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Joanes Etxebarria 

Hego Euskal Herrian Abiadura
Handiko Trenbidea (AHT) eraiki-
tzen ari diren momentu berean,
euskal y-rekin lotura ziurtatuko
lukeen pareko trenbiderik ez da
oraino begibistan ageri Ipar Eus-
kal Herrian. Astelehenean, Doni-
bane Garazin, euroeskualdearen
biltzar nagusia kari, Alain Rousset
Akitania Berriko presidentea da-
mu zen «proiektu hori ontsa ai-
tzinatzen dela alde espainolean,
ez hain ontsa alde frantsesean».
Bere ondoan zituen Nafarroako
Gobernuko lehendakari Maria
Txibite eta Iñigo Urkullu Eusko
Jaurlaritzako lehendakaria. Ur-
kulluk «engaiamenduen erres-
petuaz» gutun bidez galdezkatu
du Emmanuel Macron Frantziako
Errepublikako presidentea. 
AHTaren aldeko buruzagi ins-

tituzional horiek agerraldiak bi-
derkatzen dituzte azken aldian;
bereziki, Frantziako Azpiegituren
Orientabiderako Kontseiluak ur-
tarrilean plazaratu zuen txoste-
naz kezkaturik. Urkulluk astele-
henean salatu zuen Bordele eta
Akize (Okzitania) arteko AHTa

2042rako eraikitzea aipatu duela
kontseiluak eta, aldiz, Akize eta
Hendaia artekoa ez duela aipatu
ere egin. Jaurlaritzako buruak
behin eta berriz oroitarazi du eus-
kal Y-arekin lotura egitea 2030.
urterako pentsatua z ela.

Instituzioetako iritziak
Asteleheneko euroeskualdeko
biltzar nagusiak bazuen erantzun
baten egite: iragan abenduaren
17an Irunen (Gipuzkoa) hiru au-
zapez elkarrekin agertu ziren
oraingo trenbideak moderniza-
tzeko eta AHTa bazter uzteko es-

katzeko. Zehazki, Jose Antonio
Santano, Jean Rene Etxegarai eta
Pierre Hurmic, Irungo, Baionako
eta Bordeleko auzapezen deial-
dian irakur daiteke AHTaren
proiektua ez dela «sinesgarria»,
eta gaur egun dauden trenbideen
modernizatzeaz ikerketa bat gal-
detu dute. Deialdiarekin bat egin
dute, geroztik, Ipar Euskal Herri-
ko 250 euskal hautetsik, eta ho-
rietan 42 auzapez dira. 
Akitania Berriak eta Departa-

menduak AHTaren obretarako
aitzinkontuak bozkatu bazituz-
ten ere, Euskal Elkargoan gehien-
goak xedea diruz laguntzearen
kontra bozkatu zuen iragan urte-
ko abenduko bilkuran. 

Ekonomia, ekologia
Ikerketa independente baten es-
kakizunak hautetsi anitzen sina-
durak bildu ditu, AHT proiektua
finantzatzeko, partez bederen,
zerga gehigarrietan eginen baili-
tzateke. Ingurumenaren aldeko
Cade elkarteak aurkeztu txosten
batean esplikatu du hiru zerga
goratuko lituzketela AHTren fi-
nantza beharrak asetzeko: enpre-
sentzat lekuko zerga komertziala,

partikular eta enpresen-
tzat ekipamendu zerga
berezia, eta turistentzat
egonaldi zergaren gora-
kada. 
Bizi mugimenduak,

joan den otsailaren 8an, Departa-
menduak Baionan duen egoitza
aitzinean, zerga berria salatu
zuen: «AHTak zerga berria eka-
rriko du geltokitik ordu bat baino
gutiagora diren herrietako bizila-
gun guztientzat». Iragan astele-
henean, berriz, Donibane Garazi-
ko herriko etxe aitzinean elkartu
ziren Biziko militanteak, han bil-
duak zien euroeskualdeko buru-
zagi instituzionalei Ipar Euskal
Herria «errespetatzea» exijitze-
ko, «antiekologikoa, ekonomi-
koki eta sozialki arriskutsua» den
proiektua bazter utziz.

AHTaren alde
eta kontrako
presioak gora 
EAEko, Akitania Berriko eta Nafarroako
buruzagiek AHT xedea defendatu zuten
Donibane Garazin, astelehenean bProiektu
horren kontrako hautetsi anitz dira 

Maria Txibite, Alain Rousset eta Iñigo Urkullu, Donibane Garaziko herriko etxean, astelehenean. GUILLAUME FAUVEAU

J.E. 

Cade ingurumenaren aldeko el-
kartea lehen lerroan izan da beti
AHTaren kontrako borrokan.
Victor Pachon haren eleduna da. 
Zer eragin du hautetsiek Irungo

deialdiarekin bat egiteak?

Guri iduri zaigu momentu inte-

resgarria dela guretzat, hiru ele-

mentuk bat egiten dutelako: bate-

tik, Irungo deialdiarekin bat egi-

ten duten 531 hautetsi dira, eta ez

da guti! Bestalde, egungo trenbi-

deak modernizatzeko nahia mar-

katuagoa da, eta Frantziako Az-

piegituren Orientabiderako Kon-

tseiluak antzeko iritzia emana du,

proiektu handiak baztertuz. Az-

kenik, bada hautetsi kopuru han-

di bat konturatzen ari dena [AH-

Taren] finantza azpijokoa zein den

eta zer kostatuko zaien. Charente

eskualdetik [Okzitania] Landeta-

ko ekialderaino badira jendeak

uste zutenak arrunt aferatik apar-

te zirela, eta ohartu dira pagatu be-

harko dutela, zergen bidez, eta in-

teresgarria iduri zaigu. Puntuak

markatzen ari gara, baina argi da

gibel egiten ahal genukeela. Dena

den, Irungo deialdia baliatzen du-

gu ikerketa independente bat es-

katzeko trenbideen modernizatze-

az, eta Europara ere igorri dugu.

Parean, AHTaren aldekoak, pre-

sio politikoa egiten ari dira.

Errabiatuak dira haien finantza
azpijokoa arriskuan izan daiteke-
elako. Zainetan dira, eta guretzat
zinez berri ona da. Erran nahi du
hitzeman zitzaizkien finantza itu-
rriak ez ukaitearen beldur direla,
eta egia da, gaur egun ez baitira
hain seguruak. Iritzi publikoa al-
datu zen manifestaldi handiekin,
Euskal Elkargoko hautetsiek fi-

nantzaz bozkatu zutenarekin
[AHT proiektua diruz laguntzea-
ren kontra bozkatu zuen gehien-
goak, iazko abenduan], eta orain
Irungo deialdiarekin argi da zen-
tzu onera goazela. Baina ez dugu
garaipenaz espanturik egiten. 
Astelehenean Donibane Gara-

zin bildu ziren euroeskualdeko

agintariak, AHTaren aldekoak.

Gordezka, Donibane Garazin bil-
tzar nagusi bat egitea hiruzpalau-
ren artean, zoragarria da!... Bizik
egin duen protestak hori argitan
ezarri du, eta hori ere positiboa da. 
Frantziak proiektua atzeratu du,

baina bazter utz lezake?

2040. urtera arte atzeratu du, bai-
na erraten du urratsez urrats egin
nahi duela: Bordele-Tolosa lehe-
nik, Bordele-Akize gero. Baina
Bordele-Akize zinez atzeratua da
eta horrek min egiten die. 
AHTaren kontrako mobilizazio-

ak segitzen du, halere?

Paradoxikoa da, jendeak uste
duelako irabazi dugula, eta, 
beraz, aski motelak dira. Dena
den, mobilizazioak pentsatuak
ditugu. Apirilaren 15ean Hego
Euskal Herriko AHTaren oposi-
zioko kide batzuekin elkartuko
gara Biriatuko frontoian, proiek-
tu horren kontra haiek 30 eta guk
31 urte borrokan daramagula
markatzeko. 

«Puntuak
markatzen ari
gara, baina argi
da gibel egiten
ahal genukeela»

Victor Pachon 
Cade elkarteko bozeramailea

J.
E
.

Jaurlaritzako lehendakariak
behin eta berriz oroitarazi du
‘euskal Y’-arekin lotura egitea
2030. urterako pentsatua zela
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Iñaki Etxeleku Hendaia

Zama trenen zerbitzuan lan egi-

ten du Jerome Taillarik, SNCF

konpainiaren Hendaiako gelto-

kian. CGTko sindikalista da aspal-

dian, eta Frantziako Gobernuak

erretreta adina 64 urtera pasaraz-

teko erreformaren kontrako mo-

bilizazioa ez du lehenbizikoa.

Greba jarraikian eta mobilizazio-

en emendatzean sinesten du.

Aste honetako ekintzen artetik

eta atzoko mobilizazio egun na-

gusia baino lehen mintzatu da

Teillari. Manifestaldi eta greba

deialdiak aste batetik bestera egin

ditu sindikatu arteko taldeak 

—zortzi langile sindikatu eta ikas-

le sindikatuak—, eta ez eguneroko

greba eta ekintzen egiteko. Aspal-

diko partez sindikatu gehien bil-

tzen dituen taldea izateak espli-

katzen duela uste du Teillarik:

«Sindikatu arteko taldea zabala-

goa denean, alabaina borrokara-

ko kultura handiago duten sindi-

katuak badira beste batzuen alde-

an. Beraz, denak ados jartzeko,

hautsi-mautsiak egin behar

dira». Martxo hastapena arte

hala izan da, greba jarraikiak egi-

teko lehenbiziko deiak jin diren

arte. 

Bizkitartean, Teillariri bistakoa

zaio hainbeste sindikatu elkartze-

ak munta handia izan duela aldi

honetan: «Argi da gaur egun ba-

tasuna biziki inportantea dela

eginahala jende karrikara atera-

razteko». CGTko kideak dioenez,

bazuen kasik 30 urte ez zela hala-

korik gertatu. «1995etik ez zen

ikusi hainbeste jende karrikan; ez

dut uste 1995ean hiru milioi eta

erdi atera zirenik karrikara». 

Ipar Euskal Herrian sindikatu

arteko taldean batzuek LAB erre-

fusatzen dute. «Damugarri» zaio

Teillariri. CGTko kide gisa badu

urteak beste kide batzuekin en-

tseatzen direla bazterketa horren

geldiaraztera. «Langile interna-

zionalistak gara, eta ez dugu ba-

turik baizik irabaziko».

Trenbideetakoen ardura
Martxoaren 7tik goiti, CGTko

trenbide langileek mugimendua

indartzea erabaki zuten, greba ja-

rraikian sartuz. Erabakiak ondo-

rioak baditu langile bakoitzaren-

tzat, greba egiten denean saritik

dirua galtzen baita laster.

Bakoitzak eginahala sos guti

galtzeko estrategia plantan eman

dutela esplikatu du Teillarik:

«Antolatzen gara ahal bezainbat

produkzioa gelditzeko, ekono-

mia blokeatzeko —horrek baitu

eragina—, ahal bezain diru gutie-

na galduz». Bakoitzak bere al-

dian, bizpahiru oreneko lanuzte-

ak eginez lortzen dute. Funtsean,

Teillari ohartu da CGT ez dela sin-

dikatu bakarra gelditzeen alde dei

egin duena. «CFDTk ere dei egin

du Frantzia gelditzera. Uste dut

lehen aldia dela halakorik entzu-

ten diedala; horra arte ez ziren ba-

tere ekonomiaren blokeatze es-

trategia batean». 

Greba, borrokarako tresna

gisa, trenbideetako langileen,

hondakin biltzaileen eta energia

alorreko langileen gain utzia dela

diote anitzek. Teillarik dio gauza

bera bizi izan zutela 2019an, pun-

tukako erretreta erreformaren

kontrako mugimenduarekin.

«SNCF konpainiak ezagutu duen

historiako grebarik handiena

egin genuen: 55 egunekoa; bi hi-

labetez kasik, lansaririk gabe».

Doi bat bakarrik gelditu ziren.

Baina sindikatu kultura azkarra

bada oraino trenbideetan. «Be-

launaldiz belaunaldi transmiti-

tzen da sindikatu eta langile kul-

tura hori; ez da baitezpada beti

hala beste enpresa batzuetan». 

Dena den, Teillarik erran du ez

dela hauturik: «Uzten ahal ote di-

tugu langileentzat hain atzera-

koiak diren legeak pasatzera deus

egin gabe? Norbait uretan itotzen

bada, zuk igerika baldin badaki-

zu, ez diozu erranen igerika ez da-

kien ondokoari bera joan dadin

bila». Borrokan usaia eta antola-

kuntza badutenez, argi du beren

ardura dela, «nahiz denek bezala

trenbide langileek ere inflazioa

pairatzen duten eta lansariak ez

diren maila berean igotzen». 

Ez da erraz, langile mundua za-

partatua izan baita, bereziki lan-

gileak lehian jartzen dituen nor-

banako lan sistema bategatik,

CGTkoak adierazi duenez: «Zer-

nahi azpitratatzaile badira. Mila-

ka langileko produkzio unitate

biziki handirik ez da gehiago.

Dassault bezalakoek ere azpitra-

tatzaile eta artekako langileekin

lan egiten dute. Eta horiek ez dute

grebarik egiten; bestela, ondoko

astean lanik gabe geldituko

dira». Beraz, Teillarik dio ez dela

hauturik: «Herritarrak sumin-

duak dira karrikan diren 3,5 mi-

lioi jende entzuten ez dituen go-

bernu horren kontra. Kontrakoa:

gobernua probokazioan aritu da,

eta herritarrak antzara ferratzera

bidali ditu erreforma 49.3 artiku-

lua bidez pasaraziz. Aste hau era-

bakigarria da».

Greba kutxa
Greba egitera engaiatu diren lan-

gileen sostenguz, ez da hainbeste

zabaldu orain arte greba kutxa-

ren antolatzea. Frantziako Esta-

tuan CGT sindikatuko komuni-

kazio taldeak badu bat zabaldurik

azken urteetan. Ipar Euskal He-

rriko greba kutxa bat abiatzekoa

dute trenbideetako langileek on-

doko egunetan. «Sindikatua izan

ala ez, trenbide langile grebalari

guzientzat izanen da».

Kutxa beharrezkoa ikusten du

Teillarik, «ahal bezainbat iraute-

ko». Bizkitartean, ez du denen

mobilizazioa ekidin behar, dioe-

nez: «Greba kutxa ez da bilakatu

behar besteen bidez greba egiteko

molde bat: sosa eman, baina etxe-

an egonez». Mobilizazioan parte

hartzeko aukera anitz badirela

erran du: goizean goizeko ekin-

tzak, asteburuetako manifestal-

diak. «Batzuek oporrak hartzen

dituzte mobilizazioetara jiteko».

Mobilizazioen harat-honatak

Badu kasik bi hilabete Frantziako Gobernuaren erretreta erreformaren kontrako
mobilizazioa hasia dela b Trenbide langile Jerome Teillarik aste erabakigarria dela uste du

Erretreten erreformaren kontrako lehen manifestazio handia, urtarrilaren 31n, Baionan. GUILLAUME FAUVEAU

«Argi da gaur egun
batasuna biziki
inportantea dela
eginahala jende
karrikara aterarazteko»

«Probokazioan aritu da
gobernua, eta legea 
49.3 bidez pasaraziz
herritarrak antzara
ferratzera bidali ditu»
Jerome Teillari
CGTko trenbide langilea Hendaian
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Harpeak

Iñaki Etxeleku Baiona

E
uskal Herriko zor-
tzi harpe ezagun
biltzen ditu Lur-
pea elkarteak. Bat
Bizkaikoa da, bi
Gipuzkoakoak,

hiru Nafarroakoak, bat Lapurdi-
koa eta beste bat Baxenabarre-
koa. Mugarik gabeko lurpea lelo-
arekin, harpe horien ezagutaraz-
tea dute helburu elkarlanetik.
Aurten, hamahirugarren aldikoz
antolatu dute Koben Eguna.
Bihar eta etzi iraganen da. Zortzi

leizeak bisitatzen ahalko dira,
merke. 
2008an sortu zuten Lurpea 

elkartea, eta zuzendaritza itzulika-
tuz hartzen dute zortzi koba, koba-
zulo, harpe edo leizetako ardura-
dunek. Aurten, Lekunberri (Nafa-
rroa) ondoko Astizko Mendukilo-
ren aldi da. Mendukiloko anima-
tzaile Amaia Govillarek esplikatu
du Lurpea sortu zutela «sare bat
sortzeagatik eta elkarlanean ibil-
tzeko». Govillarrek dio guti direla
bisitariei irekiak diren harpeak, eta
badutela haien berri jakinarazteko
beharra Euskal Herri osoan. «Ko-

ba turistikoak ugariak ez direnez,
elkarlanean egiten badugu indarra
lortzen dugu eta aberastasuna in-
formazio aldetik». 
Elkartea sortu aitzin, Mendukilo

sartu zen harremanean Oñatiko
(Gipuzkoa) Arrikurutzekin. Biak
ere momentu bertsuan ireki zituz-
ten: Astizkoa 2005ean, Oñatikoa
2006an. Euskal Herri guzira zabal-
du da sarea geroztik, eta 2020an
Turinea ibilbide turistikoen web-
guneak ibilbiderik onenaren saria
eman zien Lurpeakoei. «Ibilbide-
rik onena izendatu zuten Euskal
Herriko koben ibilbidea», erran du

Bizkaitik Baxenabarrera, zortzi harpek osatzen dute Lurpea elkartea. Harpeen edo Koben Eguna antolatu
dute hamahirugarren aldikoz, biharko eta etziko. Diotenez, euskal herritarrek berek guti baizik ez dituzte
ezagutzen bisita daitezkeen lurpe horiek. Horregatik, horien fama hedatu nahi dute asteburuan.

Harpeak ezagutarazteko eguna

Sarako leizeetako sartze nagusia, kanpotik ikusita. ARGITXU ARGIZAR
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Harpeak

Govillarrek. «Guretzat itzela izan
zen». 

Argitxu Axeritogarai komuni-
kazioaz arduratzen da Sarako lei-
zeetan. Urtean zehar harreman
erregularra dute harpeen artean,
eta egitasmoak ere badaramatzate
elkarrekin. Joan den urtean Gas-
teizko Monte Solidarios elkartea-
rekin muntatu elkarlana aipatu
du: «Isiltasuna entzuten izena
zuen. Dibertsitate funtzionala,
desgaitasun fisikoa eta ikusmene-
koa duten pertsonei ateak ireki
dizkiegu, haiek ere lurpeko ederta-
sun hori ezagut  dezaten».

Axeritogaraik baieztatu du Eus-
kal Herriko harpeek badutela fa-
matzeko beharra: «Sarako leizee-
tarik pasatzen dira bisitari anitz;
Zugarramurditik ere bai. Baina
Hegoaldean ez hainbeste; Ekain-
berri erreplika, adibidez, izugarri
interesgarria da, baina ez da hain-
beste jende joaten». Axeritogaraik
dio bisitari gehien duten leizeetan
ere «momentu goxo baten pasa-
tzera» datozen kanpoko bakan-
tzatiarrak direla anitz. «Ez dira le-
kuko jendeak jiten beren lur az-
pian dituzten gauzen ikustera». 

Harpeen ezaugarriak
Axeritogaraik uste du badela in-
formazio lana egiteko Euskal he-
rritarrei buruz, harpeetan zer ba-
den ohar daitezen: «Euskal Herri-
ko lur azpiek —seigarren konti-
nentea deitzen ditugunak—, abe-
rastasun handiak dituzte, eta ez
dira hain ezagunak». 

Xaretan berean —Sara, Zugarra-
murdi, Urdazubiko eremua—,
aberastasun horren ezaugarriak
oro dituztela dio: «Hiru kobazulo
ditugu lurralde ttipi batean, eta

arrunt desberdinak dira: Zugarra-
murdiko Sorginen leizeetan badu-
gu atal zabal bat eta naturagune
eder bat; Urdazubin konkresio zo-
ragarriak dira, erreka ttipi batekin
barnean; eta Sarako leizeena ura-
ren lana da, baina leize idorra da». 

Euskal Herriko harpe batetik
bestera gizakiak utzi mota orotako
markak ageri diela gehitu du:
«Historiaurreko aztarnak, pintu-
rak». Bisitarietan ere jakin-min
iturri franko dira. «Batzuek mito-
logiari lotu istorioak nahiago di-

tuzte; besteek, historia edo geolo-
gia. Lur azpian anitz gai badira».
Harpe horietan atzeman dira giza-
kiaren herexak,  eta aitzinekoen si-
nesteen hondarrak orain arte hel-
du dira. Izturitzen aurkitu musika
tresnak famatuak dira. Besteetan
oihartzun nagusia dutenak ze-
rrendatu ditu Axeritogaraik: «Sa-
rakoetan suharriak edo mozteko
tresnak badira. Urdazubin, tin-
duak murruan. Arrikurutzen le-
hoi burezur bat atzeman dute.
Ekainen tinduak badira denetan». 

Mitologiari lotu guneak direla
gogorarazi du Sarako animatzaile-
ak: «Istorio mitologikoak badira
leku horietan. Aralarren, Mendu-
kilon, herensuge bazen. Kaskoan

den kaperatik ateratzen omen zen,
baina leizetik jiten zen. Eta leizean
ikusten da buru bat bezala». Hala-
ber, Sarako leizeentzat erraten zen
etsaiaren edo deabruaren eskola
zela. Hain zuzen, sineste zaharrei
buruz, Joxe Migel Barandiaranek
Saran egin ikerketak aipatu ditu
Axeritogaraik: «Erraten zuen ba-
zela behigorri bat leizea atxikitzen
zuena. Lehengo behi hezurrak
atzemanak izan dira barnean. Ani-
malia horiek baziren historiaurre-
an, eta hortik jin da mitoa». 

Govillarrek erran du Astizko
harpeak berezitasunak badituela,
izenetik beretik hasiz: «Mendukilo
hitz elkartua da: mendi eta ukuilu
hitzenak. Arbasoek metal arotik
erabilitako lehenbiziko gela dau-
kagu hor». Kabalen aterpetzeko,
hots. Beste gela batzuk baditu bisita
daitezkeenak: «Espeleotemak ditu
berezitasun: kristalezko formazio
oso anitzak eta ugariak dira. Kon-
tserbazio itzela dute». Herensuge-
aren gela deitzen dutena, ilunta-
sun osoan da: «Jendea berrogei
metroko sakonerara ailegatzen da,
eta benetako katedral naturala
ikusten du: 60 metro luze eta 25
metro garai den gela. Hor sentitzen
dugu guztiak sortzen duena, nola
ur tantak poliki-poliki sartzen di-
ren.» Nafarroa Larraungo eta Le-
kunberriko herriko etxeek dute
deliberatzen Mendukilon, Plazaola
turismo etxearekin. 

Koben eguna
Lurpeako zortzi kobazuloentzat
sustapen egun inportantea da Ko-
ben Eguna. Bihar eta etzi, asteburu
guzian harpeak bisitatzen ahalko
dira merke, Axeritogaraik zehaztu
duenez: «Batzuek erdi prezioko
bisitak eskaintzen dituzte, eta bes-
te batzuek, urririk; tailerrak, era-
kusketak ere bai». Xehetasunak
Lurpea.eus-en kausi daitezke. 

Sariak ere jarri dituzte irabazgai;
hala nola Lekunberriko Ayestaran
Hotelean gau bat, goizeko askarie-
kin. Baita hamar bonu ere bertako
ekoizpenez osatu saskien irabaz-
teko. «Enbeia bultzatzeko da»,
erran du Axeritogaraik. 

Govillarrek uste du Euskal He-
rriko harpeen arteko elkarlana
agerian uzten duela asteburu ho-
netako egunak: «Erakusleiho
handi bat da. Euskal Herriko koba
guztiek bat egiten dugu».  

Sarako leize barneko gela bat, harrien forma naturalekin. ARGITXU ARGIZAR

Astizko (Nafarroa) Mendukilo harpe barneko kristal bat. MENDUKILO

LURPEA ELKARTEKO
ZORTZI HARPEAK 

Arrikurutz. (Oñati, Gipuzkoa). 
Ekainberri. (Zestoa, Gipuz-
koa).
Izturitze & Otsozelaia.
(Izturitze, Donamartiri). 
Mendukilo. (Astitz, Nafarroa).
Pozalagua. (Karrantza, Biz-
kaia).
Sara.
Urdazubi.
Zugarramurdi.

Aberastasun handiak
dituzte Euskal Herriko
lur azpiek —’seigarren
kontinentea’ —, eta 
ez dira hain ezagunak»
Argitxu Axeritogarai
Sarako leizeetako komunikazio
arduraduna

‘‘
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XIX. eta XX. mendeen arteko ‘Ziberouko
Egunaria’ digitalizatu dute osoki

BAIONA bEuskaltzaindiak, Sü Azia elkartearekin partaidetzan eta 

EEPren laguntzarekin, Zuberoan, 1887. urtetik 1914ra argitaratu zen

Armanak Üskaraedo Ziberouko Egunariaaldizkariaren ale guztiak
digitalizatu ditu. Denak kontsulta daitezke Euskaltzaindiaren Internet

atarian, eta laster, Sü Aziarenean. «Berrogei bat orrialdeko urtekari

horrek informazio ugari eskaintzen ditu garai hartaz, garai hartako

euskaldunen bizimoduez, gertakariez edo hitz egiteko moduez»,

erran dute Baionan egindako agerraldian. «Zuberera aberatsa erabil-

tzen zuten, eta oraingoa baino gutiago latinizatua». 

Atxilotuen sostengu elkarretaratzea, Hendaian, asteartean. GUILLAUME FAUVEAU

MARRAZKIRITZIA: ‘BIDASOALDEAN ANARTEAN’ Adur

R
ELEKETA
Joana Etxart

Marido
zabalari topa!

Z
ihiga herriko plazan

izan denak aise ulertu-

ko du ikusmira zabal

baten ukaiteak zer

erran nahi duen. Eta Marido eza-

gutzen duenak, zer den zabala

izatea. Bata eta bestea lotuak ote

direa? Maridori Zihigan bizitzeak

ote dio halako ikusmira zabal eta

ederra ematen?

Barka ezazu moldegaizkeria

hau, ez baitizut oraino Marido

aurkeztu ere egin. Marido zihiga-

rrak azken urteetan Mauleko Xü-

bükota Haurzain Etxean zaintza

lanetan jardun du, kartsuki eta

goxoki. Ezaguna da haur anda-

narentzat, baita aitetama parras-

tarentzat ere. Ezaguna dugunon-

tzat, martxo hondar hau besta

egiteko momentua da, Maridok,

egunotan, zaintza lanari agurra

eman baitio, erretretan sartzeko.

Momentua da, beraz, ospatzeko

Maridoren lana, ari izan baita ha-

maika ofiziotan hilabete luzez:

negarrez ari den haurñiari mina-

ren arintzen, hitz goxoz eta arra-

leriaz. Botz eztiz euskarazko hi-

tzaren zabaltzen, hitz llerdena,

hitz xuxena, eta hitz beroa. 

Hitza ez denean aski, ahaidea

ere eman eta zabaldu izan du,

melodiaz duen jakitatea bazterrik

gabekoa baitu Maridok. Botzezko

ahaidea ez zenean aski, sakelatik

atera izan du tresna arraroa, har-

monika, eta ezpainetara hurbil-

du, Far Westean artzainak su

bazterrean jotzen duen erara, edo

irlandesak ostatu xokoan, zango

puntaz erritmoa joz. 

Zihigako plazatik entzüngei

datea orai zure melodiarik, Mari-

do? 

Marido, gure haurzain, amañi,

lagün, lankide, lagüntzale, kan-

tari, müsikalari, ahaldüna eta

euskarahaldüna, ohora dezagün

zure ekarpen zabala, barreatü

dena nasaiki haurñietan, aiteta-

metan, lankideetan eta jentarte-

an. Zure ezpiritu zabalari topa!

Etorkinekin taldeko hiru kideren
atxiloketak salatu zituzten, asteartean

HENDAIA bEtorkinekin elkartasun elkarteko hiru urruñar atxilotu zi-

tuen Frantziako Poliziak, aste hastapenean. Bata, astelehen arratsean,

eta beste biak, astearte goizean goizik, beren etxean. Devi Martinez Bi-

dasoa Etorkinekin elkarteko kideak Poliziaren jokamoldea salatu

zuen: «50 eta 60 urte arteko kideak dira; goizeko seietan joan dira

etxera atxilotzera. Hamabi polizia zeuden bi kiderentzat». Molde

«bortitz» horretan ari diren lehen aldia dela erran du Martinezek. El-

karretaratzea egin zuten sostenguz, asteartean, Hendaiako polizia-

etxe aitzinean. Arratsaldeko libratuak zituzten hirurak. 

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

%



MUSIKA

BAIONAEsne Beltza. Sartzea, 

10 euro.

bGaur, 22:30ean, Zizpa

gaztetxean.

BAIONABaionan kantuz.

bBihar, 11:00etan, Euskal

Museoaren aitzinean.

DONAPALEUXutik, TxokoLatin

eta Pada DJ.

bBihar, 20:30ean, Bilbalka gelan.

HAZPARNEEzkia ikastolak anto-
latu kantaldia, bere 50. urtemuga-

ren karietara: Entrexatak eta AH!.

Sartzea, 5 euro. Urririk, 12 urte arte.

Pintxoak eta edariak izanen dira.

bGaur, 19:30ean, Elizaberriko

kaperan.

MAULE-LEXTARREKuma No Mo-

tor eta Zikin.

bBihar, 21:00etan, Zinkan.

MIARRITZELukiek.
bBihar, 22:00etan, Mizanbu

gaztetxean.

ANTZERKIA

HENDAIAEresia. Lurra arin bekizu,

ama. Eneko Gil, Belen Cruz eta

Oier Zuñiga.

bGaur, 20:30ean, Mendi Zolan.

BERTSOLARITZA

BAIGORRIBagira prozesua. Ber-
tsolariak: Irantzu Idoate Funosas

eta Nahia Sasco.

bGaur, 20:30ean, Bixentainean.

BIRIATUBertsolariak: Oihana

Iguaran, Andoni Egaña, Maialen

Lujanbio, Amets Arzallus, Maialen

Arzallus eta Aimar Karrika. Sartzea, 

12 euro. Biriatuko ikastolak antola-

turik.

b Igandean, 17:00etan, plazan.

LARZABALE-ARROZE-ZIBITZE
Bertso eta kantu afaria (20 euro).

Bertsolariak: Sustrai Colina, Aitor

Bizkarra eta Eñaut Martikorena.

Kantuan: Pantxix Bidart.

bBihar, 20:30ean, Espelletenia

ostatuan.

LEKUINEBertso gaualdia. Bertso-
lariak: Amets Arzallus eta Alaia

Martin. Taloak eta edariak izanen

dira. Ezkia ikastolak antolaturik.

bBihar, 19:00etan, Lilipean.

DANTZA

MIARRITZEEva Guerrerok eta
Garazi Lopez de Armentiak ema-

nik: Gorpuztu.

bGaur, 21:00etan, Colisee

antzokian.

Biriatu b Bertso saioa

Ikastolaren aldeko bertso saioa, etzi
Biriatuko ikastolak sortu denez geroztik egiten duen bertso saioa antolatu du, aurten ere. Igandean iraganen

da, herriko plazan, 17:00etan. Ondoko bertsolariek kantatuko dute: Oihana Iguaran, Andoni Egaña, Maialen

Lujanbio, Amets Arzallus —irudian, azken biak, abenduan, Iruñean, Bertsolari Txapelketa Nagusiko finalean—,

Maialen Arzallus eta Aimar Karrikak. Sartzeak, Xoldon eta Xaian eros daitezke. IÑIGO URIZ

‘Harri Salda’ #100.Gomitak:

Bichta Edereleberria atera berri

duen Eneko Bidegain idazlea. Jojo

Bidart Herrian Bizi plataformako

kidea. Christian Malmose (EEP)

eta Anatole Arestegi (Pirinio Atlan-

tikoetako departamendua). Kroni-

kak: Amaia Castorene eta Marko.

Bihar

09:05.Kultura solas.

13:00.Punttuka.

19:00.Mestibull.

Etzi

08:00.Aitzur eta Jorra.

15:00.Errugbia: Donibane Lohi-

zune-Angelu.

tzaldia: Koadro legala eta lan ildo-

ak. Hizlariak: Beñat Duhalde, Iñaki

Etxaniz, Frederic Camou, Arño

Gaztanbide eta Antton Larraburu.

bBihar, 10:00etan, herriko 

gelan.

BESTELAKOAK

URDIÑARBEMauleko gazteen

maskarada. Goizean, barrikadak.

b Igandean, 15:30ean, 

plazan.

MIARRITZEAmaia Elizaranek eta
Liam ÓMaonlaík emanik: Arima.

bBihar, 19:00etan, Colisee

antzokian.

URRUÑAMutxikoak.

bBihar, 11:00etan, plazan.

UZTARITZEHartza Altzoan jaial-
diaren karietara: Izartxo: Hartza

iguzki. Kukai: Jasoerak. Sartzea, 

5 euro. Urririk, 15 urtez petik.

bGaur, 20:00etan, Kiroletan.

HAUR JARDUERA

HENDAIAUrteak bete, abenturak

bizi!. Pirritx, Porrotx eta Marimotots.

b Igandean, 11:00etan, Beltzenia

frontoian.

UZTARITZEHartza Altzoan: Ki-

muen ikusgarria.

bBihar, 11:00etan, Kiroletan.

HITZALDIAK

BAIONAMiren Azkarate euskal-

tzainak Euskararen gramatika libu-

rua aurkeztuko du.

bGaur, 11:00etan, Errobiko

kanpuseko 2. solairuko

auditorioan.

DONAMARTIRIArberoako Lurra
eta Etxebizitza kolektiboaren hi-
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Joanes Etxebarria 

Atharratzeko Zibero taldean hasi
zen eskubaloian Nahia Malharin
(Maule, 2003). Lizeoan, bigarre-
nean zelarik, ikastola utzi zuen,
Oluen (Okzitania) goi mailako es-
kubaloi trebaketak hasteko; han-
dik, Bordeleko (Okzitania) «bi-
kaintasun poloan» sartu, eta tal-
de profesionalen ateak ireki
zitzaizkion lizeoa bukatzean. Ro-
azhoneko (Bretainia) taldean urte
batez aritu ondotik, Beglesko
(Okzitania) jokalaria da orain.
Hain gazte goi mailan hasteak

sakrifizio anitz eskatu behar

du... Goi mailan hastea hautu

sinplea izan da zuretako?

Enetako, batere ez. Euskal He-
rrian izanik eta ene ikasketak
euskaraz izanik, emeia nuen ho-
rretan segitu. Egia errateko, ez
nintzen batere segur nahi nuela
goi mailako kirola egin; banekien
anitz maite dudala egun oroz tre-
batzea eta eskubaloia anitz maite
dudala, baina enetako izugarri in-
portantea zen ikasketak finitzea
eta baxoa euskaraz iragatea. Egia,
gogor izan zen joatea, baina ez
nuen batere uste hainbeste maite
dudanik; orduan, egon naiz, eta
ikusi dut gauza zenbaitzuk egiten
ahalko nituela. Oluen nintzelarik,
oraino Atharratzen ari nintzen,
baina Bordelera joatea lizeora
beste gauza bat zen!
Goi maila hautatzeak erran nahi

du gogoan zenituen ikasketak

baztertu behar zenituela?

Ez, ikasketen aldetik nahi duzuna
egiten ahal duzu, baina goi maila-
rekin ikasketek bortxaz denbora
haboro hartzen dute. Jendeek le-
hen urtea lehen kolpetik badute-
larik, guk bi edo hiru urte behar
ditugu... Baina goi mailan bada
denetarik; ene taldean badira in-
geniariak. Nik birgaitze kinesite-
rapeuta izan nahi nuke, istripuak
ukan dituztenentzat.
Atharratzen lagunekin ari zinen.

Atharratzen ari nintzen ikastolan
ginen neskekin, eta profesionale-
tan, bortxaz, beste mundu bat da.
Txapelketan ere ez dira batere ber
emozioak. Ez da ber gauza, baina,
halere, laketzen naiz. 
Atharratzeko eskubaloi taldeek

balentriak egin dituzte usu. Ha-

lakoak bizi izan zenituen?

Txipitan, 14 edo 15 urte genituela-
rik, finalera heltzen ginelarik beti
Paueko talde lodiak ziren, eta ez
ginen sekula faboritoak... Zinez
zerbait zen irabaztea!
Talde ttipi batetik jiteak lagun-

tzen zaitu profesionaletan?

Bai laguntzen nau; inportantea da
jakitea nondik horra garen. Goi
mailan sentitzen ahal zara beste-
ak baino azkarrago, baina Atha-
rratzetik horra zarelarik badakizu
badirela taldeak borrokatzen di-
renak sosik gabe. Enetako, zinez
inportantea da horrez ohartzea. 
Talde profesionaletan, zerk ha-

rritu zaitu gehien?

Egun oroz azkarki trebatzea eta
aste hondarrez Frantzia osoan
kurritzea, hori izan da gogorrena,
ene ustez. Baina segur harrema-
nak ez dira batere, baina batere
ber gauza: taldean lagunak ukai-
ten ahal dituzu, baina bakoitza ari
da bere mailari buruz. 
Konkurrentzia handia bada jo-

kalarien artean?

Izaten ahal da, taldeen arabera.
Gure taldean ontsa iragaten da,
baina badakit beste talde anitze-
tan ez dela hain aisa. 
Euskal Herriko giroaren falta  su-

matu duzu?

Bai, Roazhonen, bereziki; ez zen
urte aisa izan enetako. Urrun iza-
tean gogor da lagunak oro elka-
rrekin ikustea, bestetan edo mas-

karadetan. Gogor da, baina orain
hurbilago naizenez, hobeki da.
Begles hautatu zenuen Euskal

Herritik hurbilago zelako?

Ez, egiazki ez. Ene helburua da goi
mailan aritzea, eta ukan banu tal-
de bat oraino Begles baino hobea
eta urrunago, joanen nintzen.
Ukan nuen proposamen bat, Ro-
azhonekoa baino hobeki zena,
Beglesen antolatzeko manera oso

maite dut. Prefosta, hurbilago
zen, eta horrek ere jokatu du, bai-
na egiazki ez naiz horrengatik jin.
Oraingoz, ez da ene helburua
Euskal Herri ondoan aritzea. 
Kirolean ere diferentziak egiten

dira gizonen eta emazteen arte-

an. Hori bizi duzu eskubaloian?

Bai, bortxaz sentitzen da. Bada
soldataren aldetik, baita ikusleen
aldetik ere; hemen, edo Roazho-
nen, edo denetan, jendeek nahia-
go dituzte ikusi mutikoen parti-
dak neskenak baino. Aurten,
oraino ere, arrangurak izan dira
eskubaloi taldeetan; gure mailan
talde batek sasoia gelditu du sos
faltagatik, ez baitzen haboro la-
gundua; maila goragoan ere, bes-
te talde batek berdin egin du.
Erran nahi du bi taldek utzi dutela
sos arrangurengatik, eta hango
gizon taldeek ez dute arrangura-
rik ukan. Zinez, badira desber-
dintasun handiak. 
Talde honetan ere, bigarren mai-

lan ari zara. Helburuak gorago

ezarriak dituzu?

Ahal bezainbeste trebatzen naiz,
eta ikusi nahi dut noraino joaten
ahal naizen. Prefosta, gorago joa-
ten ahal banaiz... Dena den, erran
nahi dut goi mailan aritzeko ez
dela bortxatua poloetan sartzea.
Izaten ahal dira beste bideak; goi
mailara hel daiteke klubez klub
goiti arituz. Behar du bakoitzak
bere buruan azkar sinetsi, eta po-
sible da!
Frantziako selekzioan aritzea

proposatzen badizute?

Maila aldetik, opari bat litzateke,
zure lana eskertzen duelako. Joa-
nen nintzateke, baina ez dakit La
Marseillaisekantatuko nukeen...

«Trebatzen naiz, eta
ikusi nahi dut noraino
joaten ahal naizen»

Nahia Malharin b Eskubaloi jokalari profesionala

Malharin Atharratzen hasi zen eskubaloian; Oluen trebatzen hasi, eta
Bordelen bukatu zuen lizeoa, kirolean goi mailan aritzeko. Urte batez
Bretainian aritu ondoan, Begles taldean ari da orain, profesional gisa.

DANIEL VAQUERO
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SOLASEAN

«Atharratzetik horra
zarelarik, badakizu
badirela taldeak
borrokatzen direnak
sosik gabe»

«Aurten, bi neska taldek
utzi dute sos
arrangurengatik, eta
 gizon taldeek ez dute
arrangurarik ukan»


