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Oihana Teyseyre Koskarat 

I
par Euskal Herriko osta-

tuek, jatetxeek, antzo-

kiek, zinema gelek eta

museoek 197 egun pasatu

dituzte hetsirik. Joan den

urriaren 29an hesteko agindua

eman zien Emmanuel Macron

Frantziako presidenteak, eta, ge-

roztik, osorik hetsirik egon dira,

luzaz egutegi zehatzik ukan gabe

egon ondoan. Apiril hondarrean,

berriz, neurri murriztaileen arin-

tzearen egutegia eman zuen Ma-

cronek, eta, maiatzaren 3az ge-

roz, lehen fasea abian da. Heldu

den asteazkenetik aitzina hasiko

da bigarrena: orain arte hetsirik

egon diren hainbat sektore berriz

irekiko dituzte egun horretatik

goiti. Halere, protokolo zorrotzak

errespetatu beharko dituzte. 

Ostatu eta jatetxeetan, erratera-

ko, terrazak bakarrik ez dituzte

irekitzen ahalko. Publikoa har-

tzen duten gainerako lekuetara,

hala nola zinema geletara, muse-

oetara eta antzokietara, jende 

kopuru mugatu bat baizik ezingo

da sartu.

Sektore horietako langileak ja-

danik hasiak dira prestatzen. Je-

rome François Baionako Soinua

ostatuko kudeatzailea da, eta, ja-

danik hasia da irekitzearen pres-

tatzen: garbitu, konpondu, hor-

nitzaileak deitu... «Biziki kontent

gara berriz irekitzeaz, luze izan

da», onartu du. Halere, protokolo

zorrotzak errespetatu beharko

dituzte ostatu eta jatetxeek. Te-

rrazetan soilik hartzen ahalko 

dituzte bezeroak, eta gehienez ere

sei lagun elkartzen ahalko dira

mahai inguruan. 

Usaian, terraza aski tipia du

Soinua ostatuak, baina neurri

murriztaileen ondorioz, handi-

tzea negoziatzen ari da herriko

etxearekin. Dena den, terrazen

%50 baizik ez dute baliatzen ahal-

ko. «Neurriak izanik ere, lan egi-

ten hasi nahi dugu, sobera denbo-

ra egon gara hetsirik, eta jendea

berriz ikusteko gogoa badugu,

gure lanean funtsezkoa baita ha-

rremana», segurtatu du ostala-

riak. Bestalde, espero du neurriak

«denek errespetatuko» dituzte-

la. «Uste dut inportantea dela 

autodiziplina gaitezen, bestela

berriz zerratzera behartuak iza-

nen gara; nehork ez du halakorik

gertatzea nahi». 

Protokoloa «aplikatu ezina»

zaio Nicolas Miqueli, Baionako

Victor Hugo jatetxeko jabeari.

Haren arabera,  eguraldiak gehie-

gi baldintzatuko du jatetxearen

funtzionamendua: ondoko aste-

azkenean ez du irekiko. Ekaina-

ren 9ra arte egonen da beha, neu-

rriak arinduko dituztelakoan.

«Badakigu eguraldia nolakoa

den hemen: eguzkia izaten ahal

da 11:30ean, eta euria 12:30ean.

Terrazan jan nahi duten bezeroe-

kin zer egin behar dugu euria has-

ten badu?», galdetu du. Ez du

arriskurik hartu nahi izan. 

Gainera, ekonomia aldetik,

«galera handia» litzateke haren-

tzat. Hamabi langile ditu, eta bal-

dintzengatik, irekitzea ez litzate-

ke «errentagarri». Halere, Fran-

tziako Gobernuaren laguntzak

eskuratzen segituko du anartean,

eta haren langileek langabezia

partziala izanen dute, ireki arte.

«Gutxienez, orain egutegi bat ba-

dugu. Guretako arras lasaigarria

izan da egutegiaren ukaitea, ba-

duelako zazpi hilabete ezjakinta-

sunean bizi garela», erran du. 

Kulturazaleen berantetsia
Ostatu eta jatetxeez gain, kultur

eta zinema gelek ere irekitzeko

parada izanen dute, asteazkene-

tik aitzina: horiek ere protokolo

zorrotz batekin. Baionako Ata-

lante zinema aretoko arduraduna

da Jean Pierre Saint Pick, eta gogo

handia du berriz ateak irekitzeko.

«Atalante ez da bakarrik zinema

bat. Partekatzeko gune bat da: ez-

tabaidak, trukeak, elkar ezagu-

tzak... Harreman guzi horiek fal-

tan ditugu», aitortu du. Alta,

arrangura ere badu: «Ez dakigu

jendea berriz etorriko den zine-

mara. Etxeratze aginduaren era-

ginez, goizago izanen dira film

proiekzioak. Gainera, gelaren 

herena baizik ezingo dugu bete.

Arranguratuak gara». 

Halere, Atalanteko langileak

jada hasiak dira programazioa

berriz plantan ezartzen. Hetsi 

zutelarik, zenbait film proiekta-

tzen hasi ziren, eta, hasteko,

horiek berriz abiaraztea delibera-

tu dute. «Bada animaleko meta-

keta bat, film anitz ekoitzi dira,

baina ez dira hedatuak izan. Gai-

nera, Ameriketako Estatu Batue-

tako block buster handi horiek

itzala egiten ahal diete film ekoiz-

le independenteei. Guk argi

dugu, ekoizle independenteekin

lan egiten segituko dugu», adie-

razi du. 

Saint Pickek aitortu du Fran-

tziako Gobernuaren kudeaketa

«ulertezina» egin zaiola behin

baino gehiagotan. «Laguntzak

izan ditugu, hori segur da. Gure

langile guziak pagatuak izan dira,

ekonomikoki ez dugu galera ali-

malekorik izan. Baina ez dugu

ulertzen zertako hainbeste hetsi-

rik egon garen, protokoloak zo-

rrozki aplikatzen ahalko genitue-

larik», deitoratu du.

Harekin bat egin du Miarritze-

ko Atabal kontzertu gelako ardu-

radun François Matonek: «Neu-

rri zorrotzak aplikatzeko gai gara,

alta, hetsirik egotera behartuak

izan gara. Ulertzeko ez da erraza

izan. Hegoaldean, adibidez, ire-

kiak egon dira, neurri zorrotze-

kin», azaldu du. Berriz ere ireki-

tzearen berria ukan eta berehala,

programazioa prestatzen hasi da

kontzertu gelako lantaldea.

«Maiatzaren 21an izanen da gure

lehen kontzertua. Tokiko musika

taldeak ekarraraziko ditugu». 

Matonek ez daki oraino zein

izanen diren protokolo zehatzak.

Gehienez ere 100 bat musikazale

sartzen ahalko dira haien kon-

tzertu aretoan, jarririk eta maska-

turik. Dena den, ateak irekitzeko

prest da, eta jadanik salgai dira

ondoko kontzertuetarako txarte-

lak Atabalen webgunean. 

Ipar Euskal Herriko hainbat sektore berriz irekiko dituzte heldu
den asteazkenetik goiti: ostatuak, jatetxeak, eta kulturguneak,
besteak beste. Hetsiera hain luzea «ulertezina» egin zaie
batzuei, baina berriz irekitzeko prest agertu dira.

Zazpi hilabete beha
egonik, irekiera prest

Baionako Antzokia okupatu zuten kultur eragileek, hetsiera salatzeko, martxotik aitzina. GUILLAUME FAUVEAU

Irekitzearen berria 
ukan eta berehala,
egitaraua prestatzen
hasi da Miarritzeko
Atabal aretoko taldea
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Iñaki Etxeleku 

Baionako ospitaleari lotua den

erizain eskolak Erizain-lagun-

tzaileen Formakuntza Institutua

irekiko du iraileko sartzetik goiti.

Laugarren erizain-laguntzaile

eskola izanen da Ipar Euskal

Herrian, Donapaleuko, Kanboko

eta Greta eskolez gain. 30 ikasle

errezibituko ditu, 11 hilabeteko

formakuntzarako. Parte klasean,

gaineratekoa ospitale eta zahar

etxeetan egin ikastaroen bidez.

Regis Bernard Baionako erizain

eskolako zuzendaria da, baita

abiatuko den erizain-laguntzaile

eskolakoa ere, eta bi arrazoi eman

ditu institutuaren sortzea esplika-

tzeko: bata, lekuan berean den eri-

zain-laguntzaile beharra; bestea,

Osasunaren Segur Plana dela me-

dio, Frantziako Estatuak erabaki

diru sailak. «Egia da Nafarroa-

Euskal itsasaldeko eremuan zail-

tasunak ditugula erizain-lagun-

tzaileen atzemateko, eta oroz gain

atxikitzeko», aitortu du Bernar-

dek. Beharra sendi dute urtero.

Baionako ospitalearen eta datxe-

kiola zaizkion zahar etxe eta Do-

napaleuko ospitalearen artean:

30-40 erizain-laguntzaile lanpos-

tu betetzekoak urte guziz. «Erre-

tretara joaten direlako batzuk, eri-

zain-laguntzaile batzuk falta dire-

lako eta abar; egiazko lanpostu 

berriak dira». Beharra pribatuko

zahar etxe eta kliniketan ere senti-

tzen dela dio Bernardek. 

Ofizioaren ezaugarriak
Uste du erizain-laguntzaile ofi-

zioak irudi txarra duela. «Zori-

txarrez, erizain-laguntzaile ofi-

zioa ez da aski erakargarria; kan-

pora begira zabaldu den irudia da

lan nekea dela hilabete sari ttipi

batendako». Azken urteetako os-

pitaleetako eta arta munduko

langileen mugimenduak ikusirik,

nekearena errealitate bat dela

onartu du Bernardek, baina ofi-

zioa araberakoa dela dio. «Jende-

ak ditugu artatzen; beraz, beha-

rrik anitz eskatzen zaie artatzaile-

ei. Oren kopurua ez da beste saile-

tan baino handiagoa; oinarrian,

35 oreneko astea da. Naski, beste

ofizio batzuetan —hala nola osta-

laritzan— orenak bestelakoak di-

ren». Areago erlatibizatu ditu  ar-

tatzaileek salatu lan baldintza zai-

lak: «Nik uste gaur egungo gizar-

tean betebeharren onartzeko zail-

tasunak ditugula. Ados, asteburu

batean baino gehiagotan lan egi-

nen dugu zenbait gauez, eta ez ga-

ra baitezpada Eguberri edo besta-

buru guziz etxean izanen, baina

jendeen arta egun guzitakoa da,

urte osoan. Betebeharrak badira,

baina erizain-laguntzaile izatea

aberasgarri da». 

Hilabete sari apalegiei buruz

ere erlatibizatu du, nahiz aitortu

herrialde batetik bestera ezber-

dintasunak badirela. «Beti gehia-

go eska daiteke, bistan dena. Egia,

menturaz, Frantzian ez dela Eu-

ropako beste herrialdeetako hei-

nera heldua oraino».

Erizain formakuntza hiru urte-

koa da; erizain-laguntzailearena

laburragoa da: 44 astekoa. «Erdia

teoria, erdia ikastaro moldean,

kliniketan».

Ospitaleak berak badu interesa

erizain-laguntzaile trebatuen

ukaiteko lekuan berean dituen

beharrei ihardesteko. Baina urru-

nago doan helburu bat salatu du

eskolako zuzendariak: «Forma-

kuntzatik beretik ospitaleko en-

presaren kultura sustatzea ikas-

taroetan murgilduz; ospitalekoak

direlako sentimendua sor da-

kien». Enpresa gisa ikusten du

Bernardek ospitale publikoa ku-

deaketari dagokionez. «Zerbitzu

publiko oro kudeaketa ibilmolde

batean oinarritua da. Ospitaleko

izateko sentimendua diodalarik,

managmentbati lotua da». 

Ez da diploma berezirik behar

hautagaitza ezartzeko. «Izan dai-

tezke baxoa ukan berri eta jende

zaintzan aritu nahi luketenak».

Hautagaien artean badituzte Par-

coursup sisteman izena eman du-

tenak erizain eskola batera sartze-

ko. «Zoritxarrez, batzuek ez dute

erdietsiko sartzea, eta erran nahi

diet erizain-laguntzaile ofizioa in-

teresgarria dela, lehen urrats bat

izan daitekeela erizain ikasketak

segitu aitzin». Izan daitezke bidez

eta ofizioz aldatu nahi duten per-

tsonak ere, edozein adinetan, jen-

de zaintzan sartu nahi luketenak. 

Formakuntza osorako tokiak
Urtean 30 tokiko eskola da. Zain-

tza alorreko diploma zerbait luke-

tenentzat ere egina da. 25 toki ba-

dira formakuntza oso-osoa egin

behar dutenentzat, eta «bost leku

formakuntza partez segituko du-

tenentzat: anbulantzia gidari,

haur-artatzaile laguntzaile, psi-

kologia-medikuntza laguntzaile-

ak. Zenbait modulu eskas dituz-

ten erizain-laguntzaileak». 

Baionako ospitaleak, Akitania-

Berria eskualdeak eta eskualdeko

Osagarri Agentziak ezarri dute di-

rua institutu berriaren pagatzeko.

Ikustekoa da iraunkorra izanen

den. «Egia da Osasunaren Segur

Planaz baliatu garela, baina, gaur

egungo artatzaileen adinak ikusi-

rik, pentsa daiteke zenbait urtez

iraunen duela». Testuingurua al-

datzen balitz geroan, ez da errana

beti segitzen ahalko duela. «Ikus-

ten badugu ari garela diploma pa-

sarazten lan merkatua ez zaiela-

rik gehiago aldekoa, hain segur

utziko dugu». Urte bateko diruak

adostu dituzte erakundeek.

Beste artatzaile eskola bat

Baionako ospitaleko erizain eskolak erizain-laguntzaile izateko 11 hilabeteko formakuntza
irekiko du irailean b Artatzaile beharrari erantzuteko 30 tokiko ikasketa saila izanen da

Baionako ospitaleko eraikin nagusia, iaz. Honen gibeleko aldean da erizain eskola. GUILLAUME FAUVEAU

Ostalaritza utzi eta
zaintzan sartu nahi
duen ikaslegaia

R
Loic Hassen hendaiarrak

hautagaitza ezarri du eri-

zain-laguntzaile eskolan sartze-

ko. «25 urte ditut, eta uste dut

momentua dela ofizioz aldatze-

ko;  pertsonalki loratzeko, eta

egonkortasuna irabazteko»,

dio gazteak. 

Pandemian, garai dorpean da

ostalaritza, eta horko langile

izan da orain arte Hassen, baina

etxetik zaintza lanen berri badu.

«Beti ukan dut frustrazio ttiki ho-

ri, ezin izan bainuen formakun-

tza barnatu». Erizain-laguntzaile

eskola zabalduko zela jakin or-

duko, izena eman du. Aldi hone-

tan, diruztatua izanen zaio: «Sa-

soilari ariko naiz uda honetan

ostalaritzan, eta, ondotik, Pole

Emploik osoki bere gain hartu-

ko du formakuntza». Trebatze

urteak 5.800 euro balio du. 

Urtero 30 toki 
izanen ditu eskolak, 
izan baxodunentzat,
izan lanbidez aldatu nahi
duten zaharragoentzat
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Laborantza

Iñaki Etxeleku Lohitzüne-Oihergi

L
ohitzüne Oihergi
Xemiategiak segi-
da bermatua du.
Chantal eta Jean-
Bernard Poxelu
artzainak ziren

etxalde horretan, eta, segidarik
gabe gertaturik, dena egin dute
etxaldeak abian segi zezan. Baita
kausitu ere. Etxalderik gabe ziren

bi gaztek, Sabrina Larzabalek eta
Julen Perezek, Beti Aintzina
GAEC edo Elkarren arteko etxal-
de taldea daramate bi urte haue-
tan, galkatzeko kriaxera ahate
hazkuntzarekin. Eraikinak eta
tresneria erosirik, ahate hiltegia
eta eraldatzeko gelak muntatu-
rik, ahate hazkurri egiteko lurren
erosteko ahalik ez zutenez, Lur-
zaindiak hartu du erosteko en-
gaiamendua. Horregatik, dirua-

ren biltzeko kanpaina bat abiatu
du, laborantza lurren atxikitzeko
herri aurrezkiak. Helburua: Lar-
zabal eta Perezek erabili hama-
bost hektarea lurren erostea.

Poxeluk eta Perezek lehenago-
tik ezagutzen zuten elkar. Berriz
elkar ikusi zuten Euskal Herriko
Laborantza Ganberak Gabadin
antolatu instalazio-kafe baten
karietara. «Istorioaren hastapena
izan zen», erran du Perezek. 

Gero, aztertu behar zen etxal-
dea bera egokia zenetz, ez baitzi-
ren hazkuntza berak: «Ez zen
errana, hemen [Xemiategian],
ardi esnedunekin ari zirelako, eta
guk gizentzeko ahateak nahi ge-
nituen. Ikusi behar zen etxaldeko
eraikinak eta lurrak ekoizpen ho-
rrekin moldagarriak ziren»,
erran du Larzabalek. Hala gertatu
zen. «Gogoan dut oraino», dio
Jean-Bernard Poxeluk, etxaldea-

ren itzulia elkarrekin egin zuten
lehen aldia oroitzean: «Eraikinei
so zinetelarik, berehala ikusi ze-
nuten non zer eginen zenuten». 

Xemiategiko 40 hektarea lurre-
tarik, etxalde inguru hurbileko
hamabost hektarea aski zitzaiz-
kien ahate hazlegaiei. Ados jarri
ziren, eta urte batez egitasmoa
xehe-xehe landu zuten Larzaba-
lek eta Perezek. «Hutsetik abiatu
ginen, baina bagenekien zehazki
zer nahi genuen», dio Perezek.
«Urte bat barne, buruan genuena
praktikan jarria genuen». 

Esperientzia bazuten jadanik bi
gazteek, elkarrekin lan egin zute-
lako beste etxalde batean ahate
gizenekin. «Esperientzia hori oso
inportantea izan da, eta jada egi-
turatuak ginen», azaldu du Lar-
zabalek. Poxeluk berehala ikusi
zuen hautagai egokiak zirela.
Ordu arte, lauzpabost hautagai-
tza izan zituen. Poxelu: «Zuek le-
henak izan zarete etxaldea bisita-
tu duzuenak».

Transmisioaren giltzak
Haurrek ez zuten segidarik hartu
nahi, eta bazuen hamar urte
etxaldearen transmititzeari
buruz pentsaketa ari zirela poxe-

Chantal eta Jean-Bernard Poxeluk artzaintza etxaldea transmititu diete Sabrina
Larzabal eta Julen Perez ahate hazle gazteei, Lohitzüne-Oihergin. Borondateak 
eta baldintza egokiek egin dute posible, baita Lurzaindiak lurren erosteko hartu
engaiamenduak ere. Bi familia bizi dira orain Xemiategiko laborantzarekin.

Etxalde transmisio
kausitu baten giltzak

Beti Aintzina etxaldeko kriaxera ahateak Lohitzüne-Oihergiko Xemiategiko lurretan, otsailean. ANTTON ADO
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Laborantza

lutarrak. Argi zuten ez zituztela
lurrak ingurukoen handitzeari
utzi nahi, eta etxalderik gabeko
gazteak plantarazi nahi zituztela.
«Nahi genuen Xemiategiko labo-
rantza bizi zedin». Horretarako,
behar ziren baldintzak oro eskai-
ni nahi izan dituzte etxekoek;
beren etxaldean bizitzeari uko
egiteraino. Perezek erosi du etxea
bera, eta han bizi da gaur egun.
Poxeluren aita-amak etxondoan
bizi ziren, gainera, eta familia
guzia behar izan da konbentzitu
etxaldeari segida bermatzeko
bidea irekitzeko. 
«Badut lagun andana bat trans-

misio bat egin baina etxean bizi-
tzen geratu direnak. Laster ikusi
dut porrotera zihoala horrela, hor
egon zenak nahi baitzuen planta-

tu gazteak hala edo hola lan egin
zezan. Ardura, ez da ibili», erran
du, hautua esplikatzeko, Poxeluk.
Ez du dolurik tresna osoki utzirik.
Gainerateko lurrak saldu ditu,

baina hor ere ez nolanahika. Pere-
zek adar anitzeko transmisio
horren emaitza azpimarratu du:
«Hiru laborari gazteren etxaldeak
indartu ditu. Plantatzen zen beste
gazte bati saldu zion artaldea
[Armendaritzen]; eta gure planta-
tzea bermatu du». Gehiago dena:
Larzabal eta Perezen kasuan, bi
familia bizi dira etxalde horrekin.
«Inportantea da», dio Larzaba-
lek, «ezen Julen bertan bizi da
bizilagunarekin eta haurrekin, eta
ni berdin auzo herri batean.
Transmisioari esker, hiru familia
instalatu ditu Jean-Bernardek;
gaitzeko lorpena da! Ez dakit erre-
tretara heldu diren anitz laborarik

duten halako izpiritu irekia etxal-
dea hola uzteko. Gizaki gisa ez da
gauza arrunta». Inguru anitzekin
egin dute dena Larzabal eta Perez
instalatu arte. Erretreta aitzineko
azken sei hilabeteak elkarrekin
iragan dituzte etxaldean. Poxelu-
tarrak artaldea antzutu arte, gero
saltzeko. Ahate hazleak, beren
eraikinak antolatzen eta munta-
tzen. «Adimentsua izan behar da,
bataren eta bestearen beharrak
neurtuz eta elkarren errespe-
tuan», adierazi du Larzabalek. 
Etxaldea osoki uzteaz gain,

harreman hurbila atxiki dute egu-
nerokoan Poxelu senar-emazteek
eta instalatu berriek. «Zinezko
harremana sortu da Chantal eta
biekin», erran du Larzabalek.
Perezek, berdin: «Plazerekin
heldu da Jean-Bernard. Nik badut
ene bide orria, baina maite dut jin
dadin esplikatzeko hola edo hala
egin dezakedala. Goiti naraman
kolaborazioa da». Baieztatu du
Poxeluk: «Gomendio bat galdegi-
ten badit emanen diot, baina ez
naiz ene baitarik joanen zerbaiten
erraterat». Chantal Poxeluk
gauza bera egiten du Larzabale-
kin. «Lauren arteko dinamika bat
sortu dugu», dio Larzabalek:
«Ohantze goxo bat bezala egin
dugu. Naturala da eta biziki abe-
rasgarria».

Zorroztasuna berme
Elkar aditze horrek sortu ditu kau-
sitzearen baldintzak, baita egitas-
moaren muntatzeko zorroztasu-
nak ere, Julen Perezen arabera:
«Helburua da bi hilabete sariren
ateratzea. Gu ez gara laborari se-
me-alabak;  diru anitz inbertituz
sortu dugu laneko tresna, eta,
hondarrean ekonomikoki ez balitz
errentagarria izan, ez zuen balio
instalatzea. Instalazio bat ez da in-
probisatzen».
Hari beretik tiratu du Larzaba-

lek: «Gaur egun, gazte anitz badira
goiz batez jaikitzen direnak pen-
tsatuz: ‘Bihar laborari izanen naiz’!
Etxalderik gabe abiatzen dira, eta
frankotan bistakoa da ez dela egin-
garri. Zaila da horren entzutea,
baina etxalderik gabekoen instala-
zioak ez du baitezpada fama onik,
porrotak badirelako». Bereziki,
banketxeetan da fama txarra he-
datu, zaila egiten baitzaie etxalde-
rik gabekoei maileguen eskura-
tzea. 
Lurzaindia munta handiko

akuilua da horretan. Baina balizko
porrotaren arrangura Lurzaindiak
berak bizi du, horrek dakartzan
buru hausteekin. Perez: «Ez da
nornahi nolanahika instalatu be-
har, baina nork erran dezake: ‘Zu
planta zaitzakegu, baina zu ez?’.
Zaila da».

I. Etxeleku Lohitzüne-Oihergi

Sabrina Larzabal eta Julen Pere-
zek hautua egin dute hastetik bu-
ru eginahala menperatzea beren
ekoizpena. Horregatik, galkatze-
ko ahateen hazkurriak eginahala
Lohitzüne-Oihergiko etxaldean
berean ekoizten dituzte. Ahateak
tokian berean galkatzen, hiltzen
eta eraldatzen. Haragia urinekoe-
tan, airerik gabeko poltsetan edo
berdin freskorik ere saltzen dute.
«Buruan buru eramaten dugu
ekoizpena», esplikatu du Julen
Perezek: «Egun bateko ahateku-
meak errezibitzen ditugu; etxean
hazten ditugu etxeko hazkurrie-
kin eginahala, etxean galkatzen
eta eraldatzen; gero, Sabrinak zu-
zenki saltzen ditu».
Ez da hazkuntza handia, 2.000

ahate hazten baitituzte urtean.
Hazkurri aldetik, halere, gaitasun
bat eskatzen du. Xemiategian ha-
mar bat hektarea lur baziren
iraultzeko gisakoak, eta egitas-
moan funtsezkoak ziren hazkurri
ekoizteko. Zortzi hektarea balia-
tzen dituzte bihi egiteko; zazpi
hektarea, ahateak kanpoan alha-
tzeko; eta bi hektarea, oihanpe.
Autonomia helburu, lur landuen
inportantzia azpimarratu du Pe-

rezek: «Ahatearen hazkurriak
nagusiki artoa, soja, tritikalea eta
baba dira. Horrek eskatzen du lu-
rra lantzea eta errendimendua».
Ez dira oso-osoki autonomoak,
baina kasik: %70. 
Sanoki lan egin nahi dute, lurra

zainduz, pozoi eta ongailu kimi-
korik gabe: «Ene lurretan kimi-
karik nahi ez duen belaunaldikoa
naiz», erran du Perezek. «Idoki-
ko kargu kaiera segitzen dugu-
nez, ez dugu batere kimikarik
erabiltzen». Errealitatearen mu-

gek markaturik, halere. Argi utzi
du eritasunekin, konparazione,
ez dela dena natural-naturalki
egiten ahal hazkuntza bermatu
nahi bada. «Erabili duzun medi-
kuntza naturala ez delarik ibil-
tzen, bada momentu bat non ar-
tatze alopatikoa behar den egin».

Dena saldurik 
Donapaleuko merkatuan saltzen
dute ahatekia Beti Aintzina etxal-
dekoek. «Hastetik, nahi baikeni-
tuen lekuan berean markak

ukan», dio Larzabalek. Ekoizle
saltegi anitz ere badituzte. «Erosle
kooperatiba anitzek dei egin digu-
te». Parisko jatetxe batzuek ere es-
katzen diote haragia. Amapik ez,
haatik, ekoizpenik aski ez dutela-
ko denetarat heltzeko. «Sasoia
heldu den astean bukatuko dugu,
eta den-dena aitzinetik atxiki di-
date, ez dut gehiago soberakinik
saltzeko». Larzabali hauxek eka-
rri dio atsegin handiena: iaz ahate-
kia erosi zietenak berriz jin zaiz-
kiela erostera, arrunt gustukoa

izan zutelako.
Arrakasta izanik ere,

ez dute oraino hazkuntza
handituko, aukera baz-
tertzen ez duten arren.
«Egun dugun muga lan-

gile kopurua da. Ekoizten dugu-
narekin karguak estaltzen ditugu,
maileguak ordaintzen eta bizitze-
koa ateratzen. Bihar, beste denbo-
ra erdi baten gaitasuna bagenu,
emenda genezake, baina ez gara
horretan». 
Proiektuak irautea dute lehen

xedea. «Nahi genuke hemendik
hamar urtera Beti Aintzina GAE-
Cen argazkia egitea eta erratea:
‘Aterabide bat izan daiteke etxal-
derik gabekoak galkatzeko kria-
xera ahateekin plantatzea’».

Buruan buru beregaina den
ahate hazkuntza nahi du
Beti Aintzina etxaldeak
Lohitzüne-Oihergiko Xemiategian, ahateen hazkurrien %70 etxaldean
berean ekoizten dituzte b Bertan hil eta eraldatzen dute hazkuntza guzia

Julen Perez eta Sabrina Larzabal beren ahateekin, Lohitzüne-Oihergin, Xemiategian, martxoan. ANTTON ADO

Urtean galkatzeko 2.000
kriaxera ahate haziz, gastuak
estali eta hazleen bizitzekoa
bermatzen du Beti Aintzinak

Badut lagun andana bat
transmisioa egin baina
etxean bizitzen geratu
direnak. Laster ikusi dut
porrotera zihoala hola»
Jean-Bernard Poxelu
Lohitzüne Oihergiko Xemiategiko
laborari erretretatua

«Ez dakit erretretara
heldu diren anitz
laborarik baduten
halako izpiritu irekia
etxaldea hola uzteko»
Sabrina Larzabal
Lohitzüne Oihergiko Beti Aintzina
etxaldeko laboraria

«Ekonomikoki ez balitz
errentagarria izan, ez
zuen balio instalatzea;
instalazio bat ez da
inprobisatzen»
Julen Perez
Lohitzüne Oihergiko Beti Aintzina
etxaldeko laboraria

‘‘
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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

%

Bertso udalekuetarako izen emateko
deialdia zabaldu du Bertsozale elkarteak 

BAIONA bPandemiagatik, iaz, «txanda-pasa» egin behar izan zuen
Bertsozale Elkarteak bertso udalekuentzat. Aurten eginen dira Sope-
lan (Bizkaia), Orion (Gipuzkoa), eta Uitzin eta Amaiurren (Nafarroa),
eta deialdia zabaldu du elkarteak izen-emateko, maiatzaren 21erako.
«18 urte bitarteko gazteentzako udalekuak izango dira». Txandaka
eginen dira, eta txanda bakoitza adin jakin bati zuzendua da. Ipar Eus-
kal Herriko haurrek Orioko txandan parte hartzen ahalko dute, eskola
egutegia dela kausa. Bertsozale.eusatarian eman daiteke izena.

Irudia b Baiona

Kirol artabidea COVID-19 luzekoentzat
Baionako Ospitaleko Kirol Osagarria etxeak kirol ariketen bidezko artamendua plantan eman du COVID luze-

dunentzat, hots, COVID-19 gaitza ukan eta ondorioak luzaz jasan behar dituztenen hobetzen laguntzeko. Egi-

turaren helburua da jendea kirol egitera akuilatzea geldirik egoteko partez. Ohartu baitira, konfinamenduekin,

jendeak orenak iragaten zituela jarririk, pantaila aitzinean, laneko ala besteko. Birusari buru egiteko kirola guziz

lagungarria dela erakutsi nahi du ospitaleko zerbitzuak. Irudian, Baionako Ospitalean. GUILLAUME FAUVEAU

Irudiab Gamarte

Azken agurra egin diote Mixel Berhokoirigoini
Txiki gelditu zen Gamarte, asteazkenean, Mixel Berhokoirigoini azken agurra emateko jende uholdearen aitzinean. Larunbatean zendu zen laborari, sindikalista eta bakegile ezaguna, 69

urterekin, eritasun baten ondorioz. Agurrera jende andana agertu zen, laborantzan eta herrigintzan urteetan izan dituen engaiamenduak aitortu, haren ekarpena goraipatu, eta militantzian

emandako bizitza omentzera. Euskal Herri osoko politika, kultura, sindikalismoa eta gizarte arloko eragileetako ordezkariak eta herritar andana zen. Irudian, asteazkeneko une bat. G. FAUVEAU
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Eragileak pandemia garaian

Joanes Etxebarria 

Zuberoako eskoletan eta Mauleko
Tokia antzerki taldearen egoitzan
tailerrak antolatzen dituzte, bate-
tik, eta ikuskizunak, bestetik. 
Michel Foucher antzezlearen
(Tours, Frantzia, 1957) ustez, hur-
bileko sareari esker gainditu leza-
kete COVID-19ak eragin krisia. 
Nola joan dira azken denborak?

Badira 40 urte antzerkia egiten
dudala, eta, beti sasoiak ukan ba-
ditugu ere, errepika eta publiko
aitzineko sasoiak, sekula ez nuen
halako etenaldirik bizitu. Gero,
gogoeta jin zen, [Frantziako] go-
bernuak gauza harrigarriak egin
zituelako etenaldi eta berrabia-
tzeen artean. Harremanak ukan
ditugu gu bezala botere guneeta-
tik bazter bizi diren beste antzerki
taldeekin, eta prekarizazio lanje-
ra ikusi dugu.
Zergatik lanjera?

Besteak beste, tailerretan parte
hartzen zutenak urruntzen ikusi
ditugulako. Antzerki ttipi batek
herri ttipi batean sortzen dituen
sareak eta harremanak desager-
tzeko arriskuan ikusi ditugu.
Erretretan direnekin proiektu bat
bagenuen, eta, krisi hastapenean
oraino harremanak bagenituen
ere, emeki-emeki distantzia
sortu da, eta, gogorik eskas ez
bazaie ere, urruntzen ikusi ditu-
gu. Arrangura iturri da, guri zen-
tzua ematen diguna harremanak
baitira, antzerkia eta alderdi
soziala. 
Baionako antzokiaren okupa-

zioa urrun sentitzen duzu?

[Parisko] Odeon antzokia gober-
nuarekiko borrokan hasi zen,
antzerkian eta kulturan aritzen
diren guztien arriskuak agerian
ezarriz; kulturan ari garenok eta
kulturaren inguruan ari diren
guztiek —anitzez gehiago dira—
bizi dugu arriskua. Baionako
antzokia okupatzea ere bozkatu

«Harremanak
dira zentzua
ematen diguna»

Michel Foucher b Antzezlea

Mauleko Tokia antzerki taldeko arduradunaren
ustez, haien geroa ez da arriskuan, ttipi izateak
eta hurbileko sarea ukaiteak parada ekartzen
dielako koronabirusaren krisiari aurre egiteko. 

EUSKAL IRRATIAK

zen gero, eta guretzat inportan-
tea zen hastapenean bederen,
presente izatea eta laguntzea.
Gero, distantziak gaizten du egu-
nero han izatea; Maulen ere
pixka bat egin dugu, bereziki
Maiatzaren Lehenean. Lehenago
parte hartu izan dut intermiten-
tziaren eta kulturaren aldeko
ekintza anitzetan Tolosan [Okzi-
tania] eta Pauen [Biarno], eta egia
da ez genuela ohiturarik okupa-
zioak egiteko ordutegi batekin;
eraikinak okupatzen genituela-
rik kanporatuak izan arte egoten
ginen. Orain, antzerki taldeek
antzokiaren onarpenarekin oku-
patzen dute. Indar harreman
baten beharra dut aldarrikape-
nak eta prekarioenen kexua
entzunarazteko, eta ez nuen ene
burua hor ikusten, ez nuen
bururaino joateko engaiamen-
durik ikusten. Baionan engaia-
mendu politikoa eskas da, ene
gustuko. 
Zuen lanaren parte dira eskole-

tako antzerki tailerrak. 

Gorabeheratsua izan da; gauza
batzuk mantendu dira, baina
COVID-19aren kasuak zirelarik
klase osoak zerratzen ziren.
Gauza ttipiak egin dira, halere.
Beste batzuk, ezin egin; adibidez,
laborantza lizeoan aste bateko
antzerki egonaldia egiten dugu
urtero, eta bi urte hauetan ezez-
tatu egin da. Hori galdu dugu, eta
zaila da. Adinekoekin bagenuen
proiektu bat 2020ko martxoa
arte publiko aitzinean ematen
genuena; eten da, eta zaila izanen
da berriz abiatzea. Jendea bakar-
tua da: badira hamabost kilome-
tro haien artean, eta harreman
horiek inportanteak dira.

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@



Ekhi Erremundegi Beloki Baiona

2019ko otsailean aurkeztu zuten
Gazte Koordinakunde Sozialista
Gasteizen, eta iazko azaroan ager-
tu zen formalki Ipar Euskal He-
rrian. Hasieratik ari da bertan Ga-
bi Daraspe (Urruña, Lapurdi,
1996). Antolakunde berriaren
nondik norakoak azaldu ditu.
Zergatik sortu duzue GKS?

Gure helburua da gazte proble-
matikak lantzea langile klasearen
ikuspuntutik. Euskal Herrian bo-
rroka ziklo baten bukaerara iris-
ten ari gara, edo iritsi gara. Hortik
heldu garela argi dugu, eta horren
autokritika egiten entseatzen ga-
ra, helburu estrategikoak nola
lortu ikusteko. Gure ekarpena da
gazte langileak antolatzea, mun-
du mailako prozesu sozialistaren
bidean euskal estatu sozialista
eraikiz joateko. Ez dugu uste jada-
nik dauden estatuen zati bat dese-
ginen denik, baizik eta gure anto-
lakuntzaren garapenaren bidez
egin beharko dela.
Klase ikuspegia mahaigaineratu

duzue berriz. Zergatik?

Euskal Herriko ziklo bukaera
mundu mailako krisi kapitalista-
ren momentu berean heldu da,
eta honek beste krisi batzuk ere
determinatzen ditu. Orain arte
erabiliagoa zen terminologia bat,
herritargoa, demokrazia...  Ongi-
zate estatua jadanik garatua zen
eta politika beste modu batean
egiten ahal zen. Ikusten duguna
da baldintza ekonomiko horiek
desegiten diren heinean horren
gainean eraiki den ideologia hori
guzia agortu dela. Badira krisi ho-
rren hainbat adierazpen: gazte
langileen bizi baldintzak ekono-
mikoki kaka batzuk dira, kultura-
ren pobretze bat, krisi existentzia-
lak, ez diogula aurkitzen gure bi-
zitzari zentzu bat... Ez digute balio
lehengo paradigmako gauza ho-
riek errealitatea ulertzeko gaur
egun. Horregatik beharrezkoa da
terminologia marxista. Praktika
iraultzaile bat izan nahi dugu, eta
horrek teoria iraultzaile bat eska-
tzen du, beraz, termino argiak. 
Argiak eta entzungarriak ote di-

ra gaurko gizartean? Jendearen-

gana iristeko balio ote dute?

Ikusi behar da antolakuntzaren
zer garaitan garen, nori ari garen.
Ez gara gizarteari ari. Gure publi-
koa da GKStik antolagarria den
gazte langileria, kontuan izanda
antolakuntza hori orain duguna
baino askoz ere gehiago zabaldu
behar dugula.
Nor dira gazte antolagarriak?

Zintzoki iristen ahal garenak, eta
arrazionalki eztabaidatzeko pres-

tutasuna dutenak. Ez direnak de-
terminatuak jadanik diren anto-
lakuntza eskemetan edo senti-
menduetan edo aurreiritzietan.
Gu entzuteko minimoki irekia
den oro, eta langile klasekoa dena,
gazte antolagarria da.
Gaur egungo Ipar Euskal Herri-

ko gizarte eskeman, nor da bur-

gesia eta nor da langile klasea?

Ipar Euskal Herrian eta mun-
duan, burgesia da kapitala aku-
mulatzeko gaitasuna duena, bere
burua abstraituz lan prozesutik.
Gizarte metabolismo osotik eteki-
na ateratzen dutenak, eta interes
objektiboa dutenak horretan se-
gitzeko. Eta langile klasea da, bizi-
tzeko behar duena lortzeko lan
egin behar duena, modu batean
edo bestean esplotatua dena, de-
pendentzia bat diona soldatari.
Eta soldata ez bakarrik ulertuta
paga fitxan agertzen dena: gastu
soziala, osasungintza eta hezkun-

tza publikoa, RSA, langabezia...
Maiz dugun arazoa da langile kla-
sea aipatzean heldu zaizkigula es-
tereotipo ekonomizista edo obre-
rista batzuk burura: langile bat
urdinez jantzia, pausa egiten due-
na ogitarteko bat janez, eta hama-

bi ordu pasatzen dituena lanpostu
finko batean. Hori bada langile
klasea, baina ez da hori bakarrik.
Osasun larrialdi denboran «bur-

gesiaren diktadura» salatu ze-

nuten. Zer erran nahi du?

Kapitalismoa burgesiaren dikta-

dura da izatez. Burgesiak baizik ez
du ateratzen etekina, eta horreta-
rako bitartekoak ditu. Ez da baka-
rrik sistema ekonomikoa. Horren
gainean eraikitzen du estatu apa-
ratu bat bortizkeria antolatu ahal
izateko, sistema hori bere horretan

atxikitzeko. Irizpidea ez
da giza beharra, baizik eta
akumulazioa bermatua
izatea. Pandemia hone-
tan hartu diren erabakie-
tan, nahiz eta, kasik akzi-
dentalki, giza beharrak
ase, baldintzatzen duen
elementu nagusia aku-
mulazioa atxikitzea da.
Zuzenbide burgesaren

printzipio gorenak ere, biltzeko
askatasuna, ibiltzeko askatasuna,
berez demokraziaren oinarrian
izan beharko liratekeen horiek...
ez delarik interesik, ezartzen da
etxeratze agindu bat eta debeka-
tzen zaio jendeari. Funtsezko logi-

ka ez da giza beharretan, akumu-
lazio beharrean baizik. 
Klase ikuspegia lehenetsi du-

zue. Euskarak, feminismoak, in-

gurumenak... gainerako borro-

kek zer leku dute zuen jardune-

an? Bigarren mailakoak dira?

Ez dugu uste bigarren mailako
borrokarik badenik; hierarkizatu
nahi izatea akats bat da. Badena
da logika orokor bat: klase borro-
ka orokorra da. Borroka partzial
horiek guziak borroka orokorra-
ren barruan txertatu behar dira.
Ez dute klase ikuspegiaren ze-

harkakotasun bera?

Ez da garrantzia kentzea zapal-
kuntza horiek logika orokorraren
barruan kontsideratzea. Arazo
bakoitzari eman behar zaion ate-
rabideak dira gaurdanik eraiki
behar direnak. Gure jarduna eus-
karaz izatea, gure antolakuntza-
ren barruan mekanismoak sor-
tzea genero zapalkuntza ahalik
eta gutxien erreproduzitzeko...
Errateka logika orokorraren parte
dela, erran nahi du eguneroko bo-
rrokak direla ere. Ez da lehenik
borroka ekonomikoa eginen du-
gula, eta behin hori ebatzita ikusi-
ko dugula zer egiten dugun eus-
kararekin eta nazio arazoarekin.
Euskal Herriko auzi nazionala

ere borroka partzial bat da?

Kapitalismoaren ikuspegitik,
Euskal Herriko arazo nazionala ez
dute denek. Munduko langile kla-
seak ez du Euskal Herriko arazo
nazionala, beraz, bai, zentzu ho-
rretan Euskal Herriko langile kla-
seak partikularki bizitzen duen
zapalkuntza bat da. Horregatik
erraten dugu klase borrokarako
marko autonomoa dela Euskal
Herria, eta horregatik saiatzen ga-
ra Euskal Herri mailan antola-
tzen; onartzen dugulako badela
hemen berezitasun nazional bat.
Eta horren aterabide gisa plantea-
tzen dugu eraikitzea euskal estatu
sozialista. Hori egiteko bidea da
langile klasea antolatzea. Defen-
ditzen dugu ere, eta horretan era-
gin behar genuke ere, langileria-
ren antolakuntzak nazioarte mai-
lan izan behar duela.
Zer ekinbide izanen duzue?

Epe ertainean gure helburua da
gazte langileak antolatzea. Horre-
tarako dinamika ezberdinak egi-
ten ari gara, eta segituko dugu. Al-
de batetik, despolitizazio handi
bat badela ikusten dugu, eta zinez
politikaz hitz egiteko eta eztabai-
datzeko espazioak eskas direla.
Hauek sortzen ahalegindu gara,
eta ematen du oraindik goiti mo-
du publikoagoan egiten ahalko
dugula hori, orain arte osasun
egoerak baldintzatu baikaitu.

«Ez dugu uste 
bigarren mailako
borrokarik badenik»

Gabi Daraspe b Gazte Koordinakunde Sozialistako kidea

Azaroan agertu zen GKS gazte antolakundea Ipar Euskal Herrian, eta,
ordutik, klase ikuspegia izan dute hizpide. Gabi Daraspen hitzetan, klase
zapalkuntzaren barruan ulertu behar dira gainerako zapalkuntzak

E.E.B

«Praktika iraultzaile bat izan
nahi dugu, eta horrek teoria
iraultzaile bat eskatzen du;
beraz, termino argiak»

«Gu entzuteko minimoki 
irekia den oro, eta langile
klasekoa dena, gazte
antolagarria da»

IPAR EUSKAL

HERRIKOHITZA
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