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Joanes Etxebarria

J
oan den astean proku-
radorearen ordezkari
baten aitzinera aurkez-
tu zen Añamari Koska-
rat Teyseyre, migratzai-

le batzuk autoz laguntzeagatik
lege urraketaz ohartarazi behar
zuelakoan. Frantziako Poliziak
azaroaren 20an gelditu zion au-
toa, lau maliar garraiatzen zitue-
larik; berehala, Hendaiako komi-
sariara eraman zuten, eta, galde-
ketaren ondotik, libre utzi eta
urtarrilaren 7an aurkezteko
deialdia eman zioten. Maliarrak,
berriz, mugara itzuli zituzten.
Prokuradoreak erabakiko du
orain afera sailkatu edo auzibidea
ireki nahi duenetz.
Etorkinekiko elkartasuna deli-

tu ote? Joan den astean prokura-
dorearen ordezkariaren parean,
Koskarat Teyseyrek ez zien galde-
rei ihardetsi. «Erran dudan gauza
bakarra da ez dakidala zer ari nin-
tzen hor, egin dudanarekin ez bai-
tut legea urratu», dio. Bost urteko
presondegiarekin eta 30.000 eu-
roko isunarekin zigortzen den de-
litua egotzi diote, legez kanpoko
kanpotarrak laguntzeagatik. 

Francisco Sanchez Baionako
abokatuak zehaztu du bere beze-
roak arrazoi duela maila juridiko-
an ere: «Praktikan ezarri du hau-
rridetasunaren printzipioa, Fran-
tziako Konstituzioan idatzia dena.
Ez da hobendun laguntza eskatu
badiote, eta hari esker dituzte per-
tsona horiek tratu txarrak saihes-
tu. Printzipio konstituzionala da;
beraz, legea lehertzen du», erran
du Sanchezek. Abokatuak hitzez
hitz aipatu du Frantziako araubi-
deak salbuespen gisa kontsidera-
tzen duen egoeraren kasua:
«Edozein laguntza ekartzea ez da
zigortuko, helburua humanita-
rioa baldin bada».
Agerikoa da berriki mediatiza-

tu den beste kasu batekiko dife-
rentzia: baigorriar gazte bat egoe-
ra bertsuan atxilotua izan zen,
baina diru kantitate handia atze-
man zuen Poliziak haren etxea
miatzean. Halakorik ez da kasu
honetan, Sanchezek erran due-
nez: «Aferaren kudeaketa tarra-
patan egin da. Printzipio konsti-
tuzional batekiko ageriko huts
egitea ere gertatu da, botere pu-
bliko guztiei inposatzen zaielako
haurridetasun printzipioa, erga
omnes» (betebeharra, latinez).

Defentsa abokatua aski harri-
tua da, berez, prokuradorearen
ordezkariaregana joateko ukan
deialdiarekin. Koskarat Teysey-
rek ez zuen galdetu zitzaion deus
izenpetu saio horretan; orain pro-
kuradoreak deliberatu behar du
segida eman ala ez. Sanchez bi 
kasuetarako prest agertu da, sen-
tsibilizazio lan bat egiteko:
«Konstituzioak egituratzen ditu
norbanakoen eta estatuaren arte-
ko harremanak. Gaizki ezagutua
da, bai herritarren partetik, bai

autoritateen partetik ere, prakti-
ka hauek ikusten direlarik». 

Herriko Etxe batzuk lagun
Irun (Gipuzkoa) eta Hendaia etor-
kin anitzen pasabide bilakatu da
azken urteetan, eta, horien lagun-
tzeko, boluntario anitzek ahal du-
tena egiten dute. Garraioa, ater-
pea, janaria beren baitarik eskai-
niz batzuek; beste batzuek, elkar-
teetan antolaturik. Bidasoa Etor-
kinekin elkarteak Hendaiako
Herriko Etxearekin eta CCAS era-

kundearekin (Ekintza Sozialaren
Herriko Zentroa) hitzarmena
adostu zuen adin txikikoak la-
guntzeko. Biriatuko Herriko
Etxearekin biltzekoak dira, eta,
Urruñakoarekin abokatuak aipa-
tu sentsibilizazio lan berdintsua
prestatzen ari dira. «Lagunduko
gaitu herrian erakusten zeintzuk
diren legeak babesturik egin dai-
tezkeen gauzak», dio Aintzane
Lasarte elkarteko kideak.
Baina elkartasunak trabak ditu

parean. «Poliziak kontrolak egi-
ten ditu nonahi», Koskarat Tey-
seyreren erranetan. Lasartek,
Hendaia inguruan, usu ikusten
ditu, eta, haren arabera, «polizia
batzuek edukazioz hitz egiten
dute, eta ez da arazorik, baina
beste batzuk erotzen dira». El-
karteak «kalean» atzematen
ditu muga zeharkatu eta laguntza
behar duten pertsonak; laguntza
berezia behar dutenak artatu, eta
Baionako Pausa zentrora erama-
ten dituzte.
Jean Rene Etxegarai Euskal El-

kargoko lehendakaria eta Iñigo
Urkullu Eusko Jaurlaritzakoa el-
karrekin agerturik ere, eta beste
politikariek segurtasun neurriak
eskaturik ere, adierazpenek ez
dute Irun eta Baiona arteko bidea
segur bilakatu, oraingoz, etorki-
nentzat. Drama desberdinen on-
dotik, aste hasieran berriro mi-
gratzaile bat zauritu zen Frantzia-
ko Poliziari ihes egin nahian.
Bidasoa Etorkineko kideak bil-

du datuen arabera, urtarrilaren
7an 60 bat etorkinek pasatu zuten
muga. Beste egunetan, hamar
edo hogei izan daitezke eguneko.
Laguntzailen artean, berriz, «po-
litikariak pentsarazi eta sentsibi-
lizatzea» da helburu nagusia. 

Lau etorkin garraiatzen zituelako atxilotu zuten Añamari Koskarat Teyseyre. Lege
urraketa gaztigatu diote, eta kasua artxibatu edo auzitara eraman erabakiko dute.

Elkartasuna, legeen gainetik

Etorkinekin elkartasun mobilizazioa, joan den azaroaren 22an, Hendaia eta Irun artean. Aurrez, etorkin bat Bidasoan ito zen, muga zeharkatzean. GUILLAUME FAUVEAU

Bi emakume migrante ume banarekin, 2019an, Irunen. GARI GARAIALDE / BOSTOK

Erran dudan gauza
bakarra da ez dakidala
zer ari nintzen hor, 
egin dudanarekin 
ez baitut legea urratu»
Añamari Koskarat Teyseyre
Etorkinen laguntzailea

«Praktikan ezarri du
haurridetasunaren
printzipioa, Frantziako
Konstituzioan idatzia
dena»
Francisco Sanchez
Añamari Koskarat Teyseyreren abokatua

«Polizia batzuek
edukazioz hitz egiten
dute, eta ez da arazorik.
Baina beste batzuk
erotzen dira»
Aintzane Lasarte
Bidasoa Etorkinekin elkarteko kidea
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Joanes Etxebarria 

E
zohiko egoerari,
ezohiko agenda.
Joan den neguan
abiatzekoak ziren,
aldi berean, barkox-

tarren eta Atharratze eta Alozeko
gazteak biltzen dituen maskara-
dak. Baina COVID-19aren kon-
trako neurriek traba ezarri zuten,
eta bi taldeek hautu desberdinak
egin zituzten: Barkoxeko taldea
udan egitera abiatu zen, nahiz eta
berez maskaradak inauterietan
izan. Atharratze-Alozeko taldea,
berriz, igande honetan hasi eta
apirilaren 17ra arte ariko da.

Maskaradak plantan ezartze-
ko, trebakuntza berezia behar
dute dantzariek bereziki. 2000.
urteko maskaradetan dantzari
izana eta gaur egun dantza ira-
kaslea da Joimo Arhantzet, eta
badaki nolakoa den prestaketa:
2020ko urrian «dinamika hau-
tsia zen», eta horregatik gibelatu
zuten urte batez. Arhantzeten us-
tez, «azkenean ez da gaizki» gisa
horrez egin izana, urte berean bi
maskarada izatea ez baitzuen

begi onez ikusten. Badaki, halere,
ostatuak irekiak izan edo ez,
oraindik ere osasun neurriek
maskaraden giroa baldintzatzen
ahalko dutela. Baina dantza ira-
kasle gisa «helburua da maskara-
da bat egin dezaten», eta kontent
da, abiatu ahal izanen baitira bere
ikasle gazteak. 

Johañe Iriart buhame jauna 
—taldeko motorretarik bat ere
dena—, segur da haientzat bezala
maskarada erakargarria dela be-
launaldi berrientzat ere: «Dan-
tzak badu arrakasta oraino. Datak
ez dira pastoraletan bezala begi-
ratuak, baina heldu den urtean
badakit Maule izanen dela, Pago-
lan ere dantzariak lanean ari dira,
altzaiarrak ere motibatuak dira».
Beltzen aldetik, buhame eta kau-
teretan ere gogo bizia da hasteko. 

40 gazte plazarako bidean 
Joan den larunbatean, Zibozeko
plazan egin zuten azken mustra,
azken errepika. Joimo Arhantze-
ten erranetan, hutsez betea izan
zen, «baina hori seinale ona da,
ikuskizunentzat erraten den be-
zala», trenkatu du irri artean.

Bere esku izan zen arizaleak kar-
gu edo rol desberdinetan koka-
tzea. Guillaume Rekalt izanen da
Kabana, eta, Iriartek salatu due-
naz, «aurten emazte bat ukanen
du», Anna Iraolak jokatua. Ez da,

beraz, azken urteetan ikusi den
bezala, emazte talderik beltze-
rian, baina Iraolak presentzia
handia ukanen omen du. Kargu
horietan euskaldunak izan behar
dira gazteak, eta azken urteetan

problematikoa izan da herri ba-
tzuetan aski euskaldun atzema-
tea Kabana Handia, Pitxu edo
buhame jaunaren rolak betetze-
ko. Aurten ez, Arhantzetek erran
duenez: «2008an, maskarada
egin genuelarik Atharratze eta
Aloze artean, arrangura haboro
ukan genuen euskararen aldetik;
beltzerian, euskaldun gutiago zi-
ren». Eta aski da Iriart mintza-
tzen entzutea ohartzeko euskara
mailan ere ez dela arrangurarik.

Johañe Iriart, hain zuzen, Kau-
teren laguntzen ari da egun haue-
tan Kabana Handiaren predikuak
prestatzeko. Lehenik, bisitatuko
dituzten herrietako berriak bil-
tzeko; ondotik, predikuari forma
emateko: «Atharratzeko berriak
atzematea aise genuen. Pagola-
rendako, azkenekoz heldu dira
zenbait berri»; han lehen infor-
mazio bilketek ez zuten fruiturik
eman, haren erranetan. Beldurra
ez bada, Kabanaren predikuak
oraino ere herritarren uzkurtasu-
na eragiten duen seinale. 

Barkoxtarrekin gertatu ez de-
na, berriz, neguko maskaradek
ekarriko dute: goizetik hasiko di-

ra emanaldiak oro, barrikadak
eginez, eta plazako jokoa arratsal-
dez. Zuberoako herri oroetara
igorri zuten Atharratze-Alozeko
maskarada errezibitzeko gomita,
eta arrapostu baikor anitzen arte-
an bozkatu zuten arizaleek. «Da-
ta baino arrapostu haboro ukan
dugu, anitzez. Beste herri batzuk
ari dira batailan ezar dezagun data
haboro aitzina, baina deliberatu
genuen ez udara heltzea maska-
radekin», gehitu du Arhantzetek.
Konfinamendu eta kultur egitas-
moen ezeztatzeek ez dute, beraz,
ikusleen gogoa urritu.

Barkoxeren lekukoa
Sasoi desberdinetan hasirik ere,
Barkoxeko azken maskarada
joan den larunbatean izan zen,
eta segidan lekukoa hartzeak pre-
sio gehigarri bat ekartzen diela ai-
tortu du Johañe Iriartek: «Joan
nintzen ikustera Barkoxera, eta
jendeak kontent ziren; berriak
ederki izkiriatuak ziren, irri egi-
narazten zuten, eta lan drolea
egin dute. Gurea arruntagoa iza-
nen da, bai». Iriartek entzun du
behin baino haboro «gogor» iza-
nen dela «horien [barkoxtarren]
gibeletik aritzea», baina, halere,
gauzak landurik helduko dira
plazara. «Ageriko zer emanen
duen», trenkatu du, epaia ikusle-
en eskuetan utziz.

Berrikuntza handirik ez dute
hitzematen, maskaradaren
usaiako formarekin plazaratuko
baitira. Baina aipagarri da inaute-
ri desberdinetan bezala buhame-
en artean hartzaren pertsonaia
izanen dela, eta ez da beti hala iza-
ten; «buhame ekologistarekin 
jokoan» sartuko da, buhame jau-
naren erranetan. Ohikoa den be-
zala, herri antolatzaileak —Atha-
rratzek— hartuko du lehen ema-
naldia; azkena, aldiz, ez. 

Barkoxeko maskaradak bukatu, eta lekukoa hartuko dute, igande honetan, Aloze-
Ziboze eta Atharratzeko gazteek. Apirilaren 17ra arte ariko dira Zuberoako plazetan.

Inauterietako maskarada

Atharratze eta Alozeko gazteak, joan den larunbatean, azken mustraka egiten Zibozeko plazan. AMAIUR ARISTI ARREGI / DANTZAN (CC) BY-SA

2022KO 

MASKARADEN 

EGUTEGIA

Urtarrilak 16 (igandea).

Atharratze.

Urtarrilak 22 (larunbata).

Pagola.

Urtarrilak 29 edo 30 (zehaz-

teko). Lexantzu.

Otsailak 6 (igandea)

Barkoxe.

Otsailak 13 (igandea)

Altzürükü.

Otsailak 26 (larunbata).

Santa Grazi.

Martxoak 6 (igandea).

Muskildi.

Martxoak 12 (larunbata).

Idauze.

Martxoak 19 (larunbata).

Ainharbe.

Martxoak 26 (larunbata).

Aloze.

Apirilak 10 (igandea). Iruri.

Apirilak 17 (igandea).

Gamere-Zihiga.

Atharratzeko berriak
atzematea aise genuen.
Pagolarendako,
azkenekoz heldu dira
zenbait berri»
Johañe Iriart
Buhame jauna

«2008an maskarada
egin genuelarik,
arrangura haboro ukan
genuen euskararen
aldetik»
Joimo Arhantzet
Dantza irakaslea

‘‘

3IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14a Maskarada



4 IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2022ko urtarrilaren 14aAstekoa 

Lan baldintzak

Iñaki Etxeleku Baiona

J
oan den abenduaren

7an, osasun, zaintza

eta gizarte alorretako

800 langile bildu zi-

tuzten karrikan LAB

eta saileko CGT sindi-

katuek, Baionan. Arrakasta ikusi-

rik, beste mobilizazio egun bat

antolatu dute joan den asteartera-

ko, urtarrilaren 11rako, hiri bere-

an. Merkatuko plazatik abiaturik, 

Departamendu kontseiluko egoi-

tzaren aitzinean bukatu zuten

manifestaldia, gizarte langile

frankoren diruztatzaile den ho-

rrexen aitzinean. Bakoitza bere

alde ibiltzeko ordez, aldarrikapen

berdintsuak dituzten langileak

juntatzea zen helburua, besteak

beste.

Osasun alorra aztertuz, zerbi-

tzu publikoan edo egitura priba-

tuetan ari diren langileak egoera

berean daudela azpimarratu du

Aines Ariztoik, LAB sindikatuan

sailaz arduratzen denak. «Biak

kinka larrian dira. Azkenean, ar-

datz nagusiak denentzat berak

dira: lan baldintzen hobetzea eta

lansarien emendaketa». Beste

helburua da egoera berean dau-

den langileen arteko zatikatzea

haustea. «Zatiketak ez ditu usu

gauza onak ekartzen. Indarrak

batzea da helburua», zehaztu du

Ariztoik. Abenduko mobilizazio-

an, jadaneko, publikoko eta pri-

batuko langileak hor ziren; eta

haiekin, ofizio horietara buruz

doazen ikasle batzuk ere bai.

Hitzarmen kolektiboak
Pribatuari dagokionez, joan den

ekainetik Frantziako nagusi sin-

dikatuak hasiak dira beste hitzar-

men kolektibo baten negoziatzen

estatuarekin. Gizarte eta zaintza

langileen alorrean bi hitzarmen

«historiko» dira jokoan: 51 hi-

tzarmena eta 66 hitzarmena. Bi

hitzarmen horietarik —eta sail ba-

koitzari bermatzen zizkien esku-

bideetarik—, biez bat egin nahi lu-

kete enpresaburuek.

Bi hitzarmenen bat egiteko

xede horrek arranguratu ditu

langile sindikatuak, Ariztoik es-

plikatu duenez: «Ez gara arras

bateratzearen aurka, baina, bate-

ratzekotan, fitsik galdu gabe izan

dadila. Gauzak biltzea, beheiti jo-

anez, onartezina da». Ondorioz,

LABek goi mailako hitzarmen ba-

karra aldarrikatzen du pribatuko

langile horientzat guzientzat. 

66 hitzarmena, gizarte langile-

ena da, gehienbat: hezitzaile be-

rezitu, monitore-hezitzaile, psi-

kologo, eta beste. 51 hitzarmena,

berriz, gizarte medikuntzakoena:

medikuntza-psikologia lagun-

tzaileak, erizain laguntzaileak,

erizainak, eta abar. 

Osasungintza publikorako

Frantziako Gobernuak plantan

eman duen Segur erreformaren

segida gisakoak dira alor pribatu-

ko negoziazio horiek; Laforcade

misioa izendatu dutena. Errefor-

maren txostena eramaten duen

Michel Laforcade Akitania-Berri-

ko Eskualdeko Osasun Agentzia-

ko buru ohiaren izena da. «Mo-

mentuko, ez dakigu noiz arte

iraunen duten negoziazio ho-

riek», erran du Ariztoik. Ondoko

hilabeteetan, noizbait, langileen

sindikatu ordezkariek sartu be-

har lukete negoziazioen txanda

horretan.

Arlo nekatua
Ahalak eta lanpostuak murriztu-

rik, merkatu logikaren araberako

lanaren antolaketak eta presioak

osasun eta gizarte langileen arte-

an nekadura handia sortzen du-

tela dio Ariztoik. «Bai pribatuan,

bai publikoan, zinez akituak sen-

titzen ditugu. Etsituak. Langileek,

egunerokoan, sufritzen dutela

ikusten dugu». Alabaina, pande-

miak ez du deus onik ekarri;

«gaizki izateak areagotu ditu».

Nekadura horren seinale dira

lan geldialdi elemenia, «burn out

delakoak», eta dimisioak. «Ho-

rren ondorioz, langile berrien

Osasun eta gizarte sailetako langileek bigarren mobilizazio bateratua egin zuten, asteartean, Baionan,
LABek eta CGTko arlo horietako atalak deiturik. Segur erreformaren ondotik, pribatuko hitzarmen
kolektiboak dira jokoan ‘Laforcade misioa’ dela medio. Eskubide ahultzerik ez dute nahi sindikatuek.

Zaintzako langileak baturik

LAB eta CGTko osasun eta gizarte ekintzako atalak deiturik, dozenaka osasun eta gizarte langile manifestazioan, Baionan, asteartean. Departamendu kontseiluaren aitzinean bukatu zuten. BOB EDME

«Bai pribatuan, bai
publikoan, langileak
zinez akituak sentitzen
ditugu. Etsituak.
Sufritzen dute»

«Diruak arautzen du
sektorea orain. Langile
horiek gero eta gehiago
ordainduak dira
eginkizunka»
Aines Ariztoi
LAB sindikatuko langilea
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Lan baldintzak

atzemateko zailtasunak indar-
tzen ditu fenomeno horrek». Be-
rrikuntza da, sail publikoan ere
gertatzen dela ofizioaren geldi-
tzea. Agente publikoak izanaga-
tik, anitzek uzten dute. «Lanaren
zentzu galtzea aipatzen dute
anitz», dio LABekoak. «Bokazio
ofizioak dira. Hastapenean jarri
zituzten balioak arrunt galaraz-
ten dizkiete». 
Baliabideak, tresnak, egiturak,

langileak eskas dituzte. Baina
Ariztoik maiz entzun du egituren
kudeatzeko moldea dutela parti-
da langileek. «Diruak arautzen
du sektorea orain. Langile horiek
gero eta gehiago ordainduak dira
eginkizunka. Helburu batzuk fin-
katzen zaizkie: hainbat jende ar-
tatu, hainbat denboraz. Fabrikan
bezala, kate lana. Duten betebe-
harra ez da osotasunean kontuan
hartua». 
Abenduaren 7ko eta iragan as-

tearteko mobilizazioak hitzar-
men kolektiboak dilindan diren
momentuan egin dituzte langile-
ek beren eskubideen alde egiteko
gisan. Segida bat izanen dute mo-
bilizazioek, otsailaren leheneko,
Frantziako estatu mailako greba
egun bat iragarri baitute langile
sindikatuek. 

Lanaren ezagupen beharra
Saileko langileei entzunik, ofizio
horiei ezagupen baten emateko
beharra aipatu du Ariztoik. Eza-
gupena saileko diru parteak era-
bakitzen dituzten politikarien-
gandik, eta lehen-lehenik, gizarte
osoarengandik. «Jendarteak ikus
dezan, zinez, zein baitezpadako-
ak diren. Haien lanek, gure bizi-
tza zaintzen dute». 
Osasuna, zaintza, gizarte la-

guntza den kinkatik jalgitzeko,
lan denboraren ttipitzearekin bu-
katu du LABeko langileak, LABek
beti aitzinatzen duen aterabidee-
tarik bat baita lan denboraren
murrizketa. Lan arlo guzientzat
balio zaio, baita osasun eta gizarte
langileendako ere, beraz. «LABek
proposatzen du 30 orduko lan as-
tea», zehaztu du Ariztoik. «Horri
esker, lana denen artean parteka-
tzen ahalko genuke. Aberastasu-
nak ere partekatuko genituzke».
Lanaldi motzagoak izanez, jende-
ak hurbilekoen zaintzarako asti
gehiago lukeela gehitu du. «De-
nek baditugu senideak, haurrak,
burasoak etxean zaindu edota ar-
tatu behar direnak. Jende 
batzuek lana derrigorrez utzi be-
har dute hurbilekoen zaintzara-
ko». Beharretan den hurbilekoa-
ren onetan, gizartearen onetan
bezainbat: «Horri esker, behar-
bada jendartea ere osoki zaintze-
ko». 

I. Etxeleku Baiona

Karrika hezitzailea da Barek Ab-
denouri (Bergerac, Okzitania,
1977), Atherbea elkartean, pre-
bentzio berezitu sailean. Haurren
gizarte laguntzari lotu saila da,
hiri handietako langile auzoalde-
etako politiketan sartzen dena,
eta gehienetan Departamendu
kontseiluek diruztatua. 2016ra
arte, APSP, prebentzio elkarteko
langilea zen, Pirinio Atlantikoeta-
ko Departamendu kontseiluak
diru iturriak azkarki moztu ziz-
kien arte.
Departamenduak diru laguntza

zati gotorra kendu zizuen. Zuen

elkartea errekaratu zen, eta At-

herbean sartu zineten. Murriz-

ketak ordukoak dituzue?

Atherbeak taldearen erdia baizik
ez zuen berriz hartu: 11 hezitzaile
eta beste hiru langiletarik, sei he-
zitzaile eta taldeburu bat. Lehen
Baionako Polo Beyris, Habas eta
Bokalen ibiltzen ginelarik, gaur
egun Santizpiritu eta Santa Guru-
tzeko auzoaldeetan baizik ez gara
ari, ondorioz. Utzi ditugun auzoe-
tako gizarte laguntzaileengandik

badakigu segitzen genituen jende
batzuek zailtasunak dituztela ge-
roztik. 2016tik, departamenduari
urtero galdegiten diogu berriz
kendu ziguna, biziki zaila bilaka-
tu baita lan egitea batzuetan. Jen-
de batzuk ezin ditugu jarraitu be-
har bezala. Luzera begirako egi-
tasmo batzuetan garelarik gazte
talde batekin, beste gauza batzuk
ezin ditugu egin, aski ez garelako. 

Errentagarritasunaren bahetik

heldu baitzaizkizue laguntzak?

Diru publikoarekin bizi gara, be-
harra duen jendeari ekarri zerbi-
tzua egiten dugulako. Ez da nego-
zio bat. Beraz, diruztatzaileek
egin hautu politikoen meneko
gara. Etengabe ahal gehiagoren
galdegiten ari gara, eta anitzetan
errefusatzen dizkigute. Batzuetan
laguntzak lehian ezartzen dituzte
zerbitzuen artean. Gizarte langile
egitura batzuk hasiak dira lagun-
tza deialdi batzuetan hautagai-
tzak jartzen. Erran nahi du seku-
lako denbora pasatzen duzula
diru laguntzen txostenak bete-
tzen. Gu behartuak gara hiri poli-
tiketako funtsari laguntzen gal-
degitera. Konfinamendu denbo-
ran, ohartu ginen gazte anitzek ez
zutela ordenagailurik etxean, eta
lanak aitari edo amari hartu sake-
lako telefonotik egin behar zituz-
tela. Deialdi bati erantzun genion
gazteei tresnen hornitzeko. Xi-
txuketan ari gara, ahal bezala. 
Hezitzaileak 66 hitzarmena-ren

pean zarete. Negoziazioekin ze-

ren galtzeko arriskua zenukete?

Guk jada galdu genuen Atherbeak
berriz hartu gintuelarik, Atherbe-
ako orduko zuzendariak baldin-
tza gisa ezarri baitzigun 66 hitzar-
menauztea. Arrazoi ekonomikoa
eman zuen, batetik, eta hitzar-
men kolektibo bakarra nahi zue-
lako egituran, bestetik. Ondorioz,
11 egun opor galdu ditugu urtean.
Lankide batzuek, zahartasunaga-
tik zituzten oporretan, hamabost
eta hogei egun artean galdu dituz-
te. Alta, egun horiek beharrezko-
ak dira gizarte langileentzat. Moz-
tura horien beharra badugu gure
ofizioetan. Beraz, borrokatuko
gara beste lankideentzat atxikia
izan dadin hitzarmen hori. Diruz-
tatzen gaituztenek ez dute ezagu-
penik gure lanarentzat. Finantza-
ri edo kontulari batzuek dute saila
kudeatzen. 
Erakunde hurbilagoek zuen ofi-

zioak beren gain hartzea atera-

bide bat izan daiteke?

Biziki kasu egin behar da nola egi-
na den; bereziki, gure
egitekoetan indepen-
dentzia atxiki dezagun.
Finantza partaide publi-
koaren nozioa begiratu
behar da. Gizarte langile-

ek zilegitasun osoa atxiki dezaten
eta ez dadin behargabeko kontro-
lik gerta. Pauen udalak bere gain
hartu ditu, eta karrika hezitzaile-
ek ez dute nahi dutena egiten
ahal. Jarri dizkiete hiriko polizia
batzuk. Pentsa emazu zer erreak-
zio litzatekeen ZUPera heltzen
bagina hiriko polizia batzuekin.
Hezitzailearen lan guzia xintxika-
tuko luke.

«Diruztatzen
gaituztenek 
ez dute gure
lanarentzat
ezagupenik»

Barek Abdenouri 

Karrika hezitzailea
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I. Etxeleku Baiona

Donibane Garaziko Medikuntza-
psikologiko Zentroko erizaina da
Frantxua Urdanpilleta (Uztaritze,
1979). Duela hogei urte hasi zen
ofizioan. LABeko langile ordezka-
ria da ospitalean, lan egiten duen
egitura Baionakoari lo-
tua delako.
Osagarri munduko lan-

gileen egoeraren berri

zabaldu da azken bi ur-

teetan?

Zerbitzu publiko bat da gurea; os-
pitaleari lotuak gara. Azkenean,
zailtasunak ez dira berriak. [CO-
VID-19a] Pandemia aitzin ere izan
ziren mobilizazioak lan baldin-
tzen salatzeko, lansarien hobe-
tzea galdegiteko. Pandemiak ar-
gitan eman du osasungintza gu-
zia eta Frantziako Gobernuak
Osasunaren Segur erreforma eza-
rri zuen plantan. Aitzinamendu
batzuk ekarri ditu; adibidez, lan-
sarietan. Erizainek irabazi ditugu
gutxi gorabehera 220 euro hilabe-
tean. Ez da gutxi, baina ez da aski.
Baina, Segur horrek ez ditu ekar-
tzen behar diren erantzunak osa-
sunarentzat. Gainerat, aitzina-
mendu horiek ez dira zabaldu
alor guzietan. Azkenean, desber-
dintasun anitz badira. 
Lansarien emendatzeak ez du

konpondu gaizki izatea?

Zer da gaur egungo zailtasuna?
Nekeziak badituztela langileak

atzemateko. Nekezia oraino
gehiago, langile horiek atxikitze-
ko. Lansaria azalpen bat da, baina
ez bakarra; bereziki, lanaren zen-
tzua da arazoa, galtzen ari baita.
Gure zerbitzuan, normalki, sei
erizain gara, eta abuztutik bost
gara; bat ez da ordezkatua. Kasik
zerbitzu guzietan egoera bera da.
Orduan, bost langilek egiten dute
sei langileren lan zama. Poliki-
poliki denak akitzen gara, eta, az-
kenean, langile anitzek uzten
dute osasungintza. Erantzunak ez
dira aski azkarrak arazo horri
erantzuteko. Gizarteak zer osa-
sun sistema nahi du? Hori da
egiazko galdera. 
Solaskidea tokiko ospitaleko

zuzendaritza duzue, edo gorago

jokatzen da?

Galde hori lotzen ahal da LABen
aspaldiko lelo bati: Bertan eraiki,
bertan erabaki. Arlo anitzetan be-
zala, gurean ere, Frantziako Go-
bernuak badu begirada bertikala.
Gauza guziak Parisen erabakiak
dira, eta ez dute kontuan hartzen
bertako errealitatea. Hartzen bada
etxebizitzaren arazoa, eman deza-
gun, erizain batek ahalak ote ditu
lurralde honetan apartamendu
edo etxe batean bizitzeko, jakinez

lantokiak Baionan edo Donibane
Lohizunen direla? 
Abenduaren 7an, aspaldiko par-

tez, osasun eta gizarte sailetako

langile orotarik atera zineten ka-

rrikara. Zer iduritu zaizu?

Interesgarria da. Hezitzaile bere-
zituei gertatzen zaiena eta ospita-
lean gertatzen dena berdintsua
da, azkenean. Egoerak ez dira
arras berdinak, baina sintomak
eta problematikak, bai. Hezitzai-
leen munduan akidura eta kexu
handia ikusten da. Gauzak ez dira
banaka hobetuko. Zahar etxeeta-
ko langileekin berdin. Zahartuta,
denek ukanen dugu haien beha-
rra, eta adierazten dutena argi da:
ezin dutela gehiago. Gizarteak ez
badu entzuten, kezkagarria izan-
go da etorkizuneko. Gizarteak
atera behar du karrikara; ez da ba-
karrik egon behar sindikatuen es-
kuetan. Konponbideak ez dira ba-
karrik etorriko. 

«Gizarteak zer
osasun sistema
nahi du? 
Hori da egiazko
galdera»

Frantxua Urdanpilleta 

Erizaina

I.E
.

«Diru publikoarekin bizi gara,
beharra duen jendeari ekarri
zerbitzua egiten dugulako. 
Ez da negozio bat»

«Lansaria azalpen bat da, 
baina ez bakarra; bereziki,
lanaren zentzua da arazoa,
galtzen ari baita»
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MARRAZKIRITZIA : ‘ANIMALI TOTEMA’ Fototxotx

Uholdeak, asteon, Ortzaizen. BOB EDME

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

%

‘Ezpela’ izenaz negoziorako jabetzeak
polemika sortu du Ezpeletan

EZPELETA bUrtatsez, Ezpela ez da salgaizekarren tindaketa agertu

zen Etxe Peio hazkurrien salmenta enpresak Ezpeletan duen saltegian.

Ondotik, sare sozialetan polemika sutsua jalgi da Etxe Peioko buruza-

giak Ezpelahitza marka gisa erabiltzeko jabetza eskatu zuelako. Ezpe-

letako beste saltegi batzuek erabiltzen dute, eta herriko elkarte nagu-

siaren izena da. Oharrek mindurik, Pierre Giudicceli de Mercury Etxe

Peioko buruak prentsa bildu zuen asteazkenean, langile guziekin ba-

tean. Jasan oharrak salatu, eta Ezpelamarka izen bereko elkarteari

ematea erabaki du, «interes kolektiboari ekarpena egiteko».

Hilabetean bigarrenez uholdea
izan da, makur gutirekin

Igande eta asteleheneko uholdeek bide eta argindar
mozketak eragin zituzten Iparraldeko zenbait herritan 

ORTZAIZEbUztaritzen, Kanbon,

Bidaxunen, Bidarrain, Ortzai-

zen, Labetze-Bizkaian, Behas-

kanen, Akamarren eta Urketan,

urek berriz ere bideak hartu eta

moztu zituzten astelehenean.

Igandetik astelehenera izan eu-

riek lurrak laster itorik utzi zituz-

ten, eta erreketan gaindikatu

zen ura. Guneka, bideak moztu-

rik egon ziren. Bizkitartean, kal-

teak, abenduaren 9 eta 10an

baino arinagoak izan ziren. Zen-

bait herritan herritarrak argin-

darrik gabe utzi zituzten, hala

nola Senperen. Eskoletako ga-

rraio batzuk ez ziren egin ahal

izan barnealdean. Baiona eta

Biarnoko Puyoo arteko trena

ere ez zen ibili astelehenean. 



MUSIKA

ANGELUGanbara musikako en-

tzunaldiak eskainiko dituzte Ipa-

rraldeko Kontserbatorioko ikasle-

ek: pianoa, soka, kobre tresnak,

flauta eta beste. 

bGaur, 18:30ean; bihar, 11:00etan

eta 15:30ean, Quintaou antzokian

ANGELUDon Rivaldo de Garazzik

eta Vincent Boslerrek (The Hye-

nes, The Very Small Orchestra),

Zero + Zeroberen egitasmo berria

aurkeztuko dute, kontzertuan. 

bUrtarrilaren 20an, osteguna kari,

20:30ean, Barojako zalditegietan

BAIGORRIKalakan taldearen

kontzertua, Basaizeak antolaturik. 

b Igandean, 18:00etan, elizan.

ORTZAIZEChansons cons et poe-
tiqueskontzertua emanen dute

Elodie eta Battittak.

bBihar, 19:00etan, Menta kafe-

liburudendan.

BERTSOLARITZA

AZKAINEBertso saioa, ondoko

bertsolariekin: Amets Arzallus,

Maddi Ane Txoperena, Xumai 

Murua. 

b Igandean, 17:00etan, Biltokin. 

HENDAIABertso saioa, ondoko

bertsolariekin: Unai Iturriaga,

Maddi Ane Txoperena, Maddalen

Arzallus, Odei Barroso, Julio Soto,

Amets Arzallus. Gaiak, Aimar Karri-

kak emanik. Baleak elkarteak eta

Harrera taldeak antolaturik. 

bBihar, 17:00etan, Gaztelu

aretoan. 

DANTZA

ANGELUMutxikoak, nahi duten

guzientzat. 

b Igandean, 11:15ean, Bost

Kantoietako plazan.

BAIONABilaka Kolektiboaren eta

Martin Harriaga koreografoaren

Gernikadantza ikuskizun berria.

Sartzeak, 10 eta 20 euro artean. 

bGaur, 20:00etan; bihar,

16:00etan eta 20:00etan;

igandean, 17:00etan, hiriko Michel

Portal antzokian.

Etorkinekiko elkartasunez.

Bihar, migrazioari buruzko eman-

kizunak hedatuko ditu Kanaldu-

dek, egun osoan. «Kanaldudek

behin baino gehiagotan landu du

gaia elkarte anitzekin, etorkinen

egoera aipatuz manera batez edo

bestez». 

Gaur:

12:05.On Daiziela.

19:00.Aitzur eta Jorra.

21:00.Mestibull.

Bihar:

07:30. Berrisaila.

07:50. Historiari lotu data baten 

aipamena.

08:05. Eguneko gomita.

12:30. Berrisaila.

13:00.Punttuka.

18:00. Kultura solas.

Etzi:

08:05.Aitzur eta Jorra.

10:00. Kantu eskaintzak 

Irulegiko Irratitik 

(05.59.37.14.11).

12:05. Kultur bilduma, Maia Mu-

ruagarekin.

17:00. Pilota zuzenean, 

Arrangoitzetik: esku huskako

amateurren finala.

19:00.Adimusika 

saioa.

HITZALDIAK

BAIONAUEUk eta Ipar Euskal He-

rriko Eusko Ikaskuntzak Akade-

miatik Tartarikahitzaldi zikloa kari,

antolatu hitzaldi berria: 

Pako Suduperen, Emilio Lopez

Adan: euskal iraultza libertarioaren

pentsalari liburuaz, idazlearekin

eta Emilio Lopez Adanekin. Aur-

kezlea: Oihana Zamponi (Eusko

Ikaskuntzako kidea). 

Izena emateko, hona idatzi: 

komunikazioa@ueu.eus

bUrtarrilaren 20an, osteguna kari,

18:00etan, Eusko Ikaskuntzaren

egoitzan.

BAIONAEleaniztasuna: lehen hiz-

kuntza, herentzia-hizkuntza eta bi-

garren hizkuntza, Kryzzya Gome-

zen hitzaldia. Iker hizkuntzalaritza

zentroarekin antolaturik.

bUrtarrilaren 20an, osteguna kari,

18:00etan, Euskal museoan.

INAUTERIAK

ATHARRATZE-SOROLÜZEAtha-

rratze eta Alozeko gazteek munta-

tu aurtengo maskaradaren lehen

emanaldia. 

b Igandean, barrikadak goizez,

auzoetan; joko nagusia,

bazkalondoan, plazan.

BESTELAKOAK

ATHARRATZE-SOROLÜZELu-

txoren erakusketako lanen kentze

kari, musika inprobisazio gaualdia.

Bat-bedera bere musika tresnare-

kin etor daiteke.  

bGaur, 19:00etan, Kakotxa

kulturgunean.

BAIONACharles-en burukeriak,

bisita-tailerra. Charles Karrereren

marrazkien ibilbidea segitu, eta

tailerra emanen du Daniela Maitia

artistak. Parte hartzea: 16 euro 

(8 euro, 26 urtez petik). 

b Igandean, 15:00etan, Euskal

Museoan.

Atharratze-Sorolüze b Maskarada

Inauteriko Zuberoako errituaren aurtengo abiatzea
Atharratze-Sorolüzeko eta Alozeko gazteek aurtengo muntatu maskaradaren lehen emanaldia izanen da, igandean, Atharratzen. Usaiari jarraikiz,

goizean barrikadak eginen dituzte auzoetan. Bazkalondoan, joko nagusia emanen dute kauter, xorrotx, kerestü, aitzindari, soinulari eta kantonek,

plazan. Apirilaren 17ra arteko ibilbidea abiatzen du maskaradak, herriz herri. Atharratzetik landa, Pagola, Lexantzü, Barkoxe, Altzürükü, Santa Grazi,

Muskildi, Idauze-Mendi, Ainharbe, Aloze, Iruri eta Gamere-Zihiga herrietan ibiliko da. Irudian, altzürükütarren 2020ko maskarada. BOB EDME
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Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@

OHARRA.Erakunde publiko-

ek hartu dituzten neurrien on-

dorioz, hainbat kultur ekitaldi

bertan behera geratzen ari

dira. Horregatik, ziurtatu, eki-

taldi batera joan aurretik, egi-

nen ote den.



Iñaki Etxeleku Hazparne

Euskal kantugintzari buruzko
musikologia klaseak emateaz
gain, herri musika eta kantuen
sailaren koordinazioa eramaten
du joan den irailetik Marie Hiri-
goien Bidart musikologoak (Mu-
gerre, 1982), Iparraldeko kontser-
batorioan, Baionan, Pauline 
Lafitte txistu irakaslearekin el-
karlanean. Lanbidetik kanpo ere
kantuz eta musikan ari da BBAX,
Lauso eta Ufakan taldeetan.
Kontserbatorioko herri musi-

ken arduradun izan arte, zer ibil-

bide ukan duzu?

Baionako kontserbatorioan hasi
nintzen musikan, zehar flauta eta
musika heziketa landuz. Ondoan,
musika egiten nuen Angeluarrak,
Genets eta holakoetan. Gero, uni-
bertsitaterat joan nintzen Tolosa-
rat [Okzitania], lizentzia, maste-
rra eta doktoretza egiteko. Lizen-
tzian, musikologia orokorra zen;
emeki-emeki, espezializaziora-
ko, euskal kantuari buruzko iker-
ketak egin nituen. 
Behialako kantatzeko molde as-

kea barnatzera ekarri zintuen?

Masterrean melodien goratasu-
nari interesatu nintzaion: Xibero-
ko hiru emazte kantariren arteko
konparazioa egin nuen, hiru be-
launaldi desberdinetakoak zire-
nak. Galtzen ari den kantatzeko
manera bat bazen melodietan.
Musika jakintsuaren eta mundia-
lizazioaren eraginez, gauzak nor-
ma batean sartzen ari dira. Artxi-
boetan ikertuz, gaurko kantuan
zer aztarna gelditzen den aztertu
nahi nuen. Doktoretza tesirako
segitu nuen artxiboen eta melo-
dien aztertzen
Geroztik, segitu duzu beti iker-

tzen?

Kultur ondare immaterialaren
inbentario bat egin izan dut. Tra-
dizio musika eta dantzei buruzko
inkestak, bilketak ere. Kantari eta
musikari anitz grabatu ditut. Ar-
txiboetan lan egin dut anitz: Sü
Azian eta Iker zentroarekin. Ene
ibilbidean ohartu naiz Iparralde-
an bazirela beti arazoak artxiboen
partekatzeko, gauzen transmiti-
tzeko. Orduan, enetzat inportan-
tea baitzen, ene funts guzia digi-
talizatu dut, datu base batean eza-
rri, eta denen esku da interneten. 
Kontserbatorioko kargu berria-

rekin ikerketara itzuli zara, nola-

bait?

Tolosako tesiaz geroztik urteak
pasatu dira, eta penatua nintzen
ez bainuen sekula erabiltzen ene
lanean. Nahi nuen ikerketan
segitu, baina ez nuen paradarik
atzeman hemen. Gaurko lanpos-

tu horretan, harrigarria da nola-
ko zentzua hartzen duen orduko
ikerketak. Berriz erabiltzen dut
dena. Ematen dit gogoa urrunago
joateko, eta badu lau hilabete ari
naizela ikasleentzat gauza xerka-
tzen; parada ematen dit berriz
baliatzeko bildu eta bizi izan
dudan guzia. 
Bildu ezagutza eta datu meta

hori nola transmititzen diezu

ikasleei? 

Profesional bilakatzeko zikloan
diren ikasleek musika jakintzari
buruz badituzte bi urte egiteko.
Lehen urtean, etnomusikologia,
eta, bigarren urtean, berriz ezarri
dut memoria lan bat egitea. Tesi-
tik abiatu naiz, eta euskal kantu-
gintzari buruz musikologian zer

idatzia izan den aurkezten diet:
Charles Bordes, [Resurreccion
Maria] Azkue, Jean Ithurriaga,
Gallop; hots, euskal musikari bu-
ruz idatzi duten autoreak azter-

tzen ditugu. Eta dinamika biziki
ona da hor kontserbatorioan, bi-
kaina da, zeren eta onartu dute,
ofizialki, ikasleek memoria eta

azterketa euskaraz egitea. Berri-
berria da. 
Klaseak ere euskaraz egiten di-

tuzue?

Heldu den urtean lanbide saileko
bi ikasleak euskaldunak
izanen dira, eta eskola
euskaraz egiten ahalko
dut. Dena den, gaur
egun ere bi hizkuntzak
nahasten ditugu. 
Kanpoko irakasle musi-

kariak ere gomitatu di-

tuzue? 

Tutoretza badute lanbi-
de saileko ikasleek. Pau-

line Lafitte ene lankideak txistua
eramaten du. Akordeoian, Laura
Bidek. Berrikuntza, trikitia da.
Ez zen sekula izan kontserbato-

rioan, eta hiru irakasle proposa-
tu ditugu: Maider Martineau,
Erika Lavillar-Isasi eta Joseba
Tapia. 
Aisialdiko ikasleak ere baditu-

zue musika tresna bat edo kan-

tua lantzera heldu direnak?

Bai, praktika amateurra deitzen
dena. Nahi dutenentzat da; jen-
deak izena ematen du urte hasta-
penean, eta proposamen orota-
rik bada. Sortu dut euskal kantu
klase bat; helburua da artxiboak
entzutea eta kantuak lantzea. 
Zein litzateke, herri musikara-

ko,  zure erronka, kontserbato-

rioan?

Kantua, eman dezagun, transmi-
titzen zen familietan; bazen dina-
mika bat, kantaldi andana bat.
Kantuak leku handia bazuen le-
hen. 2004an hasi nintzen ikerke-
ten egiten, eta ikusi nuen hamar
urtez gauzak nola aldatu ziren.
Beraz, edo egiten duzu: ‘Galtzen
ari da! Hau tristezia!’ -eta horre-
tan izan naiz ni ere, penaturik-;
edo pentsatzen duzu: ‘Zer egiten
ahal dugu garatzeko, lantzeko?’.
Nahi baldin badugu transmititu,
behar ditugu irakasle formatuak,
eta kontserbatorioak parada
ematen du formakuntza bat bu-
ruraino eramateko eta dinamika
hori bultzatzeko. 
Herri ekimenen ondoan?

Ez du kentzen, ondoan, izan be-
har direla gauzak. Elkarren osa-
garri ikusten ditut. Dantzak,
kantuak ikasten dira beren ere-
muan, testuinguru batean; ho-
rren laguntzeko behar dira jen-
deak beren bizia dedikatzen du-
tenak horren lantzera.
Baduzu beste asmo edo lanik

bidean?

Hasi nuen jada lan bat aitzineko
hilabeteetan. Ene xedea da solfe-
oa euskaraz ikasteko material
pedagogikoa sortzea, euskal
errepertoriotik abiatuz. Duela
zenbait urte, musika eskoletan
ari nintzelarik, ohartu ginen ez
zela material eta metodorik eus-
karaz eginik. Gauza guti bada eta,
anitz, itzulpenak dira. Artxiboe-
tan egin nuen lanarekin bane-
kien bazela material handia eta
hortik abiatu behar zela. 
Diru laguntzak ere erdietsi ditu-

zu?

Azken hilabete hauetan, egitas-
moa handitu da azkar: Euroes-
kualdeak, Euskararen Erakunde
Publikoak laguntzen dute. Hel-
burua da Euskal Herri guzirako
erabilgarria izatea. Lan egiten dut
Itsaso Arrietarekin [euskal kantu
irakaslea]; Asisko Urmenetak
eginen du grafismoa, gero web-
gune batean sartzeko. 

«Ohartu naiz artxibo
partekatzeko arazoak
bazirela Iparraldean»

Marie Hirigoien Bidart b Musikologoa

Ikasturte hastetik, herri musika eta kantuen saileko arduradun berria du
Baionako kontserbatorioak: Marie Hirigoien Bidart musikologo,
musikari eta kantaria. Azterketak euskaraz ematea lortu dute ofizialki.
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«Nahi baldin badugu
transmititu, irakasle formatuak
behar ditugu; parada hori
ematen du kontserbatorioak» 

«Ene xedea da solfeoa
euskaraz ikasteko material
pedagogikoa sortzea, euskal
errepertoriotik abiatuz»


