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Iñaki Etxeleku 

Sarako Biltzarra egitekoa zen as-
telehenean, baina osasun egoerak
gibelarazi du aurten ere, baina,
oro har, iragan urte berezi hone-
tan liburuek arrakasta izan dute.
Baionako Elkar saltegian lehen
hetsialditik landako gutizia senti-
tu dute, beste liburu denden gi-
san. Euskal literaturako zenbait
liburuk bildu duten arrakastak
ohiz kanpoko emaitzak ere ekarri
dituztela ohartu dira.
Alta, lehen hetsialdiarekin, ur-

tea gaizki abiatu zela esplikatu du
Ipar Euskal Herriko Elkar argita-
letxe eta liburu dendako ardura-
dun Peio Duhaltek. «Iaz, itxial-
diarekin, liburu dendak hetsi zi-
ren, eta argitaletxeek ekoizpena
ttipitu zuten. Bi fenomeno horiek
markatu dute joan den urtea, eta
salmenta anitz galdu da». Baina,
saltegiak berriz irekitzearekin,
itzulikatu da, eta tokiko saltegiek
arrakasta ukan dute. Amazonen
inguruan piztu zen eztabaidaren
ondorioak izan daitezkeela iduri-
tzen zaio Duhalti: «Hedabideetan
entzuten zen Amazon ez dela eti-
koa, ez dela normala liburu den-
dak ez irekiak izatea, erratea ez di-
rela ezinbestekoak». SLF Fran-
tziako Liburu Denden Sindika-
tuak ere lan handia egin zuela uste
du. 

Liburu saltegiak berriz irekitze-
arekin, oldea sentitu dute. «Ikusi
behar zen zenbat jende etorri den
erosketen egiterat». 
Otsailean puntua egin zuten

Baionako Elkarrekoek iragan ur-
teko salmentak aztertuz. Baiezta-
tu dute literatura azkar saldu dela,
baita euskal literatura ere, usaian
baino aise gehiago. «Ireki dugu-
netik hemen, Baiona handiko au-
zoan, lehenengo bi hilabeteetan
askoz gehiago saldu dugu, aitzi-
neko dendarekin konparatuz» 
—Baiona Ttipiko auzoan zuten
denda—. Heldu zaizkien merkata-
ritza ibilkariek eman esplikazioa
aipatu du Duhaltek: «Zinemak
eta antzokiak hetsiak dira, eta
triste da hori entzutea: zabalik ga-

ren gune kultural bakarrak gare-
lako irakurtzen du gehiago jende-
ak». Noiz arte? Hori besterik da.
Arrakasta inguruko liburu denda
guzien artean berdin gertatu da;

«entzun dugu han eta hemen 
liburu dendek %30-40 gehiago
egin dutela abenduan». 
Aspaldiko partez, euskal litera-

turak tira izan du azken hilabetee-
tan Baionako Elkar dendan. «Fe-
nomeno» batzuek akuilaturik,
iduriz. Bi liburu nabarmendu di-
tu, arrakasta berezia izan dutena.
Maddi Ane Txoperenaren Ene
baitan bizi da (Elkar) da bat.
«Pentsa, laugarren argitalpena
egin dugu urte batez! Euskal lite-
raturan ez da egunero gertatzen.
Hego Euskal Herrian ere anitz sal-
du da». Beste idazlan arrakasta-
tsua Amets Arzallusen Miñan

(Susa) izan da. «Oraino gehiago
ere, alta liburua zaharragoa iza-
nik. Bi liburu horiek asko saldu 
ditugu, eta anitz laguntzen du sal-
menta». Fenomeno horretan sar-
tzen da ikastetxeetan izan duten
galdea, irakasleek, bai kolegio eta
bai lizeo batzuetan, irakurri beha-
rreko liburuen zerrendan ezarri
baitizkiete ikasleei. 
Berrikiago, Mikel Antzak Txa-

laparta argitaletxearekin atera
duen Arroz urez liburua saldu da
azkar. Azken asteetan, Amaiur
Epherren Profeten iruzurra
(Maiatz) ere ongi joan da. Lehen-
lehen egunetan, Dom Campistro-
nek plazaratu berri-berria duen
Bekatorosak liburuak (Elkar) ere
jakin-mina piztu duela ematen

du. Lehendabiziko aleak oro saldu
dira Baionako dendan.

Diskoen gainbehera
Arrakasta liburuetan izan da. Dis-
koak, haatik, batere ez direla sal-
du dio Elkarrekoak. «Ipar Euskal
Herrian argi da —ez da bakarrik
Baionako Elkar dendan, eskuin-
ezker banatzen baitugu ere— dis-
koen kontsumoa kasik desagertu
dela. Jadanik urtero jaisten ari

zen, baina hor izan da hozka bat
ikaragarria». Internet bidezko
entzumen orokortuaz gain, 
azken urteetako joera da musika
taldeek kontzertuetan saltzea.
Eguberri ingurua izan da garai

bakarra non disko bat edo beste
saldu den. «Eguberrikoa zen, zi-
nez, oparitzeko. Geroztik, fini
da». Gehien saldu direnak Gati-
bu, Otxalde, eta Pauline eta Julie-
tteren lanak izan dira.

Liburuek tira
ukan dute,
krisia krisi
Sarako Biltzarrik ez izanik ere, liburuek
arrakasta izan dute azken hilabeteetan 
b Euskal literaturan ere sentitu du Baionako
Elkar dendak usaian baino gehiago

Baionako Elkar dendan martxo honetan salgai diren euskal liburuak. I.E.

Elkarren apaletan diren diskoak. I.E.

Entzun dugu han eta
hemen liburu dendek
%30-40 gehiago egin
dutela abenduan
salmentetan»
Peio Duhalt
Baionako Elkar dendako arduraduna

‘‘
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Joanes Etxebarria 

Martxoaren 29an, Donamartiriko

mendi kasko batean, oihartzun

handiko ekintza bat egin zuten 5G

Internet mugikorraren teknolo-

gia berriaren kontrakoek, heda-

gailu berri baten ezartzeko obrak

oztopatuz. Free konpainiak 4G

teknologia hedatzeko baliatzen

duen antenan azken belaunaldi-

ko Internet hedagailua ezarri nahi

zuen; lurren jabeak, aldiz, ez du

G5era pasatzea onartzen.

2019an, lurraren jabe Jean-

Claude Apezetxek hamar urteko

alokairu kontratua izenpetu zuen

Free enpresarekin, leku horretan

«3G eta 4G antenak instalatzeko,

baina sekula ez zuten 5G aipatu».

Berriki, Donamartiriko kontsei-

luak ukan zuen abisua, hedagai-

luan azken teknologia hedatzeko

tresneria ezarriko zutela. Apeze-

txe kexu da egiteko manerarekin:

«Deitu nituen jakiteko zer mane-

rak ziren, nolaz ez ginen aberti-

tuak izan. Erran zidaten lurraren-

tzat zutela kontratua gurekin, ez

genuela antenan zer ezarriko zu-

ten jakin beharrik». 

5Garen kontrako 30 bat pertso-

na joan ziren, beraz, obrak ozto-

patzera, baita kausitu ere, behin-

behinean bederen. Egun horre-

tan jendarmeak agertu baziren

ere, lanak ez egitea deliberatu

zuen enpresak. Baina Apezetxen

ustez, berriz jinen dira. «Lekua 

biziki ontsa da haiendako. Egina-

hala eginen dugu geldiarazteko.

Beste norabait joaten badira, han

ere ukanen dute jendea kontra»,

trenkatu du.

Donamartiritar talde bat bil-

tzen hasi zen, joan den otsailean,

teknologia berri horren inguruko

informazioa bildu nahian. Geroz-

tik sortu dute Arberoa Babestu

kolektiboa, eta talde horretako

kide da Florian Apezetxe, Freek

hedagailua ezarri nahi duen lu-

rren jabearen semea: «Hastape-

nean, 4G antena bat zen, eta ez gi-

nen bereziki horren kontra. 5Ga

da nahi ez duguna, ultrakonexioa

baita. Hori esplikatu nahi diegu

jendeei, diferentzia zein den».

2020ko martxoaren 26an Fran-

tziako Ekonomia eta Finantza Mi-

nisterioak atera dekretuak la-

rrialdi egoera baliatu zuen, lehen

artikuluan irakur daitekeenez,

hedagailuak ezartzeko arauak al-

datzeko: «Herri batean instalazio

irrati-elektriko baten erabiltzeko

eta aldatzeko informazio txosten

baten egiteko betekizuna ezezta-

tua da osasun larrialdian». On-

dorioz, hedagailu bat ezartzen de-

larik, herritar batzuk antolatzen

dira Donamartirin bezala.

Aiherran ere 5Garen kontrako

talde bat sortu zuten, inguruko

herrietan sare berriaren instala-

zioak hartu zuen proportzioak

arranguraturik, Eñaut Elosegi tal-

deko kideak dioenez: «Izturitzen

antena bat ezarri zela jakin ge-

nuen, eta aste berean beste bat

Lekuinen». Inguruko herriak

biak. Berriki, Domintxainen ere

antena berri baten berriak herri-

tar batzuen arrangurak piztu

ditu.

Moratoria eskaerak
Aiherran edo Donamartirin, Ipar

Euskal Herriko beste hainbat

herrietan bezala, kontseiluek

herritar taldeek eskatu morato-

riaren alde bozkatu dute. Argu-

mentu desberdinak aitzinean

ezarri dituzte Aiherran, Elosegik

dioenez: «Ingurumenean duen

eragina energia xahutze ikaraga-

rriarekin, osagarrian ikertua ez

den uhinen kalteekin eta 5Gak

ekartzen duen gizarte proiektua:

zer gizartera eramaten gaituen,

gizarte hiper-konektatura». 200

aihertarrek eskaera bat izenpetu

zuten —1.000 bat biztanle dira

Aiherran—, kontseiluari morato-

ria eskatzeko.

Euskal Elkargoan ere hainbat

hautetsik 5Garen inguruko mo-

ratoria eskaera egin zuten mar-

txoaren 20ko bilkuran, eta salatu

bozkatu behar zuten testuan ez

zela halakorik aipagai. Martine

Bisauta Baionako hautetsiak aur-

keztu zuen hautetsi batzuekin

osatu lantaldean idatzi artikulua 

—bozkara eramana zena gober-

nuak onartu eta gero—, eta erran

elkargoak ez duela moratoria bat

plantan ezartzeko eskumenik.

«Hori egin dezakeen instituzio

bakarra gobernua da». Telefonia

konpainiekin negoziatzera gomi-

tatu zituen herrietako ordezka-

riak, Baionak 4G hedagailuekin

egin izan duen bezala.

5Garen kontrako zenbait talde

elkartzen ditu Cade elkarteak, eta,

bilkura aitzin, esku orri bat bana-

tu zien hautetsiei, besteak beste

moratoriaren eskaera argudiatuz.

Martine Bisautaren esku hartzea,

Eñaut Elosegiren erranetan, «Ca-

de zirtzikatzeko» izan da. «Haren

jarrerak biziki harrituak utzi gai-

tu, zer bortitza eta erasokorra izan

den». Florian Apezetxe ere kexu

mintzo da elkargoan bozkatu de-

narekin, moratoria eskaera baz-

tertu baita. «Ipar Euskal Herri

osoa biltzea nahi genuke elkargo-

an presioa egiteko».

5G teknologiaren inguruko in-

formazioa herritarren artean

gehiago partekatzen segitu nahi

dute, hedagailuen instalazioa oz-

topatzen segituz. Badakite Free

itzuliko dela, eta ondoko mobili-

zazioetarako deia zabaldu dute.

5G hedagailu berrien instalazioa
oztopatu dute, moratoria eskatuz
Free enpresak 5G hedagailu bat ezartzeko obrak egin nahi zituen Donamartirin, eta
herritarrek trabatu zituzten b Antenak agertzearekin, antolatzen hasi dira 5Garen kontra

Herritar batzuk, martxoaren 29an, Donamartirin, Free konpainiak 5G hedagailu bat ezartzeko zituen obrak oztopatzen. HITZA
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4 Astekoa 
Hirigintza

Iñaki Etxeleku Baiona

H
irutan irabazi
du Lurzain-
diak Arbonako
Herriko Etxea-
ren parean,
Etxeta ere-

muaren auzian —Arbonako beste
auzotar batzuekin batera irabazi
du auzia—. Paueko Administrazio
Auzitegiko martxoaren 10eko
epaiak argiki dio Arbonak etxele-
ku bilakarazi duen lur eremua
laborantza lurra zela eta hala
egon beharko zukeela: hamar
etxe egiteko eman baimena
baliogabea dela, eta ezeztatua.
Ondorioz, Euskal Hirigune
Elkargoak baimen horren sosten-
gatzeko hartu erabakia ere ezez-
tatu du, eta Lurzaindia hirigin-
tzako erabakien auzitegira
jaukitzeko gai dela berretsi.

Lurzaindiak irabazi du, baina
Paueko (Okzitania) auzitegiaren
deliberoa berant heldu da, hiru
urte geroago. Arte horretan, dela-
ko Etxetako lur horren gainean
hasiak dira etxe egiten. «Auzibi-
dea irabazi dugu, baina Arbonako
Herriko Etxea indarrez pasatu da,
eta hazkurri lurra ebatsia izan
da», erran zuen Dominique
Ameztoi Lurzaindiko lehendaka-
riak lekuan berean martxoaren
25ean egin prentsaitzinekoan. 

Etxetako lur peza ez da jada 
urbanizatua zen auzo batean;
gehiago dena, eremu natural gisa
ekarria den eremu bati eta beste
laborantza lur bati datxekiela da.
2013an, Arbonako Herriko Etxe-
ak hirigintza plan berria egin zue-
larik, lur hori laborantza lur gisa
finkatu zuen, eremua «Arbona-
ko laborantza erdigune» izenda-
tuz. Baina, 2015ean, Marie-Josee
Mialocq auzapezaren herriko
etxeak lurraren ezaugarria aldatu
nahi izan zuen, eraikigarri bilaka-
raziz. Martxo hastapeneko admi-
nistrazio auzitegiko epailearen

erabakiak argiki dio legez kanpo-
ko aldaketa izan zela. 

Prefetaren gain da orain epaia-
ren indarrean ezartzea. Myriam
Pierrot Lurzaindiko langileak dio
ez dakitela prefetak zer eginen
duen. «Erabakia hartua den pun-
tutik, ontsalaz, errespetatu egin
behar dute».

Luze jo dezake
Auzitegiaren epaiak Arbonako
Herriko Etxearen eta Euskal El-
kargoaren hirigintza planeko al-
daketen erabakiak ezeztatu ditu,
legez kontrakoak direlakoan. Ho-
rrez gain, etxe xedea duen jabe
bati eman eraikitzeko baimena
ezeztatu du. Beste bederatzi erai-
kitzeko baimen badira epaiaren
zain. «Beste baimenak, ezeztatua
izan den eraikitzeko baimen be-
rean oinarrituak dira; logikak dio

ezeztatuak izan behar luketela;
bestela, justizia kanoregabekoa
litzateke», adierazi du Pierrotek.
Funtsean, ez dira denak hasi etxe
egiten, zer gerta ere.

Gehiago dena, herriko etxea
zerbaitez jabetua zitekeen, 50.000
euroko asurantza bat hartua bai-
tzuen, balekibale, auzibidea zela
kausa. Asurantza hori zeukatela
berme hasi ziren lehendabizikoak
etxe altxatzen. «Herriko etxeak
erran die: ‘Has zaitezte gustuan

obrekin; eraikitzeko baimenak
ezeztatuak balira, dena den, badu-
gu asurantza», erran du Pierrotek. 

Lurzaindiak, haatik, ez du
ametsik egiten. Baimen guziak
ezeztaturik ere, egin diren etxeak
zutik egonen dira, ez dituzte dese-
ginaraziko, eta laborantza lur ho-
rren zati bat galdua da. Legez,
Frantziako Estatuak obra batzuk
botaraz ditzake, naturgune ba-
bestu edota itsas hegiko legepean
diren eremu zainduetan badira
bakarrik. «Hor badakigu legezta-
tuko dituztela noizbait, baina le-
geztatze hori hamar urteren bu-
ruan-edo eginen da, hirigintza
plan berri bat egiten badute», dio
Pierrotek. Arbonako auzapezak
ez du, beraz, erran duen bezain
aise eta laster egiten ahalko. Ho-
rretarako, biziki luzea den hiri-
gintza plan aldaketa orokor bat

plantan eman behar luke
orain, auzitegiak eraba-
kiak legez kanpo utzi on-
doan. «Egoera erregula-
rizatuko dugularik, bor-
txaz, beste operazio
guziak erregularizatzen
ahalko dira», erran dio
France Bleu irratiari Mia-
locqek. Hitza-ren deiari
ez dio ihardetsi. 

Ikustekoa da, beraz,
Pirinio Atlantikoetako
prefetak bere lana egin
eta obra horiek geldiara-
ziko dituen. Lurzaindiak
gutuna helarazi dio, fun-

tsean, auzitegiaren epaia aplika
dezan galdegiteko. Hala egingo
balu, obrek dilindan gelditu behar
luketelakoan. 

Euskal Elkargoak du hirigintza
eskumena, eta ikustekoa zen ea
galdu duen auzi hori dudan ezarri
eta dei eginen zuen. «Erran digu-
te bekan dei egiten dela, halako
erabakiekin urteak behar baitira
dei auzia trenkatzeko. Baina ez
dakigu», azaldu du Lurzaindiko
langile Pierrotek. Elkargoak

baieztatu du dei eginen duela. Ez
du kentzen lehen epaia indarrean
dagoela. «Ontsalaz, obrak gelditu
behar lituzkete, eta, sekula deia
irabazten balute noizbait, berriz
abia ditzakete», dio Pierrotek.

Elkargoaren ibilmoldea
Etxeak eraikitzeko baimenen
txostena jin zelarik Euskal Elkar-
gora, Mialocq Arbonako auzapeza
erakundeko lehendakariordea
zen bizitegien sailean. Isabelle
Capdeville Lurzaindiko kideak
esplikatu du harritzekoa dela zein
fite joan diren gauzak. «Jokamol-
de biziki ongi olioztatuak badira
etxeak absolutuki eraiki nahi di-
tuzten auzapezek beren egitas-
moak bete ditzaten». Herriko
etxeak eraikitzeko hartu eraba-
kiak eta hirigintza zerbitzuen bai-
menak ziztuan joan dira. «Admi-
nistrazioak eta afera honetan ari-
tu diren artekariek zalutasun
marka guziak hautsi dituzte». Jo-
kamolde horren laburbiltzeko,
umorezko formula bat du Capde-
villek: «Ez dakit badenetz aitzine-
tik gogoetatu higiezin deliturik».

Elkargoak zergatik ez zion bi-
dea moztu arau haustez josirik

agertu aferari, eta Arbonako au-
zapeza zergatik segitu du? Nekez
ulertzen du Lurzaindikoak. «Ez
dakit. Mialocq andereak bere sar-
bideak bazituzkeelako, elkargoan
hirigintzako lehendakariordea
zelako?». Hainbestetaraino non
Etxetako egitasmoa segitu bai-
tzuen orduan elkargoan berean.
Epaiak aipatzen du funtsean gaia,
jaukitzaileek oharra egin baitzu-
ten pertsonalki interesatua gerta
zitekeela auzapeza. Epaileak ai-
tortu du Mialocqek parte hartu
zuela txostena aztertzeko elkar-
goaren 2019ko bilkuretan, baina
ez zuela bere ikusmoldea eman
erabakiaren bideratzeko. Epai
testuak honela dio: «Ez da uka-
tzen [Mialocqek] 2019ko uztaila-
ren 20ko saioan ez zuela hitza
hartu kontseilarien galderei ihar-
desteko baizik». 

Elkargoa urrunago joan zen
afera horretan. Capdevillek espli-
katu du, Etxetako eremua ontsa-
laz ez baitzen etxelekua, Arbona-
ko auzapezak jukutria bat atze-
man zuela ur-sanotze sistema
elkargoari eginarazteko. «Hamar
etxerentzat ur-sanotze sistema
berrirako txostena pausatu zuen

Paueko Administrazio Auzitegiak Lurzaindiari arrazoi eman
dio Arbonako Udalaren eta Euskal Elkargoaren kontrako
auzian. Arbonako Etxeta eremuko laborantza lurretan 
legez kontra etxe eraikitzen hasi direla dio jujeak ere.

Borroka luzeko
garaipen ttipia

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2021eko apirilaren 9a

Ezeztatua izan den eraikitzeko
baimen berean oinarrituak dira
beste baimenak; logikak dio
ezeztatuak behar luketela»
Myriam Pierrot
Lurzaindiko langilea

«Jokamolde ongi olioztatuak
badira absolutuki etxeak eraiki
nahi dituzten auzapezek beren
egitasmoak bete ditzaten»
Isabelle Capdeville
Lurzaindiko kidea

‘‘

Lurzaindiko Dominique Ameztoi eta 

Isabelle Capdeville, martxoaren 25eko

prentsaurrekoan, Arbonan. LABORARI
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Ikasle hazkundeari erantzuteko, 
Seaskak kolegio berri baten beharra 
du. Denen artean eraikiko dugu! 
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elkargoan. Aztertu zuten egune-

an, txostena ez zen jada hastape-

neko bera: bazekien aldaraziko

ziotela, eta auzo guziaren ur sano-

tzea osoki berriz egitea galdegin

zuen. Jada egina zelarik. Eta be-

rriz eginarazi du, elkargoak paga-

turik. Hainbeste diru xahuturik,

elkargoak ez zezakeen Arbonako

auzapeza segitu baizik».

550.000 euro
Hartu erabakiekin laborantza lu-

rra eraikigarri bilakarazia zuen

Arbonako Herriko Etxeak, eta

550.000 eurotan erosia. Alta, au-

zitegiak gaur dio laborantza lur

egon behar zuela; erran nahi baitu

ehun aldiz apalagoa litzatekeen

prezioan. Eta horrek ondorioak

ditu metro koadroaren prezioan. 

Capdevillek beste bitxikeria bat

ikusi du: Arbonako Herriko Etxe-

ak SAFER erakundeari zergatik

galdegin zion lurra erosi nahi zue-

netz —legez egin behar den galdea

saltzeko den laborantza lur oro-

rentzat—, ez bazen gehiago labo-

rantza lurra?». Bitxiki, SAFER-ek

izugarri fite erantzun zion ez zue-

la erosiko. «Ez du egun bat ere

eman erantzuteko. Hori egin du

laborantza sindikatuei deus gal-

degin gabe eta usaiako prozesua

bete gabe». Hots, herriko etxeak

eskuak libre zituen, ustez, egitas-

moa aitzina eramateko. 

Epaileak ez du aipatzen admi-

nistrazio arteko joan-jin dudakor

hori. Halaber, jaukitzaileek ohar-

tarazi ziotelarik Arbonako Herri-

ko Etxearen erabakia SCOT

Lurralde Kohesiorako Eskema-

ren gomendioen kontrakoa zela.

«Hirigintza planen idazleek ber-

matu behar dutena da Lurralde

Kohesiorako Eskemaren norabi-

de orokorrekin bateragarriak iza-

tea, eta ez araberakoak», dio

epaiak. Hitzen arteko ñabardu-

rak erabili ditu oharra baztertze-

ko, nolabait. Capdevillek dio

ulertu dutenez jujea nahitara ez

dela xehetasunetan sartu: «Gure

abokatuak dio epaileak ez ditza-

keela puntu guzi-guziak jujatu.

Eginahala zabal gelditzen dela

epaiari norabide orokor bat ema-

teko». Alta, afera argitzeko auzi-

tegiarentzat lan egin duen zuzen-

bide txostengilea aise urrunago

zihoan lege hausteen lerrokatze-

rakoan. 

Horiek horrela, auzia garaipen

handia zaio Lurzaindiko kideari:

«Ezagutarazi dugu lur hori labo-

rantza lurra zela. Nahiz jada bage-

nekin, aitortu dute, legez, auzita-

ra jotzeko gaitasuna duen elkarte

bat garela. Eta 1,4 hektareako lur

peza horretan ez dira denetan

egin etxeak; beraz, eraiki ez den

lur zatia salbatu dugu». Tokiko

erabakitzaileei helarazten zaien

mezuaren aldetik ere aitzina-

mendua ikusi du. «Beste lorpena

da erratea: ‘Mintza gaitezen elka-

rrekin. Lurralde antolakuntza

partekatua izan dadila’». Gehitu

behar da epaileak Arbonako Uda-

la gaztigatu duela Lurzaindiari eta

beste jaukitzaileei 4.800 euroren

ordaintzera, eta Euskal Elkargoa

600 euro pagatzera. 

Auzapeza auzitara
Etxetako lur horren inguruan,

Arbonako auzapezak auzitara

eraman du Lurzaindia, honek he-

rritarrei banatu zien eskuorri ba-

tengatik, difamazioa egotzita. Ur-

tarrilean iragatekoa zen auzi hori,

baina Mialocq ez zen agertu auzi

saiora, baizik eta eri zela. Ez zuen

bere ordezkaririk bidali. 

Dilindan den beste auzia iazko

herriko bozen ezeztatzea da.

Oposizioak irabazi zuen lehen

auzia, 2020ko bozak baliogabe-

tuz. Herriko etxeak dei egin du,

eta erabakiaren zain dira denak

jakiteko bozak berriz eginen

diren. Horrek ere baldintza deza-

ke Etxetako auziaren bilakaera. 
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5.400
ARBONAK ETA ELKARGOAK

ZOR DUTENA, EUROTAN

Paueko Administrazio Auzitegiak

4.800 euro ordaintzera zigortu du

Arbonako Herriko Etxea; Lurzain-

diari eta beste parteei eman behar

die. Halaber, Euskal Elkargoa 600

euro ordaintzera zigortu 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

%

Aurrekontuak eta Bizitegien Programa
eztabaidatuko ditu Elkargoko biltzarrak

BAIONA bEuskal Elkargoak osoki bideokonferentziaz eginen du, le-

hen aldikotz, bere biltzar orokorra, bihar, 09:00etan. Bi gai nagusi iza-

nen dituzte hizpide Ipar Euskal Herriko herrietako hautetsiek: ezta-

baida piztu duen 2021-2026rako Ipar Euskal Herriko Bizitegien Tokiko

Programa bozkatzea, eta elkargoaren aurtengo aurrekontu orokorra.

Azken biltzarrak, hautetsien erdiak bertan izanez, zortzi oren iraun

zuen. Ikustekoa da bideokonferentziaz egiteak nola baldintzatuko di-

tuen solasak. Elkargoaren YouTubeko katean segitzen ahalko dira. 
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MARRAZKIRITZIA: ‘BURGES ANTOLAKERA’ Galtzagorri

Julen Madariaga
ETAren sortzailea
zendu da

SENPERE bJulen Madariaga zen-

du da, joan den astelehenean, 88

urterekin. ETAren sortzailea eta

HBko kidea izan zen. Borroka ar-

matuarekin kritiko agertu zen

1990eko hamarkadaren hasie-

ran, eta Aralar alderdiko kide gisa

aritu zen. Hurbileko guztiek har-

tu dute saminez haren heriotza,

irits zitekeela jakin bazekiten

arren, eritasuna zela kausa. Ma-

dariaga Bilbon sortu zen, 1932an,

eta Senperen bizi zen egun.Julen Madariaga, 2014an, Senperen, BERRIAren elkarrizketan. BOB EDME



Iñaki Etxeleku 

Baionako Atalante zinema gela
hetsia da iazko urritik, pandemia
dela eta. Jean-Pierre Saint Picq
(Ortese, Biarno, 1969), Atalante
kudeatzen duen Cinema & Cultu-
re elkarteko buruak puntua egin
du zinemaren egoeraz.
Lehen hetsialditik landa nolako

bizia izan zuen Atalantek?

Denetan bezala, ekain hastape-
nean zabaldu genuen berriz, urri
hondarrera arte. Ondorioz, iaz
60.000 sartze egin ditugu, 2019an
130.000 egin genituelarik. 
Nolako baldintzekin?

%50eko eduki neurriarekin eta
ostatuan urruntasuna manten-
duz. Halere, arrakasta izan zuten
gertakariak egin genituen, Le bel
été (Uda ederra) deitu genuena
bezala: ostegun eta ostiralero
gaualdi tematikoak ziren, musi-

kariak gomitatuz programatu fil-
marekin loturik —fantastikoa,
giro latinoa eta horrela—. Nahi ge-
nuke ahalaz berriz entseatu udan.
Ekonomia aldetik nola zarete?

Paradoxa bada ere, diru mailan
osasun onean gaude, laguntza pu-
bliko anitz ukan dugulako: CNC
Zinematografiako Zentro Nazio-
naletik, Akitania Berritik, elkarta-
sun kutxatik [Frantziako Kultura
Ministerioa]. Beraz, diruzaintzan
positiboan aterako gara, beste
kultur eragile frankoren gisan
perfusiopean gaudelako. Kezka
handia da: zer gertatuko ote da
perfusioa kenduko digutelarik?
Atalanten dugun indarrra, ikusle-
ekin dugun harremana da. Bistan
denez, sostengu anitz erakutsi di-
gu jendeak, baina birus hori gure
gizarteko alderik txarrenen zalu-
tzailea da, eta harreman hori hau-
tsi du. Arte eta entsegu zinema in-

dependentea, programaziotik ha-
ratago, eztabaida, elkarrizketa,
engaiamendu eta militantzia gune
bat da, eta hori guzia da kaltetua.
Ez dakigu ikusleek nola iharduki-

ko duten; plataforma numerikoe-
kin usaia batzuk sartu ote diren.
Hamabost lanpostu dituzue.

Nola eutsi diezue?

Langabezia partzialari esker. %70

hartzen du estatuak bere gain, eta
erabaki dugu lansariaren %100
ematea langileei. Elkartasun ku-
txa bazenez eta Atalanteko hila-
bete sariak aski xumeak direnez,
ez genuen nahi langileek gutiago
hunki zezaten. 
Zer baldintzatan eginen litzate-

ke berriz irekitzea?

Ministerioaren eta zinema fede-
razioaren arteko solasetan aipu
dute edukieraren %30ekin hasiko
litzatekeela. %50era pasatzeko
emeki-emeki, eta, zenbakiak bai-
korrak badira, betiko edukierara
itzultzea, pandemiaren bilakae-
raren arabera. 

Ez duzue itxaropenik jendea zi-

nema gelen gose izanen dela?

Kideek, militanteek, gogo handia
izanen dute, naski. Film eta ezta-
baida gose izanen diren horiek zi-
neman fedea dutenak dira. Baina
130.000 sartze egiten genituela
diodalarik, ez dira denak militan-
teak; badira gustuko duten film
bat artetan ikusi nahi dutenak.
Zaila da erratea zenbat jinen diren
berriz. Ezezagun anitz bada zine-
ma independenteko sarearen-
tzat. Ekoizle, banatzaile eta katea-
ren puntako gu bezalako heda-
tzaile independenteen sarea
hauskor atera da. Egiari zor,
Frantziako sisteman estatuak la-
guntza anitz ematen ditu; dagoe-
na begiratzen du. Baina ez da no-
rabide aldaketarik bertute han-
diagoko ekonomia bati buruz,
egitura independente ttipien sus-
tatzeko. 
Plataforma numerikoak meha-

txu bat gehiago dira?

Ekoizle eta banatzaile asko, beren
burua salbatzeko, zuzenki plata-
formei saltzen hasi dira. Film
anitz ez dira zinema geletan ate-
ratzen, baizik zuzenki platafor-
metan. Guk jarraituko dugu gus-
tukoak ditugun filmen defenda-
tzen, baina sortzen segitu behar
dute. Ekoizle-banatzaileek arris-
ku hartzen segituko dutea? 
Film gutiago ekoitzi ote da pan-

demia garaian?

Badakigu sarraski bat izanen dela
gelak berriz irekiko direnean, bu-
katuak diren film anitz badirela-
ko apaletan. Bitartekaritza bat
bada ministerioarekin sarraski
hori ez dadin gerta, ez daitezen
denak batean atera. Blockbuster
amerikarrek nahi dute berriz ate-
ra, eta arrisku handia da zinema
independentea leher dezaten.

«Zinema
independentea
hauskor 
atera da»

Jean-Pierre St Picq b Atalanteko burua

Baionako Atalante zinema gela diru laguntzei
esker bizi da urritik. Saint Picq, gela kudeatzen
duen elkartearen burua, grinatua da zinema
independentearen etorkizunari buruz.

ISABELLE MIQUELESTORENA

«Badakigu sarraski bat
izanen dela gelak berriz
irekitzean, bukatuak
diren film anitz
badirelako apaletan»
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Eragileak pandemia garaian



Joanes Etxebarria 

Kosikarrek nahiago izan dute be-
ren hizkuntza hezkuntza sare pu-
blikoan sarrarazi, elkarte ereduan
murgiltzea plantan ezarri baino.
Azkenean, Frantziako Estatuko
eskola publikoetako sare elebidu-
na aski ez, eta Bastian eta Biguglian
murgiltze eskolak irekiko dituzte,
Ghjiseppu Turchini (1962, Bastia,
Korsika) presidente duen Scola
Corsa elkarteak kudeaturik. Bre-
tainiako, Ipar Euskal Herriko, Ok-
zitaniako edo Alsaziako murgiltze
ereduko Eskolim sarean ere sartu
dira korsikarrak.
Nola dago korsikera, hiztunei da-

gokienez?

Berriki egin inkesten arabera, 100
bat mila korsikar eledun ginateke
300 mila biztanleetarik. Lokutore-
rik hoberenak adinekoak dira,
hizkuntza etxetik bildu zuten az-
kenak, eta gazteentzat kanpoko
hizkuntza bilakatzen ari da korsi-
kera. 30 urteotan irakaslea naiz,
eta hori ikusten dut haur gehienen
artean. Botila erdi beterik ere ikus
daiteke, eta erran dezakegu oraino
hiztunen proportzio handia dugu-
la Bretainiari edo Okzitaniari kon-
paratuz, biztanleen herenek min-
tzatzen baitute. Baina, abiadura
berean segituz gero, denek berdin
ikusten dugu: ez gara urrun joa-
nen. Horregatik erabaki dugu
murgiltze eredua plantan ezar-
tzea. Inkesta horiek, bestalde, era-
kutsi dute neurri handi batean jen-
dea hizkuntzari atxikia dela eta ez
ikasi izana frustrazio handi bat de-
la belaunaldi gazteentzat.
Indarra du frantses hizkuntzak.

Korsikar esaera batek laburbiltzen
du: frantsesa ogiaren hizkuntza
da, jatekoa ematen duen hizkun-
tza da. Gure agureek erran ziguten
frantsesa ikasteko lana atzemate-
ko. Gainera, azken hamabost urte-
etan 70.000 biztanle berri ukan di-
tugu Korsikan, eta usu horiek ere
hizkuntza ikasi nahi lukete lurral-
dean integratzeko. 
Murgiltze eredua ez zenuten le-

henago aipagaietan ukan?

Korsikan, beste lurralde anitzetan
bezala, berpizte bat gertatu zen
1970eko hamarkadan. Sortze berri
bat izan zen abertzaletasunaren-
tzat: FLNCren sortzea, Aljeriako
gertakariak eta abar... Berreskura-
tze kulturala ere izan antzerkian,
ikus-entzunezkoetan eta, bistan
da, eskolan ere bai. Beti pentsatu
dugu Frantziako Estatuari eta ha-
ren eskolari korsikeraren irakas-
kuntza eta kultur identitatea inpo-
satzeko gai ginela. 1970eko ha-
markadakoa da Scola Corsa elkar-
tea, eta galdera argiki pausatu zen

70 bat kideren aitzinean, baina
gehiengo zabalak ez zuen segitu
nahi izan murgiltze ereduaren bi-
dean. [Frantziako] Gobernuari in-
dar harremana inposatu nahi ge-
nion; beharbada sobera sinetsi du-
gu gure indarretan. Bada alde lega-
lista bat ere korsikarren artean, as-
ki berezia dena, analisi sakonago
bat merezi lukeena. Beharbada ere
eskas izan dira ausardia handiko
emazte edo gizon batzuk. 
Dena den, orain elebidunaren 

bilan ezkorra egiten duzue.

Nehor mindu gabe, uste dut zerbi-
tzu publikoari gauza gehien urratu
dizkiogunak izan garela: lehen
mailan, badira aholkulari pedago-
gikoak; formakuntza plan han-
diak, hogei ordezkorekin, irakas-
leak hizkuntzan formatzera joan
daitezen klaseak utziz; eskualdeko
hizkuntzen lehen Capes diploma

sortu genuen, unibertsitateko ka-
rrera guztia lortu genuen... Aitzi-
namendu anitz izan dira. Errekto-
retzak dioenez, eskolen %85an
korsikera proposatua da, eta esko-
len erdiak elebiduna dira, baina
usu elebidunetik izena baizik ez
dute. Atzerapauso anitz ere jasan

ditugu, azken lauzpabost urtee-
tan, kolegio eta lizeoen erreforma-
rekin bezala, irabazi genuen espa-
zio apurra zalantzan ezarri baiti-

gute, eta Capesa berrikiago. Ho-
rrek guztiak eraman gaitu murgil-
tze eredura joatera.
Halere, bi ereduak osagarri direla

erran izan duzu.

Hala da, gure bidaietan argi geratu
zaigu hori, bereziki Peiorekin [Jo-
rajuria, Seaskako presidentea] bil-

du ginelarik [Ipar Euskal
Herrian]. Biak osagarriak
dira, emulazio bat gerta-
tzen delako. Ez delarik
deus gertatzen, estatuak
ez du deus egiten, ez dela-
ko lekuko hizkuntzen al-
dekoa. Aldiz, elkarte ba-
tek murgiltze ereduko es-
kola bat irekitzean, saia-
tzen dira eredu bereko es-

kola publiko bat irekitzen,
herrialde guztietan konfirmatu di-
gutenez. Hori aitzinean ezarriko
dugu hemen, dudak eta blokeatze-

ak eragiten dituelako gurasoek pa-
gatu beharrak, irudi elitista faltsu
bat ere badu ereduak... Gure esku
da jendea konbentzitzea; gure
nahia litzateke jatorri orotako hau-
rrak ukaitea. Nik argudio bat aipa-
tzen dut beti: Korsika Mediterra-
neoaren erdigunean da, eta hiz-
kuntza erromanikoetan ari diren
miliar eta erdi hiztunei irekitzen
gara. Dena dugu irabazteko.
Eskolim sarean, beste herrietako

murgiltze ereduak ordezkatuak

dira. Bat egin duzue.

Bistan da. Pentsa: ikastolek 52 ur-
teko esperientzia dute; Diwanek,
40 bat urtekoa; Calandretek, 30
batekoa... Esperientzia horrek ba-
lio digu, adibidez, pedagogia mai-
lako oinarrizko galderei ihardeste-
ko; kasurako, ahozkotasunak
duen zentralitateaz. Halako gauza
anitzi esker, ez dugu dena asmatu
beharrik. Bestalde, eskoletako ira-
kasleak formatzeko eta berantago
agian kolegio eta lizeoetako ira-
kasle eta koadroak formatzeko ere
baliagarria izanen da sarea. 25 ira-
kasle postu badira publikoan kor-
sikera irakasteko, eta ez ditugu
kausitzen; urte oroz badira 20 eta
23 artean, eta beste lanpostuak be-
te gabe gelditzen dira. Akademia
ez da gai lanpostu horietarako ira-
kasleak hornitzeko. Sareak hori
ematen digu, formakuntza insti-
tutu bat badelako. 
Hezkuntza Akademiarekin hi-

tzarmena negoziatu duzue?

Aspalditik ezagutzen ditugu esta-
tuarekiko indar harremanak eta
haren autismoa eskualdeetako
hizkuntza eta kulturen ezagutza-
rekiko. Hor ere espero dugu Esko-
lim sareak erraztuko duela nego-
ziazioa. Autoritate akademikoe-
kin harremanetan sartuko gara
orain, itunpeko eskola izateko, eta,
beraz, irakasleen soldatak bere
gain har ditzan akademiak. Nor-
malean bost urteko prozedura de-
na, bi edo hiru urtera labur daite-
ke, dirudienez, Eskolim sareak ba-
besten gaituelako eta, gainera,
Korsikako hautetsien gehiengoak
sostengatzen gaituelako. Horrez
gain, Frantziako Senatutik pasatu
eta berriz parlamentuan aztertzen
ari diren Paul Molacen mozioak
finkatuko luke murgiltze sareen
finantzaketa automatikoa. Sena-
tuak onartu zuen; espero dugu
parlamentuak berretsiko duela.
Hori berri ona litzateke, estatuaren
ahalekin ziurtatuko baikenituzke
irakasleen soldatak. Gure garape-
na lasterragoa litzateke baldintza
horietan; gure ahalekin bizi behar
bagenu bi, hiru edo bost urtez, ez
litzateke ber afera. Diru bilketa bat
abiatu dugu, dena den. 

«Aspalditik ezagutzen
ditugu estatuarekiko
indar harremanak»

Ghjiseppu Turchini b Scola Corsa elkarteko presidentea

Korsikera irakasteko murgiltze eredua plantan ezarriko du elkarteak 
bi eskolatan. Eskolim eredu bereko nazioarteko sarea osatzen duen
taldean ere sartu dira korsikarrak, besteen esperientziatik elikatzeko.

HITZA

«[Frantziako] Gobernuari indar
harremana inposatu nahi
genion; beharbada sobera
sinetsi dugu gure indarretan»

«Ez delarik deus gertatzen,
estatuak ez du deus egiten, 
ez delako lekuko hizkuntzen
aldekoa»
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