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Iñaki Etxeleku Baiona

Ekainean zabaldu duen eskuorri
batean, CGT sindikatuko trenbi-
deetako ordezkaritzak dio «aitzi-
namendu garrantzitsuak» erdie-
tsi dituela Garazi eta Baiona arte-
ko trenetan astelehen honetaz ge-
roztik (uztailaren 4a). Mediabask

eta Sud Ouestkazetek berriz har-
tu dituzte sindikatuaren hitzak,
eta hala dio: «Azken hilabeteetan
segitu dugu lanean Eskualde
Kontseiluarekin eta tokiko haute-
tsiekin Donibane Garaziko goize-
tako hutsunearen betetzeko;
Kanbo eta Donibane Garazi arte-
an tenore basamortu bat bai-
tzen».
Hitz hauen irakurtzeak sutan

jarri du Thomas Giacomini LAB
sindikatuko trenbide langilea.
2008tik lan egiten du Donibane
Garazi eta Baiona arteko trenbi-
dean. Luzaz borrokatu da Akita-
nia-Berriko eta Euskal Elkargoko
Mugikortasunen Sindikatuko or-

dezkariekin Garazi eta Baiona ar-
teko trenak berriz emenda zitza-
ten, eta tenore egokietan jarriz
ekarpen hobea egina izan zedin
Kanbo eta Baionarekiko loture-
tan. Proposamen bat landu zuen
iaz. CGTko ordezkariek bat egin
zuten orduan honekin, baina, ge-
roztik, erakunde publikoek beren
eskaintza ezarria dute plantan
iazko abendutik, eta tren gehiago
ezarriz Kanbo eta Baiona artean.
Giacomini gehien haserretu

duena da erratea astelehenetik
hasi den bosgarren joan-jina ai-
tzinamendua dela. «Bost joan-jin
horiek ez dira berrikuntza; gauza
zahar bat berri gisa saldu dute».
Alabaina, aspalditik ezagutzen du
trenbidea LABeko ordezkariak:
«Badu hamabi urte, udan, bost
joan-jin badirela Donibane Gara-
zi eta Baiona artean». Udatiarrek,
eta bereziki, Donejakuerako bei-
lariek baliatzen duten trena da.
Erran behar da Giacomini eta ha-
ren lankideak zazpi eginahalak

egin zituztela Donibane Garaziko
junta azkartua izan zedin: «Hain
zuzen, trenbide horren garatzeko
borrokan ibili ginelarik hori zen
helburua: bosgarren bidaia ho-
rren ukaitea» urte osoan. Ez ba-
karrik udako bi hilabete horietan. 

CGTren agirian engainu bat be-
zala ikusi du, ez baitute zehaztu
agorriletik goiti berriz ere galdu-
ko dela bosgarren bidaia. «Ez du-
tenez eperik aipatzen, iduri luke
bosgarren bidaia betiko dela; alta,
agorrilaren 31n lau joan-jinetara
itzuliko gara». Horren baiezta-

tzeko aski da Akitania-Berriko
TER erreserba egiteko Internet
atarira joatea. Tenoreak eta trafi-
koaatalean sartuz, Donibane Ga-
razi eta Baiona arteko ordutegi
taulak deskargatzen ahal dira.
Ordutegietarik bat 2020ko uztai-
laren 4tik agorrilaren 30 artekoa
da. Bestea, 2020ko agorrilaren
31tik abenduaren 12ra artekoa.
Bigarren horretan ikusten da lau
tren baizik ez direla izanen Doni-
bane Garazitik Baionara, buruile-
tik harat. «Egia hori badakite
CGTkoek; beraz, gezurretan ari
dira». 
Beste «gezur» bat ikusi du ko-

munikazio berean: delako bost
joan-jinez gain, Kanbo eta Baiona
artean beste hiru izanen direla
baitiote. Ordutegi taulan, alta, ba-
karra agertzen da. «Hamasei tren
baziren Kanborekin loturik uda-
ko ordutegia aitzin. Orain, ez dira
hamabi tren baizik; eta erraten
digute beti hamasei badirela, bai-
tiote [Garazirekin] bost joan-jin

badirela, gehi, hiru joan-jin Kan-
borekin». Tenore taulan, Kanbo-
tik Baionara agertzen dena
13:39an abiatzen dena da. 
Bizkitartean, Giacomini ados

da gauza ona dela bosgarren tren
hori goizeko bederatzietakoa iza-
tea, Bordelerako AHTarekin lotu-
ra egitea ahalbidetzen duelako.
Bai, baina hara, lehen urte osokoa
zen: «Tren horren itzulera aitzi-
namendu argia da, baina arazoa
da Eskualdeak eta Mugikortasu-
nen Sindikatuak 2019ko aben-
duan kendu zutela urteko hamar
hilabetetan. Tenore historiko eta
garrantzizkoa zelarik bidaiarien-
tzat».

Eskaintza berriez dudak
Euskal Elkargoa eta Akitania-Be-
rria dena laudorio ziren, Kanbo
eta Baiona arteko trenak emen-
datu zituztelakoan, baizik eta
jendeak parada gehiago izanen
zuela lanera joateko garraio pu-
blikoa dela medio. LABek salatu
zuen hobeki egin zitekeela, ordu-
tegi egokiago batekin, eta bere
proposamena egin zien. Beste bat
da hautatua izan zena eta aben-
dutik indarrean dena.
Alabaina, osagarri krisiak gau-

zak zangoz gora ezarri ditu tre-
nezko garraioarentzat ere. Horiek
horrela, eskaintza berria bidean
egon zen abendutik martxora.
Etxetik lanera joateko bakarra da
jende batzuentzat erabilgarri izan
daitekeena, Giacominiren ustez:
«Heltzen zara Baionara 08:47an;
lana hasten baduzu 09:00etan
edo 09:30ean, ongi da. Baina,
10:40koak, 13:39koak eta 15:12ko-
ak, [Kanbotik abiatuz] eguneko
trenak dira; nor ibiliko da tren ho-
rietan neguan? Arras guti». Fun-
tsean, behaketa eta azterketa la-
nak egin zituen, hastapen hartako
asteetan. «Hamar bat aldiz kon-
tatu dut zenbat bidaiari bazen
arratsalde hastapenetan: zero.
Nehor ez zen. Ez dira lanerako tre-
nak, jakina da. Gainerat, COVID
gaitzarekin... jendeek ez dituzte
garraio publikoak erabili». 
Martxoko herrietako bozen le-

hen itzuliko kanpaina baliatu
zuen LABek, Errobi isurialdeko
auzapez eta hautagaien hunkitze-
ko, ez zezaten ahultzera utz Doni-
bane Garazirekiko junta. Nehork
ez dituenez dudan ezarri Eskual-
dearen eta Mugikortasunen Sin-
dikatuak egin hautuak, gauzak
horretan utzi ditu Giacominik,
etsiturik. «Herrietako bozen kan-
paina denboran errana genuen:
‘Inguruko auzapez bakarra ez ba-
da guregana heldu, amore ema-
nen dugu’. Haatik, gezurrak iza-
nen diren aldikal ihardukiko
dut». Hortik, aste honetakoa.

Zaharrak berri Donibane Garazi

eta Baiona arteko trenbidean

CGT sindikatuak komunikatu du berriki bosgarren trena lortu zuela aste honetatik goiti
b LABeko Thomas Giacominik salatu du ez dela lorpena, uda guziz baitira bost irail arte

Thomas Giacomini 2019ko urtarrilean erakundeek bazter utzi zuten ordutegi proposamena egiten. Hain zuzen 09:00etako trenaren aukera ageri da. BOB EDME

Bost joan-jin horiek ez
dira berrikuntza; gauza
zahar bat berri gisa saldu
dute. Badu hamabi urte,
udan, bost badirela»
Thomas Giacomini
Trenbideetako langilea (LAB)
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Iñaki Etxeleku Baiona

Belaunaldi berria sartua da BIL
Baionako Ikastolen Laguntzaile-
ak taldean. Euskarazko jardunak
eskaintzen dituzten elkarteen fo-
roa antolatuko du, lehen aldikoz,
irailaren 5ean, Bernat Etxepare li-
zeoaren barneetan. Herrixkadei-
tu du foroa. Baionako Oihana eta
Hiriondo ikastolen sustatzeaz ha-
ratago, asmoa da «euskaraz ari-
tzeko parada proposatzen duten
elkarteak hobeki ezagutzeko egu-
na» bilakatzea. Hori, eta besta gi-
roan iragatea eguna. 

Oihana ikastolako buraso da
Lucile Darrigrand baionarra.
Gaur egungo Baionan euskarari
ikusgarritasun gehiagoren ema-
teko beharra azpimarratu du.
«Helburua, beti bezala, diru itu-
rrien xerkatzea da, baina ez hori
bakarrik; euskararen presentzia
erakustea ere bada. Baionan bi
ikastola badirela eta kultura mai-
lan hor garela, euskal kultura ba-
dela». 
Ikastolentzat diru iturri berriak

bilatu nahi ditu BILek. Azken ur-
teetan, Baionako besten denbo-
ran Jacques Portes plazan saldu

taloak zituen iturri garrantzitsue-
tan, baita Herri Urrats ere; eta, iaz-
tik, Jean Dauger kirol zelaiko
errugbi partidetan atxiki talo ma-
haia. Ekitaldi xumeagoetan ere
parte hartzen dute Baionako ikas-
toletako burasoek, hala nola tal-
dekako Xilabaren karietara gazte-
txean izan diren saioetan, edo
Lauga gelan izan zen Baloreak tal-
dearen kontzertuan. Bestalde,
Atalante zinema gelak antolatu
Rencontres sur les Docks doku-
mental jaialdira ere badoaz. Joan
den urtean, berriz, lehentze San-
tizpiritu auzoko Bodegak bestan.

«Kristoren arrakasta izan zen Bo-
degetan; jende anitz bazen. Ho-
rien helburua da Santizpirituko
elkarteen gomitatzea —dozena bat
elkarte baginen— ; bakoitzak jate-
ko plater bat egin behar zuen lau
euroan».

Besta giroan
Euskarazko jardunak egiten eta
egin nahi lituzketen elkarte doi
bat gehiago bada Baionako hiri-
gunean, eta halaber haurrentzat
euskaraz aritzeko lekuak bilatzen
dituzten burasoak. Elkarren berri
har dezaten nahi dute Herrixka-

ren antolatzaileek. Darrigrand:
«Helburua da euskara sustatzea
eta Baiona inguruko elkarteak eta
familiak harremanetan ezartzea,
ikus dezaten zer proposatua den
euskaraz. Gero eta elkarte gehia-
go dira gauzak euskaraz proposa-
tzen dituztenak, baina jendeak ez
dira jakinean». Elkarte batzuk
ohartuak baitira euskarazko jar-
dunak proposatzen dituztelarik
izen emate guti badela. «Eta bul-
tzatzea ere euskaldunik ez duten
elkarteak; erakutsiz euskaldun
bat hartzen badute haur gehiago
jinen zaizkiela».
Mintzalasai egitasmoak orain

arte egin duen lana oinarri sendoa
izan zaie BIL taldekoei euskaraz-
ko jardunak eskaintzen dituzten
elkarteen zerrendatzeko. Urru-
nago joan eta zerrendaren osatze-
ko, burasoen sarea gehitu nahi
diote. «Guk ere ikastoletan sare
bat badugu. Buraso guziei igorri-
ko diegu mezua beste elkarte ba-
tzuk ezagutzen badituzte harre-
manetan ezartzeko». 
Goizeko hamarretan hasiko da

Herrixka familientzat. Elkarte ba-
koitzak bere eskaintzak aurkez-
tuko ditu eta batzuek tailerrak
eramanen: musika, arte plastiko-
ak, ipuin kontaketa... Puzgarriak
plantan emanen dituzte haurren
jostagai. «Gure asmoa da jendea
egonaraztea, eta besta giroan ira-
gatea». Aperitifa alaitua pentsa-
tua dute eguerdiko, eta jan eta
edanak jarraitzeko. Haurrez gain,
helduen biltzeko eguna izatea go-
goko lukete antolatzaileek.
«18:00etan kontzertua izanen da.
Oihana ikastolan sartu diren bu-
rasoetan baditugu musikari anitz.
Sortu dute kolektibo bat eta badu
urte bat ari direla errepikatzen;
biziki bero dira eta kontzertu han-
di bat eginen dute». 
Irailaren 5ean, Herrixka foroak

10:00etan irekiko ditu ateak. Ez
da aurten gelditzekoa BIL taldea:
«Lehen urtea da, eta ondoko ur-
teetan berritu nahi dugu; [ikas-
turte] sartzeko ekitaldi nagusi bat
bilaka dadin nahi genuke».

Euskarazko jardunen elkarte foroa
sortu dute Baionako ikastolek
Irailaren 5ean iraganen da Herrixka, Baionako ikastoletako burasoek antolatu lehen elkarte foroa

Baionako Oihana ikastolako haurrak. Baiona iparreko Oihana eta Polo auzoko Hiriondo ikastoletako burasoek antolatu dute foroa. SYLVAIN SENCRISTO
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Kanboko bidea

Maignon itzulgunea - 64100 BAIONA

Joanes Etxebarria

A
rtista handi
bat agertuko
da galeria tipi
batean. Doi-
doia 25 metro
karratu dituen

erakusgela da Arte Bidea, Ziburu-
ko erdialdean, baina haren sor-
tzaileetan den Pierre Bidegainek

dioenaz, hasia da ezaguna izaten
«artista handiak» bertaratzen
direlako. Duela bi urte sortu zen
galeria horretan, sasoika egiten
dira erakusketak, martxotik eta
urrira gehienetan, eta urte hon-
darrean erakusketa kolektibo ba-
tekin bururatu. Konfinamen-
duak atzeratu duen sasoi berri
honetan, Zumeta zendu berria-
ren obrak izanen dira ikusgai. 

Jose Luis Zumetak iaz bisitatu
zuen Ziburuko galeria, han zer-
bait egiteko manera bazenetz
ikusteko. Artista usurbildarraren
obra, alta, handitasunagatik eza-
guna da; handitasuna tamainan
ere. Lehen bisita horretan izan zen
Usoa Zumeta haren alaba ere:
«Iaz hitz egin genuen Pierre eta
Anne-Marierekin [Bidegain], eta
gogoz zeuden zerbait egiteko.
Erakustokia ikusi genuen, eta ai-
tak erabaki zuen baietz, egitea, eta
buru-belarri jarri zen lan horre-
tan». Handia ezin txikian sartu,
eta bere ibilbidean «batere ohi-
koa» ez den formatu txikian mar-
gotzen hasi zen espresuki Ziburun
erakusteko. «Gogoan izanen dut
beti erran zigula plazer handia

hartu zuela formatu txikiak egite-
an, uste zuen arren ez zela hala
izanen», dio Pierre Bidegainek. 

Konfinamendua aitzin ukan
zuen galeriako eramaile den biko-
teak Usurbilgo galeriara joateko
deia, margolariaren obretatik
hautu bat egitera joateko. «Harri-
dura alimalekoa zen, eta horrega-
tik da erakusketa existitzen», dio
Bidegainek, berriz ere ezohiko
formatu «txikia» aipatzean.
Maiatzean egitekoa zen erakus-
keta, baina artista apirilean zendu
zen. 

Familiak erakusketarekin ai-
tzina segitzea erabaki du haatik,
Usoa Zumetak argitu duenaz:
«Azkenean, gure erabakia izan
da hor egitea, baina berak nahiko

zuen seguru. Ilusio handiz egon
da horretan lanean». 

Omenaldirik hoberena

Maiatzean ezin zen, beraz, era-
kusketa egin, baina dena prest
zen. Margolari ezagunaren herio-
tzak oihartzuna ukan zuen, nola
ez, hedabideetan ere. Baina ome-
naldirik hoberena haren lanak
«erakustea eta zabaltzea» da, ha-
ren alabaren ustez, «zalantzarik
gabe». Haren heriotzaren berria
hedatu ondotik, omenaldi tes-
tuak anitz izan dira prentsan, bai-
na irri artean aipatzen du Usoa
Zumetak bere aitarena izan daite-
keen ihardukitzea: «Esango zuen
esajeratu batzuk garela hainbeste
gauza egiteagatik».

Arte Bidea Ziburuko arte galerian Zumetaren erakusketa bat izanen da uztailaren 18tik irailaren 6ra.
Artistak erakusgela bisitatu ondotik lan egin zuen erakusketa horretarako. Joan den apirilean zendu
zen, baina haren senideek erabaki dute halere egitea, Jose Luis Zumetak «hala nahi zukeelako».

Zumetaren koloreak, Ziburura

Arte Bidea galeria, Ziburuko

erdigunean. ANGELA MEJIAS
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Uztailaren 18tik irailaren 6ra
ikusten ahalko diren margolanak
hogei dira: hiru tamaina handi eta
ertainekoak, lau guaxearekin pa-
perean eginak, eta beste hamahi-
ru formatu txikikoak —50x70
zentimetroko formatua txikia zen
Zumetarentzat—. Formatuz alda-
tzea hala izan bada, bere alabaren
erranetan erakusketarako pre-
seski margotzea ohiko prozesua
izan da bere aitaren ibilbidean . 
Bere aitaren lana hitzetan des-

kribatzeko zailtasunak agerikoak
dira, ez baitu balio —adibidez—
galdetzeak zein den laster haste-
koa den erakusketaren tematika.
Usoa Zumeta: «Ez du tematika
zehatz bat, ez kasu honetan eta ez
orokorrean. Egin izan ditu gauza
konkretuagoak gai baten ingu-
ruan, baina beti lanean hasi eta
koadroak eramaten zuen lekura
joaten zen. Ez zuen aurreikuspe-
nik normalean». Ulertzen da
margolanen deskribapenean ez
sobera luzatzea «pinturan litera-
tura gehiegi» sartzen dela pen-
tsatzen zuen artistaren alabaren-
tzat. 
Ikuslearen begirada ez bidera-

tzeko ere, bestalde, azken urte lu-
zeetako obrak izenbururik gabe-
koak direla oroitarazi du haren
alabak: «Ez zuen izenburua jarri
nahi, zeren begirada, nolabait,
jada bideratuta dago. Jartzen ba-
dugu Zuhaitz urdina,denak ari-
ko dira ikusten zein den zuhaitz
urdina. Nahi zuen denek libre
ikustea». Eragin artistikoez gal-
detzea ere jokoz kanpo suerta dai-
teke: «Asko irakurtzen zuen. Ba-
zituen bere margolari kuttunak,
baina lanean hasten zenerako ez
zuen ezer konkretua».
Gaur mugimenduaren sortzai-

leen artean izan zen Jose Luis Zu-
meta 60ko hamarkadan, beste
artista batzuekin: Amable Arias,
Rafael Ruiz Balerdi, Nestor Baste-
rretxea, Eduardo Txillida, Remi-
gio Mendiburu, Jorge Oteiza eta
Jose Antonio Sistiagarekin. Azken
horren lana izanen da, hain zu-
zen, Arte Bidea galerian Zumeta-
ren erakusketa bukatzean eraku-
tsiko dena. «Zumeta eta Sistiaga-
ren erakusketekin, Arte Bidea
galeria txikiak Gaur taldeko az-
ken bi artistak erakutsiko ditu».
Harro da Bidegain.

Handiak txikian
Apal mintzo bada ere, Anne-Ma-
rie Bidegainekin batean Arte Bi-
dea sortu duenak harro zerrenda-
tzen ditu galerian erakusketak
egin dituzten artisten izenak:
Koldobika Jauregi, Ugarte, Zu-
gasti, Christine Etxebers (Kanbo),
Gonzalo Etxebarria, Julia Otxoa-
ren sorkuntza grafikoak, Iker Va-

lle... Ezagunak eta ez hain ezagu-
nak. Hori dute nahia, hain zuzen,
Pierre Bidegainek dioenaz. Hori,
eta muga gainditzea: «Arte garai-
kidea erakusteko ez zen deus, eta
bereziki markatu ninduen Ipar

eta Hego Euskal Herriaren artean
muga bazela eta alde batean ez zi-
rela bestaldeko artistak ezagu-
tzen. Bien arteko lotura egitea ge-
nuen ideia».
Duela bi urte hasi abentura

bide onetik doa galeristaren ara-
bera, bisitariak jiten baitira eta
ekonomikoki ere bideragarria
baita. 2014ko azaroan Jose Luis
Zumetak BERRIAn egin adierazpe-
nen artean, alta, zera irakur zite-
keen: «Inori ez zaio interesatzen
pintura, edo oso jende gutxiri».

Baina, Bidegainen ustez, «arteak
denak laguntzen gaitu bizitzen;
natura bezalakoa da: beharrez-
koa zaigu bizitzeko. Denek ho-
rren beharra dugu, unibertsala
den zerbait behar dugu». Onar-

tzen du, halere, galeriara
sartzera jende anitz ez
dela ausartzen, baina
iduri zaio «deskonexio
bat badela baina ez larria;
ohitura istorio da: ez gara
ohituak artea ikustera jo-
atera». Ez da hain larria
haren ustez, Ziburun bi
berina handi baitituzte
karrikan, eta berinatik
begira hasirik azkenean
jende anitz sartzen dela
ikusten baitu. 
Arte Bidearen arrakas-

taz galdeturik, arte garai-
kidean kasik beren «zu-

zendari artistikoak» diren Michel
eta Ines de Jauregiberri aipatzen
ditu erakusgelaren arduradunak,
artisten munduan haiei esker sar-
tu baitziren. Urte bakoitz soilik
lau erakusketa antolatzen dituzte,
artista bakoitzaren lanak luzaz
uzteko gisan. Zumetaren erakus-
keta bukatzean Sistiagarena hasi-
ko da, baina, ondotik, hain ezagu-
nak ez diren bi artistarenak, kon-
finamenduaren ondorioz gibela-
tuak izan direnak: Marijose Re-
kalde eta Joxan Izarenak. 

J. Etxebarria

Haren lanak agerian uzten duena
aipatzen zuten apirilean argitara-
tu ziren testu gehienek: kolorea.
BERRIAegunkarian joan den apiri-
laren 24an agertu artikulu bate-
an, Jose Luis Zumetaren beraren
hitzak hartu zituen abiapuntu
Ainhoa Sarasolak, 2002an New
Yorken erakusketa bat estreinatu
aitzin Euskaldunon Egunkaria-n
agertuak: «Kolorea da hasiera.
Horretan oinarriturik egiten dut
koadroa. Kolorea emozioen eta
sentipenen alderdia da. Figurak,
irudiak, han edo hemen, dena da
koloreak agindu bezalakoa, koa-
droak eskatu bezalakoa».
2014an Iñigo Astizek ere elka-

rrizketatu zuen artista, eta apiri-
lean berriz azaleratu zituen Zu-
metaren hitzak: «Ekintzako pin-
tura da nirea, eta ni ekintzako
pintorea. Gogoeta dago beti, bai-
na gehiago naiz ekintzakoa pen-
tsamendukoa baino». Itziar
Ugarte Irizar kazetaria, berriz,
Fernando Golvano EHUko ira-
kasle eta arte kritikariarengana
joan zen Zumetaren aipamen
xerka: «Disidentziaren formak
ziren harenak, kanon kontserba-
doreari aurre egitea disidentzia
egiteko modu bat baitzen. Pintu-
ra zerbait bizia zen harentzat, au-
rretiazko ideiarik gabea. Horrek
guztiak pintatzen jarraitzearen

aldeko neurrigabeko pasio bat
ekarri zion». 

Pintore bat pinturaz
Irakurri testuez galdezkaturik,
bereziki bat du gogoan Usoa Zu-
meta margolariaren alabak: Jesus
Mari Lazkanok Naiz agerkarian
idatzi zuena. «Pintorea da, eta
pinturaz dakien norbait ari da
hitz egiten, ez da teorialari bat.
Hunkigarriena eta politenetakoa
hori izan da, nire ustez». 
Gazteleraz idatzi testuan, Laz-

kanok euskarazko erranaldi bat
errepikatzen du tarteka: «Horre-
lakoa da Zumeta». Artea hitzetan
adierazteko zailtasunak zerren-
datzen ditu hastapenetik, baita
bere sentimendua izkribatzeko
zailtasuna ere: «[...] zaila da
transmititzea norberak sentitzen
duena hurbileko norbaitek ‘ali-
mala’ den zerbait ordezkatzen
duelarik». Pertsonaz egin aipa-
menez gain, Lazkanok obra ere
aipatzen du, orokorki: «Zumeta-
ren obrak errealitatearen geruza
superfizialak urratzen ditu, eta
bidaiatzera gomitatzen gaitu,
gure burua hobeki ezagutzeko eta
guhaurren alde berriak ezagutze-
ko». Eguneroko langilea zela ere
agerian uzten du testuak: «[Zu-
metak] erakutsi digu artea, kon-
promiso eta koherentzia maila
gorenean, gure egunerokoaren
parte izan daitekeela».

Zumeta artista
«erreferentea»
omendu zuten 
hura zendu ondotik
Joan den apirilean zendu zen Jose Luis Zumeta
margolaria b Haren omenez idatzi testu anitzek
artista «erreferente» baten aipamena egin dute

Erakusketan izanen diren obretarik bat. HITZA

Egin izan ditu gauza
konkretuagoak, baina lanean
hasi eta koadroak eramaten
zuen lekura joaten zen»
Usoa Zumeta
Jose Luis Zumetaren alaba

«Gogoan izanen dut beti erran
zigula plazer handia hartu zuela
formatu txikiak egitean, uste
zuen arren ez zela hala izanen»
Pierre Bidegain
Arte Bidea galeriako arduraduna

‘‘
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Idazlea

Barbarismo

berriez

M
aiatzaren 14ko He-
rriaastekariaren
editorialean, Jean-
Louis Hariñordoki

Laka-k idatzi du damugarri zaio-
la «konfinamendu» hitza hain
errazki erabilia izanik euskaraz,
besteak balitezkeelarik, hala nola
etxealdia, hetsialdiaedo itxial-
dia, bakartzea, berrogeialdia,
etxe zokoratzea. Bizi izan dugun
–eta oraino bizi dugun– ohiz kan-
poko egoerak hiztegiaren berri-
tzera bultzatu du jendartea. Eus-
kaldunok arrangura linguistikoa
ukan dugu, zilegitasun osoz: 
euskaraz, eta ahalaz mailegurik
gabe, nola izendatu salbuespe-
nezko gertakaria?
Beste mintzairetan ere garatu

da hiztegi berri bat, ezohiko
praktikak izendatzeko. Etxealdia
bururatu orduko, adibidez, fran-
tsesez azkar zabaldu dira présen-
tieleta distancielhitzak lan mun-
duaren eremuan, eta irakaskun-
tzan ere. Ikastetxera itzuli garen
irakasleok klaseak kudeatu be-

har izan ditugu fisikoki eta bir-
tualki: bi modu horien izendatze-
ko, le présentieledo en présen-
tiel, eta le distancieledo en dis-
tancieladierazpideak erabili ditu
administrazioak, eta langile ani-
tzen mintzaera kutsatu dute hitz
horiek. PrésentielXVIII. mende-
an agertzen da frantsesez, eta dis-
tancielhitza, berriz, XIX.ean: ez
dira hitz berriak, baina bat-bate-
an era berrituan erabili dira ad-
jektibo horiek izen edo adberbio
gisa.
Bizkitartean, biziki argi da osa-

sun krisiaren hasieratik aginta-
riek lengoaiaren bidez bideratu
nahi izan dituztela bai jendearen
beldurrak, bai beren buruei bu-
ruzko gizarte konfiantza. Baina
hitzaldi ezegoki edo inkoheren-
teen gibelean gezurra eta fun-
tsezko errakuntza nabari zaie.
Testuinguru horretan, hizkuntza
frantsesean indarrez sarrarazi
nahi dituzten delako neologis-
moak susmagarriak zaizkit.
Ez naiz hizkuntzalari aditua,

baina gogotik erran nezake pré-
sentiel eta distancielhitzak izen
edo adberbio gisa erabiltzea bar-
barismoa dela frantsesez. Irudi-
tzen zait lan munduan inposatu
direla alor zientifiko eta tekniko-
an –el atzizkiarekin errazki sor-
tzen diren adjektiboen antza
dutelako, hain zuzen ere sinetsa-
razteko bi kontzeptu serios eta
sakon direla, bat bestearen
baliokide: irakaskuntzan, adibi-
dez, irakasteko bi modu balitez-
ke, bat fisikoki klasean, ikaslee-
kin harreman zuzenean, eta
bestea, lehenaren hein berekoa,
etxetik ariz, Interneti esker, kon-
takturik gabe. Baina ez! Présen-
tiel eta distanciel ez dira bi kon-
tzeptu pedagogiko: lehenak
egoera normala adierazten du
(jendetasunezko harremana,
talde izpiritua eta emulazioa
konnotatzen du), eta bigarrenak,
berriz, behin-behinekoa behar-
ko lukeen aterabide eskasa, jen-
detasun ukatzailea. Hitz horien
itxurazko parekotasunari esker

sistema erotu eta ahulduak fro-
gatu nahi du normaltasunaren
eremua berak duela finkatzen,
eta errealitatea berak duela
meneko.
1984eleberrian, Orwellek as-

matu zuen etorkizunean hitzen
suntsiketa hartuko zuela xede
Estatuak, jendearen gogoetatze-
ko gaitasuna murrizteko: lehenik
adjektiboak eta aditzak errautsiz,
ondotik alferrikako izenak. Bel-
dur naiz ez ote zaien hori gerta-
tzen frantsesdunei, zorigaitzeko
ideologia nagusiak adberbio eta
izen hutsalak erabiltzera bortxa-
tzen dituenean, adjektiboak eta
aditzak baliatu beharrean.
Konfinatukalkoa geure egitea

damugarri zait eni ere, are gehia-
go presentzialeaneta distantzia-
lean funsgabeko hitzak, botere
politikoak modu lanjerosean ma-
nipulatu frantses pobretu baten
eraginez.

Hitz horien itxurazko
parekotasunari esker

sistema erotu 
eta ahulduak 

frogatu nahi du
normaltasunaren

eremua berak duela
finkatzen

Ipar Euskal Herriko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak mozteko eskubidea du. Helbide honetara 

bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Lisse karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.eus.%
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Iñaki Etxeleku Uztaritze

Galtze handiak eragin dizkio osa-
garri krisiak Uztaritzeko Hegalal-
dia ihizien artalekuari. Ministe-
rioari idatzi dio gutuna bizi duen
kinka gaiztotik jalgitzeko aterabi-
de bila. Ez du erantzunik ukan.
Jardun mota orotarik badu el-

karteak eta inportantea zaio, eko-
nomikoki oreka bat bermatzen
baitio. «Elkartean hautatu dugu
ez egotea %100 laguntza publiko-
en meneko», esplikatu du Step-
han Maury elkarteko arduradu-
nak, «uste baitugu mugitu behar
dugula beste iturrien bilatzeko».
Animazio eta heziketa tailerrak
ematen ditu artalekutik kanpo,
hala nola Larhun mendian, edo
Garazi aldeko aisialdi zentroetan.
«Udako animazio horiek guziak
ezeztatuak direlako, 30.000 euro
galdu ditugu. Lanpostu bat eta er-
diren heinekoa da, eta, urte hon-
darra aitzin ez badugu diru hori
atzematen, jendea kanporatu be-
harko dugu. Enetzat, elkartearen
bukaeraren hastapena litzateke
horretaratzea».
Jada lan karga handiegia du

Hegalaldiak duten taldearentzat.
«Gure lantaldeek 35 orduak bi
egun eta erdiz egiten dituzte, gaur
egun. Sasoi betean garenez, egun
hauetan, adibidez, 06:30ean has-
ten gara eta 22:00etan bururatzen
dugu». Ihizi anitz artatzen ditu
urte osoan, eremu biziki zabalean
erreferentziazkoa delako. «Es-
painiako artalekuetan, gu bezala
2.000-2.500 ihizi artatzen dituz-
tenek urtero, bederen sei langile-
artatzaile badituzte, eta marexal
bat denbora osoz. Hemen, bi arta-
tzaile gara, eta, horiez gain, zu-
zendaria eta beste artatzaile bat,
udan laguntzen gaituztenak».
Harrapari hiliki jaleentzat —saiak,
ugatzak...— artaleku nagusia da
Frantziako Estatu guziarentzat.
Horretarako, Ingurumen Minis-
terioak 5.000 euroko laguntza
ematen dio urtean. «Bi ugatzen
artatzeak eskatu gastuak ez ditu
estaltzen ere». Jakinez, lehenta-
sunezko beste ihizi zaindu franko
heltzen zaizkiela zentrora: mi-
ruak, kahakak, urtxintxak, saga-
rroiak, azkonak eta abar. 
Osasun krisi denboran ikusi

dutelarik estatuak azkarki lagun-
duko zituela zirku eta zoo pribatu
batzuk bere ihizien bazkatzeko,
halako bat egin die Hegalaldikoei.
«Ez dugu baitezpada diru gehia-
go galdegiten, baina nahi genuke
zuzen jokatzea denekin. Zooen
kontra ez dut deus, ingurumena-
ren kontserbatzeko programa
anitzetan parte hartzen baitute 

—aitortzen dut, zailtasun handia-
goak ditut zirkuekin—, baina ara-
zoa da diru publikoa emanen
zaiela etekin egile diren egitura
pribatu batzuei». Gehiago dena,
hetsialdi denboran gainditua izan
da Uztaritzeko egitura, beste arta-
leku guziak hetsiak zirelako. «Se-
kulako inarrosaldia bildu dugu
jende guziak deitzen baitzuen ihi-
zi bat atzeman orduko». Mauryk
gogoko luke estatua ohartzen ba-
litzaio artalekuek betetzen duten
baitezpadako rolari. «Babestuak
diren ihiziak ez ditzakete jendeek
atxiki etxeetan, ez eta ere mare-
xalek. Araupeko egiturak gara
bakarrak zuzen hori dugunak.
Denek baliagarri kausitzen gai-
tuzte, estatu zerbitzuek berek dei
egiten digute, baina nehork ez
gaitu sostengatzen». 
Administrazioak artalekuekin

duen jokamoldeak ez duela ez
bururik ez buztanik dio Mauryk.

Urte guziz irekiko dute zentro bat
han edo hemen, luze gabe hetsiko
dena. «Artaleku bat ibilarazteko
800.000 eta milioi bat euroren ar-
tean behar da. Irekiko dute zentro

bat hiruzpalau urtez ibiliko dena,
eta bat-batean hetsiko dute, bai-
zik eta dirurik ez dela gehiago.
Leihotik bota dirua da, ez baita
koherentzia mikorik estatu mai-

lan». Horregatik, Hegalaldiak
erabaki du Sortaldeko Pirinioeta-
rik bidali ihiziak ez gehiago erre-
zibitzea, ezin heldua baitute.
Estatu guziko harrapari babes-

tuen artaleku nagusia denez, gal-
de anitz badu. Sai zuri edo ugatz
zaurituak maiz heldu zaizkio,
konparazione. Lan handia da ho-
rien artatzea, eta elkarteak bere
gain hartzen ditu gastu gehienak.
«Beharrik, marexalek kitotik
egiten dizkigute ebakuntzak.
Gure aldetik, genetika azterketak
eta intoxikazioengatiko odol az-
terketak egiten ditugu. Ekotoxi-
kologia eginez jakiten ahal baitu-
gu ingurumenaren berri». Guziz
larriki zauritua zen ugatz baten
adibidea eman du Mauryk: «Jin
delarik, txoria xintxikatua zen:
bularra zulatua, zango bat errotik
kendua, hegal bat urratua. Denek
hiltzat zeukaten. Hiru hilabetez
artatu dugu, hiru orenez egune-

an. Bi ebakuntza egin dizkiogu
plomua kentzeko, eta odol garbi-
keta bat. Dena pagatu behar izan
bagenu, 20.000 euroz goiti kosta-
ko zigun».
Ministerioari elkartearen sal-

batzeko laguntza eskatzeaz gain,
gomita egin dio Hegalaldiak Uz-
taritzerat etor daitezen bere ad-
ministraziokoak daramatzan ar-
tatze lanen ezagutzera. Arrapos-
turik gabe da oraino.

Tokiko eragileekin
Elkarlanak eramaten ditu beste
egitura batzuekin Uztaritzeko el-
karteak. Eman dezagun Landeta-
ko Orxeko inta babestuarekin
Arrano arrantzalea jinarazteko
programa bat badauka. Doue-la-
Fontaineko Bioparc zooarekin
ere (Maine eta Loira) elkarlanean
ari da saiak berriz biziarazteko
Bulgarian. Beti tokiko jendeare-
kin adosturik. 
Mauryk dio «itsukeria» dela

ihizi baten berriz sarraraztea biz-
tanleen onespenik gabe. «Tokian
tokiko jendeak ez badu nahi espe-
zie bat berriz sar dadin, ez du balio
tematzea. Ezin zaie halakorik es-
katu espezie batekin sekula bizi
izan ez diren eta beren ogibidea
defendatu behar duten jendeei.
Kasailak pizten ditu beti. Aski da
ikustea hartzarekin nola den». Ez
du ulertzen erakunde ekologista
batzuen muturreko tematzea.
Antzua iruditzen zaio. Ez du
onartzen, halaber, gobernuz kan-
poko erakunde batek 50.000 eu-
roko saria eskaintzea hartza hil
duenaren salatzeko. «Vichyko
garaietako eginmoldea iduritzen
zait». 
Nahiago du solasa eta elkarlana

Mauryk. Adibidez Safer egiturako
administrazio kontseiluan parte
hartzen du; beraz, laborariekin
harremanetan da. Ihiztariekin
ere; funtsean, batek parte hartzen
du Hegalaldiko bilkuretan.
Aldi berean, lurraldeko prakti-

ka batzuen behatzaile lana era-
man dezake artalekuak. Kinka
gaiztoan diren sai batzuk artatzen
dituztelarik, azterketek anitz
gauza agerian ezartzen dituzte.
Adibide bat: «Heldu zaizkigun
hamar saietarik bitan antibioti-
koek ez dute gehiago efekturik».
Antibiotikoz ase kabala hil batzuk
jan dituztelakoan. Gertatzen zaie,
oraino, denboran bortura igor-
tzean lakasta eta beste gaitz ba-
tzuen kontra ardien bainatzeko
baliatzen zen produktu kimiko
baten herexen atzematea saietan.
Frantzian debekatua den pro-
duktu bat, baina mugaz haraindi
eros daitekeena.

Kinka ekonomiko
gaiztoan da Hegalaldia
Osasun krisiak usaiako animazioak ezeztaturik, 30.000 euro galdu
ditu Uztaritzeko ihizi artalekuak b Ingurumen Ministerioari idatzi dio
bere lana segitzen lagun dezan, baina erantzunik gabe da oraino

Uztaritzeko zentroan artatu sai bat. HEGALALDIA
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«Denek baliagarri
kausitzen gaituzte,
estatu zerbitzuek berek
dei egiten digute, baina
inork ez sostengatzen»
Stephan Maury
Hegalaldia elkarteko arduraduna


