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Pirinioetako
ahuntza,
fama eske
1980ko hamarkadan, lekuko arrazako 2.000 ahuntz ziren; egun, 4.000 b Ipar Euskal Herriko hazleak
kolektibo batean antolatu dira, eta Pirinioetako ahuntzaren lehen besta antolatu dute, etziko 4-5
b
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Euskara
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Amonarriz: «Guretzat, aurtengo
biltzarra historikoa izan da»
Artetxea, Biltxoko, Mintza Lasai, Ote Lore eta Zabalik elkarteak Topaguneko bazkide egin
dira b Euskara elkarteen saretzea eta erabilera bultzatzea azpimarratu dute helburu gisa

BOST ELKARTEAK
Artetxea. Izturitzeko elkartea.
2014an sortua, euskararen
sustatzeko eta biziarazteko.
Biltxoko. Baiona. 2021. Euskal giroko elkarte ostatua.
Mintza Lasai. Biarritz. 2011.
Euskararen herri batzordetik
sortua.
Ote Lore. Larresoro. 1984.
Euskara eta euskal kulturaren
aldekoa.
Zabalik. Donapaleu. 2012.
Euskararen erabilera lagundu
eta hedatzeko sortua.

Iñaki Etxeleku Baiona

Euskaltzaleen Topaguneak bere
batzar orokorra Ipar Euskal Herrian egin zuen lehen aldikoz, ostiralean. Zehazki, Hendaiako Ondarraitz kirolgunean. Eta lehen
aldikoz Lapurdi eta Baxenabarreko bost euskal elkarte sartu dira
Topagunean: Izturitzeko Artetxea, Baionako Biltxoko, Biarritzeko Mintza Lasai, Larresoroko
Ote Lore eta Amikuzeko Zabalik.
Horiekin batean, Iruñeko Laba
eta Zumaiako Larraina elkarteak
ere kidetu dira.
«Guretzat, aurtengo biltzarra
historikoa izan da», erran du Euskaltzaleen Topaguneko lehendakari Kike Amonarrizek; «nolabait esateko, Topagunea Euskal
Herri osoan finkatu delako, Iparraldeko beste bost elkarte bazkidetuta». Hainbestetaraino non,
apirilean, juridikoki ere egituratu
baita Topagunea Ipar Euskal Herrian, administrazioari begira. Ez
da horretan gelditzekoa: «Baditugu harremanak Iparraldeko
beste bost bat elkarterekin, eta
harreman horiek egonkortzeko
interesatuak dira», salatu du
Amonarrizek.
Ez da ustekabean gertatu aldaketa. Irailean, Topagunea Ipar
Euskal Herriko zortzi elkarterekin bildu zen, Arbonan. «Han sumatu genuen elkarte horiek saretzeko beharra ikusten zutela, eta
ongi ikusi zuten Topaguneak dinamika hori azkartzea».

Ezagutu eta saretu
Artetxea elkarteak euskal kultura
sustatzen du Izturitzen. Antzerkiak, kontzertuak, bertso saioak,
antzerki ikastaroak, kantu apairuak... denetarik antolatu du duela zortzi urte sortu zenetik. Horrez
gain, izen bereko egoitza eskaintzen die jarduerak euskara hutsez
proposatzen dituztenei. Topagunean izatea begi bistakoa zaio Artetxeko Jon Oihenarti: «Artetxeak
naturalki erabaki du Topagunean
sartzea, gure balio berak defenditzen dituen Euskal Herriko mugimendu azkar batean izateak elkar
trukatze eta elkar laguntzearen
mentura eskaintzen baitigu».
Halatsu ikusten du, halaber,

Topaguneko bazkideak, ostiralean, Hendaiako Ondarraitz kirolgunean, batzar orokorrean. EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA

Biarritzeko Mintza Lasai elkarteak; hura ere Topaguneko bazkide
egin da. Arbonako bilkurarat joanez, hastapenetik bazuen interesa
euskara elkarteen saretzean parte
hartzeko. Mintza Lasaiko Kepa
Mouescak dio indar metaketa horretan dela interesa: «Topagunean sartuz Ipar eta Hego dinamika
horretan sare alimaleko bat sortzea, denen artean azkarrago izateko». Horrez gain, Mouescak aitortu du lehen bilkurak balio izan
ziela Ipar Euskal Herriko beste elkarteen berri hartzeko ere.
Biltxoko elkarteak Baionako
Agustindarren 9.ean du egoitza,
eta berriki sortua da. Sukaldea eta
ostatua izanki, bestak eta gastronomiak leku berezia dute Biltxokon, baina euskal kulturari ere
bere lekua eman nahi dio Baionaren erdian. Eta gauza franko baditu antolaturik zenbait hilabete
barne. Euskaraldiarekin gertatzen den bezala, euskararen erabilpenari akuilu ematea inportantea iruditzen zaio Biltxoko elkarteko Ibai Agirrebarrenari, eta,
beraz, Topagunean izatea: «Garrantzia ematen diegulako erabilpenaren aldeko mobilizazioei, eta
Topaguneak borondatea baduelako Ipar Euskal Herrian ere era-

‘‘
«Hegoak ere behar du
Iparra ikuspegi nazional
hori osatzeko: guk ere
guzien errealitateak
aintzat hartzea»
Kike Amonarriz
Euskaltzaleen Topaguneko
lehendakaria

«Artetxeak naturalki
erabaki du Topagunean
sartzea, elkar
laguntzearen mentura
eskaintzen baitigu»
Jon Oihenart
Izturitzeko Artetxea elkarteko kidea

« Ipar eta Hego dinamika
horretan sare alimaleko
bat sortzea da interesa,
denen artean
azkarrago izateko»
Kepa Mouesca
Biarritzeko Mintza Lasai elkarteko kidea

«Kontaktua nahi genuen
beste elkarte batzuekin,
zer problematika zuten
eta nola aurre egiten
dieten ikusteko»
Ibai Agirrebarrena
Baionako Biltxoko elkarteko kidea

bilpenaren inguruan lan egiteko». Mugimendua egituratzeko
aukera gisa ikusi du Agirrebarrenak. «Euskara elkarte berria
izanki, nahi genuen harremanetan jarri beste elkarte batzuekin,
ikusteko zer problematika zuten
egunerokoan eta nola aurre egiten dieten».
Topagunean, jadaneko elkarte
mota orotarik bazen. Herrietako
elkarte ttipiak eta gotorragoak ere
bai. Amonarrizek dio elkar ezagutzea dela lehenbiziko munta handiko lana elkarrekin urrunago joateko: «Azkenean, elkarren berri
izatea, egitasmo komunak bideratu ahal izatea, ezinbestekoa
da». Alde horretatik, elkarteen
azoka baten antolatzeko ideia jalgi da bilkuretarik.
Elkarteen aniztasun horrek
Euskal Herri osoko errealitateen
izartzeko bidea ekartzen dio Topaguneari, Amonarrizek dioenez.
«Hegoak ere behar du Iparra
ikuspegi nazional hori osatzeko:
guk ere gure eguneroko dinamiketan Euskal Herriko alde guzietako errealitateen berri jasotzea
eta aintzat hartzea». Ez «elkarte
autonomo zentratuegiak» egiteko eta euskararen aldeko oinarrizko gogoeta lurralde batetik

bestera egokitzeko. «Errealitate
desberdinen ezaugarriak bilduko
dituen diskurtso zentral bat eraiki
behar dugu».

«Aktibazio sozial» azkarra
Duela 60 urteko belaunaldiaren
pentsamenduak euskararen inguruko ilusio indartsua piztu
zuen. Jon Sarasua ikerlariak maiz
esplikatu du kontakizun berri baten beharra badela euskaltzaletasunari hats berriaren emateko.
Bada moldea, Amonarrizen ustez:
«1960ko hamarkadan sortu zen
kontakizun horrek ekarri gaitu
honaino, baina hori berritu beharrean gaude; eta, zorionez, helduleku ugari badaude diskurtso hori
berreraikitzeko». Hori buruan,
2023ko udazkenean, Topaguneak kongresua eginen du. Azkena
2013an egin zuen.
Are gehiago, euskararen kontrako jazarpen haize bat badenean administrazioetarik. Baina,
manifestazioetan, Korrikan, Herri Urratsen, herritarren erantzun
sendoa sentitzen du Amonarrizek: «Hor badago aktibazio sozial
indartsu bat, eta nahi genuke heldu den Euskaraldiak ere erabilera
dinamika indartsuak piztea», ondotik ere atxikitzeko gisan.
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Oreka zirkuak
lehen zirku
jaialdia antolatu
du, Baionako
harresietan
Gaurtik maiatzaren 22ra, hiriko elkarteak
zirku festibala antolatu du, zirku xapito baten
inguruan b Zirku emanaldiez gain,
ikastaroak eta musika saioak eginen dituzte
Iñaki Etxeleku Baiona

Lehen aldikoz, zirku jaialdi bat
antolatu du Baionako Oreka Zirkoa elkarteak, bederatzi egunez,
gaurtik eta maiatzaren 22ra arte.
Egun guziz ikuskizunak, musika,
ostatua segitzen ahalko dira
Mousserolles harresietan muntatu zirku xapito inguruan. Ikastaroak ere antolatu ditu.
Badu bulta bat Oreka elkarteak
zirku jaialdi baten antolatzeko
gogoa duela, Baionan. Nahiz eta
baimen berankorra ukan herriko
etxetik, jauzia egin du bere baitarik. Andrea Pebet Orekako lantaldeko kideak esplikatu du, langileez gain, laguntzaile talde sendoa
duela elkarteak: «Aurten badugu
laguntzaile multzo ttipi bat, biziki
motibatua eta inplikatua, eta ikusi dugu egingarria zela».
Duela hogei bat urte, jada, eskuketa topaketak antolatu zituen
Orekak, eta ordutik ezagutu konpainia batzuk gomitatu ditu jaialdi berrirako. Horrez gain, ezagutzeko parada izanen den konpainia berriak jinaraziko ditu,
«lagun berriak eta lagun zaharrak ariarazteko». Munduan
gaindiko konpainiak etorriko
dira: Kolonbiatik, Belgikatik, Alemaniatik, eta jatorria Israelen
duen konpainia ibiltari bat.
Lehen esperientzia bat bezala
izan zen, iaz, Frantziako Cirkulez
konpainiak bere xapitoa plantatu
zuelarik zenbait egunez Baionan,
Xaho plazan. Horri esker, Euskal
Zirku Kabareta antolatu zuen
Orekak, «Euskal Herri osoko artistei leku bat emateko eta topaketa momentu bat izateko», azpimarratu du Andrea Pebetek. Horrez gain, zirku tailerrak egin ahal
izan zituen, euskaraz, ikastolekin.

Euskal Zirku Kabareta berriz
eginen dute, hain zuzen, jaialdiari
hasiera emanez, gaur. Ez dira baitezpada azken aldiko arizale berak agertuko. «Orotarat, zortzi
jokaldi izanen dira. Jokaldi bakoitza zinez biziki desberdina da, diziplina anitzekoa; ez da iazkoa bezala izanen», adierazi du Orekako kideak. Iaz bezala, haatik
bertsolaritzak bere lekua izanen
du, bertso musikatuen bidez.
«Aurten, [Seaskako Baionako]
Estitxu Robles kolegioko ikasleek
dituzte irakaslearekin prestatu
bertsoak kantatuko».

«Usu pentsatzen dugu
zirkua haurrentzat dela;
nahi genuke gazte eta
helduentzat proposatu.
Enbeia hori sortu»
Andrea Pebet
Baionako Oreka elkarteko langilea

Harresien gerizpean
Mousserolles harresien gunean
iraganen da zirku jaialdia. Autorik iragaten ez den leku atsegina
da, aldi berean Baiona erdigune
ondo-ondoan dena. Hamar egunez bizigune bat bilakatuko da
zirku xapitoa eta haren ingurua.
Ikusgarriak eginen dira barnean
eta kanpoan. «Badira bi gaueko
ikusgarri, suarekin, kanpoan eginen direnak». Ostatu bat ere izanen da jan-edanekin.
Adin guzientzat egina den egitaraua pentsatu dutela erran du
Pebetek; «denak dira publiko guziarentzat». Zirku mota anitz bil-

Bisous pour mamie ikusgarriko irudi bat. Baionan izanen da, bihar eta etzi. HITZA

duko ditu festibalak: eskuketak,
uztai handiko akrobaziak, trapezioa, binakako altxatze akrobaziak, oihalak. Konpainia batzuek
musika ere joko dute zuzenean.
Egun guziz izanen dira gertakariak, eta asteburuetan emanaldiak ugarituko dira. Larunbatetan eta igandeetan, arratsaldetik
hasiko dira. Horrez gain, ikastaldiak antolatu ditu Orekak, heldu
den igandean eta hilaren 22an,
«16 urtetik goitiko gazte eta helduentzat». Ez dira bakarrik zirku
ikastaroak izanen. Acroyoga,
tricking, kontaktu-dantza egiten
ahalko dira, zirkuko diabolo eta
aireko akrobaziez gain.
Apairuak Genie Vert elkarteak
eginen ditu, bere kamioi-sukalde
ibiltaria lagun. «Berreskuratzen
dituzte barazkiak eta horrekin
sukalde beganoa egiten dute.
Helburua ez dute sosa irabaztea,
baizik eta janari xahutzea gutitzea». Haatik, azken egunean,
Etorkinekin elkartekoak dira kozinan ariko. Migratzaileekin elkartasun elkartearen sostengu
eguna izanen da zirku jaialdiarentzat.

Santizpiritutik erdigunera
Oreka franko erroturik da Baionako Santizpiritu auzoan. Inguruko herritar anitz biltzen ditu
urte osoan antolatu tailer eta ikas-
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Maiatzaren 16a
20:00. Eszena idekia.

Baionako Mousserolles harresietan izanen den zirku jaialdia.

Maiatzaren 18a

Gaur

15:00. Familiako ikusgarria.
19:00. Train art’reaction.

20:00. Euskal Zirku Kabareta.
22:00. Ixtaklok-en kontzertua.
23:00. Dj Set.

Maiatzaren 19a

Bihar
16:00. Bisous pour mamie.
17:00. Djuggledy.
19:00. Eszena idekia.
21:00. Punchline
22:30. Fire Fingers.
23:00. Dj Set.
Etzi

20:00. Desplumada.
21:00. Carnet de voyage.
Maiatzaren 20a
20:00. Orekabaret.
22:00. Dj Set.
Maiatzaren 21a
22:00. Multiplez’art.
23:00. Itxiera gaualdia.

11:00. Ikastaroak.
14:00. Ikastaroak.
16:00. Holiday on delay.
18:00. Djuggledy
19:00. Bisous pour mamie.

Maiatzaren 22a

taroetan. Zirku festibala Baionako alde zahar eta erdigunera hurbiltzeko moldea zaiela dio Pebetek: «Baionako zentrora joanez,
beste ezagupen maila bat lortzen
ahal dugu».
Elkartea ezagutarazteaz gain,
zirkuak bere xendra egin dezan
lagundu nahi du elkarteak. «Usu
pentsatzen dugu haurrentzat
dela, baina nahi genuke gazte eta

helduentzat proposatu. Enbeia
hori sortu». Antzerkiak edota
dantzak antzokietan eta herrietan duten hedadurari hurbil dakion zirkua.

14:00. Ikastaroak.
15:00. Train art’reaction.
16:00. Desplumada.
17:00. Hip Hop kontzertuak.

@

Prezioak eta sartzetxartelak ikusteko:
Helloasso.com/
associations/oreka
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Astekoa
Hazkuntza
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Pirinioetako ahuntza, Anita
Duhauren etxaldean,
Lohitzüne-Oihergin. J.E.

Azken bi hamarkadetan, Pirinioetako ahuntzen kopurua
bikoiztu egin da, baina oraino ez da hain ezaguna. Ipar Euskal
Herriko hazleak kolektiboki antolatzen hasi dira, eta
Pirinioetako ahuntzaren besta egingo dute igandean, lehen
aldiz, arraza hori eta haren mozkinak ezagutarazteko.

Pirinioetako ahuntzak:
kalitatea erakusleiho
Joanes Etxebarria Oihergi

abaleetan ez da
beti preziatuena, laborarien
partetik bederen. Zenbakietan argi da, guti
baitira ahuntz hazkuntzan ari diren laborariak; gutiago oraino Pirinioetako ahuntzarekin ari direnak: 1980ko hamarkadan, Pirinioetako kate osoan 2.000 ahuntz baziren; egun, 4.000. Lekuko ahuntz
arraza galtzeko arriskuan izatetik
salbatua izan bada ere, oraino ezezaguna delako, Pirinioetako
ahuntzen hazle taldeko laborariek

K

besta berezi bat antolatu dute
iganderako, Donibane Lohizuneko merkatu estalian, arraza ezagutarazteko; hazteko maneraz xehetasunak eman, eta ahuntz mozkinak dastatzeko parada eskainiko
dute. Lehen aldia izanen da.
Aitzindarietan izan zen Anita
Duhau (Donapaleu, 1965) Ipar
Euskal Herrian, LohitzüneOihergiko Pedronia etxaldean.
Paris inguruetan hasi zen ahuntzekin lanean eta gasna nola egiten den ikasten, eta Aspe ibarrean
ezagutu zuen lekuko arraza, Pirinioetako ahuntza: «Begi bistakoa
zen arraza horrekin ariko nintzela: desagertze bidean zelako, bio-

dibertsitatearen arrangura nuelako, esnearen kalitatea hobea delako eta arraza bikaina delako.
Ederrak dira, eta egokiak kanpoan egoteko. Ahuntzak, oro har, ez
du maite hezetasuna; beraz, hobe
da ahuntza lurraldeari egokitua
izatea, kanpora atera nahi baldin
baditugu».
2000. urtean, Lurra GFAk
—gaur egun Lurzaindia bilakatu
da— erosi lurretan instalatu zen
Oihergin. 24 hektareako eremu
batetik hamabi baizik ez zituen
nahi, eskala tipiko laborantza
baitzuen eta baitu ardatz, orain
ere. Hamar hektarea ukan zituen
azkenean, eta bere proiektuak
bazterrak harrotu zituela oroitzen da Duhau; besteak beste,
ahuntzekin ariko zelako: «Emaztea nintzen, bakarrik, eta ahuntzekin bizia ateratzeko pretentsioa nuen... Ingurukoek, zinez,
zailtasunak bazituzten hori onartzeko». 50 ahuntz eta bi zaldi
ditu.

«Esne anitzez gutiago
ematen dute,
baina etxaldearen
oreka orokorrari
begiratu behar zaio»
«Ahuntzak ez du maite
hezetasuna; beraz, atera
nahi baldin baditugu,
hobe da lurraldeari
egokitua izatea»
«Pirinioetako
ahuntzekin instalatzeko
dosierrak trebeska
begiratzen zituzten
batzordeetan»
Anita Duhau
Lohitzüne-Oihergiko Pedronia
etxaldeko ahuntz hazlea

Lekuko arrazarekin ari diren
etxaldeak tamaina tipikoak dira,
hazkuntza intentsiboetarako Alpeetako ahuntza hobetsi ohi baita, esne kopuru aldetik emankorragoa baita. Pirinioetako ahuntza defendatzen dutenek, berriz,
esnearen kalitatea aipatzen dute,
Duhauk dioenez: «Esne anitzez
gutiago egiten dute. Baina etxaldearen oreka orokorrari begiratu
behar zaio. Kalitatean oinarritua
naiz hasieratik, eta ez dut damurik batere».

Belaunaldi berriak
Pedroniako eredua inspirazio iturri izan da beste hazle batzuentzat, ikastaroetan jende anitz
errezibitu baitu. Horien artean,
duela hiru urte bere ahuntzekin
Uztaritzen instalatu zen Joana Parot (Paue, Okzitania, 1989): «Nire
instalazioari pentsatzean, banekien nahi nituela Piriniotakoak
ukan, eskuz jetzi eta nihaurrek
dena saldu. Anitaren etxera joan
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Astekoa
Hazkuntza
bat elkartuz, antxumeak ezagutarazi nahi ditugu, eta sukaldariekin lan bikaina egiten ari gara».

Ahuntzaren besta

Anita Duhauren etxaldean, Lohitzüne-Oihergin, jezteko tenorean. J.E.

nintzelarik, ikusi nuen horiek denak egiten zituela; beraz, bai,
gauza anitz handik jiten dira». Bi
emazteek ekoizten dutena oro
salmenta zuzenean edo saltegi ttipietan saltzen dute, arazorik
gabe.
Luzaz bakarrik sentitu delako,
Duhauk ilusio handiarekin aipatzen du hazleen kolektibo sortu
berria, hilabetean behin hazleak
elkartzen dituena. Aiherra Ixuribehereako Mizel Etxeberri eta
Maina Ithurralde, Ortzaize Murgiako Elorri Aizagerre, Bidarraiko
Beñat Ondikola eta Uztaritzeko
Apalagako Joana Parot izendatzen ditu, besteak beste. Parotentzat ere baikorra da kolektiboki
antolatzea: «Ontsa da, zeren hilabetean behin elkartzen gara, eta
arazoak ditugularik, badugu momentu bat aipatzeko. Beste gisaz,
ez dugu bortxaz parada. Eta beti
plazer egiten du zerbait sortzea
taldean».
Eremu zabalagoan, Pirinioe-

tan, elkarte handiago baten partaide dira. Beste kabaleekin aspalditik plantan ezarria zena berria
da ahuntzekin ari direnentzat,
esne kontrolak egitearena adibidez, Pirinioetako elkarteak ziurtatzen duena. «Pirinioetako
ahuntzekin instalatzeko dosierrak trebeska begiratzen zituzten
instalazioak onartzeko biltzen diren batzordeetan. Kontrol horiei
esker erreferentzia batzuk izanen
dira», argitu du Duhauk.
Apalaga etxaldean hiru urte
badira ere instalatua dela, Parot
oroitzen da laguntzak ukaiteko
bidea luzea izan zela, hautatu
zuen ahuntz arraza zela kausa:
«Urteak behar izan ditut instalatzeko dosierak egiten, hastapenetik pirenaikak nahi nituelako.
Zaila izan da dosierak muntatu
eta bankuetan aurkeztea, esne
guti ematen dutelako eta erreferentzia guti zirelako».

Kultura berreskuratzen
Abiatzea zaila, baina saltzea aisa.
Hala gertatu da bi ahuntz hazle
horientzat. Saltzea aise, tropa tipiak ukanik pitika edo antxume
guti dituztelako. Bakoitzak badu
bere hurbileko sarea, baina eskala
handiagoan ahuntz haragia jateko kultura galdu dela onartu du
Parotek: «Gure aitatxi-amatxien
belaunaldian anitzek jaten zuten,
edo, bederen, ezagutzen. Gero
galdu da ahuntz tropa ukaitea baserrian, baina belaunaldi horietan batzuek galdegiten didate eta
kontent dira jakitea pitika haragia
badela, ez dutelako jan duela urteak eta urteak».
Kalitatea urtez urte hobetzeko
xedez, Pirinioetako ahuntzen elkarteak, esne kontrolarekin bezala, lan berezi bat egiten du akerrak aukeratzeko. Urte oroz, hazle talde bat etxaldez etxalde

ibiltzen da, eta pitika ederrak
ikustean ohartzen dira aker onaren umeak direla: orduan, elkarteak aker horiek erosten ditu,
beste etxaldeetara eraman ahal
izateko, Duhauk esplikatu duenez: « Ni hola ari naiz orain; akerra ekartzen didate. Elkarteko
animatzaileak genealogia zuhaitz
osoa zaintzen du, odolkidetasunik izan ez dadin».
Ipar Euskal Herriko Pirinioetako ahuntz hazleen kolektiboak
sare sozialetan komunikatu du
bere antolaketa Euskal Herriko
Laborantza Ganberari (EHLG) zor
diola. Ez da harrigarria, beraz,
EHLGk formakuntza berezia antolatu izana, joan den martxoan,
ahuntz hazle eta bilakatu nahi luketenei haragiaren baloratzen
irakasteko: kalitatezko haragia
ezagutzen ikasi eta komertzio
iraunkor bat sortzea zen programa. Hazleen taldea ere pitika haragia saltzeko laguntza sare bat
osatzen ari da, Duhauk dioenez:
«Instalatzen ari direnek edo besteek zailtasunak zituzten. Hamar

«Hazleak hilabetean
behin elkartzen gara,
eta, arazoak ditugularik,
badugu momentu bat
horiek aipatzeko»
«Nire instalazioari
pentsatzean, banekien
Pirinioetakoak nahi
nituela ukan; eskuz jetzi,
eta nihaurrek dena saldu»
Joana Parot
Uztaritzeko Apalaga etxaldeko ahuntz
hazlea

Donibane Lohizunen gasnak ontzen dituen Beñat Fromager da
hazleak eta sukaldariak harremanetan ezarri dituena. Igandean antolatua den Pirinioetako ahuntzaren bestan, bost sukaldarik pitika
haragia prestatu eta dastaraziko
dute; hala, sukaldari lanetan ariko
dira Mathieu Moity, Cedric Marinello, Antoine Chepy, Olivier
Henry eta Aurelien Largeau.
Helburu bikoitza du bestaren
lehen aldiak, Parotek zehaztu
duenez: «Bezeroek jakin dezaten
hemengo arraza bat badela ahuntzetan, eta geroari pentsatuz, instalatzen direnei pentsatuz, erakusteko haragia edo gasna egiten
badute jendea izanen dela erosteko, ez direla beldurtu behar».
Arraza ezagutzen ez dutenentzat,
parada izanen da ohartzeko Pirinioetako ahuntzek ere xarma berezia dutela. Hazleen taldean, gainera, ez dira denak laborariak;
batzuek plazeragatik soilik hazten dituzte ahuntzak.
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PIRINIOETAKO
AHUNTZAREN BESTA
Pirinioetako ahuntzaren bestaren
lehen aldia antolatu du Euskal
Herriko Pirinioetako ahuntz hazleen taldeak, Donibane Lohizuneko
herriaren partaidetzarekin, merkatu estalian. Heldu den igandean
izanen da. Honako egitarau hau
egonen da.
Ahuntz erakustaldia.
Merkatua. Hazleen produktuen
salmenta eginen dute (gasna eta
saboiak). Horrez gain, pitika
haragiaren dastatzea, tokiko
sukaldariek han bertan
prestaturik:
b Donibane-Lohizuneko Zoko
Moko ostatuko Mathieu
Moity.
b Donibane-Lohizuneko
Basque ostatuko Cedric
Marinello.
b Urrunñako Arotzenia elkarte ostatuko Antoine Chepy.
b Bidarteko Ezkia ostatuko Olivier
Henry.
b Biarritzeko Hotel du Palais ostatuko Aurelien Largeau.
Musikariak.
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Iritzia

HEMEROTEKA

Telebista utz,
bizioren bat pitz
Bea Salaberri
‘Argia’ (2022-5-8)
bbb Maskarak mokotik atera di-

tugunetik eta denetan sar gaitezkeenetik gure buruak eskaneatu
gabe, gauzak aldatu dira. Egiazki.
Ez gara hereneguneko bizimoldera itzuli, ez, ez baita sekulan berriz
ordukora itzultzerik izanen.
Alta. Bisaiak aldatu dira. Usainak
ere. Eta usaiak.
Horretaz bada testigu bat: Facebook eta Netflixen aztaparretatik
libratzen ari gara, hala dirudi
behintzat. Azken asteetan azaldu
baita bi enpresa horiek, besteak
beste, gibelera ari direla.
Beheiti omen doa afera, Argiako zutabe hauetan bertan, beste
batzuek nik baino anitzez hobeki
azaldu dute nondik norakoa. Batetik harpidetza kopurua gutxitu
omen zaie, ez bakarrik adibidez
Netflixek Errusiako harpidetzak
eteteko hautua egin duelako, beste hainbat kide galdu baitituzte,
segur aski konfinatze sasoien bu-
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kaerari zor. Bestetik, burtsan galera handiak izan dituzte, kapitalak
ihes egiten baitu, hau da akziodunek nahiago dutela haien dirutza
berreskuratu beste zenbait aferatan inbertitzeko, behar bada proposatuko diguten produktu berri
baten ekoizteko, gure burmuin zati
eskuragarriei eskaintzeko. Kapitalaren bideak horrelakoxeak dira,
zer eginen diogu ba? Nehon eta
deusetan akzio txiki bakarra sekulan ukan ez dugunek, hasteko,
deus.
Sare sozialen beherakada senditzen zen lehenagotik, pertsonalki 2020az geroztik gero eta gibelapen handiagoa hartu dut. Alta,
nork erranen zuen holakorik niregandik? Arrazoi anitz banituen.
Bata orduan jasotzen genuen informazio oldearengatik, bestea
kalapita lekuak bilakatuak baitziren, azkenik eta sustut, Santi Leonek Twitter utzi zuelako eta ondorioz poesia kotsiaz pribatu gintuen
horrek.
Orain Netflixen aldi da, gainbehera jasaten omen du. Eta ene begiek ez dute negar handirik isuriko
horregatik, ez baitakit zer den. Azken hiruzpalau urteetan sekulako
arrakasta zuen nahierako telebista
zerbitzuak, eta ondorio hau ez dut
ateratzen inongo ikerlanetako da-

Pertsona bat Netflixen moduko plataforma bati so. BERRIA

tuen irakurketatik, konklusio horretara heltzeko aski baitut entzutea kafe tenoreko elkarrizketen
nondik norakoa, barra izkinakoak

ala bulego ziloetakoak. Prezio miserable batengatik, omen, telebista zerbitzu erraldoia eskaintzen du
Netflixek eta konkurrenteen alde-

an zerbitzu anitzez hobea. Disneyk baino. Canal-ek baino. Warnerek baino. Diotenez, ikaragarria eta
iraultzailea da, ohiko telebista kateetan eskaintzen diren programa
mediokreei alternatiba paregabea. Katalogoa erraldoia dela,
hala diote lankideek, gauak eta
gauak iragaitekoa, zurrunbilotan,
ehunka serie desberdin, denak liluragarri eta originalak, eta denak
hain berdintsuak, irudikaa ezina
dela diote, argi urdinak kaptaturik,
batetik bestera, bizi osoa iragan
daitekeela, zerbait ikusten, zernahi, gaur bata, bihar bestea, hala
kondatzen didate. Hori dela libertatea, bizia eta sosa nahi den horretan gastatzea, nahi denari beha.
Baiki, on dagiela, zeren ulergaitza baita hori dena telebistari begira, hautuz nahiz bortxaz, hilabetean gehienik ere hiruzpalau oren
besterik iragaiten ez ditugunontzat.
Azken finean, bada esperantza,
badirudi jendeak atxeman duela
zeregin hoberik. Izan ere, ez dira
eskas: liburu bat erostea, larrua jotzea, txurro multzoan gaindi xokoleta beroa nola hedatzen den begiratzea, jasmina kimatzea, apirileko Biarritzeko portu zaharreko
urak probatzea… Telebista utz eta
bizio zenbait piztea, hots.

«Hasieran, oso hotza izan zen.
‘Histeriko’ edo ‘zoro’
deitzen gintuzten. Justifikatu
behar dugu biktima onak
garela; gu epaitzen gaituzte»

Irudia b Senpere

Nora Arbelbide
BERRIAko kazetari ohia

481.000
ESKUALDEAK BIARRITZ BALLETI EMAN LAGUNTZA, EUROTAN
Akitania-Berria eskualdeak azken diru laguntza banaketen berri ematerakoan, jakinarazi du 481.000 euroko laguntza eman diola Biarritzeko
ballet konpainiari 2022rako, «bere egitasmo artistikoen eta kulturalaren
aitzina eramateko».

Lantegiak enpresa elkartea AHT
egitasmo berriaren kontra agertu da
BAIONA b Ipar Euskal Herriko hirurogei bat enpresa biltzen dituen

Aspaldiko arrakasta Herri Urratsentzat
Milaka jende bildu zituen Herri Urratsek Senpereko aintziraren inguruan, joan den igandean —irudian—. Aspaldian ezagutu ez zuen arrakasta ukan zuen Ipar Euskal Herriko ikastolen sostengu bestak. «Mobilizazio nazional oso indartsua izan da. Haluzinagarria izan da; ez daukagu hitzik! Itzuli gara 1990eko hamarkadan ospatzen zen Herri Urrats masibo horretara!», laburbildu zuen Koldo Rodriguez antolatzaileak. Besta eguna ez ezik,
protesta eguna ere izan da: azterketak euskaraz egitea aldarrikatzeko. GUILLAUME FAUVEAU

Lantegiak elkarteak jakinarazi du Akitania-Berria eskualdeak bultzatu Abiadura Handiko Trenbide berriaren kontra dela. «Lantegiak elkartearen barruan bildutako Euskal Herriko enpresaburuak AHT berri bat sortzearen aurka gaude. Hala, bat egiten dugu Euskal Hirigune
Elkargoko hautetsien iritziarekin», erran du bere agirian.

%

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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Biriatu b Bertso saioa

‘Harri Salda’ #78. Gomitak: Aitzol
Urkiza (Saia Goait taldea); Doriane
Billard eta Andrea Pebet (Oreka
zirkua); eta Asier Guridi euskal
preso ohi eta iheslaria.
Hitzaldia. Beñi Agirrek Irisarrin
emana: Nafarroako erresumaren
sortze, loratze eta lausotzea.

Arzallus, Egaña, Lujanbio eta Txoperena, Biriatun
«Puntako bertso saioa» antolatu du Biriatuko ikastolak, bihar, 17:30ean, plazan (euria balitz, elizan). Maddalen eta Amets Arzallus, Andoni Egaña,
Maialen Lujanbio —azken hirurak, irudian, Tolosan (Gipuzkoa), 2021ean— eta Maddi Ane Txoperena ariko dira bertsotan. Saioaren ondotik, etxeko
pintxoak eta edariak izanen dira. Duela zazpi urte sortu zen Biriatuko ikastola, bost ikaslerekin. Gaur egun, 21 ikasle ditu, eta egoitza hertsia bilakatua
zaio. Euskarazko ekitaldia izateaz gain, bertso saioak egitasmoan laguntzeko balioko du. Sartzea 10 euroan da, eta urririk haurrentzat. JON MIRANDA

Bihar:
09:30. Kultur tartean: Nahia Garat
argazkilariaren erakusketa eta Ziburuko euskarazko liburu azoka.
12:00. Eguerdiko gomita.
Etzi:
15:00. Errugbia zuzenean:
Donibane Lohizune-Roazhon.

KANBO Mixel Labeguerie, Egun-

MUSIKA
BAIONA Txistu alardea.
b Bihar, 10:30etik goiti, karriketan

eta Jacques Portes plazan.
DONAPALEU Odeik Terapia lana

aurkeztuko du kontzertuan. Ondotik, AS04.
b Gaur, 20:00etarik goiti, Aldaka
gaztetxean.
DONAPALEU Otxalde eta Zortzi

taldeen kontzertuak, Irulegiko Irratiaren alde. Sartzea, 12 euro.
b Bihar, 20:30ean, Saint Louis
gelan.
HAZPARNE Michel Etxeberri, Peio

Ospital, Pauline & Juliette, PierPaul Berzaitz. Sartzea, 15 euro.
b Igandean, 16:00etan, Berria
trinketean.
IRISARRI Xabi Hayet, Trico, The

Guilty Pleasures. Prezio librean.
b Bihar, 20:00etan, Gure
Doian.

LARZABALE-ARROZE-ZIBITZE

Haira, Txost!, Mairu. Sartzea, 10
euro.
b Gaur, 20:00etan,
Pagolateian.

BERTSOLARITZA
BIRIATU Biriatuko ikastolaren al-

deko bertso saioa, ondoko bertsolariekin: Maddalen Arzallus,
Amets Arzallus, Andoni Egaña,
Maialen Lujanbio, Maddi Ane Txoperena.
b Bihar, 17:30ean, plazan (euria
balitz, elizan).

dikatuaren sostenguz: Kakolak,
J Martina, Fizt & Furiuz.
b Arrats honetan, Goxoki
gaztetxean.

ARMENDARITZE Saga ikastola,

Pantzo Hirigarairen antzezlana,
Garazi eta Munhoa ikastoletako
burasoek emanik. Sartzeak: 10
euro helduentzat; 5 euro 12-17 urte
bitartekoentzat. Lehenago, ostatua eta taloak. Arberoa ikastolak
antolaturik.
b Gaur, 20:30ean, herriko gelan.
UZTARITZE Bonbon Beltz taldea-

ren Harriminak antzezlana.
Sartzea, 5 euro.
b Bihar, 18:00etan, Lapurdi gelan.

HENDAIA II. Señora sariketa, on-

ZIBURU Huts Teatroaren Atzerrian

doko bertsolariekin: Josune Aramanedi Perez, Amaia Iturriotz
Etxaniz, Irati Alcantarilla
Urdanpilleta, Aner Euzkitze, Paule
Loizaga Legarra, Ekhiñe
Zapiain Arlegi. Sartzea,
8 euro.
b Bihar, 17:00etan, Enbata
gaztetxean.

lurra garratz antzezlana. Sartzeak,
10 edo 5 euro. Urririk langabe eta
RSAdunentzat
b Gaur, 20:00etan, erabilera
anitzeko gunean.

SENPERE Haizea dator saioa, GaITSASU Gasteizko Etxebizitza sin-

ANTZERKIA

rikoitz Agirre, Daia Harluxet, Irantzu Idoate, Ibai Lekuona, Haira Aizpurua eta Kerman Diaz bertsolariekin.
b Gaur, 19:00etan,
Larraldean.

BESTELAKOAK
BAIONA Jean-Louis Davant eta

Roldan Jurio Baskoniako Notiziak
(Maiatz, 2022) Davanten liburuaz
mintzatuko dira.
b Gaur, 18:00etan, Eusko
Ikaskuntzan.
BAIONA Oreka zirkuaren zirku

festibala:

- Euskal Zirku Kabareta; Ixtakloken
kontzertua; Dj Set.
b Gaur, 20:00etan,
Mousserolleseko xapitoan.
- Bisous pour Mamie; Djuggledy;
eszena idekia; Punchline; Fire
Fingers; Dj Set.
b Bihar, 16:00etarik goiti,
Mousserolleseko xapitoan.
- Ikastaldiak; Holiday on delay;
Djuggledy; Bisous pour Mamie.
b Igandean, 11:00etarik goiti,
Mousserolleseko xapitoan.
HAZPARNE Dantzari Ttiki.
b Bihar, 10:00etarik goiti, desfilea

karriketan eta emanaldi nagusia
errebotean.

sentia ikusgarria: kantua, musika,
dantza, bertsoak, lekukotasun bideoak. Sartzeak, 12 euro,
bertan.
b Bihar, 20:30ean eta igandean,
17:00etan, eskubaloi
kiroldegian.
LIGI-ATHEREI Zuberoako haur

kantu txapelketa.
b Igandean, 14:00etan, plazan
(euria balitz, herriko gelan).

@
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Iñaki Etxeleku Kanbo

Mixel Labegueriren heriotzaren
berrogeigarren urtemugakari,
2020an egitekoa zuten Egunsentia
dantza, kantu, bertso eta lekukotasun bideoaren emanaldia. Pandemiagatik, bi urtez gibelatu du
Latsarria elkarte antolatzaileak.
Gerard Larrondo (Angelu, 1961)
Latsarria elkarteko presidentea da.
Bihar (20:30) eta etzi (17:00) emanen dute Kanbon, kiroldegian.
Latsarria elkartea, zer da?
Kide guziak elkarte munduan ibili gara luzaz, haurrek dantza edo
errugbia egiten zutenean. Haurrak handiturik, ez genuen etxean egoteko gogorik eta erabaki
genuen elkarte baten sortzea kultura helburu batekin. Kultura
ikuspegi zabalean; ez elite batentzat, baina egun guzitakoari loturik. Kontzertuak egin ditugun gisan, sagarnotegi bazkariak ere
antolatu ditugu herritarrentzat.
Kanbori euskal izpiritu bat berriz
emateko, gure hein xumean.
Guziz euskalduna zen herri bat
egon baita, Kanbo, berriki arte?
Gazteria euskaldun biziki ederra
bada Kanbon, dinamikoa, borrokatzen dena. Zoritxarrez, ez dena
gehiengoan gaur egun. Nahitaez,
adin batetik bestera ez ditugu denek gauza berak egiten. Bizkitartean, elkar atzematen dugu gertakari batzuetan.
Berezitasun bat badu Kanbok:
gaineko auzoa eta beherekoa.
Aldea soziologikoa zen. Kanbo gaina medikuena eta arta etxeetako
egoiliarrena zen; beherekoa nagusiki laboraria zen; larriki erranda.
Talka soziologiko horretan, politika ere nahasi zen. Labegueriren
garaian, eta ondotik ere bai, hauteskunde bero-beroak izan dira.
Zertarik jin zitzaizuen Egunsentia ikusgarriaren ideia?
Kanboko Jeikadi dantza taldean
ibili gara batzuk. Duela hamabost

herriko etxeko batzuk, abertzale
seme-alabak... Labeguerieren
bizi bilakaera ikusirik, kasu egin
behar zen zer hitz baliatzen zen.
Gai minbera izan da Kanbon.
Labegueriek hartu bide politikoarengatik?
Hori da. Kultura mailan denak

SOLASEAN

«Labeguerieren bizi
bilakaera ikusirik, kasu
egin behar zen zer hitz
baliatzen zen. Gai
minbera da Kanbon»

I.E.

«Labeguerie gizon
isildua da Kanbon;
aski harrigarria da»
Gerard Larrondo b Kanboko Latsarri elkarteko burua
Mixel Labeguerie herriko semearen bizia oinarri duen ‘Egunsentia’
ikusgarria aurkeztuko du Latsarri elkarteak bihar eta etzi, Kanboko
kiroldegian. Dantza, bertsoa, kantua eta lekukoak bildu ditu.
bat urte, kaskaroten urtebetetzea
izan zen, eta Jeikadi taldea jada
utzia zuten lagun batzuk berriz
oholtza gainera igan ziren. Gu
barne. Egin nuen: ‘Zer pena jende
horrek ez baitu paradarik taula
gainerat berriz agertzeko’. Latsa-

rria elkartea 2016an sortu genuen, jende horrekin egitasmo
honen muntatzeko. Proposatu
genielarik, ikaragarriko harrera
ukan genuen.
Ez duzue nahi Labeguerieren
omenaldia izatea. Zergatik?

Ez da omenaldia. Zuberotarrek
egiten duten bezala [pastoralekin], pertsonaia bat aitzinera
ekartzea da ideia. Eta herriko jendearen jakin-mina piztea. Dantzari, kantarien hamarretarik bederatzi kanboarrak dira. Badira

ados gara errateko aitzindari izan
zela. Politikan, arrunt hastapen
abertzale baten ondotik, beste bide batean lerrokatu zen. Bada
oraino erresumin zenbait. Gizon
isildua da Kanbon; aski harrigarria da.
Lekukotasunak agertuko dira
emanaldian?
Bada dantza, kantua, bertsoa,
txistua. Labegueriek gehien maite zituen adierazpideak dira. Bertsoak biziki maite zituen, txistua
jotzen zuen, kantuak egiten eta
lehenetan izan zen kantu batzuk
zortziko moldean ezartzen dantzatzeko. Hiru gai aipatuko dira
ikusgarrian: kultura, politika eta
Labeguerie kanboarra. Gai bakoitza abiatuko da lekukotasun batekin. Pertsona bera berriz jinen
da bertsoen gaia ematera. Bertsolariak lekukoak izanen dira:
Maddi Sarasua eta Oier Urreizti.
Labegueriren kantuekin asmatuak dira dantzak?
Bai, musika moldaketak eginez.
1960ko hamarkadako kantuak
mota bertsukoak dira maiz; beraz, erneago egin ditugu. Baina
kantuak ezagun dira. Pascal Lazkanok eta Amadeo Txoperenak
—Jeikadiko dantza irakasle historikoa— egin dizkigute dantzak.
Abesbatza buru Olivia Iparragerre izan dugu. Musika Patxi Bridierrek moldatu du.

