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Emazteen
pilota,
haurren eskutik
Bi lapurtarrek irabazi dute Nafarroako emazteen txapelketa, eta neska bat gailendu da gazteen Union
Basque finalean b Emazteen esku pilota ohikoagoa izan dadin, pilota batzordea bide egiten ari da 4-5
b
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EGITARAUA

Senidetzea
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Bihar
10:00. Autobusak Tafallatik.
10:30. Elkarteen arteko trukaketa.
14:00. Bazkaria.
19:00. Kontzertuak: Rotten
XIII, Atturri eta The Dotz.
Igandean
10:00. Autobusak Tafallatik.
10:30. Elkarteen arteko trukaketa.
12:15. Desfilea eta senidetze
ekitaldia. Bazkaria.
17:30. Ikuskizuna: Banda La
Tafallesa, Mielotxin eta Tafalla
dantza.

Baigorriko eta Tafallako gazteak elkarturik, 2017ko Nafarroaren Egunean. MAITE ITURRE

Baigorri eta Tafalla,
ofizialki baturik
Baigorri eta Tafallako udaletako ordezkariak eta elkarteak Baigorrin
bilduko dira bihar eta etzi b Aspalditik gorpuztutako adiskidantza
harreman bat hitzarmen bidez ofizial eginen dute igande honetan
Iñaki Etxeleku Baigorri

Baigorri-Tafalla, bi kultura
baturik leloa harturik, Baigorrin
bilduko dira tafallarrak eta baigorriarrak bihar eta etzi. Duela 45
urte hasi harreman baten jarraipena izanen da. Kasik 30 elkarte
ordezkari jinen dira Hego Nafarroatik Ipar Nafarroarat, lekuko
elkarteekin harremanak egin,
barnatu eta azkartzeko. Igande
eguerdian senidetze ekitaldia eginen dute, bi herrien arteko partaidetza hitzarmena izenpetuz.
Betti Bidart gaiteroa eta hautetsia tafallarrekin harremanak
egin ziren hastapenekoetarik bat
da. «Hasi ginelarik Iruñeko gaiteroekin, harremanak egin genituen eskuin eta ezker, eta ezagutu genituen Tafallan jende batzuk
gu bezalakoak: besta, kantua
maite zutenak». 1973-1974 urteetan zen, frankismoaren pean

oraino. «Ohartu ginen mintzo
ginela orduko Tafallako euskaldun bakarrekin; biga ziren».
Horien artean Jose Mari Espartza,
oraino ere baigorriarrekin harreman hurbila duena. «Gau eskolak, ikastolak muntatzen ari
ziren, eta ohartu ginen urrats eta
interes berak genituela: herri
baten eraikitzeari buruz ari ginela
hizketan», segitu du. Tafallako
ezagutza horiek etorri ziren Baigorrira, euskararen ikasteko
tokiko etxe batzuetan egonez.
Laster, ofizialagoak bilakatu
ziren harremanak.

Aspaldiko historia
1979an, Franco ondoko lehenbiziko hauteskundeak egin zirelarik, abertzaleak barne zituen
ezkerreko koalizio batek irabazi
zituen Tafallan; Espartza zinegotzi bilakatu zen. «Ordurako ezagutzen nituen Baigorriko lagu-

nak, gaiteroak, dantzariak...»,
gogoratu du Espartzak berak.
«Aurretik bazen harreman bat,
nik uste sanfermin inguruan sortua». Besten batzordeko hautetsia zenez, Baxe Nafarroaren
Eguna antolatu zuten Tafallan
berean, baigorriarrak gomitatuz.
Jean Haritxelar zen orduan
Baigorriko auzapez, eta hark ere
nahi izan zuen harremana ofizial
bilakarazi. «1979an, kantonamendu osotik bi autobus joan
ziren Tafallarat», erran du Bidartek. «Hiru auzapez baziren:
Haritxelar bera, eta Bidarraiko
eta Aldudeko auzapezak».
Hango egonaldia arras ongi iraganik, harremanek segitu zuten
ondoko urteetan, Basaizea eta
Altafaylla elkarteen artean, besteak beste.
Berantago ohartu ziren, Nafarroako historia barnatuz, Baigorri
eta Tafalla arteko harremanak ez

zirela gaurkoak. «Konturatu
ginen XIV. mendean Etxauzeko
jauna maiz etortzen zela Tafallara
Karlos III. arekin bestak egiteko», azaldu du Espartzak.
Aspaldiko harreman hori Tafalla aldeko jende deituretarik ere
ageri dela esplikatu du zinegotzi
ohiak. «Arbona, Armendaritz,
Azkarate, Hazparren, Aiherra,
Behorlegi, Suheskun, Iholdi,
Izura, Pagola, Orsanko, Lasa,
Isturitz, Irisarri, Ibarrola, Baigorri, Buztintze... Handik etorritakoak dira denak. Historikoki
harremana estua izan dela konturatu ginen».
1914-1918ko Mundu Gerla denborako elkartasun istorio bat
kontatu du, bestalde, Espartzak,
aspaldiko harreman horren lekuko dena: «Lehen Mundu Gerran
Baigorri eta Garazi aldeko soldadu anitz izan ziren zaurituak, eta
Tafallako elizetan eta antzokietan
diru bilketak egin zituzten; ‘gure
Baxenafarroako anaiak laguntzeko’, esaten zuten». Eta hara non,
ehun urte berantago, zehazki
duela bi urte —2019ko uztailean—
, Tafallak uholde bortitzak eta
kalte handiak jasan zituelarik,
baigorriarrek sostengu gaualdi
bat antolatu zuten, eta sari guzia
Tafallari eman zioten.
Duela sei urte EH Bilduk eskuratu zituen Tafallako herriko giderrak, Arturo Goldarazena auzapez bilakaturik. Auzapezgoa
Jesus Arrizubietari (EH Bildu) utzi
badio ere, Goldarazenak pentsatu
zuen bi herrien arteko ahaidetzea
behar zela ofizialki markatu.

Elkarteak arloka batuz
Ideia nagusia da bi herrietako elkarteak harremanetan sartzea elkarrekin, bide egiteko. «Ideia da
elkarteak mugiaraztea batzuk
besteekin», erran du Bidartek.
Espartzak esplikatu du Europako
diru laguntza batek bermatu duela hori. «Dirua eman dute mugaren bi aldeetako elkarteen artean
harreman kulturalak sendotzeko; orduan, kanpaina bat prestatu
dugu Tafallan, eta 26 kultur talde
joango dira Baigorrira». Bihar eta

igande goizean, alor bereko elkarteak mahai beraren inguruan bilduko dira formalki horretarako.
«Harremanak izateko, bilerak
egiteko, helbide trukeak eta plangintzak ezagutarazteko», dio Espartzak. «Gero segituko dira harremanak».
Bikoteka pentsatu dituzte trukeak: Irulegiko Irratia / La Voz de
la Merindad; Tafallako peñak /
Baigorriko besta komitea; Altafaylla fundazioa / Basaizea; Rotten XIII, Lucians, Galtzagorriak
eta Odoliak / Xutik eta The Dotz
musika taldeak; Gabalzeka eta
Puntido / Baigorriko antzerkilariak; Tafallako dantzariak / Arrola
dantza taldea; pilota batasunak,
abesbatzak, gau eskolak eta bi
udaletxeak.

«Ohartu ginen urrats eta
interes berak genituela
tafallarrekin: herri baten
eraikitzeari buruz
ari ginela hizketan»
Betti Bidart
Baigorriko gaiteroa eta hautetsia

«Konturatu ginen XIV.
mendean Etxauzeko
jauna maiz etortzen zela
Tafallara Karlos III. arekin
bestak egiteko»
Jose Mari Espartza
Tafallako idazlea eta zinegotzi ohia

Euskaraz egiten ahalko dituzte
harremanak, Bidarten hitzetan
gauzak aldatu baitira mende
laurden batez. «Gertatzen da han
ikaragarrizko punpea egin dutela, eta heldu diren elkarte guzietarik bederen euskaldun bat izanen
dela».
Euskararen
berreskuratzeak aitzina egin
baitu Tafallan. Aldaketa hori
honela laburbildu du Espartzak:
«Baxenafarroa ezagutu nuelarik,
han mundu guztia zen euskalduna eta Tafalla erdalduna erabat.
Pasatu dira urteak, eta frantsesa
gero eta gehiago entzun dut
Baxenafarroan, eta Tafallan,
aldiz, gero eta euskara gehiago».
Gaur egun, Tafallako ikastolan,
laurehun haur inguru ibilki dira.
«Euskaldun gazte asko badira,
eta horrek laguntzen du Baigorrikoekin harremanak estutzeko».
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Kantugintza

Buhaminak emazte abesbatzak
hogei urteko ibilia ospatuko du

bat, bakarrik amateurrak... Haien
ikuspuntutik ezaugarri negatiboak dira beharbada, baina gure
ikuspegitik biziki positiboak».

Baionako Buhaminak emazteen kantu taldeak hogei urte bete ditu aurten b Urtemuga
handizki markatu nahi du abenduaren 5ean, Lauga gelan eginen duen ikuskizunarekin
Iñaki Etxeleku Baiona

Lau emazte, jatorriz zuberotarrak, gau osoan aritu ziren kantuz, «orroaz», Baionako besten
karietara, Espainiako karrikako
Achilen ostatu zokoan. Duela hogei urte izan zen, eta hortik abiatu
zen Buhaminak emazteen kantu
taldea. Hogei urte iraganik, urtemuga molde handiz markatu
nahi du orain, abenduaren 5ean
Baionako Lauga gela betez, kantu
emanaldi gomitaz bete batekin.
Bakarrik emazteak dira agertuko
taula gainera.
Baionako bestetako gau hartan
bost lagunetarik bat zen Pantxika
Ürrüti, sortzez barkoxtarra. Esplikatu du berehala deliberatu
zutela talde baten sortzea, hain
zuten ongi bizi izan elkarrekilakoa. «Izugarriko plazera izan zen
elkarrekin kantatzea; emazte bozak elkarrekin», hasi da Ürrüti;
«gizonekin hasten delarik, guretako, emazteendako, beti gaitz
da, zeren eta hartzen den tonua ez
da kasik sekula egokia». Hortik,
otxote baten sortzeko ideia ukan
zuten, baina lagunei deituz, laster
hamabost emazte bildu ziren
kantatzeko.

pastoraletan hartzen ditugunak;
mundu zabaleko kantuak ere bai
—Hego Afrikakoak, Australiako
aborigen bat, Brasilgo bat...—».
2017az geroztik, Maialen Errotabehere kantari eta zuzendariak
du Buhaminak taldea zuzentzen.

«Pentsatu dugu
kontzertu handi-handi
baten egitea,
alaia, indartsua,
eta mezuz beterik»
Pantxika Ürrüti
Baionako Buhaminak taldeko kidea

Abenduaren 5eko Laugako
emanaldian anitz emazte artista
iganen dira oholtzara. Kantariak,
musikariak, bertsolariak, margolari bat... «Galdegiten zaigu maiz
zergatik bakarrik emazteak»,
diote taldekideek. «Eta guk erra-

ten diegu: ‘Ba, zergatik ez?’».
Errotabeherek haxean ezarri du
afera: «Nehork ez du ezer erraten
bakarrik gizonak direlarik. Beraz,
gai bat da, baina ez da gaia: nahi
bat da».
Errotabeherek badu usaia gizon abesbatzen zuzentzen ere.
Diferentzia argia zaio: «Anitz
gauzetan ez da ber ariketa. Batere
ez da ber giroa, egiteko manera,
komunikatzeko manera. Desberdinak dira izpirituak, gauzei hurbiltzeko moldeak».
Emazte talde gisa hartuak izateko maneran sentitzen dute desberdintasuna. Abenduaren 5ean
«zerbait eder» egiteko gogotsu
dira guztiak. «Pentsatu dugu
kontzertu handi-handi baten egitea, alaia, indartsua, eta mezuz
beterik», argitu du Ürrütik. Baina
hara; xede aurkeztera joan zirelarik Lauga gelaren jabe den herriko etxera ez zuten gogoko erantzuna izan. «Lauga galdegin dugularik, segidan erran digute:
‘Segur ez duzuela antzokia nahiago?’». Dudak balituzte bezala ha-

lako gela handia beteko zutela.
«Erran genien: ‘Ah, ez, antzokia
ttipiegia da!’». Eta haiek erantzun: «‘Baina zenbat jende sartu
nahi dituzue?’. ‘Mila pertsona’
erantzun genien, eta lortuko
dugu!».

«Kantaldiaren helburua
da Buhaminak taldearen
errepertorioa ematea,
gomitak sartuz,
beren nortasunarekin»
Maialen Errotabehere
Buhaminak koruaren zuzendaria

Errotabeherek esplikatu du gizon abesbatza joan balitz hain segur ez zela hola agituko. Gehiago
dena euskaraz egiteko. «Euskaraz delako, batzuetan dudan dira
publiko desberdinak etorraraziko
ditugun. Gainera, emazte koru

Buhatze alegera
Buha eta minak hitzen batuketatik jin zen Buhaminak izena. Barneko minen buhatzeko molde indartsua baitzaie kantua. Baina
buhame hitzari ere egiten dio
erreferentzia, Ürrütiren hitzetan:
«Xiberoan, norbait ari delarik
kantatzen edo dantzatzen, alegera delarik, beti erraten diogu: ‘Hi
buhame hiz, gero!’».
Zuzendari baten bila joan ziren
zalu. Hori ere zuberotarra: Sophie
Larrandabürü. «Uste dut Sophierekin elkarrekin handitu garela»,
dio Ürrütik. «Oihukak utzi ditugu, nahiz batzuetan karrikan garelarik berriz gainditzen gaituen». Gehienetan hiru bozetan
ari dira, nahiz kantu bakar batzuetan lauzpabost boz sar ditzaketen.
Lehen urteetako kantuen errepertorioa Larrandabürürekin zutik eman zuten, hark moldatu aireekin, besteak beste. «Baditugu
euskal kantu herrikoiak; badira

Buhaminak taldea, Condom herrian —Gers, Okzitania— kantatu zutelarik, 2018ko apirilean. BUHAMINAK
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Artista anitz taula gainean
Ikuskizuna gomitekin pentsatua
dute. «Buhaminak taldearen
errepertorioa ematea, gomitak
sartuz, beren nortasunarekin»,
esplikatu du Errotabeherek. «Toki bat utziz, artetik, beren kantu,
musika edo dantza batekin aritzeko. Nahi genuen bakoitzak leku
polita izatea». Hauek izanen dira
gomitak kantari-musikarietan:
Otxo bikoteko Maider Martineau
eta Lolita Delmonteil-Ayral, Kolinga taldeko Rebecca M’Boungou, Maddi Zubeldia, Etxalarko
trikitilariak, Maddalena Luzzi,
Mila joteroa Iruñetik, Melissa Castillon eta Marina Beheretxe. Bi
kantu zuzenduko ditu Sophie Larrandabürük, Maddalen Arzallus
eta Maindi Murua ariko dira bertsotan, eta Graxiana Castillonen
inguruko dantzari zuberotarrak,
Leinua eta Zarena Zarelako taldeetako kideak dantzan. Arantxa
Lannes, berriz, margotzen ariko
da, bat-batean, filmaturik pantaila handian ikusteko gisan.
Buhaminak taldearen hogei
urteko ibilbidea laburbiltzeko argazki, artikulu eta afixa erakusketa bat ere paratuko dute Lauga
gelan, abenduaren 5ean. Ateak
14:00etan irekiko dituzte horretarako, eta ikuskizuna bera
16:00etarako finkatu dute.
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Astekoa
Esku huska

Haur direlarik, neskak esku huska
hasten dira, baina gero pilota taldeek
ez dituzte txapelketetara igortzen, eta
utzi egiten dute usu. Iparraldeko Pilota
Batzordeak beste gisaz egin nahi luke.

Emazteen
esku huska,
abiatzekotan
Joanes Etxebarria

urten Union
Basque lehiaketaren irabazleetan neska bat bazen
mutikoen artean, baina salbuespen gisara baizik ezin daiteke egin Lilia Ernaga
txiten mailako pilotariaren aipamena. Pilota elkarteetan ohikoa
da neska batzuk mutikoekin hastea eta txapelketarik ez egitea, edo
doi-doi urte batean edo bitan egitea. Gero, pilota uzten ez dutenek
palan segitzen dute gehienetan.
Iparraldeko Pilota Batzordeak
(IPB) hasi berri du herriz herri
neskak zenbatzeko lana, baitakite
badirela saldoa, baina, Henri
Errandonea idazkari nagusiak
erran duenaz, ez dituzte gero txapelketetan ikusten: «Betitik izan
dira neskak lehen urteetan hasten
zirenak, baina, Ligaren aldetik lehenago eta Iparraldeko Pilota Batzordearen partetik gero, ez da segidarik eman; segurki ez dira txapelketak moldatu edo antolatu

A

Iparraldeko Pilota Batzordeak, esku huska bezala, xistera eta sarea ere irakasten ditu. Argazkian, Sohütako ikastola. IPB

neskentzat». Batzordearen programa zabalago baten parte da,
neskak esku huska bezala xisteran edo xarean ere ari daitezen.

Eskola abiapuntu
Gaur egungo IPBko zuzendaritza
taldeak 2016an hasi zuen agintaldia —kide aldaketak izan dira geroztik—, ildo bat markatuz: garapen plan berri bat abiatzea, haurrak oinarrian ezarriz. Eskoletan
pilotara formatzen hasteko, hiru
hezitzaile lanpostu sortu ditu batzordeak, eta eskola publikoetan,
pribatuetan eta ikastoletan ibiltzen dira pilota irakasten. «Pilota
egiten dutelarik eskola batean,
denei irekia da. Hautatzen dute
maite dutena, eta batzuk izugarri
trebeak ateratzen dira», dio
Errandoneak, mutikoak eta neskak aipatuz.
Antton Amulet pilotaria izan
zen lehen hezitzailea, 2017an;
Amikuzeko eta Zuberoako ikasleekin hasi zen. Urte batzuetako gibelatzearen ondoren, Mauleko
pilota batasunak zenbatzen duen
haur kopurua ikusirik, urrats ho-

Neska eta mutiko batzuk, artxiboko irudian,
esku huska ikasten, Bidarteko eskolan. IPB
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rrek fruituak eman dituela ikusi
dute. Eskolatik pilota batasunetara joatea baita helburua, eta idazkari nagusiak hor argi du urrats
gehiagoren beharra izanen dela:
«Ikusi behar dugu taldeak nola
lagundu jokoa neskei egokitzeko,
beharbada behar baita moldatu,
palaz gain, esku huska, xistera eta
xarea denen eskura gerta daitezen».
Hezitzaileen lanpostuak sortzeko, IPBri laguntza ukaezina
izan zitzaion Euskal Elkargoak
emana, pilota ondare eta kultura
gisa sustatzeko. Hainbat lurraldetan pilotak galdu terrenoa berreskuratzeko asmoz, Errandoneak
argi du ezinbestekoa dela gazteei

Astekoa
Esku huska

«Mundua ez da gelditua:
aitzina doa.
Pilota elkarteetan
arduradunak
gaztetzen ari dira»
«Haurrak hartu eta
formatzen ditugu guk.
Pixkanaka, gure pilota
mundua neskentzat
moldatu nahi dugu»
Henri Errandonea
Iparraldeko Pilota Batzordeko idazkaria
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egokitzea: «Pilotak behar du egokitu gazteei eta ez alderantziz. Eta
nahi bada bultzada eta oldar berri
bat eman pilotari, berritasuna behar du, modernizatu behar du».
Horregatik, sare sozialak baliatzen hasi da batzordea, «gizartearen martxari eta gazteen martxari
egokitzeko».

Mentalitate aldaketa
Gazteak helburu bakarrik ez, motor ere izaten ari dira aldaketa batzuetan. Esku huska bereziki «gizonen mundu bat» izan dela
onartu badu ere, Errandonearen
ustez aldaketak begi bistakoak dira: «Mundua ez da gelditua: aitzina doa. Pilota elkarteetan arduradunak gaztetzen ari dira». Hortik
mentalitate aldaketa. Genero aldetik, berriz, Errandoneak pilota
plazetako publikoan ikusten du
hobekuntzarik agerikoena:
«Amateurren munduan geroz
eta gazte gehiago ikusten dugu
publikoan, 18 eta 25 urtekoak,
mutiko eta neska».
Pilotarietan, Lilia Ernagaren
balentriaren aipua egin du Errandoneak: «Urrats bat egin da: neska batek irabazi du Union Basque
mutikoen parean, mutiko batekin. Gazte mailan, beharbada, fisikoak diferentzia eginen du, eta
ez du segitzen ahalko mutikoen
erritmoa», gehitu du. Halere,
neskek bakarrik ez, pilotak ere
etengabeko aldaketak behar dituela uste du batzordeko ordezkariak. «Tarroen eta gaztetxoen
pilotak aldatu ditugu, goxatu ditugu», zehaztu du, gazteen morfologia aldaketaren eraginez eskuko min gehiago badela azalduz.
Hego Euskal Herriko Emakume Master Cup zirkuitua aipatzean, berriz, Errandonearentzat argi da «ez dela batere logika bera»,
nahiz onartu duen denen helburua dela emazteak esku huska aritzea. Baina batetik iduri zaio aitzinkontuek zerikusirik ez dutela,
eta, bestetik, ibilbideak kontrakoak direla: «Hartzen dituzte neskak jadanik badakitenak pilotan
aritzen eta onak direnak. Dena da
telebista, txapelketa handiak...
Guk arrunt desberdin egiten dugu
lan: haurrak hartu eta formatzen
ditugu. Pixkanaka nahi dugu gure pilota mundu amateurra moldatu neskentzat eta mutilentzat».
Nafarroako Mastersa irabazi
berri duten bi pilotariak «pilotari
xoragarriak dira», Errandoneak
dionaz, «sortzez pilotariak baitira». Baina besterik ez dela gehitu
du. Eskoletan abiatu duten lanak,
berriz, idazkariaren ustez, hamar
bat urteren buruan ageriko dira
pilotalekuetan.

Ania Oronoz eta Marie Goienetx, Panpi Ladutxe trebatzailearekin. HITZA

Ania Oronoz eta Marie Goienetx lehen mailan
ari dira palan, Senpereko taldearekin. Esku
huska esperientzia guti izanda ere, Nafarroako
Emakume Master Cup lehiaketa irabazi dute.

Bi lapurtar
txapeldun,
Nafarroan
J. E.

enpereko pilota elkarteko bi pilotari ezagunak dira palan duten
mailagatik. Marie Goienetx (Senpere, 2002) ttipitan aritua zen esku huska, baina bi txapelketa egin ondotik utzi egin behar izan zuen, pilotak «gogorregiak» zirelako bere eskuentzat.
Ania Oronoz (Sara, 2001), berriz,
berriki arte ez zen aritu esku huska. 5 urterekin palan hasi zen Saran, eta zazpi urtez beste bikote
batekin txapelketetan aritu ondotik, Goienetxekin elkartu eta mailaz igo zen. Emakume Master Cupetik parte hartzeko proposamena egin zieten, eta Nafarroako
lehiaketa irabazi dute berriki.
Goienetx izanik ere esku huska
hasi zena, argi dio neskentzat
mugaz bestaldean dela aritzeko
parada bakarra: «Hemen ez da
batere esku pilotarik neskentzat,
eta han zuzenean serioski ari dira,
profesionalago». Horregatik galdetu zioten trebatzeko laguntza
Panpi Ladutxeri, Ipar Euskal Herriko goi mailako pilotariak trebatzen baititu pilotari ohiak.
«Hemen aritzea ez dugu pentsatu, baina han aritzea zergatik

S

ez?», dio Oronozek, Lau eta Erdiko Bakarkako Txapelketan izena
eman berritan.
2017an sortu zuten Emakume
Master Cup, goi mailako lehiak
antolatzeko, eta bost txapelketa
eskaintzen ditu, buruz buru eta
binaka. Lehen parte hartzea prestatzeko, lapurtarrek eskuko mina
gainditu behar izan dute lehenik;
«lasai» jokatu zuten gero, finalera heldu arte. Ipar Euskal Herriko
pala txapelketan finalik jokatu ez
badute ere, Goienetxek argi du
Nafarroan «giro gehiago» badela, zaleak «beroagoak» direla.
«Gehiago animatzen dute. Haien
taldea animatu zuten, finalean
gure kontra zirelako, eta asko entzuten zen», dio, irri artean.
Frantziako telebistan zabaldutako erreportaje batek haien ibilbidea agertu zuenez, Senpereko
pilotarien artean eskuz aritzeko
gogoa piztu ote dutenez galdeturik, ezezkoan da Oronoz: «Erreportajea polita zela errateaz aparte, ez digute deus gehiagorik
erran. Bizpahiru talde muntatzen
ahal lirateke txapelketa bat egiteko, baina ez dugu batere aipatu».
Bietan segituko du Oronozek,
baina mugaz bestalde soilik esku
huska.
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Okupazioa, tresna eta norabidea

I

par Euskal Herrian, lurren
eta bizitegien eskuperatzearen auziak berriz ere gordinki azaltzen ari direla, bi gertakarik markatu gaituzte joan den
udan: Arbonako Berroetaren eta
Hazparneko Davideniaren okupazioek.
Bi iniziatiba hauek, okupazioaren gaia plazara berriz ekartzeaz
gain, ingurugiro anitz mugiarazi
dute. Elkartasuna, elkargoa eta
ilusioa berpiztu dituzte, bizi-biziki, molde zabalean eta askatasun
giroan. Arbonan eta Hazparnen
inplikatu direnek argiago dute
gaur zein diren egindakoaren potentzialak eta mugak, bai eta aldarrikapenei begira zehazki non
kokatzen diren indar harremanak ere. Bilanen tenorea da, eta,
bakoitzean lortu edo galdu dena-

rekin, esperientzien metaketak
ekintza mota horien hobe ezagutzeko lehengaiak ekartzen
dizkigute.
Horrez gain, okupazio horiek
ez dira desertu baten erdian gertatu. Espekulazioaren (eta jabetza pribatuaren) arazoei buru
egiteko, han-hemenka dinamika herritar zenbait egituratzen
ari dira. Norekin, zer baliabiderekin eta noraino joan? Segitzeko, ekin-moldeen eta perspektiben partekatzeko osagaiak baditugu. Zehazkiago, okupazioen
sostengatzea eta bultzatzea ardatzetarik bat lukeen sare baten
sortzea, osagaiak artikulatzeko,
hasitakoa sendotu eta epe luzean
kokatzeko.
Zertarako proiektu gehigarri
hau? Ez al dira jada lurra eta

IRITZIA
Hartzea Lopez Arana

Zein izan daitezke
proiektu horren
ezaugarriak?
Ipar Euskal Herrian
sare horizontal baten
osatzea inongo
egituraren
estrategiaren
menpeko izan gabe

etxebizitza ardatz dituzten talde
aski? Ariketak zorabioa ekar dezake: elkar topatzea eta oinarri
komunen finkatzea, neurrian eta
errespetuan aritzea, desadostasunetan eta akiduretan ez galtzea... Ekimen baten arrakasta,
hein handi batean, bere prestaketak baldintzatzen baitu. Beraz,
finki eta patxadaz jokatu beharko, ameskerietan erori gabe, ez
eta baliogabetzeetan ere. Heldu
diren urteetan, lurra eta etxebizitza gai zentralak izanen dira, eta
fase berri horretan ekintza zuzena bultzatu nahi dugun guziek
badugu zer egin, ahalmenak,
aniztasuna eta kohesioa zainduz.
Zein izan daitezke proiektu honen ezaugarriak? Eztabaidari
ekarpena egiteko, hona hiru proposamen: hasteko, kolektibo he-

rritarren arteko loturaren bidez,
Ipar Euskal Herrian sare horizontal baten osatzea, inongo egituraren edo antolakunderen estrategiaren menpeko izan gabe, ildoak
autonomoki erabakitzeko gaitasunarekin; bestetik, erresistentzia multipleen, alternatiben eta
elkarbizitza espazioen garatzeko
palanka sortzea; azkenik, kapitalismoa eta sistema dominantea
errotik kritikatzen dituen hausnarketa gunea.
Herri eta egoera bakoitzak baditu bere berezitasunak eta asmoa ez da besteen ordeztea edo
mamirik gabeko azala ibilaraztea. Aldiz, zertan garen eta nora
buruz joan nahi dugun jakitea
bai, gerora begira koordinatzen
eta elkarlaguntzen ahal garen jakiteko. Ondoko aste eta hilabeteek, segurenez, energiak eta gogoak zertan diren erakutsiko digute. Anartean, egin dezagun ahalegina, okupazioa aitzina jotzeko
tresna eta norabidea baita!
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Irudia b Ziburu

«Zuberoa harrera
lurra da. Dena eginen
dugu joatera ez
uzteko. Gure lagunak
dira, mauletarrak
dira, zuberotarrak
dira, hemen egon
behar dute»
Louis Labadot
Mauleko auzapeza, kanporatzeko
mehatxupean diren georgiarren
sostenguaz

AIETEKO KONFERENTZIATIK
IGARO URTEAK
Igandean hamar urte beteko dira
Donostiako Aieteko jauregian
Euskal Herriko Gatazka Konpontzeko Nazioarteko Konferentzia
egin zutenetik. Urteurrena baliaturik, jardunaldiak antolatu dituzte
Donostian eta Baionan. Atzo, Aieteko jauregian hasi ziren; gaur Donostiako Kursaalean eginen dute;
eta bihar, Baionako Henri Grenet
auditoriumean. Foro Sozial Iraunkorrak, Conciliation Resources
erakundeak, Berghof fundazioak
eta Bake Bideak antolatu dituzte.

2022ko otsailetik IRM teknologiako
tresna martxan jarriko dute Donapaleun

Hiru etorkin hil dira trenak harrapaturik
Goizeko bostak, minutu bat eskas. Ordu horretan, asteartean, Hendaiatik Bordelera (Okzitania) zihoan trenak
lau lagun harrapatu zituen Ziburun, trenbidean etzanik zeudela —irudian—. Horietako hiru hil egin dira, eta laugarrena Baionako erietxean dago, larri. Jerome Bourrier Baionako prokuradoreak baieztatu zuen asteartean
egin zuen prentsaitzinekoan migratzaileak zirela, Aljeriakoak zehazki. Bourrierek istripua gertatu eta berehala
ireki du ikerketa, «heriotzaren arrazoiak» zuzen zein izan diren aztertzeko. Peio Dufau tren gidari eta Ziburuko
hautetsiak salatu zuen migranteek pairatu presioa: «Polizia gibeletik dute toki guztietan. Bidasoa ibaian bi ito ziren; horrek frogatzen du bide guziak hartzen dituztela mugatik eskapatzeko, Baionara iristeko. Geroz eta bide
arriskutsuagoak hartzen dituzte kontrolen ondorioz: trenbidea da bat. Trenbideetako langileentzat ere zaila da».
Elkarretaratzea egin zuten asteazken arratsean, etorkinekiko elkartasun sareak deiturik. GUILLAUME FAUVEAU

DONAPALEU b Baxenabartarrek eta zuberotarrek orain arte Baionaraino joan behar zuten IRM edo erresonantzia magnetiko bidezko irudi bat egiteko behartzen zirenean. 2022tik goiti, Donapaleuko ospitaleak izanen du halako tresna bat, otsailetik ibiliko litzatekeena, ospitaleak jakinarazi duenez. Ipar Euskal Herriko zazpigarren IRM tresna
izanen da. Tresnaren errezibitzeko irudigintza gunearen handitzeko
obretan da, momentuko, Donapaleuko ospitalea. Orain arte zituen
erradiologia eta eskaner tresneriak berritu zituen 2019an eta iaz. Tresneria horren osatzera heldu da erresonantzia magnetikoaren bidezko
teknika. Honen ibilarazteko, bost langile-erabiltzaileren beharra izanen du Donapaleuko ospitaleak, eta lan deialdiak irekiko ditu laster.
463.000 euroko inbertsioa egin du ospitaleak, eta gailu berriaren
alokatzeak 1,3 milioi euro eskatuko ditu lauzpabost urterentzat.

%

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
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Donapaleu b Irakurraldia

Harri Salda #55. Gomitak: Joseba
Irazoki musikari-kantaria, Joseba
Irazoki Eta Lagunak taldearekin
egin azken lanaz; Oihana Zamponi-Galé Eusko Ikaskuntza erakundekoa mintzaldi ziklo berezi batez.
Marko marrazkilariak tailertxo bat
eginarazi die gomitei.

‘Miñan’ liburua irakurriko dute buruan buru bihar
Zabalik elkarteak antolaturik, Amikuzeko ehun gazte Amets Arzallusek eta Ibrahima Baldek —irudian— idatzitako Miñan liburua irakurtzen ariko dira,
bat bestearen ondotik, bihar, ebiakoitzez, 09:00ak eta eguerdi artean, Donapaleuko zinema gelan. Jendea gomit da behatzera, zinemaren barnetik,
edo kanpoan ezarriko duten pantailaren aitzinean. Etorkinekin Elkartasuna Amikuzen tokiko elkartearekin partaidetzan antolatu du Zabalik elkarteak. Eguerditan aperitifa eginen dute, Migrazioa kantuz-ekin: euskal kantagintzan migrazioari lotuak diren kantuekin. ANDONI CANELLADA / FOKU

MUSIKA
BAIGORRI Tafalla eta Baigorriren

arteko topaketen karietara, kontzertuak: Rotten XIII (Tafalla), Atturri (Iruñea), The Dotz (Baigorri). Kitorik.
b Bihar, 19:00etarik goiti, behereko
plazan.
BAIGORRI Tafalla eta Baigorriren

arteko topaketen karietara, musika eta dantza emanaldia: Banda la
Tafallesa, Mielotxin eta Tafalla dantza taldearekin.
b Igandean, 17:30ean, behereko
plazan.

ITSASU Ur Begi eta Xiberotarrak

taldeen kontzertua, Atxik Mathieu
elkarteak antolaturik. Sartzea,
15 euro. Taloak eta edariak
izanen dira.
b Bihar, 19:00etarik goiti,
herriko elizan.

DONAPALEU Bilaka konpainiaren
IZPURA Diabolo Kiwiren Uhin gal-

duak diskoaren aurkezpen kontzertua, eta Kuartz taldearena. Sartzea eta diskoa: 20 euro. Sartzea
bakarrik: 10 euro. Urririk 12 urtez
pekoentzat.
b Bihar, 20:00etan, Faustin
Bentaberri gelan.

ANTZERKIA
BAIONA Vulk taldearen kontzer-

tua eta Dj Bull.
b Gaur, 19:00etarik goiti, Zizpa

gaztetxean.
BAIONA Hip-hop gaualdia: Ilidio,

Nayra eta Ange B. raplariekin.
b Bihar, 20:30ean, Arteen eskolan.
BIARRITZ Biga Ranx eta Kalabass

taldeen kontzertuak.
b Bihar, 20:30ean, Atabal aretoan.

HENDAIA Borderline fabrika festi-

bala kari: Dj Aloe Vera.
b Bihar, 21:30etik goiti, Borderline
fabrikan.

eta Tafalla dantza taldeen desfilea,
ziganteekin, gaiteroekin, txistulariekin eta Tafallako musika bandarekin.
b Igandean, 12:15ean, geltoki ohitik
behereko plazara.

BAIONA Maitasunaren itxiera,
Pascal Rambert idazle eta zuzendariaren Clôture de l’amour antzezlanaren euskarazko bertsioa, Eneko Sagardoy eta Miren Gaztañagak emanik. Sartze osoa: 20 euro.
Beherapenen arabera: 10, 12 edo
14 euro.
b Urriaren 20an, asteazkenean,
20:00etan, hiriko Michel Portal
antzokian.

DANTZA
BAIGORRI Tafalla eta Baigorriren

arteko topaketen karietara, Arrola

Saioak emanaldia. Sartzea,
13 euro
b Bihar, 20:00etan, Saint-Louis
gelan.

KANTUA
ANGELU Kantauri abesbatza.

Sartzea, 10 euro.
b Bihar, 20:00etan, Refugeko
kaperan.

BERTSOA
MAULE-LEXTARRE Xilaba txapel-

ketako lehenbiziko finalerdia, ondoko bertsolariekin: Amets Arzallus Antia, Maddi Ane Txoperena
Iribarren, Maddi Sarasua Laskarai,
Aitor Servier Etxexuri, Kerman
Diaz eta Karlos Aizpurua Etxarte.
Sartzea, 10 euro bazkideentzat;
13 euro bazkide ez direnentzat.
Sartzea urririk izanen da 16 urtez
pekoentzat.
b Bihar, 17:00etan, Maule Baitha
gelan.

BESTELAKOAK
AHETZE TruKaTruk, Arantxa Hiri-

goien eta Philippe Alborren haurrendako ikusgarria —musika,
olerkia, mimoak eta kantuak—.
Ondotik, taloa eta xingarra. Alhorga ikastolak antolaturik. Urririk.
b Gaur, 18:30ean, eskola publikoko
aterpean.
DONIBANE GARAZI Oinharri es-

kolak proposatu hitzaldi Biraren
karietara, Formazio politikoa eta
herri hezitzaileak, mundutik Euskal
Herrira —Brasil, Tunisia, Venezuela— eztabaida. Hizlariak: Jennifer
Milagros Lamus Ramos, Albanys

Bihar:
07:30. Berrisail nagusia.
08:05. Eguneko gomita.
11:00. On Daiziela.
13:00. Punttuka.
Etzi:
10:00. Kantu eskaintzak.
19:00. Adi musika saioa.

Montilla (Venezuelako militante
komuneroak biak); Rosana Fernandes (Brasilgo MST eta ENFFko
kidea); eta Jamila el Abboudi (Maroko eta Tunisiako formakuntza
eskola). Ondotik, aperitifa eta afaria, bakoitzak ekarriz.
b Igandean, 17:00etan, gaztetxean.
HENDAIA Bi’arteren Hitz eta Pitx

txotxongilo emanaldia, 3 eta 6 urte
artekoentzat.
b Gaur, 18:00etan, Borderline
fabrikan.
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COUDERT: Bai, eta interesgarria

Iñaki Etxeleku Baiona

Abenduan aterako da Horizon(s)
hiruhilabetekariaren lehen zenbakia. Chloe Rebillard (Rennes,
Bretainia, 1990) eta Gaelle Coudert (Evry, Frantzia, 1984) kazetari independenteak dira sortzaileak, Anne Pinsollekin batean. Ekologia eta gizarte gaiak izanen ditu
ardatz. 90 orrialde inguruko aldizkaria izanen da. «Objektu ederra izatea nahi dugu; atxikitzen
dena», diote sortzaileek. Zenbakia 15 euroan izanen da salgai, eta
urteko harpidetza, 55 euroan. Isabelle Mikelestorena argazkilaria
ere bada sortzaileetan. Lehen zenbakiko euskarazko artikulu bakarrarentzat Xan Idiart kazetariari
dei egin diote. Grafismoarentzat,
Magali Etxeberria diseinugileari.
Kazetari independenteak zarete
gaur egun. Nolako ibilbidea izan
duzue kazetaritza munduan?
CHLOE REBILLARD: Renneseko
Politika Zientzietako Kazetaritza
masterra egin ondoan hasi nintzen ni lanean, 2015ean. Masterra
bukatuta Sciences Humaines aldizkarian hartu ninduten: gizarte
zientzietan berezitua da. Ipar
Euskal Herrira 2017an heldu nintzen, eta Mediabask-entzat lan
egin nuen, urte batez. Hortik landa hasi naiz kazetari independente gisa, eta artikuluka pagatua
naiz. Gaur egun, Reporterre, Le
Media, Sciences Humaines eta
Far Ouest hedabideekin ari naiz.
GAELLE COUDERT: Ibilbide atipikoagoa dut nik. Ez nintzen hasi
kazetari gisa; abokatu eta jurista
izan naiz. Ez nuen hain gustukoa,
eta, oroz gain, ekologiari buruzko
buru argitze bat ukan nuen; ekologia eta gizarte gaien aipatzeko
nahi izan dut kazetari bilakatu.
2016an, urte batez egon nintzen
EMI Informazio Ofizioetako Eskolan, multimedia kazetaritza
ikasteko. Hortik berehala, Parisko ID l’Info Durable Interneteko
hedabideko erredaktoreburuorde eta gero erredaktoreburu gisa
aritu naiz. Horrek asko lagundu
nau gure xede berri honentzat,
hedabide sorkuntza bat izan zelako. Duela bi urte erabaki nuen
ene kontuko plantatzea eta Ipar
Euskal Herrira etortzea, 2019 hastapenean, ekologia eta gizarte
gaien inguruan tokiko hedabide
baten sortzeko asmoarekin.
Zergatik erabaki duzue Euskal
Herrira etortzea?
REBILLARD: Hala gertatu zaidalako, egia erran. Sciences Humaines-en ari nintzen; Auxerren da
[Yonne, Frantzia]. Industriaren
errekaratzeak erdiz erdi jo zuen

Anne Pinsolle, Chloe Rebillard eta Gaelle Coudert kazetari independenteak, joan den ekainean. ISABELLE MIQUELESTORENA

«Interesgarria da
lurraldean jokoan
diren gaien barnatzea»
Chloe Rebillard eta Gaelle Coudert b Kazetariak
Chloe Rebillard, Gaelle Coudert eta Anne Pinsolle kazetari independenteek
‘Horizon(s)’ hiruhilabetekaria aterako dute abenduan, nagusiki frantsesez.
Ipar Euskal Herriko ekologia eta gizarte gaiak barnatuko ditu proiektuak.
hiria, eta ez da hain atsegina bizitzeko. Sortzez bretoia naiz, eta
mugitu nahi nuen Auxerretik.
Beste lurralde batzuk ezagutu
nahi nituen, eta tirria ukan dut
Euskal Herrira etortzeko. Euskal
Herrian den nortasun azkarrak
erakarri nau, bretoi gisa. Eta bizitzeko oso atsegina da lurralde
hau.
COUDERT: Halabeharrak egin du
enetzat ere. Chloeren gisan, nolabait. Erdi irlandarra naiz; ama irlandarra dut, eta maiz joaten nintzen hara. Han ere nortasun azkarra dute, eta Euskal Herriko bazterrek Irlanda oroitarazten didate. Hemen plantatzeko gogoa izan
dut. Erran behar da iniziatiba anitzeko lurraldea dela. Leku hoberenetarik bat da Horizon(s)-en gisako hedabide baten sortzeko.

REBILLARD: Zinez dinamika az-

‘‘
Zinez dinamika azkar bat
bada hemen [Ipar Euskal
Herrian]; ekologia
eta gizarte gaietan
bazka anitz bada»
Chloe Rebillard
Bretainiako kazetari independentea

«Helburua da hedabide
osoki independentea
izatea. Beraz, parioa
osoki harpidetzekin
egin dugu»
Gaelle Coudert
Frantziako kazetari independentea

kar bat bada hemen; lurraldeko
militantziari lotua da. Euskal Herriko Laborantza Ganbera alternatiboa dut gogoan, adibidez.
Ekologia eta gizarte gaietan bazka
anitz bada hemen.
Ekologia eta gizarte gaien jorratzeko, tokian-tokian eskas bat
bazela iruditu zaizue Horizon(s)
aldizkaria sortzeko?
REBILLARD: Kazetari gisa jada
lantzen ditugu gai horiek, eta ezagutzen ditugu. Ez dut uste eskas
bat badela tokian toki, edo gai horiek ez direla landuak; baina epe
luzean lantzen ditugu guk; problematika baten alde guzien lantzen saiatzen gara. Hori ez dezake
egin egunkari edo astekari batek,
beroan beroko aktualitatea aztertu behar duelako.

da lurralde honetan jokoan diren
gaien barnatzea, denbora hartuz.
Lehen zenbakian hala eginen
dugu elikadura burujabetzarekin, adibidez. Gure helburua da
jakitea zinez egingarria denetz
elikadura burujabetzara heltzea
Ipar Euskal Herrian, dauden baliabideekin.
Paperean eta Interneten ariko
zarete?
REBILLARD: Nagusiki, paperean.
Pentsaketa ari gara behar ote ditugun artikulu batzuk webgunean argitaratu, baina paperean jarriko ditugu indarrak. Erakusleiho bat da webgunea.
COUDERT: Ikusiko dugu geroan;
inbestimendurako gaitasunen
arabera. Papera egokia da hats luzeko kazetaritzarentzat. Irakurleak ere gogoa ukan dezake denbora hartuz gai horien irakurtzeko.
Hiruhilabetekaria denez, aldizkaria atera eta aise berantago ere irakurtzen ahalko da. Janari burujabetza, adibidez, aktualitateko gaia
izanen da sei hilabete barru ere.
Paperezko prentsaren ustezko
desagertzeak ez zaituzte beldurtzen?
REBILLARD: Ez da hain argi desagertzearena. Bada denetarik hedabideen artean. Ikusi dugu Revue XXI bezalako mook horien
itzulera eta arrakasta. Ez gara beldur; parioa egiten dugu. Batzuek
kausitu dute; zergatik ez guk?
Harpidetzen bidez eginen duzue beraz. Publizitaterik izanen
duzue?
COUDERT: Ez. Koherentzia atxikiko dugu. Helburua da hedabide
osoki independentea izatea. Beraz, parioa osoki harpidetzekin
egin dugu. Ohartu gara jende
anitz horren beha zela.
Aldizkarian euskaraz zerbaixka
izatea begibistakoa zen? Edo lurraldeari egokitzeko modu bat?
REBILLARD: Ez dakit hirurok
ikuspegi bera dugun. Enetzat begibistakoa zen; laster erran dut.
COUDERT: Ez naiz oroit solasaz,
baina orain eni ere bistakoa zait.
Galdetegi bat egin genuen sareetan jakiteko jendeak nahi zuketen
euskarazko artikulurik, eta ohartu ginen bazela eskaera bat. Dugun zailtasuna da hiru kazetariok
ez dakigula euskara, eta horregatik dei egin diogu Xani [Idiart]. Artikulu hori elebiduna egin dugu,
frantsesezko itzulpenarekin.
Gauza bera egin duzue frantses
hutsezko artikuluekin?
BIEK: Ez.
COUDERT: Pentsatu dugu ongi
zela euskara ikasi nahi zutenentzat itzulpena ukaitea ondoan.

