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Iñaki Etxeleku Mugerre

I
az, ez zuen klima kan-
pamenturik egin ahal
izan Bizi mugimen-
duak, pandemiagatik;
bideo konferentziaz
behar izan zituen egin

topaketak oro. Aurten, Mugerre
Elizaberriko Ibar trinketean
antolatu du kanpamentua, aste
osoan formakuntza hitzaldi eta
tailerrak eramanez. Nagusiki,
bortxarik gabeko mugimendu
baten antolatzea, ekintzen buru-
tzea eta komunikatzea lantzen
dute joan den astelehenetik,
uztailaren 19tik, Frantziako Esta-
tuko eskualde desberdinetarik
eta Ipar Euskal Herritik etorri
parte hartzaileek.
«Helburua da militante be-

rrien trebatzea. Jende berria ekar-
tzea klima mugimendura. Baita

Bizin sartu berriak direnak treba-
tzea ere, ezagutza beharretan bai-
tira oraino», erran du Romain
Dussaultek, Bizi mugimenduko
kideak. 
Hain zuzen, aste egunetako

formakuntzarik gehienak Biziko
kide diren hizlari batzuek dituzte
eraman. Esperientzia baten sei-
nale dela dio Dussaultek: «Gaita-
sunen emendatze batetik heldu
da, ondotik jakintza horren
transmititzeko. Espero dugu aste
honetan trebatzera etorri direnek
ere formakuntza berak ematen
ahalko dituztela hemendik zen-
bait urtera. Sarearen handitzea
ahalbidetzen du». 
Baliagarri zaie mugimenduan

iraunen duten kide berrien egite-
ko. Klimaren aldeko mugimen-
dua ez dadin aldian aldikakoa
izan, baizik eta iraunkorra; eta to-
kian-tokian ari dena. «Forma-

kuntza anitzetan, tokiko ekono-
mia alternatibak aurkezten ditu-
gu; adibidez, Eusko, Enargia,
EHLG aurkeztuz, besteak beste».
Lagunarteko giroko momentuak
ere bermatzen dituzte, mugi-
menduan jarraitzeko gogoa ema-
teko. «Erakusteko ez garela hor
klima nahasmenduaz ikastaro 
teorikoen egiteko bakarrik». Ho-
rrez gain, tresnak eman nahi di-
tuzte egunerokoan ondorioak
lortzeko, hala nola komunikazio
mailan. «Mediaktibismoa, eman
dezagun, komunikatzeko molde
erraza da, nork bere smartphone-
arekin egin dezakeena. Gero,
bada sare sozialen erabilpena,
grafismoa, bilkuren egiteko me-
todoa eta abar», zehaztu du Dus-
saultek. 
Halaber, Biziren barneko gai-

kako lantaldeen berri ematen
dute. «Bere lantaldeek diote Bizi-

ri indarra ematen. Lurraldean be-
rean eragitea zaigu inportantea,
eta ez Alternatibaren sarearen
meneko izatea bakarrik». 
Bortxarik gabeko ekintza zuze-

nen antolatzen eta egiten ikaste-
ko astea da klima kanpamentua,
bestalde. «Mailaz igotzea baita
helburua, beti. Ekintza handia-
goak egitea. Anitz urtez Bizi egin
dute bortxarik gabeko ekintza
ikusgarri eta umoretsuek».

Gomit bereziak

Hizlari ezagun batzuk gomitatu
ditu Bizik aste hondarrerako. Ala-
baina, ostiral honetan berean
Attac mugimenduko bozeramai-
le Aurelie Trouve eta ELBko labo-
rari Mikel Hiribarren mintzatuko
dira Europako NPB Nekazaritza
Politika Bateratuaz. Eric Piolle,
Grenoble (Frantzia) hiriko auza-
pez berdeak (EELV), eskualde

hartan daramaten trantsizio eko-
logikorako politika zehaztuko du,
larunbatean.
NPB berria 2023an indarrean

sartzekoa dute Europan. ELB sin-
dikatuak edota Biharko Lurraren
Elkarteak salatu dute azken aste-
etan bide txarretik doazela nego-
ziazioak, tokiko laborantza eko-
logiko ttipien kaltetan. Bizikoek
nahi izan dute gaia barnatu.
«Guk ere badugu gai horretan
jakiteko beharra», erran du Dus-
saultek, «jakinez, hain segur,
heldu den ikasturtearen hastape-
nean mobilizazioak izanen dire-
la». Arbonako Berruetako bide-
ko okupaziora ere itzuliko dira,
laborantza lurraren babesteko
ekintzari sustengua erakusteko. 
Aitzineko kargualdian auzapez

hautatu zuten Eric Piolle Greno-
blen. Geroztik, berriz ere hauta-
tua izan da. Eskualde oso bat

Aitzineko urteetan bezala, klima kanpaldia antolatu du Bizi mugimenduak, klimaren gaiari lotuko
diren militante berriak trebatzeko. Aste osoan bilduak dira Mugerre Elizaberrin, hitzaldi eta tailerren
jarraitzeko. Gaur, Aurelie Trouve eta Mikel Hiribarren etorriko zaizkie, nekazaritza politikaz aritzeko.

Ekintzaile berrien uda eskola

Klima kanpaldiko parte hartzaileak, astelehen arratsean, Mugerre Elizaberriko Ibar trinketeko soropilean. BIZI
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trantsizio ekologikoaren bidean
ezartzeko politiken akuilatzaile
gisa, famatu bilakatu da. Biziren-
tzat, molde bat da Euskal Hirigu-
ne Elkargoari mezuen igortzeko.
«Tokiko klima planari egin begi
kliska da. Bizi elkargoko partaide
batzordetik atera da berriki, kar-
bono neutraltasuna ezarri baike-
nuen marra gorri gisa». Euskal
Elkargoak bozkatu planean, az-
kenean, ez dute sartu karbono
neutraltasuna. «Beroketa klima-
tikoa 1,5 gradura mugatzeko, kar-
bono neutraltasuna beharrezkoa

da helburuetan. Grenoblen hel-
burutzat jarri dute, eta, gehiago
dena, inportazioak sartu dituzte
kalkuluetan. Erraza baita erratea:
‘Gas beroketa eragileak murriztu
ditugu’, aldi berean ekoizpen oro
Txianara, Indiara lekualdatu du-
gularik. Gas isurketak beste non-
bait egiten dira gure ordez».

Gazte anitz
Frantziako leku desberdinetarik
etorri gazteak dira nagusiki Bizi-
ren klima kanpaldian parte har-
tzen dutenak. Ipar Euskal herrita-

rrak ere badira, baita Bretainiatik
jinak ere. 
Thema Charlot (Lille, Frantzia)

eta Theophile Julienne (Naoned,
Bretainia) horietan dira. 22 urte
dituzte biek, eta lehenbiziko kli-
ma kanpamentua dute. «Lagun
batzuen lagunek egin zituzten
jada kanpamentu batzuk, eta ai-
patu zidaten», azaldu du Julien-
nek, Mugerrekoaren berri nola
jakin zuen erratean. Gaia barnatu
nahi zuen: «Klimari buruz bada-
kizkit gauzak, baina ez naiz biziki
aktibo; bakantzak banituen, eta
parada ona zen». Charloti astea-
ren egitaraua gustatu zitzaion:
«Klima kanpamentu ezberdinen
egitarauei so egin genien, eta hau
interesgarria zitzaigun, gauza ze-
hatzak eta berehala egingarriak
proposatuak direlako. Tresnak
ematen ahalko dizkit dinamika
horretan sartzeko; edo, segurik,
gogoeta berriak ekarri».
Adinean aitzinatuago den Fre-

derique De Priester Baigorritik
etorria da, eta mugimendu ekolo-
gikoen ibilmoldeak du interesatu.
«Ez dut iragan handirik gaiare-
kin; beraz, ikastera etorri naiz.
Nahi nuen ulertu Bizi, Alternatiba
nola ibiltzen diren». Argi du kli-
ma aldaketaren gaiarekin lehen-
bailehen mugitu behar dela.
«Presa handia bada, bai. Mobili-
zatu behar da. Gobernua auzite-
gian kondenatua izatea, adibidez,
inportantea da, nahiz eragin han-
dirik ez ukan. Anitz halako balira,
zergatik ez. Enpresa handien boi-
kotatzearen aldekoa naiz ere.
Oihartzuna lortu behar da». 
Charlotek ere sentitzen du kli-

maren aldeko mugimendu indar-
tsu baten beharra. «Garai haue-
tan, aski ezkorra naiz, eta ez zait
iduri mugimendurik aski baden.
Mugimendu azkar baten beharra
bada, argiki». Azken urte haue-
tan agertu Extinction Rebellion
adibidetzat dauka Juliennek:
«Extiction Rebellionen gisakoen

ekintzetan sinisten dut. Egoera
aldatu nahi badugu, gauzak ina-
rrosi behar dira». 

Bakoitza beretik
De Priester ez da Biziko kide,
baina trantsizio ekologikorako
Biziren ituna izenpetu duten
herrien artean denez Baigorri,
itunarekin eman hitzaren zain-
dari lanetan ari da bertan.
Barrandari horien betekizuna
zein den erran du: «Zaindariok
hor gara ikusteko herriek hitza
betetzen duten, eta kilikatzeko,
behar denean». Duela urte bat
pasa iragan ziren herriko bozak
Beigorrin, beste herrietan bezala.
Ituneko neurriak zertan diren
zehaztu du. «Arazoa da engaia-
mendu franko kanpotik etortze-
koak diren diru laguntzei lotuak
direla. Erdiesteko luzeak dira;
beraz, urte baten buruko ez da
gauza handirik eginik. Baina
badute nahikaria: trantsizio eko-
logikorako batzorde bat sortu
dute herriko etxean herritarrek
parte har dezaten».
Charlot eta Julienne ere hasibe-

rriak dira klimaren aldeko gaie-
tan. Udako eskaut egonaldietan
izan zuen lehen dasta bat Charlo-
tek, baita beste herrialdeetan
egin egonaldietan ere. «Ikastaro-
ak egin nituen atzerrian, eta ale-
man asko ezagutu ditut; Europa
iparreko jendea aitzinatuagoa da
gai horretan. Bizitegi partekatu
batera heldu, eta gehienak bege-
tarianoak ziren, eta gaiari lotu
liburuak irakurtzen zituzten»,
erran du. Julienne ere, halatsu.
Bizkitartean, hark ikasketak era-
maten dituen ikastetxetik dauka.
Julienne: «20 urte arte ez nuen
gauza handirik ezagutzen. Gero,
nahiko eskola militantean nabil,
izan klimari buruz, izan LGBTi-
queer gaietan; eta hor aise gehia-
go ikasi dut jendeak aipatzen bai-
tzuen, menu beganoak
bazirelako».

«Garai hauetan, aski
ezkorra naiz; ez zait iduri
mugimendurik baden.
Mugimendu azkar baten
beharra bada, argiki»
Thema Charlot
Klima kanpamentuko partaidea

«Helburua da militante
berrien trebatzea, Bizin
sartu berriak ere bai, eta
jende berria ekartzea
klima mugimendura»
Romain Dussault
Bizi mugimenduko kidea

«Badakizkit gauzak
klimari buruz, baina 
ez naiz biziki aktibo;
bakantzak banituen, 
eta parada ona zen»
Theophile Julienne
Klima kanpamentuko partaidea

ASTEBURUKO

EGITARAUA 

GAUR

9:30-11:00

Hitzaldia. Hitza Hitz begirale

ekologiko gisa ekin lurraldearen

metamorfosi ekologikoaren 

alde.

Hizlaria. Bizi mugimenduaren

Hitza Hitz lantaldea.

Azalpena. «2020ko herriko

etxeetako hauteskundeen ka-

rietara, Bizik hautagaiei propo-

satu Metamorfosi Ekologikoaren

Itunaren alde nola parte hartu

zure herrian?».

11:30-13:30

Hitzaldia. LPB, Laborantzarako

Politika Bateratua, erronka oro-

korrak eta tokikoak, nola ekin? 

Hizlariak. Aurelie Trouve, Fran-

tziako Estatuko Attac-eko boze-

ramailea, ekonomialaria eta

agronomia ingeniaria; Mikel Hi-

ribarren, laborari itsasuarra,

ELBko militantea eta Confedera-

tion Paysanne-eko idazkari oro-

kor ohia.

Azalpena. «2023ko urtarrilaren

1ean LPB Laborantzarako 

Politika Bateratuaren erreforma

indarrean sartuko delarik, zein

dira LPBaren erronkak maila ez-

berdinetan? Oraino posible dea

eragina ukaitea erreforma 

horretan? Zein lirateke tokiko

mailan LPBaren ondorioak? Zer

laborantza ereduk bermatzen

ahal ditu herritarren elikadura

burujabetza, osagarriaren erres-

petua, laborarien irabazi 

zuzena, aldi berean nahasmen-

du klimatikoaren kontra eta bio-

aniztasunaren alde borrokatze-

ko ekarpen azkarrak 

eginez?».

14:30-17:30

Hitzaldia. PeaceKeeper, ekin-

tzetan bitarteko.

Hizlariak. Marion eta Laurent,

Tolosa Okzitaniako desobedi-

tzaileak.

Azalpena. Ekintzetan Peace-

keeper/bitartekoaren rola uler-

tzeko eta praktikatz eko 

tailerra.

9:30-11:00

Hitzaldia. Publizitate eremuaz

berriz jabetu’ modulu praktikoa,

Artibismo tailerra.

Hizlaria. Elise Ayrault, Biziko mi-

litantea.

BIHAR

11:30-13:00

Hitzaldia. Klima Plab ereduga-

rria.

Hizlaria. Eric Piolle, Grenobleko

auzapeza.

Azalpena. «Klimarentzat, eta

metamorfosi ekologiko eta so-

zialarentzat, herriko etxeen eta

hirigune elkargoaren mailan

beste politika batzuk posible

dira. Karbono neutraltasuna hel-

buru gisa hartzea eta, ber den-

boran, inportazioei lotuak diren

berotegi gasen isurketak ttipi-

tzeko ekintzak pentsatzea posi-

ble da: Grenoble aldeko (Fran-

tzia) adibidea».

14:30-18:30

Hitzaldia. Ekintza bat burutik

buru koordinatu.

Hizlaria. Bizi mugimenduaren

Ekintza taldea.

ETZI

9:30-11:00

Hitzaldia. Eraginkortasunare-

kin, demokraziarekin eta lagun

giroa segurtatuz antolatzeko jei-

nua.

Hizlaria. Thibaut Godin, Biziko

militantea.

Azalpena. «Gure indarra ekintza

kolektiboa da. Baina ez da beti

erraza talde lana plantan emai-

tea! Zein dira baldintzak bakoi-

tzaren parte hartzea laguntzeko

eta elkarrekin ongi komunika-

tzeko? Nola antolatzen dira bil-

kurak eta nola hartzen dira era-

bakiak mugimenduan?».

11:30-13:00

Hitzaldia. Nola egin ahal be-

zainbat jendek nire ekintzaren

berri ukan dezan?

Hizlaria. Maia Larronde 

de Ajuriaguerra, Biziko militan-

tea.

Azalpena. «Zein urratsi 

pentsatu ekintza baten komuni-

kazio arduraduna 

zarenean?».

14:30-17:30

Ekintza simulazioa.

Eragilea. Bizi mugimenduaren

Ekintza taldea.

Azalpena. Formakuntzetan ika-

sia praktikan ezartzeko 

ariketa. 

Kanpaldi sartzeko pankarta, Elizaberriko trinketaren aitzinean. I.E.

Aurelie Trouve. HITZA

Mikel Hiribarren. HITZA

Eric Piolle. HITZA
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Joanes Etxebarria 

J
oan den ostiralean, An-
dere Nahia elkarteak  30
bat emazte bildu zituen
Itsasun antolatu mahai
inguru batean, ama en-

presarien gaiaren inguruan. El-
kartearen ardatz nagusia, sortu
zenetik hogei urte joan diren ho-
netan ere, enpresa bat sortu nahi
duten emazteak laguntzea da.
Behin sortua dutelarik ere, kolek-
tiboki bide egiten segitzeko gunea
da Andere Nahiaren egoitza. 

Laguntza «teknikoa» da alde
bat, Audrey Dejean elkarteko lan-
gileak dioenez, Komertzio Gan-
berak edo beste egitura batzuek
egiten duten bezala: «Denentzat
lekua bada, enpresen %96 hamar
langilez pekoak baitira. Tekniko-
ki laguntzen ditugu, baina elkar-
tea sortu zen laguntza globalago
bat eskaintzeko, alde pertsonale-
an ere, emazte bakoitzak ikasketa

desberdinak baititu». Bost emaz-
te izan ziren elkartearen abiaraz-
leak, eta beren enpresa sortu on-
dotik ere «emulazio kolektiboa
atxikitzeko elkartearekin segitu
zuten», Dejeaneren erranetan.

Enpresariak bezala, laborarien
egoerari ere interesatu dira Ipar
Euskal Herri osoan antolatu bil-
kuretako parte hartzaileen hitza
bilduz. Emazte laborarien egoera
desberdinen argazki bat aurkez-
tuko dute irailean lan horren on-
dorioz, osasun baldintzengatik ez
baitute maiatzean aurkeztu ahal
izan, pentsatua zuten bezala. Bai-
na enpresarien ber maneran, De-
jeanek argitu du banakako lagun-
tzaz harago doala Andere Nahia-
ren intentzioa: «Borrokatzen ga-
ra emazteek leku bat ukan deza-
ten euskal esfera ekonomikoan,
delibero instantzia orotan; adibi-
dez, laborantzaren heinean,
emazteak eskas dira berdin Eus-
kal Herriko Laborantza Ganberan

eta Paueko [Okzitania] Laboran-
tza Ganberan».
Laborantzako berdintasuna-

ren aldeizeneko lana iaz hasi zuen
elkarteak, partaide andana baten
laguntzari esker leku desberdine-
tan hitza askatzeko lekuak eskai-
niz. Irailean aurkeztuko duten
txostenari dagokionez, Dejeanek
dio «agerian utzi» nahi dutela
emazteek ez dutela «presentzia-
rik instantzia gorenetan»; kasu-
rako, laborantzan.

Ama eta enpresaburu
Ostiraleko mahai inguruan, sek-
tore ekonomiko desberdin bateko
emazteak gomitatu zituen Ande-
re Nahiak Itsasun duen egoitzara,
baina errealitate berdintsu bat ai-
patzeko. Ama enpresaburuen go-
goeta abiatzean, elkarteak kudea-
tzen duen Habia lan gune parte-
katuan haurtzaindegi zerbitzu
bat ezartzea zen gogoan zutena;
xede zabalagoa bilakatu zen gero. 

Mahai ingurua ikerketa baten
aurkezpenarekin abiatu zen, Au-
de d’Andria eta Ines Gabarret uni-
bertsitarioen eskutik. Ikerketagai
diren ama enpresarientzat hitz
bat ere asmatua izan da: ampre-

sariak. Faktore ekonomikoek
bultzaturik batzuetan, familiaren
eta lanaren arteko oreka bilatu
nahirik besteetan, gizarteari
ekarpen bat egin nahia ere moti-
bazio iturri litzateke enpresaburu
horientzat. 

Akitania Berriko datuen arabe-
ra, iaz sortu enpresen %33 emaz-
teek sortu zituzten. Elkartearen
nahia gehiago izatea litzateke,
baina emazte batek bidean dituen
trabak gizonenak baino handiago
direla kontuan hartzen du Dejea-
nek: «Akitania Berriko Banku
Garantia Funtsean partaide gara
mila aldiz frogatua izan delako,
adibidez, bankari batek seriosago
hartzen dituela gizonak emazteak
baino. Funts horretako eramaile-

ekin bankariak sentsibilizatzen
ditugu, terrenoan, sinpleki errate-
ko proiekzio gutiago egin dezaten
eta faktuala begira dezaten; nego-
zio plana, adibidez». 

Etxeko lanen partekatzea
Beste traba bat laborariek aipa-
tzen duten berbera da: etxeko la-
nen partekatzea. Garbiketa, hau-
rrak, egiteko desberdinak metatu
eta kudeatu beharrari karga
mentaladeitzen zaiola oroitaraz-
ten du Dejeanek: «Karga mentala
errealitate bat da, baina lehen le-
rroan bizi dutenek ez dute beti ho-
rren kontzientziarik. Eskerrak
geroz eta gehiago aipatzen dela,
baina kasu batzuetan hutsetik
hasten gara, galdetuz etxeko la-
nak nola partekatuak diren, zer-
gatik... Eredu tradizional baten
deseraikitzen parte hartzen dugu,
gure heinean».

Andere Nahia elkarteak, beraz,
bi mailatan laguntzen ditu enpre-
sari izan nahi luketen emazteak:
maila pertsonaleko laguntza tek-
nikoarekin, «emazteak lagun-
tzen ditu diskurtso ona ukaiten,
proiektuaren bideragarritasunaz
konbentzitzeko adibidez», dio el-
karteko langileak, eta gehitu du
bestalde «kolektiboan biltzeak
dituela konbentzituko urratsa
egitera».

Andere Nahia elkarteak emazteak beren enpresak sortzen laguntzen ditu duela hogei
urte sortu zenetik. Berdintasuna xerkatzeko arrastoak aurkeztuko ditu laster.

Berdintasun beharrez

DATUAK

Izan Frantziako Estatuko ala 

Akitania Berriko datuak, emazte

enpresarien kopuruak oraino ere

apalak dira. Hemen datu batzuk:

Soldata desberdintasunak

-%17.Gizonen eta emazteen arte-

an, Insee erakundearen arabera 

—Frantziako Estatuan, beraz—,
%17ko desberdintasuna da 

sektore pribatuan lanpostu berdi-

netan. 

Haurrak

Bi amatarik bat.Haur bat sortze-

an, bi amatarik batek lana uzten du

hilabete batez bederen; aiten da-

tua bestelakoa da: hamarretarik

batek uzten du lana haurrarentzat.

Lanen banaketa

%36.Betiere Frantziako Estatuan,

enpresa bat duten emazteen %36

bizi dira etxeko lanak gizonarekin

partekatuak diren etxe batean.

%18 bakarrik bizi diren amak dira,

eta gelditzen diren %46ak etxeko

lanez arduratzen dira.

Familia laguntzaile

%57.Etxeko pertsona eri edo el-

barritu bat zaintzen dutenen %57

emazteak dira. Horietarik %59k lan

denbora murriztu dute.
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Emazte enpresariei buruzko mahai ingurua, joan den ostiralean, Itsasun. EVELYNE CAZEMAJOR
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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

%

Osasun ziurtagiri behartuaren kontra
manifestatzera deitu dute berriz, biharko 

BAIONA bUztailaren 17an, antolatzaileen arabera 500 lagun ibili ziren

Hendaiako karriketan Emmanuel Macron Frantziako presidenteak

iragarri osasun ziurtagiriaren behartzea salatzeko. Egun berean, doze-

naka ziren halaber Baionan, arrazoi berengatik. Sare sozialetan, dei

berria zabaldu dute larunbat honetako, osasun ziurtagiri behartuaren

kontra biltzeko,Osasun ziurtagiriari ez lelopean, «asko edo molde

baketsuan» bil daitezen zehazturik. Tenorea 14:00etako eman dute

deitzaileek, Baionako Askatasun plazan. 

Irudia b Hiriburu

‘Bipergileak’ talde berriaren ekintza 
Bipergileak izenarekin izenpeturik, bere gain hartu dute uztailaren 15eko gauean Hiriburuko Orpi higiezinen

agentziaren kontra egin ekintza. Borrokari biperra, okupazioa, lanbidez alda ezazueeta espekulazioari ez leloak

margotu dituzte agentziaren berinean. Aldarrikapen orrian Euskal Herriak pairatu lur eta etxebizitzen gaineko

espekulazioa salatu dute: «Euskal Herria turismo parke atraktiboa bilakatzen ari da... Itolarrian gaude. Euskal

gazteriari dei berezia egiten diogu: antola gaiten eta ekintzetara pasa gaiten, kemenez eta irudimenez». HITZA

MARRAZKIRITZIA: ‘NIRE GORPUTZA, NIRE BIZITZA, NIRE ERABAKIA’ If



MUSIKA

BAIGORRIUrmuga zeharkaldia-
ren karietara: Tenpora, Ruper Or-
dorika, Chill Mafia, Donostiako Or-
feoia, Gorka Benitez quartet, Mi-
ren Narbaiza, Alex Sardui,
Baigorriko gaiteroak. Sartzea, 20
euro. 
bUztailaren 25ean, igandean,

19:00etan, Etxauzian.

DONAPALEUOtxo taldearen kon-
tzertua.
bUztailaren 23an, ostiralean,

21:00etan, Chemins-Bideak

gunean.

ITSASUErrobiko festibaleko argi
haste saioa: Jordi Cassagne Soir
Fossile violone solo.
bUztailaren 23an, ostiral goizean

goiz, 6:45ean, Elizaldian.

ITSASUErrobiko festibala kari:
Maddi Oihenart eta Jeremie Gara-
ten kontzertua.
bUztailaren 23an, ostiralean,

18:00etan, elizan.

ITSASUErrobiko festibala kari:
Memoriaren bonboa gerezien den-

boretanemanaldia: Itxaro Borda-
ren olerkien inguruan, Beñat Axia-

ri, Joseba Irazoki, Oihan Oliarj-
Ines, Julen Axiari.
bUztailaren 23an, ostiralean,

18:00etan, elizan.

ITSASUErrobiko festibala kari,
kontzertu eta dantza gaualdia:
Kimu txalaparta; Bilaka taldearen
Basaide; Old School Funky Fa-
milyren kontzertua; Petite planetes
Itsasun II. 
bUztailaren 23an, ostiralean,

19:00etan, Atharrin.

LARRAINEUrmuga zeharkaldia
kari: Mikel Urdangarin, Xiberoots,
Ningra eta Haizea, Amorante.
bUztailaren 28an, asteazkenean,

18:00etan, herrian.

LARRAINEUrmuga kari: Donos-
tiako orfeoia.
bUztailaren 29an, ostegunean,

12:30ean, Orhi mendin.

URRUÑABidasoan euskaraz-en
karietara: kantu afaria Kuxkuxtu
txaranga eta Erramun Martikore-
narekin.
bUztailaren 23an, ostiralean,

20:00etan, Xaia ostatuan.

URRUÑABidasoan euskarazkari:
talo besta DJOscar Ciarekin.

Dokumentalak ikusgai uda gu-

zian.Uda honetan, bost doku-
mental ikusgai dira Kanalduderen
atarian:  Herriarekin; Rajaa, itxaro-
pena erran nahi du; Hiru Uhinak;

Gaucho Vasco; etaZaurietan Ko-
lorea. Filmaketek segitzen dute
ekitaldiz ekitaldi. 

Gaur:

10:00.Kantu eskaintzak.
Bihar:

09:05.Udako jokoa.
18:00.Artisten kantuaz goza.
Etzi:

09:00.Hostokada.
12:00.Purrust salda.

bUztailaren 27an, asteartean,

21:00etan, pilota plazan.

ÜRRÜSTOI-LARRABILEAbd el-

Kaderpastorala.
bUztailaren 25an, agorrilaren 1.an

eta 8an, igandez, 15:30ean.

URRUÑABidasoan euskaraz-en
karietara: Bidasoaren itzulia oinez.
Ondotik, arrautza eta xingar jatea. 
bUztailaren 23an, ostiral goizean,

9:00etan, Xaia ostatutik.

URRUÑABidasoan euskaraz: pilo-
tako finalak, Patxi eta Konpainia,
aperitifa eta bazkari animatua.
bUztailaren 25ean, igandean,

10:00etan, Xaia ostatuan.

UZTARITZEEuskaraz trebatzeko
mintzapraktika.
bUztailaren 28an, asteazkenean,

19:30ean, Hitz Open gaztetxean.

ZIBURUBordagaineko arkitektu-
rari buruzko bisita. 8 euro. 
bUztailaren 26an, 

astelehenean, 10:00etan,

Bordagainen.

bUztailaren 24an, larunbatean,

19:00etan, Xaia ostatuan.

BERTSOA

BAIGORRIBertsolari bekatorosak
saioa. Dom Campistronek Bekata-
orosakbere liburuko zatiak irakurri
eta bertsotan ariko dira Maialen
Lujanbio eta Odei Barroso. 
bUztailaren 24an, ebiakoitzean,

18:00etan, Bixentainean.

DONAPALEUBertsoketa, Xilaba-
rako beroketa saioen karietara,
bertsolari hauen arteko bertso-
pintxo saioa: Bittor Thikoipe, Mad-
dalen Arzallus, Egoitz Zelaia, Irati
Alcantarilla.
bUztailaren 25ean, igandean,

12:00etan, Touzaa etxean.

ABESBATZAK

AZKAINEBihotzez abesbatza.
bUztailaren 27an, asteartean,

21:00etan, elizan.

BASUSARRIBiez Bat abesbatza.
bUztailaren 29an, ostegunean,

21:00etan, elizan.

BIARRITZOldarra abesbatza.
bUztailaren 26an, astelehenean,

21:30ean, Santa 

Eugenia elizan.

BESTELAKOAK

ITSASUErrobiko festibaleko min-
tzaldi-ikusgarria: Nola eta zertako
sorkuntza artistikoa sortzen da?,
Jean Christian Irigoien, Jen Bonn,
Itxaro Borda eta Beñat Axiarirekin.
bUztailaren 23an, ostiralean,

15:00etan, Chene hotelean.

IZURA-ASMEDonejakue bidee-
tan barne ibilaldi komentatua, Do-
nejakue bidearen parte bat eginez
Baxenabarren eta sailkatua den
Haranbeltzeko kapera deskubri-
tuz. Erdi Arotik goiti beilariak erre-
zibitzen dituen Izurako herrian bu-
katuko da ibilaldia. 
bUztailaren 28an, asteazkenean,

9:30ean, pilota plazatik.

MENDIKOTAKolorea eta bolume-
na lantzeko arte plastiko ikastaroa
Uztaroren eskutik. 10 urtetarik 
goiti. 
bUztailaren 24an, larunbatean,

9:00-12:00/13:00-15:00, Uztaroren

atelerian.

SENPEREEuskal dantzaemanal-
dia. Sartzea, 7 euro. 

Ürrüstoi-Larrabile b Pastorala

‘Abd el-Kader’ pastoralaren lehena emanen dute
Jean-Louis Davantek idatziAbd el-Kaderpastorala — irudian, mustrakako une bat—emanen dute lehentze Zuberoa Pettarreko herritarrek Ürrüstoi-
Larrabilen, igandean, 15:30ean. Aljeriako emirra izan zen Abdelkader ibn Muhieddine. Literaturan ere aritu zen. Ezaguna bilakatu zen Frantziako ko-
lonizazioaren kontrako borroka zuzendu baitzuen. Osasun egoeraren ondorioz, beste bi emanaldi finkatu dituzte antolatzaileek, agorrilaren lehene-
an eta 8an, tenore berean. ALLANDE SOKARROS
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Iñaki Etxeleku 

Lurbinttoko ohoinak behin-
behineko izeneko komiki histori-
koarekin irabazi du Adur Larreak
(Bilbo, 1982) Euskal Kultur Era-
kundea-Elkar literatura beka.
Frantziako 1789ko iraultzaren
biharamunetan, konbentzio ger-
la ondoko Lapurdin kokatuko du
historia. Deportatuen, gerlarat
bortxaz eramanen eta heriotzara
kondenatuen ingurukoek osatu
talde armatu mendekatzailea du
abiapuntua, Itsasu Lurbinttoan
bere gordagia omen zuena. 6.000
euroko bekari esker idatzi eta ma-
rraztuko du komikia Larreak,
2022ko martxoko bukatzeko.
Bekarako hasi zara konbentzio

gerla ondoko ekintzaile talde

horren aztertzen, edo aspaldiko

lan xedea zenuen?

Lehenengo oharrak idatzi nituen

2013 inguruan. Orduan, Xabier
Kaltzakortaren artikulu bat ira-
kurri nuen; bertan agertzen zen
Lurbinttoko ohoinak bertsoen
azterketa bat. Baina ez zuen ko-
katzen historikoki bertsoa. Gero
—ez dakit nola heldu nintzen—, la-
pur taldeak Iparraldean aztertzen
ari nintzela, agertu zitzaidan Itsa-
sun izen bereko toponimo bat ba-
zela; Zesarren eremuan edo Hal-
tzuieta inguru horretan zela ko-
katua, eta, hain zuzen ere,
hainbat ohoinek hor zutela gor-
delekua. Ikusiko dugu ez direla
ohoinak, baizik eta beste zerbait. 
Ikerketa lanak eraman dituzu

XVIII. mendearen hondar harta-

ko gertakarien berri hartzeko?

Ez daukat historialariaren proto-
koloetan aritzeko usaiarik, ez baita
ene lanbidea, baina atzeman izan
ditut gauza orokorrak. Testuingu-
ru hartan, konbentzio gerra buka-

turik, nola bitartean deportatuak
eraman zituzten Landetara; Ipa-
rraldean nola jende asko borroka-
tu zen Espainiako monarkiaren al-
de eta Frantziako iraultzaren kon-
tra. Espainiak gerla galdu zuelarik
eta gerlariak beren herrietara itzuli

zirelarik, galtzaileak ziren, non-
bait; baina irabazi zuten armekin
aritzeko trebezia, teknika, eta ar-
mak ere ekarri zituzten berekin. 
Non aurkitu dituzu dokumen-

tuak?

Kanbon bazen mediku bat: Pou-
pel [Robert Poupel, 1915-1995].
Asko idatzi zuen Kanboko gauzen
inguruan, eta lan handia egin
zuen garaiari buruzko datuak bil-
tzen. Ireki zuen bide hori zabaldu
dut: Tarbeko, Paueko [Okzitania]

artxibategietara joan
naiz, eta Baionakora. Lo-
tura egin dut delako ber-
tsoarekin. Askotan, erre-
alitateak ematen dizkizu
fikzioak ematen ez dizki-
zun beste tresna batzuk.
Fikziorik ez dut behar
izan kontakizun hau sor-
tzeko. 
Gaiarekin eta orduko

testuinguruan zer zitzaizun era-

kargarri fikzio bat sortzeko?

Lurbinttoko ohoinak komikia
nahiko ideia sinplea da: pertso-
naia bakoitza nola heldu da ho-
rretara? Gibelean dena konplika-

tuagoa da: ohoinderitzen batzuk
deportatuak izan ziren; beste 
batzuk gerratik etorriak ziren;
besteak, gillotinatuak izan ziren
batzuen lagun, ahaide edo auzo-
ak. Giroa biziki bortitza zen; 
gerraoste bat. Gainera, Iparralde-
ko jendea Hegoaldekoekin borro-
kan aritu zen Espainiaren alde...
edo Frantziaren kontra. Giro na-
hasia eta kontraesankorra da, eta
erakarri nau. Aldi berean, oso
konplexua da komiki batean
azaltzeko. 
Pertsonaia horien inguruan nahi

duzu egituratu istorioa?

Bai. Tokien eta pertsonen egiazko
izenez baliatuko naiz. Gero, nola
ez, narrazioa, gidoia bilatuko dut
nire erara. Tokien kasuan, etxe
asko oraindik hor dira, eta gure
historiaren ezagutzeko aukera
polita dela iruditzen zait. 
Komikiaren estetikaren aldetik,

kolorea edo zuri-beltza hautatu-

ko duzu?

Zuri-beltzean eginen dut. Hola
neukan buruan hasieratik. Kolo-
reak lan gehiago ere erran nahi
du, eta ekonomikoki inpresio
kostu handiagoa. Gehienetan lan
egin dut zuri-beltzean, eta ongi
naiz estilo horrekin. 
Gabriel Arestiren BioGrafikoa

(Erroa, 2015) osoki egin zenuen.

Beste gidoilari batzuekin lan

egin izan duzu. Hau litzateke

zure lehen fikzio luzea?

Izan ditut historian kolaborazio
laburrak nihaurrek eginak; Bur-
gosko auziarena (Burgosko au-
zia: iraultza eta bizi!, Mikel An-
tzarekin, Gara, 2020) eta [Santi]
Brouardena (Antzara Eguna,
Harkaitz Canorekin, Txalaparta,
2019) beste gidoilari batekin egin
nituen. Egia da hau nik mamitu
dudala hasieratik. 
Bekak lagunduko zaitu denbora

hori hartzen?

Laguntza bada; eta pixka bat
akuilua ere bai. Gure medioan,
askotan lanek ez dute ematen
denbora osoa; beti nahasten ditu-
gu beste lan batzuekin. 
Baduzu beste lanik bidean?

Ilustrazio, animazio lan galdeak
badira tarteka ateratzen direnak,
baina epe ertainera hau da izanen
dudan lanik handiena.
Liburua inprimatzekotan dela-

rik, inprimategiraino joaten za-

rete, komunzki lana bururaino

eramateko? 

Normalean, bai. Gainera, inpren-
takoek ere eskertzen dute, ikuste-
ko behar den motako beltza de-
netz — beltz ezberdinak baitau-
de—, akatsak ikusteko, edo
papera hautatzeko. Normalean,
joaten gara inprentara, bai. 

«Fikziorik ez dut behar izan
kontakizun hau sortzeko»

Adur Larrea b Marrazkilaria

Euskal Kultur Erakundeak eta Elkar fundazioak eman literatura beka irabazi du Adur Larrea
komikigileak, ‘Lurbinttoko ohoinak’ komiki xedearekin. 2022ko martxoko itzuli beharko du lana.

JON URBE / @FOKU
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«Artxibategietara joan naiz.
Askotan, errealitateak ematen
dizkizu fikzioak ematen ez
dizkizun beste tresna batzuk»

«Iparraldeko jendea
Hegoaldekoekin borrokan
aritu zen Espainiaren alde...
edo Frantziaren kontra»


