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Joanes Etxebarria Ozaze

E
z da fenomeno be-
rria, baina aurten
cirphis izeneko
harrak egin sa-
rraskiak alimale-
koak izan dira. La-

borariek sasoi hastapen ona ukan
zuten belar mozteetan, kantitatez
kalitatez bezala, baina anitzen
pentzeak harrak jan ditu bigarren
moztea aitzin. Harraz gainera,
idortea; azkenean, sasoia arrunt
ilundu da; anitzez goizago sartu
dituzte kabala gehienak barru-
kietara, pentzeetan ez zutelako
bazkarik. Ondorioak berehalako-
ak dira batzuentzat, eta balizko
aterabideak berriz luzera begira

xerkatuko dituzte eskuz esku 
lanean hasi diren egitura desber-
dinek.

Harrak eragin sarraskiak han-
diak izan ziren 2018an ere, Euskal
Herriko Laborantza Ganbera
(EHLG) eta Biharko Lurraren El-
kartea (BLE) gaia lantzen hasi zi-
ren urtean. Pozoiak badira harra-
ren kontra, baina bestelako atera-
bideak esperimentalak dira
oraino, eta batek ere ez du eragin-
kortasunik frogatu. Ikerketa
zientifikorik ez da egiten ere,
INRA eta gisako egiturak ez baiti-
ra interesatzen soilik bazter
hauek hunkitzen dituen gaitzari.

Klima eta laborantza motaren-
gatik, Ipar Euskal Herria baita 
—abantzu— harra interesatzen

duen gune bakarra. Beroa behar
du garatzeko, eta gehien maite 
dituen belar motak —landare las-
todunak— dira, preseski, ardi es-
nedunak bazkatzeko hemen
gaindi gehien ereiten direnak.

Itsasutik Bankara

Orain arte, interesik abantzu ez
zuen batere pizten harrak, guti zi-
relako hunkiak zirenak. Alta, mi-
kro klima bat dutelako, Itsasu eta
inguruetako laborariek aspaldi
honetan badute arazoa, nahiz ez
aurten bezalako indarrarekin
izan. Ramuntxo Laskaraik egoera
laburbildu du: «Ez dugu gehiago
belarrik pentzeetan, eta ardiak
behar dira ontsa bazkatu hilabete
baten buruan bildotsak sortuko

baitira»; ardiak barrukietan dira,
beraz, eta negurako bildu zuten
belarrarekin bazkatzen ditu. Aur-
tengo idorteak kolpea mingarria-
go egin du, baina har kopuru ali-
maleak ere: «Hogei urte baino
gehiago etxalde honetan naizela,
eta beti ezagutu dut harra, urte
batzuez gutxiago beste batzuez
gehiago», sekula ez 2018an eta
aurten bezainbeste, halere. Ha-
rrak «bideetan, murruetan» eta
nonahi ageri ziren.

Muskildin beti «amiñi bat»
ikusi ditu Maddi Gaztelüzarrik
ere. Oxkaxeko lepoan, 500 me-
troko goratasunean hasi da aur-
tengo «inbasioa»: «Badira 25
urte laborantzan ari naizela, eta
lehen aldiz dut ikusten hala: lo-

tsatu naiz, Oxkaxe gainean hasi
baitira [harrak] belarra jaten, eta
han ditut larrazkeneko bazkak».
Etxaldea herrian du, eta lur horie-
tan, berriz, problema idortea izan
da. Gaztelüzarrik ere kabalak
barnean ditu azken egunetan. 

Harra aipatzean beti entzun da
goratasunean diren lurrak ez zi-
rela hunkiak, baina horietan ere
arazo bera izan da aurten: «Guk
ez dugu egundaino ikusi halako-
rik. Urte batzuez bakar batzuk
izan ziren, baina aurten 850 me-
trotan dugun pentze batean ere
lotu dira», 61 urteko Jean Michel
Urrikarriet bankarraren arabera.
Eta beste laborariek ikusi duten
bezala, «dena jana» ikusi dute
gero. Tratatu ez diren pentze ba-

Ciphris harraren erasoa ez da fenomeno berria, baina aurten eskala handiko sarraskia eragin du; belar
gehiena jana izan da, eta hazkuntzan ari diren laborarientzat ondorio ekonomikoak berehalakoak eta
luze gabekoak izanen dira. EHLG ikerketa bat egiten hasi da, pozoiaz bestelako aterabideak bilatzeko.

Harrez belztu dira pentzeak

Cirphis harra; pentzeetan sekulako

sarraskiak egiten ditu. Ainhize-

Monjoloseko irudi bat da. EHLG
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kan batzuk baizik ez dira «inba-
sioaz» salbatu. Normalki, kanpo-
an egon behar lukete kabalek
oraino zenbait hilabetez, baina
buruilaren 18tik barnean dituzte,
besteek bezala eta «neguko baz-
karen jaten ari dira».
Kabalak barrukietan ukaitea-

ren ondorio ekonomikoak ez di-
tuzte oraino neurtu hiru labora-
riek. Haatik, batzuek berehala
ukan dituzte gastu haboro: Itsa-
sun zazpi hektarea berriz erein
ditu Laskaraik, belarra itzuliko ez
zen beldurrez, eta 3.000 bat euro-
ko faktura du. Oskaxeko lurretan
ereite zuzena eginen du Gaztelü-
zarrik, tresna berezi bat jinaraziz,
eta horrek ere badu prezioa. Da-
turik ez, baina irriz ihardesten dio
galderari Urrikarrietek: «Aurten
ere ez gara aberastuko». 
Ereitea ere, «pario» bat da Las-

karairen erranetan «erreusitzen
ahal baita, ala ez». Muskildiarrak
ere badaki euria ari badu ere ha-
ziak partitzeko «bero kolpe bat
behar duela», eta nonbait pario
bat dela onartzen badu ere, ez du
beste manerarik ikusten: «Hala
uztez, ez naiz segur batere dagun
bedatsean bazka arra partituko
dela. Oxkaxe Bardea bezala da,
gorri-gorria». Iduri luke gainera,

harrek jan pentzeetan berriz par-
titzen den belarra usu kalitate
txarrekoa baizik ez dela.

Pozoia besterik ez
Batzuen kontakizunak harren
abiaduraren berri ematen du:
Oxkaxeko lepo gainetik Muskil-
diko herrira adibidez, bi egunez
jan lituzkete pentzeak. Halakoe-
tan, aterabide eraginkor bakarra
pozoia dela onartzen du Mikel
Sainte Mariek, harraren inguruko
lanketa segitzen duen EHLGko
langileak, nahiz lanjerosa den:
«Zitrina duen produktu bat ba-
liatzen da nagusiki; zitrinak bur-
muina atakatzen du».
Besterik ezean, pozoiak anitz

baliatzen direla agerikoa da leku-
kotasunetan; Ramuntxo Laska-
raik duela hamar bat urte balia-
tzen zituen, gelditu arte. Baina ez
ditu kritikatzen baliatzen dute-
nak: «Gehienek segitzen dute ba-
liatzen, ez baitugu aterabide onik
ikusten ere. Espero dut lan gehia-
go eginen dela alternatibak atze-
mateko». Maddi Gaztelüzarrik
ikusi du pozoiak harrak hiltzeaz
gain beste kalteak eragin dituela:
«txoriak eta oro desagertu dira,
ez da bizirik ere kanpoan». 
Beste nehork lantzen ez bai-

tzuen EHLG eta BLErekin batean
Errekart lizeoa, LPO txorien ba-
besteko elkartea eta FDGDON
animalia kaltegarriez axolatzen
den departamenduko egiturak
ikerketa bat abiatu dute, preseski
pozoiari alternatibak bilatzeko.
Batzuk saiatu dituzte laborariek:
harrak diren pentzeetara ardi an-
dana sartzea lehertuko dituztela-
koan «ametsetako gauza da»,
Laskarairen ustez. Mekanikoki
lehertzea ere ikertzen dute, zapal-
gailu gisako batekin; Gaztelüza-
rrik bere lurretan egin zuen
2018ko erasoan: «Bazuen zerbait
on, lehertzen zituenak hiltzen 
zituen. Badut sinistea halakoetan,
kimikoa aparte uzteko».
Harraren etsai naturalak edo

harrapariak ere aipagai dira iker-
ketan. Har txoria deitzen da 
hegazti bat, «zentzua baduela-
ko» Mikel Sainte Mariek dioenez.
Laborarien ustez aurten ikusi den
har kopuruari buru egiteko
oraingoz anekdotikoak badira
ere, EHLGko langileak dio «az-
piegitura agroekologikoak berriz
plantan ematea» ezinbestekoa
dela harrapari desberdinen 
presentzia handitzeko: «Azkene-
ko 50 urteetan Europaren lagun-
tzekin suntsitu diren hesiak,

zuhaitzak eta oihanak berriz
plantan ezarriz». 

Erresilientzia
Klimaren bilakaerak, kontuan
hartuz harra beroarekin dela ho-
bekien garatzen, geroan ere ha-
rren erasoak izanen direla agerian
uzten du EHLGko teknikariak
dioena. Horregatik, Sainte Marie-
ren ustez, eraso berriak «saihes-
teko manera bat da absolutuki
garatu behar den erresilientzia».
Bereziki ardi esnedunak bazka-
tzeko baliatzen diren bi belar
mota nagusia (landare lastodu-
nen familiakoak) dira ere, «ma-
luruski», harrak gehien maite di-
tuenak. Horri buru egiteko «di-
bertsitatea» da giltza Mikel Sainte
Marierentzat: «Ohartzen gara
pentze zaharrak, dibertsitate
gehiagorekin, arrunt gutxiago
erasoak direla», aurtengoan des-
berdin gertatu bada ere. 
Laskaraik egin du jauzi hori,

belar mota bakarra landatzetik
«hazi nahasketa» bat ereitera
pasatu baita azken urteetan.
Ondorioez galdeturik, hala dio:
«Har anitz badelarik, duela bi
urte eta aurten bezala, hasten
dira maite dituzten belarren
jaten, baina hondarrean denak
garbitzen dituzte. Urte normal

batean, edo guti diren urte bate-
an, ene ustez jan lezakete maite
duten belar hori, eta ez baduzu
zure pentzeetan, ez duzu hain-
beste harrik ukanen, nahiz froga-
tzekoa den». 
EHLGren inguruko lantaldeak

ehun bat etxalderekin lan egin du
bereziki datu bilketan, eta horie-
tariko batzuekin alternatiba es-
perimentalak plantan ezartzeko
ahaleginetan. Sainte Mariek ikus-
ten du usu laborariek zailtasunak
dituztela luzera begirako lanean
sartzeko, ez baita «erantzun las-
ter bat bezalakoa. Nahi dute esku
artean teknika bat ukan, harrak
hor direlarik erantzuteko manera
eraginkorrean», gehitu du, nahiz
eta esperantza duen «kontzien-
tzia geroz eta handiagoa baita
produktu kimikoak kaltegarri 
direla bai horientzat bai auzoen-
tzat, errekarentzat eta nahi den
guztiarentzat...».
Luzera begirako lana izanen de-

la argi uzten du orain arte egin en-
tseguen ondorioak: «Teknikak
zerrendatu ditugu, eta horiek en-
tseatu, baina ez dugu deus atze-
man eskala handiko erasoen-
tzat», dio Sainte Mariek. Alta, egu-
notan pentzeetan har guti ikusten
bada ere, krisalidak lurpean ego-
nen dira negu osoan, eta, horma
azkarrik ez bada, udaberrian sor-
tuko dira berriz har berriak, eta
arazo berbera azaleratuko da.

Cirphis harrak pentzeetan egin sarraskiaren irudi bat, Ainhize-Monjolosekoa. EHLG

Guk ez dugu egundaino
ikusi halakorik. Urte
batzuez, bakar batzuk
izan ziren; aurten, 850
metrotan ere lotu dira»
Jean Michel Urrikarriet
Bankako laboraria

«Gehienek segitzen
dute pozoia baliatzen, 
ez baitugu aterabide
onik. Espero dut lan
gehiago eginen dela»
Ramuntxo Laskarai
Itsasuko laboraria

«Teknikak zerrendatu
ditugu, eta horiek
entseatu, baina ez dugu
deus atzeman eskala
handiko erasoentzat»
Mikel Sainte Marie
EHLGko teknikaria

«Pozoiak harrak hiltzen
ditu, baina ez soilik:
txoriak eta oro
desagertu dira;ez da
bizirik ere kanpoan»
Maddi Gaztelüzarri
Muskildiko laboraria
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Iñaki Etxeleku 

Udatiar olde handiarekin eta gaz-

teen elkarretaratzeekin korona-

birusa zaluago barreiatzen hasi da

agorril hondarrean eta irail hasta-

penean, Ipar Euskal Herrian ere.

Bizkitartean, iduri luke abiadura

eztitua dela geroztik.

Maitena Xohobigarat mediku

orokorra da Irisarrin, beste bi me-

dikurekin daraman kabinetean.

Irisarri, Ortzaize, Arrosa, Bidarrai,

Suhuskune, Iholdi, Armendaritze

eta Heleta herrietako pazienteak

dituzte nagusiki. Udaberrian ez

zen deus izan, eta uda bururatze-

an kasuak jin dira. Azken bi astee-

tan, egun guziz positibo bat edo bi

agertu zaizkio Xohobigarati. «Ez

dugu kasu larririk izan. Nehor ez

dugu igorri ospitalerat. Sintoma

franko arinak dira mementoan.

Zenbaitzuek ez dute batere sinto-

marik». Azken egunetakoak bes-

te adin batekoak direla ohartu da.

«Agorrilean, arrunt gazteak zi-

ren, hogei bat urtekoak. Orain,

baditugu adin bateko jendeak ere,

baina usaiako marranta baten gi-

sakoa dutenak. Sukar kotsia ba-

tzuek, 38,5 edo; buruko mina. 

Eztula ez hainbeste. Zenbaitzuek

beheitikoa». Anitzek usain eta

gustu galtzea ere. 

Zahar etxeetan ere baditu pa-

zienteak. Iholdiko Goxa-leku za-

har etxean, bi kasu izan ziren

udaberrian, ospitalean egon on-

doan sendatu zirenak. Azken

egunetan, Izturitzeko zahar etxe-

an agertu dira hiru kasu. 

Xabi Xabañok medikuntza

orokorreko kabinetea Donibane

Lohizunen du, eta hango klinikan

ere ibiltzen da artatzen. Agorril

hondarrean PCR testetan positibo

ematen zutenen zenbatekoa goiti

abiatu zen azkar. Buruil hastape-

nean, oraino bat, bi edo hiru kasu

bazituzten egunero kontsultan

Donibane Lohizune aldean. «Irail

hasieran iruditu zitzaigun hasiko

zela azkar, hiru astez segidan igo

baitzen. Baina irailaren erditik

berriz jautsi da, eta egonkortu».

Geroztik ere apaldu zaie positibo-

en kopurua. Arrazoi bat baino

gehiago izan daitezkeela dio.

«Udan bazen kontzentrazio han-

dia eta kutsatze aukera gehiago.

Batez ere, 15 eta 30 urte arteko

jendeen artean. Sasoiko lan tti-

kietan eta jatetxeetan lan egiten

zuten gazteak lana egin eta gero

modu normalean biltzen ziren,

eta besta egiten. Guk kontatzen

genituen kasu positibo ia guziak

gazte horiek ziren: %80». Sasoila-

riek bukatu dute lana, eta ikasle-

ak ikasketa egitera itzuli dira. 

Bestalde, ez da metropoli han-

dietako masifikazio gune handi-

rik lurraldean. «Itsasaldean ez da

garraio sare oso garatua eta erabi-

lia. Beraz, birusa pertsona batetik

bestera pasatzeko halako tokiak

oso gutxi dira. Ematen du ez dela

baldintzarik benetako epidemia

handi bat izateko». Eskolen abia-

tzearekin, bere harridurarako, ez

da izan hedadura handirik. Xa-

bañok uste zuelarik haurren me-

dioz barreia zitekeela: «Ematen

du haurren artean ez dela gripea

bezainbat zabaltzen. Kasu bat ba-

delarik, anitzetan ez da familia

osora zabaltzen». Ez du uste, ho-

rregatik, alde bateko ondoriorik

atera daitekeenik.

Kutsakortasun mailak

Xohobigarat ohartu da ukan di-

tuen gazteek guti baizik ez dutela

kutsatu beren inguruan. «Egia da

agorrilean positibo ziren gazteen

etxekoek testa egin eta denak ne-

gatiboak zirela. Bitxi baita. Hale-

re, orain, sintomak dituztenek,

iduriz, senar-emazteen artean

edo pasatzen dute gehiago». Bes-

te batzuen gisan ikusi du batzuk

kutsagarriago izan daitezkeela.

«Batzuek birus karga azkarragoa

dute, eta inguruko anitz kutsatu-

ko dituzte; beste batzuek, batere

ez, nahiz eta positiboak izan».

Hain zuzen, urriaren 3ko Be-

rria egunkarian, Antonio Salas

genetikari eta ikerlariak zioen

«superkutsatzaileak» bazirela

eta eragina izan zutela hedapene-

an. Halako zerbait hautematen

du Xabaño medikuak. «Hau

nahiko teorikoa da, baina ematen

du badirela superkutsatzaileak,

eta bildu direla toki batzuetan 

—ospitaleetan demagun— eritasu-

naren hastapenean. Baina ezin da

aitzinetik jakin zein diren». Dena

da zein larritasunekin garatzen

duten gaitza. «Ikusten bada gazte

bat 40ko sukarrarekin, hiruzpa-

lau egunez benetan gaizki, neka-

tua eta eztularekin, izan daiteke

superkutsatzaile. Baina guk ikusi

gazteek oso modu arinean zuten

eritasuna, ez dute batere super-

kutsatzaile ematen praktikoan

jende guti kutsatu dutelako».  

Horiek horrela, etengabe aipa-

tu den bigarren uhinik ez dute

ikusten medikuek. «Nahiko bai-

korra naiz Ipar Euskal Herriari

buruz» dio Xabañok. «Epidemia

krisi handi bat gertatzeko hainbat

baldintza behar dira: garraio pu-

bliko masiboak non jendea hur-

bil-hurbil eta pilaturik dagoen;

hiri handietako unibertsitate gu-

neak non ikasleak ateratzen di-

ren, eta hesten bazaizkie ateratze-

ko guneak apartamentuan bildu-

ko baitira». Estatuan ez zaio iduri

egoera irauliko denik. «Frantzia

mailan uste dut kutsatze kopurua

egonen dela gutxi-gorabehera

Ipar Euskal Herriko
mementoko egoera
ez zaie kezkagarria
iduri medikuei
Donibane Lohizunen eta Irisarri aldean COVID-19aren kasu
arinak dituzte, eta ez dute hainbeste kutsatzen b Baionako
ospitaleko suspertze sailean arras guti dira larriki joak

PCR testak egiten, Baionan,

agorrilaren 21ean. BOB EDME
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horrela: egun guziz 15.000 eta

30.000 artean. Haatik, badirudi

nahiko luze izango dela». Non ez

diren birus karga handikoak

gehitzen. «Superkutsatzaile edo

kasu larrien kopurua gainditzen

bada, turbo baten gisan pasa dai-

teke, eta izurritea indartu. Uste

dut ez dela gertatuko, baina bel-

durra bada».

Txertoaren eztabaida
Bi medikuek usnatu dute balizko

txertoari buruz jendea uzkur

dela. Pazienteekiko solasetarik

ohartu da Xohobigarat. «Jendeek

onartuko dutea txertoa, eginen

dutea? Hainbeste sos bada joko-

an; kabinetean aipatuz jendeek ez

dute konfiantzarik. Nihaurrek ez

dakit zer pentsatu».

Xabañok uste du txertoa izanen

dela egoera arrunt batera itzul-

tzeko giltza, baina aditu du fida ez

den jendea. «Pena handia da, bai-

na bada mesfidantza handi bat.

Egia da gaur egun industria anto-

latua den bezala pixka bat nazka-

garria dela daramaten lehia txer-

toaren garatzeko. Ez du konfian-

tza ematen, zeren eta ematen du

lehia horrekin garatuko dutela

ahal bezain fite kalitate

txarreko txerto bat. Hau

bada kezka bat». Bizki-

tartean, uste du gizakia-

ren historia laburrean

txertoek eraginkortasu-

na erakutsi dutela. «Az-

ken 200 urteetan, halako

izurrite egoeretan, txer-

toa beti izan da aterabi-

dearen gako nagusietako

bat». Txertoa behar den

bezala garatzen bada.

«Espero dugu aterako

dela behar den denbora

errespetatuz azterketa

guzien ongi egiteko».

Txertoari uko egin edo ez

auzian, ondorioak izartu

behar direla dio. «Edo

onartzen da zahar anitz

hiltzea, edo txertoak

izango du bere egite-

koa». Dena den, iduri-

tzen zaio lanjerrik handiena dute-

nek ez dutela dudatuko. «Bada-

kit pertsona zaurgarriek hartuko

dutela berehala galdera egin gabe

beren buruari. Gainerakoek, ez

dakit. Medikuok egin beharko ge-

nuke, eta balitz, nik egingo nuke.

Gripearekin mediku eta erizain

anitzek ez dute egiten, ez dutela-

ko nahi». Ikusi beharko da esta-

tuak nola jokatuko diren. «Ba-

tzuek erranen dizute behar direla

jendeak behartu. Ez dut uste. Be-

har da jendea konbentzitu, hori

da bide bakarra. Azkenean, ez da

medikuntza arazo bat, baizik eta

gizarte antolakuntza arazo bat;

gizakien arteko harremana nola

ibilaraz eta adostu».

Ospitaleko egoera
Duela astea, Baionako ospitaleko

eritasun kutsudunen zerbitzuan

hamar bat eri ziren. COVID gaitza

dutenak, baina ez aski larriki joak

suspertzera eramanak izateko.

Suspertze zerbitzuan, berriz, bi

zituzten. Iragan astean, lau izan

zituzten; haietarik bi hobekitu eta

atera ziren suspertzetik.

Marie-France Agerre Baionako

ospitaleko suspertze saileko eri-

zaina da. Gaurko eriak udabe-

rrian ukan zituztenak baino doi-

doi gazteagoak direla dio. «60 ur-

tetik goitikoek jakin dute babes-

ten beren burua, jakinez

hainbeste arrisku bazutela». Hor

dituzten kasu apurrak 50 eta 60

artekoak dira, baina jada osagarri

arrangura zerbaitekin: «Bat bizi-

ki lodia da; besteak badu diabete-

sa, asma. COVID-19ak ez ditu la-

rritu osagarri oneko jendeak». 

Artatzeko teknikak ez dira al-

datu nahiz gaitza hobeki ezagutu

arau berrikuntzak izan. Trata-

menduetan da izan metodo mol-

datze bat. «Omen, orain, hasta-

penetik egiten dutela kortikote-

rapia. Kortisona ematen dute, eta,

iduriz, eritasunaren gaizkontzea

ttipitzen du, eta aiseago kasatzen

da gero birusa». Bestela, udabe-

rrian bezalako artamenduak dira:

tripaz beheiti jarri eria, oxigeno

anitz emanez. Azken kasuak, ha-

atik —doi bat gazteago—, ez dituzte

intubatu behar izan, aldi hone-

tan. «Oxigeno anitz behar zuten,

baina beste teknika batzuk erabi-

liz intubaziora heldu gabe egin

dugu, eta baikorra da». 

Beste aldaketa da hastapen

hartako estres handia gabe ari di-

rela lanean. Jakin baitute antola-

tzen . Horiek horrela, Agerre

okaztatua da etengabeko kasu

positiboen aipuarekin. «Hain-

beste hedabidek errepikatzen

dute: ‘Bigarren uhina dator, biga-

rren uhina dator!’ Estresa saka-

tzen digu deusendako. Bi eri sus-

pertzean, ez da anitz! Zenbakiak

ez dira hain katastrofikoak; bel-

durra sartzen digute debalde-

tan». Nahasmendua sortuz posi-

tibo kasuen eta ospitaleratu ko-

puruen artean, «ez duelarik deus

ikustekorik».

Batzuek birus karga azkarragoa
dute, eta anitz kutsatuko
dituzte; beste batzuek, batere
ez, nahiz eta positiboak izan»
Maitena Xohobigarat
Mediku orokorra Irisarrin

«Azken 200 urteetan, halako
izurrite egoeretan, txertoa 
beti izan da aterabidearen 
gako nagusietako bat»
Xabi Xabaño
Mediku orokorra Donibane Lohizunen

«Orain, hastapenetik egiten
dute kortikoterapia, 
eta, iduriz, eritasunaren
gaizkontzea ttipitzen du»
Marie-France Agerre
Baionako ospitaleko suspertzeko erizaina

‘‘



10.400
GAUEKO MAHAIAN BANATU AFARI KOPURUA

Iragan neguko denboraldian, 10.400 afari banatu zituen Baionako Gaue-

ko mahaiak behardunei. Azaroaren 9an abiatuko du denboraldi berria,

osasun krisiari egokitu neurriekin. Iaz, 182 laguntzailek parte hartu zuten

afarien apailatze eta banatze lanetan.

«Hurbiletik so egiten bada,
Elkargoko hamar poloetarik
bakarrak baizik ez du emazte
bat hautatu, eta kontseilari
delegatuetan bi baizik ez dira»

Martine Bisauta
Euskal Elkargoko lehendakariordea

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.

%

Oreka elkarteak zirku ikastaroak eginen
ditu Omiasainduko oporretan

BAIONA bBaionako Oreka zirku arteen eskolak zirku ikastaroak pro-

posatzen ditu haur eta helduentzat Omisainduko bakantzen denbo-

ran. Hilaren 19an, 20an, 21ean, 22an, 26an, 27an, 28an, 29an, goizez, 

4 eta 11 urte arteko haurrentzat. Hilaren 19tik, 22ra, arratsetan, hel-

duentzat —esku gaineko oreka eta akrobaziak—. Ikastaroak 60 euroan

dira kide ez direnentzat, eta 50 euroan kideentzat. Kidetza 5 euroan 

da. Izenen emateko elkarteari idatz dakioke helbide honetara: 

orekazirkoa@gmail.com. Edo telefono zenbaki honetara deitu: 

0559-59 53 92. 

MARRAZKIRITZIA: ‘HERENSUGE’ Fototxotx

Desagertzekotan
diren kantuen bila
doa ‘Xabaltx’ 

BAIONA bPantxoa Bergara 

Xabaltxkantariak Euskal Herria

zeharkatuko du bi hilabetez zal-

diz. Helburutzat dauka desager-

tzekotan diren kantu batzuen

bilketaren egitea, ondotik, Petti,

Willis Drummond, Lumi, Mad-

dalena Luzzi, Thierry Biscary,

Beñardo eta Oihan Oliarj-Inesi

kantarazteko. Kestu ekoiztetxea-

rekin zazpi ataleko dokumentala

aterako dute bidaiatik, Kanaldu-

deko Iban Rusiñolek zuzendurik,

2021eko udaberrirako. 
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MUSIKA

BAIONAHaizebegi jaialdiaren 
karietara, Pierrick Lefranc 

& Marie-Pascale Dubéren Ama

kontzertua, Katajjaq eta Jazz 

musiken arteko topaketa.

b Igandean, 18:30ean, 

Arte gunearen entzutegian.

DONIBANE LOHIZUNEThierry
Bizkarik bere disko berria 

aurkeztuko du, Muda.

b Igandean, 17:00etan, 

Harriet Baita karpan.

ANTZERKIA

BAIONA 13R3P / Itzuli konpainia-
ren Behin bazen Internet, Maryse

Urrutik emanik, eskolentzat.

bGaur, Polo Beyriseko MVCko

gelan.

ZINEMA

DONIBANE GARAZIBi urte, 
lau hilabete eta egun bat, 

Lander Garroren dokumentala.

bGaur, 20:30ean, 

Vauban zinema gelan.

URRUÑAEmancipations #1, 
lehen Intsumisioaren 

zinemaldiaren karietara: 

Bi urte, lau hilabete eta egun bat

dokumentala. Topaketa 

egilearekin eta Urruñako militante 

batzuekin.

bGaur, 20:00etan, 

Itsasmendi zinema gelan.

URRUÑA Intsumisioaren 
zinemaldia: Asier Garciaren 24 

millas, Aitamari sokorri ontziari 

buruzko dokumentala.

bBihar, 15:00etan, 

Itsasmendi zinema gelan.

URRUÑA Intsumisioaren 
zinemaldia: Oriol Andres eta Car-

los Castroren Ziztadakdokumen-

tala, indarkeriarik eza erabili duten 

mugimenduen lekukotasunekin

(Lemoiz, Kukutza, EHLG, 

Demoak...). Ondotik, topaketa

Txetx Etxeberrirekin.

b Igandean, 11:00etan, 

Itsasmendi zinema gelan.

URRUÑA Intsumisioaren 
zinemaldia: Jon Garaño, Aitor

Arregi, Jose Mari Goenagaren 

La trinchera infinita. Ondotik, 

topaketa Jon Garaño egile 

taldekoarekin. 

b Igandean, 17:00etan, 

Itsasmendi zinema gelan.

Harri Salda.Azken Harri Salda

saioko gomitak: Lara Izagirre Nora

filmaren egilea; Amaia Fontang,

Etorkinekin kolektiboaren bozera-

malea; Jean-Francois Lefort Lof,

Mediabask-eko kudeatzailea, 

ETAren Argala komandoariburuz

atera berri duten liburuaz.

Gaur

12:05.Ondaiziela: Itziar Madinare-

kin, Eñaut Etxamendiren obraz.

17:45.Karmele Jaio idazlea, Nire

aitaren etxeabere liburuaz.

Igandean

15:00.Errugbia zuzenean: 

Maule - Lombez Samatan.

Orpustan, Michel Berger, 

Isabelle Joly eta Mano Kurutxarri 

hizlariekin. 

Herriko etxeak antolaturik.

bBihar, 15:00etan, elizan.

ERAKUSKETAK

HAZPARNELorentxa Beyrie, 
Diana Iniesta, Beatrice Lafitte 

eta Odile Filleteauren obrak, 

Hazpand’art elkarteak antolaturik.

Sartzea kitorik.

bUrriaren 31 arte, astelehen,

asteazken, ostegun eta ostiraletan

(14:30-18:00); astearte eta

larunbatetan (10:00-12:00 eta

14:30-18:00). Pierre Choribit

erakusketa gelan.

HITZALDIAK

BAIONAHaizebegiren karietara:
Amets Arzallusek Miñanbere

liburuaren irakurketa eginen du. 

Ondotik, Migrazio kontakizunak

mahai ingurua: Amets Arzallus eta

Ibrahima Balde (Miñan-en egile-

ak), Stephen Ngatcheu (idazlea),

Daniel Senovilla Hernandez (iker-

laria) eta Baba Fotso Oukam 

Junior (idazlea) hizlariekin, Lucien

Etxezaharretak (Maiatz) eramanik.

Frantsesez. Ondotik, bigarren ma-

hai ingurua Hizkuntzen mugimen-

duez,Lucien Etxezaharretak eta

Claire Clouetek eramanik, ondoko

hizlariekin: Amets Arzallus, Ibrahi-

ma Balde, Teresa Gonzalez Costa

(idazlea), Julie Mujica (Matahami),

Pierre Lafont (Lako 16)

bBihar, 14:30etik, Arte gunean.

DONIBANE LOHIZUNESantiago
Aznar, Juan Gracia eta Juan de los

Toyos - Hiru sozialista Aguirreren

gobernamenduan, Patxi 

Zamponiren hitzaldia. Euskaraz,

aldibereko itzulpenarekin.

bGaur, 18:00etan, 

Dukontenia gelan.

GAMUEKukuletan Kalakanen 
karietara, bi hitzaldi: 

Laborantza eta laborariak 

nekezian, zer egin?Peio Iralur 

laborariak emanik.

Atzoko laborantza eredutik, 

gaurko loraldira, Jean-Michel 

Berho laborariak emanik

bBihar, 09:30ean, jauregian.

MAULE-LEXTARRE Jean de 
Jaurgain historialaria, Allande

Etxarten hitzaldia. Euskaraz, 

bat-bateko itzulpenarekin.

bBihar, 10:00etan, mediatekan.

ORTZAIZEOndareizula, Ezkilaren
taupadan, Ortzaizeko elizari 

buruzko mintzaldia, Jean-Baptiste

Irudiab Senpere

Lehen final herena Senperen jokatuko dute, bihar
Xilaba bertsolari txapelketako kanporaketen lehen fasea bururaturik, final herenena abiatuko dute, bihar, Senpereko Larreko gelan. Sailkatu diren

ondoko bertsolariek kantatuko dute: Aitor Servier Etxexuri —irudian, Hiriburuko kanporaketan—, Kerman Diaz, Patxi Iriart, Irati Alcantarilla, Gillen 

Hiribarren eta Miren Artetxek —jada zuzenean sailkatua zen Artetxe—. Egin beharreko lanak doi bat aldatuko dizkiete kanporaketetatik, besteak

beste kartzelakoa, bakarka izanen baitute, eta puntu erantzunak. Larreko gelako saioa, 17:00etan hasiko da. BOB EDME
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Iñaki Etxeleku Baiona

Trikitia, esku soinu klasikoa, al-
boka, panderoa, pianoa... soinu
tresna orotarik jotzen du Maider
Martineau (Makea, 1989) musika-
riak; baita kantatzen ere. Talde
andana batekin jotzen du, eta
musika sortzen egitasmo bat bai-
no gehiagotan. Garai zailak izana-
gatik, ez da gelditzen. 
Sortzetik soinuz inguraturik zi-

nen etxean eta herrian?

Dantzarekin hasi nintzen bost ur-
terekin. Gero, pianoa egin dut.
Familiako bestetan beti bazen
musika anitz. Aitaren aldetik,
musikari profesionalak badira,
eta amaren aldetik, kantariak,
baina ez ofiziokoak, Euskal Herri
guzian bezala. Amak hasi zuen
trikitia, berant, eta tresna desku-
britu nuen etxean. Ttipi-ttapa
hasi nintzen jotzen; gero, Ezpele-
tako Soinu Ttiki elkartean trikia
ikasi; eta panderoa, olde berean.
Kontserbatorioan segitu nuen
hamalau urtetan, solfeoa ikasi
nahi bainuen, baliabide bat
gehiagoren ukaiteko. Horrekin,
akordeoi kromatikoa hasi nuen
Philippe Ezkurrarekin, musika
idazketa klaseak Peio Zabaletare-
kin, eta abesbatzak ezker-ekuin;
euskal dantza jarraituz beti. Ha-
mahiru-hamalau urtetan hasi
nintzen herri dantzaldietan jo-
tzen Baionako bestetako Karri-
kaldian, eta segitzen dut talde be-
rarekin. 
Musika ikasketak segitu zeni-

tuen Tolosan [Okzitania]. 

Hango kontserbatorioan. Konpo-
sizio elektroakustikoa ikasi dut
Bertrand Dubedout musikagile
garaikide bikainarekin. Anitz
ikasi dut, eta belarriak ireki zaiz-
kit klase horrekin. Ber denboran,
talde batzuetan parte hartzen
nuen: Trikili Trakala taldean aita-
ren inguruan, Bost Gehion —bost
emazte kantari a cappella—. 
Ikasketen ondotik, Sasi Ardiak

taldea sortu nuen, eta nagusiki
atzerrian jo genuen, lau urtez
Quebecen egon bainintzen. Disko
bat atera genuen 2017an, eta CO-
VIDaren garaian emanaldi bat
egin dugu, sekretuzko gune bate-
an. Ipuin bat da sortu ditugun
musikekin. Otxo bikote doi bat
eroa ere badugu Lolita Delmon-
teil Ayralekin. Adar taldea, Ar-
naud Bibonne eta Vianney Des-
plantesekin: izenak dioen bezala,
adarrak eta aldaxkak bilduz, al-
boka eta Landesetako kornamusa
nahasten ditugu, eta euskal eta
gaskoi musikak egin. Hiru talde
horietan sortzaile gisa ari naiz. Eta
musikari soil gisa Albosax taldean

ere; Mixel Ducauren egitasmoa
da, eta lehen emanaldia egin berri
dugu Donibane Lohizunen. Az-
kenik, Manez ta Kobreak taldea-
rekin ere ari gara artetan. 
Munduko herri musika anitz lan-

tzen dituzu. Soinu tresnetarik,

kantutik, ikasketetarik etorri

da?

Hain segur, nire baitan dudan ja-
kin-nahitik, haurrean ezagutu
dukedan musika murgiltzeare-
kin. Tolosan, Xavier Vidalek sortu
zuen herri musiken klasean ba-
zen zerbait biziki atsegina: zer-
nahi jatorritako ikasleak baginen.
Musika arabiar-andaluziarra ba-
genuen ud tresnarekin; kantuak
arabieraz. Flamenkoa ere bazen.
Julie Marierekin ikasi nuen triki-
tia egiten nuen nik nagusiki. Al-
boka ere irakatsi zidan Juliek;

hura da nire maisua. Quebecera
joatearekin, ohartu naiz aski uni-
bertsala dela dantzatzeko musika
horien gustua, erritmo edo groo-
vebera bilatzen dugula. Maiz idu-
ritzen zait oraino haur parke 
batean naizela, zernahi soinu
tresnarekin inguruan jostailu gisa

eta aldiro norbaitek erakusten di-
dala jotzen. 
Otxo bikotearekin, adibidez, 

biziki adierazkorrak eta jostaki-

nak zarete. 

Tiratzen dugun piru bat bezala
da. Aski magikoa da, ezen geure
buruari jarri diogun hertsadura

bakarra da hertsadurarik ez 
jartzea. Elkarrekin garelarik,
haur batzuk gara, eta, antzerkia
landu dugunez, biek ere arraileria
hori serioski jokatzen dugu. 
Harilkoari tiraka ari gara bururai-
no, eta ahal bezain ongi saiatzen
gara jendeari irri eginarazten;

gauza seriosa baita umo-
rea. 
Herri dantzarekiko ha-

rremana atxikitzen

duzu beti?

Bai, beti izan zait abia-
puntua. Funtsean, xede hastapen
bat daramagu Adar eta Bilakako
dantzarien artean. Bere baitan
dute haiek ere: herri kutsua, artis-
tikoa bilakaraziz. Ez dut zatiketa-
rik ikusten herri musikaren eta
jakintsuadeitzen den horren ar-
tean. Azken aldietan, frustrazio

handia duten jende sare batean
ibiltzen gara, ezin 
direlako dantzatu, funtsezkoak
baitzaizkie herri dantzaldiak; Ipar
Euskal Herrian bezala, funtsean.
Garai zailak zaizkie, nahikari
handia behar baita maskekin eta
distantziak errespetatuz dantza-
tzeko. Dantza askatasuna baita,
eta antinomikoa zaie. 
Musikariek ere parada guti 

duzue ofiziotik bizitzeko; nola

ikusten duzu geroa? 

Ikasi dut geroari ez gehiegi begi-
ratzen. Hain da dudakorra, non
ez baitugu orainean kontatzen
ahal baizik. Konparazio inozen-
tea eginen dut: onddoketa joatea
bezala da. Ez goaz onddoketa
pentsatuz: «Hamalau onddo eta
galanperna bat atzemanen di-
tut». Menturaz, egin daiteke
oihana buruz ezagutzen delarik,
baina oihana nahaspilaturik eta
deseginik delarik, ezin da jakin.
Beraz, xendran agertuko denare-
kin eginen da, eta, agian, jateko
on diren onddoak gertatuko dira;
jada anitz litzateke, opari ederra.
Praktika amateurrean, tokian-
tokian dut bilatuko pindar hori.
Suertea dut, jadanik profesiona-
lak eta amateurrak nahasten di-
ren mundu batean bainabil.
Gogo-bihotzak hor dira oraino. 
Intermitentzia estatutuarekin

zaretenentzat duda frankorekin,

halere?

Egia da gogorra dela. Urte txuria
badugu; langabezia saria izanen
dugu agorril arte, baina 43 kon-
tratuak egin behar ditugu ema-
naldien egitea debekatzen zaigun
urte batean. Emanaldiak egin 
behar baititugu ondoko urteari
begira. Jakinez, bestalde, musika-
ri anitz ez direla intermitenteak.
Horiek ez dute pilik. Beraz, beste
ofizio bati buruz joateari pentsa-
tzen dugu artetan. Ikusiko nola
izaten ahalko den artista ondoko
urteetan. 
Erne egon behar da kontzer-

tuek segi dezaten. Segi ezazue
kontzertuetara joaten! Amets sal-
tzen saiatzen gara. Ez dut ogibide-
agatik egiten, beste lan bat egin
baitezaket, beharrez. Jendeare-
kin partekatu nahi dut egiten du-
dana, uste baitut gizarte batean
munta handikoa dela amets hori,
eremu hori. Norberak bere bu-
ruari ematen diona da, meditazio
bat bezala, biziaren nahigabeei
buru egiteko artabide bat bezala.
On egiten baitu mozteak, beste
unibertso batean izateak; gorpu-
tzari on egiten dio. Artea jendea-
ren hunkitzeko hor da, eta franko
hauskortua da. Hauskortua, bai-
na bizi da oraino. 

«Musikaren ametsa
munta handikoa da
gizarte batean»

Maider Martineau b Musikaria eta kantaria

Mixel Ducauren Albosax egitasmoan parte hartu berri du. Joan den aste
hondarren Herri Uzta jaialdian jo zuen Adarrekin, Uztaritzen. Trikiti eta
alboka irakaslea ere bada Martineau Garaziko Iparralai musika eskolan.

ELAINE

«Artea jendearen 
hunkitzeko hor da, eta franko
hauskortua da; hauskortua, 
baina bizi da oraino» 
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