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Ekonomia
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Artilea ez galtzeko bide berria
Biarritzeko Traille enpresak artilea berrerabili nahi du jantzi isolatzaile gisa, poliesterraren
ordez b Laborategi batekin, pikoan ezarri du bertute berak dituen artilezko ehun bat
Iñaki Etxeleku Baiona

Urte guziz, erabili gabe gelditzen
dira milaka tona artile. Batzuek
zuhaitz inguruko edo baratzeko
estalki gisa erabiltzen dituzte.
Beste laborari batzuek, ongarriarekin nahasiz, ongailu gisa. Badira
artilezko jantzi egiteko ehuleak,
baina kopuru biziki ttipiak aski
dituzte. Artile gehiena metaturik
utzia da, edo errea. Biarritzeko
Traille enpresa sortu berriak bide
berritzaileagoa bilatu dio artileari,
besteak beste jantzi isolatzaile gisa
baliatzeko.
Berriki deskubritu du erabili gabeko artilearen errealitatea Traille
enpresa sortu duenak: Muriel Morotek. 2019ko udan, San Martiko
harrian (Biarno) ezagutu artzain
batek zion esplikatu artilea kostatzen zitzaiola moztea pagatzen
zuelako, eta gero ez zekiela zer
egin artile horrekin. Hortik, Morot
hasi zen gaiari interesatzen, ilearen berrerabiltzeko xedez.
«Hasi naiz harilkatzen, ikusteko nola joaten diren gauzak urrats
desberdinetan », esplikatu du
Morotek. Horretarako, delako
San Marti harriko artzainari artilea erosi zion. Ariegerat eraman
zuen garbitzera. «Banekien hemengo artilea larrekoa dela, larrilarria». Zuzenki artilezko jantzien egiteko partez, beste bide bat
bilatu zuen. «Ile larria denez, ez
da larruaren kontra ezartzen ahal
zuzenki; beste ile mota finagoekin
nahasi behar da». Aterabide «berritzaileagoak» xerkatu ditu, ile
horretatik abiatuz beste ekai batzuk aurkitzeko.
Ikerketen egiteko laborategi
batera jo zuen: Tourcoing hirian
(Nord departamendua, Frantzia)
dagoen Ceti, Ehun Berritzaileen
Europako Zentrora. «Ikusiz artilearen bertuteak —termoerregulatzailea da, isolatzailea, alergien
kontrakoa, suari ihardukitzen
du...—, ez ote dira petroliotik eratorri jantzietako materiak horrekin ordezkatzen ahal? Bereziki
materia isolatzailea». Kirol jantzien saltegi handietan edo beste
gisan erosten diren soinekoek
barnean duten isolatzaileak, «hamarretarik bederatzi, poliester
guataz eginak dira. Beraz, %100
petroliozkoak». Lurraren kinkaz
eta ekologiaz axolatua denez, Morotek uste du tokiko 2.000 tona

artiletarik zerbait egin daitekeela,
lurrarentzat sanoago izateko.

Poliesterraren ordez
Poliesterra ordezka lezakeen produktu bat pikoan ezarri dute laborategiarekin. «Zerbait homogeneoa izateko, artile zuntzak
arto-almidoi zuntzarekin nahasiz
halako ile geruza leun bat lortzen
da; hori labean ezartzen da, urtzeko. Poliesterraren propietate berak ditu, baina ez da kaltegarria,
eta konposta daiteke».
Beste zernahi gauzaren ekoizteko balio dezake, jantziez gain.
Petroliotik eratorri zernahi plastiko mota ordezka ditzake, egitasmoaren eramailearen ustez:
«Zaldi zeletako feltro egiteko,
adibidez. Erabilpenen eremua biziki zabala da». Nini lo egiteko
zorroak ere gogoan ditu Morotek,
poliesterrik ez dezaten gehiago
jasan hain gazterik.
Artiletik egin ekai hori pikoan
ezarririk, orain, erosiko lioketen
jantzi marken gibeletik hasia da
Traille enpresa. «Ideia da aspaldian bide arduratsua hautatzen

duten markekin aritzea, naturarekiko arrangura zerbait dutelako, haien erosleek bezala». Funtsean, hastetik sartu zen harremanetan marka horientzat lan

‘‘
Zerbait homogeneoa
izateko, artile zuntzak
arto-almidoi zuntzarekin
nahasiz, ile geruza leun
bat lortzen da»
«Ideia da bide
arduratsua hautatzen
duten markekin aritzea,
naturarekiko arrangura
zerbait dutelako»
Muriel Morot
Biarritzeko Traille enpresaren sortzailea

egiten duten diseinu etxe batzuekin. Haiek zioten jakinarazi artilearen fintzeko arazoak bazirela
eraldatzeko prozesuan. Hortik du
laborategiak bilatu fintzeko moldea. «Orain, industrializazioaren
bukaerara heldua naiz. Fabrika

Artiletik Traille enpresak pikoan ezarrarazi duen jantzietarako feltroa. TRAILLE

bat aurkitu dut, eta lehen entseguak hasiko ditu heldu den astean». Ikusi beharko da, ondotik,
jantzi saltzaileek gustukoa duten
emaitza. Ilea organikoa da. Poliesterrak, haatik, batere ez du usainik. «Solaskide ditudan markek
jada lan egiten dute poliester birziklatuarekin; are urrunago joan
nahi dutenez bertutetsuagoak
izateko, onar dezakete gure
ekaia».

Jatorri hatzak
Irudi hobea nahi duten jantzi egile berentzat munta duen beste
ezaugarri bat ikusten du bere alde
Morotek: ekaiaren jatorriaren
bermea. Urratsez urrats ikus baitaitezke haren hatzak. Nondik
jina den eta nola. «Ekai naturalagoetara iragan nahi duten markentzat, bistan dena, prezioak
badu inportantzia, baina beste
arazo nagusi bat badute: ezin dute
jakin zinez naturalagoak eta bertutetsuagoak diren saltzen zaizkien ekaiak. Ez dute eskurik».
Traille enpresaren sortzaileak
nahi du garden agertu.

Baikor da, uste baitu badirela
bide horretan sartu nahi duten
jantzi saltzaileak. Alabaina, ez
dira denei emanak izanen, eta
erosle mota batek du erosten
ahalko. «Ene helburua da poliester birziklatuaren prezio hein
bertsuan izatea. Badu balio bat,
halere, eta artzainari artilea pagatu nahi diot».
Ekoizpen sare eginahala hurbilekoa nahiko luke Morotek, baina
ehunaren ekoizteko kausitu duen
fabrikarik hurbilena Errioxan
(Espainia) da, Baionatik 220 kilometrora. «Mundu ideal batean,
ongi litzateke ekoizpen fabrika
baten sortzea hemen berean».
Ibiltzen bada, ikustekoa da zer
heinetaraino aterabide eraginkorra izanen den artilearentzat.
Tonaka erreak, boteak eta erabili
gabe utziak direnez urtero. Artilezko jantzi edo puska egiten ari
diren ehuleek erabili kopurua ttipia bada ere, teknika berritzaileak gehituz, denen artean zerbait
erdiets daitekeela uste du Morotek. «Pertsonalki, pentsatzen dut
gero eta bolumen handiagoa tratatuko dugula. Adibidez, bioplastikoen sailean lortzen badugu tokiko industria batek
plastikoa artilezko ekaiarekin
ordezkatzea, bolumen handietara joan gaitezke». Baionako
Merkataritza eta Industria Ganberarekin hasia da lanean aterabide horren jorratzeko.

Laborantza
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eta ekoizpena apala» sail horretan, Lacosten arabera.

Joanes Etxebarria

zkenaldian, osasun larrialdi egoerak beharturik,
ohikoak bilakatu
dira zirkuitu ekonomiko laburra mantentzeko
salmenta zuzeneko soluzio numerikoak. Iparlab xedea, ordea,
ez da COVID-19aren eraginez
hasi, ezta baldintzatua izan ere.
Hiru urte dira etxaldeetako mozkinak profesionalei saltzeko
logistika plataforma baten gogoeta abiatu zela, eta 2022an martxan ezarri nahi lukete.
Arrapitz federazioa izan da
akuilatzaile nagusia. Ikastaroa
eginik, berriki kontratupeko langile gisa hasi den Peio Lacoste xedearen inguruko lanketa berezia
egiten ari da egitura horretan.
Prospekzio elkarrizketetatik zuzendaritza batzorde bat plantan
ezarri dute hastapenetik partaide
diren zenbait elkarterekin: Euskal Herriko Etxe Ekoizleen Elkartea, Biharko Lurraren Elkartea
(BLE), Euskal Herriko Laborantza
Ganbera (EHLG), Garro kooperatiba, Buru Beltza elkartea eta
EHKOlektiboa.
Egitura desberdinetako laborariek dute xedea gidatzen, beren
zerbitzuko izatea baita helburu
nagusia, etxaldeetako mozkinak
bezero profesionaletara bideratzeko tresna bat sortuz. 2018an
abiatu gogoeta beste esperientzia
batzuetatik elikatu da, hala nola
Iruñeko Ekoalde gisa bereko
proiektutik eta Frantziako Estatuko beste adibide batzuk behatuz. Gaur egun, ekoizpen sail bakoitzeko antolaketan ari dira,
2022an Iparlab abian ezartzeko.

A

Plataforma logistikoa
«Harremanetan ezartzea kalitate
desmartxa batean diren ekoizleak eta Iparraldeko bezero profesionalak», adierazi du Peio Lacostek.
Laborari batzuek, erran gabe
doa, jadanik badituzte harreman
komertzialak bezero profesionalekin, baina horretarako denbora
anitz pasatzen dute, Lacosteren
erranetan: «Oro har, ekoizleen
gehiengoa barnealdean da, eta
bezeroen parte handiena, kostaldean; beraz, laborarientzat denbora anitz da banaketa egitea,
manaketak egunean zehar telefonoz ukaitea...». Harreman horiek
sinplifikatzea eta mutualizatzea
da proiektuaren helburua.
Bezero profesionalak ere usu
mozkin xerka doaz ekoizle elkarteetara, EHLG edo BLE elkarteengana, ez dakitelako zer etxaldetara jo. Kolektiboki lan egitea litza-
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Kalitatea lehentasun
Baratzezainen arloan jadanik finkatu dute biologikoan ari direnak
baizik ez direla izanen partaide.
Beste sailetan, arautegi zorrotzekin bat egitea galdegiten zaie parte hartu nahi duten laborariei:
etxaldeko mozkinak, jatorriaren
identifikazio agiriarekin. «Jatetxe batek mozkin bat erosten
badu, badaki zer etxaldetatik heldu den», zehaztu du Lacostek.
Idazten ari diren barne arautegiaren beste puntu batek kalitatearen berme zorrotza zehazten du.
Baratzezainen adibideari jarraikiz, biologikoaren arauak errespetatzeaz gain, Ipar Euskal Herriko egitura baten kide izanen dira
Iparlaben uztak salduko dituztenak: BLE elkartea, kasu honetan.
Beste ekoizpenetan, kalitate irizpideen arautegiak dituzten egituren parte izanen dira: Buru Beltza,
Sasiko, Idoki, eta abar.

‘‘
Laborariek zuzenduko
duten xede bat izanik,
eta epe luzekoa izan
dadin, laborari anitz
behar ditugu»
Peio Lacoste
Iparlab egitasmoaren eramailea

Angeluko Quintaou auzoko AMAPeko barazkien banaketa. ISABELLE MIQUELESTORENA

Etxalde tipietako mozkinak bezero profesionalei saltzeko
logistika plataforma baten xedea dute laborantzako hainbat
elkartek, elkarlanean. Gogoetan aitzinatuak dira, eta laborarien
batzordeak sortzen ari dira 2022an xedea abian ezartzeko.

Iparlab: ekoizleetatik
profesionaletara
teke ideia, plataforma bakarrean
manaketak zentralizatuz saltzaile
eta erosleentzat. Etxalde tipietako
esne ekoizpena, haragia, epizeria,
hegaztiak...; denak leku bakarrean eskuragai bezero profesionalentzat: jatetxeak, jantoki kolektiboak eta janari saltegiak.
Jadanik 40 bat etxalde sartu dira xedearen gogoeta taldean, baina gehiagoren xerka doaz sustatzaileak. «Laborariek zuzenduko

duten xede bat izanik, eta epe luzekoa izan dadin, laborari anitz
behar ditugu», dio Lacostek. Horregatik aurkeztu zuten Iparlab,
besteak beste, Euskal Herriko
Etxe Ekoizleen Elkartearen biltzar
nagusian joan den astean. Xedea
abiatu zenetik hiru urte pasatu
dira, denbora hartu nahi dutelako
ikusteko nor interesatua den eta
zer ekoizpen mota eskaini nahi
luketen. Bezero batzuekin jada

harremanetan sartu badira ere,
laborarien itzulia egin gabe ez dira
bezero arrantzan hasiko.
Ekoizpen mota desberdinak
batzordeetan biltzen hasiko dira
aurten, eta baratzezainak urte
hastapenetik elkartzen hasiak
dira. Ekoizpenen kalitatea edo
prezioa aipagai dituzte jadanik,
dinamika kolektibo baten perspektiban. «Izan partikularrak ala
profesionalak, eskaera handia da,

Lurraldean ekoitzi eta transformatuak izanen diren mozkinak
baizik ez dira salduko, bestalde,
plataforma horretan. «Arau horrekin, elikagaien birlokalizatzea
bermatzen dugu, eta bat egiten
dugu Euskal Elkargoak 2020an
adostu duen Lurraldeko Elikagai
Proiektuaren helburuekin», zehaztu du Lacostek, eta gehitu
horri esker elkargoarekin xedea
garatzeko laguntza hitzarmen bat
izenpetu berri dutela joan den astean.
Egitekoa duten bidean, «kolektiboki» lan egin eta laborarien
salmentak «mutualizatzeko»,
aipagai konkretuak ukanen dituzte ondoko bilkuretan, horietan prezioena. Lacosteren arabera, mozkinak oro prezio berean
ezartzea ez bada ere aitzinetik
idatzia, irizpide bat bederen argi
dute: «Bezero profesionalengana
joanez, kantitateak partikularrenak baino handiagoak izanen
dira, eta, ondorioz, prezioak ere
desberdinak. Ideia da ekoizpen
kostuak eta irabazi garbiak lantzea. Beharko da prezio justu bat
etxaldeentzat eta prezio bat plataforma biziarazten ahal duena,
baina helburua ez da aberastea».
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Parisko Komunaren denboran Versailleskoen parean defendatzeko muntatu barrikada bat. HITZA

Parisko Komunaren 150. urteurrena da aurten. Garaziko Gabiltza taldeak lan berezia darama herritarrek
72 egunez eraman esperimentazio hura aztertzeko. Parte hartu zuten euskal herritar batzuen herexak
atzeman ditu. Biharko, elkarretaratzea antolatu dute Donibane Garazin, Komunaz oroitzeko.

Herri burujabearen praktika
Iñaki Etxeleku

uela 150 urte,
1871ko martxoaren 18tik
maiatzaren
28ra, 72 egunez
iraun zuen Parisko Komunak, zeina aparteko
esperientzia izan baita historian.
Beste hiri batzuetan izan ziren altxamenduak, baina ez Parisen
gauzatu zen herritarren autoantolaketaren heinekoak. Bukaera
ezaguna da: Versaillesko buruzagiek manatu errepresio odoltsua.
Garazi aldeko Gabiltza biltzarrak
gaia landu du azken hilabeteetan,
hitzaldiak antolatuz. Bihar, Maiatzaren Lehenean, Parisko Komuna lotuko dio nazioarteko langile
borroken egunari, elkarretaratzea eginez Donibane Garaziko
merkatu estalian, 10:30ean.
Komunaren alde ezberdinak
aztertu dituzte Gabiltzarekin: Komunaren ekarpena antolaketa
politikoaren mailan, emazteen
ekintzak komuna garaian. Maiatzaren 1aren karietara, Komunaren ekintza soziala aztertuko dute,
eta, hilabete hondarrean, komunarrek pairatu zuten errepresioa.

D

Bigarren inperiotik heldu zen
orduko Parisko gobernuak abiatu
prusiarren kontrako gerlaren ondotik antolatu ziren hauteskundeak. Komuna sortua zen, eta herritarren boteretzea abiatu. «Herritarren burujabetasuna zinez
indarrean ezarri den lehen esperimentazio masiboa izan da»,
esplikatu du Gabiltza taldeko
Gorka Torrek. Epe motzean bada
ere, Komuna horrek hartu erabakiak eta bideratu esperimentazioak irakaspen iturri zaizkie Gabiltzakoei. «Ikusten da hor ondoko
50 urteetan arlo sozialean garatu
diren borroka nagusiak biziarazi
zituztela».
Komunak plantan jarri zuen
bere gobernua, baina betekizun
berezia izan zuten auzoka antolatuak ziren eztabaida klubek. «Interesgarria da aztertzea zuzeneko
demokrazia zer heinetaraino
aplikatu ahal izan duten esparru
horietan», dio Torrek.

Komunaren kontrako errepresioaren garaiko margolan bat. HITZA

Errepublika soziala
Garai dorpeak ziren herritar xeheentzat: lanegun luzeak, pegeseria bat pagatuak, eta gosete aroak. Langile menderatu horiek
parte hartu zuten zuzenki Komu-

Komunaren adierazpenaren irudikatzeko margolana. HITZA

nan, eta beste gizarte eredu bat
garatzen hasi ziren. «Langileriaren esplotazioa bukarazi nahi zuten». Baina ez horra arteko antolaketa politikoaren ildotik. «Ez da
errepublika burgesaren erreforma bat. Errepublika sozial bat
plantan ezartzen hasi ziren, langileriak kudeatua».
Egoera politikoak —prusiarren
setioa— eta ekonomiko-sozialak
esplika dezake Komuna piztu
zuen oldarraldi handia. «Paris,
garai hartan, miseria gorrian zen;
haurrek 7-8 urtetik gora jadanik
lantegietan lan egiten, emazteen
egoera biziki gogorra, gosetea...».
Emazteek azkarki parte hartu
zuten eta autoantolatu ziren,
Emazteen Batasuna sortuz, besteak beste. Horra arte ez zuten plaza
publikoan agertzeko eskubiderik. Komunak berak segitu zuen,
nolabait, bazterketa horrekin,
emazteek ez baitzuten parte hartu ahal izan bozetan. Torre:
«Ikusten da Komunako gobernuan zirenek segitzen zutela oraino emazteen bazterketarekin».
Salbuespenak salbuespen.
Baina antolatu ziren. «Azpimarratzekoa da emazteen parte hartzea biziki handia izan zela. Ez
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esparru instituzional ofizialean,
baina bai auzoetan, klubetan; biziki inplikatuak ziren elikagaien biltzeko, zaurituei artak emateko».
Ez hori bakarrik: manifestaldiak
ere antolatu baitzituzten, eta barrikadetan parte hartu. «Hainbatek armak eskatu zituzten, eta
nahiz eta gizon gehienek ukatu
barrikadetan parte hartzea, frankok parte hartu zuten. Hor sortu
zuten lehen emazte elkarte feminista».

‘Errepublika unibertsala’
Kristin Ross-ek, New Yorkeko
(AEB) Unibertsitateko literatura
irakasleak, Komunaren imajinarioa liburuan, Komunaren ikuspegi internazionalista azpimarratzen du. Herrialde anitzetako
ekintzaileek parte hartu zuten,
eta estatuaren kutsu nazionalista
askok deitoratu. Honela dio Rossek: «[...] komuna, errepublika
unibertsalahitzak —iragan nazional bati hartuak izanagatik—
Komunaren laborategiak zituen
ikuspegi internazionalistetan
hedatzen ziren, eta baliagarriak
ziren estatu burokraziaren berehala desegiteko».
Komunaren ondoko hamarkadetan Frantziako agintarien artean garatuko zen muturreko nazionalismoa ikusirik, Torreri aipatzekoa zaio ezaugarri hori:
«Parisko komunarrek ez zuten
batere ondoko urteetan sortuko

‘‘
Herritar burujabetasuna
zinez indarrean
ezarri den lehen
esperimentazio
masiboa izan da»
Gorka Torre
Garaziko Gabiltza biltzarreko kidea

zen Frantziako Estatuarekiko
ikuspegia. Ez ziren borrokatzen
estatu baten alde, baizik eta Frantziako herrien edo komunen konfederazio libre baten alde».
Euskal Herrian sortu eta
Komunan parte hartu zuten
hogei bat jenderen zerrenda
eskuratu du Gabiltza biltzarrak.
Auzitegi militarrak zigortu
zituen. Aitzineko urteetan Euskal
Herrian gertatu erbesteratze olde
handiaren seinale. «Uholde hartan, milaka Euskal Herritar joan
ziren; hainbat, Parisera bizitzerat,
eta parte hartu zuten Komunan.
Helburua da ezagutaraztea,
arrunt gordea baita». Jakinik
anitzen izenak desagertu zirela,
milaka fusilatuentzat Thiersen
gobernuak ez baitzien heriotza
agiririk egin ere.
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Parisko Komuna gertatu zen mendean herri altxamendu andana izan zen Ipar Euskal Herrian ere.
Nora Arbelbidek ikertu ditu, baita Komunako ezkutuko zenbait emazteren ekarpenak ere.

Komunaren aroko beste oldartuak
I Etxeleku

ouise Michel, Erbesteko
gutunak Victor Hugori
(Katakrak) liburuko gibel solasa idatzi du Nora
Arbelbidek (Uharte Garazi, 1980).
Parisko Komuna iragan den
mende horretan Ipar Euskal Herrian gertatu oldarraldi batzuk
ikertu eta aipatu ditu, orduko giroaren adierazgarri.
1848an izan zen jada oldarraldi
bat Europan gaindi, zeinetan
1871ko Komunari ikusten ahal
baitzaizkio erroak. Urte beretan,
herritarren mugimenduak ezagutu zituen Ipar Euskal Herri barnealdeak. «Barnealdea eta Baxenabarre beti biziki xuriikusten ditugu, baina ez! Ez da hain argi»,
dio Arbelbidek. Luzaz diputatu
gorriak nagusi izan direla ohartzeaz gain, zenbait gertakari adierazgarriak dira. Bi oldarraldi aipatu ditu bere gibel solasean. Bata,
1848ko apirilekoa, Donibane Garazin gertatua, feira egunez. Behartu armadatik ihes egin zuelako
jendarmeek presondegiratu Joanes Laborde bidarraitarra askatu
zuten herritarrek, haserrez. Ez
zaio anekdota hutsa: «Ezin da
ulertu oldarraren heina —presondegiraino joatea norbaiten askatzera; «Biba libertatea!» orduan
zuten oihukatu— bakarrik armada istorio batengatik. Bada beste
haserre bat sakonagoa dena».
Zenbait urte lehenago izan ziren jada kalapitak. 1827ko oihan
legearekin, konparazione. Frantziako botereak nahi zituen oihanak bereganatu, baina herritarrek ez zuten onartu. Liskarrak
izan ziren Amikuzen, Izuran,
Armendaritzen, Donaixtin, Muskildin, Atharratzen, Larrainen.
«Oihana behar bat zen. Gainerat,
komunak ziren. Lege horrek hertsatuko zuen erabilpen hori».
Hortik ondorioa: «Oro har, holako gertakariak, lokalak iduri dutenak, biziki adierazgarriak dira
garaia, herri bat ulertzeko».
XIX. mendea sakonki ikertzeko
beharra ikusten du. Garai hartako
jende kontaketen arabera, 1832
eta 1891 artean, 60 urte barne,
80.000 euskaldunek joan behar
izan zuten Ipar Euskal Herritik bizi kinka gaiztoengatik. Odoluste
horretatik, frankok Amerikak
izan zituzten jomuga, baita Paris
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Emazteek atxiki Blanche plazako barrikadaren garaiko ilustrazio bat. HITZA

bezalako hiri handiak ere. «Komunan aurkitu lanbide motak
baziren baserri munduan ere.
Etxaldez etxalde ibiltzen zirenak,
adibidez. Haiek Euskal herritik
joan ziren».

Emazteak Komunan
Emazteek Parisko Komunan izan
duten rol garrantzitsua azpimarratu nahi izan du Arbelbidek azkenaldiko bere ikerketei jarraikiz.
Barrikadetako argazkietan, nagusiki gizonak ageri dira. «Ez da
berdin barrikada baten aitzinean
izatea armekin argazkitan, ezinez
eta gibelean kozinatzen; baina bat
barrikadetan baldin bada, norbait
gibelean kozinatzen ari izateari esker ere bada». Hori baino aise zabalagoa izan zen emazteek plantan eman zuten antolaketa Komuna denboran. Klubetako biltzarretan parte hartze bizia izan zuten;
eskolak, haurtzaindegiak sortu zituzten. «Ez da iraultza bat biharko
eguna nolakoa izan daitekeen
ikusteko. Ekintza eta pentsamendua lotuak dira. Egunez egun ari
ziren gauzatzen egia izatea nahi
zutena», erran du Arbelbidek.
Bozkatzeko zuzenik ez bazuten
ere, munta handiagoa zitzaien
emazte gisa antolatzea. Orduan

joan aitzin. Hura da Emazteen Batasunaren sortzailea. «Egunerokotik, praktikatik ekarri nahi zien
erantzun bat emazteen arazoei.
Gogoeta feminista zen».
Victorine Brocher azpimarratzekoa da. Miserian bizi zen, bi
haur galdurik gosez eta eritasunez,
barrikadetan parte hartu zuen,
baita idatzi ere. Komuna ondotik
agertu zuen Hil-bizi baten oroitzapenak liburua (Souvenir d’une
morte vivante, jatorrizko
izena). «Uste baino
gehiago idatzi da Komunatik. Jende horien begietatik ulertzen duzu zer
Oro har, holako gertakariak,
den gosea, egunero lana
lokalak iduri dutenak, biziki
xerkatzea». Andre Leo,
adierazgarriak dira garaia,
Paula Mink eta beste
herri bat ulertzeko»
emazte andana aipa dai«Louise Michel ez da
tezke. Eraikin batzuei su
salbuespen bat. Haren
emateaz akusatuak izan
memoria errespetatzeko ere
ziren emazteak, petrolari
erran behar da»
gisa ekarriak. Emazte
ekintzaileen itxura zikinNora Arbelbide
Idazlea
tzeko erabili jukutria izan
zela dio. «Nonbaitik ere
Elisabeth Dimitrieff pentsalari emazteak, azpiz, gauaz ari direeta idazle errusiarrak parte hartu nak... emazte boteredunari lotzen
zuen artoski Komunan. Nikolai zaizkion fantasma beldurgarri guTxernixevski pentsalariak mar- ziak eransten zaizkie. Beste garai
katurik, Karl Marxekin egon zen batez sorginak bazirela sinetsarazi
Londresen, Parisko Komunarat behar izan zuten bezala».
sortu zuten Emazteen Batasuna
lekuko.
Louise Michel jarria da maiz
agerian. Komunar ezaguna, idazlea, auzipetua eta Kanakyrat deportatua izan zena. Baina Louise
Michelen gisan aise gutiago aipatuak diren beste emazte batzuk
aipatu ditu Arbelbidek. «Louise
Michel ez da salbuespen bat. Haren memoria errespetatzeko ere
erran behar da».
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MARRAZKIRITZIA: ‘BERDINTASUNA’

Bessam G. ezpainak josi zituen etorkin
tunisiarra presondegira zigortu dute

If

Irudia b Bastida

BAIONA b Baionako auzitegiak Bessam G. 33 urteko tunisiarra bi hilabeteko presondegira zigortu zuen asteartean. Apirilaren 25ean Frantziako Estatuko lurraldetik kanporatua izan behar zuen, baina ez zuen
onartu Tunisian sartzeko beharrezkoa den PCR proba pasatzea. Otsailaren 18tik geroz Hendaiako atxikitze zentroan gakoturik zela, apirilaren 19an jakin zuen sei egun berantago kanporatuko zutela. Bessam G.
jatetik eta edatetik gelditu zen, eta, ondoren, ezpainak josi zituen, protesta gisa.

%

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.

Etxalde baten espekulazioa salatu dute
Bastidako Pessarou auzoan, Murraka izeneko etxaldea salgai jarri du jabeak. 2019an 300.000 euro balio
zuen; aurten, berriz, 535.000 euro balio du. Izan ere, bi urtez, etxaldearen prezioa %78 emendatu da. ELB laborari sindikatuak salatu du espekulazio saiakera, eta, erran duenez, pentsa liteke «laborantza proiektu
faltsuak» aurkeztu direla. Erakundeei ardurak hartzea galdegin die ELBk, espekulazioen ondorioek kezkaturik.
«Euskal Herria ez da aberatsentzako jostalekua. Eta horren aurka borrokatuko gara», gehitu du. BOB EDME
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Kultura
Eragileak pandemia garaian
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«Gure rola da
plaza bat
gehiago
eskaintzea»
Maia Muruaga b Kazetaria
Euskal Irratietako kultur saileko kazetari gisa,
Muruagak kultur sortzaile andana batekin lan
egin du urteetan. COVID-19ak euskal kulturari
nola eragin dion jakiteko, behatzaile ona da.
EUSKAL IRRATIAK

Joanes Etxebarria

Euskal Irratietako kultur sailean
ari da Maia Muruaga (Donibane
Lohizune, 1977). Kultur Alea saioan euskal sortzaileekin elkarrizketa luzeak egin ditu urteetan, eta
gaur egun aktualitatea lantzen du,
Gaur zer berri saioan kultur.
Euskal Irratietan, COVID-19a
dela-eta aldaketak ikusi dituzu?
Aldaketa nabaritu nuen lan egiteko orduan, batez ere martxoko
itxialdian, etxetik lan egin behar
baikenuen. Lan eta bizi erritmo
berezi bat zen. Kultur sortzaileei
begira ikusi dut sortzen segitu dutela eta lan ugari jaso ditugula,
hala ere. Euskal kultura sektore
prekarioa izan bada beti; pandemia honen ondorioz, are prekarioagoa da. Txalotzekoa eta harritzekoa da duten indarra; egia da
oso garai zailak bizi ditugula, eta
bereziki, haiek. Urte honetan bereziki ohartu gara zein garrantzitsua den egiten duten lana eta
euskal kultura babestu behar
dela. Azken hilabete hauetan,
Iparraldean geroz eta pisutsuago
da antzokiak hetsiak izatea zuzenekoei begira. Nik inbidiaz ikusten ditut Hegoaldean hartzen diren neurri ezberdinak, nahiz eta
neurri zorrotzak izan mantendu
baitituzte kultur aretoak irekirik.
Sumatzen dut neke bat, egoera
hau pairatu behar baitugu denek,
eta sortzaileek ere bai; publikoarekin partekatze hori oso inportantea da haien lanean. Iparraldean are egoera gogorragoa bizi
dute.
Sentitzen duzu garai egokiak direla sorkuntzarako?
Bai, askok esan dute bat-batean
bizitza gelditu dela eta geldiune

horretan denbora izan dutela sortze momentuari begira. Badira
itxialditik atera diren diskoak,
itxialditik ateratako uztak. Momentu hori iragan da eta orain
itxoin behar oholtza gainerako
urrats hori. Gauza bat da sortzaileek atera dituzten lanak, eta beste bat, difusioa. Hegoaldean diferentzia da —neurri zorrotzekin—
segitu dutela lan berriak oholtzaratzen. Iparraldean, antzokiak
irekitzen direnean, ikusi beharko
da difusio aldetik nola antolatuko
diren. Urte bateko atzerapena
dute, duela urte bat atera behar
baitziren lan batzuk oholtzara.
Euskal Irratietan zuzeneko kontzertuak eskaini dituzue.
Gogoeta bat egin zen, eta ikusi zen
espazio bat irekitzea musikariei
begira, zuzeneko emankizun bat.
Lehen hiru esperientziak izan ditugu: hasi ginen Pauline eta Juliettekin, Jurgi Ekiza gonbidatu genuen, eta Eneritz Furyak izan da
azken gonbidatua. Beti printzipio
bera izanez: kalitatezko zuzeneko
bat eskaini ahal izatea. Ez da plaza
bat eskaintzea bezala, baina espazio hori ireki dugu egoera ikusirik;
iduri zitzaigun gauza eder bat sor
zitekeela. Espero halako emankizunak gehiago egitea eta espazio
hori atxikitzea, zeren oso lan ederra egiten baitute sortzaileek. Gure
rola da plaza bat gehiago eskaintzea. Irratia tresna egokia izan daiteke. Teknikari bat dago atzean,
eta egia da denbora eta lana eskatzen dituela, baina merezi du.
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Joanes Etxebarria

Lorentxa Beirie (Kanbo, 1975)
euskal presoa egun aterako da
Roanneko (Frantzia) presondegitik, eta bihar ongietorria eginen
diote, 14:00etan, Kanbon. Kartzelan hasi zen margotzen, eta azken
urteetan erakusketak egin ditu
hainbat lekutan.
20 urtez preso. Fite errana da...
Segur dena da biziki-biziki luzea
dela eta pertsonarengan eragin
handiak dituela. Gertatzen dena
da oraintxe bertan ez dudala dena
neurtzen, nik uste. Hau bizi izan
dut gure borrokan, gure herriarekiko loturan, pertsonalki ere nire
harremanetan...; bizi izan dut
egunerokoan. Eta hola aitzinatu
naizenez, uste dut ez naizela
ohartu hainbeste urte zer den.
Baina pentsatzen dut eraginak biziki sakonak direla, eta ene galdera da ateratzean nola ikusiko ditudan azken hogei urte hauek.
Kontraste handiekin pentsatzen
dut, kanpoarekiko. Arrunt barnean izan naiz, nire aferetan, kideekin, hainbat gauzatan sartu
naiz buru-belarri, eta urteak ez
ditut zenbatu. Biziki zenbaki handiak ziren, eta uste dut zaila dela,
buruak ez duela ontsa neurtzen
zer den hainbeste urtez egotea
kartzela baten barnean.
Ostiralean [egun] atera espetxetik, eta larunbatean ongietorria eginen dizute.
Hori da sorpresa orain dudana nigan: pentsatzen nuen beldurtua
izanen nintzela hainbeste jendek
eta publikoak jakitean aterako
naizela, eta biziki errazki hartzen
ari naiz. Ongietorri bat izanen denez, iduri zait jendea jinen dela
ongi etorri erratera, eta niretzat
biziki ederra da. Ez dut presiorik
sentitzen batere, biziki goxoa egiten zait orain. Gogoa dut, gainera,
ikusteko jendea eta jende berri
anitz. Aspalditik ezagutzen ditudanak hor izanen dira, aldatuak
edo ez hainbeste, baina bada jende berri anitz ikusteko, eta irrikan
naiz; jende berria, gazteak, badut
kuriositate handia.
Koronabirusaren krisiarekin,
testuinguru berezia izanen da.
Pixka bat urrunetik bizi dut; entzuten dugu telebistatik eta, baina
ez dut bizi izan. Ene kezka ez da
horretan. Pentsatzen dut ohartuko naizela fite; muga pasatzeko
izanen ditudan trabak edo antolaketa hori guztia sentituko dut berehala. Egin dut [COVID-19aren]
testa [asteazken] goizean, trankil
izateko, test negatiboa ukaiteko.
Baina ez dut bizitzen zuek bezala,
segur ezetz. Emazteen kartzelan

HITZA

«Ez naiz kartzelatik
aterako zerbait
zerotik hasteko»
Lorentxa Beirie b Euskal presoa
2001ean atxilotu zuten Lorentxa Beirie, eta gaur aterako da Roanneko
presondegitik. Preso zelarik hasi zen margotzen, eta haren obrak ikusgai
dira. Asteazkenean erantzun zien ‘Hitza’-ren galderei, telefonoz.
nehor ez da kutsatua izan; beraz,
aski lasai bizi izan dugu.
Ez dira neurri bereziak hartu?
Bai, izan dira. Haien betiko sistema gogortu dute, murrizketak ziren lekuan murrizketa gehiago
egin dute. Adibidez, paseo bat
egitera ateratzeko lehen baldin
bagenituen bi oren, orain bat badugu. Beti egin dutena egin dute:
murriztu. Hemengo zigorraren
giro horretan pixka bat zigor gogorragoa izan da. Gauza gogorrak
ere egin dituzte. Bisitetan berina
ezarri dute, eta ez ditugu gehiago
bisitariak besarkatzen ahal; hori
gogorra da, eta denborarekin falta
sentitzen da anitz. Baina hau murrizketen etxea da, eta hain ohikoa da egun batetik gauzak kentzea edo murriztea, testuinguru
horretan kokatu dugula.

eta hori ez da normala. Uste dut
egitekotan egin behar zela osoki,
gure bisitari eta familiengan pentsatuz. Gazi-gozoa da, berriz ere
erakusten baitute nork agintzen
duen, eta hori ez da goxo.
Azken urteetan zure margolanak atera izan dira kartzelarik
erakusketetara.
Urte hauetan hobekien
«Niretzat inportantea da ikus
egin dudan zerbait da
dezaten hogei urteren buruan
beti lehentasuna eman
ere ez gaituztela moztu gure
diedala harremanei, eta
bizitik, gure jendeetatik»
etxekoek anitz lagundu
bezala haien etapekin, haien pro- naute horretan. Bazekiten enetokoloekin eta istorio guztiekin, tzat zein inportantea zen kontakbaina eginen zuten. Uste dut has- tua ukaitea. Etxekoek zubi lan
tapenetik erran zutela ‘hori ezin hori etengabe egin dute, etengada’, eta onartu behar izan dugu be. Margoekin ere sekulako lana
haien maneretan izatea. Ontsa da hartu dute, hori segur. Erakuskekide franko hurbildu dituztelako, ten ondotik, anitzetan, gutunak
baina beren maneran egin dute, ukaiten nituen edo etxekoek

Parisek euskal preso batzuk hurbildu ditu, baina emazteak ez.
Ez dute nahi izan. Nahi izan balute
atzemanen zuten manera bat euskaldun guztiak hurbiltzeko. Hori
biziki argi dut. Eginen zuten beharbada sei hilabeteren buruan,
denborarekin, beti egiten duten

kaier bat uzten zuten, eta jendeak
idazten zuen zer pentsatu zuen,
nola ikusi zuen nire lana. Artista
batzuek ere erran didate nola
ikusten ninduten lan horretan.
Biziki erantzun politak izan ditut,
gainera; enetzat biziki ederra eta
sorpresa bat izan da.
Galdera klixe bat izan daiteke,
baina margotzeak libre izatearen sentsazioa eman dizu?
Askatasuna izan da harremanak
egiteko maneran. Nire askatasun
maila ez dakit handitu duen horrek guztiak, baina harremanen
mailan anitz eman dit, anitz. Sentitu naiz biziki inguratua eta presente kanpoan ere. Gauza biziki
ederra izan da, azkenean jendea
ezagutu dut erakusketa batetik
edo bestetik, gero proiektuak
etortzen ziren nik xerkatu gabe
ere. Bizitasun handia eman dit
horrek. Askatasuna beharbada
beste zerbaitetan da, baina harremanak eta bizia, bai.
Badakizu oraindik aitzineko bizia nolakoa izanen den?
Harrera elkartearekin kontaktua
egina dut jadanik, eta segituko
dugu. Badakit laguntza hor dudala: etxekoekin segur, Harrerarekin, lagunekin... Hori martxan da
jadanik. Laguntza psikologikoa
behar badut, jadanik mintzatu
naiz Etxerat-eko psikologo batekin, eta erran dit hor izanen dela
behar izanez gero. Ez naiz kartzelatik aterako zerbait zerotik hasteko. Dena aldatua da, eta aldi
berean dena berdin da segur aski;
segida bat izanen da niretzat. Administrazioak trabak ezartzen
ahal ditu beti, baina ez nau batere
kezkatzen.
Presondegi barnean giro berezia bizi duzu egun hauetan?
Duela hilabete eta erdi arribatu ziren Saioa Sanchez eta Leize haren
alaba. Ez gara elkarrekin egoten
ahal egunero, amen moduluan
daudelako, baina kartzelak baimendu digu astean bi aldiz elkar
ikustea. Ostegunean [atzo] izanen
da gure azken bisita; hori zailena
izanen da ziur. Beste presoekin aski harreman ona izan dut, eta
pentsatua dut jendea agurtzea,
sinpleki: agurtu, nire afera guztiak banatu eta gero korrika joanen naiz ateak irekiko dituztelarik. Sentitzen ari naiz ongi etorriaren giroa, ateratzen naiz biziki inguratua eta badakit parekoek ontsa ikusten dutela hori. Niretzat
inportantea da ikus dezaten hogei
urteren buruan ere ez gaituztela
moztu gure bizitik, gure jendeetatik. Ez dakit harrotasuna den, indarra, askatasuna edo zer, baina
badut hori barnean.

