxaz bes-

ten oinarrian, Bidondok argitu

duenaz: «Guretako herritarren

bestak dira lehenik. Urte guztiz

egiten dugu herritarren egun oso

bat, eta aurten ere nahi genuke

zerbait egin herritarrendako».

Programazioa prest zuten; ikusi

behar orain bera atxiki nahi du-

ten heldu den urteko.

Biarno eta Zuberoa arteko bi-

degurutzean, Eskiulako bestek

ere arrakasta gaitza dute: igande-

arekin 3.000 pertsona kurritzen

dira herriko karrika bakarrean

plantatzen diren ostatuetan. Ago-

rrilaren azken astean egiten dire-

nez, ez dute oraino deliberatu

ezeztatzea, baina Graxiana Casti-

llon besta batzordeburuaren iri-

tziz —ez dute oraino bilkurarik

egin—, ez dute «milaka pertsona

biltzen ahalko Eskiulan». Herri-

tarrak urtean zehar juntatzen ba-

dira ere, besten momentua zinez

berezia da: «Egiazki hilabete ba-

tez denak karrikan gara, dena

prestatzen ari. Boluntario guztiak

horra dira asteburu horretan la-

nean aritzera; bada truke bat za-

harren eta gazteen artean ez du-

guna bortxaz urtean zehar».

Bankako bestak beste hein ba-

tekoak dira: zikiroan 300-400

pertsona biltzen dituzte, EHZ fes-

tibalaren asteburu berean. Iñaki

Albistur besta batzordeko kideak

euskal «populuaren» izatearen-

tzat testuinguru hau arras berezia

dela azpimarratu du: «Beti mugi-

menduan gara, beti bizi! Ez dugu

ezagutzen erdi lo izate hori; beti

dinamikoak eta alaiak gara... Ez

gara usatuak halako egoera bate-

an bizitzera». Bankako gazteek

deus ofizialik baina beren arteko

zerbait egin nahi dute, bestarik

gabeko urtearen eztigarri. Ikusiko

dute zer, noiz eta nola egin, «ego-

eraren arabera». Dena den, herri-

tarrak dira galtzaile Albisturren

ustez ere: «Falta handi bat da he-

rriarentzat, eta ematen du triste-

zia giro bat, nostalgia bat». 

Baionako bestak, berriz, beste

planeta batean dira aipatu herrie-

kin konparatuz gero. Patxa plaza-

ko besta alternatiboen antolake-

tan ari den Zizpa gaztetxeko Unai

Arkauzen arabera, «bost egunez

Euskal Herriko bilgune bilaka-

tzen da Baiona» besta garaian.

Ekain hastapenean herriko etxe-

ko hautetsiak bilduko direnez

urrian zerbait antolatu edo ez de-

liberatzeko —Xingar Feriaren eta

Baionako besten arteko nahaske-

ta zerbait aipatzen da—, Arkauzek

dioenaz argi da Patxa plazakoek

ere parte hartu nahiko duketela:

«Hori entzun dugularik, erran

dugu argi eta garbi zerbait propo-

satuko genukeela gure ildotik:

nahi dugu absolutuki bermatu

besta alternatiboen eredu bat.

Erranen dutena entzunen dugu,

eta horren arabera gogoetatuko

dugu; ekarpen bat egin nahi dio-

gu Baionako eta Iparraldeko biz-

tanleriari».

Besta handienetan, herritarrak

bildu ezinaz gain, galtze ekono-

mikoa ere aipagai da, nola ez. Es-

kiulan bada, adibidez, ostatu bat

bestetan baizik irekitzen ez dena.

Baionan, besta garaia «hainbat

ostatu eta elkarterentzat urteko

momentu garrantzitsuena da»

Zizpako kideak dioenaz. Berdin

herri mugimenduarentzat: «Kol-

pe ekonomiko latza da. Dirua egi-

ten da Baionako bestetan, eta au-

togestioan den edozein ereduk

behar du dirua: diru horren bitar-

tez erosten da soinu materiala,

adibidez, aulki batzuk, mahai ba-

tzuk... Presoek ere segitzen dute

espetxean eta baldintza gogorre-

tan, eta bazkari batek —igandean

egiten da presoen aldeko bazkaria

Baionan— baliabide ekonomiko

ederrak ematen ditu presoen be-

harrei erantzuteko». 

Eskerik ez, harremanik ez
Herri anitzetan, bestak aitzin es-

kea ere egiten da, etxez etxe. Di-

rua biltzea da arrazoietarik bat,

baina ez nagusia, batzordeetako

gazteek diotenaz. Dirua bildu eta

bestetako eskuorria eramatearen

aitzakiarekin, herritarrak ezagu-

tzeko parada da interesgarriena

Pinqueren ustez: «Hasteko, gaz-

teendako zenbaitzuek ez dakite

non diren etxeak eta jendeak; or-

duan, abantaila da jendeak eza-

gutzeko. Jende xaharrak edo ez

direnak karrikara heltzen, horien

ezagutzeko, ikusteko... alegerata-

sun zerbait da». Bankan ere ber-

dintsu da, Albisturren iritziz:

«Hor ditugu ezagutzen herriko

etxeak; nik batzuk horri esker

ezagutu ditut. Harreman hori fal-

ta da, bai, hori segur!». Bidarrain,

auzo bakoitzean talde bat plantan

ezartzen dute, eta bizpahiru urte

oroz auzoz aldatzen. «Hola, za-

harrenek gazteak oro ezagutzen

dituzte emeki-emeki», argitu du

Bidondok. 

Eskiulako kasua desberdina

da, armadaren eraginez-edo 19

urte dituzten gazteak baizik ez

baitira eskean edo «obadakak»

egiten aritzen, hiru hilabetez. 500

biztanleko herrian guti dira

Banka, Bidarrai eta Barkoxe herriko bestarik gabe dira aurten;
Eskiula ere segur aski bai. Besta batzordeetako gazteek sekula
baino argiago dute herriko besten garrantzia zer heinetakoa
den herritarren arteko harremanetarako. Baiona desberdin
bada ere, Patxa plazan sentimendu bera dute.

Herritarrak noiz
bilduko esperoan

Bestetan bada truke bat
zaharren eta gazteen
artean ez duguna
bortxaz urtean zehar»
Graxiana Castillon
Eskiulako besta batzordeburua

«Beti mugimenduan
gara, beti bizi! Ez dugu
ezagutzen erdi lo izate
hori: beti dinamikoak
eta alaiak gara»
Iñaki Albistur
Bankako besta batzordeko kidea

«Herritarren bestak dira
lehenik. Urte guztiz
egiten dugu herritarren
egun oso bat, eta aurten
ere nahi genuke egin»
Battitt Bidondo
Bidarraiko besta batzordeko kidea

‘‘

Baionan besta balitz urrian,

baliteke Patxa plazakoek

ere zerbait antolatzea. BERRIA
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beraz, beste herrietan ez bezala,
usaian besta batzorde osoa abia-
tzen baita etxez etxeko ibilbidea
egitera. Baionan ere eskerik ez.
Eragileen arteko elkarlana dute

ardatz besta alternatiboek
(Patxondo peña, Zizpa gaztetxea,
Patxoki eta euskal presoen alde-
ko elkartea). Unai Arkauz:
«Urtean zehar Baionako gazte-

txearekin eta Baionako herri
mugimenduarekin defendatzen
ditugun balioak azaleratzeko eta
konkretizatzeko parada da besta,
bost egunez. Ez egitea pena da,

eta politikoki ere hutsune bat
utziko du».
Herri tipietan, Barkoxen beza-

la, «zaharrenetan batzuk ez dira
haboro bestetara joaten, gazteak

ez dituzte ezagutzen» ez bada
«obetakarik» egiten, Pinquek
argitzen duenaz. Bankan bestak
ezeztatu dituzte, baina eskea
oraino ez, eta «interesgarria iza-
ten ahalko da egitea», Albistu-
rren ustez, nahiz oraino ez duten
batzordean halakorik aipatu. 
Besta batzorde gehienetan ai-

patu dute berriz, testuingurua
egokia baldin bada, zerbait anto-
latzea udazkenean. Umorez har-
tzen du Bankako gazteak: «Pro-
blema da gauza anitz izanen dire-
la udazkenean; denek aipatzen
dute urrian egitea, baina urrian
badira lau aste bakarrik, eta jada-
nik aipatzen da Herri Urrats, Xin-
gar Feria eta jadanik data horie-
tan diren bestak». Ez zaie hain-
beste axola ekitaldi andana bat
udazkenean metatzea, gehienek
bereziki herritarrentzat antolatu-
ko bailukete zerbait antolatzeko-
tan. Battitt Bidondo bidarraitarra:
«Urte guztiz egiten dugu herrita-
rren egun oso bat, eta aurten ere
nahi genuke zerbait egin herrita-
rrendako». Ideia bera dute Bar-
koxen, Bankan eta Eskiulan ere.
Eskiulan ofizialki ez da oraino

hala, baina bestak ezeztatzea iza-
nen da segurrena. Baionarrak
dira oraingoz, herriko etxearen
borondateak aditzera ematen
duenaz, ohiko bestetatik hurbile-
ko formatu batez gozatu ahalko
direnak. Patxa plazan ere bai, az-
ken hamabi urteetan bezala, Ar-
kauzek adierazi duenaz: «Egia da
jende nahasketa handia sortzen
dugula: Euskal Herri osoko jen-
dea baina urtean zehar sobera gu-
rutzatzen ez den barnealdeko
jendea ere elkartzen dugu. Sozial-
ki, pentsatzen dut besta hauek eta
gure besta eredua ezinbestekoak
direla». 



Iñaki Etxeleku 

Biztanleria, langabezia, garraio-
ak, ekonomiaren harat-honatak,
hots, Euskal Herriko gizarteari
buruzko datu bilketa eta azterke-
ta lan sakona darama Gaindegia
behategiak anitz urte hauetan.
Bakarra ere baita Hego eta Ipar
Euskal Herriko datu ofizial guzien
biltzen, miatzen eta erakusten ari
dena, euskaraz. Itxura berriare-
kin eta antolaketa xeheagoarekin
apailatu du www.gaindegia.eus

haren ataria. «Euskal Herriaren
dimentsio sozioekonomiko na-
gusiak ezagutzera emateko plata-
forma berria» aurkeztu du
maiatz honetan.
Mapa antolaketa berriak eta in-

formazioaren eskuratzeko bide
aiseagoak pikoan eman nahi izan
ditu. «Gaindegiak bere baliabide-
ak berritzeari eta plataforma ba-
karrean bateratzeari ekin dio. Ha-
la, informazioaren antolaketa ar-
giagoa, irisgarriagoa eta intuitibo-

agoa bilatu du», dio plataforma-
ren sar-hitzean. Honetara sartzen
delarik, aurkezpenaz gain, gaika
joan daiteke xehetasunen bila.
Bederatzi atal kausitzen dira: Eli-
kadura eta lehen sektorea; Jar-
duera ekonomikoa eta kapitala;
Egitura ekonomikoa eta teknolo-

gia; Enplegua eta bizi baldintzak;
Mendekotasuna eta babes sozia-

la; Hezkuntza eta kultura; De-
mografia eta familia egitura;
Etxebizitza, garraioa eta azpiegi-

turak; eta Energia, klima eta in-

gurumena. 
Etxebizitza, garraioa eta azpie-

giturakatalean sartuz, konpara-
zione, artikulu orotarik atzeman
daiteke. Etxebizitza librearen
prezioa artikuluan, eman deza-
gun, diagrama bat agertzen da
Euskal Herriko hiri karioenen ar-
teko konparazio bat ematen due-
na. Karioena Biarritz dela ager-
tzen da; metro karratua 5.568 eu-
roan du. Ondotik heldu da Ange-
lu, 4.386 euroan metro karratua.

Donostia da hirugarren, 3.811 eu-
roan. Karioenetik merkeenera
doa diagrama. Merkeena Maule
da: metro karratua 973 euroan da
Zuberoako hiriburuan; Tutera eta
Eibarren ondotik. Agertzen diren
22 hirietako prezioen erdialdean
lerrokatuak dira: Durango, Irun
Portugalete, Galdakao... 
Atal bereko beste artikulu ba-

tek Euskal Herriko mapa batean
agertzen du «zerbitzuen eskura-
garritasuna». Eskualdeka, zenbat
kilometro egin behar den bana
beste zerbitzu batera heltzeko.

Mapa interaktiboa
Ekarpen nagusietarik bat da atal
bakoitzean erabil daitekeen Es-
kualdeen argazki sozioekonomi-

koamapa interaktiboa.
Eskualdeak aipatzen direlarik,

tokiko bizi eremuak dira: Bilbo
Handia deitzen den Bilboko hiri-
gunea; Durango eta inguruko he-
rrien arteko Durangaldea; Arga
deitu Iruñeko aldea. Ipar Euskal

Herriko eskualdeak, lehengo ha-
mar herri elkargoak dira, gaur
egungo Euskal Elkargoko poloak:
Zuberoa, Garazi-Baigorri, Iholdi-
Oztibarre, Amikuze, Bidaxune
eta Hazparneko lurraldeak, Erro-
bi, Errobi-Aturri, Hego Lapurdi
eta Euskal Kostaldea-Aturri. Sa-
gua ibiliz eskualdez eskualde, ho-
rien izena agertzen da, eta, klika-
tuz, eskualdeari buruzko datuak. 
Eskualdearen aurkezpen testu

labur bat irakur daiteke, horri bu-
ruzko azterketa bat ematen due-
na. Euskal Kostaldea-Aturri
(Baiona-Angelu-Biarritz-Bokale-
Bidarte) eskualdeari buruzkoak
honela dio izenburuan: «Ipar
Euskal Herriko dinamismoa xur-
gatzen duen lurraldea». Zehazten
du, gero, testuan: «Ipar Euskal
Herriko epizentro demografiko,
urbanistiko, ekonomiko eta poli-
tikoa da. Euskal Kostaldea-Atu-
rrik dinamika xurgatzaile argia
du Ipar Euskal Herri osoan gai-
nontzeko lurraldeen kaltetan.

Makrozefalia horrek dinamikota-
sun handia ematen dio eskualde-
ari, baina presio urbanistiko han-
dia da eta bertan kokatzen da Eus-
kal Herriko lurraren artifizializa-
zio-maila handiena...».
Testuaren azpiko aldean, doku-

mentu batzuk jaisten ahal dira or-
denagailura. Lehenbizikoa, hau-
tatu eskualdeari buruzko erre-
portaje bat, PDF formatuan. Eus-
kal Kostaldea-Aturriri buruzkoa
sei orrialdeko artikulu bat da, da-
tuak idazki batean esplikaturik
aztertzen dituena, argazki eta ma-
pak lagun. Taula bat ere badara-
ma berekin, eskualdea bera Eus-
kal Herri guziko egoerari konpa-
ratzen duena. Gisa berean, txos-
ten oso eta potoloagoa eskura dai-
teke Euskal Herri guzia lurraldez
lurralde aztertzen duena. 
Horien saihetsean, eskualdeari

buruzko datu zehatzak aurki dai-
tezke atalka: Lurralde egitura eta
ingurua; Jarduera ekonomikoa

eta enplegua; Kohesio soziala;
Metabolismo demografikoa. Ho-
riek, ikur batzuen bidez agertzen
dira, batetik bestera iragatea
errazten baitute. Azpiatalak badi-
tu atal bakoitzak. Lehenbizikoa-
rentzat, adibidez: Biztanleria
dentsitatea; Nekazaritza lurrak;
Lur artifizializatuaeta abar. Aski
da azpiatal bakoitzean klik egitea
mapan ager daitezen datuak. La-
borantza lurrentzat, kolore de-
gradazio batek erakusten du non
diren gehien eta non gutien. 
Hots, bada ikastekoa gaur

egungo Euskal Herriko argazki
sozioekonomiko horretan. Libre-
ki eta kitorik baliatzeko argitara-
tzen ditu datu horiek guziak Gain-
degiak, eta publiko zabalari zu-
zentzen: «Euskal Herria egunero-
koan bere eskuekin oratzen dute-
nen zerbitzura daude, izan ikasle,
irakasle, aktibista sozial edo eragi-
le ekonomiko, kazetari zein sindi-
kalista, eta oro har Euskal Herria-
ren garapen sozioekonomikoare-
kin interesatutakoentzat». 
Behategiak oroitarazten du,

bestalde, zergatik hain munta
handikoa zaion Euskal Herriari
halako ikusgarritasuna ematea
herri bakar eta oso gisa, bereziki
urte honen gisakoek ekarri zailta-
sun denboretan: «Euskal Herria
hamarkada batean bi astinaldi so-
zioekonomiko larri bizitzen ari
da. Garai zailak izaten dira Euskal
Herriak egitasmo sozioekonomi-
ko herrigilea behar duela uste du-
gunontzat. Urruneko adminis-
trazioek arreta guztia beregana-
tzen dute, eta beren erabakiekin
lurralde asimetriak areagotzen
dituzte. Badakigu, ordea, gure he-
rriaren geroa bertan egiten dugu-
nari estu-estu lotuta doala».

Euskal Herriko sozioekonomia

erraz aztertzeko euskal ataria

Gaindegia behategiak Euskal Herri guziko datu sozioekonomikoen plataforma berria
argitaratu du Interneten b Gizartearen ulertzeko aise erabil daitekeen tresna bat egin du

Gaindegiaren sozioekonomiari buruzko plataforma, haren atarian. GAINDEGIA
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Iñaki Etxeleku 

Kulturgileek beren lana —ogibidea
dutenentzat— edo zaletasunezko
abusagailuak ez dituzte usaian be-
zala egiten ahal konfinamendua
hasi zenaz geroztik, eta ez dakite
zuzen noiz arte hala izanen den.
Euskal Elkargoak lurraldeko kul-
tur arloaren berriz abiarazteko
plan bat iragarri du heldu den ikas-
turterako, eta galdetegi baten be-
tetzera deitu ditu kulturgile profe-
sionalak, haien beharren ezagu-
tzeko. Profesionalak bakarrik.
Ez da, haatik, osasun krisiak

sortu egoeragatik kultur negozio-
an sartuak direnen berehala la-
guntzea helburu bakarra. Epe lu-
zeagokoa dela dio Elkargoak be-
rak galdetegiaren aurkezpenean:
«Ipar Euskal Herrirako epe luze-
rako kultura proiektu partekatua
eraikitzeko prozesu parte hartzai-
le baten igurikan, Euskal Hirigune
Elkargoak galdeketa hau egin du,
zure egoera hobeki ezagutzeko».
Oroitaraziz eta zehaztuz nork
duen erantzuten ahal: «Galdeke-
ta hau Euskal Hirigune Elkargoa-
ren lurraldeko kultur eragile pro-

fesionalei zuzentzen zaie, hau da,
konpainia, musika talde, artista
eta teknikariei».
Epe luzeragoko lurralde kultu-

ra politika bat apailatzen ari dela
dio, eta araberako galderak jarri
ditu galdetegiaren 3. zatian.
«Euskal Elkargoak aurreikusten
du kultura jarduera suspertzeko
plan bat abiaraztea, bere lurralde-
ko artistei zuzendua. Plan honek
har ditzakeen formak aztertzen
ari da». Forma horiek zein izan
daitezkeen ulertzeko bidea ema-
ten dute 3. zatiko galderek berek:
«Programazio artistikorako la-
guntza plantan emateak interesa-
tzen zaitu? Tokiko artisten mugi-

kortasunerako laguntza plantan
emateak interesatzen zaitu? Sor-
kuntza leku bat zure esku ezartze-
ak interesatzen zaitu? Eskaera
publikoaren bidez artista-egileei
(arte bisualak) laguntzeak intere-
satzen zaitu?». 

Maiatzaren 31 arte eman zaie
kulturgile profesionalei datuak
eman eta galderei erantzuteko.

Amateurrak, kanpoan
Sortu denaz geroztik, berezko 
lurralderako kultur politika eta
norabide argirik ez du aurkeztu
Euskal Elkargoak. Hautuzko es-

kumena da kultura, bes-
te erakundeekin parte-
katua, gainera. Aurre-
kontua, hirigune elkargo
baten ahalen arabera,
ahulenetarik dauka.

Ikuskizun, egonaldi, eskola for-
makuntza, mediateka gertaka-
rien aldetik horraino egiten zena-
ren segida izan da Elkargo berria,
den mendrena emendaturik, eta
bereziki, lurralde osora zabaldu
komunikazioa.

Ipar Euskal Herrian kokatuak
diren ofizioko kulturgile gehien-
gehienak erdaraz ari direnez, on-
doriozta daiteke nagusiki ama-
teurrek egiten eta biziarazten du-
ten euskal kulturak leku guti
baizik ez duela izanen delako
«kultura jarduera suspertzeko
plan» horretan. Frantziak kultur
saila egituratzeko dituen irizpide-
en jarraipen hutsa, berria ez dena.
Uda honetan pastorala egiten

ahalko dea? Eta Ortzaizeko kabal-
kada? Herrietako bestetako kon-
tzertu, dantzaldi, kantaldiak?
Dantza emanaldiak? Altzürükü-
ko maskaradak geldituak izan di-
ra, baina horren kaltea ez da neur-
tuko. Zenbat dira herri kantari,
dantzari, soinulari, antzerkilari,
edergile, teknikari amateurrak
urte osoan kultur sorkuntzan da-

biltzanak, euskaraz? Zein dira
haien beharrak? Ez du iduri Eus-
kal Hirigune Elkargoaren kultur
politikaren berehalako xedeetan
direnik. 
Zuzendari berri baten bilatzeko

deia zabaldu duen Euskal Kultur
Erakundearen gain utziko ote da
euskal kulturaren diruz lagun-
tzea?
Herrietako bozen bigarren itzu-

lia egitekoa da oraindik —ekaina-
ren 28an—, eta horren ondotik ji-
nen dira Elkargoko kargu nagu-
sien izendatzeak. Horietan, gaur
egun Uztaritzeko auzapez Bruno
Karrerek betetzen duen kultur
sailaren ardura izanen duen he-
rriarteko hautetsia. Baita kultur
batzordeko herrietako hautetsi
ordezkariak ere. Ikustekoa izanen
da zein diren horien asmoak.

Kulturgile
amateurrik
gabeko plana
Euskal Elkargoak osasun krisitik ateratzeko
plan bat iragarri dio kultur munduari b Saileko
profesionalei galdetegi bat luzatu die

Sortzaile amateurrak ez dira sartzen Elkargoaren galdetegian —irudian, Aire Ahizpak kantuz ari—. BOB EDME

Kulturgile profesionalei
zuzendu zaie Euskal Elkargoa:
izan taula gainekoak, izan
artistak, izan administraziokoak
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Euskal preso politikoen aldeko
elkarretaratzeak eginen dituzte gaur

BAIONA b«Euskal preso politikoek pairatzen dituzten salbuespeneko

neurriak salatzeko eta euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko» el-

karretaratzeak eginen dituzte gaur, 19:00etan, ondoko herrietan:

Baionan, Biarritzen, Donibane Garazin, Donibane Lohizunen, Hen-

daian, Kanbon, Urruñan, Uztaritzen. «Kezka handiz bizi izan ditugu

kartzeletatik jasotako berriak azken asteetan: Josu Urrutikoetxea, Ja-

kes Esnal, Patxi Ruiz, eta azkena aste honetan jakin izan duguna, Julen

Atxurrak buruko isuri bat izan duela», adierazi du Ipar Euskal Herri-

ko Elkartasuna ekimenak.

Irudia b Baiona

Etorkinak erregularizatzeko galdea
Etorkinekin elkartea Herve Jonathan Baionako suprefetarekin bildu zen asteartean, estatuak etorkinak erregu-

lariza ditzan galdegiteko. «Egonaldi baimenik ez dutenez, lana, bizitegia, laguntza sozialak, hezkuntza eta hain-

bat oinarrizko eskubide sozialik gabe gelditzen dira» etorkinak, eta «osasun egoerak pairatzen duten prekari-

tatea emendatzen du», adierazi zuen Dominika Dagerre elkarteko kideak. Suprefetak «entzun gaitu, baina ez

du gure iritziarekin bat egiten», zioen Stephanie Driolletek, beste elkarte kide batek. GUILLAUME FAUVEAU
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Iñaki Etxeleku 

Usaian, udaberri guziz antolatzen
du errugbiaren Gaupasa Mendi-
tarrak-Baztan errugbi taldeak
(BRT). 2004. urteaz geroz egiten
da faltarik gabe, Larraintzarko
frontoian, eta Baztango gazteria-
ren ekitaldi nagusietarik bat bila-
katu da. Horrez gain, BRTrentzat
diru iturri handiena da, Baztan-
darren Biltzarreko muntatzen
duen ostatuaz gain. Helburu argia
du autofinantzaketa eginahal ho-
rrek: errugbian aritu nahi duen
orok parada izan dezan dirua tra-
ba izan gabe.
Gaupasa besta baino aise lehe-

nagokoa da, haatik, Baztango
errugbi taldea. 1978an sortu zuten
errugbian aritzeko gogoa zuten
tokiko gazte batzuek. Antton Ha-
rispe taldera sartu diren azkene-
tarik da. Sortzez Paristarra da, eta
han handitu zen. Egun batez,
etorkira, aitaren sorterrira bizi-
tzera jiteko deliberoa hartu zuen,
eta euskara ikasi. Aitaren herrian,
Amaiurren finkatu arte. Parisen
errugbian ari izana zen, eta bere-
hala sartu zen laguntzaile BRTn.
Gaur egun, zuzendaritza taldean
da. Duela 42 urte gauzak nola
abiatu ziren kontatu du: «Leka-
rozko institutuko ikasleengandik
sortu zen, batez ere; baita Xabier
Soubelet lohizundarrarengandik
ere. Zituen kontaktuekin lagun-
du zituen ikasle horiek. Horrela
sortu zen Baztan errugbi taldea».
Arizkunen egoitza bat duen Xa-
bier Soubelet idazle eta margola-
riak, beraz, errugbi talde ezaguna
duen hego Lapurdiko hirikoak
junta egin zuen. 
Ahal bezalako hastapenak izan

ziren. Baztanen ez baitzen errug-
bi zelairik, ordu hartako jokala-
riak Hernaniraino joaten ziren
partiden jokatzera. «Gero,
Araiozko San Martin eskolan egin
zen zelai bat, eta han aritu ziren.
Ondoren, 1990. urtetik aitzina,
Lekarozen». Geroztik, bere
errugbi zelaia Lekarozen du
BRTk. 
Lehen belaunaldiak, neke bada

neke, kasik hogei urtez iraun
zuen, 1997 arte. «Azkenean, ibar
honetan kirol ezezaguna zen
errugbia. Jokatzen hasten zire-
nak maiz joaten ziren ikasketen
edo lan egitera kanpora, eta
entrenatzaile lanak egiteko nor-
bait ere falta zen», esplikatu du
Harispek. «1994an, Michel Serre
anhauztarra etorri zen BRTren
trebatzera». Donibane Garazi eta
Baigorriren artean US Nafarroa
sortu baino lehen, hiri bakoitzak
bere taldea zuen garaikoa da

Serre. Izpegiko lepoa gainditu
zuen, beraz, ofizioz mugazain
izan zenak, baztandarren treba-
tzeko. «Hari esker, taldeak lortu
zuen Nafarroako azpitxapeldun
izatea. Baina jende gutxi zegoe-
nez, utzi behar izan zuen; maila
apaldu zen, taldea desagertu arte,
1997an». 
Hiru urte berantago, 2000.

urtean, Baztango lagun batzuek
berriz muntatu zuten taldea,
Ultzamako kirolari batzuekin eta
Iruñean bizi ziren beste batzue-
kin. Ez baitziren bakarrik baztan-
darrak biltzen, izen berria gehitu
zioten BRTri: Menditarrak. «Bar-
neratzeko taldean hasi ziren
Iruñeko, Ultzamako eta inguru-
ko jendeak: Malerreka, Bortziri,

Sunbillakoak». Garazi eta Baigo-
rriren arteko bat egitea laster eto-
rri zen, eta izan zuen ondorio zer-
bait. «Sortu zuten US Nafarroa
talde berritik kanpo gelditu ziren
jokalari batzuk, eta etorri ziren
Baztan alderat. Baigorritik Peio
Juantorena eta Patxi Bidart etorri
ziren; baina beste herrietarik ere
bai: Kanbotik, Iban Mujika, eta
uztariztar pare bat». Urte onak
izan zirela dio Harispek. 
Maila bat atxiki nahiz, beti Ipar

Euskal Herrira jo du BRTk entre-
natzaile bila. «2006an etorri zen
Jean Bordagarai, Biarritz Olympi-
quen aritutakoa. Bi denboraldiz
egon zen. Harekin etorri zen
Azkaineko jokalari ohi bat: Kiki
Hiribarren. Gaur egun, Donibane

Lohizuneko Olinpiko taldean
ibiltzen da». Funtsean, harrema-
na atxiki du Hiribarrenek baz-
tandarrekin, joan den urtarrila-
ren hatsarrean adiskidantzazko
partida bat jokatu baitzuen BRTk,
Donibane Lohizuneko 20 urtez
petikoen kontra, prestaketa gisa.
«Baztango errugbi taldeak beti
atxiki ditu harremanak Iparral-
dearekin. Izan ditugu jokalari
pare bat, 18 urtekoak, hemen hel-
duen taldean ari zirenak, eta
hemengo denboraldia goiz buka-
tzen zenez, US Nafarroara joaten
zirenak jokatzera hango gazte
taldearekin, Reichel mailan». 
Ipar Euskal Herritik etorri

diren trebatzaile eta jokalarien-
tzat ez zen bakarrik errugbian

segitzeko parada Lekarozera
etortzea. Giro batek xarmatu ere
dituela dio Harispek. «Hau da
gure berezitasuna: ez dugu egitu-
ra arras antolaturik; dena egiten
da lehen bezala. Ez dago lehenda-
karirik, diruzainik... Dena egiten
dugu auzolanean. Iparraldeko
jende anitzi gustatzen zaio men-
talitate hori». Horiek horrela,
autonomia zerbait erdietsi du
BRTk, azken hamar urte hauetan
tokiko trebatzaileekin ari baita.

Geroa jokoan
Orotarat, 70 bat jokalari ibiltzen
dira BRT-Menditarrak taldean. 35
helduen taldean, zortzi gazteetan,
hamar bat artekoetan, eta errugbi
eskolako haurrak. Helduen tal-
dea Euskal Ligako bigarren mai-
lan ari da Euskal Herriko beste lu-
rraldeetako taldeekin.
Baina hara. COVID-19a etorri

da, eta Baztandarren Biltzarrik,
Elizondoko bestarik eta Larrain-
tzarko Gaupasarik gabe gelditu
da errugbi taldea. Zituen diru itu-
rriak oro galdu ditu. «Filosofia
hau dugu Baztanen: jolastu nahi
duenak jolastuko duela, eta ez
bakarrik ordaintzeko ahala due-
nak. Lizentzia prezioa anitz igo
denez asurantzekin, hori traba ez
izateko erabaki zen jokalariek
ezer ez ordaintzea, baina urtean
zehar antolatzen ditugun ekitaldi
guzietan parte hartzea, auzolane-
an». Kinka ekonomiko gaiztoan
utzi du aurtengo egoerak, ondo-
rioz, eta aterabide bat atzeman
behar izan du BRTk. Horregatik
du zozketa berezia antolatu. Bi
sari nagusirekin. Kubara bidaia-
tzeko bi txartel, eta motozerra eta
belar mozteko mekanika.
Talde xumea da BRT errugbi

taldea, baina ari da doi bat ezagu-
na izaten inguruetan. «Hemen
kirol nagusiak futbola, eskuba-
loia eta pilota dira. Gu gara azke-
nak. Baina, Gaupasari esker,
errugbia ezagutarazten dugu.
Gero eta haur gehiago ditugu
errugbi eskolan». Euskal giroan
ibiltzen da taldea, bestalde.
Harispe: «Batez ere talde euskal-
duna dugu. Bizpahiru erdaldun
badira, baina, euskara pixka bat
dakitenez, ulertzen dute». 
Errugbia denen eskura atxiki-

tzeko, diru erronkari buru egin
behar dio orain Baztango errugbi
taldeak, heldu den urtean besten
antolatzen berriz hasteko artean.

Ekonomikoki irauteko,
Baztango errugbi taldeak
zozketa bat antolatu du 
BRT-Menditarrak Lekarozko errugbi taldeak bere urteroko Gaupasa
ez du antolatu ahal izan COVID-19a dela kausa b Diru iturri berria
bilatu du errugbia kitorik eskaintzeko filosofiarekin jarraitzeko

Baztango Errugbi Taldea-Menditarrak helduen taldeko jokalariak. BRT-MENDITARRAK
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