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Leire Casamajou Baiona

Hendaiako Enbata gaztetxeak
«pil-pilean» den etxebizitzaren
gaia aitzinera eramateko asmoa
erakutsi du. Gaztetxeko kide
Amaiurrek erran duenez —ez du

bere izena erabili nahi, eta
Amaiur ezizena eman zaio—, argi
dute «etxebizitzaren gaia Ipar
Euskal Herri osoko arazoa» dela.
Euskal Herria ez da salgai! lema-
pean abiatu dute hasieran Hen-
daian zentratuko den kanpaina.

1970eko hamarkadan jadanik,
lema hori Euskal Herriko pareten
apaintzen hasi zen, eta, Enbata
gaztetxeak dioenez, «harrigarria
bada ere, orduko kezkak inoiz
baino aktualagoak dira egun».

Bigarren egoitzak, %40
Enbata gaztetxeak azken urtee-
tan «larrituz» joan den egoera
salatu nahi du. «Hendaian,
2017ko datuen arabera, 5.638
bigarren etxebizitza daude (%40),
eta 673 etxebizitza huts (%5)».
Gainera, COVID-19ak markatu
duen 2020. urtearen berezitasu-
nak azpimarratu dituzte. «Pre-
zioak %20 igo dira, eta ez da inoiz
hainbeste saldu». Gaztetxeko
kideen erranetan, ezinezkoa zaie
gazteei handitu diren herrian
bizitzea; zabaldu dituzten datuen
arabera, «Ipar Euskal Herrian, 60
metro koadroko apartamentu

baten batez besteko alokairua
720 eurokoa da, jakinik diru-
zama horrek gazteen batez beste-
ko soldataren %54 hartzen
duela». 
Euskaraz bizitzearen posibilita-

teari gehitzen zaion traba ere age-
rian utzi nahi izan dute, «propor-
tzioan euskal hiztunak urtez urte
apaltzen ari direlako. Truke ho-
rretan, herriak dena du galtzeko».
Haien ustez, etxebizitzen ger-

takariak arlo ezberdin anitz hun-
kitzen ditu; horien artean, kultu-
ra, euskara, ekonomia eta nazio
kontzientzia. «Agentziek gure
nortasuna, kultura eta bizi koa-
droarekin marketina egiten dute;
eta, ekonomia mailan, kasik
esklusiboki turismoari zuzendu-
riko ekonomia bat inposatzen
digute». Bigarren etxebizitzen
fenomenoak dakartzan arazoen
zerrendari, izaten diren ondorio

ezberdinak ere lotu dizkiote. Izan
ere, «prezioen igotzea, aberatsak
gehiago aberastea, Euskal Herria
frantsestea eta kulturaren folklo-
rizazioa» aitzinera ekarri dituzte. 
Hedabideei bidali agirian, beti,

beren ustez politika horren pro-
betxua sektore jakin batek duela
diote gazteek: «Badakigu nork
irabazten duen joko honetan,

haiek baitute egoera hau susta-
tzen: promotore pribatuek, heda-
bide frantsesek, tokiko jaunttoek,
turismo agentziek eta Frantziako
Estatuak, besteak beste». 
Etxe negozioa eta erosahal

handiko jendeen jokamoldearen
ondorioak dituzte begitan, argi
uzteko asmoz ez direla ustezko
diskurtso baztertzailearen akusa-
zioaren tranpan eroriko. «Gure
herrian beharretan den eta aniz-
tasuna ekarriko duen jendeari
harrera egin nahi genieke». 
«Kolektiboki borrokatu eta al-

ternatibak atzeman»; hori da
Hendaiako gazteen helburua.  

Salaketa kanpaina
Kanpaina manera ezberdinetan
antolatua izanen dela zehaztu du
Amaiurrek, Hendaiako Enbata
gaztetxeko kideak. Haien ekintza
hasi berria da, eta, momentuz,
«salaketa kanpaina bat» erama-
ten dute: herriko karriketan, gaz-
tetxeak hainbat afixa agerrarazi
ditu etxebizitzen arazoa azaltzen
duten zenbakiekin. 
Berantago, hitzaldien egiteko

asmoa dute, eta «oraindik aipatu
ezin» dituzten beste mota bateko
ekintzak ere bai. Kanpainak he-
mendik uda arte iraun behar luke,
azaldu dutenez.
Hendaiako gaztetxeko kideek

ahal bezainbat jende hunki nahi
lituzkete beren proiektuaren bi-
tartez, betiere gazteei mugatu
gabe. «Herritar gisa, adin guztie-
tako pertsonak» hunki ditzake
Ipar Euskal Herriak ezagutzen
duen etxebizitzen eztabaidak.
Hendaiako gaztetxekoek argi ba-
dute ere gazte asanblada izanik
erantzun konkreturik ezingo 
dutela atzeman, arazoa denen be-
larrietara hedatzeko asmoa dute
eta, Hendaiako hiritarrak gai ho-
nekin kontzientziatzen saiatze-
koa.

Etxebizitzaren kanpaina abiatu
du Hendaiako gaztetxeak
‘Euskal Herria ez da salgai!’ lemapean jarri du martxan kanpaina b Bigarren egoitzen
inguruko afixak paratu dituzte b Uda artean hainbat ekinbide egiteko asmoa daukate

Hendaiako Enbata gaztetxeak apiril honetan herrian zabaldutako afixak. ENBATA GAZTETXEA

Hendaiako gaztetxeak
herrian hainbat afixa
agerrarazi ditu
etxebizitzen arazoa
azaltzeko asmoz

Erran dute prezioak
%20 igo direla eta
gazteei ezinezkoa zaiela
euren herrian bizitzea
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Iñaki Etxeleku 

Ixtebe Pellot, izengoitiz Euskal
azeria (Hendaia, 1765-1856), La-
purdiko azken kortsario edo
itsaslapur gisa ekarria denaren
biziaz komiki bat lantzen ari da-
Trikuharri kultur elkartea, ekai-
nerako. Urte hondarreko, muse-
rako karta joko bat egiteko asmoa
ere badu, euskal kortsarioez egin
irudiekin.
Joan den eguberri aldean abia-

tu zuen bere lana Trikuharri 
elkarteak (Trikuharrike.blogs-
pot.com/). «Helburua Euskal
Herriko historia lantzea da, bere-
ziki», erran du Ekaitz Zabaltza
(Iruñea, 1992) elkarteko kideak.
«Urte bakoitz gai bat jorratu nahi
dugu, bi ideia kontuan hartuta:
alde batetik, triste dela, gaur
egun, gure historia asko jaso dela
hizkuntza arrotzetan —beraz, hel-
burua da gure historiografia eus-
karaz bultzatzea—; eta, bestetik,
formatu desberdinetan asmatzea,
erakargarri egiteko». Hortik 
komikia eta karta jokoen balia-
tzea, haur, gazte eta helduengana
heltzeko.

‘Euskal azeria’
Ixtebe Pellotek, kortsario gisa,
bizi gorabeheratsua izan zuen, eta
itsasoko gudu frankotan ibili zen.
Frantziaren zerbitzuko, nagusiki;
13 urtetan, Frantziako armadako
ontzimutil sartu zen, eta koman-
dante bilakatu zenbait urte be-
rantago. Ontzi britaniarren eta
espainiarren kontrako kasailetan
aritu zen. 
Horiek hola, kortsario lanak

gazterik utzi zituen, 47 urtetan,
eta zaharturik hil zen, 91 urtetan.
Hartaz egin biografiak berriki
arte bakarrik frantsesezkoak izan

ziren, eta, besteak beste, haietarik
bat izan dute oinarri Trikuharri-
koek, Zabaltzak dioenez: «Fran-
tsesez argitaratu liburu bat dugu
iturri nagusia, Pellotek bere za-
hartzaroan Duvoisinekin jasoa,
nolabait». Jean Pierre Duvoisin
(1810-1891) guardak idatzi zuen,
Pelloten erranetarik, garai berean
bizi izan zirelako, Le dernier des

corsaires ou la vie d'Étienne Pe-
llot-Montvieux de Hendaye jato-
rrizko izenburuarekin.
Fernando Murillo idazleak gaz-

teendako idatzi Maddi eta euskal
piratak eleberri ilustratuan aipa-
tu du Pelloten bizia. Trikuharrik,
gazteentzat bezainbat helduen-
tzat pentsatu Euskal azeriaren
hamaika abentura deitu duen
komikia bidean du. «Komiki mo-
duan egina dago, modu arin bate-
an, biografia laburrago batekin,
gazteei erakargarriagoa egiteko,
baina aipatzen dira anotazio mo-
duan benetako datak, izenak eta
beste; heldu batentzat ere mate-
rial historiografikoak balio ahal
izateko», dio Zabaltzak. 
Pellot berezi egiten duena da,

azken itsaslapurra izateaz gain,
hil zen urtean (1856) debekatu zu-
tela kortso lana. Kortsarioen bizi
zalapartatsua interesgarria zaio
Zabaltzari komikirako: «Pirata
eta kortsarioen munduko aben-
tura asko jasotzen ditu Pelloten
biziak: itsasoko borrokak, ihesal-
diak. Bada komiki, liburu edo
film bat egitekoa». Gehiago dena,
mintzairaz euskalduna zen Pe-
llot. «Bai, euskalduna zen, eta
hark nahiago zuen euskaldune-
kin lan egin». 
Trikuharrik, Euskal azeriaren

hamaika abenturakomikia bu-
katzekotan du, eta bere kontura
ekainean plazaratu behar luke.

Kartak eta beste
Komikiaz gain, museko karta
joko bat ere eginen du Trikuha-
rrik itsaslapurrekin. Zabaltzak ez
du lehen aldia, duela hiru urte
Nafarroako konkistari buruzkoa

atera baitzuen. Orduan, Martin-
txo Altzuetak egin zituen marraz-
kiak. Itsaslapurren 40 kartako
joko berriarentzat, Guillermo
Gonzalez marrazkilariari dei egin
dio. Kortsarioen ostatua komikia
atera zuen Gonzalezek, Xabiroi 
argitaletxearekin. 

Azkenik, urte hondarreko mo-
nografiko bat ere atera gogo du
Trikuharrik gaiari loturik. Horrez
gain, hitzaldiak eman ditzake,
besteak beste eskoletan; Zabal-
tzak berriki Oiartzungo eskola
batean egin duen bezala, itsasla-
purren gaia lantzen baitzuten.

Ixtebe Pellot
kortsarioaren
bizia kontatuko
dute, komiki
batean
Trikuharri kultur elkarteak Hendaiako Ixtebe
Pellot azken kortsarioaren bizia marrazkitan
bilduko ditu b Mus karta-joko bat ere 
jalgiko du aurten, Guillermo Gonzalezekin

Guillermo Gonzalezek karta jokorako aurten egin Ixtebe Pelloten irudia. GUILLERMO GONZALEZ
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Gure historia asko jaso
da hizkuntza arrotzetan;
beraz, helburua da 
gure historiografia
euskaraz bultzatzea»

«Pirata eta kortsarioen
munduko abentura asko
jasotzen ditu Pelloten
biziak: itsasoko
borrokak, ihesaldiak»
Ekaitz Zabaltza
Trikuharri kultur elkarteko kidea

‘‘
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Aroztegia

Andrea Ibarra 

A
r o z t e g i a
proiektuaren
aurkako kan-
paldiak lanak
geldiaraztea
lortu zuen api-

rilaren 23an. Baziren egun batzuk
ez zirela lanean ari, eta Tex enpre-
sak makinak bertatik eraman zi-
tuen. Proiektua bertan behera uz-
tea behin betikoa ez den arren,
«lorpen honen ondotik etortzeko
denaren aurka borrokatzeko
prest» direla adierazi dute kanpa-
tzaileek. Manifestaziora deitu du-
te, maiatzaren 15erako. 
Bizkitartean, mobilizazioak ez

dira berriak. Aroztegia Baztango
Lekaroz herrian (Nafarroa) koka-
tu jauregia da, eta kasik hogei urte
igaro dira jabeak jauregian eta in-
guruetan  proiektu ekonomiko
bat egiteko asmoa erakutsi zue-
netik: jauregia hotel bilakatu nahi
zuen. Herrian desadostasunak
sortu zituen. Azkenean, 2008an
saldu egin zuen, eta nagusi be-
rriek —Palacio de Aroztegia— ho-
telaren proiektu horri golf zelai
bat eta 228 etxebizitzako urbani-
zazioa gehitu zizkioten, egun 350
biztanle dituen herri batean. Ain-
tzane Ariztegi herritarrak ez du
ongi ikusten egitasmoa: «Hasie-
ratik, kolpetik aberasteko opera-
zio urbanistiko bat den proiektu
hau, proiektu turistiko gisa saldu
nahi izan dute sustatzaileek. Ha-
lako makroproiektuak Lekarozen
nahiz Baztan osoan sortuko lituz-
keen desoreka anitzak eragozteko
hasi zen herria antolatzen».
Bide horretan sortu zen Arozte-

gia eta gero zer? plataforma, aur-
ka antolatzeko. Azken urteotan,
Baztango Udala eta Nafarroako
Batzar Nagusia ere Aroztegiko
makroproiektuaren kontra ager-
tu dira. Ondorioz, promotoreek
dena izan zuten aurka, Nafarroa-
ko Gobernuak 2015ean eskua sar-
tzea erabaki zuen arte: UPNren
gobernuak proiektua Udalez
Gaindiko Plan Sektorial (UGPS)
gisa izendatzea erabaki zuen, or-
dura artekoa irauliz, eta Baztango
Udalaren zein herriaren hitza isi-
larazi zuen, eskumen guztiak deu-
seztatuz; eta, bestetik, bertako la-
borari txikien lurrak, haien gogo-
aren kontra, enpresa sustatzailea-
ren mesedeetara espropiatzea
eragin zuen. «Finean, gobernuak,
enpresa pribatu baten interesak
elikatzeko, Baztan guztiz saltzea
erabaki zuen. Inposaketa bat bila-
katu zuten», azaldu du Ariztegik.

Kanpaldia, lehen garaipena
Horrenbestez, joan den apirilean
obrak hasi zirenean, baztanda-

Herritarren kanpaldiak lortu zuen, apirilaren 23an, Lekarozko Aroztegiko 
xede urbanistikorako arbola botatzera eta lur mugitzera jin makinen
gibelarazten. Lehen gudua irabazirik, makinak berriz etorriko direla diote
Aroztak herri egitasmokoek, eta manifestazioa antolatu dute hilaren 15erako.

Borroka luze bateko
garaipen ttipia

Herritar batzuk, joan den apirilaren 1ean, Lekarozen (Baztan, Nafarroa), Aroztegiko proiektuaren aurkako mobilizazio batean. AROZTAK
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Aroztegia

rren arteko bilera jendetsu batean
Aroztak herri egitasmoa sortu zu-
ten. Aroztak, Baztango Gazte
Asanbladarekin batera, Aroztegia
egitasmoaren kontrako mobili-
zazioak iragartzeko agerraldia
egin zuen apirilaren 14an. 
Bi egun geroago eman zioten

hasiera kanpaldiari, tartekako el-
karretaratzeak alde batera utzi
gabe. Bertan zen Ariz Alunda baz-
tandarra, bere lurretan «astake-
ria» bat egin nahi zutela ikusita.
«Hasieratik obrak gelditzea ge-
nuen helburu, eta lehenengo as-
tean hainbat eta hainbat aldiz gel-
ditu genituen makinak. Poliziak
geroz eta fiteago etortzen ziren
guregana, eta ohartu ginen gure
ekintzak ez zirela eraginkorrak.
Horregatik, beste bilera batean,
kanpaldia egitea erabaki zen:
proiektuaren erdian dagoen belai
batean sartzea eta denbora amai-
gabe batean bertan gelditzea, lan-
gileek lanik egin ahal ez izateko».
Bete dute xedea: «Obrak geldi-
tzea, eta Tex enpresak bere maki-
na eta instalazio guztia hortik ate-
ratzea».

Euskarari ere kolpea 
Antzeko arrazoiek bultzatu dituz-
te kanpatzaileak bertaratzera,
Ariztegiren arabera: «Nire herria
naizenaren eta izan nahi dudana-
ren zati handi bat den heinean,
hura defendatzeko beharra dut.
Baztandik kanpo ere guztiz enpa-
tizatu dute gure egoerarekin».
Horietako bat da Iulen Guiresse
mauletarra; Baztango lagun batek
jendea behar zutela jakinarazi
zion. «Bidegabekeria honek alor
guztiak ukitzen ditu», dio Guires-
sek. «Klima aldetik, itsuskeria
hutsa da. Gainera, proiektuak ez
du bertako errealitatearekin bat
egiten, baserrigunea baita, eta
burgesiaren beste zona bat bihur-
tu nahi dute. Ekonomiari ostikoa
emango lioke. Are gehiago, Leka-
roz eta Baztan euskalduna izaki,
228 etxebizitza eginez etorriko
zen biztanle kantitateak eragin
beldurgarria izanen zuen euskara
mailan. Gune gutxi ditugu Euskal
Herrian zinez euskaldunak, eta
beste bat kendu nahi digute». 
Ekintzen bidez irabazten ahal

dela erakutsi arren, oraindik lortu
gabe dela diote Aroztakoek. «Ha-
sierako guda irabazi dugu, baina
gerlahau ez da amaitu. Ez dakigu
noiz itzuliko diren», dio Alundak.
Hilaren 15ean (17:30), Elizondon
antolatu duten manifestaldirako
deia zabaldu dute, «Euskal Herri
osoko herritarrei dei egiten diegu
lurraren eta herriaren defentsan
bertara azaldu eta olatua handi-
tzen laguntzeko. Denon artean ba-
sakeria hau geldituko dugu».

Iñaki Etxeleku 

Baztango herriek erakutsia dute
Palacio de Aroztegia enpresaren
etxegintza xedearen kontra dire-
la. Herri galdeketa batean ezetza
eman zioten, bestalde, herrita-
rrek. Auzibideak ireki ditu, bestal-
de, Baztango Udalak, Aroztegiko
egitasmoak urratu arauen salatze-
ko. Auzitegiek arrazoi eman diote,
baina, aldiro, Palacio de Arozte-
giak dei egin du. Joseba Otondo
(Elizondo, Nafarroa, 1977) Baztan-
go alkateak eginahalak oro egiten
ditu baztandarren nahiaren kon-
trako egitasmoari buru egiteko.
Auzibideek geldiaraz dezakete

Aroztegiko proiektua?

Epai horiek ez dute proiektua gel-
diaraziko. Proiektua geldituko
da, herritarrek geldituko dela era-
bakitzen badute, herritarrek mu-
gitzeko borondate sendoa ager-
tzen badute. Horrek ekarriko
luke enpresa gibelaraztea eta Na-
farroako Gobernuak berak hartu
dituen erabakien gainean gibele-
rat egitea. 
Maria Txibiteren gobernuarekin

mintzatu ahal izan zarete?

Zeharka mintzatu gara, eta nahi
genuke zuzenean mintzatu jaki-
teko gobernuaren eta lehendaka-

riaren iritzia zein den. Joan den
ortzegunean udalaren osoko bil-
kura egin genuelarik, mozio bat
onartu genuen Nafarroako Go-
bernuari galdeginez Aroztegiko
udalez gaindiko plan sektoriala
bere horretan uzteko. 
Nola ikusi duzu kanpaldia dela

medio herritarren mobilizazioa?

Alde batetik, bada legezko irizpi-
dea errealitatea interpretatzeko.
Bertzaldetik, bada legitimitatez-
ko irizpidea errealitatea ikusteko.
Legea nagusitzen da aginte tokie-
tan nagusi direnen aldetik, legea-
ren interpretazio bat eginez. Legi-
timitatea eraikitzen da, batzuetan
legearen eskutik, bertzeetan he-
rritarrek zuzena den uste bat xu-
tik paratuaraziz. Kasu honetan,
herritarrek erabaki zuten ibarra-
rendako ona ez den eta herri kon-
tsulten gainetik jarri den proiek-
tuaren aitzinean xutitzea. Beti
bada printzipio demokratiko bat,
herritarren gehiengoarena, injus-
tiziaren aitzinean xutitzeko. 
Hotela eta golfa aitzakiak direla

salatu duzue.

Aroztegikoa ez da inondik ere ho-
tel eta golf xedea. Aroztegia jokal-
di urbanistiko bat da. 45 hektarea
lur —nekazaritzako lurrak edo
oihanak— egun batetik bertzera

eraikuntzarako lur bihurtu zituz-
ten. Horietan 228 familia baka-
rreko bizitegi egiteko. Egun bate-
tik bertzera izanen zen Baztango
tokirik populatuenetan bigarre-
na. Baztanek badu hirigintzako
udal plana, 2002koa. Handinahia
zen plan horrek Baztanen 1.665
bizitegi berriren aukera ematen
zuen; gehienak, kolektiboak. Ho-
rren arabera, badira lur eraikiga-
rriak herrien inguruan, Lekaroz-
tik hasita. Aroztegiak ez dio iba-
rreko behar bati erantzuten.
Bizitegi hutsen eta bigarren

egoitzen kontaketa egin duzue?

Baztango bizitegien %64tan jen-

deak bizi dira. Bertze %36 hutsik
daude edo bigarren bizitegiak
dira; erran nahi du, 1.600 bizitegi.
Hor badago non lan egin. Egia da
Baztanen baditugula alimaleko
etxe zaharrak ere, eta horien be-
rritzea ez dela erraza izaten, in-
bertsio koskorrak eskatzen dituz-
telako. Bizi baldintzak arautzen
dituen foru dekretua behar da 
aldatu etxe zahar horien errefor-
mak errazteko. Mozioak egin di-
tugu, eta Nafarroako Gobernua
hori aldatzeko bidean da. Bertzal-
detik, etxe zaharren berritzeko,
uste dugu sustatzaile pribatuaren
logikatik haratago badela kolek-
tiboki eta kooperatiboki sustatze-
ko aukera bat. 
Bigarren egoitzen merkatuaren

presioa bizi du Baztanek ere?

Baztani buruzko tirria berritu bat
nabari da. Ikusi dugu badirela
kanpotarrak —ez guti— Baztanez
xoratuta bizitegien merkatuan ari
direnak bulkaka bigarren bizitegi
baten eskuratzeko. Aldika ikusi
izan dugu bertako bat eskaintza
bat egiten etxe zahar bati buruz,
egin zezakeenaren neurrikoa, eta
kanpotik heldu direnetako ba-
tzuk, erosteko ahalmen handia-
goa izanik, gehiago eskaini eta 
beraiek hartzea bigarren bizitegi-
rako. Badaude arrasto batzuk,
iduri baitu Baztanen landa gentri-
fikazio prozesu baten hastapene-
tan egon gaitezkeela. Eta horrek
kezka pizten du. 
Halere, tokiko beharrei begira

segitu duzue hirigintzan?

Baztango Udalak herriguneak bi-
ziberritzeko hirigintza plan berezi
bat abiatu du. Hutsik gelditzen ari
diren bizitegien parkea biziberri-
tzeko. Hori ez da egiten egun ba-
tetik bertzerat. Plan honek has-
menta honetan bilatzen du etxe-
ak zaharberritzeko aisetasunak
eman ahal izateko dokumentu
baten egitea. Gisa horretan, la-
guntza publikoak handitzen
ahalko ziren. Aldi berean, etxe za-
harrok irisgarri egiteko guzienda-
ko. Azkenik, energia eraginkor-
tasunean hobekuntzak egiteko. 

«Proiektua geldituko da
herritarrek erabakitzen
badute geldituko dela»

Joseba Otondob Baztango alkatea

Baztango Udalak bide administratibo guziak erabili nahi ditu ibarrerako
kaltegarria zaion Aroztegiko xedearen kontra. Alkateak, negoziogileen
parean, injustizia bati buru egiteko herritarren legitimitatea aipu du.

JAGOBA MANTEROLA / FOKU



UEUk ‘Molac legeaz’ online hitzaldia
antolatu du, Enerirtz Zabaletarekin 

BAIONA bHizkuntza gutxituen aldeko legea Frantzian: argi izpi bat

euskararentzat? izenburupean hitzaldia emanen du online Eneritz

Zabaleta ikerlariak, maiatzaren 11an, asteartez, 18:00etan. Pauline

Guelle ikertzaile eta UEUko Talde Eragileko kideak zuzenduko du.

Molac legeakhizkuntza gutxiagotuentzat sortu aukerak eta mugak

aztertuko ditu legearen idazketan Paul Molac diputatuari aholkuak

eman dizkion Zabaletak. Parte hartzeko: komunikazioa@ueu.eus
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MARRAZKIRITZIA: ‘GORA HERRIA’ Galtzagorri

Ikasle hazkundeari erantzuteko, 
Seaskak kolegio berri baten beharra 
du. Denen artean eraikiko dugu! 

BOGA BOGA, lortuko dugu!

kanpaina

HERRI URRATS
2021

www.boga.herriurrats.eus

Ipar Euskal herriko Hitza-k ira-

kurleen eskutitzak plazaratzen

ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarte-

ak barne, eta Ipar Euskal herri-

ko Hitza-k mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali be-

har dira, izen-abizenak eta herria

adierazita: Lisses karrika, 3 -

64100 Baiona. Eskutitzak Inter-

net bidez bidaltzeko:

ieh@hitza.eus

%
Txomin Hegi Gure
Irratiaren sortzaile
izana pausatu da

BAIONA bTxomin Hegi euskal-

tzale eta abertzalea zendu zen as-

telehenean, 85 urtetan. Gure

Irratiaren sortzaile eta eramailee-

tan izan zen, itzaleko lan sendoa

eramanez. Txomin Hegi. GURE IRRATIA
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Eragileak pandemia garaian

Iñaki Etxeleku 

Zauritu ondoan intermitentzia
estatutua utzi zuen Lorentxa Itu-
rralde (Ezpeleta, 1984) dantza-
riak. Baina dantza lanetan segi-
tzen du, ogibidez saltegi batean
lan egiteaz gain. Bizkitartean, ar-
giki dio arras zaila zaiola motiba-
zioaren atxikitzea pandemiak
sortu hertsatze egoerarekin.
Zein dantza jardunetan ari zara

azken aldietan?

Sorkuntza txiki batean Baigorri-
ko ikastolarekin ekaineko. Profe-
sional gisa baditut beste bi sor-
kuntza. Bata da Nola ikusgarria;
Patrick Larraldek du ideia ukan 
—musikariak dira Patrick bera eta
Christian [Larralde, anaia]—, eta
bi dantzari gara. 2019ko aben-
duan hasi genuen. Iazko irailean
ematekoa genuen. Zinez gaur

egungo arazoarekin gara hor: zai-
la da motibazioa atxikitzea; anitz
geldituak izan gara konfinamen-
duarengatik. Biziki zaila da
proiektatzea, ez baitugu datarik.
Gero, Burrunkarekin sorkuntza
berri bat hasi genuen 2020ko ur-
tarrilean. Hor berdin: motibatu-
rik hasi ginen, baina, amateurre-
kin denez, konfinamenduekin ez
da haizu elkarretaratzea; beraz,
abandonatu dugu. Berdin iraile-
an, ikusiko.

«Geldituak
izan gara; zaila
da motibazioa
atxikitzea»

Lorentxa Iturralde b Dantzaria

Lehen lanbide zuzena ez badu ere, dantza
egitasmoekin segitzen du Lorentxa Iturraldek.
Pandemian behartu hetsialdi eta etxeratze
aginduen ondorioz, haatik, aitzina egiteko 
traba anitz pairatu ditu abiatu lanetan.

HITZA

Batcharte konpainiarekin ere

lan berri batean zabiltza, ezta?

Bai. Fanny Marmayou da koreo-
grafoa. Martxoan, bi asteko ego-
naldia genuen Luhusoko Harri
Xuri gelan. Bi astez egunero hor
izanez lanean biziki fite aitzina-
tzen da. 2022ko da; egoera ikusi-
rik, bagoaz lasaiki. Fannyk ener-
gia biziki polita du; badaki nora
joan, anitz ideia baditu. Doi bat
galdu motibazioa ekartzen digu.
Dantzari gisa ari zara?

Bai, baina nahasketa bat eginen
du: hitzaldia, dantza, musika,
kantua, antzerkia. Denek pixka
bat denetarik eginen dugu.
Agerpenik gabe, ez da zaila?

Hetsialdiekin, sorkuntza ez aitzi-
natzea biziki zaila da. Zaila da aste
luze batzuen ondotik dena berriz
hartzea; behar da indar ikaraga-
rria. Bestenaz, errepikatzen dugu

errepikatzeko, helburu-
rik gabe. Datak baditu-
zularik, baduzu helburu
bat. 
Gorputz trebezia atxiki-

tzeko ez da traba bat?

Lehen hetsaldian Paris-
ko Koreografia Zentro
Nazionalak klaseak pro-
posatu zituen Internetez,
eta segitu nuen. Ikasta-

roak ere badira: bat egin dugu To-
losan [Okzitania]; bada Errente-
riako [Gipuzkoa] Dantzagunean
ere. Holakoekin, segitzen ahal da
teknika lantzen. Egia da egoera
horretan zaila dela mantentzea
gorputz maila teknikoki.

«Sorkuntza ez aitzinatzea
biziki zaila da; aste luze
batzuen ondotik dena berriz
hartzea. Behar da indarra»

«Ikastaroekin, segitzen ahal da
teknika lantzen. Egia da egoera
horretan zaila dela mantentzea
gorputz maila teknikoki»

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@



Iñaki Etxeleku 

Azkarki emendatu dira azken hi-
labeteetan eraikuntzako mate-
riak. Bereziki, zura, burdina eta
polipropilenozkoak. Jean-Jacques
Etxeberri (Urdiñarbe, 1958) har-
gintza enpresa bateko buru da Ur-
diñarben, Ofizialeen Ganberako
hautetsi eta Eraikuntzako Federa-
zioko lehendakariorde Pirinio
Atlantikoetako sindikatuan. Adi-
adi begiratzen dio arazoari. Zube-
roan 40 laguneko enpresa bat du.
Nondik jin da lehengaien prezio

emendatze hori?

Badakigu Kanadako egurraren
prezioa goratu dela. Prezioak kasik
doblatu dira. Badira arrazoi ezber-
dinak: Kanadako egur zinez arra-
kastatsu hori amerikarrek eta Txi-
nak blokeatzen dute, zinezko gal-
deak baitira bi erresuma horietan
eta horiek dute gehienik ordain-
tzen —orduan, lehentasuna haiek
dute—; gero, egur mota batean in-
tsektu egur-jale arrangura bat izan
da, barbalot eli batek atakatu bai-
tute. Eritasunak izan dira Alema-
nian eta Kanadako eskualde ba-
tzuetan —horiek dira hornitzaile
gehienak Frantziarako—. Suezko
kanalean izan den arrangurak blo-
keatu ditu beste kontainer itsason-
tzi andana bat. Erran nahi du aste
baten barnean genituen gauza eli
batzuk, orain, kasik zortzi-hamar
aste behar direla iguriki. 
Prezioen emendatze azkarra

eragin du?

Egurren prezioa igan da, eta bur-
dinarena ere bai. Burdinarena,
%20-30. PVC edo polipropileno
horiena, %15-20; hori ere AEBek
eta Txinak lehentasuna dutelako. 
COVID-19ak ez du eraginik izan?

Hori aparte da. AEBek beren eko-
nomiaren arrabultzatzeko hartu
dituzten neurriak badira gehiago.
Gero, COVID-19ak izan du bere
eragina. Etxegintzako enprese-
tan, momentuan, lana bada, bai-
na ekarri ditu traba eli batzuk: guk
badugu ekipa oso bat blokeatua,
zeren eta mutiko gazte batek atze-
man du COVID-19a, eta hamar 
lagun, bizpalau egunez gutienez,
etxean gelditukodira. 
Ez ote du agerian uzten eraikun-

tzak urrunetik jinarazi lehen-

gaiekin duen menekotasuna?

Bai, bai... Horrek frogatzen du ba-
dela lan alimalea egiteko; sobera
gauza kanporatu dugula eta ez
dugula gehiago hemen produzi-
tzen. Ez dakigu gehiago lan egiten
hemengo gauzekin. Agian, xen-
dra berri batzuk irekiko ditu. Be-
rrikuntza sailean balitzateke
ikerlan bat egiteko. Eredu eli ba-
tzuk baditugu arra-ikusteko. 

Hargintzan ere hala bizi duzue?

Gure hein txipian, gisuarekin-eta
lan egitez, arramoldatzean-eta le-
kuko gaiak arrabaliatzez, ez dugu
gehiago barreiatzerik egiten, bai-
na deseraikuntzaerdaraz erraten
den bezala; erran nahi baita arra-
baliatzen ditugula gai eli batzuk.
60 urtez sobera gauza trauka-tre-
bes baliatu ditugula agertzen da
sekula baino gehiago. 
Lehengaien hornikuntza arazo-

ek zer eragin dute engaiatu

obretan?

Gibelatzen ditu obra eli bat. Jaki-
tez, audela, langile eskasa badu-
gula gure ofizioetan. 
Lana baden seinale?

Bai, momentuz bada lan. Baina ez
dakigu zer ondoramen izanen
duen COVID-19ak. Momentuan,
enpresak sustengatuak gara, etxe-

gintzan utzi gaituzte lanean segi-
tzen —eta gauza ona zen—, baina
zer ondoramen izanen den, hori?
Ofizialeek, eskastearen beldu-

rrez, material anitz sarrarazi

dute; ez ote du are gehiago tiran

ezarriko hornikuntza?

Bistan dena! Audela, ez dute de-
nek ahala ekonomikorik erreser-
ba horien biltzeko. Enpresa gotor
batzuek ahalak ukanen dituzte
material horien biltzeko. Enpresa
txipiek komunzki hartzen dute
beharraren arabera, zintzoki.
Konfinamendu denboran, ikusi
ziren jendeak saltegietara joaten
eta jatekoa hartzen kasik hiru hi-
labeterendako, usaian zortzi egu-
nendako hartzen zutelarik. Or-
duan, merkatu oro kordokaraz-
ten da, faltsutzen. Bistan da
kaltegarri izanen dela hori ere. 

Ofizioko ordezkari bezala zer-

bait abiatu duzue?

Eraikuntzako Federaziotik gutun
eli bat egin dira. [Pirinio Atlanti-
koetako] Departamenduan 650
bat enpresa badira federazioan,
eta, denen artean, 15.000 enple-
gu. Gutunak joan zaizkie depar-
tamendu, herri elkargo, herriko
etxeetara, erranez beharko zutela
kontuan hartu materialaren be-
ranta, eta, ber denboran, prezio
gorakada. 
Zer egin dezakete?

[Merkatu publikoetan] Kontuan
hartzen ahal dute prezioen gora-
kada eta gehiago ordaintzen ahal;
ez daitezela lehen aitzinkontua-
rekin egon. Epeetan ere —lan ba-
ten egiteko epeak beti tiran dire-
lako—, materiala ez baldin bada
heldu, kontuan har dezatela be-

rantze eta gibelatze hori. Adibi-
dez, deliberatu bagenu zahar etxe
bat iraileko egitea, materiala ez
ukaitez, heldu den abenduko izan
dadin. 
Zigor saririk ez ukaiteko?

Hori bera. 
Partikularrei ere emendatuko

zaizkie obretako prezioak?

Eginen diren aitzinkontu berrie-
tan bai, baina jadanik eginik dire-
netan zaila izanen da gorakada
hori ezartzea. Eginahala egiten da
pribatuan prezioen errespetatze-

ko; baina hein batetik harat,
gorakada badelarik, erraten
dugu: «Ezin dugu beste maneraz
egin». 
Estatuek ez dute eskurik prezio-

en hein bat menperatzeko?

Ez, hor lobbyek dute egiten beren
merkatua. Saint Gobain bezala-
ko egitura handiak hartzen bal-
din badituzu, munduko merka-
tua erregulatzen dute. Horretan
ohartzen zara ez dutela indar
handirik botere publikoek. Bur-
dinan, badira bizpalau saltzaile
handi munduan eta horiek dute
oro arautzen. Isolamendu mate-
rialetan berdin. Beren saltsa egi-
ten dute nahi duten bezala,
maleruski. 
Lehengaien ekoizpena birtoki-

ratzeko gogoetarik badea?

Ez da ekoizpen sail bat gauetik
biharamunera lekuan ezartzen.
Ikusten delarik etxegintzan zen-
bat egur baliatzen den... Lehen
baziren segeria txipiak herrietan,
baina oro desagertuak dira. Orain
kanpotik sarrarazten da, merke-
ago da, tratatua; eta erraten dute
hemengo egurra ez dela kalita-
tezkoa. Hain gara lotuak mun-
duko merkatuari, hor baikara
ohartzen kristoren dependentzia
badela; den mendreneko alda-
keta gertatzen bada munduko
merkatuan, segidan sentitzen
dugu gure enpresa txipietan ere.
Ez da gauza handirik egiten ahal;
non ez diren gauza eli batzuk
hemen sorrarazten eta arrapar-
tiarazten hurbileko merkatuak,
baina hori ez da urte batetik bes-
tera egiten, hamarkada bat behar
da bederen.

«Lobbyek beren saltsa
egiten dute nahi duten
bezala, maleruski»

Jean-Jacques Etxeberri b Hargintza arloko enpresaburua

Kezka handiak piztu dituzte eraikuntza munduan zur, burdin eta
materia batzuen gutitzeak eta prezio emendatzeek. Zuberoan 40 bat
langileko hargintza enpresa bat du Etxeberrik, eta egoerari adi-adi dago.
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«Egurren prezioa igan
da, eta burdinarena ere
bai. Burdinarena, 
%20-30. Polipropileno
horiena, %15-20»

«Hain gara lotuak
munduko merkatuari,
hor baikara ohartzen
kristoren dependentzia
badela»


