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Hiru betizuak zatikatuak izan diren gunetik hurbil, Mondarraineko seinalea, negu honetan. RAFAEL VALDIVIELSO

Cadek dei egin die
agintariei betizuen
babesa antolatzeko
Urtarrilean, Mondarrain mendiko Ezpeletako mazeletan ustez
aurkitu betizuen hilketa salatu du elkarteak b Tokiko usaia txar hori
geldiarazi nahi luke, eta erakundeak erantzukizuna hartzera deitu
Iñaki Etxeleku Biarritz

Urtarril hastapenean atzemanak
izan ziren hiru ustezko betizuen
hondarkinak Mondarrain mendiko hiru gurutzeen lepoan, Ezpeletako aldean. Eztabaida piztu
du gaiak, argiki lekuan berean hilak, zatikatu eta moztuak izan zirelako haragiarendako. Cade ingurumen elkarteak salatu ditu
hilketak, eta gutuna idatzi die Pirinio Atlantikoetako prefetari,
eremuko auzapezei, Vincent Bru

Frantziako diputatuari, gaiari
lotu estatuko, departamenduko
eta eskualdeko administrazioei
eta Euskal Mendiaren ardura
duen Euskal Hirigune Elkargoari.
«Ez du aspaldi oraino, Larrungo mendian, bizi zirela behi basa
batzu edo, jendeek deitzen zituzten bezala: betizoak. Oro berdinak, gorrixtak, adar mehe, punta
zorrotz, lurrerainoko buztanekin
ziren. Gau eta egun, beti kanpoan, lo egiteko, zonbait mendi bizkarretarat nahiago zuten atera.

Larrean umatzen ziren». Piarres
Larzabalek idatzi oroitzapenetarik da Larrungo betizoak, Gure
Herria kazetan, 1930ean agertu
artikuluko aipu hau. Ordukoz,
betizuentzat grinatua zen apaiz
azkaindarra.
Cadek otsail hastapenean igorri
gutunean dio «egoera larria» dela; «ezin da horrela segitu, onartu,
deus erran eta egin gabe egon. Lanjerrean den espezie horren eginahala babesteko betekizuna du gizarteak». Eta dei egiten die partai-

deei gaiari lot dakizkien. «Uste dugu Euskal Hirigune Elkargoak, estatuko zerbitzuekin, hunkiak diren herriko etxeekin, Natura
2000-Larhun Xoldoko gaina gidaritza-batzordearekin —babes hori— obratu behar duela».
Ezpeletako auzapezak prentsari jakinarazi dio asaldatua izanagatik ez duela balio hiru hilketengatik salaketa jartzea eta auzitarat
jaukitzea. Aste honetan, Mediabask kazetak tokiko hazle bat
mintzarazi du, izenik eman gabe,
hil diren behiak ez zirela basa betizuak baitio. Rafael Valdivielso Cadeko mendi saileko kidea da, eta
betizuaren gaiari kasu egiten dio
aspaldian —besteak beste, Larhun
Xoldoko gaina gidaritza-batzordean—, eta basa betizuak zirela
dudan ezartzen dutenak ez ditu
sinesten: «Denetarik entzuten
da. Baizik eta ez zirela zinezko betizuak. Hazkuntzako betizuek badute txertoaren marka belarrian,
eta batzuek diote halakoak zirela.
Hilen zituzten beren behiak? Izan
daiteke, baina [Ezpeletako] auzapezak erranen zuen hazkuntzakoak izan balira». Gehiago dena,
markatuak diren hazkuntzako
kabalak ez daitezke, legez, mendian berean hil eta moztu.
Valdivielsok uste du tokiko batzuek nahiago dutela afera isildu.
«Ez dute nahi aipa dadin. Ez baita
lehen aldia gertatu dena. Bertako
usaia txar bat da. Tokiko batzuek
egina dute. Badu urteak apairuak
egiten direla Ezpeletan betizu haragiarekin. Ikertu behar litzateke
ez ote den apairu gotor bat izan
urtarrilean».
Ez du iduri, bizkitartean, ikerketarik bidean denik. Basihizien
zaintza lana duen Frantziako Ehizaren eta Basa Faunaren Erakunde Nazionalak —gaur egun, Bioaniztasunaren Frantziako Erakundea deitzen da— ez du galderik
ukan. Jean-Bernard Etxebarne
erakunde horrek Bastidan duen
bulegoko buruak erran du ez dutela ikerketarik ikusten bidean;
«eta ez dugu halako galderik
ukan nehondik. Baihiziez arduratzen gara, eta betizuak ez du estatuturik, non ez den hazkuntza
batekoa. Beraz, ez da gure esku».
DREAL, ingurumenerako eskualde zuzendaritzak ere badio ez
dela bere gain, eta DDPPko albaitaritza administrazioak hazkuntzako kabala sailkatuak baizik ez
ditu segitzen. Etxebarnek aitor du
betizuaren eremua ez dela zehaztua. «Hutsune juridikoa bada espezie horri buruz».

Bere indarrean, ahul
Valdivielsok kontraerrana hautematen du lekuko agintarien arte-

an. Betizuaren fama eta itxura baliagarri baitzaie lurraldea famatzeko, baina babes neurri zorrotzik
hartu gabe. «Herriko etxeak, Turismo bulego guziak berezitasunen ehizan ari dira. Funtsean betizuak diren eremuetan informazio
taulak ezarri dituzte ibiltarien abisatzeko, ez daitezen sobera hurbil
hauetarik». Jakina baita umea
duen betizuaren ondotik iragaten
bada oldartzen ahal zaiola ausartenari, beharrez, adarka.
«Auzi hori mendiaren erabilpen eta antolaketa orokorrari lotu
behar zaio», erranez jarraitu du
Valdivielsok. «Gauzak aldatu
nahi baditugu artzainen eta mendiko hazleen munduari lotu behar zaio; baita turismoari ere, zoritxarrez». Arazoa da betizua ez
dela espezie babestua. Hunkiak
diren herriko etxeek hartu ehiztatzeko debekua da agiri ofizial ba-

‘‘
Saiak babestuak dira.
Zergatik ez betizuak?
Abantaila handia dugu
betizua ukanik, eta dena
funditzen dute»
Rafael Valdivielso
Cade elkarteko mendi saileko kidea

karra geriza zerbait bilatu duena.
Hori eta, betizuaz mintzatzeko
bildu gidaritza batzordea. Ainhoa,
Ezpeleta, Itsasuko herriek parte
hartu izan dute horretan, baita Inra ikerketa erakundeak, DDPP Bizidunen Babesteko Departamendu Zuzendaritzak, Euskal Herriko
Laborantza Ganberak ere. Valdivielsok berak segitu ditu batzorde
horiek Cade elkartearentzat.
«Eleketa ari dira bilkura horietan,
baina inguruka ari dira».
Haren ustez, betizua espezie
babestua izatea da aterabidea.
«Saiak babestuak dira. Zergatik
betizu basak ez lirateke hala?».
Funtsean, Nafarroan badira basa
betizuak haientzat plantan eman
parke handian. «Zerradurak ezarririk ere, hektarea anitzeko
eremua egiten bazaie, bizi daitezke; doi bat segiturik ere. Abantaila handia dugu betizua ukanik
eta dena funditzen dute, asaldagarri da».
Urruña eta Biriatu aldeko Xoldoko gainetik Itsasu Latsea arterainoko mendialdean, 60 bat basa
betizu balirateke oraino. «Orai
arras betizo guti ikusten da Larrunen. Burdin-bide horrek denak
ohiltzen ditu. Damurik! Ezen betizoek gure Eskual Herriko mendietan biziki eder emaiten zuten», esaldiarekin bukatu zuen
testua Piarres Larzabalek.
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erreketan eta obusen pean baino.
Hainbestetaraino, non ele gozoak dituen preso atxikitzen zutenen aldera. «Etzazuela uste izan
hargatik, zeren preso garen
dohakabe garela eta borthizki
erabiliak. Ez huna! Badu hirur
urte Alemanian naizela. Behin
ere orainon ez aintzindari, ez soldado batek ez dautet erran hitz
bat gaizki plazaturik. Ongi kontrarioa, uste dut intelegatzen ahal
bagine arras lagunak gintezkeen
elgarrekin. Hauk ere gizonak
dira gu bezala, eta aita familiakoak, gerla izigarri hunen akhabantzaren aiduru dagotzinak». Artetik errateko, Suhazek paperean
etzan euskarak erakusten duelarik euskalki desberdinak ezagutzen zituela.

Iñaki Etxeleku Baiona

2014an eskuratu zituen Euskal
Kultur Erakundeak lehen grabaketak. 2016 eta 2018an ondokoak.
Horrela osatu ahal izan du Alemaniako 1914-1918ko Euskal
presoen grabaketak bilduma,
Gerla Handiaren denboran Prusiako Komisio fonografikoak egin
grabaketa elemeniaren artean
eginak. Bost lapurtar, bi baxenabartar eta hiru zuberotar dira entzuten, I. Mundu Gerlan preso altxatuak izan zirenak Alemanian.
Haien artean ziren Suhas anaia
arrangoiztarrak: Jean-Baptiste
eta Antoine Suhas. Antoine izan
zen orduan gehien grabatuetarik,
baina beste altxor bat utzi zuen:
Eskualdun baten letra mila bederatzi ehun eta hamazazpian.
Hamalau orriko gutun luze eta
autobiografikoa, eskuz idatzia.
Hastapena baizik ez zioten garbarazi bilketa egin zuten zientzialari
alemanek: Hermann Urtel erromanista eta euskara hizkuntzan
aditua (1873-1926) eta Wilhelm
Doegen aleman hizkuntzalaria
(1877-1967).
Berlingo Etnologia Museoak
eta Humbold Unibertsitateak dituzte orain arte atxiki grabaketak
eta dokumentu historiko horiek.
Bost urteren buruan, osoki argitaratu du gutunaren transkripzioa EKEk bere Internet atarian,
eta deskargatu daiteke ordenagailura. Stolbergeko (Alemania)
presoner eremuan idatzi zuen
Suhasek, 1917ko agorrilaren 1ean.
Gutunetik baino gehiago, literatura kutsua duen idazki autobiografikotik badu, azterketa bide
anitz uzten dituena lantzeko: hizkera, lexikoa, estiloa, testuinguru
historikoa, soziologikoa.
Aita bardozatarra eta ama uztariztarra zituen Antoine Suhasek;
hura Arrangoitzen sortu zen. Han
ezkondu ere errotazain zela,
Errota Handian. Gutuna irakurtzearekin, bistakoa da alfabetatua
zela: bazekiela irakurtzen eta
idazten. Euskara eta bere herria
maite zituela agerian uzten du,
izenburutik beretik: euskaldun
batek idatzia dela dio, nahiz Frantziak zuen gerla erreketara igorria. «Euskarazkoak dire ene
gogo, sendimendu eta izaite guziak», dio gutun hastapenean.
Euskalzaletasun horrek ekarri
zukeen ordukoz euskaraz idatzia
izan zen liburu eta prentsaren irakurtzerat, ageri baita erranaldien
itzulikatzeko moldetik bazuela
eredu bat. Esaldi luze eta egituratu hau lekuko: «Mila bederatzi
ehun eta hamalauean, nahiz delako urthea zen lazgarria, eta
mintzatu nahi naizen orena izan
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Erregistro zaindua

Prusiako Komisio fonografikoaren grabatze bat. Eskuin, Wilhelm Doegen. © LAUTARCHIV - HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

EKEk Suhasen 1917ko
gutuna plazaratu du
Antoine Suhas arrangoiztarrak 1917an Alemanian preso zela idatzi
gutun osoa agertu du kultur erakundeak bere atarian b Hizkuntza
mailak, estiloak, kontakizunak ikerbideak zabaltzen dituzte
den enetzat lastimagarriena, ene
bizia baderamat halarikan ere hirur urthez gibelerat, eta ene gogoa ohiko eta orhoitgarrizko memento dohakabe hartarat».
Gerla hasi aitzineko Arrangoitzeko laborantza giroa deskribatzen du lehenik, eta emaztearekiko bizia. «Deskantsuz eta zorionez bethea bizi nintzela ene
familiaren arthean eztitasunez
inguratua, ene egoitza maitearen
atherbearen pean. Banuen duda
gabe sobera bozkario atsegin horien erdian hola junpatua bizitzeko». Janbattitt Elizanbururen
Ikusten duzu goizean bertsoetarik baduke deskripzio horrek.
Euskal Herri lasai, baketsu, idilikotik, gerla handiaren bezperan.
Estilizatu zuen Suhazek kontakizuna: «Egun hartan iguzkia jalgi
zen ederrik, eta distirentik, xoratzen zituela bere menean hatxeman ahalako gauza suerte guziak.
Iguzki begian aurkitzen ziren
etxiek iduri zuten urhe kolorez

emokatuak zirela, eta teila gorrizko hegatsek berek hartzen zuten
kobre zaharraren egite guzia».
Dena dirdira, urre eta kobre
kolore den garaiak kontrastea
egiten du kontakizunak ondotik
dakarrenarekin: «Deskantsuak
eta bakeak lekhu egin zuten zorigaitzari eta gerlari. Gerla. Duda
mudan zagon galerna beltz hori.

Euskara zainduaren
erregistroa eta euskalki
desberdinez osatua
bazuela agerikoa da
Suhasen gutunean
Izen goibel eta ilhun hori zapartatu zen ortzi karraskaren pare
herri alde orotan». Eguzki ederra
gibelean utzi du gerlaren ekaitz
beltzak, bazterrak eta gogoa ilun
uzteko. Baina gerlara joateko
manua bete zuen Suhasek, beste
anitzek bezala, herriko apaizak
ere hala manatzen zielarik:
«Apeiku azpian jaun erretorak

juan behar ginen gizoneri egin
zaukun eksorta bat hunkigarria
[...] eta denbora berean othoiztu
harmetarakoan ginoatzila elizako ordren bethetzerat».

«Hauk ere gizonak dira»
Lubakietan bizi izanaz deus guti
aipu duelarik, gerla denboran eskuin-ezker ibili diren herriak zerrendatzen ditu. Gerla horri buruzko pentsamendu bat salatzen
du, gutunean, beste euskaldun
baten ahoan ezartzen duena.
«Lagun eskualdun batek erran
zautan axeria eta otsoa elgarrekin
bizi ziren denboran tzarkeria
merke zutela batak ala bertzeak.
Zoinek gehiago egin zuten beren
laphurtasuna eta gero, elgarren
artean guduka. ‘Hik egina duk’
zion otsoak. ‘Ez, hire lanak duk’,
ihardesten zuen bethi axeriak.
Eta uste dut hola hola izanen den
oraiko gerla hunen auzia».
Ageri da preso hartu zuten
ordutik hobeki zegokeela Suhas,

Jasone Salaberria Euskal Ikasketetako doktoreak parte hartu du
Antoine Suhasen gutunaren
transkripzioan. Hizkuntzalaritzatik, haren azterketa bat ere
egin zuen duela hiru urte.
Henri Gavel hizkuntzalariak
1935eko Euskal Museoko aldizkarian Antoine Suhasi buruz idatzi zuena oroitarazi du Salaberriak. Gavelek zioen Suhasek erabili euskara hori ez zela bere
euskalkia, tokikoa, baina apezei
kopiatua. Ikuspegi hertsiegia zaio
Salaberriari, uste baitu Suhasen
gisakoek bazituztela erregistro
ezberdinak, izan etxean, izan
kanpoan. Ahozkoan eta idatzian.
«Orain arteko dialektologiako
lanetan guti edo ezer aipatuak
izan dira hizkera erregistroak»,
dio. Fenomeno anitz «ez dira
izan aztertuak erregistro desberdinen adierazle bezala, baizik eta
tokiko ezaugarri bezala. Erregistro bat eta bakarraren jabe izango
balira bezala. Eta ‘tokiko’ erraten
dugunean, lagunartekoa, familiako hizkera erran nahi du. Ez
ote da izango lekukoak badituela
erregistro desberdinak, bat arrotzekin erabiltzekoa, eta bestea
etxekoekin? Lagun arteko erregistroa eta erregistro zaindu edo
gurbila?», galdegiten du Salaberriak. Hots, baldintza guziz berezietan idatzi eta grabatu zuela
Suhasek bere gutuna, eta euskara
zaindu bat erabili zuela.
Hiztegi eta hizkeratik hasiz,
ikerbide franko uzten ditu dilindan dokumentu historiko horrek
hala nola literatura arloan eta historian.

@

Gutuna deskargatu eta
grabaketen entzuteko:
www.eke.eus
www.mintzoak.eus
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Mauleko ospitalea
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tza zerbitzuko aktibitateak ez
zuen justifikatzen». 2024ari begira egin kalkuluetan, zazpi milioi
euroko defizita aitzin ikusten du
Maule eta Olueko zuzendariak,
orain arte «dena ontsa» joaten
zela erraten zuen arren, Christian
de Gaye medikuaren erranetan.

Oluetik urruntzen

Mauleko ospitalea, aurten. Hura berritzeko lanak ondoko asteetan hastekoak dira. HITZA

2013an, Maule eta Olueko ospitaleen arteko zuzendaritza
komuna ezartzeko hitzarmena izenpetu zuten. Christian
de Gaye mediku koordinatzailearen dimisioak agerian utzi
du Olueko zuzendaritzarekin izan diren desadostasunak.

Mauleko ospitalea,
autonomia bila
Joanes Etxebarria Maule

auleko ospitalea zahartzen
hasia zelako eta segurtasun
arauak betetzeko prestatu zuten
2017-2024 xedea, eraikin berean
diren zahar etxea eta ospitalea
bera zaharberritzeko plana. Medikuntza zerbitzuan, bi estaietara
hedatuz arta eskaintza zabalagoa
pentsatua zuten. Zahar etxeko
lanak bukatzekotan eta ospitalekoak hastekotan direlarik, aldiz,
zuzendaritzak proiektua aldatu,
eta horrek Christian de Gaye me-

M

diku koordinatzailearen dimisioa
eragin du, ezinegon zaharrago
bat azaleraturik.
2013an aldatu zuten erietxearen kudeaketa, zuzendaria atzemateko zailtasunek eraginik. Hitzarmen bat egin zuten Olueko
(Okzitania) ospitalearekin, zuzendaritza komunak ziurta zezan
Maulekoa kudeatzeko zuzendari
bat izatea, Oluetik igorria. Baina
lekuko langileekin komunikazio
arazoak baziren. Obren xedea aldatzeko arrazoietan, defizit baten
berri eman du zuzendaritzak, eta
Mauleko osasun langileek eta hautetsiek ez zuten horren berri ukan
lehenago. Orain, zuzendaritza
komuna bera dudan ezarria da.

Erietxe zaharkitua berritzeko
ideian, medikuntza zerbitzuan bi
estai pentsatuak ziren: bat medikuntza zerbitzurako, eta bestea
jarraipen eta ahalmen berreskurapen zerbitzuarentzat, apartamendu terapeutiko batekin. Bestalde, gela gehienak ohe bakarrekoak izan behar ziren, bi salbu,
eta proiektuaren bertsio berrian
denak bikoitzak izanen lirateke.
Frederic Lecerne Olueko ospitaleko zuzendariak finantza arazoekin esplikatzen du hastapeneko
xedea murriztu izana: «Obrei
gehitu zaizkien emendakin batzuk gaur egun ez dira finantzatzen ahal; ospitalean ez da dirurik
horretarako. Gainera, medikun-

Eskualdeko Osasun Agentziak
(ARS) adierazpen argiak egin ditu
azken urteetako zuzendaritza komunaren alde, departamenduko
zuzendari Maritxu Blanzacoren
ahotik: «Maule Olueko dispositiboan sartu zen bakarrik ezin zuelako. Ez zen gehiago zuzendaririk, eta nehork ez zuen bere burua
aurkezten. Autonomian, buxet
aldetik, ezin luke aitzina jo».
Onartzen du, halere, satisfaziorik
ez izateak «egiatik zerbait» ukan
behar duela. Bere egiturak «batzuen eta besteen nahiari» kasu
eginen diela hitzematen du, lurraldearentzat «hoberena» kausitzeko xedez.
Mauleko Ospitalea Olueren
menpekotasunetik ateratzeko
gaitasuna duen egitura ospitaleko zaintza batzordea da, bederatzi pertsonaz osatua, eta batzordeburu Louis Labadot Mauleko
auzapeza arrunt autonomiara
itzultzearen aldekoa da, horretarako Oluerekin den partaidetza
gelditu behar bada ere: «Zuzendaritza komuna gelditzea arrisku
bat da, arrisku neurtua, baina
uste dut hartu behar dela. Orain
bozkatuko bagenu, uste dut
gehiengoak horren alde bozkatuko lukeela».
Erabakirik ez dute hartu oraindik, baina lantalde bat gogoetan
ari da, Oluerekin ala gabe segitu
behar denetz. Labadot bezala, ospitaleko zaintza batzordeko kide
da Michel Ibarra Ezpeizeko auzapeza ere, Euskal Elkargoko ordezkari gisa. Ibarraren ustez, informazioa eskas da trenkatu ahal
izateko: «Datu konkretuak eskas
ditugu. Autonomia zergatik ez?
Baina zer dirurekin? Zaila da
mintzatzea, jakin gabe».
Ospitalearen gaur egungo finantza zehatzak dira eskas dituzten datuak, Olueko zuzendariari
eskatu dizkietenak, heldu den
bilkuran aztertu ahal izateko. Halere, obren tamaina aldatzeak
duda sortu dio Ibarrari: «Ez dut
ulertzen nola abiatu diren tamaina horretako obrak eta gero gibel
egin. Zergatik dirua xahutu da
gero xede tipiago batera bideratzeko?». Bildu dituzten datu batzuen arabera, kudeaketa arazo
gehiago ere agertu dira, Labadotek dioenez: «Iduri luke Mauletik
pagatzen direla Olueko langile

batzuk, baina ez dugu oraino
konfirmaziorik».

Baiona begi bistan
Dimisioa aurkeztu arte ospitaleko
mediku koordinatzailea zen Christian de Gaye, eta ahobizarrik
gabe aipatzen du —ikus ondoko
elkarrizketa— ospitaleko langile
gehienek Oluerekin baino nahiago dutela Donapaleu eta Baionako ospitaleekin lan egin. Oraingoz, ez da eztabaidagai ere zaintza
batzordean; Olueren zuzendaritzapean segitu ala ez deliberatze-

‘‘
Zuzendaritza komuna
gelditzea arrisku bat da,
arrisku neurtua,
baina uste dut hartu
behar dela»
Louis Labadot
Mauleko auzapeza

«Obrei gehitu zaizkien
emendakin batzuk
gaur egun ez dira
finantzatzen ahal:
ospitalean ez da dirurik»
Frederic Lecerne
Olueko ospitaleko zuzendaria

«Datu konkretuak eskas
ditugu. Autonomia
zergatik ez? Baina zer
dirurekin? Zaila da
mintzatzea, jakin gabe»
Michel Ibarra
Euskal Elkargoko ordezkaria

«Mauleko ospitalearen
autonomia ez zaigu
bideragarria iduri, eta
gaurko konfigurazioan
ez luke izaterik»
Maritxu Blanzaco
Eskualdeko Osasun Agentziako kidea

ra mugatuko dira. Baina gero jinen da galdera. Eskualdeko Osasun Agentziak bederen, hala
eskatzen du, Maritxu Blanzacok
azaldu duenez: «Maulek beste
erietxe batekin segitu nahi badu,
ez dugu gauza handirik errateko.
Aldiz, autonomia ez zaigu bideragarria iduri, eta gaurko konfigurazioan ez luke izaterik».
Michel Ibarrak ez du iritzirik jakinarazi nahi bere izenean edo
Euskal Elkargoaren izenean,
«Baionako ospitalearen iritzirik
ere ez baita kontsultatu oraino».
Gainera, Ezpeizeko auzapezak
azpimarratu du elkargoak ez
duela eskumenik ospitaleen kudeaketan aritzeko.
Beste lan bilkura bat ukanen
dute eskuratuko dituzten informazioak partekatzeko, eta ospitaleko zaintza batzordea berriz
bilduko da, martxoaren 3an.
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Mauleko ospitalea
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«Estrategikoki ere
hobea litzateke guretzat
Baionako ospitalearekin
bat egitea»
Christian de Gaye b Mauleko ospitaleko medikua
1992an sartu zen Mauleko ospitalera De Gaye. 2013an, erietxeko zaintza
batzordeak haren iritziaren kontrako deliberoa hartu zuen, Oluerekin
zuzendaritza komuna ezarriz. Koordinatzaile kargua utzi berri du.
J.E. Maule

2019tik ez da gehiago mediku liberala Christian de Gaye (Mazenta, Ginea, 1953), baina Mauleko
ospitalean medikuntza batzordeko presidente izaten segitu zuen,
baita zahar etxeko mediku koordinatzaile ere. Erietxe bereko kargu horiek utzi berri ditu, 2013tik
Olueko ospitalearekin zuzendaritza komunak ekarri duen aldebakarreko kudeaketa salatzeko,
Mauleko ospitalearen kaltetan
delakoan. 1992an sartu zen han.
Zergatik aurkeztu zenuen dimisioa Mauleko ospitalean?
Ideologoa naiz; ene bizian beti defendatu dut medikuntza eta hurbileko ospitalea. 2016az geroztik,
beti negoziatu dut Olueko partaideekin hartu-emanak ukaiteko,
kolaborazioak eta kooperazioak
izan zitezen. Urteak pasatu, eta
gero eta gehiago ohartzen nintzen
aldebakarrekoa zela. Beraz, emeki-emeki gaitzidura banuen, baina eztanda egin nuen erietxe berriaren proiektua aldatzeko aldebakarreko deliberoa hartu zelarik. Ezin nuen jasan zuzendaritzak inposatzea ibilmolde bat guk
deus egiteko paradarik ukan gabe. Enetako, ospitalearen desa-

gertzea da jokoan; erabaki horiek
orain gehiago ahulduko dute ospitalea, ondoko urteetan medikuntza zerbitzua desagerrarazi
arte. Nik ene kexua jakinarazi dut,
baina herritarrek ere hala egin beharko dute; bestela, berdin segituko dugu.
Nola esplikatzen da ospitalea
berritzeko xedea aldatu izana?
Arrunt harrituak izan gara, zeren
2020 arte erran izan zaigu dena
ontsa zihoala, sekula ez zen ospitalearen defizit arazorik aipatzen.
Zahar etxean beti defizita izan da,
400.000 eta 600.000 artekoa,

sarengatik; oreka txarrarengatik.
Laguntza guti batzuk izan dira,
baina ez da diru laguntzarik batere izan: osoki autofinantzaketan
bermatu da. Kudeatzaileen huts
bat izan da, ene ustez, diru laguntzarik ez galdetu izana. Bat-batean agertu den defizit horrek, halere, ez nau arranguratzen, osasun
arloetako itun zabalean zailtasunean diren ospitaleen zorrak kitatzeko puntu bat adostua izan baita. Arranguratzen nauena da xedean gibelka aritzea, ibilmolde
arazoak areagotuko baititu: batetik, erakargarritasuna tipituko
da, eta, bestetik, xede berriak hurbileko medi«Hitzarmenak zioen ospitale
kuntza hobetzeko balio
bakoitzak [Maulek eta Oluek]
zuen, eta ez da hala izabere ibilmoldea segituko
zuela; ez da hori gertatzen ari» nen ondoko urteetan.
Obrak hastekoak direbaina tipitzen hasia zen. Berriki larik xedea aldatzea harrigarria
erran zaigu ospitalean defizit ali- da. Hautu politikoa izan da?
malea bazela, zazpi milioi eurotik Ni ere anitz harritzen nau. Medigorakoa litzatekeena 2024an. kua naiz, ez naiz kontularia edo fiGaldera zen nondik heldu den de- nantza mundukoa, eta ez dut
fizit hori, eta ihardetsi ziguten, ba- ulertzen arduradunek zailtasun
tetik, osasun langileen soldata go- hori ez ikusi izana. Galderak badirakadaren eraginez zela —osasu- tut lan hipotesien inguruan, zeren
naren arlo desberdinetako itun eta soldata igoerak [Frantziako]
zabal batean adostua—, eta, beste- estatuak konpentsatuko ditu,
tik, obren inbertsio handien eta abantzu segur da eta zorrak ere kiautofinantzaketa gaitasun eska- tatuko ditu. Uste dut horren ingu-

J.E.

ruan gauza batzuk erregularizatzeko nahia badela, zehazki zailtasun handian den Olueko ospitalearen egoera. Zuzendaritza komuna denez, dena pakete berean sartzen da, eta dena konpontzen da
aldi berean. Baina ez da hori egin
behar, Maule ez baita Olue: ibilmoldeak arrunt desberdinak dira.
Mauleko ospitalean zuzendari
anitz izan dira azken urteetan.
2013an ez genuen kausitzen zuzendari bat atzematea, eta ospitaleko zaintza batzordeak deliberatu zuen zuzendaritza komunaren
alde egitea, zuzendari bat atzematea errazten baitzuen. Estatuak
zuzendaritza komunen alde egiten du gero eta gehiago. Hurbileko ospitale baten zuzendariak zahar etxe bateko zuzendariaren estatutu bera du; gainera, zuzendariak gero eta gutiago direnez,
nahiago dute zahar etxe batera joan, ospitale baten kudeaketa baino sinpleago delako. Horregatik
erabaki zen Oluerekin hitzarmena egitea. Hitzarmenak zioen ospitale bakoitzak, halere, bere ibilmoldea segituko zuela, eta ez da
hori gertatzen ari. Aldaketa estrukturalak izan dira, hitzarmena
moldatu gabe.
Zergatik da hain garrantzitsua
Mauleko ospitalea?
Bereziki adineko jendearentzat

ezinbestekoa da. 91 urteko pertsona baten eskastasun kardiako
txikia artatzeko, Maulen ezin balitz Donapaleu edo Olueko ospitalera joan behar balitz, xantza galtzen du pazienteak. Eritasunean
ez da bakarrik teknika balioa duena: bada psikologia eta ingurukoen presentzia ere. Egunero ikusten dugu ospitale hau ukaiteak
adineko ahulak laguntzen dituela
lehenago sendatzen eta osasun
arazoak lasterrago konpontzen.
Hori inportantea da, baina teknikariek ez dute kontuan hartzen.
Badira arlo desberdinetako profesionalak, eta horietan anitz euskaraz mintzo direnak; pertsona batzuek nahiago dute euskaraz mintzatu, eta horrek ere arta errazten
du. Mauleko ospitalearen kalitatea egiten duten ikuspegi desberdinak badira. Gainera, teknika
mailan norman gaude.
Baionako ospitalearekin bat
egitearen alde egin duzu.
Medikuak horren alde dira, medikuntza arrazoiengatik, ez arrazoi
politikoengatik. Donapaleu eta
Baionako medikuekin harreman
hobeak dituzte, elkarlana errazagoa da haiekin. Estrategikoki ere
hobea litzateke guretzat, mediku
berezitu gehiago dagoelako Baionako zentroan, Pauen edo Biarnon baino.
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MARRAZKIRITZIA: ‘KONFINAMENDUTIK LANDA..?’

Iparra-Hegoak Kutxa Bira aurkeztu du,
Euskal Herria zeharkatuko duen ekinaldia

Irudia b Urruña

BAIONA b Argentinatik abiatu eta Euskal Herri osoa zeharkatuko
duen egurrezko kutxa bat izango da Kutxa Bira ekinaldiko protagonista. Martxoaren 20an hasiko da, Viedman (Argentina), eta maiatzaren 30ean bururatuko du kutxak bere ibilbidea, Seguran (Gipuzkoa).
Jendea mugitu ordez, kutxa mugituko da herriz herri, eta, Euskal Herriko itzulia egitea lortu nahi du Iparra-Hegoak. «Oztopoak oztopo,
krisiak krisi eta estatuak estatu, guk ozen diogu: Bizi gira… kutxa
bira». Kutxan ibiliko den mezua Amets Arzallusek idatzi du.

%

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

Faxismoaren kontrako aldarria
Frantziako Estatura migrante sobera iristen dela salatu nahi zuten; eskuin muturrekoak sobera direla erantzun
zieten dozenaka herritarrek. 150 pertsonak parte hartu zuten, astearte goizean, Batasun Nazionalak Urruñan
antolatu zuen ekintza salatzeko eragile andanak deitutako protestan. Tentsiopean iragan zen elkarretaratzea,
eta istilu batzuk ere izan ziren. Frantziako Poliziak babestuta eta «faxistak kanpora!» oihuen artean eskapatu
behar izan ziren eskuin muturreko kideak. BOB EDME
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Kultura
Eragileak pandemia garaian

«Ez dut orain
pronostikorik
egin nahi»
Marc Andre Nicolao, ‘Nif’ b Teknikaria
Udan pastoraletako soinu teknikaria da bere
enpresarekin; beste sasoietan, berriz, dantza eta
antzerki taldeekin ibiltzen da, eskala tipiagoko
ikuskizunetan. Intermitenteekin lan egiten du.
Joanes Etxebarria Maule

Zuberoan, dantza, antzerki eta
musika ikuskizunetan eta pastoraletan, Marc Andre Nicolao Nif
(Maule, 1957) arduratu ohi da soinuaz eta argiaz.
Nola bizi duzu pandemiak eragindako egoera hau?
Ez da lanik, eta, oraingoz, ez dugu
ikusten noiz berriz lan egiten

ahalko dugun. Irailean berriz hasi
ginen, eta pentsatzen nuen berriz
abiatuak ginela, berriz lana bagenuela... Baina berriz dena zerraturik, lotsa naiz orain pentsatzea
noiz ariko garen berriz, keinuak
ez baitira onak.
Pastorala edo ikuskizun tipiagoak, eremu zabala duzu. Denak
berdin gelditu dira?
Justu lan tipi-tipi elibat ukan

J.E.

ditut, eskolek ikuskizunak egitea
posible baitute; hor lan doi bat
ukan dut, Euskal Elkargoaren bidez. Bestela, dena gelditua da.
Intermitenteekin lan egiten duzu. Zer eragiten die?
Tipi bainaiz, ez dut langilerik urte
osoan, baina intermitenteekin ari

naiz. Haiek lan badenean ari dira;
bestela, ez. Horregatik, lantoki
desberdinetan ari dira. Urte zuria
dute, baina gero zer izanen den, ez
dakigu batere!
Kultura ez da ezinbestekotzat jo
pandemiako neurriak hartzean.
Ezinbestekoa zer den eta zer ez...
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Lehenik gorputzak behar du jan,
hori ezinbestekoa da. Gero, segur
da kultura behar dela, baina debate handi bat da, eta ez dut sobera
sartu nahi; bestela, ez da finitzen.
Udaberrian edo udan zer izanen
den edo ez aitzin ikusten ahal
duzu?
Ez, eta egiazko problema handiena hori da, egun inork ere ez baitu
erraten ahal, ez da posible. Irailean uste nuen fini zela eta berriz ere
lanean hasiko ginela. Ez dut orain
pronostikorik egin nahi. Besteek
bezala, espero dut labur izanen
dela, baina ez da batere irabazirik.
Erran duzu enpresa tipia duzula.
Handientzat desberdin joaten
ari da?
Ez, handiek badute material haboro eta kreditu haboro. Garai
onetan, haboro irabazten dute,
eta garai txarretan, zor haboro
dituzte. Aski sos sartu badute garai onetan, menturaz orain ez zaie
sobera gogor.
Garai zailak, beraz, zuentzat.
Jendeek behar dute elkartasuna
ukan, baina berdin krisia izan ala
ez. Dutenek behar dute eman ez
dutenei, baina hori, amiñi bat
utopikoa da.
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Iñaki Etxeleku Baigorri

Afixa, logo marratzen, jantzietan
irudi brodatzen eta liburu egiten
badabil Dom Campistron (Aldude, 1994). Berriki, Elkar argitaletxeak euskal hiriburuez egin gidaliburu ilustratzen ibili da Asisko Urmenetaren marrazkiei
kolorea gehituz. Ahizparekin,
Iratiko xoko batzuei buruzko lan
batean ari izan da, eta haurrentzat
ere liburu koloretsu bat apailatzen hasia da. Martxoan, Bekatorosak liburu ilustratua plazaratuko du, Elkarrekin. Cantau lizeoan
hasi eta Parisen segitu zituen arte
ikasketak. Glasgowko (Eskozia)
Art Schooletik iragan da Euskal
Herrira itzuli aitzin, bere artetik
bizitzeko hautua eginik. Marrazki
klaseak proposatzen ditu.
Testu eta irudi artean handitu zinen?
Komiki anitz irakurtzen nituen.
Aitak arrunt gustua bazuen komikietan, marrazkietan. Marraztearen eta karikaturaren gustua
eman digu; nola trufatu eta istorioak kontatzen ahal ziren marrazkiaren bitartez. Beti maite
ukan dut istorioen kontatzea;
idatziz edo marrazkiz.
Glasgowko arte eskolan landu
zenuen ilustrazioa, eta gaur
egun horretan segitzen duzu.
Zinez gustatu zitzaidan ilustrazioa. Grabadura anitz egin nituen
egurraren gainean, eta, gero, komikia landu. Ikusi nuen banuela
erraztasun bat marrazkien bitartez jendearen irri eginarazteko,
edo gai politikoagoak aipatzeko.
Marrazkiarekin handitu gara, eta
denek badugu marrazkiarekin
harreman arrunt hurbila, goxoa.
Anitzek ez dute bortxaz maite leitzea; testu luzea zailago da irakurtzea, baina marrazkiak berehala
harrapatzen du begia. Medio interesgarria zitzaidan gauza zailagoen aipatzeko.
Libertimenduan ari izan zara zirtzil roletan. Ikusten diozu estetika bat, pertsonaietan, jantzietan?
Bai, bai! Biziki interesgarri da. Zureganatzea pertsonaia bat, lantzea eta zuk zertara eramaten
ahal duzun. Marrazkietan ber
gauza da; beti behar dituzu zure
marrazkiak, formak pusatu, zerbait azkarrago emateko. Libertimenduan berdin. Pentsatzen
duzu: «Nola ezarriko dut ene gorputza, zer boz hartuko dut, zer
ematen ahal diot pertsonaia horri
pertsonaia bilaka nadin?». Arte
popular horretan hori dut maite:
zer diskurtso eramaten ahal duzun. Libertimendu formak ema-

I.E.

«Artearen bidez arrunt
libratu naiz; atzeman
dut ene nortasuna»
Dom Campistron b Irudigilea
‘Bekatorosak’ liburu ilustratua aterako du Dom Campistronek Elkar
argitaletxearekin, martxo honetan. Baxenabarreko zazpi lesbiana, gay
eta bisexualekin egin elkarrizketetan oinarritua da testu eta irudi lana.
ten du katarsi bat publikoarekin,
zikinkeria edo erokerietan.
Bekatorosak liburua zer da?
Liburu ilustratu bat da. Barnean
zazpi elkarrizketa badira, zazpi
pertsonarekin, bisexualak, lesbianak, homosexualak direnak
eta Baxenabarreko herri ttipietan
handitu direnak. Ni Alduden
handitu naiz, eta 16 urtetan neska
batez maitemindu nintzen. Ukan
nuen bakartasun sentimendu
handi-handia, eta ihes egin nuen
Euskal Herritik, uste bainuen
bakarra nintzela. Hortakoz joan
nintzen Parisera —eta gero Glasgowra—. Artearen bitartez arrunt
libratu naiz: atzeman dut ene
boza, ene nortasuna; bai euskaldun gisa, bai bisexual gisa.
Eta Euskal Herrirat itzuli zinen.
Ikaragarriko herrimina nuen

Glasgown nintzelarik, eta nahi
nuen berriz sartu. Banuen gauza
hori: berriz ematea sorterriari,
handitu naizen eremuari zerbait
ekartzea. Itzuli naiz, eta hor ezagutu ditut ni bezalakoak, eta
ohartu ez nintzela batere bakarra;
hor ez nintzelarik, ene adineko

Zazpi elkarrizketatuak zure belaunaldikoak dira?
Ez denak. Batzuk badira zaharragoak, eta irrigarri da, batzuk ezagutzen bainituen, baina ttipitan
ez nekien homosexualak edo bisexualak zirela. Ez zen sobera
erraten, eta zen hitza ere baliatzen. Biziki berant elkarri
erran diogu homosexua«Gustukoa nuke beti liburuen
lak edo bisexualak gineateratzea. Behar ditut gauzak
erran, kontatu. Ideia feminista la. Liburuko zaharrenak
50 bat urte ditu, eta gazeta LGBT gaietan segitu»
teenak, 24-25.
anitz libratu zirela eta onartzen Denek onartu dute libururako
zutela beren identitatea. Ohartu mintzatzea.
naiz nahi nuela kontatu bizi izan Bai. Anitzek erraten dute bizia
duguna eta oraino bizi duguna. isiltasunean pasatzen dugula, edo
Gure mezua aldarrikatu: behar umilki: «Badakizu, ez dut sobera
dugula kasu eman ondoko jende- erakusten; beraz, ez dut probleei. Gure gizartean ahal bezainbat marik!». Hola ikasia dugu. Sexismoarekin, emazteek ere diskuronartu.

tso hori ukan dezakete: «Ez
dut sobera azantzik egiten; ez
ditut gauza laburregiak janzten
eta, normalki, ez dut problemarik». Orain badugu beharra
oihukatzeko, gure lekua hartzeko, ez gordetzeko, gure amorosekin publikoki eta libroki ibiltzeko. Badakigu denek rol bat
badugula gazteei gure laguntzaren ekartzeko.
Zer forma eman diozu liburuari?
Testurako hautatu dut maite
nuena. Gero, entseatu naiz ilustrazioekin testua laguntzen; testua nola emendatu, handitu, azkartu. Ilustrazioekin ene umorea
sartzen dut, irri egiteko, eta gauza
politikoak. Dena eskuz egina da,
bai testuak, bai marrazkiak. Eskuz idazte horrek egiten du eguneroko bat balitz bezala; gauza
arrunt intimoak aipatzen baititugu. Elkar argitaletxean ere ikusi
dute arrunt egokia zela diskurtsoarekin.
Formatu edo neurri berezikoa
izanen da?
Ez, aski klasikoa. Prezio aldetik
merke izanen da; biziki inportantea zait nahi bainuen denei erosteko eta leitzeko aukera eman.
Izarian, helburu praktikoa zen:
aski ttipia izatea; hola, zure zakuan ezartzen ahal duzu, eta ez da
sobera ageri, gazte batzuek ez badute sobera nahi aita-amek ikustea zer erosi duten.
Domcampistron.com atarian
agertzen dira zure margo koloretsu batzuk gorputz nasai eta
biluziekin.
Emazteen gorputzak nola irudikatuak diren landu dut. Anitzetan erakusten dira ilerik gabe,
arrunt mehe. Pertsonalki, maite
ditut emazteak formak badituztelarik; beraz, marrazten ditut,
eta berdin, azkartuz oraino. Kolorearena, kasuaren arabera. Adibidez, Bekatorosak liburuan azala
kolorez da, eta barnean, dena
xuri-beltzean.
Beti eskuz eta arkatzetik abiatzen zara?
Dena egiten dut eskuz. Behar dut
eskuarekin lan egin, behar dut
sentitu eskuaren mugimendua.
Gorputza sentitu behar dut
marraztean; nola jarria naizen.
Bertzela, iduritzen zait ez dela
enea, mugimendurik ez duela eta
ahula bilakatzen dela. Gero, eskaneatzen dut, eta ordenagailura
pasatzen.
Liburu egiten segitu nahi duzu?
Gustukoa nuke beti liburuen ateratzea. Behar ditut gauzak erran,
kontatu. Ideia feministetan eta
LGBT gaietan segitu, jendeekin
partekatzeko.

