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Joanes Etxebarria

Europako laborantza politika ko-
munaren erreformak negoziatze-
an, usu gisa bereko eztabaidak
sortzen dira; diru laguntzen au-
rrekontu handia partekatzeko
manerak argi uzten du, ildo nagu-
sietan, zer-nolako laborantza ho-
besten den. ELB sindikatuak elka-
rretaratzea antolatu zuen Baiona-
ko suprefetura aitzinean joan den
astean, eta salatu zuen Frantziak
hartu lehen norabideek biologi-
koan ari direnak eta etxalde tti-
piak laguntzeko «nahikeria eska-
sa» erakusten dutela. 
Europako gobernuetako Labo-

rantza ministroak negoziatzen ari
diren erreforma 2023an plantan
ezartzekoa litzateke. Lehen infor-
mazioen arabera, azken errefor-
mak ireki bide posible batzuen
segida ez litzateke batere segurta-
tua. Azken erreformak, paperean
hasteko, aldaketa zerbait ekarri
baitzuen diru laguntzen parteka-
tzeko maneran. 

Aspaldiko logika hektarea
kopuruaren araberako laguntzak
ematea zen: hektarea gehiago eta
laguntza gehiago, eta kabalekin
ere berdin. Azken erreformak,
berriz, lehen 52 hektareak berezi-
ki laguntzeko hautua idurikatu
zuen. Hektarea bakoitzeko 25
euro lehen urtean, 50 euro biga-
rrenean, 75 hirugarrenean, eta
100 laugarrenean. Aurrekontu
orokorra aldatu gabe, hektarea
gehien zuten laborariek lagun-
tzak galtzen zituzten eta etxalde

ttipi eta ertainak irabazle atera-
tzen ziren. Hori paperean gelditu
zen, hektarea bakoitzeko 50 euro
pagatzera heldu eta laguntza
horretan blokeatu baitzen.
Geroztik, hein horretan gelditu
da diru laguntza, emendaketarik
gabe. Frantziako Ministerioak
jakinarazi duenez, ez du ehun
euroko neurrira itzultzeko inten-
tziorik oraingo negoziaketetan.
Partekatzeko logika da, beraz,

ELBk suprefetura aitzinean salatu
zuena, Jean Paul Duhalde bozera-
maileak dioenez: «Gure iduriko,
Europako laborantzan problema
ez da diru eskasia, gaizki banatua
izatea baizik. Maila sozialean ez da
batere lotua laborari kopuruari,
sortzen duten enpleguari, baina
hektarea eta kabala kopuruari».

Laguntza berezirik ez
Europako laguntzak gaizki parte-
katuak direla dioenean, laborari
sindikatuak laguntzarik hunki-
tzen ez dutenak ere aipatzen ditu,
bistan dena: biologikoan ari dire-

nak, baratzezainak eta
fruitu ekoizleak, besteak
beste. Hektarea kopuru
zinez apala dute, eta ba-
naketa sistematik kanpo
gelditzen dira. 

Alta, partekatze sistema irauli
gabe ere, Frantziako Gobernuak
laguntza bereziak emateko ahala
baluke, Europako beste herrialde
batzuek egiten duten bezala,
Duhalderen iduriz: «Ezagutua
zen etxalde ttipiak laguntzeko
ematen zen posibilitatea, eta
orain emendatu dute. Baina
Frantziako Gobernuak ez du hori
onartzen». ELBko bozeramaileak
salatu du, bestalde, «aspalditik»
Frantziaren laborantza politika
FNSEA sindikatuak duela egiten.

Europako
laborantza
politika, diru
laguntzetan
argiki bideratua 
ELB sindikatuak bost urtetarik negoziatzen
den Europako politikak harturiko bidea
salatu zuen joan den astean b Etxalde ttipiek
laguntza guti lukete

ELBk Baionako suprefetura aitzinean egin elkarretaratzea, ekainaren 2an, Frantziaren norabideak salatuz. BOB EDME

J.E. Donapaleu

Europako nekazaritza politika
komuneko laguntzentzat sosten-
gu teknikoa eman eta jokoan
dena ulertarazten die Mattin Iri-
goienek (Ainhize-Monjolose,
1964) laborariei.
Zer ekartzen du laguntzak par-

tekatzeko Europako sistemak?

Ulertu behar da laborantzak ez di-

tuela bere salgaien prezioak fin-
katzen; bakarretarik da. Beste
guztien prezioak goratzen dira,
eta laborariek behar dute buru
egin goratze horiei; haien prezio-
ak, aldiz, ez dira emendatzen, edo
biziki guti. Haragitako behien
prezioak duela 40 urteko hein be-
rean dira, adibidez. Azkenean,
produktibitate emendioak badi-
ra, baina jende gutiagorekin; diru
laguntzen emendioak badira, bai-
na gastuen emendioak ere bai, eta
jendearentzat zer gelditzen da?
Deus ere ez, gauza bera. Hektare-
ak inportatzen dira kabala emen-
dioari buru egiteko: lastoa edo lu-
zerna Nafarroan erosten da, soja
Brasilen... Sistema orokorra ero-
tzen da, azkenean. Ekoizpen logi-
kak hori ematen du. 
Zer kalte du etxalde ttipientzat?

Bada beste laborantza, ez dena la-
gundua: frutagintza, baratzezain-
tza, biologikoa... Biologikoan
hektareen arabera ematen dira la-
guntzak; ez da deus. Efizientzia
ekonomikoaren izenean saltzen
da industrializazioa, eta, honda-
rrean, nor da efiziente ekonomi-
koki, ez bada diru laguntzarik ez
duena? Aipatzen bada zabalago,
laborantzan orain plantatzen di-
renak barazki edo oilasko egiten
aritzen dira, hektarea gutitan, zu-
zenka salduz eta biologikoan. Ez

dute erantzuten industriak iza-
nen dituen behar orduei, baina lu-
rraldearen eta bizi kalitate baten
behar orduei, eta hori ez da batere
lagundua. 
Zer aldatu da aitzineko errefor-

matik Frantziak aurten agertu

lehen norabideetara?

Aitzineko erreforman izan dira al-
daketa hastapen batzuk: monola-
borantzarik ez zen behar; hiru uz-
ta mota ukan behar ziren. Han-
dienak ez zuen hiru laurden pasa-
tu behar, eta tipiena ez zen %5 bai-
no gutiago izan behar. Abiatze bat
zen; imajinatzen ahal genuen di-
bertsifikazio bati buruz zihoala,
baina ez zen oraino errotazioa ai-
patzen. Hori orain aipu da, eta
beste zerbait da, hainbat uzta be-
har baitira itzulikatu lurretan. Ba-
ziren halako hastapenak, eta pen-
tsatzen ahal zen ondokoan beste
urrats batzuk izanen zirela. Joan
den erreforman sartu ziren kon-
bergentzia, ber banaketa, eta ber-
datze politikak; norabide batzuk
erakusten zituen. Ez dakit nolaz
lobbyek onartu zituzten halako
atakeak: ideologikoak dira efekti-
boak baino gehiago —buxetaren
zein parte desbideratu da? Men-
turaz, ez anitz—. Orain ikusten da
gogortze bat badela hasieratik
baztertzen baitituzte, ez dituzte
ideia ederretan ere ezartzen. 

«Nor da efiziente
ekonomikoki, 
ez bada diru
laguntzarik ez
duena?»

Mattin Irigoien 
Afog elkarteko langilea
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Partekatze sistema irauli gabe
ere, Frantziako Gobernuak
laguntza bereziak emateko
ahala baluke
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Joanes Etxebarria Ainharbe

T
aldean aldaketa
pare bat eginik, fin-
koa da orain Xibe-
roots osatzen duen
seikotea. Azken hi-

labeteetan, osasun krisiaren go-
rabeherek doi bat trabaturik ere,
lanean aritu dira bigarren diskoa
grabatzeko eta zuzenean aurkez-
teko prest izateko. Herri Urratsen
kantua Interneten baizik ezin
izan dute hedatu, baina Honki
Jina lan berriko kantuak oholtzan
emateko gogotsu dira.

Zuberoako taldekoak Ainhar-
beko etxalde batean bilduak ziren
joan den igandean, hainbeste hila-
betez ezagutu ez dituzten taulada-
ko baldintzetan jotzeko. Publiko-
an hogei bat lagun, etxaldeko jabe-
ak eta ingurukoak, disko berriaren
aitzin dasta bat entzuteko. Gara-
gardoak, bazkaria, lagunarteko gi-
roa eta reggae doinuak. Reggae
soilik ez oraingoan, Remi Pouvras-
seau baxu jolearen erranetan: «Bi-
garren diskoan taldearen izaera
ageri da musikalki ere: bada me-
lankolia, engaiamendua...; zinez
eklektikoa da». Xiberootsen izae-
ra baztertu gabe, baina rock edo
hip-hop soinuak gehitu dituzte.  

Lehen diskoarentzat bezala,
denbora hartu dute bigarren hau
lantzeko. Jordi Foucher bateria

joleak kalkulatzen du lehenaren-
tzat hiru urtez aritu zirela kan-
tuak egiten, «baina disko bat egi-
tea helburu izan gabe»; oraingoa,
berriz, azken bi urteetan landua
da, eta beren kantuez soilik osa-
tua, bertsiorik gabe. Bi diskoetako
kantu originalak oro bezala, tal-
dekideek Raul edo Pulpo [olaga-
rroa] deitzen duten Jon Etxeko-
par kantariak idatzi ditu; doi-
nuak, berriz, musikariek eginak
dira. Diskoa aurkezteko, berriz,
kantaria da gutienik mintzo. 

Aldi honetan, taldekide bakoi-
tzak musika ekarpen haboro egin
ahal izan du, Antoine Stassinet
beste baxu joleak dioenez: «Le-
hen diskoan, reggae sonatu behar
zuen zerbait xerkatzen genuen.
Aldi honetan, bakoitzak gurea
gehitu nahi genuen, gure kolore
musikala ekarrita. Iduri zait mol-
daketak anitzez gehiago landuak

direla bigarren disko honetan,
kantu berean giro eta egitura des-
berdinak ere baitira. Ez da lehe-
nean bezala, inprobisatu duguna
zen bezala diskora eramana izan,
gehiago landu dugu». 

Tauladako etenaldia
Bigarren diskoaren prestakun-
tzarekin batean egin dute
2021eko Herri Urratseko kantua,
Andoni Basterretxearekin, Baga
Biga Boga izenekoa. Baina zuze-
nekorik ez. Txomin Dhers talde-
an iaz sartu zen musikariak 
—teklatua jotzen du— Senpereko
aitziran ezin jo izanak ez du harri-
tu: «Frustrazioa da ez ikustea
betiko Herri Urrats. Ez da sorpre-
sa bat izan. Ez zen bakarrik Herri
Urrats, bizi guztia konfinatua
izan da». Pette Jaragoihen gita-
rristak, halere, elkarte mundua-
ren mentsa sentitu du, Seaskaren
urteroko bestaz harago: «Badira
ehunka ekitaldi Herri Urrats
bezalakoak Euskal Herri osoan,
eta elkarte bizi horrek gaitu jen-
deekin nahasten, horrek du egi-
ten gure bizia».

Herri Urratsen kantuarekin,
berriz, grabaketa eta bideoklipa
barne, kontent dira Xiberootse-
koak. Konfinamendu desberdi-
nek eragin dituzten etenaldiekin,
berriz, gutiago. «Konfinamen-
dua zaila izan da lan erritmo erre-

gularra genuelako», erran du
Antoine Stassinetek. «Bederen,
astean behin biltzen ginen jotze-
ko. Azken denboretan errepikak
konposatzeko egiten genituen
disko berriarentzat, eta grabatze-
ko prest ginelarik, konfinamen-
dua izan zen; beraz, dena gelditu
zen. Noiztenka elkartu gara, hiru
astetik behin edo, eta ez genuen
horren ohiturarik. Gero zaila da
berriz abiatzea efikazak izanez».
Baina azkenean kausitu dute,
Ainharben agerikoa zenez. 

Uztailaren 3an aurkeztuko du
Xiberootsek azken diskoa, Mau-
len eskainiko duten zuzenekoan.
Kontzertuaren ondotik ezarriko
dituzte diskoak lehen aldiz salgai,
salmenta bezala ekoizpen guztia

beren esku hartu baitute. Zuze-
nekoan, berriz, Maulekoan eta
ondokoetan, itzaleko taldekide
batek lagunduko du seikotea: Jon
Foucher soinu teknikariak, eta
reggaeak berezko dituen efek-
tuak bere gain hartu. 

‘Honki Jina’ disko berria aurkeztuko du Zuberoako reggae taldeak, beste musika
estilo batzuekin kantu bakoitza beztiturik. Zuzenean aurkezteko prestatzen ari dira.

Xiberoots, disko berriarekin

Xiberoots taldekoak, joan den igandean, Ainharbeko etxalde batean. Oholtzako baldintzetan trebatu ziren. J.E.
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Uztailaren 3an
aurkeztuko du
Xiberootsek azken
diskoa Maulen,
zuzenekoan

Aldi honetan, taldekide
bakoitzak musika
ekarpen haboro egin
ahal izan du 
kantuen beztitzeko

HAUTATU KANTU BANA  

Xiberoots taldearen bigarren dis-

ko Honki Jina-nZe lüzekantuak

COVID-19ak ekarritako garai bere-

ziaren aipamena egiten du, beste

batean poliltikariak salatu dituzte,

bada besta giroko kanturik... Dis-

koaren kolorea artikulu batean is-

latzea zaila denez, Hitza-k taldeki-

de bakoitzari galdetu dio kantu bat

hautatzeko, oharra gehituta

Txomin Dhers: ‘Ze lüze’.«Raul

[Jon Etxekopar] sentsiblea da, eta

kantu hori egiteko eman behar da

eman barnetik duzun guztia. Hala-

ko kantu batzuk badira, eta hau

sinplea da».

Remi Pouvrasseau: ‘Reggae

orai’.«Hasi eta buka, grooveanitz

duen kantua da, eta Xiberootsen

naizenetik hori da egiten dudan

ekarpenik gogokoena».

Antoine Stassinet: ‘Aztaparrak’.

«Kantu horretan badira soinu des-

berdin andana bat eta lehen dis-

koan egin ez genituen gauzak.

Orotarik bada, aski teknikoa da,

eta indarra badu».

Jon Etxekopar: ‘Aidatzen’.«Ida-

tzi dudanean pentsatzen nuen

joan diren pertsona batzuei, eta

zerbait ematen du ontsa jotzen 

dugularik taldean».

Jordi Foucher: ‘Honki jina’.«Dis-

koaren izenburua da, bideoklipa

ere ukanen du. Aski indartsua da,

reggae estiloan, migrante baten

feat-a badu, eta eguzki izpi 

bat da»

Pette Jaragoihen: ‘Politikaria’.

«Orain politikoki hein bat gogor

izaten hasten baita jendeendako.

Txomin Catalognekin egin dugu

elkarlanean, eta badu gure lehe-

neko rock punk itxura amiñi bat,

kontzertuan emateko ona». 
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Herriko etxeak

Iñaki Etxeleku Arbona

F
rantziako Estatu
Kontseiluak duela
zortzi hilabete
Paueko (Okzita-
nia) administrazio
auzitegiak eman-

dako epaia berretsi zuen maiatza-
ren 31n: Arbonako herriko etxeko
bozak berriz egitea. 2020ko mar-
txoaren 15ekoak ezeztatuak dira,
«bozkaren zintzotasuna faltsu-
tua» izan delako. Marie-Josephe
Mialocq auzapezak lehen epaiari
helegitea jarri ondoan, azken
epaiak berriz ere arrazoi eman dio
Hats Berri Bat Arbonari, Beñat
Arlaren zerrendari. Geroztik, 
suprefetak bozen lehen itzulia 
uztailaren 18rako finkatu du; eta,
behar balitz, bigarren itzulia uz-
tailaren 25erako. Auzapezaren
taldea kargutik kendu eta admi-
nistrazioko hiru agente izendatu
ditu egunerokoa kudeatzeko. 
Hats Berri Bat Arbonari zerren-

dakoak ez dira harritu epaitegien
erabakiarekin. Izan ere, «gertatu
den irregulartasunak zerrenda
horretako bozkatzaileei beren
boza balioski adierazteko parada
kendu die», zioen Paueko auzite-
giaren epaiak. 416 boz —emaileen
%44—, auzapezak bere baitarik
baliogabetzat ekarri zituen mar-
txoaren 15eko kontaketan. Hats
Berri Bat Arbonari zerrendako Zi-
gor Goieaskoetxeak erran du las-
terregi nahi izan zituela baztertu:
«Beldur zen ez zituela hautes-
kundeak irabaziko, eta beldurrak
bultzaturik hartu ditu sobera de-
blauki erabakiak. Nahi izan gaitu
tranpa batean sartu, eta, azkene-
an, bera erori da bere tranpan». 

Boz horiek baliogabetzeko au-
zapez ohiak eman izan duen arra-
zoia izan da Beñat Arlaren zerren-
dako bozka paperetan ez zela eka-
rria Goieaskoetxea espainiar na-
zionalitatekoa dela, eta horri
ohartu zitzaiola bozen eguneko
18:00etan. Arlak dio Mialocq «ge-
zurretan» ari izan dela. «Paueko
auzian erran zuen Arbonan ne-
hork ez zekiela Zigor espainola
dela. Gero, Parisko auzitegian
erran du arbonar guziek bazekite-
la, afixa bat ezarri zuelako herriko
etxean bi zerrenden izenekin eta
nazionalitateekin. Erakusten du
gezurka ari dela». 
Zigor Goieskaoetxeak berak

salatu du, epaile batzuekin min-
tzaturik, nazionalitatearen
zehaztearena Europako ituna-
ren izpirituaren kontrakoa dela.
«Europako itunean erraten dute
Europako herritarrak aurkezten
ahal direla herri hauteskundee-
tan. Nazionalitatea ematearena,
normalean, Europako eskubide
horietarik kanpo dago, diskrimi-
natzailea dela  jota, baina Fran-
tziako Estatuak ez du sekula
bururaino eraman nahi izan
eztabaida hori».
Mialocqekin mintzatzen entse-

atu da Ipar Euskal HerrikoHitza,
haren ikusmoldearen biltzeko,
baina ez die arraposturik eman
galderei. Sud Ouest egunkariari
ekainaren 1ean erran zion epaite-
giaren erabakia «zuzenkontra-
koa» zitzaiola.

Kanpaina berri bat
Joan den urteko bozak koronabi-
rusaren testuinguru berezian ira-
gan ziren, eta bozkatzaile anitz ez
ziren joan bozkatzerat. 2014ko

Arbonako bozekin konparatuta,
iazko martxoaren 15ean 400 bat
bozkatzaile gutiago joan ziren
bozkatzerat. Ikusita 114 bozeko 
aldea izan zela bi zerrenden arte-
an, datorren uztaileko boz berrie-
tan irabazteko parada ikusten
dute Arlaren zerrendakoek.
Bozkatzera joan ez zirenak aldi

honetan bozkatzera joan daitez-
keela uste du Goieaskoetxeak.
«Gainera, jende batzuek behar-
bada ulertu dute jukutrietan aritu
dela auzapeza». Jakinez, Etxeta-
ko eremuko laborantza lurren
auzia ere galdu duela Lurzaindia-
ren parean. «Jadanik bi epaiketa
galdu ditu. Hor ere sinesgarrita-
suna galdu du». Hori, gehi Euskal
Elkargoko Hego Lapurdiko polo-
an izan zen auzapez eta haute-
tsien bozketa. Poloko ordezka-
riak elkargora igortzeko momen-
tuan parekidetasunaren argudioa
aitzinera eman zuen Mialocqek
hautatua izateko; aurkeztu ziren
hamar hautagaietarik azken utzi
zuten hautetsiek arras boz gutire-

kin. «Ez da estonatzeko», espli-
katu du Arlak, «hori gertatuta
gure herrian —416 bozen balioga-
betzeko moldea—, beste auzape-
zek ez baitute ontsa ikusi horren
egitea. Demokrazian ez da egiten
holakorik». 
Kanpaina berriaren karietara

auzapez ohiaren jokamoldeak ja-
kinarazi nahi dizkiete arbonarrei.
«Autokratatzat» daukate, eta
erranen dute zergatik. Lehenik,
erabaki oro berak hartu nahi di-
tuela diote, nehork kontra egin
gabe. Arla: «2020ko martxoko
bozen egunean beha egoten ahal
zen gutun guziak ideki arte. Ikusi-
ko zuen irabazten zuela: emanen
zuen hamabost hautetsi harenda-
ko, eta guretzat lau hautetsi. Baina
ez zuen nehor ere aitzinean ukan
nahi. Hori da autokrazia». 
Mialocqek haren zerrenda ara-

beran osatzen duela dio duela bi
kargualdi haren zerrendako hau-
tetsi izan zen Arlak. «Berekin ba-
ditu jendeak zerbait zor diotena.
Zerbait zor diotenez, obligatuak

Frantziako Estatu Kontseiluak iazkoak
ezeztaturik, Arbonan herriko bozak
eginen dituzte berriz uztailaren 18an.
Baliogabe utzia izan zen Hats Berri Bat
Arbonari zerrendak «egiak» atera
nahi ditu kanpaina denboran.

Boz giroa
dute berriz
Arbonan

Hats Berri Bat Arbonari zerrendakoen ekintza sinboliko bat,

2020ko maiatzaren 25ean, auzapeza hautatu zen kontseilu 

bilkuraren egunean, Arbonako herriko etxe aitzinean. HITZA

ARBONA ZENBAKITAN  

Biztanleriari buruzko eta azken he-

rriko bozei buruzko datu batzuk.

BIZTANLERIA

2.223 biztanle.Azken kontaketa-

ren arabera. +%1,4, 2012 urtetik.

Berezko hazkundea: -%0,5.

Bigarren egoitzak.%12,9.

Langabezia tasa.%8,8. 

(Iturria: INSEE)

BOZETAKO EMAITZAK

2014.Lehen itzuliko emaitzak

Marie-Josephe Mialocq: 502 boz

(%31,91). Xabi Apeztegi: 514 boz

(%32,67). Marcelle Doiharzabal:

198 boz (%12,58). Abstentzioa:

%20,03.

Bigarren itzuliko emaitzak: Marie-

Josephe Mialocq: 648 boz

(%40,93). Xabi Apeztegi: 617 boz

(%38,97). Abstentzioa: %17,25.

2020.Marie-Josephe Mialocq:

530 boz. Beñat Arla: baliogabetzat

jo ziren 416 boz (%41,7). 

Abstentzioa: %41,97. 



5
IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2021eko ekainaren 11 Astekoa 

Herriko etxeak

dira beti isilik egotea. Hola egiten

du nahi duena». Urrunago doa

Goieaskoetxea: «Harekin diren

hautetsietan badira profitatu du-

tenak izugarri lur eremu batzuk

eraikigarri bilakarazteko. Klien-

telismo hutsa da, argi eta garbi».

Lurra eta etxebizitza
Lur eta bizitegien merkatu libre-

ak begi bistako ondorioak ditu

Lapurdin, Baxenabarren eta Zu-

beroan. Euskal Herriko metro ko-

adrorik karioena dauka Biarri-

tzek. Auzoko Arbona ere prezio-

en gorakadak erdiz erdi jotzen du.

Kanpainako gai nagusietarik iza-

nen da. Are, Etxetako eremuan

laborantza lur zirenak etxeleku

bihurtu zituen auzapez ohiak

Lurzaindiaren kontra auzia galdu

ondoan.

Goieaskoetxeak esplikatu du

herriko etxeko giderrak eskutan

ukanez gero helburua izanen dela

legearen tresna guzien baliatzea

espekulazioa mugatzeko. «Zer-

bait eraikitzen bada, ikusiko

dugu zer baldintza eman, luzaro-

an herrian lan eta bizi nahi duten

jendeentzat etxebizitza duinak

izateko. Eta ez bilakatzea espeku-

laziorako produktu bat. Legedi

mailan badira formak etxebizitza

ez sartzeko merkatu horretan». 

Bizkitartean, Etxeta moduko

gunean etxe batzuk eraiki dituzte

jada, eta auzitegiaren erabakia jin

ondotik ere segitu dute beste ba-

tzuek obren egiten, prefeturatik

ez baita jin jujamenduaren bete-

tzeko manurik. Eraikuntza berri

horiek hor izanen dira, beraz, bo-

zen ondotik ere, eta irabazten ba-

lute egoera zaila luketela erran du

Goieaskoetxeak: «Kaka kudeatu

beharko dugu. Eremu hori kon-

denatua da, nolabait errateko;

mina egina dago, eta beharko dira

gauzak legeztatu. Geldituko diren

lur puska ttipietan lortu beharko

dugu ez berriro ematen pribatua-

ren eskutan, lurrari ahal bezain

kalte guti egiteko». Halakorik be-

rriz gerta ez dadin nahi du Arlak:

«Guk nahi dugu Etxeta azkena

izan dadin gisa horretan. Etxeta-

rena ez da handitu behar, eta

oraino beste laborantzako eremu

batzuk jan». Lurzaindiak irabazi

auziari esker salbatu da peza bat,

hatsarreko egitasmoan 80 bizite-

giren egitera abiatuak baitziren.

«Nahi dugu Lurzaindiarekin

gehiago lanean ari izan», erranez

jarraitu du Arla zerrendaburuak,

«Lurzaindiarekin gehien lan egi-

ten duen kostaldeko herria izan».

Elkargoko herri guziek Lurzain-

dia laguntzea nahi luke, eta hala

defendatuko du. «Arbonan 2.300

jende bizi dira; Arbonak behar li-

tuzke urte guziz 2.300 euro eman

Lurzaindiari. Eta herri guziek be-

har lukete eman Euskal Herria

atxikitzeko laborariekin; beste-

naz, hemendik 10-15 urtera dena

etxe izanen da». 

Hirigintza plana guziz gaizki

egina dela uste dute, eta lau urte-

ko kargualdi murriztu horretan

nola zuzendu aztertuko dute.

«Badakigu gaur egungo Tokiko

Hirigintza Plana gezur hutsez be-

teta dagoela», erran du Goieas-

koetxeak. Hala nola etxeak eraiki

diren eremu batzuk natur eremu

gisa ekarriak direla. 

Erratekoak errateko
Sud Ouest-i egin adierazpen apu-

rretan beti, Mialocqek aitortu du

«kanpaina konplikatua» izanen

dela, eta espero duela

kanpaina «duina eta

garbia» izatea, «progra-

mak parez pare jarriz».

Auzapez ohiak kanpaina

denboran egin dezake-

naren iragarpen gisa har-

tu du Arlak. «Hori erra-

ten badu, erran nahi du

berak eginen duela. Erra-

ten du ez dugula egin be-

har, berak egiten baitu.

Zernahi eginen du, baina

gu prest gara». Oroita-

raztekoa da, 2014ko hau-

teskundeetan, lehen

itzulian lehen atera zen

Xabi Apeztegi abertzalearen kon-

tra idazki bat atera zela udal web

atarian, erranez borroka armatua

sustengatu zuela. Ez zen jakin

nork atera zuen idazkia. 

Dena den, Hats Berri Bat Arbo-

nari taldekoak ez dira durduza-

tzekoak. «Egiak baditugu errate-

ko, eta egiak erranen ditugu. Egia

zikina baldin bada, zer nahi du-

zue erratea, ez da gure falta», dio

Arlak. Auzapez ohiarekin zuzen-

ki eztabaidatzeko gutizia agertu

dute; Goieaskoetxea: «Ez bada

ados, eztabaida publiko bat anto-

la dezagun herrian. Plazer handiz

bilduko ginateke herritarren ai-

tzinean haren zerrendarekin». 

[Mialocq auzapez ohiak] Nahi
izan gaitu tranpa batean sartu, 
eta, azkenean, hura erori da
bere tranpan»
Zigor Goieaskoetxea
Hats Berri Bat Arbonari taldeko hautagaia

«Lurzaindiarekin gehiago
lanean ari izan nahi dugu,
harekin gehien lan egiten duen
kostaldeko herria izan»
Beñat Arla
Hats Berri Bat Arbonari taldeko zerrendaburua

‘‘
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Ipar Euskal Herriko Hitza-ri gutunak idazteko, helbide honetara bidali behar dira: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak 

Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.eus%

Herriab Ezpeleta

Turismoaren eragina etxebizitzan
Gazte Ekintza taldeak agerraldi bat egin zuen Ipar Euskal Herriko gazteek urte osoko alokairuak lortzeko dituz-

ten zailtasunak deitoratzeko, Ezpeletan, ekainaren 5ean —irudian—. «Gazteak gara irailean etxebizitza batera

sartu eta ekainean utzi beharrean izaten garenak turistek gure tokia har dezaten», salatu zuten. PATXI BELZTAITZ

HEMEROTEKA  

Gillotina
martxan

Jean-Louis Davant

Enbata (2021-06-07)

bbb Conseil Constitutionnel de-

lakoak erabaki du beraz: eskual-

deetako hizkuntzen aldeko legea

gutien-gutienera murriztu du, go-

bernuaren nahikunde motzari

egokituz, eta nagusiki Hezkuntza

nazionaleko ministroaren etsai-

goari men eginez. Bereziki mur-

giltze eredua legez kanpo jarri du.

Aldiz esperientziak erakusten du

tokiko hizkuntzan mintzatzen

ikasteko bide bakarra dela. Horre-

tarako elebitasun arrunta ez da

nahikoa frantsesaren itsaso itoga-

rrian. Usaian tokiko hizkuntzaren

ezagutza isila ematen du, haatik ez

gehiago: haurrak ulertzen du, bai-

na mintzatzera ez da hupatzen.
Kontseiluaren erabaki borti-

tzak ez nau harritzen, jakinez
nolakoa den Estatuaren zerbi-
tzuko tresna hori: V. Errepubli-
kako konstituzioak 1958ko
urriaren 4an sortua, zentralis-
moaren kasko zorrotza da,
horren gotorleku gorena, boliz-
ko dorrea, bunker bikaina,
monarkia errepublikanoaren
harresia hertsiki zaintzeaz kar-

gatua, ideologia hiperjakobino
batetik. Frantzian legea ikuspegi
jakobino eta hertsi batetik inter-
pretatzen da usaian, eta hola
egin da oraikoan ere. Kontseila-
rien ideologiak erabaki du, lege-
ak baino askoz ere seguruago:
irakurtzen badakienak ikus
dezake klarki.
Segurki, dudarik ez dut Kon-

tseilu horretako hameka kideen
jendetasun goraz: bederatzi beste
hainbat urtetarako hautatu di-
tuzte herenka Errepublikako, le-
gebiltzarreko eta senatuko le-
hendakariek, eta horiei juntatzen
zaizkie automatikoki Errepubli-
kako presidente ohiak: orain bi
daude bizirik, Sarkozy eta Ho-
llande. Baina Sarkozy 2013ko uz-
tailetik ez zaie biltzen, eta Hollan-
dek ez du parte hartu nahi.
Bederatziak nor ditugu? Fabius

eta Juppé lehen ministro ohiak,
ENAtik ateraiak; beste zazpiak,
hiru gizon eta lau emakume, le-
gelariak dira, eta andere horiek
bereziki beren ofizioan bikain
izanak ditugu. Guztien beregain-
tasunaz eta zuzentasunaz ere du-
darik ez dut. Baina zer dakite es-
kualdeetakohizkuntzez, horien
egoeraz, horien ikasteaz? Zer oi-
narri kontutan hartu dute beren
epaian? Gehixenak frantses ba-
karreko eskualde batzuetakoak
dira, ama hizkuntza frantsesa
dutenak: nolaz uler eta onets de-
zakete frantses herritar batzuek

besterik ukan dezaten, eta oroz
gainetik atxik?
Lege berriaren etsai nagusia

Blanquer jauna dugu, Hezkuntza
nazionaleko ministroa. Beldur
omen da murgiltze ereduan hau-
rrek ez dezaten frantsesez behar
bezala ikas. Ez ote daki ikastola-
koak horretan ere hoberenetarik
ditugula?
Baina maluruski, Kontseilu ho-

rren erabakia zinez urrunago doa:
«Frantzian irakaspena frantsesez
egiten da», beraz eskualdeetako
hizkuntzen ikastea haizu bada
ere, beste gai guztietarik bazter
utzi behar dira… Ondorioz, mende
erdi batez irabazi dugun guztia gal
dezakegu dudazko dogmo baten
irakurketa hertsiaren izenean.
Zakarrontzira beraz bilinguismoa
ere! Gure hizkuntzak lagundu be-
har zituen legea zepo bat bilakatu
zaigu oilarraren aztaparretan. Es-
kualdeetako hizkuntzak ez ote di-

ra Frantziakoak? Arrotzak ote di-
ra? Beraz gu ere arrotzak gara,
kulturalki kolonizatuak.
Frantzia hizkuntza bakarraren

erlijioan hetsirik dago, eta beraz
egongo ere; hetsidura horri esker
frantses gehixenak beste hizkun-
tza baten ikasteko ez dira gai, hain
baitaude seguru berenak mundu
osoko balio duela, beste guztien
gainetik dagoela, eta urgulu ho-
rrek, arrotzekin berdintasunean
mintzatzeko ezintasun horrek,
hein handi batean esplika dezake
kanpoko merkatugintzan ager-
tzen duen ahulezia.
Beraz Frantziak zer politika

egin dezake eskualdeetako hiz-
kuntzen alde? Enetzat estatuaren
xedea zinez argitzen du frantses
administrazioko kargudun gora
batek 1980ko hamarkadan hitz
gutiz erran zuenak, gobernua
leiho baten irekitzen hasi zelarik
1793tik nagusi zen hizkuntza ba-

karraren harresian. Gogoz ari
naiz, eta zinez dolu dut orduan
erranaldi labur hori eta horren
iturria idatziz ez harturik. Beraz
hona zer atxiki dudan: «Estatua-
ren helburua ez dela eskualdeeta-
ko hizkuntzen biziaraztea (beran-
tegi zela gehitu ote zuen, ez naiz
oroitzen), baina duinki hiltzen la-
guntzea». Dena hor dago: mina
eztitu behar zaio, baina sendatu
gabe. Beraz jaunak, doian egon!
Gutien-gutienekoaren egitera
lehiatuko da Frantzia, europarren
eta bere bozemaleen itxuren sal-
batzeko doia. 
Erabaki horrek balio du Seaska,

Diwan eta Calendreta bezalako
sistementzat ere. Gure hizkuntza-
ren irakaskuntza guztia arrisku-
tan jartzen du. Bi mendez jasaniko
«Fascisme linguistique» batetik
ateratzen hasiak ginen: hartara
itzuli behar ote dugu? Conseil
constitutionnel delakoak gure hiz-
kuntzei gerla deklaratzen die, guri
dagokigu araberan erantzutea:
erabaki hori legez kanpo utz, horri
bizkarrez itzul, sekula baino
gehiago gure hizkuntzaren alde
lanean eta borrokan segi, ikastola
sustenga, estatu gabeko nazioen
aliantza tinka, helegitea jar Euro-
pako epaitegi gorenan, baita NBE-
ren inguruko erakundeetan. Ezen
Kontseiluaren erabakia Giza Es-
kubideen aurka doa, baina Esku-
bide horiek mundu osoko balio
dute, Konstituzio guztien gainetik.

Murgiltze ereduaren aldeko manifestaldia, Baionan, maiatzaren 29an. BOB EDME



MUSIKA

ANGELUDagerre kantariaren 

kontzertua. Kitorik. 

bGaur, 20:30ean, 

Quintaou antzokian.

BIARRITZH-Burns & The 

Stranger Quartet taldeak Leonard

Coheni omenezko kontzertua

emanen du. Lehen kontzertua,

Unaik eginen du. Sartzea, bertan,

15 eurotan.

bBihar, 20:30ean, Atabal aretoan.

BIARRITZElektro kantu gaua 

Suzannekin. Sartzea, bertan, 

28 euro.

b Igandean, 19:30ean, 

Atabal aretoan.

MAULE-LEXTARREUdako lehen

kontzertua Tefalo taldearekin eta

aperitifa. 

bGaur, 19:00etarik goiti, 

Zinka ostatuan

ZIBURUAguxtin Alkhaten 

kontzertua, Julien Labatekin, 

Ziburuko II. liburu eta disko 

azokaren karietara.

bBihar, 19:00etan, plazan,

azokaren gunean.

ZINEMA

BAIGORRI Josu Martinezen Ama

(2018), Anti (2019) eta Subandila

(aurkezpena) film laburrak 

hedatuko dituzte. 

bGaur, 20:00etan, 

Bil Etxean.

ZIRKUA

HENDAIAZirku gaualdi 

inprobisatua sei zirko artista eta 

bi musikarirekin. 

bBihar, 17:00etan eta 20:30ean,

Borderline fabrikan.

LITERATURA

SENPERE2021eko Hatsaren 

Poesia liburuaren aurkezpena. 

11:00:elkarretaratzea.

11:30: liburuaren aurkezpena.

13:00:aperitifa + norberak ekarri

bazkaria elkarrekin.

16:00:partaideen irakurraldi 

poetikoa + kantaldi poetikoa 

(Leire Zabala, Matxalen Bezos).

Egun osoan zehar, Suhatsa 

erakusketa poetikoa (Auxtin 

Zamora + Hatsa).

b Igandean, 11:00etarik goiti,

Larraldean.

BESTELAKOAK

DONAZAHARRETtutt jaialdia: 

- Antzerkia: Avec des Geranium

konpainiaren Folowers; Itzuli 

konpainiaren Erromako zubia.

- Zirkua: Dis bonjour a la dame

konpainiaren Frigo [Opus2]; Bal-

bal companyren Ninguna palabra.

- Musika: Bokale Brass Band.

- Dantza: Dantzaz konpainiaren

Basoa. 

. Arte bisual instalazioak; tailerrak

Sarde Sardexkarekin. 

bGaur eta bihar, egun osoan,

herrian gaindi. 

Irudiab Biarritz

Willis Drummond,
Atabalen ariko da, gaur
Willis Drummond taldeak —irudian, 2019an, Bilbon— kontzertua ema-

nen du, gaur, Biarritzeko Atabal aretoan, taldea osatzera etorri den Vin-

cent Bestavenekin —gitarra, teklak eta ahotsa— landu formatuan.

Gaualdi berean, Aguxtin Alkhatek ere kontzertua emanen du. Sartzea,

bertan, 12 eurotan. 20:00etan hasiko da. GORKA RUBIO / FOKU

‘Harri Salda’ eta pilota.Azken Ha-

rri Saldaemankizuneko gomitak:

Idoi Mentaberri, Luhusoko Polliki

dantza taldearen Sortaz Sorta

ikuskizunaz. Elixabet Etxandi 

udako lan prekarioaz.

Igandean, 16:00etan, Armendari-

tzeko pilota finala zuzenean. 

Bihar

09:05.Kultur alea, Maryse Urruti

antzerkilariarekin. 

17:30.Errugbia: Biarritz-Baiona. 

Etzi

09:05.Gure Bazterrak,Baionan. 

16:00.Pilota: Armendaritzeko fi-

nala. 
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Iñaki Etxeleku Baiona

Adiskideak dira ttipidanik. Biak
saratarrak eta adin berekoak.
Biak lehenean dira, Bernat Etxe-
pare lizeoan. Baten izenarekin
aurkeztu zuten Azkue literatura
sarietara Elena Barrutia deitu
duten bost orriko ipuin laburra.
Lutxi Iribarren Arburua (Sara,
2004) eta Tehexa Alduntzin Mari-
luz (Sara, 2004) ipuin horren
idazleek aitortu dute ez zekitela
biren artean egin zitekeenik,
baina izen bakarra aurkeztu
behar zen: Iribarrenen izenean
egin zuten. Umorez eta irriz hartu
du Alduntzinek: «Itzalpeko artis-
ta naiz». Hala, 14 eta 17 urte arte-
koen B mailako bigarren saria
ukan dute ipuinarekin. Ekaina-
ren lehenean joan ziren Euskal-
tzaindiak —Azkue sarien antola-

tzaileak— Bilbon duen egoitza
nagusirat ezagupenaren eta 240
euroko sariaren bila. Azkue
sariek 353 parte hartzaile izan
dituzte aurten. 
Nola jakin zenuten Azkue sarien

berri?

LUTXI IRIBARREN: Gure euskara-
ko irakasleak erran zigun hori
egiten ahal zela, eta Tehexa eta ni
motibatu ginen, binaka egiteko.
Komunzki baduzue idazteko eta

irakurtzeko gustua?

TEHEXA ALDUNTZIN: Irakurtze-
ko pixka bat, baina, egia erran,
idazteko batere ez. 
Irakurtzeko, genero bat berezi-

ki?

ALDUNTZIN: Denetatik. Gazteen
istorioak gehiago. 
Ikasturteko programakoak edo

beste liburu batzuk?

ALDUNTZIN: Apartekoak. Pro-

gramakoak ez ditut bortxaz ira-
kurtzen. 
Euskarazkoak irakurtzen ditu-

zu?

ALDUNTZIN: Guti. 
IRIBARREN:Nik ez anitz.
Zer da Elena Barrutia idazlana?

IRIBARREN:Kirolaria den neska
gazte baten istorioa da. Konfina-
mendua heldu da, eta hasten da
eguneroko bat idazten. Barnean
aipatzen du nola bizi duen konfi-
namendua Parisen; zeren hasieran
hemen bizi zen [Euskal Herrian]
eta Parisera joan zen gero, maila as-
ki ona baitu. Konfinamendua hel-
du da, eta blokeatua sentitzen da;
kirola egin nahi du, konfinamen-
duak ez dezan ukan ondoriorik ha-
ren geroko emaitzetan. Bere bu-
ruari erraten dio loditzen ari dela,
ez dela biziki ongi, eta hasten da ez
gehiago jaten, kirol anitz egiten.

ALDUNTZIN: Momentu batez
bada amodio istorio bat ere, on-
doko apartamentuko auzokidea-
rekin. 
IRIBARREN: Anitz aldiz trenpu-
txartzen da, eta anorexia diag-

nostikatzen diote. Zentro batean
sartzen dute, eta pentsatzen
hasten da bere burasoentzat eta
bere mutiko lagunarentzat

zama bat dela; ondorioz, nahia-
go du bere buruaz beste egin,
denen onerako.
ALDUNTZIN:Azkenean, mutiko
lagun horrek du bukatzen isto-
rioa; egunerokoa irakurri baitu. 
IRIBARREN:Mutikoak segitzen
du istorioa, bere egunerokoa
idazten hasiz.
Lehen pertsonan idatzia da nes-

ka bizi deno?

ALDUNTZIN:Bai, eta bere egune-
rokoa Iker deitu du, egunerokoa
pertsona bat balitz bezala. 
IRIBARREN:Anne Franken gisa-
ra, baitu alegiazko lagun bat:
Kitty.
Konfinamendua, anorexia, kiro-

la. Aipatu gogo zenituzten gaiak

ziren?

ALDUNTZIN: Joan arau sartu di-
tugun gauzak dira. 
IRIBARREN: Hasiera-hasieran
gurekin zerikusia zuen gauza bat
egin nahi genuen.
Zergatik bere buruaz beste egi-

tearen bukaera gordin hori?

Zerbait eraginkor bilatzen zenu-

ten?

ALDUNTZIN:Hola jin da, niretzat. 
IRIBARREN:Nik, justuki, maite
ditut holako bukaerak dituzten
istorioak.
Nola lan egin duzue istorioaren,

pertsonaien eta testuaren osa-

tzeko?

IRIBARREN: Elkarrekin aipatuz,
eta gero, idatzi arau.
ALDUNTZIN: Elkarrekin idazten
genuen, barnetegian. 
IRIBARREN: Esaldi bat atera, eta
bertzeak zuzentzen zuen.
Nolako euskara baliatu duzue

idaztean?

ALDUNTZIN: Entseatu gara aha-
lik eta euskara batu gureena
ematen, bertzela eta holakoak
emanez. 
Zenbat denboraz idatzi duzue? 

ALDUNTZIN: Presaka aritu gara
bukaeran. 
IRIBARREN: Behar dugu presio
pixka bat lanean hasteko...
Nola bizi izan duzue sari ukai-

tea?

ALDUNTZIN: Ez genuen
sinesten. Uste genuen
tronpatu zirela. 
IRIBARREN: Ezagutzen
baikenuen Etxepareko
beste neska bat parte
hartu zuena, eta,
orduan, uste genuen
tronpatu zirela.
Gogoa ematen dizue

segitzeko?

ALDUNTZIN: Idazten? Ez
dakit. Ez dut plazerarentzat ida-
tziko, nire ustez. 
IRIBARREN:Hori da! Ez bakarrik
guhauren buruarentzat.

«Ez genuen sinesten; uste
genuen tronpatu zirela»

Lutxi Iribarren eta Tehexa Alduntzin b Azkue literatura sarietako saridunak

Nahiz eta Lutxi Iribarrenen izenean irabazi, Azkue sarietako B mailako saria Tehexa Alduntzin eta
bien artean idatzi ‘Elena Barrutia’ ipuinarekin lortu dute. Biak Etxepareko leheneko ikasleak dira.
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«Elkarrekin aipatuz osatu dugu
istorioa, eta, gero, idatzi arau.
Esaldi bat atera, eta bertzeak
zuzentzen zuen»
Lutxi Iribarren

«Entseatu gara ahalik eta
euskara batu gureena ematen,
‘bertzela’ eta holakoak
emanez»
Tehexa Alduntzin

Lutxi I ribarren eta Tehexa Alduntzin, Baionako Etxepare lizeoan, ekainaren 7an. I.E.


