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Ondoko lau urteetarako eginbeharren bide orria adostu du Bizi mugimenduak bere azken biltzar
nagusian. Lehentasunezko lan ildoak eta ibilmolde hobekuntzei buruzko erronkak finkatu ditu
sei hilabetez landu txostenean. Digitalaren ondorioak eta etxebizitza sartu ditu erronka berrietan.

Belaunaldi berria, ber erronkak
Iñaki Etxeleku Baiona

ei hilabeteko
barne gogoeta
baten ondorioz,
ondoko lau urteetarako txostena
adostu du Bizik
bere azkeneko biltzar nagusian.
Trantsiziotik metamorfosira deitu duen dokumentuak trantsizio
sozial eta ekologikorako mugimenduaren 2024 arteko bide
orria finkatu du. Orain arte egindakoa azterturik, erronka berriak

S

jarri dizkio bere buruari Bizik. Belaunaldi aldaketa zerbait gertaturik, bestalde, buruzagitzan.
Azken lau urteetako bilduma
egiterakoan, Bizik dio errotu dela
mugimendu gisa, eta hegaldatu.
2016ko txostenari erreferentzia
egiten dio, Erroak eta hegalak
deitu zutelako. Errotzea, eraman
kanpainek eta lortu garaipenek
erakusten dutela dio Romain
Dussault Biziko bozeramaileak.
«Indar harremana emendatu
dugu. Adibidez, Michel Veunaci
[Biarritzeko auzapez ohia] ezarri

Iazko herrietako bozen karietara,
Bizik martxoaren 7an Baionan
bururatu zuen itunaren martxa. BIZI

genion presioa, bizikleta bideetan
ez baitzuen batere aitzinamendurik egin». Halaber, trantsizio
ekologikoari begira neurrien hartzeko engaiatu diren herriko
etxeekiko harremanean. Biziko
Hitza Hitz batzordeak egiten du
udalek hartu engaiamenduen jarraipena. Azken herrietako bozetarako hautagaiei proposatu ituna zorrotzagoa egina zuten nahitara, ikusiz eta aitzinekoarekin
anitzek hitza jan zutela. Horiek
hola, 83 hautagai zerrendek izenpetu zuten. «Ikusiz ez dela aski

fite aitzinatzen, berotegi efektuko
gasak erdirat ttipitu behar liratekeela 2030erako, urrun heldu
nahi duen ituna egin genuen;
ikusi dugu zinez jokoan zen gaia
bilakatu zela bozetan». Hortik
ere errotzearen ondorioztatzea.
Badaki Bizik ez dela aski. «Politikarien aldetik erantzuna ez da
nahikoa. Herriko etxeei begira estrategia aldatu dugu: entseatuko
gara egunez egun segitzea Itunaren betetzea eta ez agintaldi bururatzean bilduma eginez». Hala
egin zuten nolabait, abenduaren

15an, Biarritzeko bide bat margotuz, Maider Aroztegi auzapezak
eman zuen hitzari uko egitea salatzeko. Jarraipen horretan sartu
dituzte hautetsiei eman formakuntzak. «Engaiatu diren hautetsi batzuek informazioak eskatzen dizkigute ikusteko gauzak
nola ongi egin».
Euskal Herria Burujabetxostena plazaratu zuen Bizik duela bi
urte, eta ardatz gisa atxiki nahi du
tokian toki, lurraldearen «metamorfosi sozial eta ekologikoa» bidean emateko. Ardatz horretan
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da, berriki, hiriko jendeei erakustea bizikleta erabiliz autoz baino
lasterrago heldu daitezkeela helmugara.

sartzen du, udalekiko harremana
ere. Herriekin, eta beste elkarte
edo gizarte ekimenekin, berdin.
«Sarean lan egiten dugu, adibidez, Enargia eta Otsokop bezalakoekin, haien koopetaribetako
partzuer bilakatuz».

Etxebizitzen auzia

700 kide
Eragiteko gaitasun indarra bere
kideetan du Bizik. 700 kide inguru lotuak zaizkio mugimenduari.
2016tik %60ko emendaketa ezagutu du. Hots, kide berri anitz
egin ditu. Larrialdi klimatiko eta
sozialaren kontzientzia hartzearen hedapena, Biziren egin-moldea, ekintza irrigarri eta ikusgarriak zaizkio arrakastaren arrazoietarik batzuk Dussaulti.
Ez du erran nahi, urrundik ere,
700 kideak sutsuki ari direla egunerokoan. Kide horietan, badira
diru emaile soilak direnak, alde
batetik, eta kide aktiboak, bestalde. Kide aktiboak 500 bat direla
dio Bizikoak, eta hauetan, 200
dira jarraituki parte hartzen dutenak lantaldeetan.

Gaikako lan batzordeetan
parte hartzen dute, edota tokiko
taldeetan. Baiona-Angelu-Biarritzeko Bizi, Bizi Larrun (Donibane
Lohizune-Ziburu), Bizi barnekalde (Baxenabarre) eta Bizi Xiberoa
dira tokiko multzoak.
Kide sare inportantea izanagatik, Bizik badaki eragiteko beharko dela oraino indar gehiago.
Dussault: «Gizarte helburu berarekin bat egiten duen jende
gehiago, politika hautuetan eragin handiagoa. Ez da aski oraino,
baina emeki-emeki eta urraska
saiatzen gara handitzen». Urraskako molde horren adibideetarik
bat garraioen inguruko gogoeta
da. Bizikletaren lekua indartzeko
ekintza anitz eraman ditu Bizik
hautetsien hertsatzeko. Oihana
Driollet mugimenduko bozeramaileak esplikatu du indar harreman horrez gain, itzaleko beste
lan bat egiten dutela. «Garraio
taldeak sail pedagogiko bat badu
herritarrei begira. Garraioetan
plantan eman nahi genukeena
egingarri izanen da mentalitateak aldatzearekin. Oinarrizko
informazio kanpainak baditugu,
menturaz ekintzak bezain ikusgarriak ez direnak; alta, baitezpadakoak dira». Horietarik bat izan

na egiteko batzordea bazuen jadanik Bizik, Oihana Driolletek
esplikatu duenez, eta talde horretakoen lauzkatzearen beharra azpimarratu du: «Boluntarioen
animazioa transbertsala da eta
eraman beharreko funtsezko lan
bat». Alde batetik, parte hartzeak
kudeatu: «Nork zer egiten du, zer
gaitasun ditu, zer gogo ditu».
Mugimenduari atxikimendua ere
landu nahi dute, «Bizi komunitatekoa izatearen» sendimendua.
Lagun arteko giroko momentuak
garatu nahi dituzte horretarako.
«Horrek loturak azkartzen baititu eta egiazko indar militantea
ahalbidetzen Bizi barnean».
Ideien artean atera da «klima
aperitifak» egitea bi hilabetetarik. «Edo boluntario arteko apairuak. Lan egin gabe, elkarrekin
iragan momentu goxoak izateko», Driolletek dioenez.

Gaikako batzordeen artean aktiboena garraioena da, gaur egun;
oro autoz egiteari alternatiben
bultzatzeko. Bi lan talde berriren
sortzea erabaki du mugimenduak ondoko urteei begira: etxebizitza batzordea eta numerikoaren edo digitalari buruzko
batzordea. «Helburu zehatzak
definitzekoak ditugu oraino bi
lan ardatz horientzat» aitortu du
Dussaultek, baina digitalari
dagokionez, «etengabe emendatzen diren berotegi efektuko emisioak» dituzte jomugan, baita
«teknologien gibelean den gizarte eredua» ere; «beti eta teknika
gehiagorena, beraz, beti energia
gehiago xahuturik».
Nolaz ez, 5G teknologiaren eztabaida sartzen da
horretan; Cade elkarteko
kide gisa segitzen du Politikarien aldetik erantzuna
Bizik.
ez da nahikoa. Herriko etxeei
Bizitegien ardatza, begira estrategia aldatu dugu:
ardatz egituratzaile egunez egun segitzea»
bezala ikusten dute, Romain Dussault
nahiz hor ere ez duten Biziko bozeramailea
oraino argi nola lotu
«Garraioetan plantan eman
erronkari. «Lurraldea
nahi genukeena egingarri
itxuraldatu» xedearen
izanen da mentalitateak
baitan ikusten du auzia
aldatzearekin»
Bizik.
Bizitegiena,
Oihana
Driollet
garraioari loturik delako,
Biziko bozeramailea
besteak beste. «Lurren
Azpimarratzekoa da, bestalde,
gaineko presioa, bizitegien kalitatea, turismoaren eragina, eta belaunaldi aldaketa bat gertatu
horiei lotu gas emisioak» aztertu dela Biziren buruzagitzan azken
ditugu. Euskal Elkargoak xede- bi urteetan. Arduradun ohi batan duen Bizitegien Planak ira- tzuek utzi egin dute, arrazoiak
gartzen duenak ere arranguratu bakoitzak bereak izanik. «Trandu Bizi. Bereziki, bigarren etxebi- tsizio bat gertatu da», dio Duszitzen arazoa. «Bizitegi Plan saultek; «batzuek beren lekua
horretan aurreikusi dituzte nahi izan diete utzi arduradun be20.000 bigarren egoitza berri rriei eta ez dute gehiago Biziko
pasa hemendik eta 2050 artean. koordinaketan parte hartzen».
Lurren eta alokairuen prezioan
eragingo du, lurren artifizializa- Alda, jin berria
zioan. Egoera jada zaila delarik Alda mugimendu politikoa aurbertan bizi nahi dutenentzat». keztu zuten joan den larrazkeneOndoko hilabeteetan zehaztuko an, Baionan, jende xehea bizi den
dute Bizikoek nolako kanpainak auzoetan eraldaketa klimatiko
eta sozialaren gaiak garatzeko.
eraman nahi dituzten gaiarekin.
Sortzaileetan agertzen dira, besteak beste, Biziko arduradun ohi
Antolaketa hobetu
Trantsiziotik metamorfosira lau eta gaur egungo kide batzuk.
Biziko belaunaldi berriko arduurteko txosteneko laugarren atala mugimenduaren antolaketari radun berriek begi onez ikusi
buruzkoa du osoki Bizik. «Bizi- dute. Ez dute uste indarren alderen antolakuntza eta funtziona- tik batak bestea ahuldu dezakeemendua hobetzea» deitu duena. nik. «Ez, batere», dio DussaulKide berriak egin, horien harrera tek, «dinamika berriak, beste diona, jarraipena eta formazioa namika bat sortuko duelako,
bermatu, gobernantza hobetu, beraz, jende eta militantzia belantaldeak indartu eta egonkortu rriak ekarriko. Eusko-rekin gertatu zen bezala; Bizikoek parte
jarri ditu betekizun gisa.
Kide edo boluntarioen segipe- hartu zuten abiarazten».

‘‘

Bizik abenduaren 15ean Biarritzen burutu zuen ekintza. GUILLAUME FAUVEAU
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Zaraitzuk eta Zuberoak lehen elkarlana duela urteak egin
ondotik, berriki bururatu dute Iratiko lurrak kudeatzen
dituzten lau instituzioek gidatu Poctefa programa, Aezkoako
eta Garaziko eskualdeekin. Bakoitzak bere xedeak garatu
ditu Europako laguntzekin, baina harago joan nahi lukete.

Poctefa ondotik,
borondatea
Joanes Etxebarria Ozaze

ugaz gaindiko xedeak diruztatzen dituen
Poctefa
programak
behin eta berriz hurbildu ditu
mugaz bi aldeetako euskal hautetsiak xede konkretuen inguruan,
Kintoan Barna xedearekin gertatu bezala Donibane Garazi eta
Iruñea ardatza sortzeko. Iratiko
oihanak ere, Europako laguntzekin, bere hegiko lau ibarrak bildu
ditu epe luzeko helburua noizbait
bete ahal izateko esperantzan:
Irati elkarlanean kudeatzea lau
bailaren artean.
Urratsez urrats heldu nahi
lukete kudeaketa partekatu
horretara, baina, oraingoz, elkar
ezagutzaren hastapenetan dira.
Zaraitzu, Aezkoa, Zuberoa eta
Garaziko ibarren arteko harremanak «aspaldikoak» direla
diote halere batzuek eta besteek,
bereziki artzaingoaren aipamena
eginez. «Lurraldeak auzo dira,
alhapide komunak badira eta
hartu-emanak beti izan dira»,
azaldu du David Tourreuil Garaziko mendi sindikatuko zuzendariak. Aezkoako Biltzarreko
lehendakari Karlos Buenok ere,
aspaldiko loturak aipatu ditu:
«Zaraitzukoekin harremanak
betikoak dira, Hegoaldeko Irati
elkarrekin kudeatzen dugulako
eta saiatzen garelako gauzak
adosten. Garazirekin ere harremanak baditugu betidanik, lehen

M

ostatu berriaren inguruan. Irati
marka sortzeko xede zabalagoa
ere bazuten abiatzean, baina komunikazioan gabeziak izan direla
ohartu dira bilanaren tenorean.
Lau xede, lurralde bakarra
Bakoitzak berea egin du, baina
Abenduko azken egunetan bildu
ziren, testuinguruak beharturik elkarlanari eta juntatzeari uko
pantailen bitartez, Poctefa xedea- egin gabe, Jacques Barreix Zuberen bilan bat egiteko. Programak roako mendi sindikatuko buruaekarri bi milioi euroz goitiko diru ren erranetan. «Poctefa Europalaguntzekin lau polo garatu di- ko programa da. Baina Irati da, eta
tuzte, bakoitzak berea: Zaraitzun bi estatu arteko muga bada, hori
urtez eta urtez hala izan
da, eta, ondorioz, bide
guti da bi naba horien artean; bat Larrainetik eta
bestea Arnegitik, ez da
Epe motzean bakoitzak bere
besterik. Historiak bereizilborrari pentsatu behar du,
zi ditu, baina guk kontsiepe luzean Iratiri bere
deratzen dugu Aezkoa,
osotasunean»
Zaraitzu, Garazi eta ZuKarlos Bueno
Aezkoako Batzarreko burua
beroa dela Irati».
Duela zenbait urteko
«Kausitzen dugu bat egitea
elkarlana borondate
gauza batzuetan, baina
onez baina bortxaka hasi
zailtasunen parte da hizkuntza zela onartzen badu ere,
bera ez duten jendeak biltzea» oraingoan zerbait gehiaDavid Tourreuil
go da, Buenoren ustez:
Garaziko mendi sindikatuko zuzendaria
«Lan honekin ere hasi
gara ezagutzen bakoi«Mugarik ez da haboro, baina
tzak nola antolatzen dibideko loturak eskas dira.
tuen gauzak. Ezagutza
Kilometro andana egin behar
horretatik abiatzen ari
dugu elkarretaratzeko»
gara, elkarlanean ea lor
Jacques Barreix
Zuberoako mendi sindikatuko presidentea
dezakegun denen arteko
minimoak adostea, Irati
ingurumena balorizatzeko azpie- laurona da, eta kudeaketa ere ahagiturak indartuz, Aezkoan indus- lik eta antzekoena edo elkarlanak
tria hondarea biltzen duen gune bultzatua izan beharko da».
bat berrituz, Zuberoan ornitoloLau egiturek elkarrekin berezigiaren etxea eginez Iratiko mendi ki turismoaren ardatza landu
etxeetan eta Garaziko ibarrean dute. «Iratiren baliabide naturaartzaingoa dinamizatuz Etxola lak eta bertako aktibitateak balorizatzea zen lehen ideia: mapa komunak egitea, mugaz gaindiko
xendak egitea, telefono aplikazio
bat lurralde osoarentzat», dio
Tourreuilek. Tresna horiek sortu
izanaz pozten da, nahiz turismoaz harago diren helburuak badirela azpimarratu duen: «Bada zinezko borondate bat lurraldean
sektoreari lotuak». Harreman
instituzional formaletan, berriz,
Poctefarekin hasi ziren.

‘‘

Zaraitzuko Abodin
kokatua den harrera
gunea. STEPHANE ETXEGARAI
sinergiak xerkatzeko eta lurraldea gazteentzat erakargarri bilakatzeko, plantatzeko gogoa ukan
dezaten». Jacques Barreix zuberotarrak bat egiten du, parte guztietan «borondate bera» sentitzen duela erranez, baina zailtasunak ahantzi gabe: «Frantzia eta
Espainia arteko mugarik ez da
haboro, baina bideko loturak eskas dira. Kilometro andana egin
behar dugu elkarretaratzeko».

Desberintasunak agerian
Elkarren arteko distantziak laburtzea ere ez da bortxaz on; COVID-19aren testuinguruan, azken
bilkurak pantailaz pantailakoak
izan dira, eta hori ere ez da egokia
aktore desberdinentzat. Tourreuilek gehitu du bilkura fisikoetan ere, elkar ezagutzeko, hizkuntzak ez duela beti laguntzen:
«Kausitzen dugu bat egitea gauza
batzuetan, baina zailtasunen parte da hizkuntza bera ez duten jendeak biltzea. Euskaraz ere, ñabardurak ez dira beti ongi ulertzen
eta garapen xedeetan ñabardurak
ere inportanteak dira».
Buenoren ikuspuntutik, desberdintasun handia bada institu-

zioen egituretan berean: «Zailtzen duena burokrazia bera da,
guk teknikari guti ditugu eta lan
anitz izan da. Hor nabaritu dugu
ezberdintasuna Iparraldearekin,
han tekniko anitz dituzte eta errazago egin ahal dira gauzak hemen
baino». Iratiko lau egiturak bi estatu desberdinen parte izatea ere
zailtasuna da, bide beretik, Aezkoako Biltzar buruarentzat,
«arautegi desberdinak» izanik
batzuetan lanak oztopatzen baitira horrengatik.
Jacques Barreix ere ohartu da
Aezkoan eta Zaraitzun gutiago
egin dezaketela «sistema desberdinarekin antolatuak baitira, eta
gogorrago da aritzea. Nahikundea badute, baina ez da hautetsien ber sistema». Diferentzia
horiek esplikatzen dute, partez
bederen, azken urteetan polo bakoitzak bere xedeak garatu izana,
Buenoren arabera: «Epe motzean
bakoitzak bere zilborrari pentsatu behar du, epe luzean Iratiri
bere osotasunean».
Lurralde beraren kudeatzaile
desberdinak izanik ere, Iratiko
lau ibarretatik bitan dinamika
ekonomiko handiagoa badela
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argi ageri zaio Barreixi, Zuberoako eta Garaziko mendi partean ez
bezala, Zaraitzun eta Aezkoan
«Laborari gutiago dira, zinez guti
dira. Bortuko laborantza ez dute
abantzu, hemen bada, eta bada
gazteen egoteko nahikundea»,
haren ustez.
Denei komuna zaie berriz turismoaren garapena, Iratik duen
fama handitzen ari baita. Joan
den udan jende andana bat ibili
zen, horietarik anitz mendian
ibiltzeko usaiarik gabekoak, arazo batzuk sortuz: «Mendira heldu
den publikoaren sentsibilizazio
lanean urrunago joan behar
dugu. Kakueta eta Holzarten hasi
dira neurgailuak ezartzea aipatzen, gaur egun aipatzea ontsa da,
baina ez da tresnarik. Guk absulutoki halako gauzak landu behar
ditugu», azaldu du Tourreuilek.
Ondoko urratsa gainditzeko,
Garaziko mendi sindikatuko zuzendariaren ustez, «falta da antolaketa globalago bat, aktore
gehiagorekin». Turismoa artzaingoarekin «sinergian» kokatu nahi luketela argi dute, adibidez, baina Iratiko lau ibarretako
instituzioez harago diren partaideak ere beharrekoak dira, hala
nola turismo bulegoak, Euskal Elkargoa, Nafarroako Gobernua...
Kudeatzeko tresna komunik ez
beharbada, baina denen erranetan adostasuna bada garatu nahi
den turismo ereduaren inguruan.
Aezkoako batzarburuak zehaz-
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ten du «ingurumenarekiko
errespetuarekin eta inguruarekiko errespetua duen jendea nahi
[dutela], hemengo identitatea eta
historia ere kontuan hartzea».
Horregatik sortu dute Kulturola,
besteak beste, informazioa eta
jakintza transmititzeko.

Oihartzuna
Estreinatu gabea dute oraino kultur etxea, baina lekuko jendeengan oihartzuna izan du jada Iratiko beste partaideekin egin lanak.
«Irati berriz ere bere osotasunean
kokatu dugulako ukan dugu
oihartzuna. Hemengo jende askok ez zituen ondoko bailarako
gauzak ezagutzen, eta Hegoaldeaz ere ari naiz. Gure baitan oihartzun hori ukan du», dio Buenok.
Mendi sindikatuak eta batzarrak gehiago hurbiltzeko, zatiketa administratiboak gainditzeko
lanak ukanen dituzte geroan ere,
agerikoa denez. Mendiko suak
egiteko edo kabalak alde batera
eta bestera alatzera eramateko
muga ez da problematikoa, baina
beste kasu batzuetan estatu
bakoitzaren arauetan kokatzen
dira batzuk eta besteak: Iratiren
ingurumen babeserako label
eskaerak bereiz lantzen dituzte;
Nafarroako parteko Iratiren biosfera izendapena Unescori galdegin diote, Zuberoako eta Baxenabarroako lurrak [Frantziako]
Eskualdeko Parkearen eremuan
izanen delarik.
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MARRAZKIRITZIA : ‘UHAINEZ UHAIN’

Hegazti gripeak jo etxaldeen inguruko
hazkuntzen hiltzea manatu du prefetak

If

Irudia b Biarritz

BAIONA b Biarnoko (Okzitania) ahate hazkuntza bat hunki du H5N8
hegazti gripeak, eta prefetak manatu du kilometro bat inguruan diren
hegazti hazkuntzen hiltzea. Ahateak direlarik, hiru kilometro inguruan. Ipar Euskal Herrian ez zen hazkuntzarik hunkirik herenegun.
ELB sindikatuak berriz ere hazkuntza industriala deitoratu du. Haren
ustez, kabalen kontzentratzeak eta hazkuntza handiegiak dira arazoa.
Etxalde gehiagotan hazkuntza ttipiak izateak ekar dezake aterabidea,
laborari sindikatuaren arabera.

%

Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k
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

Presoen eskubideen alde itsasargitik
Bakegileek banderola bat jarri zuten joan den larunbatean Biarritzeko itsasargian, bihar, Baionan, Argi dugu,
bakerako bidea: Orain presoak lelopean egitekoa duten giza katerako deia hedatzeko. «Azken erabaki positiboak kolektiboki irabazi dira eta gure bideari jarraitzera animatzen gaituzte», erran zuen haien izenean Emilie
Martinek. Frederik Haranburu Xistor baldintzapean libre izatea «argi izpi» bezala ikusirik ere, ez dela aski zioten.
«Azken urteetan errepikatzen den ziklo judiziala ere hautsi behar da», gehitu zuen Martinek. GUILLAUME FAUVEAU
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«Egin gogo ditut argazkiak Gaztelugatxen, baina agorrila minean eginen ditut: 5.000 jenderekin,
3.000 auto metaturik. Hori erakutsi nahi dut, jendea ez dadin
berriz jin...».
Azkenean, bere hitzekin laburbildu du asmoa: «Maite dugun

Iñaki Etxeleku Baiona

Euskal Herria errotik maite duen
ofizioko argazkilari baten bizi
ibilbideko lana argitaratu du
Kepa Etxandi argazkilariak (Madril, 1953). Au pays des basques,
Ibilaldiak eta kondairak euskal
eremuandeitu du, eta Kilika argitaletxearekin plazaratu, Historiak & Bidaiak sailean. Testuak
lotu dizkie argazkiei, eta hamar
ataletan sailkatu du liburua. Mitologia, erromatar garaia, eliza eta
baselizak, etxe gotor eta jauregiak, euskal kultura, sukaldaritza, mendiak, itsasoa, diaspora.
Gai eta mundu franko nahi izan
ditu ekarri bildumara.
Urteetan metatu argazkitegian,
80.000 argazki inguru baditu
gorderik Kepa Etxandik. Biltegi
horretan egin du libururako hautaketa. «Badira duela hiru hilabete egin argazkiak, eta badira hogeita hamar urte dutenak», erran
du Etxandik berak. Guziz zaila
egin zaio hautaketa baten egitera
heltzea, baina laguntza galdeginez, eta liburua atalka antolatuz,
erdietsi du.
Orain arte obratu ahal izan ez
zuen aspaldiko xede bat dela aitortu du argazkilariak. «Betidanik segur izan naiz liburu bat plazaratuko nuela noizbait ene lanekin. Baina baldintzak ez ziren
sekula gertatzen, lanbidea eta
gainerakoak direla kausa. Liburu
baten egitea luxu bat da, gainera». Kilika argitaletxearekin hasi
solasek ireki diote bidea horretarako, eta bi urteko lana izan da.
Nahiz erran behar den ez dela liburu batean bere argazkiak argitaratu dituen lehen aldia. Hau buruan buru pentsatu eta kudeatu
du, haatik, eta osoki berea bezala
aurkeztu. «Aurkibidearen egitea
izan zait lanik neketsuena. Atalak
zein izanen ziren erabaki ondoan,
horien antolatzea aski zen».
Argazki anitz bada liburuan,
baina, erran bezala, gauzen adierazteko testu franko ere bai; frantsesez eta euskaraz. «Testuak bazuen munta enetzat. Argazki
liburu anitz bada Euskal Herriaz,
argazki anitzekin, baina maiz
mamirik gabekoak ene iduriko.
Horregatik, biak egin nahi nituen».

Beti ikusten ez dena
Astia duen aldiro Euskal Herriko
xoko batera edo bestera badoa
Etxandi argazki tresna besapean.
Herri bat urratsez urrats izenburuarekin hasi du liburua sar hitzan. Bere begiek ikusi herri hori

‘‘
Argazki-liburu anitz
bada Euskal Herriaz,
argazki anitzekin,
baina maiz mamirik
gabekoak, ene iduriko»
«Urrats handiz,
etengabe kurritzen dut
herri hau, aroa edozein
izanik ere. Eta anitz
bada ikasteko, beti»
«Maite dugun Euskal
Herria nahi izan dut
erakutsi, egiazkoa.
Turista masak ikus
ez dezakeena»
Kepa Etxandi
Argazkilaria

Kepa Etxandi, joan den abenduaren 16an, Baionako Euskal Museoan egin liburuaren aurkezpenean. I.E.

Etxandiren Euskal
Herria, irudiz, hitzez
‘Au pays des basques, Ibilaldiak eta kondairak euskal eremuan’
argazki eta testuliburua plazaratu du Kepa Etxandi argazkilariak,
Kilika argitaletxearekin b Maite duen herria nahi izan du erakutsi
zuen erakustera eman nahi.
«Nahi izan dut irakurleak ibilaldi
bat egin dezan zazpi lurraldeetan;
eta berdin, zortzigarren lurralde
birtualean: Amerikakoa. Eta atal
bat bururatzean, irakurleak egin
dezan: ‘To, hori ez nekien!’. Istorio edo anekdota ttipi ezezagun
batzuk».
Diasporari atxikia zaio Etxandi,
harat egin bidaiek markatu baitute azkar. «Arras ezagutza ederrak
egin ditut han. Harriturik egon
naiz ikustean nola, diasporan,
euskara eta euskal kultura berpiztu diren; besteak beste, Argentinakoan».
Euskal Herriak bisitari anitz
ditu, aldian aldikoak, bertan
plantatuak direnak bezala, eta

Etxandi haiei mintzo zaie, besteak beste. «Nahi izan diot publiko
zabalari euskal kultura helarazi.
Ez nuen liburu unibertsitarioa
egin nahi; ez eta ere ‘turistikoa’.
Liburua euskararentzat eta euskal kulturarentzat interesa duten
jendeei zuzendua zaie. Sartzeko
ate bat bezalakoa da».
Ibilaldi bakoitza gauza berrien
ikusteko eta ezagutzeko parada
zaio argazkilariari. Kurrituak kurritu, beti ikasten segitzen duela
dio. «Urrats handiz, etengabe
kurritzen dut herri hau, aroa edozein izanik ere. Eta anitz bada
ikasteko, beti».
Bazkazaneren (Ahatsa-Altzieta-Bazkazane, Baxenabarre) adibidea eman du lan egiteko mol-

dea irudikatzeko. Auzoa gaingainetik ezagutzen duen lagun
batekin kurritu zuen orenak eta
orenak. Bakarrik itzuli zen berantago Bazkazaneko kaperaren argazkitan ateratzeko. «Buruan nituen jakitun hark erran zizkidanak eta erran haiek beterik joan
nintzen argazki egitera». Entseatu da berdin egiten ibili beste toki
gehienetan. «Bereziki, klixeetan
ez erortzeko».
Klixe istorio, umorez aipatu du
Gaztelugatxeko Doniane baseliza
(Bermeo, Bizkaia). Milaka aldiz
argazkitan agertu dena eta udan
bisitariz itoa gertatzen dena. Ez
du liburuan sartu Gaztelugatxeko
argazkirik Etxandik, baina ateratzekotan bere asmoa salatu du:

Euskal Herria nahi izan dut erakutsi, egiazkoa. Turista masak
ikus ez dezakeena, baina zenbait
aldiz turismo industriak desitxuratzen duena».

Ordu deno
Oraindik begiratuak diren bazter
eta guneen lekukotasun gisa dakar Etxandik liburua, beldur baita geroan bilaka daitezkeenari
buruz. «Biziki beldur naiz. Erraten da bazterrak betiko direla,
baina bizi dugun betoiztatzea
ikusirik —partikularki, itsasaldean—, nago ez ote diren bazter horiek desagertuko. Kasu egin behar da, eta ez da utzi behar zernahi egiten».
Arkitektura mailan, konparazione, Lapurdiko Getarian egin
etxe berri baten argazkia kokatu
du aspaldiko etxeen argazkien
ondoan, «arkitektura arrotz bat
Euskal Herrian» argazki oina
idatzirik. Lauki zuri eta gris batzuen muntadura modernoa da
ageri dena hor. «Ehun milaka badira halako etxeak mediterraneoko eta Kaliforniako [AEB] itsas
bazterretan. Ez dut ikusten zertan
balio duen halakoen baimentzea
Euskal Herrian. Arkitektura herri
batek duen adierazpen molde bat
da, eta errespetua zor zaio. Ez
dugu gogorik Euskal Herria Kosta
Urdina bilaka dadin. Nik segurik,
ez, argiki!».

