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1. SARRERA 
 

 

Dokumentu honetan jasotzen da Aztiker Soziologia Ikerguneak, Udalbiltzaren eskariz, 

egindako ikerketa Euskal Herriko kohesio diskurtsoen azterketa izenburupean. Ikerketa 

kualitatiboa izan da, eta 2021eko martxoa eta urria bitartean egin da. 

2019an Euskal Herriaren kohesio ekintzak aztertu ziren, ekimenak identifikatuz eta 

dituzten indargune, ahulgune, erronka eta mehatxuak xehetuz. Ikerketa hori Euskal Herri 

mailan aktiboki diharduten eragile eta agenteak xede-talde moduan jarrita egin da, haien 

errealitatea ezagutzeko. 

Ezin da ahaztu, ordea, agente horiek gizarte bizitzaren eremu oso zehatz bat bakarrik 

osatzen dutela. Bigarren ikerketa honekin, ikuspuntua zabaltzea, beste xede-talde batzuei 

begiratzea eta kasu jakin batzuk sakonago ezagutzea izan da helburua. 

Ikerketaren helburua honakoa izan da: Euskal Herrian zehar eredugarriak baloratzen diren 

komunitate/eremuetan azterketa bat egitea, komunitate/eremu horiek kohesionatzen 

dituzten balore eta ezaugarriak identifikatzeko. Komunitate eta eremu horien presentzia, 

garrantzia eta haiekiko atxikimendua norbanakoen imajinarioan nola eraikitzen den aztertu 

da, zein gako edo aldagairen bueltan eraikitzen den harreman hori eta baita 

egunerokotasuneko praktiketan nola islatzen eta gorpuzten den ere. 

Norbanakoek komunitate eta eremu jakinekin sortzen duten harremanak dimentsio bat 

baino gehiago izaten dituenez, ikerketa honetan ere ikuspuntu desberdinetatik heldu zaio 

gaiari. Bereziki, bi norabide uztartu dira: balioekin gehiago lotutako maila diskurtsibo eta 

sinbolikoa, eta horiek egunerokotasunean gorpuzten dituen maila praktikoa. 

Ikerketa aurrera eramateko, metodologia kualitatiboa erabili da. Aztergai izango ziren 11 

kasu adostu dira Udalbiltzarekin, eta bakoitzaren inguruan eztabaida-talde bana antolatu 

da. 

Dokumentu honetan jasotzen dira ikerketaren emaitza nagusiak. Honako egitura dauka 

txostenak: 

1. Lehenengo, ohar metodologikoak eta landa lanaren ezaugarriak aurkezten dira. 

2. Ondoren, kasu azterketa bakoitzaren analisi deskriptiboa egiten da. 

3. Bukatzeko, analisi sintetiko konparatu bat egiten da, kasu bakoitzean 

esanguratsuak diren elementuak jasoz eta ondorio orokorrak aurkeztuz.  

 

Hasierako hitzak amaitzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu ikerketa hau egitea ahalbidetu 

duten pertsona guztiei, prozesuan bidelagun izan ditugunei eta beren esperientzia 

partekatzeko prestutasuna izan dutenei. 

https://www.udalbiltza.eus/eu/proiektuak/ikerbiltza/euskal-herriko-kohesio-ekimenen-ikerketa-1atala
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2. METODOLOGIA 
 

 

Ikerketa hau metodologia kualitatiboa erabiliz egin da, zehazki, eztabaida-taldeetan 

oinarrituta. Eztabaida-taldeak metodologia egokia dira talde edo komunitate bateko kide 

jakinen bidez komunitate horretan dauden diskurtso, ideia eta balio-sistemak agerian 

jartzeko. Horrez gain, modu kolektiboan sortutako elkarrizketa izateak kideen artean 

kontrastatu eta elkar-eraikitzen diren ideietara heltzea ahalbidetzen du, eta baita beren 

artean egon daitezkeen desberdintasunak, ñabardurak eta kontraesanak azalerazteko ere. 

Horregatik, eskualde edo zonalde desberdinetako pertenentzia, imajinario eta kohesioari 

buruzko analisia egiteko, bertako partaide diren pertsonekin eztabaida-taldeak egin dira 

ikerketari heltzeko bide moduan. 

Lehenengo pauso batean, Udalbiltzarekin adostu dira esperientzia moduan aztertzeko 

interesgarri baloratzen zituzten kasuak, bere jardunean identifikatu dituen eta kualitatiboki 

esanguratsuak edo eredugarriak iruditzen zaizkionak. 

Bi tipologiatako komunitateak aztertu dira. Alde batetik, kasu azterketa batzuk zonalde 

geografiko edo eskualdeen inguruan egin dira. Bost eskualde izan dira aztergai: Arratia, 

Goierri, Nafarroako Erribera, Sakana eta Zuberoa. Bestetik, proiektu sozial baten bueltan 

diharduten eragileak ere hizpide izan dira. Kasu honetan, sei esperientziatara gerturatu 

gara: Aiaraldea Ekintzen Faktoria, Bilgune Feministako asanblada bat, Gaurgeroako 

Bizkaiko asanblada, EH Kolektiboa, Euskal Herriko Laborantza Ganbara eta Euskoa. 

 Eskualdeen kasuan, Udalbiltzak zonalde horretan zituen kontaktuetatik abiatuta, 

eskualdeko kontaktatzaileen bidez osatu dira taldeak. Eztabaida-talde bakoitza 

osatzeko jarraitu diren kontaktazio prozesuek jasotako diskurtsoak baldintzatu 

dituzte; izan ere, kasu gehienetan kontaktazioaren arduradunaren harreman-sare 

pertsonalak erabili dira. Osaerari dagokionez, prozesu horrek taldeen uniformitatea 

sustatu du, eta ondorioz diskurtsoen aniztasuna eta aberastasuna ere mugatu ditu. 

Hala ere, ez dugu kontaktaziorako jarraitu den sistema modu negatiboan ulertzen, 

guztiz kontrakoa, kasu batzuetan aurretik existitzen zen elkar-ezagutzak eta 

konfiantzak norbanako parte-hartzea erraztu dute, eta elkarrizketa eta 

eztabaidarako giroaren sorrerari lagundu diote. 

Proiektuaren landa-lanean parte hartu duten pertsonak hautatutako eskualdeetako 

unibertso zehatz batekoak dira. Horrela, jarraitutako metodologiaren bidez, 

helburua izan da unibertso horiekiko identifikatuta dauden diskurtso desberdinak 

biltzea, elkarrizketa berean elkarraraztea eta narratiben arteko interakziotik ideia 

nagusiak ateratzea. 

 Eragileen kasuan, Udalbiltzatik lehen gonbidapen bat luzatu da ikerketan parte 

hartzeko. Behin baiezkoa jasotakoan, eragile bakoitzeko erreferentziazko 

pertsonaren bidez eztabaida-taldea osatu da eta egin da. 

 

Landa lana 2021eko maiatza eta urria bitartean egin da. Jarraian agertzen den taulan 

jasotzen dira eztabaida-taldeen datu tekniko nagusiak, kronologikoki antolatuta: 
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ZK. TALDEA DATA LEKUA PARTAIDEAK HIZKUNTZA 

NAGUSIA 

1 Bizkaiko Gaurgeroa 2021/05/15 Bilbo 10 partaide (2 emakume eta 8 gizon) Gaztelania 

2 Nafarroako Erribera 2021/05/18 Tutera 9 partaide (6 emakume eta 3 gizon) Gaztelania 

3 Sakana 2021/05/20 Arbizu 7 partaide (4 emakume eta 3 gizon) Euskara 

4 Euskal Herriko 

Laborantza Ganbara 

2021/05/28 Ainhize-Monjolose 6 partaide (2 emakume eta 4 gizon) Frantsesa 

5 Arratia 2021/06/17 Igorre 7 partaide (4 emakume eta 3 gizon) Euskara 

6 Goierri 2021/06/21 Beasain 8 partaide (5 emakume eta 3 gizon) Euskara 

7 Durangoko Bilgune 

Feminista 

2021/06/28 Durango 9 partaide (9 emakume) Euskara 

8 Zuberoa 2021/07/05 Atharratze 8 partaide (5 emakume eta 3 gizon) Euskara 

9 Euskoa 2021/07/22 Baiona 7 partaide (2 emakume eta 5 gizon) Frantsesa 

10 EHKOlektiboa 2021/09/29 Donostia 6 partaide (3 emakume eta 3 gizon) Euskara 

11 Aiaraldea Ekintzen 

Faktoria 

2021/10/06 Laudio 5 partaide (2 emakume eta 3 gizon) Euskara 

 

Saioa gidatzeko, aldez aurretik Udalbiltzarekin adostutako gidoi bat erabili da, ikerketan 

aztertu nahi ziren aldagaiak bere baitan jasotzen zituena. Eskualde eta eragileen kasuan 

eduki zehatzek moldaketak izan dituzten arren, gai-bloke nagusiak berdinak izan dira. 

Honako gai blokeak erabili dira saioak gidatzeko: 

1. Aurkezpena, kokapena: partaideak aurkeztu eta kokapena egin aztergai den 

eremuarekiko. 

2. Zer da [aztergai den elementua]? Deskribapena, errepresentazioa eta 

imajinarioa: aztergai den elementuaren inguruan duten irudia aztertu da, 

aitortzen dizkioten ezaugarriak, elementu positibo eta negatiboak eta bakoitzaren 

lotura edo atxikimenduari buruzko informazioa. 

3. Egunerokotasuneko praktikak: maila diskurtsibotik praktiketara pasata, 

egunerokotasunean nola gorpuzten den elementu horrekiko harremana aztertu da 

(zein gauzatan dago presente, non sortzen eta gertatzen da harremana aztergai 

den elementuarekiko). 

4. Harremanak komunitatearekiko: kideak, talde sentimendua, besteekin 

harremana: komunitatearen parte diren beste kideekiko dagoen pertzepzioa eta 

sortzen diren harremanak izan dira hizpide. 

5. Erronkak eta aukerak: aztergai den eremu / elementuaren inguruko analisi 

kritikoa egin da. 

6. Etorkizuna: eremu edo elementu bakoitzaren kasuan, aurrera begira dauden 

aurreikuspenei eta prospekzioari helduko zaio. 

 

Taldeetan jarraitu diren elkarrizketa dinamikek azterketaren eduki desberdinak eragin 

dituzte. Horrela, talde bakoitzean nagusitu duten eta sakondu diren gaiek norbanakoek 

azpimarratu eta hausnartu nahi izan dutenari erantzuten diote. Aldi berean, azterketan 

azaltzen diren gaiak taldearen ordu eta erdiko iraupenarengatik mugatuta egon direla 

kontuan hartu behar dugu. Hala, intereseko gai bloke bakoitzaren inguruan kasu azterketa 

bakoitzean azpimarragarrienak iruditu zaizkien elementuak identifikatzea bilatu da. 
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Saioen audioak grabatu dira eta transkripzio selektiboak egin dira, kodifikatu eta gai bloke 

nagusi batzuen araberako azterketa egin da aztertutako unitate bakoitzaren inguruan, 

kasu azterketa bakoitzaren deskribapen bat egiteko. Horrela, kasuz kasuko azterketa egin 

da honako gai-bloke nagusiei jarraituz (azpi-blokeak aldatu egiten dira saio bakoitzeko 

landutako gaien arabera): (1) taldearen inguruko pertzepzioak, (2) taldearen praktikak eta 

harremanak, barne eta kanpo mailan, (3) taldearen kohesio diskurtsoak, eta (4) 

etorkizuneko espektatibak eta prospekzioak. 

Hurrengo orrietan kasu azterketak aurkezten dira, lehenengo bost eskualdeei dagozkienak 

eta ondoren eragileei dagozkienak. 
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3. ESKUALDEKO KOMUNITATEAK 
 

 

Ikerketaren oinarri izan diren 11 kasu azterketen artean, erdiek eskualde baten bueltan 

eraikitako komunitateak izan dituzte hizpide: Arratia, Goierri, Nafarroako Erribera, Sakana 

eta Zuberoa. Aztergaia izan da eskualde edo zonalde horrekiko eta bertan bizi diren beste 

pertsonekiko zer-nolako lotura, harremana eta atxikimendua sortzen den eta zein 

elementuren inguruan. Beraz, aukeratutako eskualdeak ez dira lan honen ikerketa-

objektua, azterketarako aukeratutako marko sozio-espazialak baizik. 

Aztertu diren bost eskualdeek ezaugarri oso desberdinak dituzte, bai Euskal Herrian zehar 

duten kokapenari dagokionez, bai tamainari dagokionez eta baita izan duten bilakaera 

historikoari dagokionez ere. Lehenengo eta behin, argazki txiki bat eskainiko dugu 

ezaugarri horien inguruan. 

Geografikoki, honako guneetan kokatzen dira aztertutako eremuak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eskualdeetako udalerri kopurua eta biztanleria 

 Udalerri kopurua Biztanleria 

Arratia 9 14.102 

Goierri 21 69.481 

Nafarroako Erribera 26 111.849 

Sakana 15 17.839 

Zuberoa 43 14.650 

Iturriak: Instituto Nacional de Estadistica (INE), 2021 eta Gaindegia (2021) Biztanleria osoa. Euskal Herriko herrialdeak. 

Arratia 

Goierri 

Zuberoa 

Nafarroako Erribera 

Sakana 
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Udalerri kopuru eta biztanleriari dagokionez, oso tamaina desberdinetako errealitateak 

dira, 43 udalerriz osatutako Zuberoatik hasita (kontuan hartu behar da probintzia oso bat 

dela baita ere) 9 udalerriko Arratiara arte, eta 111.849 biztanleko Nafarroako Erriberatik 

(kontuan hartu behar da zonalderik handiena berau dela) 15.000 biztanlera iristen ez diren 

aurrez aipatutako bi zonaldeetara arte. 

Biztanleriak izan duen bilakaerari erreparatuta, joera desberdinak nabaritzen dira azken 

hogei urteetan. Zonalde guztietan hazi egin da biztanleria Zuberoan izan ezik, Goierrik eta 

Sakanak Euskal Herriko hazkundearen antzekoa izan dute (bigarren honek 2010 arte 

hazkunde handiagoa eta 2015 bitartean beheranzko joera izan bazituen ere) eta Arratia 

Nerbioi eta Goierriren kasuan hazkunde handiagoa izan da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hurrengo atalean, herritar talde banak eskualde bakoitzari buruz dituen pertzepzio eta 

bizipenak aztertzen dira. 

 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020

EUSKAL HERRIA 100,0 102,9 106,6 107,6 107,7 108,0 108,4 109,0 109,8

Goierri 100 100,9 106,3 106,8 106,7 106,5 106,6 107,2 107,7

Nafarroako Erribera 100 111,5 120,0 117,8 117,3 117,6 118,3 119,9 121,7

Sakana 100 104,4 108,6 106,0 105,7 105,3 105,4 105,3 105,7

Arrati Nerbioi 100 104,0 110,4 112,9 112,8 113,2 113,1 113,6 114,0

Xiberoa 100 98,9 97,7 96,2 95,4 94,5 93,8 93,6 93,1

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

125,0

Eskualdeko eta Euskal Herriko biztanleriaren bilakaera, 2000-2020 (2000 = 100)
Iturria: Gaindegia (2021) Biztanleria osoa. Euskal Herriko eskualdeak.

EUSKAL HERRIA Goierri Nafarroako Erribera Sakana Arrati Nerbioi Xiberoa
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3.1. ARRATIA 
 

Arratiako zazpi herritarrekin elkartu gara, 27 eta 60 urte bitartekoak. Zazpitik bi 

eskualdean bertan jaioak dira, nahiz eta jaiolekua ez den beste herri batean bizi diren gaur 

egun. Beste hiru kide probintzia berean jaio dira baina eskualdetik kanpo, eta azken bi 

pertsona beste probintzia batean eta Euskal Herritik kanpo jaio dira. 

Eztabaida-taldeko kideen datu teknikoak 

KODEA GENEROA ADINA BIZILEKUA JAIOLEKUA 

A1 Emakumea 27 Igorre Dima 

A2 Emakumea 50 Bedia Bilbo 

A3 Emakumea 59 Arantzazu Eibar  

A4 Gizona 51 Igorre Belgika 

A5 Emakumea 60 Zeanuri Artea 

A6 Gizona 36 Artea Antzuola 

A7 Gizona 42 Igorre Galdakao 

 

3.1.1. ZONALDE GEOGRAFIKOAREN DESKRIBAPENA 

 

ARRATIAKO BIZITZA. DESKRIBAPENAK 

Lehenengo ariketa moduan, Arratiako taldeari eskualdeko bizitza deskribatzea eskatu 

zitzaion. Horrela, “Nola deskribatuko zenukete Arratia?” galdetuta, eskualdearen bizitzaren 

hainbat ezaugarrien inguruan eztabaidatu zuen taldeak.  

Arratiako bizitzari buruzko balorazio orokorrak erreparatuta, solaskideek pertzepzio 

positiboak transmititu zituzten. Zentzu honetan, kanpotik etorritakoak diren bi pertsonaren 

balorazioak azpimarratzen ditugu. Bakoitza bere bizi-proiektua jarraituz Arratian finkatu 

zen, eta gaur egun biek modu positiboan deskribatzen dute prozesua:  

(A3) “Hemen bizi kalitate maila ona dago. Eta, esate baterako, kanpotik etorri garenontzat 

hori inportantea da. Nire kasuan merezi izan du, ze klaro, ni etorri naiz hona bizitzera 

58 urterekin (…) Astelehenetik barikura lanera, baina gero igandetan be etortzen nintzen 

berarekin mendian ibiltzeko eta horrela, ez? Eta ni beti Bilbon eta hori, baina pentsatu 

nuenean hona etortzea ez nuen pentsatu Arantzazura, Arratian baino. Nahi nuen lanetik 

hurbil egotea eta horrela, ez? (…) Da bizi kalitatea esaten duzuna, es que ni ez naiz 

bueltatuko inoiz Bilbora” 

(A4) “Soy belga y llevamos aquí con mi pareja, que es guipuzcoana como trece o catorce años 

o algo así. Igual un poco por casualidad ha sido este valle, porque estábamos en 

búsqueda de algún caserío con tierras y hemos estado mirando todo Bizkaia. Bueno, 

aquí caímos, un valle bonito aquí, en Igorre” 

 

Beste aldetik, taldekideek Arratiako bizi-kalitatearekin lotutako ezaugarri zehatzak 

deskribatu zituzten, eta horren inguruan dauden indarguneak eta gabeziak denen artean 

identifikatu zituzten. Besteak beste, eskualde barne mugikortasuna, etxebizitzaren prezioa 

eta kalitatea, edo kultur azpiegiturak gehien aipatu ziren elementuak izan ziren.  
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(A2) “Nik ikusten dut adibidez gure herrian ez dela zahartutako herria. Ez dauka zerbitzurik, 

ez dauka… Eta gero eta gutxiago. Diferentea da, 36 urteetan nik hori ez nuen 

planteatzen, baina ya 50 dauzkat eta ya hasten naiz pentsatzen, bueno, ez bakarrik nire 

etxeak ez daukala aszensorerik eta hirugarrenean bizi naizela, baina ostras, orain gure 

aitak utzi dio gidatzeari, eta berak ez dauka arazorik Bilbon bizi delako. Eta amak ez 

dauka arazorik Bilbon bizi delako. Baina klaro, guk egun batean gidatzen ez dugunean, 

zer egingo dugu Bedian?” 

(A4) “Yo también echo de menos aquí red de bidegorris. Como que aquí para andar en bici de 

pueblo en pueblo, no hacemos. Menos los que les gusta andar en bici. Pero para ir de 

compras, para ir a tomar un pote, pues cogemos el coche. Y yo lo echo de menos. Un 

bidegorri decente cambiaría mucho la calidad de vida. 

(A3) “Esate baterako, liburutegia: munduko liburutegirik onena dauka Arantzazuk. Zergatik? 

[Beste leku batean] daukate presupuesto bat eta horrekin erosten dituzte liburuak eta 

ez dakit zer. Baina hemen, klaro, txikiagoa denez, pentsatu zuen liburuzainak egokitzeko 

jendearen gustura eta hori, zu joaten zara zerrendatxoarekin eta presupuestoa dago 

irakurleontzat.” 

(A7) “Etxebizitza asko daude hutsik, pisuak. Zergatik? (…) Ze oso alkiler garestiak dira, baina 

lonjetarako. O sea, gura dut esan Igorreko zentroan lonjak daudenak hutsik da jabeek 

ipintzen dituzten baldintzak direlako Bilboko Gran Víakoak. Hau da, ez dute beharrizanik, 

badaukate dirua… Ni etxebizitza topatzen egon naiz Igorren alkilerrean orain dela 15 

urte-edo, eta kosta egin zitzaidan. Eta “ah, bueno, zuretzako bada egingo dugu berba”. 

Ez dakizu? Klaro, erreferentzia guztiak familiarrak eduki zituztelako. […] Eta dena 

garesti. Garai batean merkeak ziren eta horregatik etorri zen hainbeste jende kanpotik 

hona, alkilerrera baita. Eta klaro, gero ez dagoenez aukera askorik gehiago, ba horiek 

ere garestitu egiten dira.”  

 

Azterketa berdinarekin jarraituz, Arratian dauden lan aukerak ere mahaigaineratu  ziren. 

Kasu honetan, eskualdeko lan egoera ikuspegi historiko batetik aztertu zen, baita 

lurraldearen eredu produktiboa ere.   

(A7) “Tradizioz nekazal mundukoa, nahiz eta ya gure aititeak Altos Hornos, labe garaietara-

eta Bilbora joaten ziren Baskoniara”. 

(A6) “Desindustrializazioa ebidentea da, ez? Eta ez dakit hobera joango den hurrengo urteetan. 

Orduan, alde horretatik problema handi bat dago eta egongo da. Gero, etxebizitzarik ez 

dago uste dut, Artean behintzat ez dago. Eta zerbitzuak, nik igartzen dut diferentzia. 

Aitzakia izan da pandemia, baina zerbitzu medikuak-eta asko okertu dira. Asko-asko 

okertu dira, igartzen da pila bat. Ez dakit egoeragatik izango ote den eta berriz 

berreskuratuko den, baina ez dut pentsatzen.” 

(A7) “Ni 90eko hamarkadan iritsi nintzen unibertsitatera eta Ezkerraldeko gazteak lan barik 

zeudela entzuten nuenean ezin nuen sinestu. Ze nik ez nuen ezagutzen inor lan barik, 

inor ez nire inguruan. Gaur egun ya ezagutzen ditut gazteak oso nota onak atera 

dituztenak eta ematen zutenak ez zutela edukiko arazorik, lan barik” 

(A7) “2008koek lana topatu dute, denek. Orain badaude azkeneko urteetan lana galdu dutenak 

eta ikusten ditut ez dabiltzala lanean. Eta dabiltz AEKn euskarako titulua ateratzen… Eta 

hainbat eta hainbat eta hainbat ni baino gazteagoak, umeekin, ikusten dut ez dutela 

lana topatu segituan. Eta lehen hori ez zen pasatzen hemen.” 

(A5) “Orokorrean, izan da zonalde bat ekonomikoki potentea. Era berean, azkeneko bi urteetan 

beherakada ere izan da horrenbesteko potentea. Klaro, hortik orain irtetzeko, zaila.”
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3.1.2. TOKIKO IDENTITATEAREKIN LOTUTAKO EZAUGARRIAK 

 

ARRATIAREN EUSKALDUNTASUNA 

Ikerketa honetan aztertzen diren beste eskualdeetan bezala, Arratiako saioan eskualdea 

identitate euskaldunarekin lotu daitezkeen elementu desberdinak aztertu ziren. Zentzu 

honetan, eskualdeko hizkuntza inguruena eta euskararen egoera mahai gainean jarri ziren. 

Analisi orokor bat eginez, parte-hartzaileek Arratia eskualde euskalduntzat hartzen zuten, 

baina, aldi berean, azpimarratu zuten hizkuntza jarrera eta erabilerak gaur egun aldatzen 

ari direla, eta euskarak Arratian behera egiten duela.   

(A7) “Eta euskalduna. Eta bueno, azkeneko urteetan euskararen kontuak ere, denean moduan, 

atzerakada handitxoa eman du. Baina bueno, kanpoari begiratuta eta Bizkaiko inguruari 

begiratuta, oraindik euskalduna. Ez gara Ondarru bat, baina Galdakao bat ezta.” 

(A2) “[Lurraldearekiko atxikimenduari buruz] Arraroa da, ze ni Bilbokoa naiz. Hori argi daukat. 

Baina, ez dakit… [toki] euskalduna izatea edo euskaraz bizitzeko aukera edukitzea. Ez 

dakit zelan izan den.” 

(A7) “Euskararen alderditik, ez dakit zer esan oso ondo. Erabilera gero eta gutxiago. Baina ez 

dut ikusten be deskalabro handirik. Niri amorrua ematen didana apur bat da euskaraz 

egiten ez zuenak, ze jende askok ez zuen egiten, mutil kuadrilla askok erdera hutsez 

egingo zuten, zeukaten gaitasuna euskaraz egiteko. Baina nik gaur egun ikusten ditut 

gazte asko institututik irteten direla, bi-hiru urte egiten badituzte euskaraz egin barik 

hain txarto egingo dutela ez dutela egingo. Hori bai ikusten dut gauza erreal moduan.”  

 

Hizkuntzaz gain, herri batzuetan identitate euskalduna adierazten dituzten elementu 

batzuk nabariagoak dira beste herri batzuetan baino.   

(A7) “Gaur egun, bereiztuko nuke Lemoa-Igorre bat, Dima-Zeanuri bategaz edo, ez? Dima-

Zeanuri-Artea dira igual gaur egun euskaldunenak, orain nortasun handiena daukatenak 

ere bai. Eta besteak, ba ya gutxiago: ez hain euskaldun eta ez hain nortasun handikoak.” 

 

Honen harira, aipagarria da bi kidek deskribatutako “Arratiako gaztea”-ren profila. Kasu 

honetan estereotipo zehatz bati erreferentzia egin zioten, hau da, mutil baserritar 

euskaldunaren inguruan sortutako iruditeria bat, Arratiako gazte batzuek gaur egun 

betetzen dutena.  

(A7) “Nekazal munduari lotuagoak dira. Hau da, zuk institutuan ikusten duzu mutil kuadrilla 

bat berbaz, ez dakizu zein herritakoak diren, baina ganaduari buruz berbaz badabiltz eta 

%99 euskaraz, Zeanurikoak dira. Euskaldunenak Dimatik, Zeanuritik eta Arteatik datoz, 

euskara gehien egiten dutenak institutu mailan. Nabarmen.” 

(A6) “Hori, baserritar perfila eta hori, irakasle naiz itunpeko eskola batean, eta guri enpresa 

batzuek Arratian eskatzen digute: “Ekar iezadazu baserriko eta Arratiako jendea”. Eta 

igual ez dauka baserririk, baina baserrian ibilitakoa edo… Perfil hori gazte jendearengan 

ere nik uste dut oraindik badagoela zantzu bat, perfil mota bat oraindik badagoela. Ez 

lehen beste markatuta seguramente baina. Eta enpresa batzuetan eskatzen digute: 

“Ekarridazu Dimako mutiko bat”, edo “ekarridazu…”, ez dakit. Prototipoak dira, 

estereotipoak dira igual, baina oraindik jendean buruan badauka hori, estereotipo hori 

existitzen da.” 
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TOKIKO NORTASUNA ETA LURRALDEAREKIKO ATXIKIMENDUA 

Arratiako taldean, eskualdearekiko identifikazioari buruz ere eztabaidatu zen, eta ikuspegi 

desberdinetatik, taldeko kideek lurraldearekiko euren lotura sinbolikoa edo emozionala 

deskribatu zuten.  

Alde batetik, kontuan hartu behar dugu bildutako pertsonen artean migrazio esperientzia 

desberdinak aurki zitezkeela. Taldekide batzuk kanpotik etorri ziren Arratiara bizitzera, eta 

bakoitzak, bizitzaren arlo batean edo bestean, gaur egun bizi diren inguruarekiko lotura 

identitario bat sentitzen dutela azaldu zuten. Jarraian azaltzen diren elkarrizketa zatiek 

aipatutako fenomenoa islatzen dute.  

(A2) “Nik argi daukat orain, mugituko bagina, Arratian geratuko ginela. Ez dakit Igorre, Artea… 

Ez dakit. Baina Arratian geratuko ginateke. [Elkarrizketatzailea: Eta zergatik?] Ez dakit, 

es que bertokotu naiz. Bertokotu gara. […] Bueno, seme-alabak, jakina, bertakoak dira. 

Eta hori, egia esan, inportantea izan da. […] Argi eduki genuen eskola publikoan egongo 

zela, izateko hemengoa, edukitzeko lagunak hemengoak eta integratzeko, eta bera 

izateko hemengoa. Eta musika eskola… Dena Arratia mailan. […] Eta Arratian egon ez 

dena ez dugu egin.” 

(A4) “Y sí que es la primera vez donde más noto que soy parte del valle, yo mismo, que sí que 

lo siento. [Elkarrizketatzailea: ¿Y qué ha generado eso, que te sientas más parte del 

valle que en otros casos?] Hombre, a veces son casualidades. Yo, por ejemplo, diciendo 

que hay mucho movimiento, eso tambien pues igual hace quince años no había tanto. Y 

yo creo que también ha venido mucha gente joven –pero “gente joven” digo gente de 

30, 35, 25- y que han venido un poco de fuera y yo creo que da sangre nueva también 

y que se nota que hay más movimiento, más movimiento nuevo así, ¿no? Y atrae, estas 

cosas siempre atraen.” 

(A2) “Ni Bilbokoa naiz eta beti izango naiz Bilbokoa, eta nik Bilbogaz daukat sentimendu berezi 

bat. Baina Arratian, es que bizitza bat daramat Arratian. Orduan Arratiagaz be daukat 

gauza bera.” 

 

Beste alde batetik, Arratiako herrien artean identitate desberdinak ere topatzen ditugu. 

Horrela, modu kolektiboan eraikitako irudiek, harremanek edo estereotipoek herrien arteko 

desberdintasunak finkatu dituzte, eta prozesu horrek ere norbanakoaren identitatearekin 

lotutako diskurtsoak piztu ditu.  

(A7) “Ni gaztea nintzenean Villarokoagaz [beste batzuk] beti borroka egiten zuten. Hori orain 

ez da ematen.” (A2) “Orduan izaten zen udako jaietan. Egoten zen egun bat, gau bat, 

borrokan egiteko. Bai, bai, beti. Programan ez, baina jakitun denak “gaur etorriko dira 

Villarokoak eta…”, normalean txokolatea egiten egoten ginenean. 

(A2) “Nire lankide batek beti kontatzen du Korrika batean pasa zena: justu mugan, Villarora, 

eta bat-batean mugan Zeanuriko guztiek “da!” [buelta erdia emateko keinua egiten du 

eta barre egiten dute].Zeanurikoak ez zirelako joaten ezertarako ere Villarora.” 

(A5) “Entzutea Zeanuriko peto-peto batek Areatzako bati esatea “zu kaka Vilaro”. Baina “zu 

kaka Vilaro” ez txantxetan, zuk kaka Villaro, eta zu Villaroko… “Villaro”, eh, edo 

Areatzakoa izanda, “niri esango didazu –ze hori nik entzun egin dut, eh, eta ez orain 

dela ez dakit zenbat urte- niri esango didazu [Gazte txokoan] zein jarrera eduki behar 

den hemen?”. Eta hori fuertea da, eh.” 
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Kontraesankorra dirudi arren, deskribatutako fenomenoak lotura zuzena du eskualdeko 

kohesioarekin. Izan ere, herri desberdinen inguruan eraiki diren lehiak, narratibak eta 

irudiak Arratia mailan eraikitzen eta partekatzen dira, eta horrek agerian uzten du iruditeria 

kolektiboak aktibo daudela. Hala ere, Arratiako kideek herriekin lotutako sentimenduak 

jarrera baztertzaileekin ere lotu zituzten. Adibidez, gazteen artean, familien jatorria 

bereizketa-elementu moduan erabiltzen dela sumatzen zuten solaskideek, eta honen 

inguruan jarrera baztertzaileak sortzen dira. 

(A2) “Pentsatzen dut hor berezitasun berezia Zeanurik dauka, eh. Hori ere aztertzeko kasu bat 

da, niretzako bai, eh. Nik neuk San Cristobalegaz hartu-emana daukat. Pentsatzen dut, 

edo behintzat nire sentsazioa da 20 bat urte-edo San Cristobalen egoten naizela, eta 

onartua izan nintzen hasieratik. Hori Zeanurin beste, zer esango dut? Eta nik Zeanuri 

maite dut, o sea, ez da nire jaiotzeko herria baina izango balitz moduan. Segun norekin 

sartzen zaren herrian onartua izango zara; segun norekin sartzen zaren herrian, sekula 

ez zara onartua izango. Berdin da zer egiten duzun, zer ez duzun egiten. Sarrera, oso 

inportantea. Eta gazteegaz pentsatzen dut oraindik okerrerantz doala. 

(A1) “Hori Diman ere pasatzen da. Eta gu akordatzen naiz txikiak ginela-eta pila bat jende 

etorri zen berria eta horrela, eta… Ikasleak, denak egoten ginenak klasean-eta, batzuk 

ziren kanpotik etorriak baina Dimakoak, Diman jaioak, eta beste batzuk Dimakoak, 

familia eta dena izatez Dimakoa eta dena horrelakoa. Eta bai egoten zela beti 

diferentzia: batzuk edukitzen zuten buruan sartuta denbora guztian “ez, zu ez zara 

Dimakoa”. O sea, zure gurasoak ez direnez Dimakoak, zu ez zara Dimakoa. Eta beste 

batzuk ya baginen Arratiakoak gurasoak, bertakoak eta hori dena bagenituen [?] ez zen 

ezer pasatzen. Baina hori beti Diman, gure artean be bai pasatzen zen. Bronkatan-eta 

ibiltzen baginen beti ateratzen zen gauza berdina: zu ez zara Dimakoa, zuk ez dakizu 

ezer. Beti berdin. 

(A5) “Igual Zeanurik eta Dimak daukate hor, edo daukagu oraindik zuztarrak ondo lotuta. 

Gehiegi igual.” 

 

NORTASUNA ETA MIGRAZIO PROZESUAK ARRATIAN 

Arratiako identitateaz hitz egiterakoan garrantzitsua da immigrazio fenomenoari 

erreparatzea; izan ere, gaur egun eta XX. mendean zehar Arratian hainbat migrazio 

prozesuak izan dira, bai eskualdearen mugetan zehar, bai Arratiako herrien artean, eta 

horiek tokiko identitatea ere definitu dute. Parte-hartzaileen migrazioaren inguruko 

azalpenetan, eskualde kanpotik edo herri batetik bestera migratu dutenen esperientzia 

zehatzak deskribatu ziren, baita bertakoen jarrerak eta pentsamoldeak. 

(A3) “Egon zara komentatzen hor 2008aren inguruan, alde batetik, etxeak merkeagoak egon 

zirela eta etorri zen jendea hona. Gero jende asko etorri da baserrietara-eta, apur bat 

jendea dagoelako bila naturarekin kontaktua eta ez dakit zer, edo atzera joan da 

pantanoa egin zutenean. O sea, inoiz ez da jakiten zer egongo den. Eta duda barik 

hemengoak joan egingo dira beste leku batzuetara, beste leku batzuetatik etorriko dira 

hona… Eta nik pentsatzen dut dinamikoa dela eta gainera ez dela gauza bat txikitan ez 

dakit zer. Esan nahi dut, bizitza luzea denean txikitako kuadrilla galdu egiten da (…) 

Esan nahi dut, bariable asko daudela eta gehienak ez ditugu kontrolatzen, ez dakigu 

zeintzuk izango diren. Eta batzuk joan, beste batzuk etorri, zera… Nik pentsatzen dut 

inportanteena dela gustora sentitzea […], jendeak onartzea besteak eta ez dakit zer, eta 

gustora egotea. Eta esan nahi dudana da egin daitekeela igual Arratia bat horiek, bertan 

jaiotakoak eta kanpotik etorritakoak, segun zein olatutan eta segun zeregatik, horiek 

denak osatuz egin daitezkeela Arratia mailako gauzak egiten direnean.” 
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Arratiara migratu dutenen azaldutako esperientziatik lehenengo fenomeno bat 

azpimarratzen dugu: arratiarren eta kanpotarren arteko interakzioa. Beste toki askotan 

gertatzen den bezala, Arratiako tokiko narratibetan “kanpotarra” eta “bertakoa” arteko 

bereizketa eraiki egin da modu kolektiboan. Muga hauek ez daude eremu sinbolikoan 

bakarrik; izan ere, eguneroko praktikek eta herritarren arteko harremanek ordena 

sinbolikoa sendotu eta legitimatu egiten dute. Hala ere, praktikan, deskribatutako arratiar-

kanpotar bereizketak ez du nagusitzen, eta jarrera integratzaileak ere identifikatu zituzten 

taldekideek. Adibide bat jartzeko, taldekide batek azaldu zuen kanpotarra izateagatik ez 

daukala sarbiderik harreman eta informazio sare batzuetara; aldiz, Arratian beste toki 

batzuetan baino erraztasun handiagoa izan duela bertako jendearekin elkarrizketak 

izateko. 

(A4) “Porque sí que, yo, por ejemplo, viviendo en el barrio donde vivo yo, creo que sí que hay 

una diferencia en la gente que es autóctona y la gente que hemos venido a vivir. Son 

pequeñas cosas, eh, cosas que también a veces te chocan, pero dices: joder, nosotros 

no nos hemos enterado que mi vecino de 90 años se ha muerto, pero seguro que todos 

los del barrio lo saben después de una hora. ¿Y cómo…? No sé, son cosas que dices: no 

los has visto yendo de casa en casa como para decirlo. Pero nosotros no nos hemos 

enterado. Entonces, sí que existe también una red de comunicación de la gente 

realmente de aquí, y que si has venido de fuera, pues vas a seguir siendo de fuera igual 

hasta dentro de dos generaciones, no sé [barre egiten dute]. Y que tampoco tiene que 

ser negativo, porque… Para comparar también con otros valles, porque siempre he ido 

más para las zonas rurales, a mí, por ejemplo, aquí es donde realmente desde el 

principio han entrado en contacto con nosotros, que hemos venido. En otros sitios no es 

tan normal. Que muchas veces te están viendo igual después de cinco meses igual te… 

A ver de dónde has venido [todo el día valorándote ?]. Pero aquí ya muy rápido la gente 

te acoge.”  

(A2) “Ni be etorri nintzen, egia da duela 25 urte kasik, Bediara baina auzo oso txiki batera. Ni 

Bilbotik, pentsatzen nuen: mundu guztia agurtuko da, horrelako herri txiki batean. Eta 

gehienak bai, eh. Baina egon zen kasu bat, andre bat… “Egun on”, gainera, horrela, 

egunero topatu eta “Egun on”, eta berak ezer ez. Eta ezer ez. Egon nintzen bi urte 

egunero-egunero-egunero-egunero agurtzen eta berak erantzun ez. Azkenean lortu 

nuen. Baina bi urte. Bi urte azkenean ya agurtu ninduen arte. Itzela. Eta gero oso maja, 

baina hostia, urte bi egon zan tipa, eh. Erantzun ere ez “egun on” triste bati.” 

(A1) “Eta oraindik ere pasatzen da, pentsatzen dut. Jende berria hona etortzen dena: berriak 

dira eta ongi etorriak izango dira, baina hala ere zu Dimakoa ez zara. Hori jende askok, 

gaur egun, dauka barruan.” 

(A7) “Arratian nik uste dut badagoela kontraesan hori. Ni lehengo batean enteratu nintzen 

mutil bat ezagutzen dudana betitik, bere aita andaluziar zela. (…) Esan gura dut: nik 

uste dut hemen asko etorri ziren lehenengo immigrazio handia izan zela Zeanuriko presa 

egiteko. Eta hor egon ziren konfliktoak eta be bai. (…) [kanpotarren] seme-alaba 

gehienak herritik geratu dira asko. Ze nik asko ez ditut… Bai egia da seme-alabek 

euskara ikasi zutenez guztiz integratu zirela.” 

 

Migrazioaren gaiarekin lotuta, taldean azpimarratu zen Arratian dagoen harrera proiektua, 

non herritarrak errefuxiatuei eta migratzaileei harrera duina emateko antolatu diren.  

(A7) “Bai, eta gero Artean be bai dago mugimendua harrera herria eta errefuxiatuak eta hori, 

oso potentea da. Eta hor be bai badabil jendea mugitzen basoan ez dena Arteakoa 

bakarrik.” 
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(A6) “Bai, baina hori aldi berean oso herritartuta dagoen mugimendu bat… O sea, etortzen da 

kanpoko jendea baina herrian bertan asko egoten da, ez? Uste dut hori bai integratzeko 

mugimendu bat badela.” 

 

ESKUALDEKO HARREMAN-SAREAK 

Arratiako taldean, eskualdeko identitate politiko desberdinek sortutako kohesio/segregazio 

fenomenoak ere mahaigaineratu ziren. Sentsibilitate politiko desberdinek harreman 

dinamiketan eragina izan dute, eta testuinguru batzuetan diferentziazio elementu bihurtu 

dira. Hala ere, taldean azpimarratu zen denboraren poderioz egoera aldatu dela, eta 

fenomeno berri batzuk sortu direla. Horrela, taldekideek militantzia mota batzuek sortzen 

dituzten harreman-sareak balioan jarri zuten, adibidez, mugimendu feministak sortu duen 

sarea. 

(A6) “Arratia oso markatuta dago politikoki. Politikak asko markatzen du, uste dut. Beste 

eremu batzuetan baino gehiago. Igual da nire inguruan eta nire sentsazioa, baina beste 

bailara batzuetan gehiago difuminatzen da kolorea. Hemen ez.” 

(A3) “Eta, gainera, hor izan zen feminismoan nik pentsatzen dut igual lehenengoa ikusi zena 

partidu desberdinetakoak elkarregaz. Hemen, Arratian, hor izan zen horretan nolabait 

aitzindari edo zer, lehenengoa izan zena partidu desberdinetakoak bat egiten. […] 

Feminismoak antolatzen duen, baina hasieratik, saretu zenetik behintzat, edozein 

ekintza eta ez dakit zer, jende partidu desberdinetakoa.” 

(A7) “Eta komunitate ikuspegitik, nik bai uste dut oraindik sareak badaudela. Nik uste dut 

hemen, lehen zuk esan duzuna feminismoarena, indartsu dago. Eta dator gainera sare 

berri bat. Beti egon dira andre taldeak, beti egon dira. […] Eta uste dut hori dela gaur 

egun gehien mugitzen diena gazteei ere bai.” 

 

3.1.3. PRAKTIKAK ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK 

 

MUGIKORTASUNA ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK 

Arratiarren eguneroko praktikak eskualdeko herri desberdinetan kokatzen dira, bai 

eskualde berean, bai eskualdetik kanpo, eta mugikortasunak harreman pertsonalak eta 

elkar ezagutza sortzen du herri desberdinetako herritarren artean. Gai horri buruz, 

perspektiba desberdinak eman zituzten Arratiako eztabaida-taldean parte hartu zutenek.  

Atzera begira, taldekide batzuek arratiarren mugitzeko ohiturak eta betiko topaguneak 

aldatu direla adierazi zuten. Ildo berean, gazteen artean gero eta ohitura handiagoa dago 

eskualdetik kanpora joateko, eta horrek eragin negatiboa izan du herrietako bizitza 

kolektiboan edo gazteen eskualdearekiko atxikimenduan. 

(A7) “Baina ikusten dut azkeneko urteetan lemoarrek gero eta Zornotzara gehiago egiten 

dutela, Bediak ez dakit, Galdakao, ez? Gazteak-eta. Arratia bai zen zentroa orain dela 

20 urte. Batzen ginen Arratiako gu denak, Otxandiokoak, Zeberiokoak, Zornotzatik be 

bastante etortzen ziren hona… Bazeukan aglutinante kutsu bat, gaur egun ya ez 

daukana.” 
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(A7) “Ez dakit 2008ko krisiak mugikortasuna gutxitu zuen, ez dakit, baina egia da bizitza 

handia zegoela. Hemen Bizkaiko bikote asko sortu dira, hemengo diskoteketan. (…) 

Bueno, garai horretan Igorre, bai. Bai, arrazoia daukazu, mundu guztia etortzen zen, 

Arratiako denak etortzen ziren Igorrera. Hori da.” 

 (A1) “Eta bai gero eta gehiago ikusten dela Zornotzara joaten direla, bai Zornotzara, bai pila 

bat lekutara, eta azkenean hor umeak ahalegintzen dira integratzen, baina ez dute 

lortzen. Eta hor azkenean, be bai, horrek dakarrena da gazte gutxiago egotea herrian 

be bai. Eta orduan ekintzak, gazteak eta horrela, ba oso-oso gutxi egoten dira. Gaur 

egun Diman be bai daukagu kristoneko problematika horregaz be bai. Azkenean, 

institutu garaian normalean irten egiten dira Dimatik […], herrian ez dira gelditzen. 

Orduan, beti dago problematika gura dute zeozer egin gazteekin herrian, baina ez dakigu 

zelan heldu gazteengana. Ez dakigu zer gura duten. Eta sentitzen dute ez direla 

entzuten.” 

(A2) “Eta gero zuk esan duzuna, ez? Lemoatik gero eta gehiago jotzen dela Zornotzara. Igual, 

eske gazte askok ez dute erreferenterik hemen: ez daukate lagunik, ez daukate… Bai? 

Orduan, ez dute gura hemen zeratu. Orduan, pues ez dakit nor doala eskolara horretara. 

Ala, horrengana asteburuan.” 

 

Lehen deskribatutako fenomenoa ez dago aisialdiarekin lotuta bakarrik. Taldean aipatu zen 

Arratian ume eta gazte askok ez dutela ikasten beren herrian, eta horrek ere inpaktua du 

herri bakoitzean sortzen diren harreman dinamiketan.  

(A1) “Askotan igual doaz [eskolara] adin berekoak bi bakarrik eta gero normalean badira 25, 

gero horiek ume biak integratzeko edo lagunak edukitzeko Diman, oso zailtasun handiak 

dituzte. Ahal dituzu apuntatu dantzan, ahal dituzu apuntatu futbolean, baina hala ere 

inoiz ez dute lortzen piña bat egitea edo lagunak edukitzea edo kuadrilla edukitzea 

herrikoa. Jende askok, Dimatik kanpora ikasi duenak, gero Dimatik kanpoko lagunak 

topatu ditu eta Diman nahiz eta momenturen batean eduki lagunak edo baten bat 

irtetzeko, gero azkenean denborarekin hori galdu egin dute eta azkenean kanpoko 

lagunegaz be bai ibiltzen dira.” 

 

Hala ere, taldean azpimarratu zen Arratiako herrietan jarduera asko antolatzen direla. 

Antolatutako ekimenak bizitza kolektiboaren hainbat eremutan izaten dira: jaiak, aisialdia 

edo militantzia politikoa besteak beste. Edonola ere, eskualdean aktibitate maila 

nabarmena da, eta horrek herritarren arteko interakzioa sustatzen du.  

 (A3) “Nik pentsatzen dut zera kulturala handia dena, oso handia dena bailara honetan, egiten 

duela lotura bat. Esan nahi dut: batzen du jendea herri desberdinetakoa eta egiten duela 

zera.” 

(A7) “Hemen beti eduki dugu agenda arazoa. Hemen gauza bat antolatu izan denean deitzen 

zenien beste herrietako zerei: “Eh, gorde agendan maiatzaren 22a”. Eta esaten zizuten: 

“Guk ya ipini dugu”. Eta hemen gauden biztanle gutxirako normala da egun batean hiru-

lau gauza egotea, hamar mila biztanle izan arren, ez da batere arraroa jaialdi bat egotea 

Lemoan eta beste bat Igorren. (…) Hori egia da, hemen egon da mugimendu handia 

zentzu horretan: autogestioa, herri askotan egon dira gazteak antolatuta eta kirol, 

kultura elkarte ugari daude herri guztietan, denetan.  

(A3) “Nik uste dut [Arantzazu] orain modan dagoela. Eta Artean be gertatu da orain dela hiru-

lau urtera arte ez zegoen ezer, eta orain modan moduan dago. Esan nahi dut, Arratiako 

beste herrietako jendea joaten da zer edo zer hartzera eta ez dakit zer. Bai Arteara, 

Arantzazura…” 
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(A6) “Deba bailararekin konparatuta, beti pentsatu dut hemen mugimendu asko-asko dagoela. 

O sea, neu ere mugitzen naiz asko. Deba bailaran, bueno, bailara hura da pixka bat 

inbentatua egia esan. Da bailara bat, bailara bat esaten dute baina bi bailaren arteko 

zera bat. Orduan, ez da… Harremana ez da naturala, lotura ez da naturala. Distantziak 

igual gehiago dira, herriak handiagoak dira. Eta hemen, ez dakit, biztanleria gutxiago 

dago baina mobilidadeak ni beti harritu nau. Joan ahal gara Igorrera trago bat hartzera, 

edo Ubidera zerbait edatera eta buelta Arteara. Ni horrek beti harritu nau, mobilidade 

asko dagoela. Igual konparazioan esaten dut, eh, baina…” 

(A4) “Sí, igual comparando también con otros valles donde he vivido, en Gipuzkoa en 

Oarsoaldea, en Urola, luego estuvimos también en Ugao, y yo creo que este valle sí que 

tiene más… Yo creo que por eso, porque son pueblos pequeños y que muy rápido dices: 

“Hoy voy a tomar algo en Artea, mañana en Arantzazu” o yo qué sé. Igual todo el mundo 

conocemos a nuestros pueblos de alrededor.” 

(A7) “Musika eskola bat dago Arratiakoa. Hau da, zuk gura bazenuen jo txirula, Igorrekoa 

bazinen igual joan behar zenuen Arteara ensaioetara. Eta futbolean jolasten zutenak 

etortzen ziren hona [Igorrera]. Esku pilota taldeak egon dira herri guztietan, eta orduan 

norberak egiten zuen bere herrian. Eta egon dira hainbat aktibitate eskualdekoak 

zirenak. Gero, instituzionalki dago mankomunitate bat be bai herri guztiak daudenak 

bertan. Eta horrek be beti egiten dizu, nik uste dut. […] Gizarte zerbitzuak 

mankomunatuak dira. Nik uste dut hori gero eta gutxiago dela, ze herriek gero eta igual 

independentzia handiagoa eduki badute beren artean, edo daukate aukera hori. Batez 

be Lemoak beste herriegaz, ze Lemoa asko hazi da eta dauka bere kiroldegi propioa. 

Baina Igorrek dauka kiroldegia denentzat, arratiar guztientzako.  

 

3.1.4. ARRATIA. SINTESIA 

ARRATIA 

Iruditeria 

kolektiboa 

 Eredu ekonomikoa: lehen sektorea eta industria 

 Herrien arteko izaera desberdinak, harremana borroka eta lehiatik 

 Euskalduntasuna 

 Migrazio eskualdea, harrera eskualdea, integrazio eskualdea, “bertakotzea” 

 Herrira sartzeko zailtasunak, “herritartasuna” lortzeko mugak edo erresistentziak 

 Mugimendu sozialak eta militantzia, lotzeko eta desberdintasunak markatzeko: 
feminismoa, alderdi politikoak 

Harreman 

sozialak 

 Herriz herri desplazatzeko joera handia (trago bat hartzeko, ekimen 

kulturaletarako…) 

 Herrietako jai giroa eta aisialdiko jarduera ugariak harremanak sortzeko gune 

 Herri desberdinen espazioak, indargune (eskualdeko harremanak) eta ahulgune 
(“herri”-tartasuna apaldu): eskolak, eskolaz kanpoko jarduera antolatuak 

Denboran 

bilakaera 

 Gero eta zerbitzu gutxiago 

 Etxebizitza eskuratzea gero eta zailago 

 Ekonomikoki potentea izatetik  desindustrializazioa eta langabezia areagotzen 

 Gazteak gero eta gehiago joaten dira eskualdetik kanpora  herrietako bizitza 

kolektiboa eta eskualdearekiko atxikimendua behera 
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3.2. GOIERRI 
 

Goierriko zortzi herritarrekin elkartu gara, 18 eta 71 urte bitartekoak. Zortzitik lau 

eskualdean bertan jaioak dira, bizi diren herrian bertan. Beste hiru kide probintzia berean 

jaio dira baina eskualdetik kanpo, eta azken pertsona bat Euskal Herritik kanpo. 

KODEA GENEROA ADINA BIZILEKUA JAIOLEKUA 

G1 Emakumea 18 Beasain Beasain 

G2 Emakumea 36 Beasain Madril 

G3 Emakumea 62 Ordizia Ordizia 

G4 Emakumea 55 Zerain Donostia 

G5 Emakumea 44 Ordizia Andoain 

G6 Gizona 25 Idiazabal Idiazabal 

G7 Gizona 71 Ataun Ataun 

G8 Gizona 39 Idiazabal Zumaia 

 

3.2.1. ZONALDE GEOGRAFIKOAREN DESKRIBAPENA 

Beste taldeetan bezala, Goierriko taldeari proposatu zitzaion, hasteko, eskualdearen 

deskribapen kolektibo bat egitea, eta horrela partaide bakoitzak eskualdearen hainbat 

aspektu azpimarratuz, eztabaidarako abiapuntu desberdinak finkatu ziren. Hasteko, 

emandako deskribapenen artean ideia nagusi bat nabarmen dezakegu: Goierri lurralde 

txikia den arren, eremu desberdinetan kontraste handiak ditu: biztanlerian, herri 

desberdinetako bizimoduetan, jarduera ekonomikoetan, paisaian…  

(G3) “Niri hasieran etorri zait “anitza”, eta jarraituko dut berak esan duenarekin, eskualde oso 

industrializatua da, baina era berean landa eremua neurri batean mantentzen da. 

Orduan kontraste handia daukagu. Herri handiak, Ordizia eta Beasain, eta Lazkao 

esango nuke, eta gero herri txikiak”. 

(G4) “Asko gustatu zait esan duena, azkenean herri handi bat, ausoz osatutakoa… bueno, 

itxura hori hartzen diot Goierriri.”   

(G6) “Niretzat bi Goierri baino, elementu bakoitzekiko dagoela aukera posible Goierrin, alegia 

hizkuntza: euskara eta erdera, nagusiki horiek direlako, baina gero agian datu 

soziolinguistikoak hartuz gero ziur aski marokoarra ere Goierrin ehunekotan hirugarrena 

izango litzateke. Baina landa eremua edo industria eremua baita nagusiki bi eremu 

horiek daude ere, eta ez dakit, nik uste dut anitza dela Goierri, eta hartuko bagenu 

elementu bat esango nuke aukera desberdinak aurkitzen direla Goierrin, gaur egun 

gizartea hemen oso zaila delako homogeneitate hori mantentzea. Orduan, ni bat nator 

bi Goierri horiekin eta esandakoa. Hirugarrena laugarrena, bostgarren Goierri… ba 

errealitate hori existitzen dira, gehiago edo gutxiago, bakoitzak beretik hitz egiten du 

eta bakoitzak bere errealitatetik hitz egiten du”. 

(G7) “Lanbide eskola, institutuak, unibertsitateak….uste dut ondo erreparatzen baldin baduzu, 

oso eskualde aberatsa dela momentu honetan. Langabeziaren tasa txikia da momentu 

honetan… guzti horrek ere eragina dauka. Uste dut oro har kualitate handia daukagu 

goierritarrek.” 
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Beste aldetik, beste faktore batek eztabaida zeharkatu zuen: Goierrik gizarte garaikideen 

aldaketa sozialak eta ekonomikoak bizi ditu, baina eskualdean bizimodu tradizionalak ere 

badaude, abeltzaintzari eta nekazaritzari lotutakoak, eta bi fenomenoren elkarbizitzaren 

inguruan eman zen elkarrizketa kolektiboa. Ideia horrekin lotuta, baina baita aurrerago 

aztertuko ditugun beste faktore batzuengatik ere, Goierriko taldean behin baino 

gehiagotan eskualdearen “xarma”-ri erreferentzia egin zitzaion eskualdea deskribatzeko, 

“izaera” edo “identitate” berezi bat Goierri leku singularra bihurtzen duena, eta eskualdea 

modu positibo batean baloratzera eramaten duena.  

(G5) “Nik erantsiko nioke ere xarma. (…) etorkizunean jendea ez dakit nola adierazi baina 

xarma badauka. Mendiak edo ingurunea…erakargarria egiten zaitu modu batean…” 

(G4) “Niretzako ederra da bizitza. Ni egon nintzen Donostian 22 urte arte, gero kanpora joan 

nintzen eta kanpoan urte batzuk egin nituen, eta bueltatu nintzenean Donostiara ez 

ninduen erakartzen bizitzeko. Lasaitasun ez duzu, mendia…xarma aldetik eta gero 

lurrarekin lotura gehiago, animaliekin, ez dakit, gauza batzuk hirian zailagoak direla…” 

(G8) “Segura bat Zegama bat, Zerain…txikiak dira eta beste xarma hori daukate agian Urolako 

kostak ez duena. Agian horrelako herri baten bila bazoaz joan behar zara 

Aizarnazabalera edo leku txiki batera. Eta hemen hori eskura daukazu, 5 minututara 

Segura daukazu, lasaitasuna eta han (Urolan) agian gehiago gerturatu behar zara….” 

(G5) “Niri hasieran kosta egiten zitzaidan, etorri eta herria…uff! itolarri bat, dena herria denak 

herritarrak, ohitura eta “hau ohitura da” eta “hau bestea da”…hasieran kosta egiten 

zaizu, baina gero benetan gustura zaude.”  

 

GOIERRIKO ZERBITZUAK 

Goierriko bizitza aztertzerakoan eskualdeko zerbitzuen kalitateari buruz hitz egin zuten 

partaideek. Batez ere, garraio zerbitzuak aipatu ziren, izan ere, herri txikiez osatutako 

eskualde batean garraio publikoaren sarea oso presente dago biztanleen eguneroko 

bizitzan. Zentzu honetan, goierritarren mugitzeko ohiturez ere hausnartu zen.  

(G8) “Nik adibidez kotxea ezin dut hartu, epilepsia daukat eta ezin dut hartu. Orduan beti 

garraio publikoan dependitu behar det eta hortaz (zerbitzuen gabeziez) jabetzen naiz. 

Klaro, beste gauza bat da jendeak ez duela asko erabiltzen garraio publikoa, orduan 

igual naiz bakarra, baino hori bai ikusten dudala falta dela hemen, maiztasun aldetik 

gehienbat.” 

(G7) “Garraio, garraio asko daukagu niretzako Goierrin. Niretzako garraioa Goierrin izan 

beharko litzateke ‘a demanda’ esaten dela. Autobusak gelditzen dira hutsik, hutsik eh? 

Etxetik ikusten dut balkoian eta hutsik! Autobus ordu erdiro badaukagu eh? (…) Oso 

ondo dago, baino orduan autobus txiki bat jarri a demanda.” 

(G8) “Kontzientzia gehiago behar dugula nik uste dut. Nik han Urolan ikusten dut alde 

horretatik, han maiztasun gehiago dago eta jendeak igual horregatik kontzientzia 

gehiago dauka eta gehiago ibiltzen da. Ez dakit hori izango den baina hemen bai ikusten 

dudana da hori: autobus erabiltzen diren gehienak dira adineko jendea, ni bezalako 

kotxea ezin hartu jendea eta atzerritarrak.” 

(G4) “Lotuta dago ere lehen aipatu duzun egoera ekonomikoarekin. Hemen Goierrin jendeak 

18 urte betetzen du, karneta ateratzen du eta kotxea… bueno, a ber, herri txikietan 

esaten dut eh? Agian Beasainen edo Ordizian ez da horrela, ez dakit, baina herri txikietan 

jendeak eskuratzen du kotxea, baino esan nahi dut. Kotxea, kotxea eta kotxea. (…)  

Orokorrean jendeak ez du (autobusa) erabiltzen. Orduan aukera hori ez da erabiltzen 

jendeak kotxea erabiltzen duelako. “ 
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(G5) “(Garraio publikoak) mugatu egiten zaitu, ezta? Ni ordu jakin batean sartu behar baldin 

banaiz, (..) joateko ia ordubete gehiago tardatzen baldin badut, Ordiziatik Zegamara 

pasatzen naizelako Beasaindik, Seguratik, Idiazabaletik…. Egiten du zera guztia. Orduan 

errazena delako kotxea hartzea. Gero ni ohituta nengoen, 15 minutura Donostira, eta 

kosta egiten da gero aldatzea. Kotxea askoz gehiago erabiltzen da hemen.”   

 

GAZTEEN AUKERAK GOIERRIN 

Goierriko bizitzari buruzko balorazioen artean, gazteek eskualdean bizitzeko topatzen 

dituzten aukeren inguruan eztabaidatu zen. Gai horri buruz bi ideia nagusi atera ziren. Alde 

batetik, nahiz eta eskualdean gazteen behar guztiak asetua ez egon (ikasketak, lana, 

etxebizitza, etab) Goierrin ez zen identifikatzen gazteen “exodo” bat, edo behintzat, 

taldean azpimarratu zen gazteek aukera dutela eskualdean geratzeko.  

(G6) “Zirkunstantziaren arabera, nik uste dut langabezia tasa gutxi dagoela. Nik ikusten 

dudana inguruan da unibertsitatetik jotzen duenak bai daukala gero joera gehiago bere 

lanpostuetatik, eta beste arrazoi batzuk tarteko gehiago kanpora jotzeko, baina nire 

inguru gehiena, batez ere goi-mailakoak ez duena eta industria inguruko ikastaroa 

duenak hemen aukera edukienez hemen gelditzen dira, lana dagoelako eta gero 

lanpostu horren konbenioak, batzuk, denak ez, izaten dira 3 turnotan, gauetan extrak 

eginda, ondo kobratzen delako, aukera ematen die mantentzeko hemen. Denei ez, beste 

batzuk taberna lanarekin edo sokorrista. Nik lan hori egiten dut eta jodido. Kanpora ez 

nuke esango lanagatik eskualdetik hainbeste gazte ateratzen direla.” 

(G4) “Bai, nik uste dut, zuk esan duzun perfil hori gure inguruan dago eta batez ere mutilak 

dira. Unibertsitatean banaketa handia dago oraindik, unibertsitatera gehiago 

emakumezkoak joaten dira. Eta gero, esan duzuna, gero lan egiteko, batzuk Goierritik 

mugitzen dira eta joan eta etortzen dira. Perfil hori oso zabalduta dago oraindik, 

eskualdeko enpresetan egiten dutenak.” 

(G2) “Hemen lan egin nahi baduzu lan egin dezakezu. Hasieran agian taberna batean edo 

horrelako zerbait, baina aukerak daude, beste lekuetan baino, ez? Egoera ekonomiko 

honetan gaizki dago denontzat, baina hemen behintzat errazago da bizitzea.” 

 

Beste aldetik, eta lehen aipatutakoarekin lotuta, eskualdeko eredu ekonomikoak eragina 

du Goierriko gazteen ibilbideetan, izan ere, bertan finkatuta dauden enpresak lan-irteera 

bat dira eskualdeko gazteentzat.   

(G6) “Erreferentzi kontu bat da. Gazteetan mutiloi ikusi duguna da denak gurasoak edo aita 

gehienak CAFen edo Indar edo Ampon egiten dutela, gazteetatik mutilok ikustea mutilok 

mekanizatutako lan bat egiten, erreferentzia horrek nik uste dut asko baldintzatzen 

duela bere pentsaera, bere determinazio pertsonala. Eta Goierrin oraingoz fenomeno 

hori da nagusi. Ikusi da eta jarraitu da transmititzen.” 
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3.2.2. TOKIKO IDENTITATEAREKIN LOTUTAKO EZAUGARRIAK 

 

EUSKARA GOIERRIN 

Eskualdearen identitateari dagokionez, Goierriko taldean parte hartu zutenak ados egon 

ziren esatean euskara Goierriko nortasunaren elementu oso garrantzitsua dela. Horrek ez 

du esan nahi euskara hizkuntza hegemonikoa denik eskualdean – ez zuten eztabaida 

honetan sakondu-, hala ere, ondoriozta dezakegu Goierriko identitatea definitzeko euskara 

kontuan hartzea ezinbestekoa dela.  

(G4) “Goierrik euskara dauka. Euskara hemen dago. Anitza da eta agian zonalde batzuetan 

gutxiago eta besteetan gehiago, baina nik uste dut Goierrin bere osotasunean niretzat 

euskara da beste hitz inportante bat.” 

(G5) “Nik ikusten dut desberdintasun bat, adibidez herri handiagoetan erderara gehiago jotzen 

dutela, baina herri txiki batera gerturatzen zara, adibidez Zegama egiten dudala lan, hor 

hizkuntza kulturalki mantentzen da. Baina bueno, egia da erderara era gaztelerara 

jotzeko joera handia dagoela, euskaldun koadrilen artean. Nik, Beasain agian ez, baina 

Ordiziako kasuan bai gertatzen dela hori. Baina gerturatzen zara herri txikietara 

segituan, erraztasun hori, hitzak, herri bakoitzak dauzka bere hitz bereziak…. Bai, hori 

ere badago.”    

 

LANDA EREMUA GOIERRIKO IDENTITATEAN 

Tokiko nortasunaren ezaugarriak identifikatzerakoan, Goierriko saioan aipatu zen landa 

eremua oso elementu esanguratsua dela, nolabait baserriak eta alor horren inguruan 

sortzen diren bizimoduek goierritarren identitate kolektiboa definitu baitute. Gaur egun, 

landa eremua eskualdean eraldaketa sakonak izaten ari da, eta  hainbat aspektutan 

sektorearen etorkizuna ez dago bermatuta. Alde batetik, aipatutako prozesua eskualdeko 

eredu ekonomikorentzat galera moduan ulertzen da. Bestetik, landa eremuaren 

desagertzeak arlo horrekin lotuta dagoen kultura, ezagutza eta ondarea arriskuan jartzen 

du; hau da, eskualdearen nortasuna osatzen dituen elementuak kolokan jartzen ditu.    

(G7) “Ordiziako azokara joaten gara eta ematen du herri txikiak bizi direla ezta? Baina oso oso 

txikia da, nekazaritza hori baino askoz aberatsagoa da.”  

(G4) “Herri txikietan lehenengo sektorera dedikatzen direnak %1era ez dira iritsiko. Gure 

herrian adibidez, lau familia landu zerbait, eta ez perspektiba onarekin. Gero ateratzen 

da gazte bat, zuk esaten duzun bezala, jarraitzen diona baserria daukalako 

familiak…baina beste aldetik, baserritarrez joan direnak nik uste dut generazio berriak 

ez dutela ikusten beraientzat. Hori ez dute nahi. Orduan nahi dute beste zerbait izan. 

Baserritarrak direnak eta baserria ezagutu duen jendea. Orduan zerbait….hor hausnartu 

behar da (…) Zuk esan duzu ezta? Industrian “ah, aitak egin du eta nik ere egingo dut”. 

Badago transmisio hori. Baserrian ez da gertatzen. Baserrian ez dute jarraitu nahi bizitza 

hori. Ez da bizitza on bat.”  

(G5) “Beraiek bai esaten dutela hori, generazioak, generazio berriek esaten dute hor ez 

dagoela deskantsurik, edo ez dagoela aisialdirako bizi garen moduan aisialdirako, eta 

hor tarte gutxi ikusten dute, lan gogorra, ikusten dute gurasoak oso lotuta lanera, lan 

horretara oso lotuta. Oso gutxik esaten dute ‘artzain izan nahi dut’, beste aldetik, eta 

gainera galdetzen ba diezu ‘oh artzaina! Jarraitu nahi duzu aita edo ama bezala?’ esaten 

dute ezetz, denak esaten dute ezetz.  
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(G1) “Badugu zaindu beharreko sektore bat, oso garrantzitsua da.” 

 

GOIERRI, ESKUALDE ANITZA 

Ikusten dugun bezala, Goierriko taldeak eskualdea prisma desberdinetatik deskribatu 

zuen. Gai desberdinen artean, eskualdean dagoen aniztasun kulturala ere azpimarratu zen. 

Zentzu honetan, aniztasun kulturala ez zen identifikatu fenomeno berri moduan, baizik eta 

orain dela hamarkada batzuk hasi zen prozesu bat, eskualdeko lan eremuak bultzatuta. 

Gaur egun ere gizarte anitza da Goierrikoa, eta kohesio aldetik egoera horrek kudeatu 

beharreko hainbat erronka planteatzen du.  

(G3) “Azkeneko hamar hamabost urteetan anitzagoak gara, kultura…beste puntuetako jendea 

bizi da gure artean (…) horrek uste dut bai izaten dela eraldaketa”   

(G4) “Garai batean Donostin ere ni gogoratzen naiz txikitan arraroa egiten zitzaidala pertsona 

beltz bat ikustea, edo musulman bat ikustea (…) Nik uste dut horrelako prozesu bat 

gertatzen ari dela gizartean, edo mundu mailan, eraldaketa horiek edo mugimendu 

horiek, eta hemen ere gertatzen dela. Neurri batean Ordizian gehiago beste herrietan 

baino Goierrin” 

(G4) “Nik erantsiko nuke, oraingo olatu hori. Uste dut Goierri zeukala, lehenagotik ere harrera 

herri bat zen. (…) Ez dakit kokatzen, baina industrializazio garaian jende pila bat etortzen 

zen Goierrira eta harrera desberdina izan zen, beste garai bat zelako, baino generazio 

horien seme-alabak goierritarrak dira, eta horregatik esaten da ere Goierri oso anitza 

dela, anitza da goierritarrak direlako (…) esan nahi dut ez dela lehenengo aldia harrera 

edo jendea jasotzen dela Goierrin, historikoki. Estatuko jendea jasotzen zen lehen eta 

orain kanpotarrak.” 

(G1) “Nik gutxi esan dezaket denbora luzean zer pasatu den, aniztasun honetan jaio omen 

nintzen, baino bai kusi izan dut gurasoen aldetik, bai eman izan dela bazterketa moduko 

bat, adibidez nik eskolan ikusi dudana, ni ikastolan joan naiz eta ikastolan denak 

euskaldunak ginen, (…)  ematen ziren banaketa horiek gero kalean ikusten ziren; ghetto 

ez nuke esango, baina bai talde batzuk sortu ziren. Nik uste dut umeen partetik ez dela 

hori ateratzen eta gurasoen diskriminazioa dela.” 

 

GOIERRITARREN IDENTITATEA 

Goierriko tokiko nortasunaz hausnartzea proposatu zitzaien taldeko parte-hartzaileei. 

Goierritarrak nongoak sentitzen dira? Hemen, nahiz eta ideia desberdinak atera, 

azpimarratzen dugu tokiko atxikimenduaz hitz egiteko “herriko patriotismo” bat deskribatu 

zutela partaide batzuek. Hain zuzen ere, Goierriko herrien artean identitate-bereizketak 

egiten dira, herri bakoitzarekin lotutako nortasun diskurtsoak alegia.  

 (G5) “Andoaindarrak ginen gure koadrilan, gure lagunak, baina inoiz ez dugu izan sentimendu 

hori. Nire senarrari entzuten diozu hitz egiten eta puztu egiten da! Ordiziarrak…eta egia 

da hurbiltzen joaten zara eta ezagutzen joaten zara herria eta alaba txikia daukagula, 

bizitzeko erraza da. (…) Ez dakit, herri sentimendu hori ikusten da txikitatik, eta 

lasaitasuna, eta herria, eta jendea ezagutzen zaitu… eta herri handi bat da azken finean. 

(..) Transmisioagatik edo, alabak ere esaten du ‘ni Ordiziarra naiz’. Andoain asko 

gustatzen zaio aitona-amonak dituelako eta familia,  baina berak horrela bizi du.” 
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(G6) “Nik nortasuna uste dut dela Goierriko nire ustez errealitate handi bat bai dela herriko 

patriotismo hori. Bakoitzak bere herrikoa da, eta harrotasun hori bere herrikoa dela 

adierazteko.” 

 (G1) “Nik uste dut lehenengo ikasi nuen Beasaingo ikastolan, gero Lazkaokoan eta justu toki 

horietan bai ikusi dut izaera hori euskalduna edo herrikoa, baino gehiago ikusi dut itxiago 

eta gero joan nintzen Txindoki institutura eta hor ya juntatzen da Goierri guztia, orduan 

bai askatasun gehiago ikusten zen…” 

(G1) “Nahiz eta bakoitzak bere identitatea eduki, ni adibidez Beasainen jaio naiz, Beasainen 

ikasi dut, Lazkaon ikasi nuen, hurrengo urtean Ordizian ikasiko dut, eta leku guztietan 

ondo hartu naute. Adibidez, nire gurasoak badakit ondoko herrira joateagatik batzuetan 

edukitzen dituztela arazoak…baina nire kasuan ez da horrela, eta ni herri guztietan eroso 

sentitu naiz.” 

 

Zentzu honetan, taldearen elkarrizketatik ere beste ideia bat atera zen: Goierriko gaurko 

nortasunean dualismo bat aurki daiteke, herriko euskal tradizioa/izaera eta gizarte 

garaikidearen bizi modu eta harremanak izateko dinamika berrien artean.  

 

3.2.3. PRAKTIKAK ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK 

Goierrin herri asko daude, bakoitza bere berezitasunekin. Hala ere, antolatutako eztabaida-

taldean eskualde maila ematen diren harreman dinamikei erreparatu genien: nondik 

mugitzen dira goierritarrak? noiz eta zertarako elkartzen dira? neintzuk dira topaguneak 

eta nola eragiten dute eskualdeko kohesioan?  

(G1) “Niretzat Goierri da herri handi bat bezala auzo desberdinekin. Nik lagunak Lazkaon ditut, 

Ordizin, Zaldibin, neretzako….” 

 

Goierritarrek eguneroko bizitzaren behar asko eskualdetik atera gabe asetzen dituzte, eta 

dinamika horretan herriz herri mugitzeko eta beste goierritarrekin elkartzeko aukera dute. 

Elkargune horiek bi eremu nagusitan ematen direla zehaztu zen taldean. Alde batetik, 

eguneroko jarduerak egiteko (lana, hezkuntza, zerbitzuak) instituzioak partekatzen dira 

eskualde mailan. Beraz, lantokiak eta ikastetxeak bereziki, baina baita zerbitzu publikoak 

ere, topagune bat dira herri desberdinetako pertsonentzat.  

(G5) “Bertan. Ordizian bizi, Zegaman lan egin eta oraingo egoerarekin are gehiago. (…) 

Asteburuetan ateratzeko ohitura hori, baina nik uste dut zerbitzuek ere errazten dutela. 

Zeozer behar duzu eta Beasainera edo bestera, eta hemen egiten duzu, ez zara 

ateratzen.  

(G3) “(Ikastetxetan eta ikastoletan) elkartzen dira herri desberdinetako ikasleak, eta hor 

elkarbizitza dago eta behintzat era positibo batean ez? Ez da mantentzen, bakoitza bere 

herrikoa da baina nolabait harremanak daude, eta niri hori iruditzen zait positiboa. Eta 

gero lantegietan ere bai noski, horiek ere harremanetarako tokiak dira.” 

(G7) “Nik uste dut, berez, harremanak asko lotzen direla lan munduarekin eta zerbitzuekin. 

Herri txikietan, bestela, ez dago lanik eta herri nagusietara joaten dira, Ordizia, 

Beasain…industria eta zerbitzuak hemen eta Zumarragan daude ezta? Nik uste dut 

beharrak eragiten duela gure harremanak non izaten diren.”  
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(G4) “Hezkuntza eremua da sozializazio eremu bat herri desberdinetako gazteen artean, ta 

gero denak ezagutzen duzu. Fenomeno hori eta oso interesgarria iruditzen zait, oso 

polita.” 

(G6) “Eta gero lana. Nik uste Goierritarrak lotzen gaituena, ikusita industria handia dela eta 

herriko jende desberdina juntatzen direla, horrek ere bai balio duela sozializatzeko eta 

gainontzeko herritarren artean harremantzen.” 

 

Eguneroko “betebeharrek” herri desberdinetako herritarrak lotzen dituzte, eta horiek ere 

beste espazio batzuk partekatzen dituzte: aisialdia, festak, aktibismoa, parte-

hartzea…eremu horiek ere elkargune gisa uler. Zentzu honetan, taldeko partaideek 

eskualdearen bizitza kolektiboa deskribatu zuten, eta azterketa honen bidez ohitura 

zaharrak, adibidez, jaiak topatzen ditugu, baina baita sozializatzeko esparru berriak ere 

aztertu ziren, mendi lasterketen kasua besteak beste.    

(G4) “Eta gero beste eremu bat, uste dut festak direla. Festak eta ekitaldiak eta azken boladan 

kirol ekitaldiak, asteburu guztietan daudela karrera” 

(G6) “Nik uste dut eskualdea lotzen duena fenomeno bat bai dela festeena. Gaztetan beti festa 

aukera baldin badituzu, 16, 17 urterekin ez dituzu aukeratzen Ondarruko festak, 

Ondarrukoek kointziditzen badute Zegamako festen aurretik dela...lehenago aukeratzen 

duzu eskualdekoa, badaukazu harreman eta lotura hori, gertutasunarengatik, parranda 

ere…”  

(G6) “Eta esango nuke festaz a parte, nire kasuan militantzia politikoa ere harremantzen da 

eskualdeekin, ze gu eskualde mailan antolatzen garelako nagusi, eta beraz horrek bai 

bultzatzen nauela gainontzeko herriko kideekin eta juntatzera, edozein mobilizaziotan 

beti eskualde mailan antolatzen gara”  

(G3) “Nire kasuan, ingurumen elkarte batean nago eta Goierriko herri desberdinetako jendea 

dago, ez dago jendea herri nagusietakoa.”  

 

3.2.4. ESKUALDEAREN ETORKIZUNEKO DIAGNOSTIKOA ETA PERSPEKTIBAK 

Saioa bukatzeko, eskualdearen etorkizuna nola irudikatzen zuten galdetu zitzaien taldeko 

parte-hartzaileei. Dinamika horretan bi galdera desberdin planteatu ziren: lehenik, 

hemendik 10-15 bat urtetara nola imajinatzen zuten eskualdea azaldu zuten. Bigarrenik, 

nola gustatuko litzaiekeen izatea. Ariketa honetatik planteamendu partekatu bat identifika 

dezakegu: eskualdearen etorkizuna eta tokiko garapena munduko dinamika globalen 

menpe daude, eta horrek perspektiba ezkorrak sortzen ditu. Gaur egungo eredu 

produktiboa, ingurumenaren kudeaketa edo gizarte antolamendua ikusita, taldeko kideek 

sumatzen dute etorkizuneko Goierrin, gizarte zahartu bat topatuko dugula, langabezia-

tasa handiagoa eta bizi-kalitatea txarragoa besteak beste.  

(G7) “Nik uste dut, Goierrin, oro har eskualdean, arreta jarri behar dugula herri txikien 

etorkizunean. Herri txikiek ogibidea izan dezaten. (…) Zaharren herri batzuk bilakatzen 

ari dira. Oso aurrera begiratzea da baina, hor zerbait egiten ez bada, herriak bilakatuko 

dira zaharren herriak, adinekoen….” 
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(G4) “Ezkor. Nik uste dut pixka bat etorkizuna, bat nator beraiekin, nahiko ezkorra. Desioa 

bai, gure adinekoen zaintza, eta gero jaiotze tasa geroz eta beherago doa, hori argi 

dago. Eta ez dakit, ez da erraza, zeren eta mundu maila bizi gara, ez gara Goierrin bizi, 

goierritarrak nahi edo ez nahi, globalizazio baten barruan bizi gara sartuta gaude. Gure 

esku ere badago gauza txikiak aldatzea, edo aldatzeko aukera ere badaukagu, baina oso 

zaila ikusten dut ez dakit.” 

(G7) “Nik ikusten dut biztanlegoa oso zahartuta egongo dela, ume gutxi jaioko direla, 

lehenengo sektorea osoa orain baino ahulagoa egon daitekeela behintzat, ez nuke nahi, 

eta zerbitzuak betiko lekuetan, ogibidea industria izango da, zerbitzu sektorea gutxi, eta 

kutsakorrak izaten jarraituko dugula, tamalez. Industria badakigu zikindu egiten du. 

Uste dut ikuspegi nahiko ezezkorra (…) Ogibide arazorik ez dugu izango baina bizi-

kalitatea murritza izango dugu.  

(G6) “Nik Goierri aldatuko dela ikusten dut hemendik 10 urtera lan mundua ikaragarri aldatzen 

ari da, eta tendentzia berdina jarraituz gero 15 urte gauza asko xxxx izan hemengo 

industria mantentzea mundu mailako gainontzeko industrien konpetentzia, gaur egun 

doa. Horrek asko baldintzatuko herritar askoren soldata bera, eta horrek eragin katea 

ikaragarri, hurrengo zera guztiek, eta xxxxx eta desiorena, orokorrean goierritarron 

antolakuntzan gehiago sinestea, esate baterako, Goierrin bai izan dela bere garaian 

antolakuntzan espiritu borrokalari grina bat zeukana eta azken aldia nik ikusten dut 

frustrazioa eta gustatuko litzaidake hemendik 15 urtera goierritarrok gehiago sinestea 

antolakuntzan eta mundua aldatzeko aukeran gehiago sinestea.” 

 

Hala ere, testuinguru horren aurrean taldeko parte-hartzaileek proposamenak eta 

lehentasunak proiektatu zituzten, eta horietako batzuk aztertu ziren. Laburbilduz, Goierri 

eskualde bizigarria izatea nahiko lukete, eta horrek gizartearen arlo guztietan eraldaketak 

eskatzen ditu; hauen artean, gizarte berdintsuago bat, kontzientzia ekologikoa, lurralde 

antolamendu orekatuago bat edo aberastasun banaketa aipa ditzakegu. 

(G1) “Lehenengo sektorea uste dut hemen, niretzat paradisu bat bezalakoa da, eguraldia, 

eremu naturala eta hori, eta hori zaindu eta babestu. Ez dut ulertzen zergatik herri txiki 

baten bi familiek bakarrik egiten duten lurretan. Nik nahiko nuke, babestu ekoizleak eta 

lurra babestu eta bueno, agian zaila da lurra edukitzea, baina beste modu bat aurki 

dezakegu. Ez dakit. Adineko jendea eta jende gazteak gauza asko partekatu dezakete, 

eta uste dut leku honetan ederki dago hori egiteko, baina gogorra da lan hori, orduan 

diruarekin dena errazagoa iruditzen zait. Orduan, azoketan, elikadura bertakoa eta hori 

guztia”. 

(G8) “Hemendik 10 urtera nola ikusten dudan ez dakit, eta nola nahiko nukeen ba, 

komunikazio gehiago, denon artean oreka gehiago, esaten genuena, enpresetan egiten 

dutena azken finean diru gehiago dute, aukera gehiago dute, gazteek edo emakumeek 

edo soldata altua ez dutenek ez dute eskubide iguala, kondizio iguala izateko eta horrela, 

eta oreka hori nahiko nuke gehiago orekatzea. Batzuk asko irabazten dute eta orduan, 

eskubide gehiago ez baina aukera gehiago gauza batzuetan eta ekonomikoki ez dutenak, 

edo etxea izateko…eta hori nahiko nuke orekatzea.” 

(G4) “Eta nola nahiko nuke? Kutsadura gutxiago, harreman sanoagoak (…) lehenengo sektorea 

indartua, eta uste dut lehenengo sektorea berritu egin behar dela. Ezin dugu planteatu 

lehengo baserri indibiduala, ze hori da ez duena funtzionatzen eta ez dena erakargarria, 

baina igual indartu proiektu politikoa. Sukaldari izatea ez da batere erakargarria, oso 

bizitza gogorra, baina ezagutzen ditugu sukaldari batzuk oso ondo montatuta dutena 

eta oso ondo bizi direla, eta zergatik? proiektu desberdinak egin dituztelako. Orduan nik 

uste dut lehenengo sektorea, beste modu batean antolatu, proiektu kolektiboan ondo 

bizitzeko, eta gainera emateko onurak goierritarrei, oso inportantea da guretzat, baina 

baita ere indartu egin behar da horretan inbertitzen.”  
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3.2.5. GOIERRI. SINTESIA 

GOIERRI 

Iruditeria 
kolektiboa 

 Eredu ekonomikoa: landa eremua eta industriaren artean 
 Oparotasun ekonomikoko lurraldea, lan aukerak badaude 

 Gizarte ereduak: tradizioa eta berrikuntzaren artean 

 Zonalde txiki batean kontraste ugari 
 Herrien bakoitzaren identitatea, “herri patriotismoa”, markatua 

 Migrazioa historikoki jaso duen eta oraindik ari den gunea 
 “Kualitatea”, “xarma” 

 Euskalduntasuna 

Harreman 
sozialak 

 Eguneroko jarduerek eraginda desplazamendu ugari eskualde barruan, herri artean: 
lana, hezkuntza, zerbitzuak 

 Herrietako jai giroa, aisialdiko jarduerak eta militantzia harremanak sortzeko gune 
 Garraio publikoak eraginda eta baldintzatuta herrien arteko desplazamenduak 

Denboran 

bilakaera 

 Gazteak eskualdean gelditzen ari dira, ez dago “exodorik” 

 Eskualdearen garapena munduko dinamika globalen menpe dago, eta horrek arrisku 
ugari dakartza Goierrirentzat (zahartze demografikoa, langabezia-tasa handiagoa, 

bizi-kalitate baxuagoa…) 
 Landa eremua, eskualdeko identitatearen parte izan dena, kolokan ikusten da 

 Proiektatutako gizarte desiratua, eskualde bizigarria: gizarte berdintasuna, 

kontzientzia ekologikoa, lurralde oreka eta aberastasun banaketa oinarri dituena 
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3.3. NAFARROAKO ERRIBERA 
 

Nafarroako Erriberako bederatzi herritarrekin elkartu gara, 31 eta 63 urte bitartekoak. 

Bederatzitik hiru eskualdean bertan jaioak dira, bizi diren herrian bertan. Beste kide bat 

probintzia berean jaio dira baina eskualdetik kanpo, hiru pertsona Euskal Herriko beste 

probintzia batean eta azken pertsona bat Euskal Herritik kanpo. 

KODEA GENEROA ADINA BIZILEKUA JAIOLEKUA 

R1 Emakumea 34 Tutera Tutera 

R2 Emakumea 44 Tutera Lizarra 

R3 Emakumea 44 Castejon Donostia 

R4 Emakumea 50 Fitero Madril 

R5 Emakumea 63 Cascante Cascante 

R6 Emakumea <35 Tutera Tutera 

R7 Gizona 39 Murchante Bilbo 

R8 Gizona 46 Fustiñana Calatayud 

R9 Gizona 31 Fustiñana Donostia 

 

Erriberako taldearen kasuan, hiru perfil mota elkartu ziren: alde batetik, elkarrizketatu 

batzuk Erriberan bizi ziren baina ez ziren bertan jaiotakoak. Beste batzuk, ordea, Erriberan 

jaiotakoak ziren baina atzerrian egonda denbora tarte bat, Erriberarako itzulera prozesu 

bat bizi izan zuten. Bukatzeko, bederatziko talde batean, bakarrik pertsona bat ez zen 

Erriberatik mugitu bere bizitza osoan. Ondorioz, kontuan hartzekoa da hemen aztertzen 

diren norbanako esperientzia gehienek atzean migrazio prozesu bat dutela, eta horrek 

eragina duela jasotako diskurtsoetan eta pertzepzioetan.  

Bigarrenik, talde elkarrizketan parte-hartzaileei bere gizarteaz prisma desberdinetatik 

hausnartzea eskatu zitzaien, eta kasu honetan nabarmenak izan ziren “kanpoko” 

begiradak. Beste modu batean esanda, Nafarroako Erribera aztertzean elkarrizketatu 

gehienek begirada dual eskaini ziguten: Erriberatar moduan eta “Erriberako kanpotar” 

moduan.  

 

3.3.1. ZONALDE GEOGRAFIKOAREN DESKRIBAPENA 

 

ERRIBERAN BIZI 

Hasteko, Erriberako bizitzaren inguruan hausnartzea proposatu zen. Zer da Nafarroako 

Erribera? Eta, batez ere, zer da bertan bizitzea? Kasu honetan, eskualdeko bizi-kalitatea 

deskribatzeko ezaugarri desberdinak azpimarratu ziren: bizi daitekeen leku bat, lasaia, 

kokapen onarekin, zerbitzu ugarirekin...Arazoak eta kritikak hasieratik aipatu ziren arren, 

esan dezakegu begirada orokor batetik taldeko parte-hartzaileek modu positiboan baloratu 

zuten Erriberako bizitza.  

(R3) “Un sitio tranquilo, donde se puede vivir.” 
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(R4) “Depende de tu momento vital, cuando he dicho antes que me daba un año, venía de una 

ciudad donde al final también estás en tu barrio, lo que haces con la crianza…cuando 

estas con el niño las rutinas, de casa al parque y del parque a casa. Cuando era joven 

encantada de vivir en Madrid conciertos cultura tiempo…depende del momento vital.” 

(R1) “Yo creo que puede ser en general un muy buen lugar para vivir, pero tiene una gran 

problemática que es la vivienda. Por ejemplo, el tema del alquiler, no sé fuera de Tudela 

pero en Tudela es un problema porque no hay pisos de alquiler y los pisos son muy 

altos. (…) En general es un buen sitio para vivir y sobretodo está bien unido. Lo bueno 

de Tudela es que llegas a cualquier parte muy rápido. Iruña, Logroño, Zaragoza…en 

nada estas en el monte o en la playa.” 

 

Hala ere, beste eremu batzuetan eskualdeko bizitzak zailtasun batzuk planteatzen ditu. 

Alde batetik, taldean komentatu zen eskualdean nagusitzen duten lan sektorea, eremu 

agroalimentarioan, oso prekarizatuta dagoela. Ondorioz, zaila da lan kualifikatuak topatzea 

eskualdean.  

(R6) “Yo creo que el campo es bastante importante aquí, pero es muy precario y está muy mal 

pagado. Contratan sobre todo a gente migrante porque no tiene más remedio que vivir 

con ese sueldo, y eso es un problema porque muchas empresas agroalimentarias son 

muy grandes, todo está en pocas manos digamos, y luego el relevo generacional de la 

gente del campo, no hay, y todo ha quedado en pocas manos y muy precario.” 

(R1) “También es cierto que la sociedad ha cambiado un poco. Yo en mi quinta o mi generación 

buscamos quizás trabajos más cualificado, este sueño utópico del trabajo fijo que te 

pagarán bien. Hubo una época en la que había mucho trabajo en el campo y las fábricas, 

pero sí que es cierto que luego vino una masa muy grande que nos fuimos a estudiar y 

al volver no encontramos el trabajo cualificado que buscamos. Igual eso hace que a lo 

mejor ya no trabaje aquí mucha gente, porque el trabajo que hay es menos cualificado 

de lo que la gente busco y pero remunerado.”   

(R6) “El agroalimentario en sí te da para hacer trabajo cualificado, solo que ese trabajo no 

está aquí. Aquí hay los temporeros que recogen, las fábricas de producción en cadena y 

te quedas aquí. Como mucho hay técnico de calidad, que no es ni una carrera. Existe un 

problema. Existe un problema, tú ahí podrías tener un instituto de investigación agrícola 

en la Ribera, pero no están ahí. Y aquí te quedas sin trabajo cualificado.” 

(R8) “No es zona típica industrial, es zona de campo, entonces eso, el trabajo que se genera 

es el trabajo que se genera. Al final, si se ha centralizado todo en Iruña es por una 

razón, por la ciudad, digo yo.” 

 

Beste aldetik, lan sektorearen egoerak eragin handia du eskualdeko gazteen bizitzetan. 

Taldean, gazteen migrazio-fenomeno bat dagoela adierazi zen; izan ere, gaur egun, gazte 

askok eskualdetik kanpo aurkitzen dituzte lanak eta ikasteko aukerak.  

(R4) “La gente joven además termina yéndose a estudiar fuera. La mayoría se va a las ciudades 

y quedarse en las ciudades. Vuelven para las fiestas… hay un éxodo juvenil. Aunque 

luego vuelven, pero depende de os pueblos.” 
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(R1) “Hablo desde mi experiencia y a mí por ejemplo me tocó la crisis del 2008, y he conocido 

mucha gente en Méjico, mucha gente en Londres, mucha gente en Alemania, y al igual 

todos quieren volver, porque ya tenemos 35, vienes a aquí porque te das cuenta de la 

calidad de vida e algunos aspectos, pero a nivel laboral es ¿a qué vuelvo?. A muchos 

nos tocó irnos y ahora no es tan solo a nivel emocional, sino que te preguntas para qué 

vas a volver si al lugar donde vas a volver tampoco tiene las condiciones laborales, 

económicas…” 

 

3.3.2. TOKIKO IDENTITATEAREKIN LOTUTAKO EZAUGARRIAK 

 

HERRI KONTSERBADOREAK, TXIKIAK ETA ITXIAK  

Erriberako bizitzaren inguruan eztabaidatzerakoan, taldeak eskualdearen izaeraren 

ezaugarri nagusiak deskribatu zituen. Ariketa horretan, kide batzuek azpimarratu zuten 

aspektu desberdinetan Erriberako herrietan bizitza “mugatuta” egon daitekeela, hau da, 

bai Nafarroako Erriberako herrietan bai Tuteran ez dago aukerarik bizimodu edo aisialdi 

eredu batzuk aurrera eramateko. Batez ere gaztaroari begira, taldean atera zen ideia 

eskualdea “mugatuta” dagoela, eta bizitzako momentu zehatz batzuetan muga horiek 

gatazka moduan bizi daitezkeela.   

(R1) “Para mí Tudela sí que se reduce a un sitio donde lo puedes pasar muy bien, pero sí que 

es un sitio que se te queda muy pequeño en función de lo que quieras hacer. A mí por 

ejemplo se me ha quedado siempre muy pequeño.”   

(R1) “Por cosas de la vida he vuelto acá, pero sí que es cierto que volví con 30-35 años, que 

después de vivir en ciudades muy grandes quería algo más chiquito, pero sí que es cierto 

que hay un chingo de cosas que aquí no puedes que Tudela no tiene, y si las pones en 

la balanza sí que valen la pena, pero yo me acuerdo que cuando tenía 18 o 13 años 

Tudela era como un dolor en el alma.” 

 

Ildo berean, Erriberako udalerrietan bizi-kalitate “materiala” eta egunerokotasun praktikoa 

erraza baldin bada, bertan bizitzeak ere pentsamolde tradizionalekin eta 

kontserbadoreekin elkarbizitzea eskatzen du. Horrek une edo adin zehatz batzuetan talka 

egin dezake norberako bizimodu, identitate edo bizi-proiektuekin. Egoera hori bai Tuteran 

bai herri txikietan identifikatzen da, eta taldean planteatu zen batez ere gazteen artean 

pertsona askori tokatzen zaiola prozesu hori kudeatzea. 

 (R1) “Todos nos conocemos, te ponen una etiqueta y para siempre la vas a tener, la gente 

muy cerrada de mente…hemos mejorado afortunadamente, pueblo txiki infierno grande 

para algunos temas, sí que es cierto que Tudela ha mejorado mucho pero he notado la 

diferencia entre vivir en Tudela a los 18 y a vivir en Tudela a los 30. Para mí en los 18 

era un infierno.” 

(R4) “A parte yo decía ‘en este microespacio es donde está la realidad’. En Madrid yo me 

relacionaba con mi gente, que piensa como yo, de mi ideología mi forma de ser, hacía 

mi ocio como yo quería, pero en un pueblito así ahí está la realidad. Te tienes que 

relacionar con gente que piensa como tú, gente que no, y tienes que convivir en ese 

espacio con sus pros y sus contras. Lo que hay. (…) A mí también los primeros años me 

costó un montón. No era mi ambiente y decía “qué pinto a aquí” con los años vas 

conociendo, en mi caso, gente euskalduna, acabo trabajando en la ikastola, en un 

entorno afín a mí, y ahora vivo aquí de maravilla.” 
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(R5) “Un control…yo por ejemplo vivía con mi pareja y no nos casamos. Este tipo de cosas: 

parejas que vivíamos sin estar casados, chicas que vivían con chicas y chicos… yo he 

tenido años de vivirlo muy mal, porque te controlaba te criticaban… y yo me quería ir. 

Luego ya pasas un proceso, vives a gusto y ahora yo no me iría de Cascante ni de la 

Ribera.” 

(R1) “Queremos conservar lo que somos porque si cambiamos tanto vamos a perder nuestra 

esencia. Das un paso y como que a la mitad del pueblo le cuesta porque quieres acabar 

con la tradición. Es como un miedo en el que si das un paso parece que vas a perder tu 

esencia. Tudela es así. Nos cuesta lo nuevo.” 

(R1) “Sí que hay mucha gente joven que se va, y no sólo por los estudios. Deberíamos 

preguntarnos porqué, y es porque aquí no se puede ser al 100%, esto es otro que 

siempre he sentido una problemática de Tudela, si no cumples unos parámetros 

concretos sobrevivir en el poblado es muy complicado. Entonces muchos nos vamos 

jóvenes y nos cuesta volver. Evidentemente nos vamos a estudiar porque aquí hay muy 

poca opción para estudiar, pero sí que es cierto que te vas a Iruña, Madrid, Zaragoza y 

allí no solo estudias, es que ahí eres.¿Y ahora cómo vuelves cuando el contexto 

sociopolítico no te lo permite? Esto es lo que hablábamos al principio del 

conservadurismo.” 

 

Bukatzeko, taldean aipatu zen herrien izaera kontserbadorea ez dela berdina eskualdeko 

herri guztietan. Horrela, karakter “irekiagoa” edo “hermetikoagoa” aldatzen da herrien 

artean. 

(R4) “En Castejón yo siempre he percibido que sois de un pensamiento más abierto. Ha sido 

pueblo donde ha llegado el tren y eso se nota muchísimo. Yo cuando me he relacionado 

con gente de Castejon se nota que son de otra forma más abierta. Vas a Fitero y… 

(R5) “Y lo que decíamos de los pueblos. Él vive en Murchante y yo en Casacante, tenemos 6 

pueblos pequeños. Y estando a 5-6 km de distancia aun así se nota también diferencia 

de un pueblo al otro. Por ejemplo, de Cascante yo diría que más abiertos…pero luego 

tenemos pueblos pequeños: Culebras, Hablitas, Monteagudo, que son como muy 

herméticos. Y como dice ella, yo ando por todos los pueblos trabajando, ves a 5 o 6 km 

que hay una diferencia.” 

 

NAFARROAKO ERRIBERA, ESKUALDE ANITZA 

Eskualdea deskribatzerakoan, taldean parte hartu zutenek beste ezaugarri bat aipatu 

zuten: aniztasun kulturala. Horrela, taldean Erribera eskualde anitz bezala aurkeztu zen. 

Aniztasun hori agerian geratzen da herrietako eguneroko bizitzan. Aldi berean, migrazio-

fenomenoek sortutako aniztasun kulturalak integrazio/segregazio prozesuak eragin ditu. 

Beraz, elkarrizketatuen iritziz, aniztasun kulturala eta elkarbizitza kudeatu beharreko 

fenomenoak dira eskualdeko gizartean.   

(R5) “Mi hijo era el único que no hacía la comunión, y los árabes. Diría que la Ribera es 

multicultural, ahora mismo en algunos pueblos predomina más la cultura musulmana 

árabe. También diría que la Ribera es multicultural. Y eso es una realidad que, por mi 

profesión, que me he movido por todos los pueblos, he visto. He estado con gente y lo 

ves que hay muchísimas culturas.” 
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(R3) “Mi hija pequeña hasta los 18 meses, hasta que empezó la pandemia fue a la ikastola. 

(…) Ahora va al colegio público de Castejón donde ya fue la mayor. Allí hay 23 

nacionalidades diferentes, en 500 alumnos, 23 nacionalidades diferentes. Nosotros 

somos una minoría. Me voy a poner como nacionalidad vasca y somos la minoría” 

(R8) “Cerrado no es solo Tudela. Ha venido gente a pueblos y a la gente de cada pueblo le ha 

costado aceptar que ha venido mucha gente fuera. Da igual árabes que suramericanos 

(…) Han tenido hijos, los hijos se han juntado con los hijos de los otros…ha sido un 

proceso…y la gente al final se ha adaptado.”  

(R9) “Me da curiosidad la mezcolanza de diferentes culturas, cómo va a ir eso, hay que invertir 

en eso, en igualdad…entonces si la gente el tema de las etiquetas como hemos hablado 

le cuesta, yo soy el primero que está deseando ver cómo reaccionará a esa mezcla.” 

(R5) “Los adolescentes y mayores también, la variedad que tenemos de diferentes 

nacionalidades, hay gente que te reconoce que se ha quedado aquí porque se ha sentido 

súper acogido, no sé si es Ribera, los pueblos… pero sí que hay gente que se siente así.” 

(R4) “Fitero se está despoblando. Bueno, no se está despoblando gracias a la población 

inmigrantes, que es quien sujeta la escuela, etc.” 

(R7) “Hay mucha gente muy cerrada todavía que dice “porqué cambiar lo que está bien ya?” 

“porqué ese viene a chupar?” y el español no chupa o qué? Esas frases en gente de mi 

quinta se oyen. Sus hijos en el día de mañana van a decir lo mismo. (R8) “Ellos tendrán 

otro punto de vista, porque les habrá tocado estar con Mohammed y Ahmed que tienen 

al lado en clase y son amigos suyos. Este dirá “pero si este es igual que yo”. Eso al final 

cuajará.  

 

ERRIBERA, NAFARROAKO PERIFERIA 

Eskualdeko nortasuna aztertzerakoan, Erriberako taldean eskualdean presente dagoen 

“abandonu sentsazioa” deskribatu zen. Iruditeria edo sentsazio kolektibo moduan ulertuta, 

parte-hartzaileek aipatu zuten eskualdean dagoela sentsazioa Erribera Nafarroako 

zentralismo baten biktima dela, eta ondorioz “abandonatuta” dagoela. Bere aldetik, 

deskribatutako abandonu egoera fisikoa zein soziala da.  

(R8) “Hay una sensación de ser de la Ribera también. Siempre buscando echarle la culpa a 

otro, lo que no nos dais o lo que nos quitáis. De quejarse de decir que se llevan todo 

para arriba y aquí no dejan nada, siempre buscando el culpabilizar” 

“Yo creo que una de las partes que une es esa, el decir “nos tenéis aquí marginados”. Ese 

sentimiento de sentirse dejados es común en toda la Ribera.” 

(R2) “A parte de sentimiento yo creo que es un poco verdad, porque soy de Lizarra y nosotros 

tirábamos para arriba, ara abajo nunca. Y vine aquí que tenía veinte años, y estamos a 

una hora. Entonces sí que está un poco dejado de lado en este sentido. Siempre se mira 

para arriba.” 

(R6) El reclamo es que la Ribera existe, lo de que el sur existe aquí se cumple. Siempre se ha 

mirado más para arriba y yo creo que este sentimiento la gente lo tiene. 

(R6) “Recursos básicos obviamente están cubiertos en la Ribera. Si no la gente de los pueblos 

tiene que venir a Tudela, pero están cubiertos. Pero yo creo que el tener que ir para 

todo, este concepto existe, creo que es parte de nuestro carácter también ser 

victimistas, pero yo creo que es real, o sea, estamos abandonados. Y es que esta es la 

zona más pobre, la zona donde hay más paro, es más precaria. El campo también tiene 

mucho que ver.” 
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Edozein kasutan, taldean luzez hausnartu zen Nafarroa eta Erribera bereizten duen muga 

sinboliko horretaz. Horrela, Nafarroako iruditerian Erribera ikusezina da, edo ezkutatuta 

egon daitekeela planteatzen da, eta Erriberan aurki daiteke “periferia-sentsazio” moduko 

bat erriberatarrak “besteak” bihurtzen dituena. Laburbilduz, taldean azpimarratu zen 

banaketa hori ez dela kanpotik ezarritako ideia bat, baizik eta bai Nafarroako gainontzeko 

lurraldetatik, bai eskualde beretik garatzen den diskurtso bat.  

(R7) “Porque son los primeros que separan en dos navarras, los riberos. Los de aquí. Esto es 

lo que me marcó cuando vine a vivir aquí”. 

(R2) “A mí siendo de Lizarra me pasaba que no había estado aquí nunca y me parecía que 

Tudela estaba súper lejos, que era otro mundo.” 

(R6) “Yo creo que también les sorprende, sobre todo si vienen más de Euskal Herria, creo que 

tienen una imagen nuestra de… no sé qué imagen tienen, si es que llegan a tener alguna, 

pero sí que creo que les sorprende, porque luego tenemos cosas en común. Parece que 

vienen casi a África por el secarral y todo eso, pero creo que la gente viene y se 

sorprende.” 

(R1) “Siempre ha habido un pequeño odio Iruña-Tudela, marcado de “no nos hacen caso”. (…) 

En cuanto el sentimiento, sí que es cierto que siempre se ha notado mucho el Iruña-La 

Ribera, pero bueno, yo creo que eso también es cultural, pertenencia, un poco mezclado 

todo. 

 

Nafarroa eta Erribera arteko muga sinbolikoa, paisaiarekin lotutako diskurtsoetan ere aurki 

daiteke. Taldeko partaideen artean aipatu zen, Erriberatik kanpo, jendeak Nafarroaz 

pentsatzen duenean ez duela Erribera kontuan hartzen eta, ondorioz, lurralde horren 

inguruan ezjakintasun handia dago. Horrela, Nafarroako paisaiaren inguruan irudi batzuk 

eraiki dira, baina hauek ez datoz bat Erriberako paisaiarekin.    

(R7) “Se sorprenden mucho por el secarral. Muchísimo. Cuando ha venido mi cuadrilla, 

alucinados, muy seco.” (R9) “El contraste tan tan cerca…el desierto aquí” 

(R4) “Y la gente cuando dices que vives en Navarra se imagina Ochagavia, Lesaka… y tienes 

que especificar que no es esa Navarra. (…) Yo misma he tenido que aprender a querer 

este paisaje. Ahora me parece precioso. Eso del secarral, siempre tenemos en el ideario 

lo bonito que es lo verde y tal…pero cuando ya lo vives y cuando lo experimentas te das 

cuenta de que tiene su encanto.” 

 

ERRIBERAKO EUSKALDUNTASUNA 

Lehen deskribatutako “periferia”-ren iruditeria ez da Nafarroa eta Erribera arteko muga 

sinbolikoan ikusgai den elementu bakarra. Erriberako komunitate aztertzen dugunean, 

Euskalduntasunarekin lotutako diskurtsoetan ere identitate desberdinak identifika 

daitezke. Horrela, taldean aipatu zen kanpotik eraikitzen diren Erriberaren irudiak askotan 

ez datozela bat errealitatearekin. Erriberan euskalduna sentitu zaitezke, eta identitate 

euskaldunarekin lotzen diren diskurtsoak ere aurki daitezke, baina hori ez da imaginario 

hegemoniko edo konpartitu bat. Aldi berean, gaur egun Euskal Herriarekin lotutako 

aurreiritzi batzuk ez dira desagertu.    

(R3) “Luego el concepto que se tiene de la Ribera. Yo llegué a Cascante y había una feria: 

había dantzaris, gaiteros… y la gente se quedaba…y yo les decía, ¿pero a donde creéis 

que venís?  
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(R9) “Yo cuando venía aquí no pensaba ni que se hablara euskera, ni que hubiera una 

ikastola…no se me ocurría. Cuando veníamos, los cuatro vecinos que veníamos en 

verano íbamos los cuatro por Tudela y una etiqueta…” 

(R1) “Sí que es cierto que el imaginario de Euskal Herria es chistoso, y lo digo siempre que 

subimos, que la gente para abajo también le cuesta pensar que somos Euskal Herria. Sí 

que es cierto que mucha gente a lo mejor se sorprende porque a pesar de formar parte 

del mismo colectivo/geografía…sí que es cierto que en muchas cosas nos separamos. 

Siempre se ha dicho que a la gente del norte le ha gustado más bajar que a la del sur 

subir.” 

(R7) “En Murchante siguen con la ideología de que yo soy pro etarra porque mi hijo va a la 

ikastola y llevo la ikurriña…les cuesta” 

 

Testuinguru honetan, euskararen presentzia ere hizpide izan zen. Esan beharra dago 

taldean parte hartu zuten gehienak Erriberako ikastolako ingurukoak zirela, eta askotan 

eskualdeko egoera linguistikoa aztertzeko ikuspuntua partekatzen zuten. Ikuspuntu 

horretatik, euskararen presentzia eskualdean gero eta onartuago dagoela adierazi zuten, 

baina aldi berean hizkuntzaren erabilera sustatzeko ere lan handia dagoela.   

(R1) “Yo creo que el euskera ha avanzado, sigue muy estigmatizado, pero también creo que 

sigue estigmatizado porque hay una parte política de la zona que sigue estigmatizándolo 

y sigue utilizándolo.”  

(R8) “El euskera se ha utilizado para dividir, entonces a la gente…es un estigma, porque sin 

embargo han metido el inglés y nadie ha dicho nada. Lo han metido, todo el mundo 

aprende inglés y nadie dice nada. Propones que se aprenda el euskera y parece que vas 

a traer aquí a israelís tirando bombas. Es una pasada. Cuando hablas del euskera ‘ya 

están los abertzales’”. 

(R4) Yo creo que está cambiando mucho a mejor, se está normalizando cada vez más el tema 

del euskera. Yo desde que vivo aquí he visto mejora. 

 

ESKUALDEKO IDENTITATEA ETA LURRALDEAREKIKO ATXIKIMENDUA 

Erriberako bizitzaz hitz egiteak eraman zituen partaideak lurraldearekiko sentitzen duten 

lotura emozionala eta atxikimendua komentatzera. Honen harira, azpimarratu behar den 

lehenengo ideia da Erribera herri txikiez osatutako eskualde bat dela, eta askotan jendeak 

bere herriarekiko sentitzen dituela lotura fuerteenak.  

(R8) “Te sientes de Tudela, y el que es de Cortes o Buñuel se siente de Cortes o Buñuel.(…) 

Al final la Ribera la forman todos esos pueblos y Tudela es el punto de servicios y donde 

nos juntamos los amigos de los pueblos en fiestas o a hacer lo que sea. Al final eres del 

pueblo, no de la zona grande de la Ribera.” 

 

Edonola ere, solaskideek lotura edo beren jaioterriarekiko atxikimenduaren inguruan 

eztabaidatu zuten, eta gai honetan adostasun handia adierazi zuten. Zentzu honetan, esan 

dezakegu partaide askok “sustraiak” eta “identitatea” Erriberarekin lotuta sentitzen 

zituztela, eta sentimendu horrek bere bizitzako une zehatz batzuetan eta modu 

desberdinetan pisua handia izan duela.   
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(R6) Yo creo que la gente de la Ribera es muy de la Ribera, porque es cerrada, y entonces es 

como que las raíces para mí son más fuertes. Es contradictorio, pero para mí es así. Yo 

me fui y por la mochila no podía volver, pero luego volví y soy de aquí.” 

(R6) “Es un pueblo. Incluso en Tudela. Yo cuando tenía 18 años me iba a ir y jamás en la vida 

hubiera dicho que volvería a Tudela. Volví y estoy muy a gusto, lo que me tiran son las 

raíces. Sí que creo que hay algo que te ata. No sé si las familias, las raíces… Te has 

criado aquí y eso siempre crea un vínculo que te ata. Puede ser más fuerte o más débil.” 

(R1) “Luego el sentimiento de pertenencia también es importante. (…) Para mi volver de Méjico 

que he vivido muchos años ha sido lo más complicado que he hecho. Yo aquí no me 

llevaba. Creo que también es encontrar tu lugar y tu sentimiento de pertenencia, que 

creo que al final todos queremos pertenecer, ya sea el pueblo donde has nacido, en el 

que te has quedado por curro… al final todas buscamos ese espacio ese lugar donde nos 

sentimos ‘parte de’. Hay veces que cuesta más y veces que cuesta menos. La ventaja 

de cuando vienes de fuera es que no cargas ninguna mochila, la putada de volver al 

lugar de donde eres es que cargas una mochila que pesa un chingo. Todo tiene sus cosas 

buenas y sus cosas malas, y al final supongo que todas y todos hemos encontrado ese 

mínimo oasis en el lugar donde vivimos, que hace que valga la pena estar.” 

 

BIZITZA KOLEKTIBOA ERRIBERAN 

Erriberako bizitza kolektiboa aztertzeak lagundu ahal digu ere eskualdeko kohesio soziala 

neurtzen, eta horretaz eztabaidatzea proposatu zitzaien taldeko parte-hartzaileei. 

Erriberan, herrietako jai guztiek elementu batzuk partekatzen dituzte, eta ohitura dago ere 

herrien artean mugitzeko jai desberdinetara.  

“Las fiestas son muy parecidas. Vacas, vacas y vacas. Todas son iguales.” 

(R1) “Y he ido a fiestas de Murchante desde los 14 y he seguido yendo a los 34 y siempre 

encuentras un espacio gente de tu edad o un espacio en el que te puedas echar unas 

risas…hay espacio para todos.” 

(R4) “En fiestas la gente se transforma, es mucho más abierta, en el día a día las rutinas, a lo 

mejor ni te saluda. En mi pueblo me ha pasado de que ni te dicen hola. En cambio te 

ven fuera en una fiesta o en las mismas fiestas del pueblo, y te saludan, te dicen…la 

gente en verano o fiestas es como que sale del caparazón de oscuridad” 

 “Hay algo en fiestas que se comparta en todos los pueblos de la Ribera? Los gigantes, gaiteros, 

dantzaris y todo eso, charanga y el paloteado. Se ha ido recuperando. Pero hay pueblos 

en que es auténtico desconocimiento total.” 

(R6) “En Tudela sí que hay un montan de peñas, cada peña tiene su programa, y hay conciertos 

y hay de todo. Las peñas tienen su programa y después hay otras asociaciones que 

organizan otro tipo de actividades.” 

(R8) “En los pueblos es distinto. En los pueblos es el ayuntamiento el que marca lo que se 

hace. Un día los abuelos, otro las peñas…hay una comisión de festejos, y en esta 

comisión los diferentes grupos que hay en el pueblo que participen y den ideas…luego 

les hacen caso o no, depende del ayuntamiento.” 
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Herrietako jaiez gain, taldean bizitza kolektiboaren beste elementu batzuk aipatu ziren. 

Taldeko partaideek ere hitz egin zuten “peñaz”, “quintaz”, “cuadrillaz” eta “cuartoaz”, baita 

jarduera kulturalekin lotutako beste elkarte eta ekimen ere. Elementu hauek ere bizitza 

asoziatiboaren fenomeno aktiboak dira, eta gaur egun instituzio horiek herritarren arteko 

harremanak egituratzen dituzte.   

(R3) “Sí, la gente participa. La banda de música de Castejón está compuesta por gente de 

Castejón. EL grupo de teatro también. Ahora mismo hay una expo en el museo de 

Castejón, que la que expone es de Castejón. Sí que participas. 

(R3) “Tudela tiene las peñas más tipo Iruña, que se juntan, mismas ideas y sentimientos… y 

en los pueblos hay la quinta. No tiene nada que ver una peña de Tudela con el cuarto 

de mi hija” 

(R3) El fenómeno de los cuartos es muy interesante, y ahora con la pandemia se han cerrado 

todos. Sí que ha sido un fenómeno sociológico de relaciones, de fiesta y ocio…luego ha 

habido muchos conflictos de no saber cómo gestionar. Problemas vecinales y sociales. 

Ahí veo yo una problemática social. Desde que no hay cuartos por la pandemia los 

jóvenes se hablan entre ellos. Diferentes edades de cuadrillas se hablan entre ellos. En 

Castejón. Yo veo en la terraza del bar que chavales y chavales que no se hablaban entre 

ellos porque eran de cuartos distintos no se hablaban, y ahora se sientan juntos. 

 

3.3.3. PRAKTIKAK ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK 

Eztabaida-taldean, parte-hartzaileen eguneroko praktikei buruz galdetu zen. Modu 

horretan, Erribera barruan ematen diren harremanak eta mugikortasuna aztertu nahi 

genuen. Parte-hartzaileen eguneroko jarduerak mapan kokatuz, helburua izan zen herrien 

arteko dinamiketan sakontzea.  

Lehenik, taldeko parte-hartzaile desberdinek adierazi zuten posible dela jarduera guztiak 

herri berean egitea; izan ere, Erriberako herri batzuek nahiko handiak dira eta zerbitzu 

asistentzial edo sozial eta kultural dezente dituzte. Hala ere, arrazoi desberdinengatik joera 

dago herri desberdinetatik mugitzeko. Lagunak, lana, aisialdia, familia…pertsona 

desberdinek adierazi zuten eremu horietan ematen diren kasu askotan harremanak 

elikatzeak herri desberdinetatik mugitzeak eskatzen duela.  

(R8) “Tienes amigos en todos los pueblos de la Ribera. En cada pueblo tienes uno, dos…todo 

el mundo tiene amigos en otros pueblos.” 

(R6) “Hay una época de tu vida, que va de los 15 que empiezas a salir hasta los 18 o 19 

cuando vas a la universidad, que los veranos vuelves y en fiestas vas a todos los pueblos. 

Pero llega un punto, a partir de los 20 y pico. Yo hace años que no voy a ningún pueblo, 

y si voy, voy me echo una caña y me vuelvo a Tudela.” 

(R8) “Depende de donde trabajas. Si trabajas con alguien de otro pueblo te apuntas con él. 

Interacción entre pueblos sí la hay.” 

Bigarrenik, garrantzitsua da Tuteraren rola azpimarratzea. Zerbitzu nagusiak Tuteran 

daudenez herri desberdinetako jendea maiztasunez joaten da hiri horretara, eta bertan 

Erriberako herrietako jendea elkartzen da eta harremanak sortzen ditu.  

(R8) “Tudela es diferente. Muchos de otros pueblos hemos venido a estudiar a Tudela, entonces 

aquí nos juntamos de todos los pueblos.” 
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(R3) “Tudela tiene función de centro. Yo creo que Tudela estaría muerto si no fuera por la 

gente de los pueblos. Mis cuñadas viven en Tudela y ellas en fiestas siempre han dicho 

de toda la vida: ya vienen los de los pueblos.”   

(R8) “Tudela es un pueblo pero hay ciertos servicios que los han centralizado aquí, entonces 

los de los pueblos tenemos que desplazarnos aquí. Educación y salud.” 

(R6) “La gente se mueve entre pueblos pero la gente de Tudela no va tanto a los pueblos.” 

(R1) “Yo por ejemplo que siempre he jugado al futbol y me gusta hacer deporte. En futbol 

femenino nos tenemos que ir a toda Navarra, pero cuando era más chiquita, siempre he 

jugado al futbol y me he movido por la Ribera, o actividades de otros pueblos.” 

 

3.3.4. ESKUALDEAREN ETORKIZUNEKO DIAGNOSTIKOA ETA PERSPEKTIBAK 

Bukatzeko, taldean eskualdearen etorkizunaz hausnartzea proposatu zen, eta parte-

hartzaileek beren “Erribera ideala” irudikatzeko ariketa egin zuten. Horrela, atera ziren 

diskurtsoen artean jasangarritasuna eta kohesio sozialarekin lotuta dauden ideia 

desberdinak identifikatzen ditugu, besteak beste, ingurumenarekiko errespetua duen 

garapen ekonomikoa, aniztasun kulturalean oinarritutako kohesio soziala edo 

lurraldearekiko autoestimu kolektiboa.    

(R4) “A mí me gustaría que eso fuese una zona de sostenibilidad. Creo que tiene todos los 

elementos que puede tener: tiene clima, tierra para cultivar, pero ecológico y sostenible, 

que fuera un modelo de lo que esperamos de hacia dónde tiene que ir el planeta y el 

sistema: de feminismo… El problema es que la gente no es abierta a eso. Tiene que 

haber también un cambio de mentalidad. No sólo político sino de mentalidad. Que 

empecemos a ver que otro mundo es posible y que esa posibilidad con la diversidad que 

hay cultural, con el entorno que tenemos, valorar lo que realmente tiene esta zona que 

creo que es muy potente. A mí me parece un espacio ideal para desarrollar eso. Sería 

lo ideal, trabajar hacia ahí, a ser positivos en lo importante que es la diversidad. Además, 

que se rehabiliten las viviendas por parte de las familias que vienen de otras culturas, 

pero claro, para eso tienes que estar abierto, que no seas racista, que lo veas como una 

oportunidad, que si vienen familias, se hacen formaciones y encima se están 

rehabilitando esas casas que se caen, pues qué guay seria. Y luego poder seguir 

trabajando en el campo porque es buena tierra. Aquí la agricultura es la huerta de 

Navarra. El turismo también…lo que pasa es que el turismo al final no es la panacea y 

que en España ha pasado lo que ha pasado. El clima, las energías, hacerlo de una 

manera sostenible. Sería un laboratorio fantástico para eso.”  

 (R1) “Deberíamos de ser todos conscientes de querer ir todos en la misma dirección, para que 

viviéramos todos mejor. Cambiar para cambiare el mundo siendo conscientes de que la 

diversidad, el espacio, todo lo que vivimos, si lo organizamos hay para todos. (…) Somos 

una zona que a pesar de tener mucha inmigración, de ser muy diversos, viva todo. A la 

hora de tomar decisiones reales, decisiones que nos van afectar, entonces nos entran 

los miedos, el egoísmo, el individualismo…eso es lógico y creo que vivimos en eso de 

ser muy diversos, pero a la vez tenemos miedo a esa diversidad porque somos un 

contexto en que nos dan miedo los cambios. Vivimos en esa dicotomía, pero no hay otra 

dirección a la que ir. O cambiamos el mundo o…” 

(R6) “Igual porque yo no tenía ningún inmigrante en clase, pero mi prima de 15 y mi primo 

de diez sí. Entonces eso irá cambiando porque es una realidad social, en otras 

generaciones no ha sido una realidad. Yo creo que lo más importante es lograr un 

equilibrio entre la integración y la diversidad y las raíces propias de la Ribera.”  
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(R6) “A nivel de sostenibilidad agricultura ecológica, yo creo que todas la señales de Paris de 

reducir etc van por ahí, y creo que va a llegar un momento en el que va a ser inevitable. 

El problema es que va a haber un momento que creo que es ya en el que vas a haber 

de decidir o llenas la Ribera o el sur de Navarra de placas solares y aerogeneradores 

que es lo que están haciendo, o le das la vuelta y empiezas a hacer que toda la tierra 

comunal sea para producción ecológica, lo hagas de otra forma. EL pulso es ahora y es 

aquí. Yo creo que si aquí inviertes en esta parte y luego inviertes en estudios, y a nivel 

más técnico en investigación inviertes en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, 

ecologismo, energías renovables, reciclaje, economía circular…todo tiene que ir por ahí, 

y la Ribera me parece que es una apuesta que se tiene que hacer. Aquí desde la sociedad 

tienes que presionar claramente, y aquí haces el clic, porque la Ribera ya  no está 

abandonada, si haces una gran inversión aquí porque esta es la zona de Navarra que es 

la huerta ecológica y el lugar en el que a nivel de energía renovables sosteniblemente 

va a tirar para adelante y tienes aquí centros de estudio, de investigación, todo eso va 

a llegar y creo que es algo bueno para Navarra y para la Ribera.” 

(R2) “Hay que fomentar actividades sociales para los jóvenes, para que ellos también sean 

más comprometidos, porque ahora mismo los jóvenes no tienen opciones para ellos en 

este sentido. Entonces los jóvenes salen y salen, pero ese compromiso hay que 

adquirirlo con temas sociales, y no se les da oportunidad a los jóvenes. Somos 

conservadores en avanzar por ahí.” 
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3.3.5. NAFARROAKO ERRIBERA. SINTESIA 

NAFARROAKO ERRIBERA 

Iruditeria 

kolektiboa 

 Herrien izaera itxia eta kontserbadorea 

 Nafarroako Erribera, Nafarroako periferia geografiko eta soziala.  

 Herri desberdinek osatutako eskualdea.  

 Herriekiko atxikimendua eta identitate sentimendua 

 Lehenengo sektorearen inguruan sortutako eredu produktiboa.  

 Lan aukera urriak gazteentzat.  

 Migrazioa jaso duen gunea 

 Euskara elementu esanguratsuena izanik, Euskal Herriko iruditeria kulturala 

eskualdeko komunitate zehatz batzuetan identifikatuta dago. 

 Eskualdean Euskal Herriko iruditeria kulturalari buruzko estigmak eta 

aurreiritziak aurki daitezke. 

 Sentsazio orokorra da kanpotik Nafarroako Erribera ez dela Euskal Herriko 

imajinario kultural barruan kokatzen 

Harreman 

sozialak 

 Tutera eskualdeko hiriburua da, zerbitzu gehienak bertan kokatuta daude 

 Herrien arteko eguneroko mugikortasuna dela eta, eskualde mailako harreman 

sare bat sortzen da 

 Tutera eskualdeko topagunea da, eta herri desberdinetako herritarrak askotan 

bertan elkartzen dira 

 Herri-kultura bizia dago. Bizitza kolektiboari dagokionez eskualdeko herriek 

elementu batzuk partekatzen dituzte.  

 Eskualdeko bizitza kolektiboaren inguruan (jaiak, ekitaldi kulturalak, kirola…) 

herrien arteko mugikortasuna dago.  

Denboran 

bilakaera 

 Eskualdeko gizartea gero eta anitzagoa da. Aniztasun hori kudeatzea 

etorkizuneko erronka bat da 

 Nekazaritza inguruan lan kualifikatuak eta duinak behar dira 

 Eredu produktibo jasangarrietarantz abiatu behar da Erribera 
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3.4. SAKANA 
 

Sakanako zazpi herritarrekin elkartu gara, 27 eta 65 urtetik gora bitartekoak. Zazpitik lau 

eskualdean bertan jaioak dira, horietatik bizi diren herrian bertan. Beste bi kide Euskal 

Herriko beste probintzia batean jaio dira eta azken pertsona bat Euskal Herritik kanpo. 

KODEA GENEROA ADINA BIZILEKUA JAIOLEKUA 

S1 Emakumea 34 Altsasu Altsasu 

S2 Emakumea 49 Etxarri Etxarri 

S3 Emakumea 65+ Altsasu Bizkaia 

S4 Emakumea 60+ Lakuntza Iturmendi 

S5 Gizona 27 Arbizu Arbizu 

S6 Gizona 51 Arbizu Bilbo 

S7 Gizona 65+ Arbizu Ciudad Real (probintzia) 

 

 

3.4.1. ZONALDE GEOGRAFIKOAREN DESKRIBAPENA 

 

SAKANAKO BIZITZAREN BALORAZIOA 

Eskualdea deskribatzera gonbidatuta, taldekideek Sakanako “bizigarritasuna” aztertu 

zuten, eta hasieratik adostasun zabala egon zen: hainbat eremutan, Sakanako bizitza 

“kalitatezko bizitza” da. Atal honetan, elementu desberdinak aztertu ziren: eskualdeko 

kokapena, bizimodua, zerbitzuak, paisaia, etxebizitza, garraio sarea… Gaiez gai, eztabaida 

eskualdeko bizitzaren alde onak eta alde txarrak bistan uzten joan zen. 

Hasteko, Euskal Herriko geografia kontuan hartuta, Sakana eskualdea oso ondo kokatuta 

dagoela aipatu zen taldean, alde batetik, Euskal Herriko hiriburuetatik puntu estrategiko 

eta ondo komunikatu batean kokatuta dagoelako, eta beste aldetik eskualdean bertan 

zerbitzu ugari aurki daitezkeelako.   

(S6) “Oso ondo kokatuta dago, Euskal Herri mailan, edozein tokitan ordubetean zaude, Bilbon 

zaude, Gipuzkoan…” 

(S3) “Ni ere ados nago, Sakana da zoragarria. Pixkat badauka eguraldia…. Baina bueno, oso 

polita da, eta Sakana osoa, eta herriz herri polita baita ere. Jendea da pixkat hola, ke te 

miran asi un poco, pero luego ya esta. Eta oso ongi dago kokatuta, Gasteizera Altsasutik 

50 minutu. Iruñara, Donostira…oso ongi dago.”  

(S2) “Hori igual pixkat, kanpotarrak etorri direnen ikuspuntutik. Ni bertan bizi eta jaio…bai 

sentitzen dugula gustatzen zaiguna da dena bertan dagoela. Nahi baduzu, mendia, nahi 

baduzu zelaia, ibiltzeko bizikletan…eta azpimarratu dutena: zerbitzu aldetik, 

komunikazioa eta oso ona, eta herri txikietako kalitatea, nire ikuspuntutik, herri energiak 

eta zerb (S6itzu ugariekin.” 

(S6) “Guk biok atera genuen plaza, baina ez geneukan plaza fijorik, orduan hemendik plaza 

lortu arte normalean zaude herri batetik bestera mugitzen, te toca Gipuzkoa o Nafarra 

ez dakit non.  Orduan esaten genuen “behar dugu puntu bat non plaza ateratzen bazaizu 

Iruña, ba gertu, tokatzen bazaizu Leitzan, gertu, ba igual hau”, baina aldi berean nahi 

genuen toki bat gure etxebizitza gertu izateko gure jaioterria.” 
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(S6) “Nire kasuan adibidez, nire bikotea Gipuzkoarra da, Oiartzungoa. Eta ni bizkaitarra, 

orduan dago un termino medio…zuk daukazu ordubetera, nik beste ordubetera… baina 

lehendik ezagutzen genuen toki hau, ez nintzen etorri sin saber qué pasa.” 

 

Kanpotik eskualdera bizitzera etorri ziren partaideentzat ere orain arte aipatu diren 

elementuak izan ziren, bere garaian, eskualdean finkatzeko arrazoi bat. Pertsona 

batzuentzat, Sakana bizitoki moduan ulertuta, meditatu den helmuga izan da, eta 

aukeraketa honetan lehen deskribatu diren onurak kontuan hartu ziren. Gainera, planteatu 

zen ere Sakanako bizimoduak hiri handi batean ez dauden elementu batzuk ematen 

dizkizula, horien artean, elkarlaguntza, lasaitasuna edo segurtasuna. Beraz, bertan herri 

txikietako onura hauek topatu ahal izatea eskualdeko balio bat da.  

(S7) “En 40 años porque he vivido aquí 40 años, aunque nos mudamos a Gasteiz 10 años y 

en cuanto pudimos volvimos aquí. Por mi profesión, yo conozco todo, y conozco todo 

tipo de gentes, gente pobre, gente menos pobre. Y como aquí en ningún sitio. He estado 

en el desierto, en sitios muy fríos, con climas…y como aquí en ningun sitio.” 

(S5) “Nik uste dut Sakanara etortzeko nik ikusten dut Sakanarekin gogo horretara etortzen 

den jendea dela. Ez da jende bat soilik lanarengatik etortzen dena. Arrazoi nagusia ez 

da lana. Bai kokatuta ondo dago, industriatik gertu, Gasteizera Iruñara joateko gertu 

daukat…baina ez da perfil hori joaten dena, ni hiri batera noa, bertan lan egiten dudalako 

eta erosotasunez erraz mugitu ahal naizelako…perfila da ingurua gustatu zaizu, bertako 

giroa gustatzen zaizu, eta ez zaizu inporta egunero ordu erdi bat kotxea hartu…” 

(S6) “Beste arrazoi bat da, nire kasuan, ni bilbotarra naiz, kaleko kumea, asko maite dut eta 

oso gustura joaten naiz, baina etorkizunari begira, bizi-kalitatea askoz hobeagoa da herri 

batean, herri batean askoz hobeto bizi zara nire ustez hiri handi batean baino. (…) 

Hemen laguntza eskatzen duzu eta badaukazu laguntza, nire seme-alabak ez dakit non 

dauden, beste guraso batek badaki no dauden. Nik zeozer arraroa ikusten badut, abisatu 

egingo dut. Eta hiri bat ez du zerikusirik. Hemen umeak libre daude. Joaten zara Bilbora 

eta Bilbon gurasoak bere seme-alabekin eskutik helduta denbora guztia auzotik Bilbon. 

Oso arraroa da ikustea umeak hortik libre. Lehen bai, lehen auzoko giroa sortzen zen. 

Auzoa zen herri txiki bat. Hemen 7-8 urte eta umeak ya kanpoan daude, hori da pasada 

bat.” 

 

Parte-hartzaile batzuen iritziz, Sakanako paisaia eta ingurune naturalak eskualdeko 

bizigarritasuna baloratzeko faktore garrantzitsuak dira, hau da, Sakanako ingurua polita 

da, eta horrek ere eskualdeko bizitza erakargarria bihurtzen du. Honen harira, eskualdeko 

eremu naturalak zaintzeko beharra ere azpimarratu zen.  

(S6) “Nik esango nuke hori oso toki polita dela, kriston paradisua da: Urbasa, Handia, 

Aralar…kriston tokia da” 

(S3) “Eta paisaia da izugarria, oso polita. Nire Bilboko lagunak etortzen dira et esaten dute 

‘joer tia, qué bonito todo!’” 

(S7) “Hace veinte años tu podías ir para el monte y no te voy a decir que estaba como un 

jardín pero limpiaban y tal. En su momento se plantaron pinos y tal y hasta el mismo 

monte se encargó de secar los pinos. Porque aquí están el haya y el roble, es lo de aquí. 

Pero está sucio, y eso que tenemos que es una maravilla que está entre tres parques 

naturales pues habria que conservarlo un poquito mejor.” 
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(S2) “Behar dugu sinistu daukagun ingurunean aldatzeko kontzientzia ekologiko bat. Ez 

daukagu politikak…klaro, zaindu nahi ditugu basoak eta, baina atzetik datorren 

abeltzainik eta, aztertu egin beharko litzateke dagoen baldintzarik abeltzainik eta 

mantentzeko hemen. Azken finean, abeltzaina sendo ditugu, asko eta asko.” 

 

3.4.2. TOKIKO IDENTITATEAREKIN LOTUTAKO EZAUGARRIAK 

 

SAKANAKO EUSKARA 

Eskualdea deskribatzerakoan, Sakanako egoera linguistikoa konplexua dela ondorioztatu 

zuten partaideek. Errealitate konplexu horren aurrean, ezin dugu baieztatu Sakana 

eskualde euskalduna denik, baina aldi berean Sakanan euskaraz bizi daitekeela ez zen 

zalantzan jarri. Beraz, Sakanako hizkuntza-komunitateen egoera, bilakaera eta gaur 

egungo erronkak aztertu ziren saioan, eta eztabaida horretan iritzi eta ikuspuntu 

desberdinak eta batzuetan kontrakoak aktibatu ziren. Hizkuntzarekin lotuta ibilbide eta 

bizipen desberdinak elkartu ziren taldean, are gehiago, pertzepzio adina pertsona, eta 

horren inguruan ezinezkoa zaigu diskurtso edo narratiba bakarra identifikatzea. Hori guztia 

kontuan hartuta, hizkuntza-eremuari buruz nagusitu zuten hausnarketak jasotzen ditugu.  

Lehenik, hizkuntzari dagokionez Sakana barruan desberdintasun asko aurki daitezke. 

Horrela, eskualdean zehar euskararen erabilera eta presentzia aldatzen da herriz herri, eta 

bilakaera soziopolitikoak baldintzatu du bailarako hizkuntza. Desberdintasun hori guztiak 

izan ziren hizpide taldekideen artean.  

“Beraz, Sakana euskalduna da? Ez. Herri batzuk bai, herri batzuk ez. Baino asko jaisten ari 

da.” 

(S6) “Sakana, bale, baina guk erabaki genuen Arbizu. Hemen herri asko daude eta desberdinak 

dira ere. Eta gure aukera bazen euskalduna zela (…)” 

(S7) “Yo creo, para mi lo mejor de toda Sakana es Arbizu. Por qué? Pues por sus costumbres, 

su manera de hablar, que se han conservado y que la gente lo siente. Y eso a mi me 

entra.” 

(S7) “Pero ya no se habla en batua. En mi casa se habla el Arbizu. Aquí normalmente todo el 

mundo habla el euskalki de Arbizu.” 

(S4) “Eso fue porque no son pueblos como es Arbizu, Urdiain, también Etxarri, bueno, en 

Etxarri hay un poco de todo también. Eso fue mucha culpa lo que vino depués de la 

guerra. En Iturmendi por ejemplo, yo desde cría a mis padres les oía entre ellos hablar, 

ya  nosotras no nos hablaban, cuando ibas haciendote mayor preguntabas por qué, y 

“no no, que eso es muy malo, que hemos sufrido mucho”. Segun qué cura, qué maestro, 

qué maestra, qué secretario…eso fue machacar a la gente. Sin embargo mis hermanos 

después de mí hablan perfectamente, y los tres mayores no. Y encima me es super 

difícil. Lo intentado por activa y por pasiva. He tenido dos hijas. Entre ellas hablan 

euskera y en casa se habla euskera, el padre es euskaldun zaharra y hablan el euskera 

de Lakuntza y el batua también.” 

(S2) “Eta esango dizut: lehen etortzen bazen kanpotar bat euskeraz saiatzen zena eta, 

saiatzen ginen euskeraz egiten. Gaur egun badago euskaldun bat euskaraz ulertzen 

duena gure koadrilan eta tendentzia erderara. Orduan nik, kontzientziaduna, kontziente 

hori egiten dugula eta ikusten dudala arlo desberdinetan, lan munduan ikusten dut 

koadrilan ikusten dut, zer falta zaigu euskaldunei? Hori da nire galdera, zeren lanean 

ikusten dut gure bulegoan euskaldunak gara denok.” 
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(S6) “Etxarrin adibidez, entzunda daukat, eta ikusi dut, Etxarriko helduak erderaz egiten 

dutela, nahiz eta euskaldunak izan.” 

 

Bigarrenik, Sakanako herrietan euskalki eta hizkera propioak aurki daitezke gaur egun, eta 

taldean aberastasun lingustiko horren egoera ikuspuntu desberdinetatik aztertu zen. 

Arbizu edo Etxarri bezalako herrietan erabiltzen den euskaraz hausnartu zuten taldekideek, 

eta kontrako planteamenduak agertu ziren arren, labur dezakegu Sakanako euskalkiak 

entzuten direla gaur egun, baina aldi berean hizkuntzarekin lotutako ohitura eta dinamika 

batzuek kolokan jartzen dute hizkuntzaren etorkizuna. Aldi berean, parte-hartzaile batzuek 

jarrera linguistikoak aztertzeko talde sozialen arteko desberdintasunak erreparatu 

zituzten: 

(S5) “Nik uste dut, behintzat Arbizun gertatzen dela, dagoela muga bat bezala, 13-14 

urtetaraino dago euskara batua, igual bai ez dela erabiltzen hainbeste Arbizuko hizkera, 

baina gero adin batetik aurrera, gurasoekin harremantzen ohitura hori edo lagunekin 

harremantzen hasten zarenean bai hasten zarela Arbizuko hizkera lantzen, hika hitz 

egiten dugu hiketan asko, noketan galtzen ari da edo iaia galduta dago, adin batetik 

aurrerako gehienbat emakumeek mantentzen dute, baina gizonezkoak gero eta gutxiago 

eta emakumezkoak era gero eta gutxiago. Hiketan mantentzen da eta hori ematen da 

adin konkretu batetik aurrera, berreskuratzen hasten dela.” 

(S5) “Abiadura da eta azkenean kode batzuk ditugu hitz egiteko. Hizkuntzek eduki dute ez? 

Harremantzeko kodigoak sortzen eta kode horiek zuretzat naturalak dira, euskera da, 

baina euskara hitz egiten duzu herri batekoa, kodigo konkretu batzuekin, eta hiztegia, 

orduan…azkartasun hori, kodigo horiek, hiztegia dena nahasten baduzu…” 

 

Beste aldetik, euskara batuaren erabileraz eztabaidatu zen. Herrietako euskara bailaran 

mantendu den balio gisa identifikatzen da, baina aldi berean euskara batuera jotzeko joera 

bat identifikatzen da eta horrek talka egin dezake tokiko hizkeren mantentzearekin.  

(S2) “Si algo me duele de la gente de Arbizu es que hay gente de Arbizu que son padres por 

ejemplo y les hablan a a sus críos en Euskera batua. Y eso palpo yo. (…) Lo que me 

preocupa es que son nacidos aquí que han vivido toda la vida en euskera de Arbizu, 

euskera de Etxarri, y ahora a sus hijos les hablan en batua y les hecho la bronca, ‘ze ari 

zarete?!’” // “Hor dago belaunaldi bat, gure belaunaldiaren akatsa. Ikastolatik pasatu 

garenak, oraindik batuera jotzen dugu. Zergatik? Ohitu gara, kanpotar bat etortzen 

zenean ez bazintuen ezer ulertzen, batua.  Ni gipuzkoar batekin bizi naiz. Ez batua, ez 

gipuzkoarra ezer ez, eta kontzientzia sartu zitzaidanean esan nuen: “uff, nerea”. Baina 

hori da belaunaldi bat, ze nik orain detektatzen dut gure herriko gazteak, baita ikastolan 

ere, Etxarriko euskara edo Arbizukoa egiten. (…) eta txaloten ditut gazteak ze berdin 

zaie txoferrari, irakasleari, Arbizuaz edo Etxarriaz egitea.” 

(S6) “Nik bilatzen nuen eta etorri nintzen herri euskaldun batean, baina hasieran jendeak 

erderaz egiten zidan, nahiz eta nik jarraitu euskaraz, haiek niri erderaz. Hori ez dut 

ulertzen. Gero aldatu zuten, baina ez dut lortu, inork ez, nirekin Arbizuarrez hitz egitea. 

Beraien artean Arbizuarrez egiten dute baina nirekin batueraz egiten dute.” //“Nik uste 

dut jarraitzen dutela batuaz egiten. Ni egon naiz Etxarrin eta Arbizun eta nirekin batuaz 

hitz egiten dute. Etxarrin agian gutxiago, baina Arbizuarrak, agian gaude beste 

pertsonak eta ni, beraiek Arbizuarrez, eta niri batua.” //“Hori ematen da euskal Herri 

osoan. Ni Euskal herri osoan bizi izan naiz eta ezagutu dut jendea eta hori toki guztitan 

ezagutu dut.” 
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(S7) “Yo he oído gente que ha venido de fuera y. Más de uno que ha venido de fuera, como 

que se sienten un poco desplazados porque les hablan en batua. Ya me lo ha dicho más 

de uno” 

 

Edonola ere, Sakanako euskararen forma desberdinak mantendu beharreko ondare 

moduan identifikatzen dira. Gainera, parte-hartzaileek gaia erronka bezala planteatu 

zuten: bailarako euskara bizirik dago eta tokiko nortasunaren ezaugarri bat da; hala ere, 

gizartearen bilakaera eta eguneroko presentziari erreparatu behar diogu gaur egungo 

egoera ulertzeko, baita bere etorkizuna irudikatzeko ere.   

 

ESKUALDEKO ANIZTASUNA ETA HIZKUNTZA 

Sakanako bizilagunekin antolatutako eztabaida-taldean immigrazioaren gaia ere 

nahaigaineratu zen. Azkeneko hamarkadetan eskualdetik kanpoko jendea instalatu da 

Sakanan; berez, parte-hartzaile batzuk ez dira eskualdean jaiotakoak eta beren garaian 

ere kanpotik etorri ziren Sakanara bizitzera. Nola eragin du kanpoko jendearen iritsierak 

eskualdeko bizitza kolektiboan? Jarraian horren inguruan atera ziren elementu nagusiak 

aurkezten dira. 

Lehenik, taldean aipatu zen komunitate batzuk ez dutela herrietako festetan eta bizitza 

kolektiboan parte hartzen. Nolabait, espazio horiek komunitate sinbolikoen mugak 

azaleratzen dituzte.  

(S6) “Nik uste dut nire kasuan euskarak asko lagundu duela, pasada bat. Euskara eta politikoki 

militantzia bat izan.” 

(S6) “Nik nire burua etorkin moduan hartzen dut, baina etorkina de primera clase. De primera 

clase esan nahi dudana da: Arbizun dago jende marrokiarra ez dituzula ikusten festetan, 

edo nik ez ditut ikusten. Hego amerikako jendea badago eta ez dituzu ikusten. Beltzak 

ere badaude azken aldi honetan. Nik uste dut hori poliki poliki ikusten direla…” 

(S5) “Alde egiten dute Arbizutik, orokorrean, egoten dira, pixka bat harremantzen hasten gara, 

gehienbat futbolzaleak direlako, tabernetan biltzen dira harremantzen hasten gara eta 

konturatzerakoan ‘ostia hauek desagertu dira, hauek ez datoz, hauek ez datoz…’ eta 

konturatzerakoan beraien tokian etorri dira beste batzuk eta hori gertatu zaigu bizpahiru 

aldiz” 

(S7) “Hay gente que han venido a trabajar y no se han integrado (…) están aquí un poco como 

podrían estar en otro pueblo.” 

(S6) “Pentsa, hemen dago jende asko euskalduna dela baina gero hemen, Arbizun, festetan, 

elkartzen dira hamaika, kintada bat, baina ez daude hor kintada guztiak eh? Daude 

kanpoko jende pila bat ez dagoela bere kintada ofizialetik, daude batzuk, baina gero 

gaude gu, deitzen digute ‘apoyo al refugiado’. Gu ginen ‘los de la ONU’. Esaten baduzu 

‘etorri bazkaltzera gurekin’ hori da chapeau, baina igual falta zaigu jende guztirekin hori 

egitea, ez bakarrik euskara egiten duen jendearekin.” 
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Bigarrenik, taldeko partaide batzuek planteatu zuten eguneroko bizitzan ere eskualdeko 

aniztasuna antzeman daitekeela. Kalean agerian geratzen da Sakanan komunitate 

desberdinak daudela, jatorri desberdinetako kolektiboak, ohitura desberdinekin, bizi-

proiektu desberdinekin eta erlazionatzeko dinamika desberdinekin. Testuinguru horretan 

batez ere euskara “integrazio elementu” moduan aztertu zen; izan ere, kide gehienek 

diagnostiko bat partekatzen zuten: kanpotik etortzen diren umeek eskolan jasotzen duten 

hizkuntza eredua oso inportantea da euskara ikasteko eta euskaraz bizitzeko, eta faktore 

horrek ere gerora herrietan ematen diren sozializazio dinamikak baldintzatzen ditu.  

(S6) “Altsasuko institutuan dago arazo bat, arazo asko daude, baina dago D eta A eredua. A 

eredua ghettoa eta D eredua besteak. D eredua %80, A eredua %20. Integratzeko D 

ereduan izan behar da. Arbizuko ezagutzen ditut horiek A ereduan daude, orduan ez 

daukate harremanik beste Arbizukoekin, eta por eso instalatu egiten da bizimoduan. D 

ereduan daude marrokiarrak ez daukatela arazorik, gero haien herrietan hango herriko 

jendearekin harremanatzeko eta integratzeko.  

(S2) “Gure belaunaldian oso markatuta zegoen: ikastolakoak D eredukoak eta eskolakoak 

ziren A eredukoak eta erdaldunak. (…) Gure bi semeen koadrilak dira ikastolak eta 

eskolakoak nahastuta, tartean marrokiarra eta tartean euskaraz egiten dute.” 

 

OHITURAK ETA BIZITZA KOLEKTIBOA 

Sakanako bizitzaz hausnartzerakoan, ohiturak eta tradizioak ere aztertu ziren. Herri 

desberdinen artean elementu amankomun batzuk identifikatu ziren, adibidez, auzolana edo 

jaien inguruan sortutako ohiturak.  

“Sakanan egiten dute gauza bat, beti berdina dena bueltak plazan. Gure dantzak beti dira 

plazan bueltaka.” 

 

Sakanako parte-hartzaileek azaldu zuten eskualdeko tradizio eta ohitura batzuk ez direla 

ospatzen lehen ospatzen ziren moduan, eta gaur egun herrietako festek ez dutela lehen 

zuten tamaina. Tradizioen eraldaketa hori eskualdearen bilakaera historiko eta 

demografikoarekin lotzen zuten. Hala ere, solaskideek etorkizunean festak arriskuan ez 

daudela adierazi zuten.  

 (S6) “Beste gauza bat amankomuna dena Sakanako herri guztietan da kintoena.” 

(S3) “(Kintoei buruz) Altsasun aunque parezca mentira, esa fiesta cohesiona un montón 

porque no te une ni la ideología ni nada, te une la edad, y cohesiona un montón. A mí 

por ejemplo, cuando vine a Altsasu, el primer año que fue el año 88 que había Santa 

Águeda y tal, fui a la plaza. Claro, no es lo mismo que vengas de otro sitio de fuera, 

vienes de otro sitios de Euskal Herria y la jota es la misma y todo no? Pues a mí me 

encantó lo que es la fiesta de los quintos, bailando y tal, y “se juntan las quintas” y a mí 

me pareció una cosa muy bonita. Y siempre lo digo, si fuera autóctona de Altsasu, Santa 

Águeda y San Pedro no me lo perdería nunca, porque me parece algo muy bixia, berezia. 

Festak edozein herritan daude, baina justu San Pedro egunak eta kintoak bixiak dira, 

desberdinak.” 
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(S5) “Lehen jaia hartzen zuten aste osoa. Gaur egun ez da ohikoa, hartzen dut egun 

garrantzitsuenak eta egun bat lanera noa…Arbizun adibidez, ohitura festen 

garrantzitsuena beti izan da afaria. Koadrilak elkartzen gara eta ikuste duzu azkeneko 

ez daki zenbat urteetan, ikusten duzu hori beheraka doala eta agian beste gauza batzuk 

garrantzi gehiago hartzen dute. Lehen berdin zuen zer zen afaltzera atera behar zenuela. 

Hori da festa, eta orain edozein aitzakia nahikoa da ez joateko. Galtzen ari da.” 

(S5) “Aldi berean nik uste dut, bizi ekonomikoa…krisiaren aurretik dirua bazegoen, aukera 

bazegoen, dirua mahai gainean jarri eta beste era batean antolatzen ziren gauzak. 

Baziren gauzak antolatzen zirenak herriarentzat. Krisiaren garaiaren ondotik ikusten da 

festetan ezin dela hainbeste dirurik gastatu, eta antolatzen dira gauza gutxiago baina 

herritik eta herriarentzat. Gutxiago baldin badira.” 

(S2) “Baina klaro, biztanleria ere jaitsi da. Esan nahi dut, gure belaunaldiko gazte kopurua, 

kintada bat, gu ginen 30-40. Eta orain hartzen duzu gure gazteon kintada bat 15-

18…hori ere nabaritzen da” 

(S6) “Hori ere egia da, orain del gutxi entzun nion Arbizuko bati, gazte gutxiago dago, eta 

kalean jende gutxiago egon da festetan” 

 

SAKANATIK KANPORA MIGRATZEA 

Sakanako taldean eskualdeko migrazio-prozesuak aztertzea proposatu zen. Hain zuzen 

ere, gazteen emigrazioan jarri zuten arreta; izan ere gazte asko mugitzen dira eskualdetik 

kanpora ikastera edo lan egitera. Hala ere, sorterriarekiko atxikimendua ere badago, eta 

goizago edo beranduago pertsona asko “etxera” bueltatzen dira. Laburbilduz, Sakanako 

parte-hartzaileek sumatzen zuten eskualdean lana eta ikasketekin lotutako mugikortasuna 

badago ere, askotan eskualdean jaiotakoak etxera bueltatzen direla.     

(S5) “Arbizun badago tendentzia bat, ez dakit zergatik gertatzen den, baina ematen da 

haustura bat adin batetik aurrera eta gehienbat nesketan. Neskak xxxx dena 

delakoagatik baina bai erraztasun gehiago dutela, behar gehiago…irteteko. Orokorrean 

mutilak gehiago gelditzen dira. Orokorrean, beti ikasketa aldetik, jo izan dugula edo izan 

dugula beste ikasketa motetara: FP bat…orduan FP bat egiteko ez dira mugitzen, eta 

neska agian neskak unibertsitatera animatzen dira, orduan pisua hartzen zuten 

Arrasaten edo Donostin edo ez dakit nuen, baina bai haustura hori adin batetik aurrera 

ematen dela” 

(S6) “Nik uste dut lana egongo balitz jendea jaio den eta bizi den tokian geratuko litzatekeela. 

Adibidez, jendea bueltatzen da asko festetan, bueltatzen da herrira, bere oroimen guzti 

horiek. Ni Bilbora bueltatzen naiz, hor daukat oroimen pila bat.” 

(S5) “Hemen nik uste dut jende askok aipatzen duela kanpora joaten denean ingelesa ikastera 

edo Madrilera lanera edo dena delakoa, beti entzuten diozu pentsamendu hori: ‘ni banoa 

baina itzuliko naiz’,’bizi, hemen bizi nahi dut’, ‘ni noa denbora baterako’.” 

 

3.4.3. PRAKTIKAK ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK 

Sakanako nortasuna existitzen da? Horren inguruan eztabaidatu zen taldean, eta ideia 

desberdinak atera ziren: alde batetik, herrien arteko desberdintasunak eta harremanak 

kohesio-segregazio fenomeno moduan har daitezke; beste aldetik, tamaina 

desberdinetako herriek Sakana osatzen dute, eta horien arten sortzen diren harreman 

dinamikek eskualdearen nortasuna baldintzatzen dute. 
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(S5) “(Banaketak) ez dira mugekin zerbait lotuta (…) nik ikusten dut herri nortasuna nahiko 

barnean: ni Arbizukoa naiz, Etxarrikoa Etxarrikoa da, Bakaikukoa Bakaikukoa…giro 

berez, kriston harremana daukagu elkarren artean, nik oso harreman ona daukat 

Etxarrikoekin, Arbizuko jendea eta Etxarrikoa oso ondo moldatzen da.”  

(S3) “Altsasu es Madrid, es el centro, siempre se cree que es el centro de todo. (…)  A ver, 

cuando se puso lo de ginecología en Etxarri hubo una polémica en Altsasu y haber, que 

no puede ser, que somos 20.000 personas, que será mejor tener que ir a Etxarri que a 

Iruña. (…) Cuando se abrió aquí el polideportivo hubo unas discusiones terribles, ¡pero 

terribles! Toda la gente de Altsau estaba en contra ‘son un pueblo pequeñísimo y hacen 

semejante polideportivo, y nosotros somos la capital’. Y a eso voy. Altsasu tiene un poco 

eso que ese cree que es el centro. Tiene 7000 habitantes. Entre Iruña y Gasteiz es el 

pueblo más grande. Pero qué más da, si lo ponen en Etxarri lo ponen en Etxarri, será 

mejor ir de Altsasu a Etxarri o de Ziordi a Etxarri que a Iruña. Y la gente se oponía y 

gente de la izquierda abertzale y todo, las mujeres…” 

 

Honen harira eta perspektiba historiko batetik, eztabaida taldean Sakanako topagune izan 

diren eremu batzuk identifikatu ziren, eta horiek herrien arteko kohesio guneak izan direla 

ondoriozta dezakegu. Herri txikiek osatutako bailara batean, instituzio batzuk partekatu 

izan dira, bai maila formalean bai maila informalean. Instituzio horien artean hezkuntza 

arlokoak identifikatzen dira; izan ere, beste garai batean, Sakanako herri desberdinetako 

umeak ikastola zehatz batzuetan elkartzen ziren. Hezkuntza eremuaz gain, eskualde 

mailan eta aisialdi arloan ere elkargune batzuk sortu ziren. 

(S2) “Etxarrin ikastola ez zegoen, orduan Altsasura joaten ginen, orduan elkartzen ginen 

Lakuntzatik hasi herri guztitako umeak. (..) Eta hori ere Sakanak izan du ona: herri 

txikiak izatea bildu xxxx umeak, bai parrandarako, bai ikastolarako, edozein 

gauzatarako. Zer sortzen duen horrek? Herriz herri arteko kohesioa. Parranda egiteko, 

klaro, Sakan guztia 20.000 pertsona gara, orduan bazegoen sala bat, bazegoen 

herrietako festetan (…) Hori aldatzen ikusten dut nik orain, herri txikietan eskola sortzea 

positiboa den bezala herrirako, kohesio horretarako nik uste dut galtzen dela.” 

(S2) “Bagenuen sala Lakuntzan eta sartzen zen jendea Arabakoa, Sakanako jendea, Lezaungo 

jendea, Betelu, Ultzama…. Eta Gipuzkoatik Ataun, Orexa… Baginen biltzen gintuen 

eremu ugaritik, eta kasu horretan ez zen eskola, zen sala de fiestas, parranda zen.” 

Eskualdeko kohesioaz hausnartzerakoan, partaideek Sakanan partekatzen diren zerbitzu 

publikoen eragina balioan jarri zuten; izan ere, beraien ikuspuntutik, zerbitzu publikoak 

dira herrietako pertsonen arteko interakzioa sortzen den eremuak. Lehen aipatuta 

bezala, garai batean ikastola eta parranda egiteko espazioak kohesio guneak izan ziren. 

Beraz, gaur egun, zerbitzu publiko batzuek kohesio rola ere jokatzen dute.  

(S2) “Urdiaingo jendea Etxarrira dator medikura, berez urdiaindarrak naturalki Altsasura 

jotzen du, orduan etxarriarrak eta urdiaindarrak erlazionatzen gara osasun etxean. 

Horretan uste dut positiboa dela.”  

Hala ere, saioan aipatu zen Sakanan zerbitzu publikoen aldetik ez dagoela logika amankomunik 

eskualde mailan. Zentzu horretan, herri bakoitzak bere azpiegitura propioak ditu edo 

nahi ditu, eta askotan ez da errazten eskualde mailako erabilera. 

(S6) “Nik kritika bat daukat horren inguruan Sakanari, zeren eta Udaletxean egon nintzenean 

konturatu nintzen gauza batetaz. Hemen Sakanako herri bakoitzak nahi duena da 

zerbitzuak: denek nahi dute kiroldegia, denek nahi dute musika eskola…eta horrek 

sortzen du kriston arazoa, gehiegi eta arazoak dena aurrera eramateko. Orduan, 

kohesioa, ez dakit. Sakana marka, Sakana eskualde ikuspuntutik nik ez dut ikusi inoiz. 

Dago Arbizu, dago…baina Sakana Sakana…” 
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(S7) “Lo de la música, por ejemplo, cada uno tiene su escuela. Arbizu no tiene escuela de 

musica. Aquí tambien hay gente que le gusta la musica, yo el primero, por ejemplo. Yo 

me tengo que ir a Altsasu, pero como no soy de Altsasu tengo un precio diferente. 

Imposible de pagar. Entonces no puedo ir. Y como yo los críos, unos van a Lakuntza, 

otros a Etxarri, y por qué no son comunados como otros servicios? (…) Pues yo creo que 

aquí ocurre un poco lo mismo, existe Sakana pero en una comunidad con una población 

relativamente pequeña, porque 20.000 habitantes no es nada, pues creo que muchas 

cosas que se han hecho en otros pueblos, por ejemplo en Altsasu o cuando se hizo aquí 

porque en Altsasu no tenian polideportivo, pues aprovechar lo que tenemos entre tan 

poca gente y lo consumimos entre todos. Por ejempo Lakuntza tiene un campo de futbol 

elegante con sus piscinas. (…) hay demasiadas cosas y no las aprovechamos y no gastar 

el dinero en repetir.” 

 

Zerbitzu publikoak kohesio elementu ulertuta, taldekideek nabarmendu zuten garraio 

publikoa herritarren arteko harremanak eragiten dituela. Beraz, taldean atera zen ideia 

nagusia honakoa da: herrien arteko harremanak sustatzeko, garraio publikoaren sare on 

bat egon behar du.   

(S5) “Nik hor ikusten dudana da ez dagoela komunikaziorik transporte publikoan. Nik karneta 

ateratzen dudanean perfekto, hemendik altsasura elegante. Baina 16 urte nituenean 

beti zaude ‘aita, ama eramango nauzu?’.” 

(S6) “Bere garaian autobus pare bat jarri ziren joateko Sakana osotik Altsasuko merkadilora 

edo Etxarriko merkadilora, baina kendu zuten ez zuen funtzionatzen. Jendeak oso 

barneratuta dauka kotxearena.”  

(S5) “Azkenean zerbitzu bat planteatzen duzunean denbora behar du. Hori da jaibusa bezala, 

jaibusa da Sakanan herriz eri festetan ibiltzeko. Hori berez planteamendua zen karneta 

zuen jendeak kotxea ez hartzeko, edanda ez hartzeko, dago kriston ohitura jendea 

herritik herrira kotxea edanda hartzeko, eta zerbitzu hori erabiltzen dute gazteek, 

gazteek herriz herri mugitzeko erosoa delako, baina adin batetik aurrerako jendea 

oraindik edanda kotxea hartzen du. Ohitura hori ez dutelako utziko, ohitura dute 

gazteetatik kotxea edanda hartzeko, eta beste ohiturekin berdina, eta ohitura hori 

aldatzeko denbora behar du.” 

(S3) “Y cohesionaria más los pueblos, porque el jaibus está genial, pero lo usan los jóvenes. 

Y  la gente mayor, si quiero venir a San Juanes a Arbizu? Qué hago?”  

 

3.4.4. ESKUALDEAREN ETORKIZUNEKO DIAGNOSTIKOA ETA PERSPEKTIBAK 

Bukatzeko, taldeari bi galdera planteatu zitzaion: nola ikusten duzu Sakana hemendik 20-

30 urteetara? Eta nola gustatuko litzaizuke izatea? Bi galdera horien bidez, eskualdearen 

etorkizunaz hausnartzera gonbidatu zen taldea. Horrela, eta perspektiba desberdinetatik 

abiatuta, Sakanaren eredu ideal bat deskribatu zuen taldeak.  

Etorkizunera begira, taldekide batzuek bizi-baldintza materialak aipatzera jo zuten; beste 

batzuek, ordea, elementu kulturalak eta ukiezinei erreparatu zieten. Edonola ere, parte-

hartzaile guztiek Sakanako herritarren bizi-kalitatea eta ongizatearekin lotutako gaiak 

planteatu zituzten.  
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(S2) “Niri gustatuko litzaidake naturarekiko transmisio bat egotea belaunaldiz belaunaldi. Hori 

da gustatuko litzaidakeena. Nola ikusten dudan? Transmisioa puskatzen dela. 

Mantentzen da oraindik pixkat…jendea joaten da naturarekiko asko, baina kirolarekin 

lotuta. Puskatzen ari dena da basoko ohiturak, arbolen zainketa… (…) Nik ikusten dut 

nire gurasoen belaunaldia basoarekiko zuten lotura, zainketa eta hori gustatuko 

litzaidake  mantentzea Sakanan.” 

(S2)“Euskara dudarik gabe, baina ez batua eh? Herriko euskara. Eta nola ikusten dudan? Puntu 

batzuetan, Arbizu, Etxarrin…30 urteetan mantenduko dela, baina joera beherakoa 

izango da” 

(S7) “Estaría bien que todo el mundo trabajáramos, a mí ya no me toca, ¿eh?, Que hubiera 

trabajos dignos y bien pagados y que no sean contaminantes ni nada de eso, y no sé, 

que sigamos viviendo como seguimos viviendo, que eso, que fuera más Sakana, más 

global Sakana, más servicios mancomunados…eso sí que estaría bien. Podrían mejorar 

las comunicaciones de servicios públicos y así… pero en general no me gustaría que 

cambiara nada, sinceramente, yo Sakana lo veo precioso todo” 

(S5) “Nik ere gauza gehiegi aldatzea ez nuke nahi, baina egin ditugu akats batzuk 

integratzerako garaian, jendeari ongi etorria egiterako garaian eta herriaren parte 

izatera pasatzeko garai horretan, nolabait eredu eboluzionatzen edo guk ikasiko bagenu 

nahiago nuke.”  

(S5) “Bestea, arlo askotan zerbitzuen horretan, nik beti pentsatu izan dut ez dagoela lotura 

bat lotura bat edukitzeko musika eskolarena, edo kiroldegiarena, edo beste gauza 

askorena, lotura hori landu edo sortu, aspekto batzuetan, sortuko balitz hurrengo 

urteetan…hori da gustatuko litzaidakeena. Eta nola ikusten dudan, ba ez dakit, iruditzen 

zait faktore asko daudela tartean: lan baldintzak nola eboluzionatzen duten, krisi bat 

jaso genuen eta adibidez Altsasun oso fuerte jo zuen, beste bat gertatuko balitz ez dakit 

zer gertatuko litzatekeen…” 

(S6) “Pentsatzen egon naiz baina ez dakit oso ondo…gustatuko litzaidake kilometro zeron 

oinarritutako gizarte bat izatea, ez izatea denak berdin hemen edo Iruñean. 

Homogeneotasun hori fuera, ekologia baina hizkuntza ekologia baita, ez denok erderaz 

edo ingelesa, baizik eta mantentzea hiztun guzti horiek. Eta nola ikusten dudan, bai gero 

ete homogeneoagoa ikusten dut. Edozein herritara joaten zara eta daude denda 

berdinak  

(S7) “Veo muy bien lo que se está haciendo aquí. Siempre ha habido conciencia de Sakana y 

todo esto, pero en los ultimos años más, y creo que eso es positivo, creo que es muy 

positivo eso, para que esto continue siendo lo que conocemos. En el momento en que 

cada uno vaya por su lado creo que eso irá a peor, creo…concienciar a la gente, 

aprovechar lo que tenemos, revisar nuestra cultura, qué es lo que ha habido antes…todo 

ese tipo de cosas, se haga en las escuelas…toda esa riqueza que hay aquí en Sakana 

que es mucha y mucha gente desconoce.” 
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3.4.5. SAKANA. SINTESIA 

SAKANA 

Iruditeria 

kolektiboa 

 Bizi-baldintza onak eskualdean: kokapena, zerbitzuak, herri txikietako 

lasaitasuna/ongizatea 

 Inguru natural preziatua 

 Euskaraz bizitzeko aukera, nahiz eta euskararen erabilerak behera egin 

 Euskalkiak bizirik 

 “Herrian jaiotakoa/ez jaiotakoa” bereizketak pisua du migratzaileen integrazioan 

Harreman 

sozialak 

 Zerbitzu asko Altsasun daude eta eskualdeko hiriburu bezala ulertzen da.    

 Zerbitzu batzuk ez daude mankomunatuak  

 Eskualdeko eskolek oso rol garrantzitsua jokatu dute eskualde mailako harreman 

sareak sortzen. 

 Aisialdiko topagune batzuk, diskoteka batzuk adibidez, garrantzitsuak izan dira 

eskualde mailako sozializaziorako.  

 Segregazio/integrazio prozesuetan hezkuntza eta euskara garrantzitsutzat jotzen 

dira  

 Jaiak bizitza kolektiboaren ardatz 

Denboran 

bilakaera 

 Eskualdeko ohiturek eta tradizioek pisua galdu dute eskualdeko bizitza 

kolektiboan 

 Immigrazioa kudeatzea etorkizuneko erronka bat da 

 Tokikotasuna eta jasangarritasuna balioetan oinarritutako gizarte bat eraikitzea 
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3.5. ZUBEROA 
 

Zuberoako zortzi herritarrekin elkartu gara, 29 eta 85 urte bitartekoak. Zortzitik zazpi jaio 

dira probintzia horretan bertan, eta azkena Euskal Herritik kanpo jaioa da. Zuberoan 

jaiotako zazpietatik bost jaiolekua ez den beste herri batean daude kokatuta gaur egun. 

KODEA GENEROA ADINA BIZILEKUA JAIOLEKUA 

Z1 Emakumea 30 Bildoze Barkoxe 

Z2 Emakumea 59 Barkoxe Barkoxe 

Z3 Emakumea 63 Omize Lexantzü 

Z4 Gizona 40 Idauze-Mendi Maule 

Z5 Gizona 41 Etxebarre Euskal Herritik kanpo 

Z6 Emakumea 50 Zalgize Larraine 

Z7 Emakumea 29 Atharratze Zalgize 

Z8 Gizona 85 Barkoxe Barkoxe 

 

3.5.1. ZONALDE GEOGRAFIKOAREN DESKRIBAPENA 

 

ZUBEROAKO BIZITZAREN BALORAZIOA 

Zuberoa zer-nolako lekua den bizitzeko eta bizimodua bertan egiteko aukera hartzeko 

arrazoiez galdetuta, bereziki honako ezaugarriak azpimarratzen dira: ingurua eta 

naturarekin dagoen lotura eta bertako herritarren bizimodua eta elkarren arteko lotura 

azpimarratzen dira. 

(Z2) “Zer du Xiberoak berriro honarat etortzeko gogoa izateko? Zer ematen dizue Xiberoak 

hemen bizi nahi izaiteko? Zer du ona? Üngüramena. Jenteak.  

(Z4) Üngüramena, hori segür.  

(Z8) Bestetan ez dela hobe. Beste leküetan ez da hobe.  

(Z7) Bizitzeko manera ere bai halere. Jenteekin lotüra.  

(Z2) Zahar eta gazteak… 

(Z6) Eta enetako ere bai izadia orotan düzü. Ahal gütützü joaiten ebiltera eta arrunt hartzen 

dizügü plazera. Joaiten gütützü ebiltera edo bizikleta egitera eta hori oro inportant düzü. 

Covid-arekin haboro orano. Jenteak laket dütützü orai egoitea güne hortan. Ene ustez… 

(Z2) Arragozatü dititzügü gure güneak. 

(Z6) Bai, bai, hala düzü. “ 
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ZUBEROAKO ZERBITZUAK 

Bizitzeko leku gisa, Zuberoan eskuragarri dauden zerbitzuen inguruan ere hitz egin da. 

Norabide honetan, bi ideien arteko tentsioa antzeman da elkarrizketan zehar: Zuberoan 

egon badaude zerbitzuak eta bertan bizimodua egiteko aukera badago. Hala, adin jakin 

batzuetan eskaintza zabalagoa dagoen zonalde batzuetara joateko ohitura adierazi dute 

pertsona batzuek, baina gerora itzultzeko aukera sumatu dute. 

 (Z7) “Adibidez Atharratzen, nik ez nizün sekülan uste egün batez Atharratzen bizitüko nintzala 

eta izigarri goxo düzü, ahal düzü oro egiten Atharratzen. Badüzü oro. Saltegiak, 

zerbütxüak, bedeziak, badüzü oro. Azkenean ez gütützü… Elkitzen gütützü jente ikustera 

eta oro, bena egün orozko gaüzak oro egiten ahal dütützü, izigarri goxo düzü.”  

(Z1) “Ni Barkoxtarxa beiniz eta betidanik nahi nündüzün Barkoxen egon, bena bon bizitzeak 

egiten dizü ideiak kanbiatzen ahal direla ere eta beti gazte denboran igaraiten nündüzün 

Maule ondoan eta orai bizi nizan herriaren ondoan, Bildoze, eta ari nintzan oh, ez niz 

sekülan han bizitüko, zer da herri hori? Eta orai oso ontsa nüzü eta ene ustez behar 

dititzü gaüzak bizitü barnetik ikusteko azkenean ontsa izaten ahal zirela eta… Horik oro 

ene ustez behar dizü bizitü. Ez dakit nola esplikatü behar dena bena beti ideiak 

badititzügü eta “des préjugés” [aurre-iritziak] delako horik.”  

 

Are gehiago, elkarrizketatuek adierazten dute zerbitzuak (komertzioak, esaterako) eskura 

edukitzearen garrantzia eta gertuko denda txikietan erosteko ageriko joera adieratzen 

dute, bertako komertzioa eta herrietako bizitza mantentzeko: 

(Z4) « Komisioneak egiten dütützüe non?  

(Z7) Petit Casino-n.  

(Z4) Oroek? 

(Z7) Hanitxek.  

(Z4) Ez dira karioago prezioak? 

(Z7) Ez hanitxez. Balinbadük karta apaltzen düe hanitx. Gero gük egiten diagü “vrac” magasian 

ere bai Oloruen edo Saliesen han lanean ari beiniz.  

(Z4) Bai, igaraiten beitzira kantüan eta… 

(Z7) Bestelan oro hor. 

(Z4) Hor oro badütützü? 

(Z7) Izigarri komertsantak dütük.  

(Z1) Badüzülarik zure herrian holako enpresa bat bortxaz karioxeagoñi izanen düzü bena hori 

bakotxaren nahia düzü ere bai lagüntzeko eta ekonomiaren bultzatzeko eta… 

(Z7) Badük gazte paketa Petit Casino-n. Ez dük izigarri kario. 

(Z3) Bai, bai. 

(Z6) Ene ustez kostümatürik gütützü erostea gaüzak heben. Ene ustez… […] Bena erraiten 

dizügü oroentako. Bena kasü egiten dizügü erostea gaüzak heben. Kontent gütützü 

ükeitea borta zabalik eta ene ustez kasü egiten dizügü.  

(Z4) Bai bai.  

(Z2) Eta geroago eta haboro. Indar bat egiten dizügü.” 
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Hala eta guztiz ere, nabaria da beste zonalde batzuetako edo hirietako azpiegiturak ez 

direla eskuragarri. Era berean, Zuberoaren baitan ere desorekak nabaritzen dira herri 

handiago eta txikiagoen artean. Are gehiago, gaur egun dauden aukera batzuk etorkizun 

hurbilean arriskuan egon daitezke (eskola batzuk, esaterako). 

(Z3) “Erraiten dit hori periferian, bazter güne bat da eta sogiten badügü, sogiten badütügü 

azpiegitürak, adibidez gazteentako zer badüen, zinema, pizina eta horik oro… Zerbütxü 

horik oro ez dütügü hirietan bezala.” 

(Z4) “Erraiteko aijago dela Atharratzen bizitzea… 

(Z7) Gazte girelarik goxo dük.  

(Z4) Ostatüak ez hürrün ere… 

(Z7) Amiñi bat hiri ttipi bat bezala dük! [erriz] Hiriko bizia bezala.  

(Z4) Hori düzü bai.  

(Z7) Drole dük horren erraitea bena… 

(Z4) Ez ez ez.”  

(Z3) “Basabürüko kolejioan 75 ikasle da. Akitania Berriko ttipiena da. Eta jiten den urtea ontsa 

da, bada ttipitze bat, gero 3-4 urteren bürüan… badakigü hesteko eta hilzorian dela. “ 

 

GAZTEEN AUKERAK ZUBEROAN 

Zuberoako bizimoduaren inguruan galdegindakoan, lurraldeak gazteei begira eskaintzen 

dituen aukerak mahaigaineratu dira. Gazteek, behin adin batera iritsitakoan, Zuberoara 

itzuli eta bertan bizitza egiteko nahia badutela baloratzen da. 

(Z4) “Esan duzu halere gazteek badutela enbeia gehio itzultzeko lehen baino… Berantxeago. 

Egin dizüe beren bizia, amiñi bat joan dütützü, bardin familia amiñi bat eginik. Bena 

gero haurrak badütüelarik bardin nahi dititzüe haurrak zaintü… Enfin, nik ene üngürüan 

ikusi ditit hanitx. Lehen duela 20 urte ez zen hola? Ah joanik zinen, joanik. Eta orai inbea 

düzü haurrak heben… Uste dit halere, etxekoak irus bizi dütüela Xiberoan eta nahi dizüe 

hori eman haurrer. Ordüan halere joaiten dütützü eta gero arrajiten. Eta prestatzen 

dizüe zerbait arrajiteko. Lana edo… Batak eginen dizü bidajea egün oroz Pauera edo 

Baionara, bena halere zerbait egiten halere. 40 urteren altexean jeneralean arrajiten 

direnak. Tendentzia ari dela kanbiatzen.”  

 

Baina itzulera hori egiteko muga bat nabaritzen da lurraldeko lan eskaintzan. Lana, egon 

badagoen arren, ez da gaur egungo gazteriak bilatzen duen lan kualifikatua. 

Desberdintasun hori egoteak zaildu egiten du gazteak bertan bizitzen gelditzea. 

(Z1) “Ene ustez lehen arrazua gaztea joaiten beita enetako lana düzü. Arrenküra dizügü lana. 

Gero hor ikusten dizügü gero eta haboro Xiberoan jentea plantatzen, gazterik ere bai 

enpresa sortzen eta… Ordüan lagüntzen dizü ere bai gaztea ausartzen plantatzen, ez 

beita aija ere. Bena ene ustez züzün partitzeko arrazu lehena lana. Bon bidaje egitea, 

horik oro, prefosta bena bizitü behar balinbada behar dizü lan bat bizitzeko ordüan ene 

ustez hori züzün… 

(Z2) Bai bena Xiberoan ez da, nola erraiten da, langabezian diren jente hanitx. 
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(Z1) Ez bena estüdioak egiten dititzüe, estüdio handiak, eta Xiberoan ez düzü bortxaz estüdio 

horietara lotürik. Ordüan hortako ere… Ekonomiaren aldetik badütützü gaüza hanitx 

bena ez dakit nik…” 

 

3.5.2. TOKIKO IDENTITATEAREKIN LOTUTAKO EZAUGARRIAK 

Zuberoako identitatea deskribatzerakoan, hainbat ezaugarri eta kontzepturen inguruan 

hausnartu dute solaskideek. Hasteko, “periferia” izatearen ideia planteatu da. Mendialdean 

kokatutako zonalde periferiko gisa deskribatu da, baina berau ez da ezaugarri negatibotzat 

hartzen nahitaez: 

(Z3) “Xiberoa probintzia ttipiena, periferian den mendi eskualde bat. Mundu mailan sogiten 

badügü. Eta gü botzik periferian izatez. Egün indar emaile da, periferia.” 

 

SORLEKUA ETA LURRALDEKO PROIEKTUA, ZUBEROTARRA IZATEKO MODUAK 

Solaskideak Zuberoan jaioak eta gaur egun, gehienera ere, lurraldeko beste herri batean 

bizi dira. Hala, beren kasuan, Zuberoa beren “sorlekua” dela sentitzen dutela adierazten 

dute, eta bertako pertsonekin sentitzen duten lotura deskribatzerakoan “familia” hitza ere 

erabili da. 

(Z8) “Bestelan Xiberoa zer den, enetako. Ene sorleküa prefosta. Ene ama ez zen Xiberoan 

sortürik, aita bai. Ene ama Argentinan sortürik zen eta 7 urtetan honarat Barkoxerat jin. 

Harek ere bazüan izpiritü izigarri zabala. Xantza hori üken dit eta aitetama horko 

beinütian eta adixkideak ere bai eta hor bizitürik.” 

(Z4) “Enetako ere bai ber gaüza, sorleküa. Aitzinetik ere ene aitetamen sorleküa. Eta orano 

ere aitzinetik ere ene aitañi eta amañien sorleküa. Ez dit uste xiberotarrak hor sortürik, 

beti nahi hor egon, joan badira ere eta beti atzamaiten dizügü askazi den gurekin norbait 

herri aüzoan eta hara… Ordüan egiten dizü familia handi bat enetako. Familia handia 

düzü. Beti atzamaiten dizügü gaüzak aski hüilan gure artean.”  

 

Edozein kasutan, “zuberotar” izaera ez diote soilik bertan jaiotako pertsonei atxikitzen. 

Aitzitik, lurraldea eraikitzeko proiektuan aktiboki parte hartzen duten pertsonak izendatzen 

dituzte “zuberotar” gisa, hau da, Zuberoan gauzak egiten dituzten pertsonak: 

(Z4) “Enetako düzü xiberotarra heben bizi dena eta gaüzak egiten dütüana heben eta hori 

düzü. Ez prefosta sortürik bena ari beita zerbait. 

(Z6) “Acteur du territoire” [lurraldeko eragile], ez dakit nola erraiten den eüskaraz. 

(Z4) Bai, ari beita, nahi dizü erran zerbait ekarten badü edo egiten badü, nahi dizü erran heben 

ontsa dela eta nahi düala zerbait haboro ekarri.”  
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LANDA EREMUA ZUBEROAKO IDENTITATEAN 

Zuberoako identitatearekin oso lotuta agertu den elementu bat laborantza izan da: 

elkartutako pertsonen bizitza-ibilbideetan, probintziako lan-arloari buruz hitz egiterakoan, 

zuberotarren bizitza kolektiboa egituratzen duen ardatz moduan (laborarien kooperatibak 

eta laborarien inguruan antolatutako elkarteak tarteko), pertsonek elkar ezagutu eta 

harremana sortzeko aitzakia izan den arrazoi moduan… Laborantza, esan daiteke, 

Zuberoako egunerokotasunean presente dagoen gaia dela. 

Laborantzak duen eta solaskideen iruditerian eta bizipenetan daukan garrantzia agerian 

uzten du elkarrizketatuetako batek azaldutako esperientziak. Duela hamarkada batzuk, 

lurraldearen biziberritzeari buruzko lanketak egiterakoan, landutako gai zentraletako bat 

nekazaritza txikia izan zen eta hura sustatzeko bideak hartzea. Hala azaltzen du: 

(Z8) “Bazüzün alkarte bat JAC deitzen zena, “Jeunesse Agricole Catholique” [Gazteria Laborari 

Katolikoa], eta hartan ikasi nizün, “Voir, juger, agir” [“Ikusi, jüjatü, egin”]. Hori züzün 

lema. Eta hartan, ene lagüna han ezagütü nizün. Hartan hasirik eta gero, laborantxaz 

mintzo güntützün bena baginizün, ez güntützün ados zonbaitekin, baginizün arrenküra, 

bena hori bon, beti izan düzü. Laborari ttipi eta laborari handien arteko… […] Eta gero, 

gük beste zentzü batetara hartü ginizün zera, bidea, laborari ttipien lagüntzeko eta 

behar zirela laborari ttipiak lehen-lehenik lagüntü eta laborari oro. Ttipiak lehenik. Eta 

laborari etxalte gaitzetakoak eta hola. Hori beste xenda bat hartü günüanez edo… Bena 

JAC-ak bardin egin dizü lan handia, formakuntza handia. Gük ere jarraiki ginizün 

formakuntza hori, eta arratsez bilküra elibat egiten ülüntzean, laborariek ikas dezen 

mintzatzen püblikoki. Erraiteko zer zütüen beren arrenkürak, zer nahi züen eta norekin. 

[Beste batek dio: Defendatzeko.] Bai. Eta bagintian hor zonbat egün formazione, hanitx 

egin diagü. Bena ez güntian Eüskal Herrian baizik plantatürik. Baginian Laruns-en hasirik 

eta Baigorri artino. Bortüko laborantxa hots.” 

 

ZUBEROAKO EUSKARA 

Beste elementu bat sarritan agertu dena hizkuntzarena da, zehazki euskara. Zuberoako 

bereizgarri gisa ikusten da euskara; are gehiago, bertako euskararen berezitasunak 

tarteko, beste zonalde euskaldunekin ere bereizten dituen elementua da. 

(Z4) “Xiberotar zonbaitek uste dizüe gogor datekeala eüskaldünen artean… 

(Z7) Gero behar dizü kostümatü ere beharria. Gü kostümatürik izan gütützü, ni adibidez 

ikastolan eta hola. Bena hastapenean ez ginizün deüs ere konprenitzen hegoaldetarrer. 

Eta ikusten dit dantzako lagünekin gure artean ari gütützü eüskaraz, ez dütützü denak 

ikastolakoak, bena hatsarrean ari ginelarik dantzan Bilbon edo hola ez zizüen deüs ere 

entelegatzen. Eta emeki-emeki, urtez-urte, orai aijago ari dütützü. Ez zizüen hitzik 

erraiten hankoer, azkenean behar dizü beharria egin. Egiazki hatsarrean ez düzü deüs 

ere konprenitzen.”  

 

Euskara Zuberoako identitatearen parte garrantzitsu moduan irudikatzen da eta bertako 

herritarrei “indar” bat ematen diela baloratzen da. Edozein kasutan, gaur egungo 

euskararen egoerari buruz hausnartzerakoan, argi-ilunak nabaritzen dira, azken 

hamarkadetan euskararen egoerari dagokionez hobera egin duten gauza batzuk egon diren 

arren, puntu kritiko batzuk ere nabaritzen baitira.  

(Z8) “Egia da eüskarak emaiten düala indar bat gure herriko jenteari. Hortaz segür nüzü.” 
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 (Z4) “Zuen ustez, Zuberoa euskalduna da? Bai. Ez düzü düdarik.  

 (Z5) Ados zaudete? Ouais... [Hasperenez, besteak erriz] 

(Z3) Nahi ginikezü.  

(Z8) Hori!” 

 

Alde batetik, gero eta beharrezkoagoa dela baloratzen da espazio publikoan, lana 

bilatzerakoan esaterako. Era berean, baina, bizitza publikoan irabazten ari den garrantzia 

hori beste lurralde batzuetan baino mantsoago ari dela areagotzen ikusten da: 

(Z8) “[80-90. hamarkadan] Ordüan ez zizüen eüskararen beharra batere.  

(Z4) Bai, hori düzü.  

(Z8) Eüskararen beharra ez zizüen asmatzen. Hortik joaiten bahiz gero bestetan behar dük 

frantsesez ari. Hau eta hura. 

(Z4) Eta orai kontrarioa.  

(Z8) Zonbat aldiz ez dügü entzün hori.  

(Z4) Orai badakizü lan baten txerkatzeko ere hobe düzüla halere… 

(Z7) Ene ustez eüskara behar balinbada… Ikusten dit hegoaldean egin dena, egiazki püblikoki, 

zerbütxü püblikoak oro, eskolak oro… 

(Z2) Bena oraiko ministroarekin ez düzü aija. 

(Z4) Hortarik behar dizü. 

(Z1) Hori düzü. 

(Z7) Horrek han salbatü dizü. Heben ez dakit. Ene ustez horrek behar dizü ere bai, lagüntzen 

ahal dizü.  

(Z4) Hori gabe gogor dükezü. 

(Z7) Hori gabe… Bena ari düzü zentzü hortara amiñi bat halere.  

(Z4) Aipatzen dizügü pürü ordüan beti marka hon düzü.  

(Z7) Bai eta bon… Zerbütxü püblikoetan eta hola amiñi bat ari dütük lagüntzen, amiñi bat ari 

dütük langileen formatzen…”  

 

Bestetik, adierazten da historikoki abertzaleei edota euskaraz hitz egiten zuten pertsonei 

erreferentzia egiteko termino negatiboak erabili izan direla, “enbata” edo “baskoi” 

esaterako. Gaur egun ere oraindik entzun ahal badira ere, beren erabilera apaltzen ari 

delako susmoa adierazi da: 

(Z8) “Ohartzen nüzü düala urte zonbait eta… abertzale agertzen baginen, “Enbata! Enbata! Hi, 

bunba badük hik!” Nik hori entzün dit. Eta orai hortaz ohart nüzü ontsa.  

(Z6) Bena orai ere badüzü. 
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(Z4) Bena orano ere… 

(Z6) Orai erraiten dizügü “baskoi”.  

(Z8) Bai. 

(Z6) Bena orai badüzü eta gük, enfin nik ikusten dit ene kantüan ere bai. Zonbait heben 

sortürik dütützü eta oro, bena ez dizüe zer hori eta “baskoi” gütützü zonbaitentako. 

Orano ikusten dizügü zer hori.  

(Z3) “Baskoi” hitz hori ützi behar dügüa erraiten? Ez. “Baskoi” da arrabentako erraiten dena 

bezala “raton” edo “gris” edo ber gaüza. Enetako oso “péjoratif” da. 

(Z4) Ah bai, oso. 

(Z3) Eta ez dügü ützi behar. Enetako zigortzea, zigortzekoa da.  

(Z8) Razismo hitz bat düzü.  

(Z7) Nik adibidez herriko bestetan, atzamaiten dit 10 urtez ikusi düdala kanbiamen bat. Lehen 

ez ginizün astebürü oroz entzüten bena… üsü. Eta jenerazione berria hor, gazteak 

badüena 20-25 urte… Jüstokilan, igaran üdan edo hola batek erran ditazüt “baskoi”. 

Sogin dit eta erran “Mais d’où tu sors toi? ça fait 10 ans que j’ai pas entendu ça.” [“Bena 

nontik elkitzen hiz? Badik 10 urte ez düdala hori entzün”] 

(Z4) Hala düzü, gütixeago.  

(Z7) Apaltü düzü. Gazteetan. Zaharragoetan ene ustez ez sobera.  

(Z4) Badakizügü, ez düzü igaran bena gazteetan bai. 

(Z7) Gazteetan ene ustez halere… 

(Z4) Esperantxa ükeiten halere hortan.” 

 

Azkenik, erabilerari dagokionez, baloratu da bizi duzun inguruaren arabera, Zuberoan 

euskaraz zure egunerokotasunean hitz egiteko espazioak izan ditzakezula: ikastolako 

lagunekin, etxean, elkartegintzan dabiltzanak… 

 (Z4) “Bai zeren eta halere, ni ikastolarik igaran nüzü, ikastolan igaranik zirelarik badüzü deja 

kostüma hori zure lagünekin egün oroztako bizian eüskaraz mintzatzea. Marka hon ere 

ikastolak beti, ikasle beti haboro badizü. Ordüan nik beti gaztetik ikastolako lagünak, 

beti eüskaraz ari güntützün. Eta ez bazira hortarik igaraiten etxen ikasten badüzü, etxen 

baratzen düzü zure eüskara. Beitüzü kostüma, gazterik.”  

(Z4) “Gero elkarte hanitxetan halere, atzamanen dütützü halere, jente halere, eüskararen 

halere itxüra handia beitüe edo… 

(Z8) Eüskarari lotürik eta nahi düenak.  

(Z4) Eüskarari lotürik direnak hanitx. Badüzü indar bat haboro. Bai. Ez düzü frantsiment 

hanitx.” 
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Gazteen artean euskararen erabilera izaten ari den bilakaeraren inguruan bi iritzi 

kontrajarri adierazi dira: batzuen ustez erabilera apaltzen ari da; beste batzuen esanetan, 

ezagutza gero eta txikiagoa da baina erabilera areagotu egin da duela urte batzuekin 

alderatuta, euskaraz hitz egiteak zekarren “lotsa” desagertzearekin lotuta. 

(Z8) “Bai, halere üdüri zitazüt xiberotar gazte ontsattoek eüskara geroago eta gütiago 

mintzatzen düen. Hori ene ustez. Ez dizüe mintzatzen eüskara ahalaz. Güti.”  

(Z7) “Gü hasi girelarik elkitzen, bagünüalarik 16-17 urte, gü ikastolakoak… 

(Z4) Eta ihur ere ez züzün ere eüskaraz, gazteak ez züntützün eüskaraz ari beren artean. Orai 

haboro. 

(Z7) Bena bazian haboro eüskara bazakiena aldiz. Basabürüan hanitxez haboro. 

(Z4) Bai bena beren artean ez züntützün eüskaraz ari.  

(Z7) Ez… 

(Z4) Ez. Hori düzü. Orai bai. Orai ez gütützü lotsa.  

(Z7) Hum. Bena eüskara bazakiean hanitxez hobeki eta… 

(Z4) Bai segür. Bena beren artean ez. Hori düzü.  

(Z7) Ez, ez sobera ez.”  

 

OHITURAK ETA BIZITZA KOLEKTIBOA 

Zuberoako bizitza kolektiboan esanguratsuak diren elementu batzuk azpimarratu dira, 

eskualdeko identitatea eta herritarren arteko loturak sortzea ahalbidetzen dutenak. 

Hasteko, elkartegintzak eta gai desberdinen bueltan antolatuta dauden taldeek duten 

garrantziaz hitz egin da: 

(Z4) “Alkarteak, badüzü kirol, kirolak ere, alkarteek ere, bestak ere… Ttipitik algar kürütxatzen 

gütützü halere. Eskola, hanitx katexima lehen. Orai ez dakit badenez katexima.  

(Z8) Badük, badük. […] 

(Z4) Eta elkarte aldetik aski aktiboa iruditzen zaizue Xiberoa edo? Erraiten dizüe kirol mündüan 

pürü, heben ez dela gazterik ez beita kirol alkarte batetan. Inportantzia badizü sozialki. 

Beraz nahiko aktiboa da jendea, esan dezagun? Bai.  

(Z6) Zonbait erraiten dizüe heben ez düzü deüs ere egiteko bena… Ez dizüe irakurtzen, ez 

düzü posible, badüzü gaüza hanitx egiteko.  

(Z4) Oro egiten ahal dütützü. 

(Z6) Bena bai, kirolarentako bena ere bai nahi badüzü müsika ikasi, edo dantzan ikasi, edo… 

Badüzü alkarte hanitx, bena behar ere. Hori dizü egiten…” 

 

Elkarteak egon badauden arren, bertan ibiltzen den jendea mugatua dela baloratzen da; 

hau da, pertsona jakin batzuk ibiltzen direla Zuberoako ekimenetan. Zalantza gisa 

planteatu da ea betidanik horrela izan den ezaugarri bat ote den edo 1960-70. hamarkadan 

zegoen ekiteko gogoa ez ote den apaltzen joan. 
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 (Z6) “Bena badüzü ere bai… Hor badizügü ene ustez arrenküra bat elkarteekin. Etxekitzeko 

elkarte bat behar dizügü lagüntzaleak. Eta orai gogor düzü atzamaitea jenteak aritzeko 

lanean deüsentako eta horrentako zonbait aldiz inkietatzen nüzü.  

(Z7) Zonbaitek hori erraiten dizüe bena nik erraiten diet düala 20 urte hire lagünetan nor 

bazen alkarteetan? Beti bizpahiru jente, beti berak. 

(Z6) Beti berak, orai bezala.  

(Z7) Ez dakit hanitx kanbiatü denez.  

(Z6) Bai, beti hola izan düzü.  

(Z1) Beti alkarte batetan badüzü “le noyau dur” [eramaile taldettoa] ez dakit nola erran 

eüskaraz eta gero besteak… 

(Z8) Badüzü eramailea eta gero besteak jarraikizale. Nik ezagütü dit  1970 alde hortan, 

baginizün jente, nahi ginizün oroek zerbait egin. 1960etik eta 1975ealat. Eta gero 

emeki-emeki ttipitü züzün. Bena baginizün nahiantik. […] Nahi ginizün egin zerbait. 

Baginizün ustekeria mündüa kanbiatzen ahal günüala.  

(Z7) Eta orai ez haboro? 

(Z8) Hori ez dit nik zuretako arrapostü emaiten ahal. Nik erraiten dit gük uste günüala. »  

 

Zuberoako ohiturak eraikitzen dituen bigarren elementu moduan, herriko festak aipatu 

dira, nahiz eta ikusten den herri txikietako festetan ez dela Zuberoako gazteria guztia 

elkartzen, ez iraganean eta ezta gaur egun ere. Are gehiago, zalantza adierazi da 

azkenaldian ez ote diren indarra galtzen ari. 

(Z4) “Halere badüzü arrenküra. Galdü dütützü heben elizako bestak. Nola erraiten düzü elizako 

bestak? Herriko bestak. Orai gazteak hartzen dizü otoa eta joaiten.  

(Z6) Uste düzü galdü direla herriko bestak? Ez. Covid-engatik bai, bena gero badüzü jente. 

(Z4) Galdü düzü memento batez ez? Halere… 

(Z6) Ez düzü hainbeste jente. 

(Z4) Bai bai, hori düzü. […] Nik badakit gazte zonbait ezagützez ez dütützü behin ere joan 

herri ttipien bestetara… Ez enetako ez beitüe ezagütü. Bardin ere lehen bazüzün. 

(Z2) Enetako kanbioa ez da otoa, bena bai internet eta horik oro. Hori da kanbiamen handi 

bat eta gazteak oro. “Sur les réseaux” [sareetan]… »  

 

Hirugarren elementu moduan, irratiak eta zehazki Xiberoko Botzak Zuberoko talde 

identitatea sortzeko egiten duen ekarpena aipatu da. Hain justu, herrien arteko informazioa 

euskaraz helarazteko bide bat da honakoa, eta probintziako herritarren aldetik entzuna 

dela baloratzen da: 
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(Z4) “[Z8-ri zuzenduz] behatzen nizün üsü Xiberoko Botzeko irratian emaiten beitzütüan 

Barkoxeko berriak. Eta ez dakit zertan den irrati hori bena üdüri zitazüt haboro behatürik 

dela bardin. Badela ere, jenteek ere parte hartzen haboro animazione bezala. Gero 

internetek ere lagüntzen dizü segür ere irratia. Hürrüntik amiñi bat jarraikitzen dit bena 

badizü beren zera. Eüskara hor behatzen dizügü egün oroz nahi düanarentako. Sortzen 

duela Xibero bat irratiak? Bai. Eta jenteak ezagützen ere horrekin. Horrek egin dik 

emankizün bat eüskaraz, edo hara… Hori ere eüskaraz hasten dük, eta… Hobeki algar 

ezagützen gütützü.”  

 

ZUBEROATIK KANPORA MIGRATZEA, ZUBEROARA ETORTZEA 

Adierazten da Zuberoan jaiotako pertsonek bertan bizitzeko desira badutela. Kasu 

batzuetan, esaterako lanak eraginda, bizitzaren etapa batzuetan eskualdetik kanpo bizi 

izaten diren arren pertsonak, gogoetatu da kasu ugaritan itzultzen amaitu dutela, erretiratu 

ondorenean baldin bada ere. Hala, zuberotarrek probintziarekin lotura mantentzen dutela 

dirudi. 

 (Z6) “Beraz gaztetan joaten da jendea beste lekuetara eta gerora itzultzen da berriro? Gei 

dizüe pürü. Iseatzen dizüe arrajitea.  

(Z4) Zonbaitek egiten dizüe bai. 

 (Z2) Eta uste duzue dela orain nahikeria handiagoa baita edo orain ahala handiagoa? Zenta 

lehen jendea joaiten zen eta lana atxematen zuen eta behar bada batzutan… Arrajiten 

da halere.  

 (Z4) Ez düzü ber gaüza zeren eta lehen bazünüan lan bat bizi orotan. Orai ez zira lotsa. Han 

badüzü lan bat eta arrajiten zira. Heben lanik gabe bardin bena badakizü atzamanen 

düzüla zerbait edo zerbait eginen edo… Eta gero ere arrakanbiatzen eta… 

 (Z4) Eta lehengo jende horrek ere bazuen xiberotar mina? Beh bai, bena bazizüen arrenküra 

hori. Ez düzü üzten lana. Lan bat badüzülarik begiratzen düzü. 

(Z7) Eta lehen ez zirena erretretan arrajiten? 

(Z4) Bai, bai, familia… 

(Z7) Erretretarentako arrajiten. 

(Z4) Bazizüen etxea lehenik bakantzetan. Ene familian Parisen joan beitira. Etxea bakantzetan 

eta gero erretretan arrajiten.  

(Z7) Uste dit gazteak hanitxez haboro kurritzen diren ikasketentako, hürrünago, amiñi bat 

bidajez ere bai. Eta ber denboran uste dit, bon hori ez nüzü segür bena, haboro halere 

gazteek, orai badüzü jente gütiago Xiberoan, bena üdüri zitazüt haboro badela 

nahiküntea heben egoitea. Ez dakit bena züen denboran hanitx joaiten züntützün 

lanarentako edo hiri handietara… Orai ere, bena üdüri zitazüt badela inbea amiñi bat 

heben egoitea.” 

 

Bueltatzeko desira hori neurri handi batean “erroak” Zuberoan izatearen sentsazioarekin 

lotu da, eskualdearen inguruan gaztaroan sortutako lotura eta oroitzapenekin. Neurri 

horretan, “erro” sentimendu hori ez duten pertsonek ez dutela itzultzeko halako ohiturarik 

baloratu da, edota zailagoa dela kasu horietan bertan gelditzeko desira sumatzea. 
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(Z4) “Gero nik ene familian Parisen joan beitira… Aitetamak arrajiten erretretan bena haurrak 

ez. Zenta ez beitüe heben ezagützen. Bai bakantza denboretan bena ez dizüe lotürarik 

heben. Ordüan han egoiten dütützü. Aitetamak heben bena… Zeren eta pentsatzen dit 

irus izan zirelarik zuren haur denboran nonbait, behar zira arrajin.  

(Z2) Edo ez… Zonbaitek ez.  

(Z4) Üsüan irus izan zirelarik, behar düzü hori arra… txerkatzen düzü beti. Gazte zonbaitek ez 

dizüe bizia ez dakit… Aberats handirik segür ere, ez harremanik edo orobat ziezü. Non 

nahi ahal dütützü bizitzen. Enetako.”  

(Z4) “Gero kanpotik jiten direnak nik atzamaiten dit jiten dütützü eder beita günea, ah bai, 

Xiberoa berde… Bena memento batez debeatürik dütützü eta 10 urteren bürüan sartzen 

dütützü. Ez beitüe, bardin gurengatik ere bena… Ez oroentako bena… Hanitxek ez beitüe 

bardin familia, edo bardin aski harremanik jenteekin. Ordüan hatsarrean bai, egoiten 

hor beita bazter ederrik, bena ez egoiten.  

(Z8) Diferentzia badük zoinek ere erroak han beitütüe. Zoinek ere erroak heben beitütügünak 

eta besteak. Balinba harek ere egiten dik.”  

 

Migrazioen aldetik, azken urteetan gero eta mugimendu handiagoak daudela baloratzen da 

Zuberoan, bai bertara bizitzera datozen pertsonen aldetik eta baita bertan jaiotako gazteen 

aldetik kanpora joateko ere. Bertara datorren jendearen kasuan, eragin ahal izan duen 

faktore moduan planteatu da jendeak hirietatik leku lasaiagoetara bizitzera joateko desira 

handiagoa duela gaur egun. 

 (Z7) “Heltübada horren segidaren erraiteko ene ustez hori düzü, bena ene ustez Xiberoan 

betidanik izan düzü jente kanpotik jinik, mentez mente eta orai artino beti eüskara 

ikasten zizüen eta… Oraiko xiberotarretan badüzü paketa Italiatik jinik… 

(Z8) Kanpotik jinik bai! 

(Z4) Portügaletik, Españatik… 

(Z7) Lehen ez dakit nola zen bena ez nüzü segür orai hainbeste… Orai heltzen direnak, orai 

eüskara ez beita hain azkar, ez dakit hainen, ez dakit nola erran, “xiberotartüko” direnez 

edo ez. Hizkuntza hartzen düenez eta hola lehen bezala. Ene ustez badüzü jente paketa 

kanpotik eta hori düzü aberats ere bai. Aberasten dizü amiñi bat.  

 (Z7) Orokorki ere bai ene ustez badüzü moda bat bezala, edo tendentzia bat. Ez dakit… 

Jenteek nahi dizüe jin baserri aldealat, nahi dizüe hirietarik joan. Badüzü hori ere bai, 

hortarik. Badüzü jente paketa heltzen. Hirietarik joaiten. Izanik xiberotar sortzez edo 

jüsto hirietarik joan nahi eta… 

(Z4) Ztrezarekin hürrüntü.  

(Z2) Eta guretako hobe, zeren eta bizizaleak geroago eta gütiago bazüntützün eta heltübada…  

(Z2) … eta mündüa heben düzü ere bai. Xiberoan beste güneetan bezala. 

(Z7) Heltübada halere, ez dakit azken 10 urteetan edo hola, gazteak haboro joaiten dütützü 

ikasketen egitera ere bai.  

(Z4) Bai, hürrünago. 

 (Z2) Lotüra badizügü geroago eta haboro beste euskaldünekin uste dit. Gure gazteak, gure 

gazteekin… Gure adineko jenteak ez hainbeste uste dit. Bena gazteak bai, ez?” 



 62 
EUSKAL HERRIKO KOHESIO DISKURTSOEN AZTERKETA 

IKERKETA KUALITATIBOA, 2021 

3.5.3. PRAKTIKAK ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK 

 

MUGIKORTASUNA ETA HERRIEN ARTEKO HARREMANAK 

Zuberoaren barruan, zonalde desberdinak bereizten dituzte elkarrizketatuek. Bereziki, bi 

zatitan banatzen dute probintziako geografia: Basabürüa (hegoaldean, “baserritarra”) eta 

Pettarra (iparraldean, “kaletarragoa”). Zonaldearen arabera, bizimodua desberdina dela 

baloratzen da, eta egokitzeko zailtasunak ere mahaigaineratu dira kasu batzuetan. 

“Elk: Beraz Xiberoa desberdinak daude ezta? Ulertu dut. 

Denek: Bai bai bai. 

Elk: Eta nolakoa da zuen arteko harremana? Xibero desberdinetakoak? 

(Z4) Gük mahain üngürü hontan edo? [erriz] 

Elk: Ez ez, bestela. Goikoak eta behekoak. 

(Z5) Egia dela haurren artean ez da beti aija… Pettarrakoak eta basabürütarrak. Ez da beti 

aija. 

(Z8) Haurren artean? 

(Z4) Ez beitira nahasten. Heben [Basabürüan] ariko dütützü eskü baloian eta katexima orano 

algarrekin edo eskolan, kolejioan eta gero bestaldean… 

(Z5) Bai bena jiten delarik haur bat herri ttipi batetik zanko baloalat, Maulerat… 

(Z4) Ah bai, senditzen dük? 

(Z5) Bai bai.  

(Z7) Egia hori erranen nian. Pettarrean amiñi bat hiritarrago dütük. Badakit ene lagün bat 

egon düzü animazale Pitzgarrin. Düzü alkarte bat antolatzen dütüana egonaldiak 

bakantza denboran haurrentako. Eta erraiten zizün, bai basabürütarrak, Basabürüko 

haurrak hanitxez ere “basago” zirela. Basa bena galantak ere… 

(Z8) Gibeloiago? 

(Z7) Ez. 

(Z6) Zer nahi düzü erran? 

(Z7) Sano ere bai. Amiñi bat kanpoan txostakan ari, kabaleekin eta hola, eta Pettarrean 

haboro… internet, hiritarrago. Deja haurrean. 

(Z4) Hori betidanik senditü dit hori. 

(Z4) Soizü, enetako ere Basabürüan bizitzea, ez dit bardin ene bizia heben ikusten. Zenta ez 

dit behar Maule hürrünegi beitüt ene gaüzak, ene kostümak eta… Basabürüan bizitzeko 

heben behar dela sortürik. Ez dit hola orokorki, ez düzü oroentako hola igaraiten bena, 

halere…”  
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Pertsonen mugikortasuna eta herrien arteko harremanari dagokionez, historikoki egon izan 

dira zuberotarrek bat egin duten guneak eta uneak: eskolak, elkarteak, lan-eremuan 

sortzen diren sareen bidez, herriko festetean… Herri desberdinetako pertsonen arteko 

harremanak areagotzen ari dira belaunaldi gazteetan elkarrizketatuen iritziz. Izan ere, gaur 

egun gazteak gehiago desplazatzen dira, autoa eskuragarri izatearen eraginez. Hala, 

herrien arteko harremanak ugaritu egin dira eta herri desberdinetako zuberotarrak batera 

ikustea errazagoa da, lehen herri bakoitzekoak beren aldetik gehiago ibiltzen ziren 

bitartean. Antzera, egiten diren ikasketen eraginez, Zuberoatik kanpoko lekuetako 

pertsonekin ere harremana handiagoa dutela gaur egungo gazteek baloratzen da. 

 (Z4) “Kotxea, gaztetik. Otoa. Nik atzaman dit diferentzia bai. Gaztetik orai badizüe beren otoa 

eta joaiten dütützü. Eta lehen ez.” 

(Z6) “Lehen ikusten ginizün herriko gazteak. Bena orai amiñi bat, nola erraiten da, nahasirik 

dütützü. Lehen bazüzün Larraineko jenteak, gazteak, Ligiko gazteak… Orai joaiten 

dütützü edo eskolako lagünak algarrekin, edo “hand”-ekin [eskü baloa], edo… Hola ez 

dizügü ikusten lehen bezala herriko gazteak bena gazteak hor dütützü. Bena nahasirik. 

(Z2) Neskenegünean ikusi dizügü jei bat eta han bazüzün bospasei herri desbardinetako 

gazteak, eta denak algarrekilan dantzan ari. Hori düala 20 urte ez züzün hola.  

(Z4) Ah ez, bakotxak defendatzen zizün beren eskola dantzan eta…  

(Z2) Beren eskola dantzan, beren dantzatzeko manera eta… 

(Z4) Hor ere borroka. Hori segür.  

(Z6) Gük düala 15 egün egin dizügü besta bat Zalgizen, klandestino. Bon orai kostümatürik 

gütützü eta bazüzün… Zalgizeko gazteek kümitatü dizüe Xiberoko gazteak. Düala 10 

egün.” 

(Z2) “Ikastolako haurrek badititzüe harremanak beste Euskal Herriko gazteekin. Besteek ez 

hainbeste. […] 

(Z1) Ez dakit ahal dügünez “jeneralizatzen”. Bakotxaren egoera sogitez, ni nihaur arizan nüzü 

Baionan estüdioen egitera eta ezagütü dit hanko gazte zonbait. Orai beti harremanetan 

gütützü, üsü ikusten… Bakotxaren egoera behar dizü sogin ene ustez. Ez dizügü orokorki 

erraiten ahal.  

(Z4) Ez.  

(Z2) Tu prends la génération des lycéens… [lizeotarren belaunaldia hartzen badüzü] 

(Z1) Quels lycéens? [zoin lizeotar?] 

(Z2) Génération du lycée. [lizeoko belaunaldia] 

(Z1) Ah bai, lizeoko adinean ados nüzü bena gero hürrünago joaitez… Bortxaz lizeoa balinbada 

Maulen heben egonen zira Sohütan. […]  

(Z7) Erraiten zünüana halere: ene ustez ikasketak egiten dütüenek lotüra begiratzen dizüe 

esker-esküin.  

(Z1) Bai, hori düzü.”  
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3.5.4. ESKUALDEAREN ETORKIZUNEKO DIAGNOSTIKOA ETA PERSPEKTIBAK 

Zuberoak zonalde moduan bizi duen egoera eta aurrera begira dituen perspektibez hitz 

egiterakoan, XX. mendearen bigarren erdian hasitako lanketari eta berau ematen ari den 

fruituei buruz mintzatu dira solaskideak lehenengo. Hain justu, probintziaren bilakaera eta 

etorkizunaz kezkatuta, hainbat lanketa egiten hasi ziren Zuberoako etorkizuna irudikatu 

eta proiektatzeko. Urte horietan Zuberoan ekimen ugari martxan jartzen lagundu zuten 

contrats des pays1 ere aipatu dira bilakaera positibo horren oinarrian:    

(Z7) “Bena jenteek nola ikusten züen geroa? Xiberoa galdürik zela? Aitzina ariko zela? 

(Z6) Bai düala 10 urte hola züzün, jenteak hola erraiten zizüen. Fini zela. 

(Z2) Jenteak joaiten zirela, lanik ez haboro eta… Bai bai. Hola düzü orano amiñi bat bena 

senditzen dizügü sü ttipi bat hola, zerbait arrapizten. 

Elk: Eta nola sortu da?  

(Z7) [Z8-ren] lanari esker! Orai ikusten dizügü. [erriz] 

(Z7) [Z8-ren] eta bere lagünen lanari esker. 

(Z8) Ez dit deüs ere egin nik.  

(Z7) Mentüz düala 40 urte hasi ziren jenteer esker düzü nonbait. Edo 50. 

(Z2) Hori segür!  

 (Z2) Lan handi bat egin dizüe emekiñi-emekiñi eta orai… 

Elk: Elkarteetatik eta, diozue? Edo nondik, den ttipi hori zer izan da? 

(Z7) Kontzientzia hartü ere nahi bazen lürraldea aitzina biziarazi behar zirela, ez dakit, projetak 

sortü, heltübada gaüza zonbaiter “ez” erran… Ene ustez halere jadanik, lehenago ez 

dakit bena gure aitetamen jenerazionean hasi züntützün galto pausatzen zer egin behar 

zen Xiberoak aitzina bizi behar bazüan. Ez dakit nik, ez züzün ene jenerazionea bena… 

[…]  

(Z7) Ni etxen beti aipatzen dizüe “les contrats de pays” [“herriko kontratüak”]. Ez dakit noiz 

zen xüxen.  

(Z2) “Dans les années 80”? [80. hamarkadan] 

(Z7) Gaüza paketa sortü zela hor. Izan züzün sos projeten egiteko eta izan züzün animazale 

zonbait herritarrak bildü zütüenak eta izan züzün projet kültüraren üngürüan, bena 

kooperatibak laborantxan, lizeoa, Sohütako lizeoa, projet paketa hor sortü züzün. Bon 

ez dakit nik, ez düzü ene jenerazionea. Orai egünko zerbütxüak ordüan sortü züntützün. 

(Z2) Bena orai ere badüzü jei berriak, projet berriak sortzen eta… 

(Z7) Bai bai bai. 

(Z4) Bai aitzina ari düzü.” 

                                                            
1 “Contrats de pays” terminoak zonalde baten garapena sustatzeko proiektu jakin batzuk izendatzen ditu. “Les 

contrats de pays de première génération sont apparus en 1975, dans le cadre d’une convention entre l'État et 

les collectivités locales en vue d'actions d'aménagement et d'incitation sur de petits territoires. […]Le Contrat 

de pays permet la déclinaison d'actions structurantes (tourisme, développement local, culture, environnement, 

...) sur un territoire intercommunal présentant une cohésion géographique, culturelle, économique, sociale” 

Iturria: http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/contrat (2021-10-11 kontsultatua) 

http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/contrat
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Etorkizunera begira, Zuberoarentzat urte onak etortzeko aukera dagoela baloratu da, 

eskualdera jendea bizitzera etortzeko edota bertan gelditzeko interesa areagotu daitekeela 

ikusten baita, hainbat faktoreren eraginez: modu ez presentzialean lan egiteko 

erraztasunak, landa eremuetan bizitzeko desira handiagoa jendearen aldetik… Norabide 

horretan proiektuak martxan jartzen ari direla ikusten da eta jendearen aldetik ere 

probintziak bilakaera hori izan dezan desiratzen dela uste da. Halako Zuberoa bat 

desiratzen dute etorkizunerako gure elkarrizketatuek: biztanleria mantenduko dena, 

euskalduna eta lurraldearen garapena bermatuko duten proiektuekin. 

(Z3) “Üdüri zitazüt eni izigarriko xantza badügüla, gure eskualdeak badüala izigarriko, 

erakargarri izateko gaüza hanitx esküetan badüala. 

(Z4) Eüskaraz bizitüko gütützü.  

Elk: Hori da errealitatea izanen dena? 

(Z4) Bai xiberotarrez, bena eüskaraz eta popülazionea ere handitüko. Beharra dizü halere 

amiñi bat. Jüsto jente amiñi bat haboro, ez sobera ere. Hor ere sobera balinbada beharko 

dizü mügatü. Sinpleki hori.  

Elk: Hori gertatuko dela iruditzen zaizu? 

(Z4) Enetako bai. Esperantxa horrekin.  

Elk: Eta zer behar da hori gertatzeko? Ikusten duzu zerbait? 

(Z4) Ah beh ez, orai badütützü lan hanitx abiatürik hortan. Dinamika eta bai, gero lana ere… 

(Z1) Dinamika hortan düzü orai. Covid-ak ere lagüntü dizü ene ustez. 

(Z2) Uste dit geroago eta haboro aijago düzü hebentik lanean aritzea.  

(Z4) Internetek ere lagüntzen dizü. 

(Z6) Hori düzü, internet enetako indar bat dükezü.  

(Z4) Fibra ere ezarten dizüe aijatzen dizü. Jüsto egün bat Bordelen behar balinbadüzü, egiten 

düzü bidea. Ez dükezü hori arrenküra.  

(Z3) Gero, bon, egün, eskualde horiek badizüe gero bat. 

(Z6) Badizüe zer parka? 

(Z3) Gero bat. 

(Z1) Oro egiten dizügü hobetzeko. Oroek indar emaiten dizügü hobetzeko ene ustez. Behar 

bada hobetü beharko dizügü oroek indar bat egin.  

Elk: Baina sentimendua da pixka bat goiti ari dela? Edo… 

(Z4) Bai behar edo zeren eta gibel joaiten bagira ez dizü haboro zentzürik Xiberoan bizitzea. 

Ordüan bai bai.  

(Z7) Nik uste dit halere jenteen izpiritüan, erranen deitazüet bena, üdüri zitazüt amiñi bat gora 

ari dela eta düala 20 urte ez dakit jenteek hainbeste sinesten züenez, eta lotsa haboro 

bazenez… Ez dakit nik 80. hamarkadan edo 90, galto bat, jenteak hain baikor zirenez. 

Edo lotsa, edo geroa ikusten züenez Xiberoarentako? Galto bat.”  
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3.5.5. ZUBEROA. SINTESIA 

ZUBEROA 

Iruditeria 

kolektiboa 

 Inguru naturala 

 Periferia 

 Herritar desberdinen arteko lotura handia, belaunaldi desberdinen artean. 

“Sorlekua”, “erroak” eta “familia” 

 Eskualde barruko zonaldeen arteko izaera desberdinak (Basabürüa eta 

Pettarra 

 Zuberotarra eta agentzia: zonaldeko proiektua garatzen aktiboki diharduen 

pertsona 

 Euskalduntasuna. Euskara, eta zuberera. 

 Eskualde bizigarria, baina mugatua: zerbitzuak egon badaude eta bertako 

eredua sustatzen da, baina ez ditu beste zonalde batzuetako aukera guztiak 

eta bizitzako etapa batzuetan jendea joan egiten da 

 Eredu ekonomikoa: lehen sektorea, landa eremua, lan ez-kualifikatua 

(gazteen eskariari ez zaiona egokitzen) 

 Komunikabideek, irratiak eta bereziki Xiberoko Botzak lotura sortzen dute 

Harreman 

sozialak 

 Eguneroko jarduerek eraginda desplazamendu ugari eskualde barruan, herri 

artean: lana, hezkuntza, aisialdi antolatua (katexima) 

 Herrietako jai giroa, elkartegintza eta antolatutako kolektiboak harremanak 

sortzeko gune, nahiz eta eskualdearen zati bat bakarrik biltzen duten (eta 

indarra galtzen ari ote diren kezka adierazi den) 

Denboran 

bilakaera 

 Duela hamarkada batzuk, probintziaren etorkizunaz kezkatuta, lurralde 

garapenerako lanketa batzuk egiten hasi ziren; gaur egun fruituak ikusten ari 

dira, eta etorkizunera begira garapenerako aukerak ikusten dira 

 Gazteek, denboraldi baterako joan egiten badira ere, Zuberora itzultzeko 

gogoa izaten dute 

 Gero eta migrazio mugimendu handiagoak, kanpotik probintziara eta 

probintziatik kanpora 

 Herri desberdinetako gazteek gero eta harreman handiagoak, baina baita 

Zuberoatik kanpoko lekuekin ere 

 Zuberoa desiratua: biztanleria mantenduko duena, euskalduna eta 

lurraldearen garapenerako proiektu bizigarriekin 
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4. ERAGILEAK 
 

 

4.1. DURANGOKO BILGUNE FEMINISTA 
 

Hemen aurkezten diren diskurtsoak Bilgune Feministaren Durangoko talderekin egindako 

eztabaida-taldea bildutakoak dira. Saioa taldearen bilera gelan egin zen eta bertan 9 kidek 

parte-hartu zuten.  

 

4.1.1. TALDEAREN INGURUKO PERTZEPZIOAK 

Euskal Herriko Bilgune Feminista nazio mailako erakunde feminista eta abertzalea da, 

2002an sortutakoa. Besteak beste, Bilguneren funtzionamendua herrietako taldeek 

osatutako sarean oinarritzen da, eta Durangoko Bilgune Feminista sare honen kide bat da.  

 

KIDEEI BURUZKO DESKRIBAPENAK 

Durangon antolatutako talde-eztabaida abiatzeko, kideak Bilgune Feministako tokiko 

taldea perspektiba desberdinetatik deskribatzera animatu ziren. Hasteko, eta taldearen 

konposizioari erreparatuz, ondoriozta dezakegu hainbat aspektutan aztertutako kolektiboa 

anitza dela, baina aldi berean elementu partekatu batzuk aurkitzen ditugula. Horrela, 

taldeko parte-hartzaileen artean desberdintasunak aurki daitezke adinei, lan egoerei eta 

ikasketei dagokienez.   

 “Nik gehituko nuke igual oso perfil desberdinak eta ibilbide desberdineko jendea garela eta 

egoteko moduak oso desberdinak direla ere bai. Beste ezaugarri bat dela esango nuke.” 

 

Militantzia ibilbide aldetik, kide batzuentzat Bilgune da parte hartu duten talde bakarra;  

beste batzuk, ordea, Bilgunera iritsi aurretik beste kolektibo batzuetan egon dira edo daude 

une honetan. Zentzu honetan, kasu batzuetan egindako ibilbidea partekatutakoa da. Era 

berean, kideen aurkezpenetan, taldean parte-hartzeko arrazoi batzuk behin baino gehiago 

errepikatu ziren, adibidez, talde ez-misto batean egoteko nahia eta mugimendu feministan 

kide aktibo izateko interesa. 

“Gazte antolakundean hasi nintzen 1. batxilerren eta hor hainbat leiho begirada zabaldu 

zidaten ordutik, feminismo kontuaz hasi ginen lantzen, eta bai neukan inkietudea 

mugimendu feministan parte hartzean” 

 “Daude pertsonak, daude momentua, taldea, bizipenak…baina esango nuke ni mistoetatik 

natorrela, talde politiko sozial desberdinetatik baina talde mistoetatik, eta bai momentu 

batean, unibertsitateko markoan ere bai, marko nazionalago batean (…) Orduan ba 

mugimendu mistoetatik alde egiteko beharra izan nuenean ba Bilgune Feministara egin 

nuen salto.” 
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“Nire aurreko edo lehenengo militantzia esparrua izan zen gazte antolakundea ere bai (…) 

amaitu zenean sasoi hori jarraitu nahi nuen nire militantzia. Nire gogoa zen talde misto, 

baten barik, Bilgunen hastea, eta horrela hasi nintzen.” 

Azkenik, Bilguneko kide batzuek azpimarratu zuten denboraren poderioz taldeak ez duela 

etenik izan, eta “konstantzia” hau taldearen sendotasuna eta indarrarekin lotuta dagoela. 

“Nik esango nuke taldearen ezaugarri bat dela konstantzia. Osea, urte pila bat pasatu dira 

eta taldea ez da… ez da existitu etenik, eta hori ez dakit, hor bada zerbait.” 

 

PARTE-HARTZEA BIZI PROIEKTUA 

Bilgune Feministaren atal osoan ikusiko dugun bezala, taldeko militantziak kideen 

bizitzaren alderdi desberdinak gurutzatzen ditu. Batetik, lana eta denbora aldetik taldean 

parte-hartzeak inplikazio maila altua eskatzen du; beraz, esan dezakegu oso presente 

dagoela kideen eguneroko bizitzetan.  

 “(Denbora aldetik, zenbat denbora eskatzen du BFan militatzeak?) Garaiaren arabera, 

arduraren arabera – baina batez ere da jarrera kontu bat Bilgunean parte hartzea. – Nik 

sentitzen dut gero…barikuan geunden geratuta, gero astelehenean bilera, asteartean bildu 

ginen batzuk pankartak egiteko….ez da marroi bat geratzea eta zentzu horretan, orduak, 

edo zer suposatzen duen kosta egiten da esatea. – da plan bat gainera, es como un plan-  

 “Ardura guztiak ez dira gauzatzen kedadekin, gero daude gauza batzuk etxekolanak 

direnak eta norberak kudeatu behar ditu: dei bat ez dakit nori, etab, eta horrek ez du 

eskatzen ordutegi zehatz bat” 

 

Bestetik, eta aurrerago sakonduko dugun bezala, kideek taldearekiko inplikazio afektibo 

handia adierazi zuten, eta orokorrean militantzia kideen bizitzaren oso alderdi 

garrantzitsua dela ondoriozta daiteke. Parte-hartzea “bizi-proiektu” moduan ulertuta, 

taldeko kideek inplikazio eta intentsitate handiz parte-hartzen dute, eta horrek ere 

feminismoaren teoria eta praxirekin zerikusia du.  

“Nik esango nuke ona eta txarra aldi berean dela etengabeko ariketa bat intelektuala 

afektiboa, erlazionala, politikoa… ez zait iruditzen hemen militatzea denik zerbait banandu 

daitekeena norberaren bizitzatik, eta uste dut hemen sortzen den sare hau elikatzea, 

zaintzea, hori dena zaintzea da etengabeko lanketa bat eta lanketa den heinean kostoso 

ere bada, lan bat da, baina ez nuke aldatuko por nada.” 

“Dago oreka hori ezta? Ez da zerbait itogarria, baizik eta plazenteroa. Eta benetan hazteko 

balio dizuna eta ez norberaren burua matxakatzeko. Matxaketako espazioa denetik, hobeto 

kanpoan. Para el grupo, para una misma y pa todo dios.” 

 “Hemen parte hartzea ere bai da que no es simplemente un tema de estudio, daude gai 

pila bat oso interesanteak eta horiek ikastea…baina taldean parte hartzea azkenean ez da 

“hablar sobre esto o lo otro”, hori, baina gero la vida real, egitea, gatazkak, kontraesanak, 

harremanak….nik uste dut taldean izatea beharrezkoa dela.” 

“Agian praktika, praxia, teoria eta praktikaren arteko oreka bat daukagu ezta? (…) 

Zaintzeko espazio bat da eta ezagutzen gara, eta batez ere hori ematen dizu, harreman 

intimoa eta bizitza proiektua dauzkagu gure artean. Somos vecinas, amigas, estamos 

interconectadas, gure artean. Batzuetan hurbilago urrunago baina bai. Nik uste hori dela 

gakoetariko bat eta lotzen dela con la practica misma del feminismo, ezta?” 
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4.1.2. TALDEAREN PRAKTIKAK ETA HARREMANAK 

Atal honetan, Durangoko Bilgune Feministaren eguneroko praktikak eta harremanak 

aztertzea dugu helburu. Ikusiko dugun bezala, Bilguneko kideen azalpenetan kohesio 

diskurtsoak eta eguneroko praktikak nahastu egiten dira, eta bi eremu horiek bereiztea 

ariketa zaila da. Ahal den neurrian, hurrengo lerroetan eguneroko ekintza eta praktikak 

deskribatzen dituzten diskurtsoei erreparatzen dizkiegu.   

 

TALDEAREN BARNE-HARREMANAK 

Lehenik, non eta nola elkartzen dira taldeko kideak? Galdera honi erantzunez, Durangoko 

Bilgune Feministan eguneroko praktika batzuk oso finkatuta daudela esan zuten 

partaideek. Hurrengo deskribapenetan zehazten den bezala, taldean bilerak, komunikazio 

kanalak eta lan ohiturak oso egituratuta daude. 

“Geratzen gara beti hemen, horrek esan nahi du, trago bat beti, igotzen gara hona eta ya 

daukagu taula bat ardura banaketa batekin, bilerero dago beti aktalari bat eta 

dinamizatzaile bat, eta egiten dugu gai ordena denon artean (…) egiten dugu ordubete-bi 

ordu askoz jotako bilera, eta gero seguramente beste trago bat eskatuko dugu.” 

“Eta uste dut gainera astelehenero biltzeak egituratzen duela taldea, eta gero gure bizitza 

ere bai, guk badakigu astelehena horretarako dela” 

“Nik ere bai, esan duzuena konstantziarena astelehenero, ere bai lanerako ohitura batzuk: 

akta jasotzea, akta irakurtzeko ohitura taldean orokorrean, agian beste talde batzuetan ez 

dago jasotzeko eta irakurtzeko” 

“Ez da eten COVID garaian, adibidez, ez da eten. – Bideo-deiak behin egin genuen, baten 

bat bai. – eta gero ardoa(?) hartu genuen online (karkarkar) – luze gainera!” 

“Bilguneak bere jardun propioa dauka baina asko da sostenitzea mugimendu feminista. 

Agian kanpotik ematen du, ez dakit, hilabete bakoitzean agian ez daukagu ekimenen bat 

Bilguneak firmatuta, baina – Etengabe gaudela – Bai, eta gauza asko, M8ko gauzak, 

azaroak 25, guk asko tiratzen dugu…” 

 “Daukagu egun bat eta urte pila baten da egun hori, orduan zuk badakizu ze egunetan 

egin behar dituzu beste gauza batzuk ze Bilgunen parte hartu eta nahi baduzu dinamika 

horretan egon, moldatu behar zara horretara. Hori da. Eta ez da mugitu. Askotan gutariko 

batek ezin badu edo failatzen du saiatzen gara apur bat moldatzen, baina azkenean beti 

amaitzen dugu egun hori, eta moldatzen gara horretara” 

 

Bigarrenik, taldearen jarduerak garatzerakoan harreman mota desberdinak sortzen dira 

taldeko kideen artean. Barne antolakuntzari dagokionez, eztabaidan taldearen harreman 

dinamiken garrantzia azpimarratu zen; izan ere, eguneroko funtzionamenduan, kideen 

artean harreman dinamika batzuk finkatu dira, besteak beste, arduren banaketa, 

horizontaltasuna, elkartasuna eta elkarzaintza. Egun, taldean dinamika hauek 

ezinbestekotzat jotzen dira. 

“Batzuetan taldea beti dagoenean gertatzen da hor zaharrenak botere harremanak egoten 

direla. Iruditzen zait nahiko talde korala edo…ezagutzen gara baina ezagutzen garela, 

bestela ez dakizu honek 3 urte, hauek ardura… x nahiko aldatzen doa hor guztia, eta ez 

zara sentitzen ‘la nueva’.”  
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“Nik daukadanean egun txarra eta ezin naiz etorri, [besteei begira] ez duzue epaituko, en 

todo caso galdetuko didazue ondo nagoen…eta zaintza badago ere bai, eta daukagula 

marjina pixka bat eta konfiantza guztia depositatzeko margen hori hor. Batzuetan zenbat 

aldiz esaten dugu ‘hau egin behar dugu’ ‘hau? Nekatuta nago. Behar dugu? Igual ez!’”  

”Bilgune Feministan baino lehen egon nintzen talde mistoetan eta ez naiz eroso sentitu 

askotan, eta harrez gero igual talde honetan dago konfiantza edo erosotasuna hori ez 

dudala harrez gero beste talde batzuetan topatu. Nahiz eta ez diren horrelako talde 

misto….Hemen dago konfiantza bat igual ez dena oso erraza topatzea beste talde 

batzuetan.”  

“Neretzako bai da motorra. Harreman hauek. Eta boterea zaintzea eta es desfasatzea eta 

gauza guzti horrek. Teoriez gain nola praktika egiten diren eta oso emmarronatuta 

zaudenean jende batekin como no vas a ser amiga luego? Si hay un marron de la ostia y 

estás ahi a muerte….aqui no se queda sola nadie.  

 

TALDEAREN KANPO-HARREMANAK 

Behin taldearen barne-harremanak aztertuta, kolektiboaren kanpora begirako interakzioak 

aztertzen ditugu. Gehienbat, taldearen kanpo-harremanak Durangoko eremuan eta 

Bilgune Feminista-ren talde nazionalean sortzen dira. Bi eremu horietan, parte-hartzaileek 

nabarmendu zuten Durangoko Bilgune Feminista oso eragile garrantzitsua dela, are 

gehiago, erreferente bezala jo zuten. Herri mailan bereziki, taldeko kideek tokiko 

mugimendu feminista talde desberdinez osatutako sare moduan deskribatu zuten, eta 

Bilgunek sare honen talde guztiekin aliantzak sortzen ditu.  

“Plataformak daude, plataformak sortuta agian ekimen zehatz batzuk aurrera ateratzeko. 

Izango litzateke M8 asanblada, ezta? Gero daude talde autonomoago batzuk, bat XXXX 

izango litzatekeena, indarkeriaren gaia, autodefentsa feminista eta indarkeriaren salaketa 

eta lana indarkeria matxistaren gaia orokorrean, eta horrek dauka izaera autonomoago bat; 

gero dago XXXX, beste generazio bateko emakumeak, helduagoak, instituzionalagoak, 

lotura asko udal kontseilura, instituzioetara (…) gero talde feminista moduan ez dakit, baina 

bueno emakume taldeak daude [izenak aipatzen dituzte] guk dugu harremana guztiekin, 

denekin. Son todas ‘amigas del Facebook’.”  

“Mugimendu feminista barruan ere bai. Adibidez martxoak 8, bale da asanblada bat 

norbanakoez osatuta baina Bilgunekoa zer esaten dabil edo edo…motorra da, eta gero beste 

herri mugimendu batzuetan agian beste erea batera, baino bastante erreferente.”  

“Bai, nik uste dut herri maila Durangon talde hau badela erreferente bat (…)  badaukagu 

jardun hori gero herri mailan feminismotik edozein behar dela gero kontuan hartzeko 

taldea.” 

“Nik uste dut daukagula konplizitate batzuk. Sabemos muy bien en qué bando estamos, 

nahiz eta gure artean eztabaida politikoa egon eta ideologikoki oso desberdinak izan eh? 

Eta gauza batzuetan gure artean ez gara ados jartzen, baina feminismoa blindatzen 

badakigu.” 

 “Nik adibidez azpimarratuko nuke, badaukagu gure oso intensoa den harreman bat aipatu 

dugun guztiekin. Kontua da ez dela konstantea, ez dago artikulatuta, baina espazio horietaz 

gain, edozein gauza egiten dugula egiten dugu errepaso bat ‘deitu behar dugu, hau deitu 

bestea, kafe bat hartu behar da’.” 

 “Ari garela harremanak zaintzen, eta horri indar pila bat jarri diogu urte bila batetan zehar” 
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Aldi berean, Bilguneko kideek azpimarratu zuten taldearen erreferentzialtasunak askotan 

kudeaketa konplexuak dakartzala; izan ere, batzuetan taldea feminismoaren tresnak eta 

ezagutza eskatzen dituzten prozesuez arduratzen da.  

“Elkarlanean aritzeko zenbait eskaera iristen zaizkigu, erasoak daudenean deiak jasotzen 

ditugu, aktak eta lanak egiteko beharra daude, gestionatu behar ditugu tentsioak 

gestionatzen ditugu…formazio ematen dugu, protokoloak egiten ditugu (…) gero hemen 

bakoitza harribitxi bat denez, dakigu egiten pila bat gauza.” 

“Erasoak ematen direnean eta kudeatu behar duzu, eta ezagunak direla denak eta…baina 

batena bat gestionatu behar ditu eta uste dut, askotan, zoritxarrez, oraindik feministok 

izaten garenok horretarako prestutasuna daukagun bakarrak eta abileziak ditugun 

bakarrenetarikoak…zoritxarrez, predisposizio bat…eta horrek ere min handiak, hemos visto 

cosas duras.” 

 

 

4.1.3. TALDEAREN KOHESIO DISKURTSOAK 

Durangoko Bilgune Feministarekin egindako eztabaida-taldean kontsentsua oso 

nabarmena izan zen, eta taldearen inguruko kontakizunak adostasun maila altua izan zuen. 

Horrela, lehen aztertu ditugun eguneroko praktikak aurrera eramaterakoan, kide guztiek 

talde kohesionatu bat deskribatu zuten, non konfiantza eta lotura afektiboak oso presente 

dauden. 

“Hau agian pixka bat kristau sonatzen du baina sinisten dugu, sinisten dugu taldeengan, 

elkarreengan….” 

“Tu cabeza la valoro, lo que piensas. Aitortza bat dago, errekonozimendu bat, agente 

politiko bezala, emakume bezala , aliatu bezala, pertsona humano bezala…. 

“Ni ikusten dut hein batean ematen dizula aukera hori, bizitza bestelako era batean 

eramateko, bestela, talde hau ez balitz egongo, agian ni neu pertsonalki ez nintzen izango 

gai bizimodu hori ahal izateko. Honek ematen dizu aurrera eramateko aukera, babesa eta 

… Orduan beti, nos necesitamos como toda la vida no?” 

“Talde hau bizitzeko modu intensoa, edo talde honetan egoteak dakarrena: kontraesanak, 

pensarse… Etengabe ezin gara egon, atsedenak ere behar ditugu, baina printzipioz, bai. 

Gainera, konpartitzen dugula, arrakala horietan gaudenean elkarrekin errebisatzen garela 

eta ikasten dugu. Kanpoko pertsona batzuen ikuspegia edo begirada gauza batzuekiko me 

valen per lo que piensan las personas del grupo tiene otro valor, porque estan conectadas 

conmigo…ezta?” 

 

Ildo beretik, azpimarratu nahi dugu eguneroko praktikek eta barne harremanek taldean 

aipatutako kohesio maila sustatzen dutela. Deskribatutako barne harremanen artean, 

etengabeko komunikazioa, elkar ezagutza, elkartasuna eta zaintza aipatu ziren, eta hauek 

kohesio adierazle gisa ulertzen ditugu hemen. Aktibismoarekin lotutako ekintzez gain, 

taldean aisialdi denbora ere partekatzen da. Kideen sozializazio eremu garrantzitsua dela 

kontuan hartuta, aztertutako taldeak norbanako nortasunen gainean eragin handia duela 

ere sumatzen da.  
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 “Gara super listak, daukagu sare harremanetarako kriston gaitasuna, eta hor egoten gara 

sare egiten denbora guztia, ardoa edatera, dena delakoa, aisialdian, plazerrean, gure 

artean asko egoten gara. Es mas, oso esanguratsua da amaitzen dugunean bilerak eta, 

amaitzen dugu eta gehienetan geratzen gara igual pote bat hartzen, ezta? Daukagu 

aisialdiko espazio hori. Eta inor ez zaigu hurbiltzen karkarkar. Estamos ahi muy en manada. 

Hurbiltzen zaizkigu, baino badakite agian ez dela momentua hor egoteko, como intimitatea 

badagoela, konplizitatea dagoela, eta espazio hau da horretarako ezta.” 

“Esaten zenuen horren harira, egunerokotasun bat konpartitzen dugu ere bai ezta? Nik 

zerbait esan behar badiot Maiderri astelehenean izango da, badaukagu etengabe 

komunikazio bat, kanal bat gure artean.” 

“Niretzat Bilgunea da…ez dakit, etxea joateko modua.”  

“Hemen interkonektatu gara. Honek interkonektatu gaitu. Ni Anengan gehiago bilatzen dut 

gaur egun ez da Anerekin harreman bat neukalako, da Bilguneak eragin duelako beste 

harreman bat. Hemen ya ematen da, astelehenero nago denekin, orduan askoz errazagoa 

da jende honekin konfiantza gehiago, ez dakit…. Hartu-eman hori estuago egiten da, 

egotearekin bakarrik. Egotea, eta gero nola egoten zaren ezta? Errespetu egiten gara, 

denok hitz egin ahal dugu, espresatu ahal gara, eztabaidatu eta ondo pasatu (…) 

Interkonekzioa ere sortu egin da. Neretzat ez da lehendik datorrena. Berezitasun hori 

niretzat garrantzitsua da” 

“Nik horrekin lotuta, esango nuke dagoela, ez da helburu maximoa, baina da gauza bat oso 

konstantea dena eta da ondo pasatzearena ezta?” 

 

Kohesio diskurtsoen azterketa amaitzeko azpimarratzen dugu Bilguneko kideen artean 

talde-autoestimu handia sumatzen dela. Zehazki, elkarrizketan zehar parte-hartzaileek 

kolektiboaren lana eta misioa balioan jarri zuten, eta horiekiko atxikimendu handia adierazi 

zuten. Gure iritziz, kideek taldearekiko adierazitako espektatibak eta jarrerak kohesio 

maila altuaren adierazleak dira. 

 “Ni ados nago berarekin ere bai, eta esango nuke bai dela espazio oso generoso ere bai. 

Norberak egin behar du denbora guztia ariketa hori de generosidad maxima besteekiko, 

proiektuarekiko, jendartearekiko. Guretzako eta kanpora begira. Nik uste dut Bilgunek ere 

daukala praktika oso generosoa denbora guztia, eskuzabala, denbora guztia eskaintzen, 

egiten, aldaketa emateko kolektiboetan, komunitateetan, ezta? Horrek nik uste dut ematen 

diola herriari, feminismoaren adar guztiak hartuta eta praktikak eta ekintzak kontuan 

hartuta, sarea, elikatzea, hori ematen diola uste dut. 

“Botere pila bat daukagu, gara pila bat, egiten ditugu pila bat gauza, eragiten dugu asko, 

sare handia daukagu (…) Gara super listak, daukagu sare harremanetarako kriston 

gaitasuna, eta hor egoten gara sare egiten denbora guztia, ardoa edatera, dena delakoa, 

aisialdian, plazerrean, gure artean asko egoten gara.” 

“Nik esango nuke niretzat bai dela kokapen leku bat, Bilgune (…) Igual nire familian 

badakite Bilgune zer den, eta Bilguneko sare guztia bada, nahiz eta ez etorri hona 

astelehenero, Bilgune bada kokapen bat, hausnarketarako espazio bat. Ez naiz ni, talde 

osoa da, aliantza sare bat. Bilgune uztea izango zen duelo bat – nik igual me cambio de 

país y todo.” 

 

Atal honetan deskribatu diren faktoreak kontuan hartuz -inplikazio maila, talde kohesioa, 

lotura afektibo… ondoriozta dezakegu Bilguneko militantziak kideen norbanako 

identitatean eragina duela. 
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“(Zuentzat Bilguneko parte izatea da zuen identitatearen parte bat?) Bai, niretzat oso. Duda 

barik, duda barik. Durangoko Bilgunearen parte eta Euskal Herriko Bilgunearen parte. 

Biak.”  

 

 

4.1.4. ETORKIZUNEKO ESPEKTATIBAK ETA PROIEKZIOAK 

Eztabaida-taldearen azkeneko ariketa taldearen etorkizunari buruzko hausnarketekin 

bukatu zen. Prozesu honetan, taldean azaldutako ideia nagusiak berretsi ziren, gehienbat 

taldearen kohesioa eta kideen atxikimenduarekin lotura dutenak. Labur esanda, 

etorkizunari begira Bilguneko kideek kolektibo sendo eta aktibo bat irudikatzen dute, baldin 

eta gaur deskribatzen dituzten harreman-dinamikak eta parte-hartzearen alde 

emozionalak zaintzen badira. 

“Birpentsatzearen ideiarekin batera, nik uste 10 urte gehiago zaintzen bagara, atzera 

begiratzen ere, aldatu baldin bada pertsonak, kopurua…aldaketa hori egon dira eta 

existituko dira, eta orduan, zerk egin du horrek aguantatzea eta jarraitzea? Da mundu 

guztia bere lekua duela, mugitzeko malgutasuna dagoela eta berregituratzeko eta 

berrajustatzeko aukera… eta taldea zaintzen dela.” 

“Nire ustez gakoa da etengabe egiten dugula ariketa hori. Hori etengabe baldin bada 

badauzkagu baliabideak para poder mantener. Baina hemendik te vas y ya, ez zaude 

politikoki kontziente de lo que estas haciendo….baldin bada gauza bat kostatzen zaizuna 

aterrizar ideologia honetan, feminismo honetan…te vas. Orduan, etengabeko….conectar con 

la ideologia, proiektuarekin, proiektua dagoela konektatuta a las personas, el grupo, los 

valores…” 

“Eta gero hori, nik uste dut perspektiba historiko hau, kolektibo batena, kasu honetan 

Bilgunena, oso inportantea dela, eta momentuan, segun como te ajustas, de aquí a 10 

años, agian heldu behar zara, eres una dinosauria, eta zaudelako indar erreta, beste 

ikuspegi batekin…. Baina uste dut Bilgunek ematen diola balioa a ala genealogia, a la 

historia a lo que somos, al cambio, al itinerario osoan zehar, ematen diogula horri balio bat, 

precisamente dakigula aldaketa etengabeko modu batean ere…eta hortik ikasten dugula 

eta horrek egiten gaituela garena gaur egun…  Orduan quiero pensar praktiketan taldeetan, 

herri mailan, eta herri honetan izango garela gai gu, hurrengo militanteak eta datozenak 

egiten jakiteko eta zaintzen jakiteko. Por lo menos, nos ocuparemos de trasladar este 

mensaje.”  

“Nik ez dakit zelan ikusten dudan 10 urte barru, bai ikusten dutena da marko bat jarraitu 

behar duela egoten honek bizirauteko,  hori ez badago ez dut uste izango denik Bilgune. 

(…) Modu horretarako eboluzionatzen jarraitzeko eta horrela, baina marko baten beharra 

eta dinamikak jarraitu.   

 

 

 

 

 

 

 



 74 
EUSKAL HERRIKO KOHESIO DISKURTSOEN AZTERKETA 

IKERKETA KUALITATIBOA, 2021 

4.1.5. DURANGOKO BILGUNE FEMINISTA. SINTESIA 

DURANGOKO BILGUNE FEMINISTA 

Ezaugarri 
ardatzak  

- Feminismoaren inguruan formatzeko, hausnartzeko eta bizitzekoa 
espazio bat Durangon. 

- Durangoko ingurunean Euskal Herriko Bilgune Feministaren ildo 

politikoak lantzea eta garatzea.  

- Euskal Herria feminista eta burujabe baten aldeko ekintzak 

gauzatzea. 

- Elkarzaintza eta konfiantzan oinarritutako talde bat sortzea. 

Lekua - Durangon bertan biltzen da taldea 

- Ekintza gehienak Durangoko ingurunean kokatuta daude 

- EHBFtik Euskal Herriko beste toki batzuetan antolatutako ekintzetan 

parte hartzen du taldeak.  

Aktoreak - Durangoko Bilgune Feministako kideak 

- Euskal Herriko Bilgune Feminista 

- Durangoko mugimendu feministako taldeak 

- Durangoko gizartea eta eragile sozialak 

Harremanak  - Taldearen topagune nagusia asteroko bilerak dira.  

- Taldekideek taldearekiko lotura afektibo handia adierazten dute, eta 
militantzia feminista bizimodu eta norberaren identitatearen parte 

bezala ulertzen dute. 

- Durangoko mugimendu feministako beste taldeekin lankidetzan 

aritzen da 

- Durangoko instituzio eta eragile sozialekin harremanetan dago 

Denboraren 

bilakaera 

- 2000ko hamarkadan sortu zen eta orain arte taldeak ez du etenik 

izan. 

- Denbora pasa ahala, bai EHBFan bai Durangoko mugimendu 
feministan baitan erreferentzialtasuna hartu du 

Jarduerak - Asteroko bilerak 

- BFren kanpainak eta ekintzak Durangon gauzatu. 

- Durangon mugimendu feministaren mobilizazio nagusien 

antolaketan parte-hartzea (Martxoak 8, Azaroak 25, etab.) 

- Barne formazioa 

- Durangoko bizitza kolektiboan parte hartu (Adibidez, jaietan) 
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4.2. GAURGEROA 
 

Hemen aurkezten diren diskurtsoak Bizkaiko Gaurgeroaren kide desberdinekin 

antolatutako eztabaida-taldean jasotakoak dira. Taldearen ezaugarri nagusiei 

dagokienez, 10 kide bildu ziren, 2 emakume eta 8 gizon, Bizkaiko herri desberdinetatik 

etorritakoak eta militantzia ibilbide desberdinekin.   

 

4.2.1. TALDEAREN INGURUKO PERTZEPZIOAK 

2008ean hasi ziren pentsioen aldeko ekintza eta mobilizazio batzuk sortzen Euskal Herriko 

hainbat herritan, eta geroztik, pentsiodunen aldarrikapeen inguruan herri mugimendu 

sendo bat finkatu da. Gaurgeroa Pentsiodunen Mugimendua osatzen duten kolektiboetako 

bat da, eta Arabako Pentsionistak Martxan, Bizkaiko Pentsionistak Martxan eta Gipuzkoako 

Duintasuna kolektiboen fusiotik sortu zen. Pentsio duinen aldeko borrokaren bidez batez 

ere, taldearen misio nagusia da pentsiodunen eskubideak babestea. 

Eztabaida-taldean aipatu zen bezala, Gaurgeroa oso kolektibo garrantzitsua da Euskal 

Herriko Pentsiodunen Mugimendua barruan, eta mugimenduan talde desberdinak egon 

arren, gaur egun Gaurgeroak Pentsiodunen Mugimendura egiten duen ekarpena 

ezinbestekoa da borroka aurrera eramateko. 

“Pentsionistak Martxan de Bizkaia, Pensionistak Martxan de Nafarroa, Duintasuna de 

Gipuzkoa y Arabako pensionistak son las misma gentes que luego compusimos Gaurgeroa” 

“Nuestro trabajo es sobretodo estar dentro y dinamizar, de hecho somos la columna 

vertebral del movimiento de pensionistas de EH.” 

“En este momento sin la existencia de Gaurgeroa en el movimiento de pensionistas, el 

movimiento en si se habría disuelto. Hemos tenido el acierto de hacer dos contribuciones 

muy importantes. Una de ellas es la de proporcionar una plataforma reivindicativa común 

unitaria participativa de todas las personas que estaban en el movimiento, y la segunda 

contribución sería el haber proporcionado una estructura organizativa que permite que el 

m movimiento dure en el tiempo, se organice, tenga un orden interno de trabajo, y tenga 

la efectividad que está teniendo en la calle“. 

 

Kolektiboa deskribatzerakoan, hainbat kidek ideia berdina azpimarratu zuten: 

Gaurgeroaekoa borroka politiko baten inguruan sortutako komunitatea da. Borroka nagusi 

bat dago, pentsio sistema publiko duinaren alde, eta borroka horretarako proposatzen 

diren ekintza eta jardueretan parte hartzen duen edozein pertsona komunitate horren 

parte izan daiteke. 

“Egindako militantzia badago, baina batez ere hasieran denetarik egon zen. Inoiz manifa 

batera joandako jendea manifetara etorri zen.” 

“El inicio fue el desarrollo de plataformas porque quedaba flojo el que cada uno trabajara 

aparte, y se dio un paso adelante creando una organización de pensionistas de carácter 

nacional. En 12 de abril de 2019 en Gasteiz.” 
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“Estaba Pentsionistak Martxan y luego Gaurgeroa. Hemos aportado lo del 1080 al 

movimiento de pensionistas e incluso del estado. Nosotros ya lo decíamos de hacía tiempo. 

Antes de 2018. Que se hizo una recogida firmas de 80.000 firmas a nivel nacional y se 

entregaron en los dos parlamentos. Lo de 1080 que luego ha sido aceptado en todo el 

estado. Es en 14 pagas porque al 1080 si le pones el 12 ya no.” 

“La reforma de Rajoy de 2013 trajo como consecuencia el crecimiento del 0,25 de las 

pensiones independientemente de otros indicadores. Esto es el detonante que hizo que 

saliera un movimiento de pensionistas amplio y plural. Sí que vimos que faltaba algo. No 

solo queremos que no suban el IPC, sino que queremos que haya una base económica para 

las personas medianamente digna.” 

 “Tampoco era una plataforma reivindicativa común, con cosas que se han tenido que 

elaborar desde el momento cero por personas que teníamos algo de experiencia en otros 

sitios, y sobretodo creo que en este sentido hemos avanzado en el tener método propio, 

porque hemos creado herramientas propias, adecuadas al movimiento que tenemos en las 

manos” 

 

Elkarrizketan parte hartu zuten kide gehienek bere ibilbide militante dute, kasu askotan, 

sindikalismoan. Ezaugarri hori kolektiborako balio bat izan dela adierazi zuten taldean. 

Beraz, bai militantzia politikoan eskarmentua izateak, bai adinak ematen duten jakintza, 

ekarpen baliotsuak izan dira Gaurgeroaren borroka aurrera eramateko. 

“Como casi todos venimos de una trayectoria sindical- hemos peleado cuando estábamos 

en activo y consideramos que ahora es el momento para pelear como pensionistas, por 

nosotros y por el futuro de mucha gente” 

“En Gaurgeroa, yo incorporo cuando llego a la edad de 61 años y veo que no tengo una 

serie de cosas. Se puede estar en el movimiento vecinal, asociativo, sindical, pero creo que 

luego hay otra etapa, y las personas mayores tenemos mucho bagaje y tenemos mochila.” 

“El movimiento de pensionistas hemos tenido que empezar de cero, con la experiencia 

personal que algunos de nosotros teníamos, pero es un movimiento que no tenía ningún 

tipo de estructura anterior, ningún tipo de metodología de trabajo ni planes ni nada.” 

 

Elkarrizketan Gaurgeroa Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduaren mesedetan dagoen 

tresna moduan deskribatu zen. Hala ere, horrek ez du esan nahi Gaurgeroa inguruan 

komunitaterik ez dagoenik; alde batetik pentsioen aldeko borrokari dagokionez kolektiboen 

kideek hainbat berezitasun identifikatzen dituzte, adibidez, aldarrikapen zehatz batzuk 

defendatzen dituzte (EHko pentsio-sistema publikoa, adibidez), eta Pentsiodunen 

Mugimenduaren “motorra” sentitzen dira, alegia, azpiegitura eusten duen taldea. 

Gaurgeroaren eguneroko lana Pentsiodunen Mugimendura begira egiten da. Horregatik 

kideak ez dira sentitzen Gaurgeroako kide bakarrik, Euskal Herriko Pentsiodunen 

Mugimenduko kide baizik. Taldearen misio nagusienetako bat da borroka global bat 

eraikitzea, hau da, desberdintasun politiko eta praktikoak albo batean utzita, pentsio 

duinen defentsaren inguruan ahalik eta indar gehienak biltzea. 

“Gaurgeroa es una plataforma que está dentro del movimiento de pensionistas de Euskadi. 

Está al servicio del movimiento de pensionistas de Euskal Herria. El movimiento es más 

amplio y más plural que Gaurgeroa. Hay una serie de reivindicaciones que corresponden al 

conjunto del movimiento y hay otras específicas que corresponden a Gaurgeroa.” 

“Aun ser la columna vertebral del movimiento, en el seno del movimiento no nos 

presentamos como Gaurgeroa. Renunciamos a todo protagonismo” 
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“Nosotros renunciamos de alguna forma a tener presencia mediática como Gaurgeroa, pero 

aportamos nuestro punto de vista en el sentido que el movimiento se desarrolle con toda 

la (…) (satisfacción.?)” 

“En síntesis sería que renunciamos a nuestra propia presencia para fortalecer las 

estructuras el movimiento de pensionistas, porque al ser un movimiento tan disperso y tan 

plural tiene cosas buenas y cosas malas. Una, que las estructuras no son excesivamente 

potentes, con lo que hay que fortalecerlas, y otra, que al ser más diverso  es mucho más 

amplio, puede llegar a más gente… por eso le hemos dado importancia al movimiento de 

pensionistas” 

 “Nosotros somos un movimiento pensionista vasco y como objetivo o proyecto aspiramos 

a que algún día dispongamos de un sistema público de pensiones, pero esto que es 

definitorio de Gaurgeroa no se corresponde al conjunto del movimiento de pensionistas. En 

la medida en que estamos imbricados en el conjunto del movimiento, la vida especifica de 

la plataforma queda subsumida en otros términos.” 

“Mugimenduan funtzionatzen dugu, energiarekin baina autroproklamaziorik gabe, besteei 

ahotsa emanez, eta beti lurraltasun hori mantendu nahian.” 

 

Bukatzeko, taldearen parte-hartzaileek Pentsiodunen Mugimenduaren aniztasuna eta 

batasuna azpimarratu nahi izan zuten. Horrela, Gaurgeroaren taldean, baina batez ere 

Pentsiodunen Mugimenduan orokorrean egiten diren ekimenetan oso jende desberdina 

biltzen da, baita sentsibilitate eta ikuspuntu politiko desberdinak ere. Hala ere, kolektiboak 

jarraitzen duen helburua desberdintasunen gainetik kokatu zuten kideek, eta horri esker 

mugimendu indartsu bat eraikitzea lortu dela azpimarratu zuten. 

“Personas de sensibilidades distintas antes de pasar a ser pensionistas. No todas 

provenimos de Gaurgeroa, pero tenemos una serie de puntos en común.” 

“Frente a lo que históricamente de medios interesados del resto del estado dicen, que 

somos separatistas que solo nos interesa lo nuestro, sobretodo queremos demostrar que si 

algunos somos solidarios somos nosotros porque en concreto ha sido a partir de nuestras 

iniciativas últimamente en las que estamos consiguiendo con enormes dificultades 

establecer relaciones con plataformas de pensionistas del resto de pueblos del estado, en 

situaciones mucho más delicadas que las nuestra en cuanto a participación, 

entendimiento….“ 

“El movimiento como tal está organizado en base a personas que se unen al movimiento, 

muchas de ellas procedentes de diferentes plataformas, pero hay que tener muy claro que 

lo que ponemos en primer plano es un movimiento plural solidario abierto a todo el mundo” 

“Gaurgeroan kontsentsuetan eta asanbladetan egin dira gauzak, eta batasuna beti 

defendatu izan dugu, eta hori denona da, irekia, plazara hurbiltzen den guztiena.”   

“Hemos sabido interpretar que hay que ir a lo que nos une, no lo que nos desune. Y hay 

que ir a las cosas minimalistas, no a las maximalistas. Por qué te vas a concentrar en una 

caja de Euskal Herria si eso no une el movimiento?“ 

“Hay una zona que es la más conflictiva que es el margen izquierda y es donde ha habido 

problemas de que no estaban dentro, luego sí…En el último año se ha logrado una 

integración y ahora nos sentimos todos del movimiento. Todo el mundo ve y entiende que 

es el movimiento de pensionistas de EH. Es una cuestión que se va palpando cada día (…) 

La mayoría sentimos ya esta unificación del movimiento de pensionistas. Cada uno 

intervendrá, cada uno propondrá pero yo creo que sí.” 
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“Batasuna eta lurraltasuna batzuetan badirudi kontrajarriak direla, baina guk oreka hori 

mantendu izan dugu nahiz eta izerdi asko bota urteetan zehar. Ez dugu nahi plaza ahots 

bakar batekin, naturalena da ahots bat baino gehiago egotea eta adbide argiena, guk joan 

zirenei ere eskaini diegu mikrofonoa, “Etorri, egin berba” (…). 

 

 

4.2.2. TALDEAREN PRAKTIKAK ETA HARREMANAK 

 

TALDEAREN BARNE-HARREMANAK 

Taldearen ezaugarriak aztertzeaz gain, eguneroko praktikak aztertu ziren Gaurgeroako 

kideekin batera. Noiz eta nola elkartzen dira taldeko kideak? zer nolako harremanak 

sortzen dira kideen artean taldearen helburuak aurrera eramatean? hemen hiru ideia 

nagusi azpimarratu ziren.  

Lehenik, biltzeko dinamika finko bat sortu da taldean, eta bilera hauek kideen topagune 

nagusia dira. Pandemiak eraginda, denbora batez bilerak aurrez aurre izateari utzi zioten, 

baina ahalik eta azkarren berreskuratu zen presentzialtasuna.  

“Fundamentales las asambleas de los lunes. Allí se aprende mogollón porque acude gente 

que no conoces de nada que viene a preguntar (adibideak)...toda es serie de cosas. Las 

plazas son el punto de contacto con el que tenemos contacto de 5 o 6000 personas. En 62 

pueblos. EN Bilbao de media 300.” 

“La visibilización de las mujeres en las plazas. Hay un montón de mujeres mayores 

mayores, cerca de 80 de media, que salen a la calle y están ahí todos los lunes. Algunas 

no viene por medio al COVID, y luego cuando venimos a las reuniones no se representa la 

representación en la calle con la de las reuniones. En las reuniones tenemos la cuarta parte 

de mujeres y eso no se representa con la calle.” 

“Pandemiak aldatu digu funtzionamendua. Lehen agian hilabetero geneukan bilera ofizial 

bat. Hilabetero geneukan bilera nazionala, eta aspaldian egin dugu telmatikoki, 

etab…horregatik, mugimenduaren bilera astero egin ditugu. Mugimenduan jarri ditugu 

energia guztiak.” 

“El inicio fue bastante potente. 70 o 80 personas semanalmente reunidas de diferentes 

pueblos en Bizkaia, pero la pandemia ha condicionado mucho el funcionamiento. Cuando 

se inicia la pandemia por razones distintas hay una parte que dejó de asistir. Hemos ido 

cambiando el sistema en función de si estábamos confinados o no estábamos confinados. 

Cuando ha estado abierto participan representantes de todos los pueblos reduciendo el 

número de personas. Cuando ha habido situaciones que hemos estado confinados de 

diferentes pueblos se ha hecho telemáticamente.” 

 “Ez daukagu bizitza asko kontzentrazio eta bileretatik aparte. Bueno, beti geratzen gara 

txikito bat hartzera edo zerbeza batzuk, eta batzuk gehiago garatzen dute harreman hori. 

Beste batzuk gutxiago, baina bai sortzen da.” 

“En los bares nos dejan tener lo de 1080, 1200, carteles…empatizan algo con nosotros y 

nos dejan. Cuando los bares han estado cerrados sea conseguido que en alguna sede de 

sindicato de partido se ponga. Se ha utilizado el local de una comparsa de Bilbo…hay grupos 

que no se han reunido de forma presencial y nosotros manteniendo las medidas de 

seguridad nos hemos estado reuniendo y coordinando.” 
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Bigarrenik, taldeak antolatutako mobilizazioak eta ekimenak “komunitatea” handitzeko 

esparru garrantzitsuak dira. Horrela, kaleetan eta plazetan izaten dira ekintza desberdinak, 

eta horrek ikusgaitasuna ematen dio taldeari, baita laguntzen du kide berriak hurbiltzen 

ere.  

Hirugarrenik, parte-hartzaileek taldearen barne komunikazioa deskribatu zuten. Zentzu 

honetan azpimarratzekoa da komunikazio hori gehienbat eremu birtualean ematen dela. 

Horrela, kanal batzuk finkatuta (korreo elektronikoak, webgunea, newsletter-a) kide 

guztiek taldearen informazioa jasotzen dutela bermatuta dago. Gainera, esan dezakegu 

erabilitako komunikazio tresnek ere Pentsiodunen Mugimenduarekin lotutako “komunitate 

birtual” bat sortu dutela, tokiko asanbladetan parte-hartzen duten kide aktiboen sarea 

gainditzen duena.  

“Cada semana nos llega la información de las reuniones, de las cosas que se van a hacer. 

La comunicación se ha mantenido.” 

“Badaukagu korreo bat. Astero bilerarako badago proposamen bat, gero akta bat dago eta 

probintzia osoan apuntatuta gaudenoi luzatzen diegu. Astero astero komunikazioa duakagu 

gauza ohikoetan, eta beste gauza batzuk ateratzen badira, Pacto de Toledo etab, hori ere 

probintzia osora eta Euskadi osora ere pasatzen da. Astero astero komunikazioa daukagu, 

eta mantentzen dugu. Eta Gaurgeroak dauka webgune bat” 

“Red de correos electrónicos que nos permite estar en contacto con miles de personas, 

herramientas digitales que son novedades porque todo el mundo está aprendiendo. Hemos 

acertado en este sentido, pero hemos creado estructuras y herramientas de modelo propio, 

generadas por las personas del mismo movimiento.”  

 

TALDEAREN KANPO-HARREMANAK 

Lehen deskribatu dugun bezala, aztertutako Gaurgeroako taldeak batez ere Pentsiodunen 

Mugimenduaren misio eta helburuekin lotzen ditu bere eguneroko praktikak. Hala ere, 

eztabaida-taldean hainbat kidek azaldu zuten taldeak ere bere inguru hurbilean gertatzen 

denari ere erreparatzen diola, eta behar bada beste kolektiboen borroka eta ekimenekin 

inplikatzen dela.  

“De hecho hemos estado con trabajadores de ITP en defensa de los puestos de trabajo.” 

“Y la situación de las mujeres también es muy importante, seguimos reivindicando que 

fueran las mujeres, coordinándonos con el movimiento feminista y hay una colaboración 

bastante estrecha entre el movimiento feminista y el de pensionistas. Defendemos una 

pensión para todas, porque hay muchas mujeres que las han expulsado del trabajo, por 

presiones familiares, por cuidados, y reivindicamos la pensión mínima también.” 

“Hoy mismo ha habido un desahucio de una chica, y hemos estado ahí, creemos que 

teníamos que estar. Y unos cuantos hemos estado y hemos conseguido paralizar el 

desahucio. Tenemos contacto”.  
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4.2.3. TALDEAREN KOHESIO DISKURTSOAK 

Lehen aipatuta bezala, Gaurgeroa eta Pentsiodunen Mugimendua pentsioen borrokarekin 

bat egin duten norbanakoek osatutako kolektiboak dira. Hala ere, eztabaida-taldean 

azpimarratu zen subjektu desberdinek parte-hartzeko motibazio berdinak diztuzte, eta 

honen harira eguneroko dinamikak eta parte-hartzearekin lotutako diskurtso partekatu 

batzuk identifikatu ziren. Lehenik, borrokaren alde emozionala erreparatu zen, alegia, 

modu indibidualean esperimentatzen diren satisfakzioak. Horien artean, helburuak modu 

kolektiboan borrokatzea, lorpen partekatuak izatea eta etorkizuneko belaunaldiei gizarte 

justuago bat uztea aipatu ziren. 

“Hay estímulos personales y estímulos colectivos. Lo que descubres cuando entras a un 

grupo de estas características es que si no das el paso siguiente te comen el terreno, y eso 

quiere decir que si tú estás un día en la calle te toman como un adorno de la plaza y no 

pasa nada, pero las consecuencias de eso en tu nómina o en el precio de la luz tiene un 

relación negativa. Entonces, ya no solo por razones de ética solidarias, sino que te das 

cuenta que o plantas cara al sistema o estás dando pasos atrás todo el rato.” 

 “Satisfacción personal. Hemos parado lo que querían hacer, esto es lo que hemos 

conseguido, y esto es un logro y una satisfacción muy grande. Como individuo, la 

satisfacción de que quede para la posteridad, para mis hijas y mis nietos me da ánimos 

para seguir y poder luchar. Pensaba que me jubilaría para descansar, pero trabajo más que 

cuando trabajaba pero con satisfacción de saber que estoy haciendo lo que debo hacer. Y 

si queda para los que venís detrás encantado. Lo negativo es que hay que trabajar y hay 

que moverse, pero para eso estamos.” 

 

Bigarrenik, talde dinamika ondoren esan dezakegu aztertutako taldean balio zehatz batzuk 

partekatzen direla: elkartasuna, batasuna, pertseberantzia… Ideia hauek borrokaren ildo 

bezala uler ditzakegu, eta hauek ere taldearen identitatea definitzen duten elementuak 

dira. Testuinguru honetan, taldekideek azpimarratu zuten denbora pasa ahala borroka 

berak talde eta norbanako desberdinak lotu dituela, eta gaur egun taldearekiko 

atxikimendua nabarmena dela kideen artean.  

“Tenemos que ser pacientes, y seguir peleando, y no ser cortoplacistas. La gente no te da 

nada así por tu cara bonita, sino que hay que luchar. Y las generaciones posteriores que no 

se dan cuenta de que es una pelea que les corresponde, porque la pelea por el trabajo 

digno para tener después una pensión digna. Porque si no tienes ahora un trabajo digno la 

pensión va a ser una porquería, y eso es lo que tiene que tener  en cuenta la gente joven.” 

“Algunos llevamos 50 años haciendo militancia política, sindical, institucional, etc, que las 

cosas tienen posibilidades de ser conseguidas. No es sólo el aspecto romántico de decir “yo 

estoy aquí”, sino que esta utopía que trabajas a diario tiene posibilidades de al menos poner 

freno a la ofensiva y otras veces a conquistas.” 

 “Hoy en día no hay nadie en el movimiento de pensionistas que no hable del movimiento 

de pensionistas como su herramienta. Yo creo que eso es muy importante, es un valor en 

el que todos los mitos que se pusieron al principio, hoy actúan y funcionan con naturalidad 

(…) Hemos avanzado muchísimo, no solo en el sentimiento de pertenencia del movimiento, 

sino en el sentimiento de pertenencia de pueblo, de nación, porque estamos funcionando a 

nivel de Hegoalde, y todo el mundo es consciente de que Nafarroa y la CAV son un mismo 

pueblo una misma herramienta y un mismo ámbito de movimiento. Estas son cosas que 

sean ido generando a lo largo del tiempo, y que han dado como sentido comunitario el 

sentido de pertenencia al movimiento de pensionistas de EH. Eso ya son cosas que tienen 

un valor de mucho fondo, más allás de lo que hayamos logrado como elemento económico.” 
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 “Al principio del movimiento había cosas muy concretas que no se podían hablar en las 

asambleas. No se podía hablar en euskera, no se podía sacar una ikurriña, no se podían 

hacer determinadas cuestiones. No había un sentido de pertenencia del colectivo. Había un 

objetivo en común que era reivindicar el romper 0.25. Sin embargo se fue forjando ese 

sentido de pertenencia.” 

 

 

4.2.4. GAURGEROA. SINTESIA 

GAURGEROA 

Ezaugarri 

ardatzak  

- Pertsona helduen eskubideen eta pentsio duinen aldeko borroka 

ardatza izanik, komunitate bat sortu eta mobilizazio desberdinak 

antolatzea. 

- Desberdintasun ideologikoak albo batean utzita, ahalik eta indar 

gehienak biltzea  

- Antolakuntza eta borroka kolektiboa balio nagusiak 

- Ikuspegi feminista kontuan izan 

Lekua - Kaleak eta plazak taldearen topagune nagusiak dira 

- Bilboko plaza batean izaten dira asteleheneroko mobilizazioak 

- Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduak deitutako mobilizazioak 
hiri eta herri desberdinetan kokatzen dira.  

Aktoreak - Gaurgeroaren Bizkaiko taldeko kide aktiboak 

- Pentsiodunen Mugimenduko taldeak 

- Mobilizazioetako parte-hartzaileak (Pentsiodunak eta herritar 

orokorrak) 

- Euskal Herriko eragile sozialak 

- Instituzioa politikoak, Espainako Estatukoak eta Autonomia 

Erkidegokoak (EAE eta Nafarroa).  

Harremanak  - Kide aktiboak modu presentzialean biltzen dira asanbladetan 

- Sare sozialak eta tresna digitalen bidez, komunitate birtual bat sortu 

da 

- Auzo eta herri mailako eragile sozialekin elkarlana egiten da 

Denboraren 

bilakaera 

- Duela hamarkada luze bat sortu zen eta beste talde batzuekin batera 

Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduaren egituratzean zentratu 
da 

- Taldearen ibilbidea gertakizun politikoekin lotuta dago, eta Estatu 
mailan pentsioen arloan hartutako erabaki politikoek taldearen 

mobilizazio eta ekintza nagusiak eragin dituzte.  

Jarduerak - Asteleheneroko mobilizazioak 

- Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimenduaren mobilizazioak: 

elkarretaratzeak, manifestazioak, prentsaurrekoak 

- Auzo eta herri mailako herri mugimenduek antolatutako ekintzetan 

parte-hartzea (etxe-kaleratzeak, Mugimendu Feministaren 
mobilizazioak) 
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4.3. EHKOLEKTIBOA 
 

Jarraian azaltzen diren diskurtso eta pertzepzioak EHKOlektiboaren talde eragilea osatzen 

duten hainbat kiderekin egindako eztabaida-taldean jaso ziren. Saioa 2021ko irailean egin 

zen, Donostian, eta bertan kolektiboko 6 kidek parte hartu zuten: 3 emakumek eta 3 

gizonek. 

 

EHKOlektiboa Euskal Herrian agroekologia lantzen duen eta bultzatzen duen baserritar eta 

herritarren kolektiboa da. 2014ean elkarte bezala sortutakoa, gaur egun EHKOk 220 

bazkide ditu. Elkartea laborarien eta herritarrentzat topagune bat da, eta bertan 

agroekologiaren lanketa teoriko bultatzea da helburua, baita nekazaritza txikia eta 

ekologikoa zaintzea ere. EHKOren eragin eremua Euskal Herria da.  

 

4.3.1. TALDEAREN INGURUKO PERTZEPZIOAK 

 

TALDEAN PARTE HARTZEA 

Elkarrizketan zehar, EHKOlektiboan parte hartzeko arrazoi desberdinak aipatu ziren, eta 

hauek nagusiki bi multzotan bana ditzakegu. Alde batetik, parte-hartzaileek 

EHKOlektiboaren planteamendu ideologikorekin bat egiten dute, zentzu guztietan, eta kasu 

askotan koherentzia horretara jo zuten kolektiboarekiko beren konpromisoa arrazoitzeko. 

Horrela, EHKO agroekologiaren inguruan sortutako proiektu bat da, baina kosmobisio eta 

idea politiko batzuetarako espazio bezala ere uler dezakegu. 

“Ba sentitzen naizelako nire antzeko jendea dagoela hor” 

“Gure etxea EHKOlektiboan dago ba berak esan duen bezala, ba gure kolektibo honetan 

sentitzen dugulako gure etxean bizi dugun filosofia, bizimodua eta bizitzaren ikuspegia 

konpartitzen duen jendea dagoelako. Erabaki honetan ere erabaki politikoa ere badago.”  

“Gero baita ere, konparaketa ezin dut ondo bereiztu, baina adibidez, Biolur batek - Biolurko 

sozioa naiz- Biolurren nago, eta da nolabait ere nire dinamika nire beharra, nik bere beharra 

daukat niri laguntzeko Biolurrek, teknikoki edo...ni bezalako beste batekin harremana 

edukitzeko ondo dago...zure beharrarekin lotuta, zure lana laguntzeko, baina EHKO ez da 

hori izango, EHKO da nolabait ere ba zerbait sortzea goaz, eta zer da agroekologia? honi 

forma bat ematera goaz. Oso desberdina da jarrera, orduan , uste dut jarrera bakoitzarena 

dela egitera goza zerbait, eraikitzera goaz, zerbait egitera goaz, denon artean, orduan, zure 

iritzia, bestarena, bestearena...denak dira garrantzitsuak. Orduan sumatzen dut horrek 

daukala energia mota bat, taldeari ematen diona desberdintasuna.” 

“Bueno esanda dagoena, berdina egiten dut, gure moduko jendea dagoelako, bestela 

nahiko bakarrik egotea tokatzen zaiolako (…) Daukagun filosofia EHKOlektiboan betetzen 

nauelako, badoa bat nik pentsatzen dudan nekazaritza sistemarekin, edo nekazaritza 

etikoarekin.” 

 

Beste aldetik, azpimarratzekoa da EHKOn ez dutela bakarrik ekoizleek parte hartzen, 

espazioa herritarron partaidetzara ere irekita dago baizik. Nahiz eta kolektiboaren kide 

gehienak ekoizleak izan, EHKOk defendatzen duen planteamenduaren arabera, gure 

janariaren jatorria eta kalitaterekin lotutako balioak ez dira bakarrik nekazarien kontu bat, 

baizik eta herritarren ardura da ere bai. 
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“Eta herritarrak egon badaude da ba...ez dakit, ba janariaren bueltan janaria sortzen 

dugunok bakarrik ez dugulako horren ardura ezta? herritarrek ere badute jaten dutenaren 

ardura, eta horren bueltan mugitzen den guztien ardura: komunitatearen zati xxxxx: bai 

herritarrok bai laborariok. Gero gehituko nuke ere bai ez garela bakarrik nekazaritzari buruz 

ibiltzen diren arloa gurea...ere bai hitz egiten dugu kulturari buruz, edo ikerketak, eta beste 

gauzak...ez gara bakarrik gure buruari buruz lanean, nekazaritzari buruz lanean.” 

“Nekazari bezala, nik egiten dut zerbait, eta normalean tendentzia da, zuk ekoizten duzuna 

ahalik eta gutxiokin etekin handiak ateratzea. Tendentzia bat. Horren gainbegirada, hori 

ekoizten dena hori egiten den lana egokia den, nolakoa den...zeinek galdetu behar du? 

Neretzat, herritarra izan behar da. Hori egiten ari den hartzailea, edo ogia...ze ogi egiten 

ari da? ze gazta egiten ari da? Saltzeko, etiketa polita jartzen du izen pila batekin eta 

ematen du edarra, baina barruan zer pasatzen den herritarrak interes gutxi daukala esango 

nuke, hori jakiteko. Orduan, agroekologia lantzeko motor bat izan daiteke niretzako 

herritarra askoz inportanteagoa dela nekazaria baino. Adibidez baita ere otarraren kontua. 

Gu baserritarrok gabiltza nondik aterako gure produktua. Nola aterako dugu? Etorri behar 

da herritarra eta esan "eh, guk nahi dugu horrela eta horrela ekoizten den generoa. Egingo 

al duzue?" Desberdina da jarrera. Gu bagoaz, eskaintzen dugu eta ... Niretzako alrebes 

gabiltza baina bueno...” 

“Herritarrekin konektatzea ere pila bat gustatzen zaigu ezta? Ahalegin pila bat egin dugu 

elkarteetara gerturatzeko (…) uste dut momentu honetan bai gaudela barne lanketa batean, 

eta tokatzen da engranaje hori ondo lotzea, baina bai egiten dugun lana erakutsi behar dela 

ze azkenean uste dugu agroekologia guk egiten dugula, gu oinarritzen garela agroekologia 

horretan, eta hori jendeari erakustarazi behar zaiola, hori ekologikotik haratago dihoan 

zerbait egiten dugula, eta balio erakutsi behar zaiola jendeari.” 

 

Bukatzeko parte-hartzeari dagokionez, azpimarratu behar dira nekazari edo herritar bezala 

EHKOren parte izateak dakartzan onura pertsonalak; izan ere, kide batzuek ere balioan 

jarri zuten EHKOko partizipazioaren bidez indibidualki irabazten dutena. 

“Eta horrek sentitzen dut...ez dakit, lasai egoteko leku bat, konpartitzeko leku bat eta 

horrek leku bat edukitzea nik uste dut asko aportatzen duela.” 

“Bueno ba nik geroztik nagoelako oso gustura baina niretzako ikasketa espazio oso espazio 

aberasgarria delako, pertsona bezala asko handia egiten dit, askatasun handia daukadalako 

ikasketa prozesu hori nire gogoaren arabera eta behar dugun arabera egiteko, esango nuke, 

eta ikusten dudalako pertsonak azkenean nire inguruan pertsona oso interesgarri pila bat 

dauzkat eta horietatik ikasteko aukera ematen dit” 

 

AGROEKOLOGIAREN INGURUKO KOMUNITATE BAT 

EHKOlektiboak agroekologia ardatz nagusi du. Kolektiboaren talde eragilea osatzen duen 

partaide gehienek ekoizleak dira, baina jarduera ekonomikoaz gain,  agroekologiaren 

planteamendua bere osotasunean jarraitzen dute; hau da, agroekeologia “bizimodu” 

bezala ulertzen dutela esan dezakegu. Testuinguru honetan, alde batetik elkartea 

agroekologiaren proposamenez hausnartzeko eta praktikara eramateko espazio bezala 

deskribatzen da. 

“Eta gero uste dut EHKolektiboak badaukala bide bat egiteko, badaukala zeregin bat eta 

badaukala praktikotasunean ematen duena agroekologiak eta nik uste dut horrek indarra 

ematen duela aurrera jarraitzeko, ez gaudela denbora pasa.” 

“EHKO ba, eraikita dago, baina agroekologia zer den definitzera goaz. Hori lantzera goaz, 

ez dakit noiz bukatuko den, inoiz ez den bukatuko... bide bat non tartean egiten dira beste 

gauzak, baina helburu bezala definizio hori.” 
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“Nik esango nuke, ez dakienentzat, EHkolektiboaren barruan daudela baserritarrak, 

laborariak, txikiak, ekologikoan lan egiten dutenak, eta esango nuke laborari horientzat 

nekazaritza ekologikoa ez dela marka bat, ez dela negoziorako lerro bat baizik eta 

bizimodua. Esango nuke laborari horiek oso konektatuta gaudela gure herriarekin gure 

komunitatearekin, eta laborari horiez gain herritarrak ere badaudela. 

 

Aldi berean, agroekologiaren inguruko eztabaida kolektiboa ere EHKOren motor bat da. 

Taldekideen ikuspuntutik, EHKOn sortutako espazioa baliagarria da agroekologiaren 

ereduaz hausnartzeko. Horrela norberaren nekazaritza proiektu indibidualaz gain, modu 

kolektiboan ere agroekologia nola ulertu pentsatzeko gune bat da. 

“Agroekologiaz jende askok hitz egiten du, baina EHKOlektiboa bereizten gaituena da 

agroekologia hitz hori egiten dugula definitu, arakatu, hitz egin, partekatu, zer esan nahi 

dugu hori esaten dugunean? (…) ikusten dugu jende askok hitz hori hartu eta bere buruari 

etiketa hori jarri eta ez du inongo esfortzurik egin ulertzeko zer dagoen horren atzean. (…) 

Ba guk egiten dugun esfortzu hori da kolektiboki definitu egiten dugu. Zer dagoen horren 

atzean eta horrekin egiten dugun norabide bat markatu, gure ustez norantz joan nahi 

dugun. Nik esango nuke hori oso inportantea dela, eta antolatzen diren mugimendu gutxik 

egiten dutela benetan lanketa bat zein den bilatzen dugu ereduaren inguruan. Hori 

nekazariek egitea, herritarrekin eta...horrek eskatzen duen esfortzuarekin...nik uste dut 

hori dela bereizten gaituena eta oso garrantzitsua.”  

 

 

EUSKAL HERRI MAILAN LAN EGITEN DUEN ELKARTEA 

EHKOren inguruko pertzepzioei dagokienez, eztabaida-taldean kolektiboaren Euskal Herri 

mailako ikuspuntua balioan jarri zuten. EHKOk Euskal Herria bere osotasunean hartzen du 

eremu geografiko moduan, eta honek elkarteari singularitatea ematen dio.  

“[Parte hartzeko arrazoiei buruz] Ez dakit EHKOren filosofiaz aparte, eta gure irizpidez gain, 

Euskal Herri osoa aintzat hartzen duen elkartea delako eta herri izaera hori gure etxean 

garrantzitsua da.” 

 

Hala ere, taldean ere aipatu zen Euskal Herri mailako kudeaketa zaila dela, eta adibidez, 

lurraldeei dagokienez guar egun kolektibo barruan ez dagoela oreka bat. Gainera, 

distantzia edo hizkuntza aniztasuna bezalako faktoreek konplexutasuna gehitzen dio 

elkartearen eguneroko praktikari. 

“Hasieran orekatuagoa zen, bai. (…) baina klaro hori dena zaila da mantentzea, distantziak 

arazo handi bat dira.” 

“Baita ere gehiengoa gehiengoak EHKOn gaudenok gara Gipuzkoarrak eta Bizkaitarrak. 

Arabakoak oso gutxi daude, Nafarrokoak ere bai. Iparraldekoak badugu kopuru bat...” 

“Gaizki. Ziur aski ez ondo...Oso zaila da, eta saiatzen da hizkuntzak zaintzen, euskara 

zaintzen, uste dut gure ardatza euskara dela, baina dauzkagu frantses hiztunak, gaztelaniaz 

hitz egiten dutenak ere…  
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EHKOLEKTIBOA BAZTERRETAN 

EHKOlektiboko kideekin egindako elkarrizketatik beste ideia nagusi bat atera dezakegu: 

zentzu desberdinetan, EHKOlektiboa entitate “periferiko” bat da. Orokorrean, EHKOren 

planteamendu politikoa diskurtso eta komunikazio kanal ofizialetatik kanpo kokatuta 

daude; ondorioz, arlo askotan elkartearen eragina txikia da. Gainera, EHKO ez dago beste 

egitura politiko baten orbitan, eta horrek elkarrizketatuen ustez, kolektiboaren eragina 

baldintzatzen du. 

“Baina bueno, EHKOlektiboaren kasuan argi dut basati xamar garela, ez dugula nahi inoren 

orbitan murgildu”  

“Bai, ni ados nago, eta diagnostiko bera egiten dut. Ez gara lotzen inongo alderdi 

politikorekin, eta horrek bere koste dauka.”  

“Nire irakurketa pertsonal bat da agian ez dagoela egitura politiko batekin lotura, eta Euskal 

Herrian daukagun ekosistema politiko estrukturala kontuan hartuta, asko funtzionatzen 

duen dala estruktura politikoen adar eta sare eta sustrai arteko batean, guk ez daukagu 

horrelako sostengorik, ez dugu bilatu horrela funtzionatzen, eta horrek badu bere lotura 

edo albokaltea edo..” 

“Bai, egiten dira topaketa batzuk agroekologiari buruz, edo simposium batzuk, edo txarla 

batzuk,  edo ez dakit, Euskal Herriko unibertsitateko bertako tokiko elikadurari buruzko 

jardunaldi batzuk, eta ez da inoiz egon EHKOlektriboa, sekula ez, edo oso gutxi.” 

 

Beste aldetik, ekoizpen ekologikoaren egoera marginalak ere eragin du EHKOren 

presentzia publikoan. 

“Gero badago EHKOlektiboari ez dagokion ere beste kontu bat eta zera da: nekazaritza eta 

abeltzaintza ekologikoa normalki eta ez dakit Iparraldean, baina Hegoaldean, baztertua da, 

ez da existitzen. Hitz egiten da jasangarritasunaz, osasungarritasunaz, eta horretaz guztiaz, 

baina inork ez du nekazaritza ekologikoa aipatzen. Ez dute aipatu nahi. Hemen Eusko Label 

dago, Eusko Label-en erresuman bizi gara, orduan da: nekazaritza ekologikoa baztertua da 

baina gero nekazaritza ekologikoa hori aipatzera sartzen baldin badira, eta EHKOlektiboa, 

gu ultratalibanak gara.” 

“Ez dakit, nik gehituko nuke igual ere bai, gertatu zaigula uste dut ere bai, EHKOlektiboaren 

barruan bastante, ninguneatuak izaten gara, askotan mespretxatu ere bai, (…)  Behin eta 

berriro gelditzen gara eztabaida guneetatik kanpo” 

“Nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa normalki eta ez dakit Iparraldean, baina 

Hegoaldean, baztertua da, ez da existitzen. Hitz egiten da jasangarritasunaz, 

osasungarritasunaz, eta horretaz guztiaz, baina inork ez du nekazaritza ekologikoa 

aipatzen. Ez dute aipatu nahi. Hemen Eusko Label dago, Eusko LAbelen erresuman bizi 

gara, orduan da: nekazaritza ekologikoa baztertua da baina gero nekazaritza ekologikoa 

hori aipatzera sartzen baldin badira, eta EHKolektiboa, gu ultratalibanak gara.” 

 

Hori dela eta, EHKOlektiboa gaur egun ez da elkarteko kideek nahiko lukeen bezain 

ezaguna. Kolektiboaren kanpoko eraginaz gain, laborarien artean ere elkartea ez da oso 

ezaguna. Beraz, esan dezakegu elkartea ekoizle eta herritarren artean ezagunago egitea, 

erronka bezala planteatzen duela EHKOko talde eragileak.  

 “Baina nik askotan pentsatzen dut, frustrantea dela, egiten duguna guztiarekin eta inork 

ez ezagutzea, ezta nekazarien askotan.” 
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“Baina hor behar bada pentsatu beharko genuke...ulertzen dut esaten duzuna, inon 

ezagutzen ez bazaituzte ez zara ezxistitzen neurri batean, baina behar bada fokoa jarri 

beharko genuke laborariak, non daude? Euren marko filosofikoa non dago?” 

“Zenbat kontsumo elkarteri ematen diegu jatekoak, denak daude EHKOlektiboan sartuta, 

eta bertako kontsumo taldeko kideek ez dute EHKO ezagutzen. Hori niretzako frustrantea 

da.” 

“[EHKO] ezaguna egiten baldin bada izango da egiten dugun lana egiten dugulako, baina 

ez propio bilatutako istorio bat, edo da albokalte bat, alboan gelditzen den zeozer.  

 

 

4.3.2. TALDEAREN PRAKTIKAK ETA HARREMANAK 

 

BARNE FUNTZIONAMENDUAREKIN LOTUTAKO PRAKTIKAK 

EHKOlektiboaren helburu nagusietako bat da laborarientzako topagune bat izatea. Beraz, 

kideak biltzeko pentsatuta dauden ekimen desberdinei garrantzi handia ematen diete talde 

eragileko kideek. Hala ere, EHKOn parte-hartzeak bereziki zailtasun bat planteatzen du: 

nekazaritza eta abeltzaintza arloan askotan ez dago lanaldirik, eta denbora aldetik 

dedikazio handia eskatzen da. Hori dela eta, kideentzak EHKOko ekimenetan parte-hartzea 

ahalegin handia da eta hori batzuetan kide guztiak parte-hartzeko oztopo bat izaten da.  

“Bai eta gero, nik esango nuke EHKOlektiboaren berezitasunetako bat bere 

funtzionamenduan da kideok lan egin behar dugula parte hartu behar dugula, eta ardurak 

hartu behar ditugula honek funtzionatuko balu. Justu justu daukagu dirua Leireren soldata 

ordaintzeko. Leirek egiten du ahal duena eta askoz gehiago. Baina hemen gaudenok, lehen 

galdetu duzu zuk, etxeka lan egiten dugun...baina etxeka ez bagina ni hemen ez nengoke 

eta besteok ere ez. Eta ez da posible hemen egotea beste batzuk ez badaude ardiak behiak 

baratzak oiloak gobernantzen ezta? Eta klaro, orduan, hau ez da elkarte bat non dauzkagun 

5-6 liberatu eta ahal zaiena haiei esan "bai, hori egin, bai ondo da, bai ondo..." eta sinatu 

eta martxa. Ez.” 

“Nik aipatuko nuke EHKOren ibilbidean urtero egiten den batzarra, dela baita ere 

garrantzitsua (…) Lantaldean ibilbidean, ze lantalderik gabe ez dago EHKOrik, eta gero 

topaketak egin direnak niretzako bai direla mugarri bat, irizpide lanketa egiteko, kokatzeko 

lana, aterrizatzeko... “ 

 

 

BARNE FUNTZIONAMENDUA  

EHKOko antolamendua erreparatuta, barne harremanetan erabaki sistema kolektiboak eta 

horizontalak pisu handia daukala ondoriozta dezakegu. Harreman eta funtzionamendu 

horizontalak kolektiboaren berezitasuntzat hartu zuten eztabaida-taldeko partaideek.  

“Eta esango nuke EHKO beste erakunde batzuetatik, nere esperientziatik behintzat, 

bereizten duen gauzetako bat dela antolamendu eta funtzionamendu eredua. Normalean 

elkarteetan dago zuzendaritza taldea, edo dago junta hegoaldean, eta guretzat da talde 

eragilea, taldea eragiten duena, mugitzen duena. (…)Kolektibo baten funtzionamenduan 

horrek asko baldintzatzen du, ez da goitik beherako erakundea baizik eta behetik gorakoa, 

edo horretan saiatzen gara behintzat.” 
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“Bueno, eta EHKOlektiboa desberdintzen gaituena da berme sistema parte-hartzaile bat 

sortzen ari garela, prozesu horretan, nik uste dut hori egituratu nahian, eta horrek esan 

nahi du garela talde bat non ari garen zigilu ofiziala ezartzen duen irizpide ekologiko-

ekonomiko horretatik haratago, ari garela, Joserrak estan duena, arlo sozial hori, arlo 

ekonomiko, arlo politiko bat eratzen. Eta hor lanketa batzuk egiten, irizpide batzuk 

definitzen, agroekologia zer den guretzat definitzeko, eta nik uste dut hori eragile bakarra 

garela egiten duena Euskal Herri mailan, eta hori ere martxan jartzen duena, eta martxan 

jartzeko horretan nola konturatzen dugun horizontalitate hori, talde eragiletik haratago, 

nola dauzkagun sortuta beste espazio batzuk, lantaldeak izenak, eta lantaldetan nola garen 

egitura horri forma ematen. Osea que ez dela ezer erabakitzen dena talde eragilean, gu 

seiron artean, baizik eta badaukagula horrelako Euskal Herriko mailako eta EHKO kide 

bakoitzera iristeko ahalegin bat egiten dugula ezta? Lantaldearen bitartez eta gero baita 

ere sortzen ari garen beste espazioa, onarpen komisioa izango dena. Ahalegin bat ez edukiei 

bakarrik forma emateko, baizik eta egituratzeko moduei, betiko ahalegin bat, ez dakit noiz 

iritsiko garen, hori perfektu hori inoiz ez du existitzen, baina betiere talde begitik(?) 

haratago iristeko ahalegin bat.  

 

Ildo beretik, EHKO komunitate bat sortu eta garatzeko mekanismo bezala ulertzen da, eta 

komunitate horren inguruan sortzen diren harreman pertsonalak eta nortasun kolektiboa 

garatzea eta zaintzea helburu nagusietako bat da. Aldi berean, elkartearen barne 

funtzionamenduak ikuspegi komunitario honekin lotura zuzena dauka. Beraz, EHKOko 

kidea izateak erabaki guneetan parte-hartzeak eskatzen du 

“Eta iruditzen zait, ez dakit, pasa den xxxx baserritarrok arrazoi askorengatik utzi digute 

erabaki eta gauza asko teknikari eta elkarteen engranajeen eskuetan, eta galdu dugula 

autonomia hausnarketarako espaziook eta gauza asko utzi ditugula akbo batean eta 

boterea oparitu egin degula ardurarekin batera. Arrazoi asko egon daitezke horretarako, 

baina...eta heman nolabait nik sentitzen dut gurera itzultzen ari garela, guk erabaki dugu.” 

“Baina bestela, zein zentzu dauka elkarte batean egoteak? nik urtean bi gutun jasotzeko 

kuotak kobratuko dizute eta batzarrera etortzen ez bazara 30 euro ordaindu behar 

dituzula....hori ez da elkarte bat. Irakasle bati aditu nion behin, eta oso zera ona iruditzen 

zait: gauza bat da ardi pila eta besta gauza bat da artaldea. Eta desberdina... hemen 

artaldea gara. Hau ez da pila, eta orduan pila ez da heinean, artaldea den heinean, behar 

duzu bestearen presentzia, bestela...” 

“Gu denok biltzen den honetan osatzen da artaldea, ez bakarrik nekazariok, baizik eta 

herritarrok eta pixkat intersa duen eta etortzen den...denon artean egiten dugu.”  

“Eta elkartzearen aparte garrantzia ematen zaio bisita, gune informalei. Ez da batzarrera 

etorri eta jarraian hasteko lanean, baizik eta hasieran hartu behar da gure baserriari bueltak 

emateko, denbora patxadaz hartu, hitz egin, bazkaltzeko denbora hartu... horri garrantzi 

berezi ematen zaio.” 

 

KANPOKO HARREMAN ETA PRAKTIKAK 

Sare pertsonalak eta elkar ezagutzak eragin handia du EHKOren komunitatean. Talde 

eragileko kideen ustez, kolektiboan modu aktiboan parte hartzen dutenek kasu askotan 

aurretik ezagutzen zuten elkar, eta harreman pertsonal horiengatik EHKOko proiektura 

iritsi ziren. Hala ere, eztabaida-taldean azpimarratu zen EHKOko komunitatea handitzea 

gaur egun erronka bat dela, baina handitze prozesu hori bazkideak lortzetik haratago joan 

behar duela. Beste modu batean esanda, kolektiboaren planteamendu bere osotasunean 

partekatzen duten kide berriak lortzea da helburu nagusia.  
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“Herritarrekin konektatzea ere pila bat gustatzen zaigu ezta? Ahalegin pila bat egin dugu 

elkarteetara gerturatzeko eta beste… eta oso konplikatua da. Nik uste dut momentu 

honetan bai gaudela barne lanketa batean, eta tokatzen da engranaje hori ondo lotzea, 

baina bai egiten dugun lana erakutsi behar dela ze azkenean uste dugu agroekologia guk 

egiten dugula, gu oinarritzen garela agroekologia horretan, eta hori jendeari erakustarazi 

behar zaiola, hori ekologikotik haratago dihoan zerbait egiten dugula, eta balio erakutsi 

behar zaiola jendeari. Ez dut sinisten publizitatean, ez dut sinisten marketinean, eta uste 

dut gertuko eta konfiantzazko harremanetan banatzen dugula gure egiteko modua (…) Uste 

dut bideo batekin hor gelditzen gara, baina ez dut uste publizitatearen bitartez adierazi 

daitekeenik guk egiten duguna. Orduan nik uste dut badugula kanpoan zer egiteko, 

indagatzeko aber nola egin daitekeen hori.” 

 

EHKOko kide kopurua handitzeaz gain, kolektiboak antolatutako ekintza batzuk beste 

eremu batzuetako eragileekin harremanak sortzeko asmoz planteatuta daude, eta horien 

artean Baserriko Uzta izeneko ekitaldia bereziki azpimarratu zen eztabaida-taldean. 

“Baserriko Uztaren helburua, nik uste dut dela jendeak EHKO ezagutzea dela albo kalte bat, 

ez da kaltea, baina ez da propio bilatzen den zeozer. Ez da marketing kanpaina bat. Da 

ekintza bat helburu zehatz batzuekin, eta norabide jakin batean, da espazioak sortzea hiru 

eremuetan: laborariak, herritarrak eta musikariak.” 

 “Mediatikoki errakargarriagoa dena bai izan da Baserriko Uzta, baina gero beste gauza 

batzuk, ikerketa egin dira, erosketa ereduaren ikerketa eta gauza batzuk ere bai 

garrantzitsuak dira.”  

“Baina niri oso potentea iruditzen zait ereduen gaineko ikerketa, nolabait hitzek duten zera 

lauso hori zehaztera etorri da, eta benetan jarri gara etxe guztietan pentsatzen zertan ari 

garen, ari diren galdetegiekin eta hausnartzen hori non gauden eta zertan ari garen, eta 

gure definizioa emate horretan jarri gaituela ikerketak, eta nik oso mugarri dela esango 

nuke.”  

 

 

4.3.3. ETORKIZUNEKO ESPEKTATIBAK 

Bukatzeko, EHKOko kideei kolektiboaren etorkizunaz hausnartzea proposatu zitzaien. 

Zentzu honetan, partaideen gogoetatik bi ideia nagusi atera daitezke. Alde batetik, aurrera 

begira, gizarte honetan EHKOren lana beharrezkoa izaten jarraituko du, eta egin beharreko 

bidea oraindik luzea da.  

“Nik uste dut herritarren arabera...ez dakit, herritarrei arduratuko jakun nondik datorren 

jaten dabena. Batzuetan oso pesimista naiz, gizartearen norabidea ikusita ez dakit... beste 

gauza batzuk gehiago inporta dira, jaten duguna baino.” 

“Nere interesa funtsezkoa da lurralde batean biziaz ari direla, osasunaz, ekonomia 

iraunkorrari buruz...funtsezko gaiak baita ditugu eta beti izango da talde bat nolabait 

maiteko dut.” 

“EHKOlektiboa askotan sentitzen dut lubaki bezala industriaren aurrean, elkarrekin...baino 

aurre egiteko eta babes espazio bat, eta hori esateari ez nioke... gorde behar dugu altxor 

hori, bai.” 

 

Beste aldetik, barrura begira, kolektiboaren egitura eta funtzionamenduak oinarri dituen 

balioak etorkizunean proiektatzen jarraitzeko beharra planteatu zuten kide batzuek. 

Horretarako, prozesu horizontalak bermatuz, sare komunitarioak ehunduz edo 

hausnarketa kolektiboa sustatuz, elkarteak dinamkia berdinak gauzatzen jarriatu beharko 

du. 
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“Niri etorkizunean bai gustatuko litzaidake parte-hartze espazio gehiago egotea, eta 

sakabantuta lurraldean baita ere, Iparraldea eta Hegoaldea egotea holako...jendea gertu 

sentitzen den espazio bat ez? eta parte-hartze bezala, inplikazioa eta konpromisuarekin (…) 

parte-hartze kide gehiago egotea, jendea inbolukratuagoa egotea prozesuan, hori 

interesatuko litzaidake horretan eta oso pozik egongo naiz. Eta gero talde eragile bezala 

funtzionatu behar dugu baina, sare hori egotea zabalduago, beti horizontalki baina bai 

egotea bai edukitzea horrelako sare egonkor bat, lurraldeko zonaldetara iristeko ahalmena 

daukagu, ez?” 

 “Ez daukagu pentsatzeko espaziorik gure bizitzetan. Agian etxealdetan badauzkazue 

bakarrik egoteko denbora… baina hausnarketa kolektiboa gure gizartean nik faltan botatzen 

ditut, eta EHKOlektiboak hori eskaintzen du, eta horretara bueltatuko gara.” 

 

 

4.3.4. EHKOLEKTIBOA. SINTESIA 

EHKOLEKTIBOA 

Ezaugarri 

ardatzak  

- Ikuspuntu integral batetik ulertuta, agroekologia Euskal Herrian 

bultzatzea 

- Nekazaritza txikia eta ekologikoa sustatzea eta babestea 

- Agroekologiatik lan egiten duten duten ekoizleek eta herritarrek 
osatutako komunitate bat sortzea 

- Agroekologiaren planteamendu teorikoak lantzea eta hedatzea. 

Lekua - Euskal Herria da elkartearen marko geografikoa 

- Ekintzak Euskal Herriko lurralde ezberdinetan kokatzen dira.  

Aktoreak - Laborariak eta etxaldeak 

- Herritar aktiboak 

- Langile bat 

- Euskal Herriko gizartea eta eragileak 

Harremanak  - Inplikazio maila desberdinak daude EHKOren egitura barruan.  

- Talde Eragilea, Onarpen Komisioa eta Lan Taldeak dira EHKOren 

funtzionamendua bermatzen duten egiturak.  

- Berme Sistema Parte-hartzaile bat sortzeko prozesuan, EHKOren 
barne funtzionamendua garatzen ari da momento honetan. 

Besteak beste, Talde Eragilea deszentralizatzea porposatzen da.  

- Beste eragile batzuekin lankidetza. 

- Elkartea guztiz autonomoa da. Ekosistema politikoaren 
dinamiketatik kanpo kokatzen da.  

Denboraren 

bilakaera 

- 2007an ekoizpen ekologikoaren inguruko hausnarketa kolektiboa 

abiatzen da, eta prozesu horren ondorioz 2014ean sortu zen 
elkartea.  

- 2014tik hona, etxalde sarea, komunitatea eta lan dinamikak 
finkatu dira. 220 bazkidek proiektua sostengatzen dute.  

- Etorkizunera begira, Berme Sistema Parte-hartzailearen sorrera da 

proiektu nagusia.   

Jarduerak - Urteko batzarra, EHKOko Topaketak 

- Baserriko Uzta: urtero EHKOko etxalde batzuetan antolatutako 

kontzertuak 

- Ikerketak 

- Berme Sistema Parte-hartzailea sortzea. 
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4.4. EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA 
 

Hemen aurkezten diren diskurtsoak Euskal Herriko Laborantza Ganbarako (EHLG) 

kideekin egindako eztabaida-taldea bildutakoak dira. Saioa EHLGko egoitzan egin zen eta 

bertan 6 kidek parte hartu zuten.  

 

 

4.4.1. TALDEAREN DEKRIBAPENA 

2005ean sortu zen Euskal Herriko Laborantza Ganbara, batez ere Euskal Herriko Laborarien 

Batasuna (ELB) Ipar Euskal Herriko nekazarien sindikatuak bultzatuta. Laborantza-

garapenerako elkartea da, laborantza herrikoi eta iraunkorraren alde lan egitea helburu 

duena, laborantza eta laborarien zainketan eta tokiko garapenaren alde.2 Bere asmoen 

artean, hiru azpimarratzen dira: kalitatezko elikadura sanoa ekoiztea, laborariei laguntzea 

eta etorkizuneko baliabide naturalak eta baserri ingurumenak zaintzea. Horretarako, 

hainbat baliabide eskaintzen dituzte: diagnostikoak, jarraipenak, formakuntza, laguntza 

juridikoa, sentsibilizazioa… 

 

KIDEEI BURUZKO DESKRIBAPENAK 

EHLGrekin lotura duten pertsona zirkulu desberdinak daude. Hasteko, egunerokotasuneko 

lanak kudeatzen dituen lantalde teknikoa dago. Segidan, biltzar orokorreko kideak 

kokatzen dira. Horietako bakoitzak ibilbide desberdina du, eta beste elkarte edo eragile 

ugaritan parte hartzen dute, lehen sektorearekin lotuak hainbat (ELB sindikatua, 

InterAMAP, CADE ingurugiroaren defentsako elkarteen konfederazioa…) eta horien 

ordezkaritza egiten dute EHLGren baitan. Biltzar orokor hori hiru hilean behin elkartzen da. 

3 Biltzar orokorreko kideez osatutako saioa izan zen informazio hau jasotzeko erabilitakoa; 

eta bertan baloratu zutenez, kideen arteko aniztasunak ekarpen positiboa egiten du: 

« Moi je viens ici, je suis membre de l'assemblée plénière mais il n'empêche que j'ai un 

métier. Que j'ai une vie avec ce que je sais faire, avec mon réseau, et donc c'est aussi 

partager ce réseau et c'est aussi voir comment mon métier peut être concrètement au 

service de la structure. » 

 

Egunerokotasuneko funtzionamendua bermatzen duten bi zirkulu horiez gain, proiektua 

babesten duten norbanako eta kolektiboak daude. Horien artean, kategoria zehatz bat 

osatzen dute “lagunak” deiturikoek, proiektua ekonomikoki babesten duten pertsonak. 

Babes ekonomikoa eskaintzen duten pertsonek ere baloratzen da badutela proiektuarekiko 

atxikimendu eta lotura jakin bat: 

 « Lagunak, c'est un groupe de personnes qui essaye d'activer euh leurs connaissances. 

[…] Donc lagunak se sont donc des citoyens qui apportent financièrement un soutien dans 

le budget de Laborantza Ganbara. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément euh paysan, 

euh ils sont, tout le monde est un peu paysan parce que on aurait voulu être ou on est fils 

de paysan ou on pense peut être que pour notre jardin ça va nous servir à notre 

alimentation, donc ça veut dire que ce projet de société est partagé par les syndicats des 

travailleurs, qui travaillent dans d'autres... Alors ça peut être lagunak, ça peut être le 

syndicaliste de Biscaye ou d'Alaba, moi j'ai posé la question quand il y eu... » 

                                                            
2 https://ehlgbai.org/eu/elkartea/ 
3 https://ehlgbai.org/eu/osaketa/ 
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« Y'a la question de l'appartenance des gens qui ont des sous, on a peu près 200 000 euros, 

l'année dernière, de dons à Laborantza Ganbara. Ces 200 000 euros, ce n’est pas les gens 

du sud qui sont majoritaires, du tout, même pas, c'est essentiellement les gens d'ici, du 

Pays Basque nord, qui donnent cet argent-là euh moi je pense que ces gens-là, même 

quand ils donnent 10 euros, ils ne font pas ça par hasard, ils savent pourquoi. Alors ils ne 

savent pas dire qu'ils sont complètement au fait de tout ce qui se passe à Laborantza 

Ganbara, enfin je veux dire tous vont pas sur ce terrain-là peut être. Mais ils vont dire moi 

j'aide Laborantza Ganbara et comme les membres y'en a pas beaucoup enfaite, c'est 

l'assemblée plénière, on a vu cette après-midi, euh y'a des milliers de gens qui pensent 

qu'ils sont membres parce qu'ils cotisent à Laborantza Ganbara. » 

 

2005ean sortu zenetik gaur egunera arte EHLGk erreferentzialtasuna lortu duela baloratzen 

da eta, horrekin batera, nekazal mundua ere prestigiatu egin dela. Horren adierazle 

moduan, azpimarratzen da ekoizle kopurua mantendu egiten dela urtetik urtera: 

« De manière très concrète, en seize ans bientôt dix-sept, Laborantza Ganbara est devenue 

une référence sur les produits paysans, beaucoup de paysans. » 

« Voilà et aujourd'hui, la part des hors cadres familiaux qui s'installent en Pays Basque, la 

plus grosse part, les trois quarts des jeunes qui s'installent hors cadre familiaux en Pays 

Basque ou qui viennent avec des nouvelles productions vont faire leurs dossiers, vont le 

travailler ici, et ça c'est important. Ce qui veut dire qu'au bout de trente ans, le nombre de 

jeunes qu'on installe en Pays Basque ils se maintiennent toujours par rapport à d'autres 

régions, ici on est toujours grosso modo euh 90 personnes qui s'installent, pas tous eh, à 

Laborantza Ganbara bien évidemment mais grâce à la proportion des nouveaux arrivants, 

des nouveaux porteurs de projets, il se trouve que quelque part on cultive toujours le même 

nombre d'installation au Pays Basque depuis eh. Et là on a pour preuve, on a les écoles 

agricoles, ben elles ne désemplissent pas, on a trois écoles agricoles en Pays Basque, à un 

moment ils avaient eu la crainte, il y a encore dix quinze ans ils avaient une crainte parce 

que les effectifs baissaient. Ehbe là il y a un regain aujourd'hui c'est bon, les classes sont 

remplies alors qu'on a une école d'agriculture à Saint Palais, on en a une à Hasparren, une 

à Mauléon eta voilà eta Garazin voilà. Moi je pense que c'est cette dignité qu'on a, voilà. Et 

le monde agricole est toujours mal vu, en France la FNSEA quand elle s'exprime elle parle 

toujours agri-machine c'est un terme pour dire que les paysans qui sont mal vus, ici ça ne 

se traduit pas ni en français ni en basque, on est bien vu. On n'a pas ce sentiment d'être 

stigmatisé, d'être montré du doigt comme des pollueurs tout ça. » 

 

 

4.4.2. TALDEAREN PRAKTIKAK ETA HARREMANAK 

 

TALDEAREN BARNE HARREMANAK 

EHLGren praktika eta funtzionatzeko moduari dagokionez, bi maila desberdinetako 

ekarpenak jaso ditugu : batzar orokorreko eta elkartearen funtzionamendurako egiten 

diren jardueren inguruan, eta baita erabiltzaile indibidual moduan ere. 

Lehenengoaren ildotik, azpimarratu da EHLGk duen taldean, zeharlerroan, duen 

funtzionatzeko modua balio positibo bat dela. Alde horretatik, gogoetatzen zen bertan 

biltzen den norbanako bakoitzak, bere gaitasun eta ikuspegiaren arabera, ekarpen propioa 

egiteko espazio bat sentitzen duela proiektuan: 
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« Et ce qui est très intéressant c'est tout ce qui amène, on parlait de la vie associative, 

mais au-delà de la vie associative c'est l'esprit fédératif quoi et la fédération c'est 

transversal. On est habitué dans la culture française à l'organisation verticale, on attend 

que, qu'il y ait décision et compagnie tandis que la transversalité permet au citoyen de 

s'organiser et d'imaginer des réponses à leurs besoins. Et ce je pense la force de Laborantza 

Ganbara. » 

« C'est un échange de compétences en fait. C'est un échange de compétences, chacun à 

sa compétence, toi tu viens avec en tant que consommatrice et l'interAMAP et aussi à la 

formation par rapport à ces espaces test par exemple voilà et nous on a nos compétences 

à nous, elles sont limitées mais le peu qu'on ait, on l'apporte aussi et le fait qu'on mélange 

un peu de compétence un peu de tout le monde ça fait que quelque part un projet peut 

grandir, peut... » 

Biltzar orokorrak hiru hilean behin egiten dira. Saio horiek nola bizi direnaren inguruan 

gogoetatzen, partaide batek baloratzen zuen bere ohiko lanean jai hartzeko arrazoi 

nagusienetako bat izaten direla, eta lanegun bat adinako intentsitatearekin bizi dituela. 

Edozein kasutan, une eta gogoeta politak ere bizi izan dituzte Batzar Orokorretan, adibidez, 

guztien artean, langile, laborari eta sindikatu, langileen lan baldintzei buruz eztabaidatzeko 

aukera izatean. 

« Pour compléter sur la façon dont on vit, un truc un peu tout bête mais l'hiver je travaille 

avec quelqu'un, on est associés, donc j'ai mes jours où je travaille sur la ferme et il y a des 

jours où je suis libre, et quand je suis disponible en fait c'est surtout pour ici, un peu pour 

l’appellation Ossau iraty, et l'expression de mes gamins ou de ma compagne c'est: ah mais 

aujourd'hui tu travailles pas. Pour moi je travaille [irriak]. Je viens ici et pour moi ça fait 

partie de ma vie, c'est aussi du boulot. Et voilà des fois on sort de journées ici autant fatigué 

que si on était à la bergerie voir plus, parce que bon voilà, mais c'est marrant les réflexions 

des gens. “Ah oui tu travailles pas!” Ah oui en fin bon. C'est pour dire comment on le vit. 

Après moi ça fait partie intégrale de ma vie, le fait de venir partager et vivre ici quoi. » 

« À l'assemblée plénière on est aussi à certains moments aussi solidaires de la gestion de 

l'entreprise. Et donc on a aussi à un moment donné, eu à partager sur la question de la 

gestion des salariés, la question du temps de travail et là aussi c'était intéressant d'avoir 

des paysans, des pas paysans et comment les syndiqués, les pas syndiqués, fin des 

syndiqués travailleurs et des syndiqués en activité et c'était aussi intéressant ça, à vivre. 

Parce qu'on s'est sentis aussi responsables les uns que les autres d'avancer sur ça. » 

Antolaketa eta funtzionamendu orokorrari begirako Biltzar Orokorreko jarduerez gain, 

norbanako erabiltzaile moduan EHLGk eskaintzen dituen baliabideez egiten den erabilera 

praktikoa ere azpimarratu da. Norabide horretan, EHLGk nekazarientzat duen izaera 

praktikoa bereziki azpimarratu da, nekazariek EHLGrekin sortu duten loturaren ardatz 

nagusi moduan ikusten baita benetan baliagarri zaiela: 

«  A titre personnel, bon moi je vais juste prendre mon exemple actuellement parce qu'en 

fait les services de Laborantxa Ganbara, même en étant membre de, alors je l'ai déjà dit 

alors ça va faire bizarre, les services de Laborantxa Ganbara je ne m'en suis pas beaucoup 

servi, jusqu'à maintenant. […] Aujourd'hui je suis en phase d'association avec le fils qui va 

s'installer et la fille qui va s'installer plus tard aussi. Donc, on a le dossier installation, 

aujourd'hui faut faire un dossier installation, donc on a besoin de la personne qui s'occupe 

de l'installation, ensuite on a un projet de société, euh projet de société entre, avec les 

enfants, donc j'ai besoin du service de la juriste ici, en même temps que le projet y'avait, 

tout ça s'enclenche en fait, et le troisième service aujourd'hui où on en est c'est, la 

constitution des bâtiments, les bâtiments comment on va faire un bâtiment ça c'est un 

troisième service. Voilà là maintenant, après y'a d'autres services dont je me suis servis 

qui sont à part, mais je veux dire là concrètement, là j'ai vu pardon y'a une, du coup là je 

pioche dans pratiquement tous les services qu'il peut y avoir à Laborantza Ganbara. » 
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« Y'a des compléments. Moi je dirais que c'est aussi, un outil pour les paysans. Pour accéder 

à l'information et à la mise en œuvre des financements, des projets qui existent en matière 

d'activité agricole. Vous n’avez peut-être pas forcément accès avant à toutes ces 

informations donc, pour moi c'est aussi l'outil... » 

« Plus de la moitié paysanne du Pays Basque on les a vu à un moment donné passer ici 

pour des services, des choses pour tel boulot et cetera. » 

 

Horrez gain, nekazarien egunerokotasuneko kudeaketak egiteari begira egin ditzakeen 

ekarpenei gehitzen zaio gogoetatzeko eta gai batzuk lantzeko espazio gisa ere baliagarria 

zaiela. Izan ere, EHLGko kideen artean gaikako lanketak ere egin izan dituzte: 

« Ici souvent des fois on arrive, on a fait, bon maintenant avec le covid ça se faisait pas 

mais des soirées sur des thèmes. Là on fait venir quelqu'un qui apporte un sujet, pas 

énormément ici mais quinze vingt, minimum des fois cinquante, euh des thèmes de 

discussion, voilà ça c'est, ça apporte. Pour moi y'a le côté pratique niveau paysan, mais 

aussi cet apport de réflexions de partager avec d'autres et d'avancer, pour moi c'est aussi 

important que le coté de tous les jours quoi. » 

 

Hala, EHLGren indargune moduan azpimarratu da bertan dauden kideei benetako ekarpen 

praktikoa egiten diela beren bizitzetan, dela eskaintzen dituen zerbitzuen bidez, gogoetak 

egiteko eskaintzen dituen espazioen bidez edota sinesten duten proiektu batean, norbere 

gaitasunetatik eta ekarpena egin ahal izateak sortzen dien asebetetzearen bidez. 

« Je rejoins l'idée d'un projet de société, euh dans la mise en pratique concrète, et la vie 

associative permet justement ça, c'est que là où les choses ne sont pas créées on s'autorise 

à créer plutôt que d'attendre. Parce qu'on est des citoyens, et ce que je retrouve c'est 

effectivement c'est l'ouverture et cette capacité de... Anticiper les mutations, mais 

concrètement quoi. Et l'ouverture au-delà du corporatisme, et au-delà de l'affrontement 

parce que dans la culture française, ce qui est encré c'est la concurrence, c'est 

l'affrontement, ce qui n'empêche pas du tout les confrontations mais moi je retrouve dans 

Laborantza Ganbara cette pratique concrète de cet outil, avec ses plus ses moins, mais 

concret, du terrain. » 

 

Era berean, lanketa hori modu integralean gizarte osoarekin egin nahia oso lotuta dago 

sortu nahi duen eta bultzatzen duen komunitatearen ikuspegiarekin: 

« Moi je dirais jusqu'à dire que c'est un projet de société. Dans lequel les paysans ont un 

rôle majeur mais il ne se fait pas tout seul, il se fait avec les gens qui s'occupent de 

l'environnement, les consommateurs, parce qu'on a cette vision-là de ce type d'agriculture. 

Et c'est dans cette place là que, qu'on se situe, et c'est un projet qu'on a défini dès le départ 

comme ça quoi. Et qu'on a créé l'association en faisant qu'il y est des paysans et d’autres 

autour pour qu'on réfléchisse ensemble, à ce type d’agriculture à développer. » 

« Je crois que le fondement c'est la position politique de ELB, de la confédération paysanne 

qui dit: nous on n’est pas un syndicat que de paysans qui nous regardons entre nous, c'est 

la position de la FNSEA ça, qui est corporatiste. L'ELB dit on est 7%, les paysans sont à peu 

près 7% de la population active en Pays Basque nord, c'est que 93% des gens ne sont pas 

du tout paysan, il faut qu'ils soient autour de la table avec nous, pour qu'on discute, qu'est-

ce que vous voulez manger, qu'est-ce qu'il faut qu'on produise et comment on règle tous 

les problèmes qu'il y a là, parce que y'en a un paquet de problèmes, donc comment on les 

règles hein. Et ça c'est un fondement, alors c'est la théorie au départ, mais ELB la 

confédération paysanne disait donc: comment je mets en pratique cette chose-là.  
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Proiektua babestu eta parte hartzen duen komunitate zabalago horretan Ipar eta Hego 

Euskal Herriko herritarrek dute lekua, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroarekin 

harreman historiko garrantzitsua izan baitu EHLGk (eta, gaur egun ere, “lagunen” figuran 

jasotzen da). 

“Gizona 1 : En fin de compte d'une manière pragmatique Laborantza Ganbara n'aurait pas 

existé s'il n'y avait pas eu la solidarité des frères, des sœurs du sud. 

Gizona 2: Dans les locaux que nous utilisons ici, faut quand même se dire que c'est les 

travailleurs de Gipuzkoa de Biscaye, euh peut être de Navarre qui ont financé l'achat de ces 

locaux. 

Gizona 3: Et ceux d'Alaba aussi. [irri egiten dute] 

Gizona 2: Oui aussi, bien sûr. 

Gizona 1: Ça s'appelle l'argent étranger. [Irri egiten dute]” 

 

Gizarte orokorraren eta EHLGren arteko harremanean, urteroko mugarri garrantzitsu 

moduan baloratzen da egiten den Lurrama ekimena, laborariek egiten duten ekoizpena 

erakusteko azoka irekia. Egiten hasi zenetik indartsu mantentzen den ekimen moduan 

ikusten da, laborariez gain herritar eta bolondres ugari aktibatzen dituena, eta EHLGren 

jarduerari indarra eman diona eta erreferentzialtasuna gizartean: 

“On a, depuis longtemps on est convaincus que si on veut faire avancer l'agriculture 

paysanne ça ne peut pas être qu'une histoire de paysans, parce que dans le milieu paysan 

on est globalement hein, pas ici au Pays Basque eh, mais plutôt minoritaires et qui se on 

veut faire avancer au niveau de la société, il faut que ce soit partagé par d'autres, les 

consommateurs, les citoyens qui ont une sensibilité et ça il fallait vraiment le, et aller c'était 

un événement en dehors de tout ce qui est folklorique, […]. Euh l'idée c'était vraiment 

d'aller au-devant des gens qui ont, ben quelque part au niveau de la société, c'est à dire 

en tant que citadin, un peu éloigné des problématiques agricoles, pour bien leur faire sentir 

le rôle des paysans dans la société et que les choses soient partagées et vécues, donc en 

une période creuse, mois de Novembre, où il se passe rien euh voilà et là on a créé un 

événement. Enfin la première année c'était extraordinaire, c'est à dire que pendant un mois 

on ne parlait que de ça, y'a eu l'événement et pendant un mois après on en parlait, les 

autres étaient inexistants et toutes les médias étaient sur nous.”  

“L’événement Lurrama. Les trois jours qui sont les vitrines, qui se veut être la vitrine de 

l'agriculture paysanne où on peut tomber sur un week-end important et où on entre 

guillemets on attire les mouches, on fait beaucoup de pub pour faire de la pédagogie, on 

invite toute la population à venir là, pour échanger sur des sujets, sur consommer des 

produits, passer un bon moment convivial, on fait venir des gens d'ailleurs qui partagent 

un peu les mêmes choses que nous, on a un thème, un sujet avec une personnalité, un 

parrain qui amène les idées, qui élève un peu les débat et cetera. Et ça on le fait partager, 

et depuis le début ça a toujours eu du succès, on aurait pu croire qu'au bout de quelque 

temps ça retombe mais non au contraire. Ça se développe bien et là on a vraiment mis, 

parce que c'est pas que les paysans qui pouvaient, nous on a notre boulot, quelques uns 

avaient des animaux, d'autre venait faire un truc ou autre mais heureusement il y a eu 

plein de gens bénévole pour organiser, ce gros événement et que ce soit quelque chose de 

très partagé, alors il y a aussi coté inauguration, un peu officiel, et cetera.” 

 

Aurreko puntuetan adierazi eta bere jardunean antzematen den babes sozial hori 

funtsezkotzat jo da EHLGren jarduera aurrera eraman izateko eta proiektuaren 

legitimitateari begira. 
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“Il y a eu plein, il y a eu des projets qui ont étés mis en place, il y a eu des structures qui 

ont été mises en place et qui existent, toujours, qui ont été portées, initiées par les paysans 

et que Laborantza Ganbara en termes d'outils est venu aussi combler, quelques, hum un 

besoin qui n'était pas satisfait par une organisation. Mais il ne faudrait pas croire que y'a 

que le syndicat et Laborantza Ganbara. Il y a toute l'activité de la production fermière, du 

travail en collectif, a été développé par d'autres structures mais par des gens qui étaient, 

qui faisaient partie de la même philosophie politique, puisqu'ils faisaient partie du même 

syndicat à l'origine. Ça c'est important parce que, c'est ce qui donne aussi sa légitimité à 

Laborantza Ganbara. Tout seul Laborantza Ganbara ne peut pas vivre, enfin ne peut pas 

mettre en place le projet, un projet politique sur le territoire.” 

 

TALDEAREN KANPO-HARREMANAK 

EHLGko kideek azpimarratzen duten beste ideia bat eremu ezberdinetan diharduten talde 

eta eragileen arteko elkartrukearen garrantzia da, elkarrengandik asko ikasteko aukera 

dagoela baloratuta. Hain zuzen ere, EHLGko Batzar Orokorraren osaeratik bertatik hasita, 

taldeak bere mugetatik harago beste talde eta eragile batzuekin harreman estua duela argi 

gelditzen da. Hala adierazten zuen ingurumenaren defentsan diharduen elkarte bateko 

kideak: 

« On a adhéré à l'invitation de Laborantza Ganbara, parce que justement nous pensons que 

les choses sont souvent liées quoi, l'agriculture, l'alimentation, l'environnement, en fait 

c'est des complémentarités donc. Et je pense que, l'idée force de Laborantza Ganbara c’était 

justement de sortir du corporatisme. Et d'associer et d'allier des énergies pour l'agriculture 

qui vit, enfin qui serve l'alimentation et un territoire. Voilà, et y'a toujours un plaisir, c'est 

toujours un plaisir de partager et d'apprendre beaucoup de choses quoi. Que en fait, l'avenir 

d'un pays c'est, c'est l'interrelation quoi. » 

 

Pentsaera eta balio batzuk konpartitzen dituzten proiektuen arteko sinergiak sortu eta 

modu nahiko naturalean garatzen direla baloratzen da, eta gisa horretan EHLGk beste 

eragile batzuekin harremana duela: 

« Ce projet d'intervention il est clair et il est écrit, il est porté il est revendiqué, et que 

aujourd'hui euh la partie agricole se développe, mais à côté de ça il y a d'autres structures 

qui se développent aussi et qui répondent à l'idée euh du projet abertzale et en fait ça fait 

comme un engrenage, euh quand pour les derniers exemples, quand Bizi se met en place, 

quand sa fondation arrive à Bayonne au Pays Basque et que Bizi après se met en place. Y'a 

tout de suite y'a des synergies parce que les gens se connaissaient là-bas et donc le projet 

Bizi hop il vient aussi dans le projet de Laborantza Ganbara, euh dans le CADE il y avait 

des gens qui étaient aussi issus de cette pensée là abertzale, et donc du coup c'est aussi 

les uns et les autres, c'est pas que les paysans qui sont allés chercher, c'est aussi les autres 

qui voient que y'a moyen d’emboîter et de faire un moteur qui va avoir plus de force en 

faisant tourner tous les engrenages ensemble, moi c'est ce que je ressens par rapport à la 

dynamique. » 

 

EHLGren esperientzia nahikotxo markatu duen ezaugarri bat “bestea”-rena edo 

kontrakotasunean kokatutako agenteekin izandako harremana da. Norabide horretan, 

bereziki FNSEA sindikatua aipatzen da. Alternatiba moduan edo beste proiektu bat 

garatzeko sortu zen EHLG, baina bere ibilbidean zehar FNSEAren aldetik indarra kentzeko 

saiakerak izan dira. Hala eta guztiz ere, saiakera horiek kontrako efektua izan dutela eta 

EHLGren proiektua indartzeko balio izan dutela baloratzen da: 
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« Gizona1 : Il faut dire aussi, alors vous le savez certainement, l'état a voulu détruire 

Laborantza Ganbara. Euh en fait avec le recul on peut se dire qu'il nous a beaucoup aidé 

l'état, à nous faire connaître, à nous renforcer, euh. 

Gizona 2: A ressouder hein [irri eginez]. 

Gizona 1: A ressouder enfin, à fédérer. 

Gizona 2: A souder et à fédérer les gens parce qu'à vouloir nous détruire, tout le monde 

s'est dit: ben non, il faut soutenir au contraire. » 

« Il y a eu quand même des batailles syndicales, il y a eu beaucoup de batailles syndicales 

autour du lait de brebis ou des transgéniques ou des quotas de vaches laitières tout ça. ELB 

était parti pour, dès le départ, on est parti sur une base de 30%. Au fur et à mesure des 

batailles qui ont étés menées au stock des quotas laitiers tout ça, six ans après, tous les 

six ans, on a des élections professionnelles ou il y a une confrontation, je pense qu'il y a 

cette confrontation-là. Eh on aime bien aussi [irriak] cette confrontation, et, euh les six ans 

après donc, je ne sais pas exactement dans les 83 plus 6, en 89. En 89 y'a eu les secondes 

élections syndicales on est montés autour de 42%, six ans après il y a des nouveaux 

problèmes de brebis, des grosses batailles, la fédé la FNSEA n'a pas trop, nous a pas... 

Nous poussait pas dans un sens, on est montés à 47% et au fur et à mesure enfaite qu'on 

montait en score, nous, à Laborantza enfin pas à Laborantza Ganbara, ELB demandait un 

poste, des postes des délégations à la chambre de Pau et qui ont étés systématiquement 

refusés. Ils ont toujours étés refusés, plus ils nous refusaient plus ou se disait mais enfin 

on a plus rien à faire là-bas, il faut qu'on se construise ici. Et en 1995 ça était un peu, c'est 

là que ça a été un peu le tournant. Le tournant c'est que on s'est présenté carrément avec 

la tête de liste, c'était le thème, c'était pour une chambre d'agriculture en Pays Basque. Et 

avec ce thème-là, hein euh lema horrekin, avec ce slogan, on a remporté la majorité, on 

est venu à 51 virgule quelque chose et on a mis la FNSEA derrière. Et là c'est vraiment, on 

est partis pour un projet politique mais c'était 1995 a été le tournant de, vraiment le grand 

tournant. Au fur et à mesure, eux ils étaient toujours aussi bêtes, ils ont toujours essayé 

de, ils ont essayé de construire ensuite des contre feux tout ça, en créant une structure qui 

s'appelait, le SUAT, société territoriale du Pays Basque qui était un annexe de la chambre 

d'agriculture de Pau, ils l'ont créé à Saint Palais avec des trucs mais euh sans aucune 

compétence, c'était juste, c'était, y'avait pas de politique décidée par rapport à l'agriculture 

du Pays Basque. C'était vraiment, ouais c'était pareil c'était, en fait y'avait rien derrière 

c'était truc, du coup ce SUAT a disparu et voilà. » 

 

Baloratzen da EHLGk historikoki egon den eskaera bati eratzun diola. Zentzu horretan, 

zegoenaren “alternatiba” moduan sortu bazen ere, gaur egun egoerak neurri handi batean 

buelta eman duela eta herritarrei benetan balio dien proiektu errotu bat eskaintzen duen 

eragilea dela baloratzen dute: 

« Pour répondre, la question c'était: est-ce qu'on est en réaction ? C'est ça la question. Moi 

je crois qu'on a un projet, y'a un projet, on bosse pour quelque chose et après quand 

l'adversaire est bête, pour pas dire con, ça peut nous renforcer. […] Et donc moi je crois 

que quand en face l'adversaire est bête dans le sens, aucune intelligence stratégique hein, 

c'est de ça que je parle, euh du coup ça nous a permis, enfin ça a permis à tout ce qu'on 

est en train de dire, de faire des choix et d'avancer vite peut être, fin plus vite en étant très 

patient, au bout d'un moment de se dire: terminer maintenant on passe à autre chose. Et 

la chambre est en réaction par rapport à nous. Quand Laborantza Ganbara naît, on a dit la 

publicité qu'ils font partout, quand Laborantza Ganbara fait Lurrama, l'année suivante ils 

font la ferme en ville, qui est une fumisterie extraordinaire, avec un argent, enfin un budget 

énorme, énorme, énorme, la ferme en ville a disparu, ils en ont fait deux ou trois, Lurrama 

existe toujours. Et on peut vous faire un listing de choses qu'on a démarré, de choses très 

concrètes, de très techniques, chez les paysans; où quelques mois voir années plus tard la 

chambre propose autre chose voire la même chose, en réaction. Mais c'est des réactions 
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beaucoup de façade, fin la FNSEA, je les traite de cons, parce que ça me fait plaisir mais ils 

ne sont pas tous idiots non plus, ils savent très bien que, le comment dire, l'argument 

sociétale elle bouge. Mais ils y répondent avec du baratin, avec du green washing, avec les 

mots, mais dans la réalité on les voit pas bouger. Dans ce sens-là ils sont vraiment dans la 

réaction. » 

« Et une des forces de Laborantxa Ganbara, c'est de faire que à travers les services de 

proximité qu'on propose, finalement y'a des paysans qui sont encartés à la fédé et qui 

viennent quand même aussi pour tel ou tel truc quoi. […] C'est des guerres idéologiques et 

autres, les gens par le pragmatisme ils les déplacent et ils vont là où en fait on apporte le 

service aussi quoi, et ça ça fait avancer. » 

 

Aurrera begira ere positibo baloratzen da parez pare bestelako planteamendu bat 

proposatzen duen eragile bat edukitzea. Izan ere, ideien eta proposamenen konfrontazioari 

balio positibo eta eraikitzailea ikusten diote, eta arduraz begiratzen diote instituzionalizazio 

eta hegemonizazioak ekar ditzaketen ondorioei epe luzera begira. 

« Je voudrais juste revenir sur l'histoire de la confrontation, refusé, on ne refuse pas la 

confrontation. Je pense que la confrontation quand on est, je veux dire imaginons ELB 

syndicat unique en Pays Basque. [Beste pertsona batek gehitzen du : Ça serait triste.] Ça 

serait triste, et on aurait peut-être pas crée Laborantxa Ganbara. Non, non mais ça c'est 

clair, et le fait qu'on les ait en face, et même à la limite on est là, eh beh ça nous booste à 

être meilleur que les autres. […] La confrontation elle est, pour moi elle n’est pas négative. 

Quand on rentre dans l’institutionnalisation d'un truc, ben moi j'ai l'impression que tout 

s'endort et moi j'aurais, je ne sais pas mais même Laborantxa Ganbara deviendrait la 

chambre de l'agriculture officielle du Pays Basque reconnu par l'état et tout ça. Ni beldurra, 

enfin ça me, moi ça me fait peur. » 

« Moi ça me tient vraiment à cœur, l'histoire de la confrontation. Moi je, c'est sain, à la 

limite, il y aurait une confrontation avec la chambre de l'agriculture ça serait sain, positif. 

Par contre ce qui est négatif c'est l'affrontement, notre culture française, c'est 

l'affrontement. […] La confrontation elle est saine, idée contre idée, valeur contre valeur. 

[Beste pertsona batek gehitzen du : La dispute, la vrai dispute.] A la limite ça peut aboutir 

au conflit, mais le conflit peut être bénéfique s’il est sur des bases claires. Et les bases 

claires c'est la confrontation des idées, c'est la démocratie en fait, et en fin de compte avec 

la chambre de l'agriculture, ce qui serait sein est démocratique c'est qu'il y est une 

représentation proportionnelle. […] Ce qui serait intéressant, s'ils étaient à même, c'était 

de discuter d'égal à égal. Transversal, au nom de quoi ils doivent nous imposer une vision 

de l'agriculture dans les Pyrénees-Alantiques, au nom de quoi, au nom de quel démocratie 

? Mais le système français il est comme ça, il est vertical, il est anti démocratique. » 

 

 

4.4.3. TALDEAREN KOHESIO DISKURTSOAK 

Saioko partaideen aburuz, dagoeneko esan den moduan, gizarte mailan babes bat dauka 

EHLGk Ipar Euskal Herrian. Legitimitate hori bere sorreratik nabaritzen duten ezaugarri 

bat da. Gizartearen oinarria edo berme sozial esanguratsua hasiera-hasieratik duen 

proiektua izatea azaltzeko, hiru argudio edo funts antzematen dira: aurretik existitzen zen 

gizarteko behar bati erantzuten diola, sorreran egin zen aurrelana eta auzolanerako eta 

proiektuak kolektiboki aurrera ateratzeko zegoen ohitura gizartean. 

Lehenengo eta behin, Ipar Euskal Herrian lurralde moduan egon den eskaera historiko 

batekin oso bat egina ikusten da: 
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« Tout ça se fait au Pays Basque nord, qui depuis très longtemps, depuis deux siècles, 

revendique une espèce d’institutionnalisation sur ce territoire-là. Alors pourquoi je dis deux 

siècles, à l'époque y'a un roi qui s'est fait tuer par des révolutionnaire tout ça [Batzuk irriz 

ari dira], y'avait déjà à l'époque des gens qui disait non mais nous on est des républicains 

français mais on veut un département, les basques hein. Et c'est dans ce contexte-là qui 

est très long, qui est devenu très, très transversale dans la vie politique socio-économique 

du Pays Basque nord hein, il y a eu cette revendication très forte, portée sur cette dernière 

décennie par Batera par exemple. Et c'est dans ce contexte là qu'il y a, ce qui a été dit, ce 

projet d'agriculture paysanne et cetera qui vient et avec un syndicat qui a eu l'ouverture 

d'expliquer au non-paysans c'est quoi notre projet, c'est quoi l'importance de la production 

agricole, de ce qu'on veut manger, comment on doit faire pour tout ça. » 

« Et le plus qu'a apporté Laborantxa Ganbara c'est un peu la vision un peu globale, et en 

alliant les deux objectifs, y'avait la volonté de faire reconnaître sur le territoire du Pays 

Basque, plus globalement, la reconnaissance institutionnelle de ce territoire et puis le 

développement de l'agriculture paysanne. Les deux choses mais de façon globale et en 

posant le problème de façon très politique, les autres répondaient à des problèmes practico-

pratique mais sans forcément oser s'attaquer à une revendication politique quoi. » 

 

Era berean, EHLG sortzen hasterakoan aurre-lanketa egin zen gizarteko beste hainbat 

sektoreren aldeko jarrera bilatzeko: 

« Avant de créer l'association avec cette revendication de chambre d'agriculture pour le 

Pays Basque, y'avait eu justement toute une campagne de sensibilisation auprès des 

différents maires, parce que bon on sait que dans l'état Français les élus ça a eu du poids 

et donc on avait eu 110 maires sur les 150 communes, qui étaient d'accord sur le fait de 

dire qu'il fallait une chambre d'agriculture pour le Pays Basque. En effet, il y avait eu toute 

une caravane qui était partie de Larrau et qui avait circulé par tout le Pays Basque par 

Bayonne et autre, donc c'est à dire voilà ça s'est fait mais ça s'est construit petit à petit 

avec sensibilisation. » 

« Des solidarités, des complicités et qui ne se sont pas faites comme on le voit en fin de 

saison, dans d'autre endroit, la télé, puis on signe un papier avec du vent derrière, non. Il 

n'y aucune publicité sur ça, il y a eu un travail de fond, ELB avec la capacité de faire. Et 

quand, en 2004, ELB considère, on a assez de force pour faire un ultimatum à l'état en 

disant qu'il nous fait une chambre d'agriculture en Pays Basque et sinon on va le faire, euh 

la force elle était au niveau d'ELB syndicalement, au niveau des paysan mais aussi, d'avoir 

l'assurance qu’on n’est pas tout seul, il y aura tous les autres. » 

 

Baina, aldi berean, adierazten da Iparraldeko gizartean proiektuak modu kolektiboan 

ateratzeko eta auzolanerako zegoen ohiturak ere ahalbidetu zuela proiektuaren 

hazkundea: 

« Dans le contexte Iparralde, on s'est beaucoup appuyés, et servis à la fois dans la façon 

dont ça s’est développé et après par les réseaux sur le développement et la prise en charge 

concernant l'enseignement de la langue, à travers les ikastola et tout ce moment-là. A 

travers les korrika et cetera, enfin, le fait de faire des choses auxquelles les gens 

participent, tout ça ce n’est pas venu tout seul de Laborantxa Ganbara, y'a eu tout un 

historique qui pratique des choses. Et c'est vrai qu'à un moment au niveau agricole on s'est 

dit mais on peut plus rien faire dans ce qui est en place et tout, faut qu'on se fasse nous-

même et on s'est inspiré beaucoup de la démarche de la constitution des ikastola, c'est 

évident et tout le réseau des gens qui étaient déjà paysans parents et cetera. Voilà ça fait 

un chantier de plus mais sur la méthodologie et autre le fait de faire participer les gens à 

construire, euh c'est dans le prolongement quoi, y'a eu la langue d'abord, les radios libres, 

indépendant qui se développaient ici au Pays Basque, tout ça était le ciment premier, ça 

été le fait de parler le basque et après à un niveau de l'agriculture aussi on s'est rendu 
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compte qu'on avait une façon de faire l’agriculture un petit peu différente, enfin surtout le 

moderne qu'on voulait pas suivre. Et faut dénoncer, mais que dénoncer ça suffisait pas, de 

faire des actions et autre, il fallait aussi construire et donc sortir un petit peu de l'actualité 

récente et autre et travailler à notre rythme à développer des chantiers et des choses et 

s'inspirer de cette façon de faire, et que ce soit partagé, ça a beaucoup servi. » 

 

Hasierako unean eragin zuten hiru faktore horiei, gerora, proiektuaren beraren bestelako 

ezaugarri batzuk ere batzen zaizkie gizartean errotzea lortu duen egitasmoa izatea 

azaltzeko. Lehenengo eta behin, bere izaera praktikoa eta erreala azpimarratu da, hau da, 

zerbait konkreturako balio duela argi ikustea: 

« On n’est pas dans le baratin, je veux dire qu'on est dans le concret, dans la réalisation 

de choses et on est perçus par le bon paysan, eux les paysans sont des gens concrets. » 

 

Bigarren, herritarrek parte har dezaketela eta kide direlako sentimendua sortu dutela 

baloratzen da: 

« Moi je pense que c'est la composition même de Laborantza Ganbara, le fait d'avoir créé 

des liens avec la société, avec les consommateurs et tout ça. Moi je pense que la base elle 

est là. C'est ça qui nous différencie de la chambre de Pau, y'a pas de collège environnement 

ou de collège pour les consommateurs à la chambre d'agriculture de Pau. Ici par contre ça 

a été fait, un projet vraiment qui est amené par la population, par la société. » 

« Et puis ce n'est pas qu'un projet rhétorique, c'est qu'il est construit à travers ces 

événements, les gens peuvent apporter un coup de main et sortir partie prenante. » 

 

Norabide horretan, ñabardura bat gehitu zaio jendeak parte hartzeak izan dituen izaera 

desberdinen inguruan. Hain justu, iritsi berriei harrera egiteko mekanismo edo espazio bat 

gehiago moduan ere balio izan duela adierazi da. Hala erakusten du duela pare bat urte 

bizitako esperientziak, non Euskal Herrira iritsitako migratzaileen harrera eta elkarlanerako 

espazio izan zen: 

 « Pour par exemple, sur l'accueil, y'a eu un accueil massif de migrants il y a deux ans, au 

Pays Basque, et dans les groupes qui étaient chargés de l'accueil à un moment donné, on 

s'est dit ça serait bien que, on puisse faire vivre ces jeunes, une partie de l'année sur des 

expériences dans les fermes. Et donc de fait, à EHLG, Laborantza Ganbara, mais aussi 

d'autres petites associations dont on parlait tout à l'heure, on est allé vers eux mais 

normalement. C'était naturel, naturellement, et on a dit voilà : nous on porte ça à cette 

endroit, est ce que vous êtes capables de toujours, dans l'engrenage, d'apporter quelque 

chose ? » 

 

Azkenik, gizarte mailan eragiten duen hirugarren faktore moduan, susmoa adierazi da gaur 

egun errazagoa dela jendea ELBra gerturatzea duela urte batzuk baino. Izan ere, abertzale 

izaeraren inguruan zeuden erresistentziak eta iritziak pisua galtzen joan dira eta, hala, 

gaur egun arrazoi praktikoek pisu handiagoa hartu dute. 

« Être membre d'ELB dans les années 80, 90, ça voulait dire beaucoup de choses 

notamment politiquement. C'est se mettre une étiquette que certains n'avaient pas envie 

de mettre, même s'ils étaient d'accord avec le projet, y'a des gens qui étaient d'accord avec 

le projet d'ELB mais ce coller l'étiquette abertzale, voilà c'est, en gros c'est, dans nos 

villages c'est quand même, ce n’était pas facile à porter. Maintenant ça s'est, comment 

dirais-je, démocratisé partout, des abertzale y'en a partout, fin voilà y'a pas que les 

abertzale, y'a de tout. […] Avant on avait un mot pour dire abertzale, on disait enbata 

zikina, c'était, bon vous ne connaissez pas mais, l'ancienne génération c'était des enbatas, 
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c'était un mouvement politique et puis zikina, les sales enbatas c'était ce qualificatif qui 

traînait voilà. Mais c'était mal vu, c'était comme, dans le temps, à l'époque c'était une secte, 

je sais pas comment, je sais pas comment définir, c'était tellement agressif, négatif, c'était, 

mais n'empêche que pour beaucoup de gens, cela quand même, venir voter là, déjà mettre 

le premier pied sur la marche, je peux vous dire que avant de faire ça, ça tournait dans la 

nuit: est-ce que je dois y aller, est ce que je dois pas y aller ? Pour beaucoup de gens, je 

pense que maintenant les gens ils vont plus facilement mais au départ je pense que ça a 

été quand même très-très-très dur de franchir la première marche ici. Et maintenant, ça 

veut pas dire qu'ils sont, ça veut pas dire qu'ils viennent pour conviction, mais ils viennent 

beaucoup par intérêt aussi, sincèrement je pense que y'a un moment Laborantza Ganbara 

apporte un service que les autres n'ont pas mais pourquoi pas aller les voir. Et c'est pareil 

avec l'ELB, et ça c'est pareil. » 

 

Orain arte aipatu direnak gizartean orokorrean EHLG babesa duen proiektu bat izatea 

azaltzen duten faktore eta ezaugarriak dira. Aldagai horiei, baina, batzordearen kide diren 

solaskideen kasuan bestelako aldagai batzuk gehitzen zaizkie. Bi argudio gehitu dira 

solaskide diren pertsonen aldetik berentzat esanguratsua den proiektu bat izatera iristeko: 

aliatuak bilatzea eta ideiak garatzea. 

Lehenengo puntuari helduz, solasaldian parte hartu duten kideek adierazi dute EHLGk 

eskaintzen diela espazio bat beste pertsona batzuekin batera gauzak egin ahal izateko, 

aliatuak bilatzeko eta, hala, babesgune moduan eta “energia” eskuratzeko gune bezala 

irudikatzen dute: 

« Pour moi c'est un des composants de la politique, de ma politique personnelle, de mon 

projet politique personnel. Et donc, je vis, quand je viens ici, je viens pour me ressourcer, 

je viens chercher de l'énergie, je viens aussi pour trouver des alliés, pour faire d'autres 

choses. » 

 

Bigarren, beren ideiak eta interesak lasai adierazi eta garatzeko leku gisa ulertzen dute, 

eta era horretan norbera, norbere proiektuak eta norbere ideiak aberasteko espazio 

moduan. 

« C'est important pour moi que je suis membre d'une association qui a des envies, de 

pouvoir aussi venir ici pour dire: et si on faisait ça ensemble. De proposer. Par exemple 

euh, on a mis en place, avec d'autres aussi, mais aussi avec Laborantza Ganbara, du test 

d'activité, euh tester être entrepreneur en agriculture et nous au niveau des AMAPs on 

savait que ça existait ailleurs, et on voyait que ça n'existait pas ici, on avait envie, et on a 

trouvé ici une sécurité de parole et d'idées pour dire: et si on faisait ça. Alors, ça se fait pas 

tout le temps à l'assemblée plénière, des fois c'est à deux, on discute mais on sait que 

l'autre va aller porter chez lui, enfin va aller porter dans la structure ce qui moi me tient à 

cœur personnellement dans mon projet politique de vie. » 

« Je trouve là un endroit de synthèse, et on a l'a dit déjà, cette méthodologie de la 

coopération en refusant l'affrontement stérile, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne 

se confronte pas, c'est une chance pour ma cohérence personnelle, je pense que au-delà 

de la cohérence personnelle, si nous arrivons à cette cohérence collective par un projet de 

société, qui soit différent de ce qu'on connaît quoi. Alors, j'ai la chance aussi de faire partie 

d'autre association, et j'essaie de me nourrir de ces compétences et ça me pousse à 

m'intéresser à tout ce qui concerne la PAC, l'agriculture, euh au niveau information et 

compagnie, ça me pousse à agir et à partager. » 
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4.4.4. ETORKIZUNEKO ESPEKTATIBAK ETA PROIEKZIOAK.  

Etorkizunera begira, EHLGren inguruan dituzten aurreikuspen eta espektatiben artean hiru 

puntu daude azpimarratzeko: proiektua solidotzea, osatzen eta garatzen joatea sistema 

baten baitan, belaunaldi gazteak batzea eta lurraldetasunean zabaltzea. 

Lehenengo eta behin, Ipar Euskal Herri mailan eragile moduan bere lekua finkotzea, 

gehiago sakontzea eta segurtatzea garrantzitsua duela baloratzen da, eta hala gertatuko 

dela espero da: 

« Moi je pense que Laborantxa Ganbara en tant que structure devienne, elle l'est déjà, mais 

consolide sa place comme incontournable sur le territoire du Pays Basque en matière 

agricole, avec d'autres, pas tout seul voilà, et de plus en plus lié avec cette nouvelle 

institution qui est la CAPB. Parce que c'est au niveau local qu’entre nous ça serait le 

représentant un petit peu du milieu paysan à renforcer avec d'autres sur cette vision de 

l'agriculture paysanne. Euh à renforcer pour l'avenir comme étant incontournable à faire 

vivre, voilà, cette dynamique autour du rôle de l'agriculture, dans la société. » 

« Dans vingt ans je pense Laborantza Ganbara sera évidemment, et j'espère qu'on trouvera 

les moyens d'évolutions qu'il faudra pour être vraiment présent sur le terrain de manière 

plus forte qu'aujourd'hui et voilà le rêve c'est que demain l'agriculture paysanne soit la 

norme du Pays Basque nord, en Pays Basque sud y'a du boulot, et ailleurs hein. » 

 

Era berean, baina, proiektu gisa testuingurura egokitzeko birpentsatzen, osatzen eta 

moldatzen joatea garrantzitsua izango dela gehitzen da, bai EHLG eta baita landu nahi den 

nekazaritza eredua bera ere. Prozesu horretan, beste eragile eta agente batzuekin batera 

osatuko den sistema baten parte bilakatzea desira da: 

« Moi à concurrence de vingts ans, je pense que il y aura à redessiner toute l'armature de 

l'agriculture paysanne au niveau du Pays Basque. Parce qu'aujourd'hui il n'y a plein 

d'engrenages, plein de satellites, mais ça c'est un enjeu pour moi qui faut arriver à mettre 

en oeuvre. » 

« Je pense que dans vingt ans la structure existera encore, j'espère qu'elle aura toujours 

des imperfections. [irri egiten dute] Parce que ça voudra dira qu'il faudra toujours 

rechercher. Et tant mieux. Mon rêve, mon rêve ça serait que on arrive à prendre conscience 

les uns des autres, que on fait juste partie d'un système et qu'on est une petite partie du 

système, et d'avoir la force, l'envie d'aller discuter le maillon d'à côté dans cette perspective 

de faire vivre le système. » 

 

Horrekin guztiarekin batera, belaunaldi gazteak proiektura batzea funtsezko ezaugarri 

moduan ikusten da, eta aurrera begirako erronka moduan. Izan ere, historikoki EHLGren 

oinarrian izan diren dinamika sozialak belaunaldi gazteetan aldatzen ari ote diren 

susmatzen da: 

« Ce que je souhaite c'est que des jeunes, prennent la transmission se fasse, la transition 

va bientôt laisser, y'en a d'autres qui ont laissé, voilà la société aujourd'hui elle nous aide 

pas, aujourd'hui on sent que un désengagement, moi je sens ça un désengagement des 

jeunes, ils ne se prennent pas autant en main, je ne sais pas, dans le temps c'était peut-

être le contexte politique. […] Gazteak hartuko dute bidea. Laborantza Ganbarako bidera. 

Orai, kontsumitzaile dira, Laborantxa Ganbararen kontsumitzaile dira, xerbitzuen bidez, 

bainan hemengo bider politikoak beharko dute hartu eta hori dut nik nere arrangura. Ez 

bakarrik Laborantxa Ganbaran, denetan ikastoletan, denetan, hori. » 

 



 102 
EUSKAL HERRIKO KOHESIO DISKURTSOEN AZTERKETA 

IKERKETA KUALITATIBOA, 2021 

Azkenik, lurraldetasunaren aldetik, proiektua zabaltzeko desira adierazi da, Euskal Herri 

osoko eragina izateko helburua jarriz, EHLGren jarduera orokorrean edota ekintza zehatz 

batzuei dagokienez (Lurrama edota eskolekin lanketak, esaterako). 

“Moi je souhaiterais que Laborantza Ganbara devienne Laborantza Ganbara des septs 

provinces. “ 

“Et un des rêves, alors peut-être un peu moins fort que le tien. Déjà un premier pas qui 

m'a toujours taraudé mais bon ils m’ont toujours dit que j'étais fou. C'est de faire non pas 

un Lurrama que pour Iparralde mais un Lurrama des septs provinces au Ficoba, mais ils 

m'ont dit ouais de l'autre côté ça va être compliqué. Mais moi je verrai bien avec des 

pavillons par provinces et un énorme Lurrama. Pour moi il n’est pas utopique celui-là, il est 

réalisable.” 

“Moi j'aimerais bien qu'on soit sollicités chaque année pour participer à Lurrama fait par 

d'autres territoires. Ça voudrait dire que, enfin on sait qu’on n’est pas les seuls ceux qui 

sont là, mais que l'intensité de la force qu'il y a ici, de l'énergie qu'il y a ci, qui est vraiment 

très intense, ça on le sait aussi, qu'on en voit d'autres ailleurs avec cette énergie-là. Ça 

voudrait dire qu'on a quand même participé à exceller les choses.” 

“Et le rêve, on parlait toute à l'heure d'agroforesterie, c'est que j'ai un rêve, je l'estime 

comme ça, que les enfants de l'ikastola du Polo Beyris à Bayonne, avec l'école Jean Moulin 

où il y a ikas bi euh avec les enfants de l'ikastola Txantrea à Pampelune avec qui on a 

quelques démarches de jumelage. Il nous faudra quelqu'un de Gipuzkoa, et pourquoi pas 

de Biscaye, qu'on puisse planter des arbres par exemple à Bidarrai ou, et qu'on puisse 

passer une journée avec les enseignants, les enfants qui parleront basque et voilà, c'est le 

rêve.” 

 

 

4.4.5. EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA. SINTESIA 

 EHLG  

Ezaugarri 
ardatzak 

 
 

- Laborantza herrikoi eta iraunkorraren alde lan egitea, laborantza 

eta laborarien zainketan eta tokiko garapenaren alde 

- Kalitatezko elikadura sanoa ekoiztea 

- Laborariei laguntzea 

- Etorkizuneko baliabide naturalak eta baserri ingurumenak zaintzea 

Lekua - EHLGren bulegoa Ainiza Monjolosen (Nafarroa Beherea) 

- Ipar Euskal Herrian eragiten du  

- Etorkizunean Euskal Herri osora zabaltzea edo ekintzen bidez han 

ere eragitea desira 

Aktoreak - Lantalde teknikoa (egunerokotasuneko dinamika) 

- Biltzar orokorreko kideak (hiru hilean behin; eztabaidak eta 

erabakiak) 

- EHLGren lagunak, proiektua ekonomikoki babesten duten 

pertsonak, gizarte orokorra 

Jarduerak - Lurrama 

- Nekazarientzat zerbitzu , aholkularitza eta babes jarduerak 

- Biltzar orokorra hiru hilean behin, erabaki kolektiboaren prozesuak 

- Formakuntza eta eztabaida saioak 
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Harremanak - Zeharlerroan, ez hain modu horizontalean funtzionatzea 

- Biltzar Orokorra erabakigune nagusia da. Bertakoentzat, “energia” 

iturri eta aliatuak bilatzeko gune 

- Erabilgarritasun praktikoa indargune, nekazariek harremana 

bilatzen dute beren behar errealetatik abiatuta eta horiei 

erantzuteko 

- Nekazarietatik gaindi, gizarteko sektore eta herritar ugari 

inplikatzea bilatzen duen proiektua da, hainbat ekimenen bidez 

- Sintonian dauden beste eragile eta taldeekin harremana bilatzen 

da eta lantzen da, aberasgarria dela baloratuta 

- “Bestearen” figurak, kontrako agenteak ispilu eta akuilu 

Denboran 

bilakaera 

- Behar historiko bati erantzuteko sortua eta aurre-lanketa bat 

egina 

- Gaur egun legitimitate eta balio propioa du, benetan “eraginkorra” 

den proiektu gisa ulertzen da 

- Abertzaletasunaren inguruko aurreiritzi eta irudiek pisua galtzetik 

ere gaur egun errazagoa EHLGra gerturatzea arrazoi praktikoen 

zentzutik 

- Belaunaldi gazteak proiektura batzea etorkizuneko erronka 
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4.5. EUSKOA 
 

Hemen aurkezten diren diskurtsoak Euskoako kideekin egindako eztabaida-taldea 

bildutakoak dira. Saioa Euskoaren Baionako bilera gelan egin zen eta bertan 7 kidek parte 

hartu zuten.  

 

 

4.5.1. TALDEAREN DEKRIBAPENA 

“Euskal moneta osagarri, ekologiko eta solidarioak Eusko du izena”, esaldi horrekin hasten 

dira Euskoaren printzipio nagusiak4. Tokiko moneta hau 2013ko urtarrilaren 31n hasi zen, 

eta gaur egun Ipar Euskal Herri osoan funtzionatzen du. Euskal Moneta- Monnaye locale 

du Pays Basque elkarteak kudeatzen du Euskoa. 

Euskal Monetaren estatutuek zehazten duten moduan, Euskoak honako helburuak ditu: 

“ekonomia birtokiratu, euskararen erabilpena sustatu, praktika ekologikoak eta solidarioak 

bultzatu eta tokiko harreman sozialak indartu nahi ditu”5. 

 

KIDEEI BURUZKO DESKRIBAPENAK  

Eztabaida-taldean Euskal Monetako zazpi kide elkartu dira, batzuk Onespen Batzordekoak 

(Comité d’agrément) eta besteak Gidaritza Batzordekoak (Comité de Pilotage). Onespen 

Batzordeak zerbitzu emaileen kidetza eskaerak baieztatzen ditu ala ez eta ordainketak 

mugatzeko baimen bereziak aztertzen ditu. Hilean behin biltzen da, hilabeteko lehenengo 

astelehenean. Gidaritza Batzordeak elkartea kudeatzen du eta Biltzar nagusiko norabide 

eta erabakiak aplikatzen ditu; astean behin elkartzen da.6 Batzordeetan, eta saioan 

elkartutako pertsonetan, aniztasuna dago kidetzari dagokionez: batzuek elkarte baten 

ordezkari moduan parte hartzen dute, besteek zerbitzu emaile moduan eta besteek 

erabiltzaile moduan. 

Kidetzari edo ordezkaritzari dagokionez, aniztasuna dago saioan elkartutako pertsonen 

artean: batzuek elkarte baten ordezkari moduan parte hartzen dute, edo hala hasi izan 

dira, besteek zerbitzu emaile moduan eta besteek erabiltzaile moduan. 

« Je suis dans le Comité d'agrément au nom de l'association HEMEN, qui s'occupe du 

développement local. » 

« Je me suis devenu adhérent personnellement [...] et assez rapidement je suis venu aussi 

au Comité d'agrément. […] Je suis devenu adhérent à la premier assemblée générale et je 

suis dans le comité, je pense que c'était en avril 2013. Je suis passé au Comité d'agrément 

en tant qu'entreprise. » 

 

 

                                                            
4 https://www.euskalmoneta.org/funtzionamendu-arauak/?lang=eu 
5 https://www.euskalmoneta.org/statuts/?lang=eu 
6  
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Euskora iristeko jarraitu duten bideak ere izaera eta formatu desberdinak izan ditu. Batzuk 

harreman-sare pertsonaletatik iritsi dira, besteek hedabideen eskutik izan dute Euskoaren 

berri eta badaude bestelako foroetatik informatu direnak ere. Euskoak hainbat oinarri izaki, 

pertsona bakoitza interes-gune edo gai batek erakarri du (ekologismoak, ekonomia 

lokalak, euskarak…); eta behin proiektuaren parte izandakoan sendotu dute harremana 

beste baloreekin. 

« Moi je suis arrivé ici par connaissance. C'est à dire que c'était dans par des gens que je 

connaissais déjà par un milieu et que voilà… » 

« Je suis d'ici, de Bayonne. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui touchait l'économie 

local. Ça a toujours eu de quoi [?] à moi. Donc, quand j'ai vu l'annonce sur l'Eusko sortir 

dans la presse, je me suis dit: "Bah, quoi, ça va marcher". Les militants, les coopératifs, et 

pour moi c'était sûr qu'il fallait prendre ma part. » 

« Je suis arrivé dans le projet en 2012 pour préparer le lancement. En fait, c'est un copain 

qui m'a parlé du projet, quelqu'un qui était déjà dans l'équipe initial. » 

« J'ai toujours eu un sens écologique assez important. Donc, du coup, j'ai entendu parler 

du projet par Cinéma L'Atalante. Il y avait un film avec une conférence. » 

 

2013an sortu zenetik hazkunde esanguratsua izan du Euskoak. Sorreran 126.500 eusko 

inprimatu ziren; 2021eko udaberrirako, zortzi urte beranduago, 2,5 milioi eusko daude 

zirkulazioan.7 Elkarrizketatutako kideek ere azpimarratzen dute elkartearen hazkundea 

proiektuaren ezaugarrien artean. Hala, gaur egun partaideen artean motibazio 

desberdineko kolektiboak bereizten direla susmatzen dute; baina proiektuaren izaera eta 

filosofia berdin mantentzea lortu denez, proiektura jende anitzagoa batzea indargune 

moduan baloratzen dute. Hain justu, honakoa baita solaskideek duten Euskoaren 

ikuspegia: zenbat eta jende gehiagok parte hartu proiektuan, edozein dela ere beren 

motibazioa, hobe. 

« Je crois que l'association a agrandi beaucoup-beaucoup-beaucoup. Et elle a gardé la 

même ligne de conduite. […] Et l'esprit de piocher, entre guillemets, elle est toujours là à 

travers des gens qui étaient là depuis le début, qui était à l'origine du projet. Et ça c'est 

quelque chose d'important. » 

« Si on ferait une enquête sur tous les adhérents, je pense qu'il y aurait peut-être de la 

dilution par rapport au départ les premiers militants qui ont démarré le truc. Evidement 

qu’il y aura des raisons beaucoup plus volatiles aujourd'hui qu’au départ sur la masse. Mais 

ça n'empêche qu'ils adhérent quand-même au même projet et que le projet il n'a pas bougé 

de ce ligne, très peu. Donc, ça ce n'est pas une risque; au contraire. » 

 

 

 

 

 

                                                            
7 https://www.euskalmoneta.org/euskoa-zenbakitan/?lang=eu 
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4.5.2. TALDEAREN PRAKTIKAK ETA HARREMANAK 

 

TALDEAREN BARNE HARREMANAK 

Taldekideen eguneroko bizitza eta praktiketan Euskoak duen presentzia maila 

desberdinetan banatzen da. Lehenengo eta behin, geruza txikienean, Euskoaren dinamika 

barruko talde baten partaide izateak dakartzan jarduerak daude: bilerak eta, kasu 

batzuetan, bilera ondoreneko enkontru informalak. Aukera dagoenean, bilera ondoren 

denbora gehiago gelditzen dira taldekideak; tarte horien balioa azpimarratu dute taldea 

egiteko, solasaldi lasaiagoak edukitzeko eta baita Euskoaren proiektuaren inguruko 

lanketak eta hausnarketak egiten jarraitu ahal izateko ere. 

« Nous, le Comité d'agrément, on se réunit tous les premiers lundis du mois. Sauf août, 

mais on fait des réunions tous les... Plus, il y a l'ordre du jour qui est envoyé par mail, donc 

on regarde ou on le lit un peu avant. Et après, oui, donc ça ne prend pas énormément de 

temps. C'est deux heures par mois. » 

« Disant que là, ça fait un an et demi qu'on a pas du tout fonctionné dans les conditions 

qu'on connaissait avant. Mais, alors, peut-être avec le Comité d''agrément on ne le faisait 

pas beaucoup parce que c'est le lundi. [Une autre personne ajoute : C'est lundi et à une 

heure.] On fait une heure et demi ou comme ça de réunion et après on n'a pas trop 

l'habitude de boire une bière. Mais le Comité de pilotage c'était systématique [ils rigolent]. 

Et je pense que ça fait partie des choses qui me manquent aujourd'hui quoi. Et c'est pour 

ça aussi qu'on a besoin de nouveau de temps ensemble. Parce que ça fait très peu de temps 

qu'on refait des réunions au bureau et on se voit vraiment. C'est quand-même pas la même 

chose juste d'être dans la maison, de se connecter le temps de la réunion et puis à la fin 

de la réunion c'est fini, on est... [...] Tout ce qui se passe en dehors de la réunion, parce 

qu'après la réunion on parle un peu de la balade qu'on va faire à la montagne ce week-end, 

mais on revient très vite dans l'Eusko quand-même, et tout ce temps-là d'échange, il nous 

manque. Et il faut le faire. Pas seulement pour l'Eusko, mais il y a beaucoup de choses qui 

se passent dans ce temps informel qu'on a perdu pour l'instant. Et après, moi souvent je 

me couche en pensant à l'Eusko, je pense à l'Eusko sur la douche, je pense à l'Eusko dans 

la voiture... Mais c'est vrai qu’au Comité de pilotage c'est vraiment systématique. On 

pouvait faire deux heures de réunion et une heure, trois quarts d'heure - une heure off. Je 

disais toujours pour débriefer la réunion. Et, en fait, ça enrichi beaucoup le projet. » 

 

Egunerokotasunetik irteten diren eta zuzenean Euskoarekin lotuta dauden bestelako 

jarduera batzuek ere antolatu izan dituzte beren historian zehar, “komunitate” zantzua 

indartzen lagundu dutenak. Kasu horiek Euskoarekin lotutako egun bereziak izan dira: 

Eusko Poteoa eta Eusko Eguna. 

« Gizona 2 : Mais les Eusko Poteo, du coup, moi je suis sûr qu'il y a des gens qui ont 

programmé leur sorti ou reprogrammé leur sorti en fonction de la publicité. Alors, ça va pas 

être massive, […] mais ça c'est de choses qui quand-même permettent aussi, même si à 

l'Eusko Poteo on ne parle pas que de l'Eusko. Mais c'est vrai [...], forcement on y revient 

de temps en temps. Ça, là pour le coup j'aurais une idée de communauté mais oui. Quand 

on fait un Eusko Poteo il y a quand-même... Ça se voit quand on le fait à Bayonne. Quand 

on se déplace, etcetera, une animation musicale etcetera, même les gens qui sont autour 

ils voient bien qu'il se passe un truc, qu'il y a des gens qui se baladent entre eux, qui paient 

dans une monnaie bizarre, qui entre eux parlent en euskara... Donc, oui. Mais ça serait 

comme la plus que tu peux voir. Mais ça contribue quand-même à ça. 

Elkarrizketatzailea: Combien de fois est-ce que vous avez fait l'Eusko Poteo? 

Gizona 1: Les officiels deux ou trois je crois? 
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Gizona 2: Parce que ça... À une époque on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse deux par an, 

un vers le mois de juin et un plutôt vers la fin de l'année. Alors, je pense qu'on en ait fait 

à Bayonne au moins cinq. 

Gizona 1: Mais Eusko Eguna pareil. C'est une chose pour les intégrer dans notre 

panorama... 

Emakumea 1: Il y a des jours festifs, oui. Eusko Eguna. 

Gizona 1: La soirée j'ai quitté, je n'étais pas, mais j'imagine que c'est une façon de sortir 

de cadre des réunions, de sortir de l’AGE, du [...?] et de se voir. Même si l'excuse de se 

voir ça reste l'Eusko, mais du coup c'est un cadre plus festive, plus lasai, plus informel. » 

Euskoaren kasuan, sarritan azpimarratu zaigun ideia bat da bereziki jarduera praktikoan 

oinarrituta dagoen proiektua dela honakoa, egunerokotasunean eragin praktikoa duena. 

Hain justu, horretan kokatzen dute solaskideek proiektuaren indarra neurri handi batean. 

Moneta lokal bat erabiltzera begirako proiektua denez, egunerokotasuneko salerosketa 

ugaritan erabiltzen dute Euskoa: janaria erosterakoan, liburu-dendetan, zineman, 

jatetxeetan, tabernetan… Izaera praktiko eta konkretu hori proiektuarengan atxikimendua 

areagotzeko elementu zentral moduan aurkezten da, eta nahiz eta ohitura txiki batzuk 

aldatzeko esfortzua eskatu, aspektu positiboek gain hartzen dutela baloratzen da: 

« Une mise en pratique. Il y a de cohésion entre ce que tu penses, des idées, et tu les 

concrétises sur le terrain quoi. Parce qu'il n'y a plus concret que l'Eusko, quoi. Aller dans 

un magasin qui a l'Eusko, donc tu payes en Eusko, c'est un acte pratique, quotidien, c'est 

du concret. Il n'y a pas de décalage entre la théorie et la pratique, quoi. Tu mets en pratique 

l'idéologie, les idées de l'Eusko. C'est quotidien, c'est journalier, c'est local, c'est du 

quartier... [...] C'est une mise en pratique de tes idées personnelles. Sans chichis, sans 

fioritures quoi. » 

« Même si nous ont fait un travail pour essayer justement de le rendre le plus facile possible 

ce changement, mais empêche que, de façon très réductrice, ce n'est pas confortable 

forcement au départ quoi. C'est parce qu'on va aller changer ses habitudes. Mais bon, moi 

je trouve que entre la difficulté, entre guillaumes, de changer ses habitudes, et tout ce 

qu'on gagne en contrepartie, c'est évident que les bénéfices, tout ce qu'on a parlé, pour 

moi il n'y a pas de photo. » 

 

Are gehiago, hartutako ohitura praktiko horiek komunitatea indartzeko edo zaintzeko ere 

balio izan dutela baloratzen da une zehatz batzuetan (konfinamenduaren ondoren Euskoko 

entrepresak mantentzeko). 

« J'ai entendu aussi l'Eusko les a aidé à passer un cap. Alors, là on est passé par le 

confinement, on était tous à la maison etcetera, on a changé nos habitudes: on va moins 

au supermarché, etcetera, et certains se sont rendus compte qu'en fait que ça les a aidé à 

continuer dedans. Les habitudes ils avaient prises, s'il n'y avait pas eu la monnaie, peut-

être il sera repartis. Mais le fait d'avoir pris l'habitude de payer à l'Eusko dans certains 

endroits etcétéra, ça les a aidés. C'est minoritaire, mais ça se dit. » 

 

TALDEAREN KANPO-HARREMANAK 

Saioan parte hartu duten kideek azpimarratu dute Euskoaren proiektuak, hasiera batean, 

bere mugen gaindi gelditzen diren elementu batzuetara iristeko aukera eskaintzen dietela. 

Horien artean nabarmentzen da, batetik, monetak funtzionatzen duen lurralde osoarekin 

loturak eta harremanak eraikitzen laguntzen dietela; beren bizitzetan Iparraldearen 

zonalde geografikoa eraikitzen duen proiektu bat dela. 
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 « Moi, ce qui me plaît dans l'Eusko c'est que... Alors, il y a le côté monnaie complémentaire, 

mais ce qui me motive le plus c'est que c'est, franchement, maintenant, c'est qu'il est lié à 

un territoire. Le fait qu'il se soit lié à un territoire c'est la plus forte des motivations. Le 

territoire du Pays Basque, Iparralde. C'est aussi un moyen qui permet de donner cette 

dimension à des gens qui ne sont pas forcément attachés à ce territoire. Donc, ça les permet 

de faire un lien. » 

 « Emakumea 1: Dans le Comité d'agrément on décours, ça nous apporte beaucoup mieux 

connaître le territoire et tous les gens qui produisent... […] à mieux connaître ce qui nous 

entoure et on décours comme ça, au fil de toutes les entreprises, les associations qui 

demandent à adhérer. Pour nous, c'est intéressant [...] de mieux connaître ou on vit. 

Gizona 1: C'est l'appartenance au territoire, c'est la connaissance des fournisseurs et tout 

ça. » 

 

Lurraldetasuna eraikitzearekin oso lotuta agertu da sinbolo fisikoen gaia; hain justu, 

Euskoaren komunitateak elkar errekonozitzeko balio duten seinaletika fisiko bat baitu 

(enpresetako sinboloak, diru propioa, txartelak…). Horiei guztiei esker, kideek elkar 

identifikatzen dute. Horrez gain, bisitarien aldetik Iparraldearekin lotzen den sinbolo 

moduan ere ulertu izan da: 

« Par rapport à l'appartenance aussi, moi je travaille sur Biarritz. Donc, c'est un territoire 

assez vide de magasins acceptant l'Eusko. Quand je vais sur Bayonne et je vois les stickers 

sur les portes des magasins, je dis: "Ah, oui, là aussi, là aussi ils acceptent l'Eusko". Donc, 

la fierté d'appartenir à ce réseau-là, il y a aussi quand je viens, ou je rentre Anglet. Cette 

appartenance-là, elle est importante pour moi aussi. » 

« À l'office d'Espelette, le nombre d'un Eusko qu'on a distribué. Distribué ou vendu, je ne 

sais pas comment le dire. Parce que ça devenait le souvenir des vacances. "J'étais au Pays 

Basque avec sa monnaie", etcetera. Donc, ce n'est pas le but, mais ça participe un petit 

peu à donner une autre image aussi du Pays Basque qui se construit, qui se donne des 

moyens de s'organiser, etcetera. Ça c'est motivant. Participer à ça, c'est motivant. » 

 

Bigarren, leku horretan bizi diren pertsona norbanako eta enpresekin ere sortzen diren 

harremanak azpimarratzen dituzte. Izan ere, garrantzia berezia ematen diote proiektuari 

buruz hitz egiteari, bai proiektuko kide ez diren pertsonekin, sartzera animatzeko; eta baita 

Euskoaren erabiltzaile gisa izena emanda daudenekin ere.8 

« Et essayer aussi de discuter avec ce gens-là. Tous les fournisseurs. Puis, leur dire: "Est-

ce que vous utilisez, vous aussi, les Eusko pour acheter des produits etcetera, etcetera?". 

C'est essayer de faire la chasse. C'est très intéressant. [Et la réponse ?] Il n'y a pas mal 

qui disent: "Oui, j'aimerais beaucoup. Mais alors je ne sais pas comment le faire, j'aurais 

dû changer...". Mais c'est... Il faut aussi parler de ça, parce que c'est très-très important. 

Et essayer aussi d'avoir des autres fournisseurs qui peuvent travailler en boucle. Ça c'est 

difficile, c'est difficile mais il faut y penser. » 

« Ce qui m'a amené le plus c'est pouvoir ouvrir l'esprit aux gens. [...] Quelqu'un qui est 

contre, à un moment donné, en discutant et développant les arguments on arrive à le faire 

basculer. "Oui, je n'avais pas vu ça de ce côté-là". [...?] D'arriver à leur faire basculer et 

qu'il adhère de suite, parce qu'on a... Ça c'est valorisant. Ça je n'aurais pas pu l'avoir 

ailleurs je pense. » 

                                                            
8 Ildo honetatik, elkarrizketatuek praktika zehatzak garatu dituzte herritarrekin Euskoaren gaia 

mahaigaineratzeko: batek, esaterako, lagun-talde jakin batengana joan behar duenero Eusko batzuk poltsan 

eramaten ditu, norbaitek euroengatik aldatu nahi badizkio ere. 
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Hirugarren, elkartegintza eta mugimendu sozialekin lotutako eremua dago. Euskoa erabat 

beste proiektuekin lotuta ulertzen da. Hori argudiatzeko, bi norabidetan egin dira gogoetak. 

Lehenengo eta behin, azpimarratu da Euskoan parte aktibo hartzen duten pertsona ugarik 

beste talde edo mugimenduren batean ere parte hartzen duela, eta Euskoa beren 

militantzia osatzeko elementu garrantzitsu moduan ikusten dute: 

 « Je voulais insister sur le tissu associatif, parce qu’on s'appelle "monnaie 

complémentaire", c'est un terme un peu juridique, de la reconnaissance juridique de ce 

monnaie-là, mais ils sont complémentaires dans tous les sens du terme. Ça veut dire que 

moi je peux militer dans 18.000 autres choses à côté, je ne me suis pas impliqué tout de 

suite dans l'Eusko. […] Mais en fait que l'implication dans l'Eusko dans le Comité de pilotage 

c'est complètement complémentaire de ce que je peux faire à côté sur plein d'autres 

champs, soit la transition, un peu de social, un peu de développement du territoire etcétéra. 

Ça complète des engagements militants à côté. » 

« On est tous au moins de trois ou quatre associations hors de l'Eusko. Et ça c'est un débat 

très important, très important. Parce que dans des grandes associations il n'y a pas que de 

gens qui sont écologistes etcetera. Donc, il faut travailler. Et ça fait du bien. Et ça fait du 

bien aussi à l'association, puisque il y a un 3% de... Reverse à l'association. S'il y a au 

moins 30 adhérents qui sont à l'Eusko. Donc, c'est très bien pour l'association. » 

 

Azken gogoeta horren haritik tiraka, bigarren norabidean, Euskoa bera inguruko eragile 

eta mugimenduekin lotuta irudikatzen da, tresna osagarri bat gehiago izateko logikan eta 

beste proiektuak osatzeko asmoarekin. Zentzu horretan, azpimarratzekoa da Euskoaren 

planteamendutik bertatik bestelako mugimendu sozialak babesteko mekanismoak eraikiak 

daudela (% 3 haietara bideratua baitago), eta modu horretan harremana sistematikoa 

dela. 

« Pour moi, l'Eusko c'est un des outils, un panoplie pour changer la société. Donc, j'espère 

que ça va être utilisé massivement de la même façon que, je ne sais pas, que les gens 

prennent part à Lurzaindia ou Herrikoa, soit chez Argia, consomment des produits locaux 

et... Direct ou indirect, mais pour moi c'est... J'espère que l'Eusko, en interaction avec les 

autres projets, va permettre une massification des alternatifs. Parce que, de fois, c'est 

"parce que je suis à l'Eusko je découvre un autre chose. J'étais dans le supermarché 

coopératif Otsokoop dont j'ai découvert la monnaie local", et ça peut passer dans un sens 

ou un autre. Mais j'espère qu'on va avoir une panoplie comme ça du type dans le territoire 

qui va s'utiliser massivement. Parce c'est de choses qui vont se renforcer si on arrive à faire 

ça. Pas juste chacun dans son coin et dans son projet. Parce que l'Eusko en soi, je veux 

dire, ce n'est pas intéressant. L'Eusko c'est intéressant selon outil et avec un d'autres. » 

 

 

4.5.3. TALDEAREN KOHESIO DISKURTSOAK 

Euskoaren kasuan, proiektu baten pertenentzia sentimendua egon badagoela baloratzen 

da. Edozein kasutan, “komunitate” hitzak ondo adierazten duen edo ez baloratzerakoan, 

zalantzak eta ñabardurak adierazten dira, zerbait zabalago gisa hautematen baita. Hori 

baino gehiago edo ikuspegi alternatibo moduan, inguruko bestelako elementu, eragile eta 

mugimenduekin batera “ekosistema” baten parte sentiarazten duela planteatu da. 

« Moi je ne voulais pas employer le mot "communauté". Parce que communauté c'est perçu 

comme un truc... [Autre: Secto"] restrictif [Autre: Fermé]. Mais, en fait, c'est une 

communauté autour de certaines valeurs. » 
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«  Communauté c'est un peu fort. J'ai le sentiment qu’il y a une communauté de militants 

basques, des gens qui ont envie de construire le Pays Basque, oui. Là il y a une communauté 

de tous ceux qui ont envie de prendre les choses en main, de faire quelque chose de plus 

autour de ce qu'on souhaite comme société. Je ne le limiterai pas à l'Eusko. L'Eusko est 

une manière de faire ça, mais je ne sens pas une communauté. Parce qu'il y en a beaucoup 

d'autres. Parce qu'on a plein d'autres mouvements qui sont intéressants et qui consistent 

aussi à créer le Pays Basque. Là où on est c’est une chose fondamentale, mais qui est partie 

d'autres... On a construit d'autres choses et on continue à construire. C'est l'ensemble qui 

fait la communauté, ce n'est pas que la monnaie. Pour moi, je ressemble comme ça.” 

« Gizona 1 : Je n'ai pas de problème avec le mot "communauté", mais parce que j'estime 

appartenir à une communauté un peu large. En fait, au final, a peine [...?] de petites 

communautés. Il peut y avoir des contradictions entre l'une et l'autre. Après, si le mot 

"communauté"... "Écosystème" il me va bien aussi pour l'Eusko. Il y a des gens qu’ils 

l’habitent avec des niveaux d'implication différents. [...] Et parce que ça est accessible... À 

tout à l'heure je vous ai parlé de l'euskara, mais vraiment c'est très limité comme 

comparaison, mais la communauté des bascophones c'est une communauté aussi. Adhérer 

à l'Eusko c'est plus facile qu'apprendre l'euskara. Assez. Donc, c'est plus accessible et la 

bascule se penche [?] plus facilement, le sentiment d'appartenance. 

Emakumea 1: En fait, je crois que Euskal Moneta se donne l'objectif de récupérer toutes 

les communautés qui existait déjà. [...] Et peu à peu je pense que Euskal Moneta, peu à 

peu, de récupérer tout ça va se diffuser dans ces choses qui existait déjà avant mais qui 

était vraiment aussi dans le même esprit, de se prendre en main, faire des choses pour le 

Pays Basque, etcetera. Donc, pour moi la communauté c'est l'ensemble de tout ça. 

Emakumea 2: Mais écosystème j'aime bien. 

Emakumea 1: Oui. Ecosystème, ça reprend bien tout. » 

 

Atsegin egiten zaien sentimendua deskribatzerakoan, taldetasunak eskaintzen duen balio 

erantsia azpimarratzen dute. Hau da, beste pertsona batzuekin borrokatzea edo 

interesgarri baloratzen den zerbait eraikitzea Euskoan bilatzen duten ezaugarri positibo bat 

da, eta baita talde izaeratik sumatzen duten indarra ere. 

« C'est le plaisir de bâtir avec d'autres quelque chose quoi. Moi je trouve que c'est un des 

plus grands plaisirs dans la vie quotidienne, c'est de créer avec d'autres quelque chose que 

je trouve important ou beau... Le même plaisir, je suis dans un choral, le plaisir de bien 

chanter avec d'autres, là c'est le plaisir de construire quelque chose de passionnant et de 

nécessaire. C'est un plaisir en soi. Ce qui m'intéresse de plus dans la vie c'est liens [?] 

qu'on a en construire ensemble quelque chose d'intéressant ou de beau. » 

« Un deuxième aspect c'est un sentiment de force, de se connaitre capable de faire 

ensemble, ou de force ou de puissance, je ne sais pas comment dire. Notamment dans les 

moments de votre présentations de l'association ou on sait que derrière on a des centaines 

de milliers d'adhérents en fait qui sont là dans le projet et qu'on représente en fait et qu'on 

a tout ce gens qui nous poussent derrière, déjà c'est... Pour moi il y a une capacité à agir 

une puissance quand on agit collectivement que je sens de façon, pas toujours, mais de 

façon très fort dans l'Eusko. Et oui, moi je pense que ça donne, c'est un exemple concret 

de chose de... Comment dire? De chose un peu folle ou un peu... Qu'on est capables de 

faire quand tout le monde s'y met ensemble. Ensuite, il y a un sentiment de reconnaissance 

de fierté, d'être dans un projet collectif comme ça au service du territoire. Il y a ça. Il y a 

le fait que ça donne... Je pense que ça donne du sens à ma vie aussi. C'est un projet qui 

donne un sens à ma vie aussi. » 
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Bereziki luze hitz egin da komunitate hori edo kide sentimendua norekin eta nola eraikitzen 

den. Egunerokotasuneko dinamikak azpimarratzen dira, erosketak egiteko momentuarekin 

lotutako ohiko praktikak, kidetasuna zentzu xumean sortzeko une moduan: 

« On parlait des sentiments de communauté, d'appartenance etcetera. Mais c'est 

exactement ça. C'est, de la manière que l'euskara peut fait communauté [le moment ?] 

d'avoir une discussion en euskara, on dirait des mouvements [?], quand on rentre quelque 

part, ça peut créer des liens qu'on n'aurait pas eu. Voilà. Ce n’est pas tout à fait la même 

logique. On a une valeur sentimental par rapport à la langue, beaucoup plus d'identité, 

mais en fait, il y a quand même, même avec l'utilisation de l'Eusko les occasions qu'on 

aurait perdu sinon et des discussions qu'on va ouvrir. [...] Mais ça crée des réactions et des 

situations ultra-favorables […] de la part des personnes qu'on pensait complétement 

éloignés du truc [...]. Voilà: l'utilisation de la monnaie local crée ce sentiment de 

communauté, de partager quelque chose, même si c'est au fond de la poche. » 

« Quand un utilisateur va voir un prod et il utilise l'Eusko. Quand on incite que le prod qui 

prend l'Eusko allez voir le fournissant qui... de fait, on est en train de créer une 

communauté. De fait. Je pense que l'utilisateur, le prod, le fournisseur ne sentent pas "je 

suis dans la communauté". Non, c'est le système qui devient-le. Pour moi, c'est ça. On 

devient, de fait. » 

 

Euskoa, aurrez azaldu den moduan, zutoin bat baino gehiago dituen proiektua denez, oso 

izaera eta motibazio desberdinak erakarritako jendea biltzen da bertan, eta Ipar Euskal 

Herri osoan kokatua. Alde horretatik, balore komun batzuk dituen jende talde batek elkar 

ezagutzeko eta elkarrengana biltzeko mekanismo eraginkor gisa ulertzen da, hain justu, 

jarduerak ahalik eta gehien komunitatearen barruan egiteko saiakera aktiboa egiten 

baitute solaskideek (eta, horren bidez, proiektuaren bidez ezagutu dituzten beste kideekin 

eta lekuekin duten harremana sendotu): 

« Emakumea 2: Pour moi, j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés. 

Emakumea 1: Oui, c'est vrai. 

Emakumea 2: Que ce soit dans le cercle Eusko, mais également avec tous les fornisseurs, 

tous les gens... Parce que maintenant, moi je fais mes courses à l'Eusko. C'est à dire que 

je sais qui prends l'Eusko, qui ne le prends pas, etcetera, "je ne vais pas lui acheter, je vais 

aller là-bas", et je fais quelques kilomètres plutôt. Et ça m’a fait agrandir le territoire. » 

« Il y a plein de rencontres, plein des lieux et plein des gens que je n'aurais pas connus, ou 

pas de cette façon-là, si je n'avais pas être à l'Eusko, et ne serais plus autour de la table. 

Les deux que j'ai à côté de moi, par exemple, je ne suis pas du tout sûr qu'on se serait 

rencontrés et qu'on aurait fait connaissance et partagé des choses aussi. Je ne suis pas sûr, 

en tout cas. En tout cas, c'est avec l'Eusko qu'on s’est connus et ça, en lien avec le territoire, 

c'est à dire tel bureau d'échange à Garazi ou tel commerce a Saint Palais dont je n'avais 

jamais passé la porte s'il avait pas été à l'Eusko je n'aurais pas connu... Il y a une 

imprégnation du territoire, des gens du territoire que je ne connaîtrais pas je pense, si je 

n'avais pas été dans l'Eusko. » 

 

Izaera hori kontuan hartuta, azpimarratu dute oso mekanismo edo espazio interesgarria 

dela lurraldera iritsi berri diren pertsonek sare bat osa dezaten eta hainbat gaitara gertura 

daitezen. 

« Les écologistes ils comprennent des personnes qui prennent en retraite, qui achètent une 

maison ici, parce que ça leur plaît... Tu leur parles, et ils disent "mais voilà, ça j'ai besoin. 

J'ai besoin d'y aller". Moi, j'en ai eu plein comme ça. Ils venaient et ils voulaient rentrer 

dans le milieu. Voila. » 
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« C'est une bonne manière d'intégrer des gens de l'extérieur et c'est comme un premier 

[...?] qu'on est de plus en plus. [...] En même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens 

de l'extérieur qui sont capables de se passionner, de s'intéresser, de se passionner pour un 

endroit où les gens prennent des choses en main, sont solidaires, etcetera. Et ça c'est une 

très bonne manière d'intégrer les gens, de commencer a qu'ils s'intéressent un peu à 

l'économie local, à la langue basque, aux problèmes écologiques etcetera. Et le fait que les 

municipalités qu'en a de plus en plus c'est important parce que ça donne une certaine 

légitimité. C'est important pour les gens qui arrivent. » 

« Pour les gens de l'extérieur, pour certains comme j'ai déjà dit, ils le voient comme un 

moyen d'intégration dans le territoire. De la même façon que certains personnes viennent 

de l'extérieur et vont mettre tout de suite leurs enfants dans les ikastolas, qui ne sont pas 

du tout de la culture euskaldun. Donc, je pense que pour certains ça participe de "je 

m'intègre dans le territoire donc je m'approprie des éléments qui constituent l'identité du 

territoire". Et il y en a d'autres certainement que ça va pas intéresser. On a, après huit ans 

d'existence, il y a encore plein de gens qui croient qu'il faut être bascophone pour être 

adhérent de l'Eusko et que sinon ce n'est pas possible. [...] Et justement pour une partie 

des gens l'Eusko c'est une porte d'entrée aussi vers d'autres choses. Parce que si on vient 

à l'Eusko parce qu'on est écolo, on va quand-même découvrir une association qui fait tout 

sa communication en bilingue, alors peut-être on avait une vision très folklorique de 

l'Eusko... Je pense que c'est une porte d'entrée aussi pour certaines personnes pour 

découvrir le territoire. Ce côté un peu transversal de la monnaie c'est quelque chose de très 

fort que nous on était très attachés. À la fois, on le voit déjà un peu autour de la table, 

dans les instances parce qu'il y a des personnes très diverses qui participent. Et, justement, 

on dit toujours, de que tu viens à l'Eusko, soit parce que tu es écolo, soit parce que tu es 

pour l'euskara, soit parce que tu veux défendre le commerce local, au final, avec l'Eusko tu 

agis pour tout ça à la fois. Même si tu es venu que pour une de ces raisons-là. [...] Là il y 

a quelque chose qu'on ne sait pas, mais que je pense est important dans ce que ça crée 

entre les gens et les structures et tout ça sur le territoire. » 

 

Hain denbora gutxian hazitako proiektua izanda, partaidetza sentimendu, motibazio eta 

atxikimendu maila oso desberdinetako kideak daudela bertan baloratzen da: 

« Dans toutes les organisations de personnes il y a forcément des sentiments et 

d'appartenances qui sont différents. Plusieurs portes d'entrée, forcement [...].Mais, au final, 

il y a quand-même un sentiment de participer à quelque chose collectif dont on parlait à 

tout à l'heure. À des degrés différents, mais... » 

« Gizona 1: Il y a des gens qui sont dans l'esprit de l'Eusko, donc ils vont essayer de changer 

plus le plus possible et ils vont essayer de chercher les commerçants plus proches de chez 

moi pour leur payer en Eusko plutôt que d'aller chez mon [commerçant] habituel. Et il y a 

d'autres qui n'ont pas cette démarche-là. Qui se dissent: "j’adhérais à l'Eusko parce que 

c'était intéressant, mais finalement je ne change que 50 euros en Eusko par mois, parce 

que ça me va" et qui ne vont pas chercher vraiment à multiplier leurs achats en Eusko. 

Donc, je pense qu'il y a deux sortes de personnes qui existent. [...] Il n'y a pas mal de ça. 

Je suis allée [dans un magasin] qui faisait partie de l'Eusko et je voulais payer en Eusko. 

"Ah, mais non. C'était mon associé qui nous a inscrits. Moi ça ne me va pas". Donc, du 

coup, la société était adhérente, mais ils ne sont pas dans l'esprit, entre guillemets, de 

l'Eusko. 

Gizona 2: Je pense qu'il y a des niveaux et des points de vue différents selon les personnes 

[…] Donc, je crois qu'il y a des gens qui sont utilisateurs de l'Eusko mais qui vont parler du 

projet comme si c'était extérieur. […] À mon avis, il y a des niveaux de sentiment 

d'appartenance visant au projet qui sont variables selon la personne. Après... Ici on est, 

quand-même, tous plutôt, selon le degré, on a le sentiment d'appartenance assez forte, 

disant. Je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais normalement c'est... Les 

bénévoles et des salariés c'est normal ils aient un sentiment d'appartenance assez élevé. 

Et après, la question de pourquoi, je ne sais pas. » 



 113 
EUSKAL HERRIKO KOHESIO DISKURTSOEN AZTERKETA 

IKERKETA KUALITATIBOA, 2021 

Baina proiektuaren izaera kontuan hartuta, partaideek baloratzen dute edozein motibazio 

maila eta interesetatik abiatutako pertsonen parte hartzea dela baliotsua eta garrantzitsua. 

Izan ere, Euskoa erabiltzeak balio zehatz horietan oinarritutako proiektuari indarra ematea 

esan nahi du, edozein dela ere pertsona zehatz horren motibazioa: 

 « Gizona 1 : La raison pour laquelle la personne vient, dans le cas des professionnels, pas 

dans le Comité d'agrément. Quelque part, moi, je m'en fiche. Parce que déjà on va lui 

demander de faire le dossier d'agrément, de prendre des défis. Donc, pour mettre en place 

des choses. On va lui présenter le... En fait, pour moi, ce qui est important c'est que le 

professionnel rentre dans le réseau et tout ce que ça, ça va pouvoir faire. Pour quelle raison 

il est venu, si c'est pour une raison purement intéressé, ce n'est pas grave. Si on arrive à 

utiliser l'intérêt personnel des gens pour améliorer la société, moi ce qui m'intéresse c'est 

le résultat de ce qu'on fait. Pour quelle raison ils le font? Mais si on arrive... Parce qu'après 

on va lui dire: "Pour l'euskara il faut que tu fasses de l'accueil en euskara, donc avec des 

heures de cours, soit avec le fichage bilingue. La plupart choisissent l'affichage bilingue. 

Après, on va aller voir pour leur dire: "Bon, qu'est-ce qu'il y a, en tant que commerce, à 

traduire?". On va faire traduire à l'OPLB [Office public de la langue basque], après on va 

les renvoyer et on va repasser leur voir pour leur dire: "Bon, maintenant il faut le mettre 

en place". Pour l'instant on manque les moyens pour le faire bien, mais on a quand-même 

une salariée qui ne fait que ça. Donc, moi c'est ça qui m'intéresse, que ce commerce on va 

le mettre en relation avec des autres professionnels, on va lui demander quelque chose sur 

l'euskara. S'il reçoit des Eusko, et qu’il ne veut pas les reconvertir pour payer une 

commission, il va être obligé de les dépenser dans le réseau. Donc, ça va produire des 

choses. Alors, pour quel raison il est venu... Evidemment, dans le Comité d'Agrément il y a 

des lignes rouges. C'est à dire que l'agriculture industriel on ne prend pas, la grande 

distribution on ne prend pas, certains activités polluants on ne prend pas... Mais je veux 

dire, je ne sais pas, un coiffeur ou n'importe quoi, est-ce qu'il vient parce qu'il est vraiment 

convaincu du projet ou parce qu'il se dit: "ça va me faire venir du monde [...]", ce n'est 

pas très important. 

Gizona 2 : Je suis d'accord. Parce qu'en plus, s’ils viennent de manière un peu intéressé ce 

n'est pas forcement cette personne-là qu'on retrouvera toutes les AGEs, au Comité du 

pilotage, au Comité d'agrément etcetera. Et, donc, je ne sais pas si c'est gardien de valeur, 

mais il y a quand-même des instances, vous êtes quand-même des gens les plus impliqués 

qui viennent et qui sont garants quand-même des orientations de départ du projet, de la 

charte de départ. » 

 

 

4.5.4. ETORKIZUNEKO ESPEKTATIBAK ETA PROIEKZIOAK 

Aurrera begira dituzten proiekzio eta espektatibei dagokienez, hiru lerro aipatu dira saioan: 

sistema hobetu, gizartearen sektore guztietara iritsi eta lurraldetasunean zabaldu. 

Lehenengo, moneta lokalaren funtzionamendua hobetzeko identifikatuta dituzte beren 

sistemak benetan funtziona dezan hobetzeko dituzten puntu batzuk, hala nola, enpresetan 

benetan konpromisoak betetzen direla ziurtatzeko mekanismoak fintzea edota proiektua 

mantentzeko autonomia ekonomikoan sakontzea. 

« On est conscient qu'il y a un énorme travail à faire. Rien que pour faire, même pour 

vérifier, il faut qu'on arrive à encore plus de salariés, encore plus. Parce que rien pour 

vérifier que les entreprises font effectivement les engagements, suivissent les engagements 

qu'elles souscrivent. Pour le moment, on n'a rien vers leur faire signer, mais ce n'est pas 

toujours vérifié. Parce qu'il faut de personnel, il faut... Donc, il y a un énorme boulot à 

faire. » 
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« Il y a aussi la question du modèle économique de l'association qui est, de toute façon, 

des questions centrales pour [... iser?] le projet. Aujourd'hui Euskal Moneta fonctionne en 

parti avec des subventions. En fin, c'est comme ça depuis le début. Et il faut absolument 

qu'on arrive assez vite, ça veut dire dans deux ou trois ans j'espère, à que le 

fonctionnement ne dépend pas de subventions. Comme ça on renforce, on garantit que le 

projet, la durée sans dépendre de l'argent publique ou privé, qui vienne ou qui ne vienne 

pas. » 

 

Bigarren, gizarte osora zabaldutako proiektu eta komunitatea izateko, sektore zehatz 

batzuetara iristeko mugak aipatzen dira, bereziki gazteen kasuan, eta horietara 

gerturatzeko egin beharreko lanketa eta saiakera azpimarratzen dira: 

« Il faut intéresser beaucoup de jeunes pour qu'ils viennent et qu'ils rentrent ensuite et 

qu'on arrive... » 

 « On n'a pas regardé les statistiques depuis longtemps mais on n'est pas très bons sur la 

tranche d'âge entre 15 ans et 30 ans. […] Et qu'on fasse cette exercice de se dire, par 

exemple, c'est une bonne question: comment on est selon les âges? Et si on veut que dans 

dix ans, quinze ans, vingt ans, le projet soit toujours très actif, il ne faut pas qu'il soit juste 

nous qui continue à être là. C'est ça, il faut faire ce diagnostic, notamment sur la question 

de l'âge. Même si on le sait, plus ou moins et inconsciemment, de façon plus ou moins 

précis qu'on n'est pas bon sur les jeunes. Et à ce moment-là se dire: si c'est un objectif, 

comment est-ce qu'on va faire pour être meilleur par rapport au publique des jeunes, 

quoi. » 

Hirugarren, proiektuak kontenplatzen duen lurraldetasunari begira ere zabaltzeko desira 

adierazi da, bereziki Hego Euskal Herrira begira: 

« Gizona 1 : Et, après, par la suite, je ne sais pas, je pense qu'elle va durer deux cents ans. 

Donc, elle va grandir, grandir, grandir et elle va devenir de plus en plus important. La 

société va évoluer, et... 

Emakumea 1: Moi j'espère que ça deviendra la monnaie du Pays Basque dans l'ensemble, 

qu'on passera de l'autre côté aussi. C'est quand-même un des objectifs. Ça serait logique 

quoi. C'est compliqué, mais c'est quand-même l'horizon je pense. » 

 

 

4.5.5. EUSKOA. SINTESIA 

EUSKOA 

Ezaugarri 

ardatzak 

- Euskal moneta osagarri, ekologiko eta solidarioa 

- Ekonomia birtokiratzea 

- Euskararen erabilpena sustatzea 

- Praktika ekologikoak eta solidarioak bultzatzea 

- Tokiko harreman sozialak indartzea 

- Komunitatea sinbolo fisiko bidez irudikatua (txartelak, 
eranskailuak, diru fisikoa…) 

- Ekosistema baten parte izatearen sentimendua, balio batzuetan 

oinarrituta 

Lekua - Euskal Monetaren egoitza, Baionan (Lapurdi) 

- Ipar Euskal Herrian eragiten du  

- Etorkizunean Hego Euskal Herrira zabaltzea edo ekintzen bidez 
han ere eragitea desira 
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Aktoreak - Lantalde teknikoa, egunerokotasuna kudeatzeaz arduratzen dena 

- Batzordeetan eta ezohiko batzar orokorretan (AGE) elkartzen diren 
kideak 

- Euskoaren erabiltzaileak: enpresak, elkarteak eta norbanakoak 

Jarduerak - Batzorde bakoitzaren bilerak (eta ondorengo egonaldi informalak 

batzuetan) 

- Batzar orokorra 

- Sozializaziora begirako jarduera puntualak: Eusko Eguna, Eusko 
Poteoa 

- Egunerokotasuneko salerosketa guztiak 

Harremanak - Motibazio desberdinak eta inplikazio mailan graduazioa dute gaur 

egungo proiektuaren partaideek. Planteamendua: zenbat eta 
gehiago, hobe (nukleoak espiritua mantentzen baitu) 

- Lurraldera iristen diren pertsonek sarea osatzeko eta loturak 

sortzeko duten mekanismo bat da 

- Espazio informalek taldea egiteko eta proiektua aberasteko balio 
handia dute 

- Egunerokotasuneko jarduera praktiko eta konkretuak proiektuaren 

muina eta indarra, atxikimendua garatzeko ezaugarri zentralak 

- Praktikaren eta elementu komun baten bidez lurraldea eraiki eta 
sortzen du 

- Sintonian dauden beste eragile eta taldeekin harremana bilatzen 

da eta lantzen da, aberasgarria dela baloratuta 

- Taldetasunean, talde gisa balio batzuk defendatzean, indarra, 
harrotasuna eta gisako sentimendu positiboak sumatzen dira 

Denboran 

bilakaera 

- Sortu zenetik 8 urtera hazkunde handia izan du Euskoak moneta 

lokal moduan eta bertan parte hartzen duten bazkideek 

- Aurrera begirako desioak: sendotu, gizarte sektore gehiagotara 
iritsi eta lurraldetasunean zabaldu (Euskal Herri osoa) 
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4.6. AIARALDEA EKINTZEN FAKTORIA 
 

Hurrengo orrietan azaltzen diren diskurtsoak Aiaraldea Ekintzen Faktoriako langile talde 

batekin egindako eztabaida-taldean bildutakoak dira. Eztabaida-taldean 5 kidek parte 

hartu zuten: 2 emakume eta 3 gizon. 

 

 

4.6.1. TALDEAREN INGURUKO PERTZEPZIOAK 

Laudion kokatuta, Aiaraldea Ekintzen Faktoria euskaraz egituratutako proiektu 

eraldatzaileak bultzatzen dituen entitate soziala da. Elkarte bezala 2010ean jaio eta 2017 

irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko kooperatiba bihurtu zen. Gaur egun ehunka 

bazkide erabiltzaileak eta langileak ditu, eta proiektuaren espazio nagusian arlo 

desberdinetako ekimenak eta jarduerak antolatzen ditu, euskaratik eta euskaraz. Besteak 

beste, Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren espazioan denetariko hezkuntza eta kultur jarduerak 

eskaintzen dira, eta bertan denda ekologikoa eta taberna ere badago. Azpimarratzekoak 

dira ere proiektuan Aiaraldea eskualdean sortutako hedabideak (webgunea eta 

hamabostekaria). 

 

AIARALDEA EKINTZEN FAKTORIAN PARTE HARTZEA 

Saioan bildu ziren kideentzat, Aiaraldea Ekintzen Faktoria parte-hartze eta aktibismorako 

espazio bat da, baita beren lan-tokia ere. Era berean, ekimenarekin harreman mota 

edozein dena dela, parte-hartzaile guztiek proiektuarekiko lotura emozional handia adierazi 

zuten.  

“Bertakoa naiz, Laudioarra, 2016ko azaroan hasi nintzen bertan lanean, eta 2017k uztailean 

langile kooperatibista bihurtu nintzen, eta beti izan dut proiektuarekiko atxikimendu handia, 

ze lanean hasi baino lehen kolaboratzailea nintzen banaketan eta irrati saio batzuetan, eta 

hori, maite dut eta bizi dut proiektua hasieratik.” 

“Hasi nintzen hemen lanean, gero utzi nuen et gero bueltatu nintzen hemen lanean, baina 

proiektuan inbolukratuta, elkartearen garaietatik, ez dut gogoratzen noiz hasi nintzen. 

Kolaboratzen eta lanean aspaldi, bizi izan dut proiektuaren eboluzioaren parte handi bat, 

leku desberdinetatik, baina bai.” 

 

Lehen deskribatutako lotura emozionala proiektuaren inguruko deskribapenetan agerian 

geratzen da; izan ere, diskurtsoak erreparatuz gero Aiaraldea Ekintzen Faktoria “etxea”, 

“familia” edo “komunitate” hitzekin lotuta agertzen da.  

“Komunitatearen zaintza, tokikotasunetik etorkizunera begiratzea, euskara 

bizitzea...familia berria, zeren eta familia eredu asko ditugu gaur egun, ez betiko familia 

eredua, baizik eta lagun familia dut, agian kirol familia izan dezaket...ba hau da beste 

familia nukleo bat. Etorkizuna ere bai garrantzitsutzat jotzen dugu, eta eraikitzea 

komunitatearentzat eta euskaratik.” 

“Niri etorri zaidan lehenengoa izan da ‘etxea’, baina kostatzen da esatea. (…) Ametsak egia 

bihurtu daitezkenaren isla bat, edo pertsona baten burutazio zoroak egia bihurtu 

daitezkenaren isla bat. Egin ditugu gaur egun kooperatiba hau eta espazio hau. Barrutik 

atera zitzaion eta... egia da duela 10 edo 11 urteko zoro batek buruan zeukan hori, egia 

bihurtu daitekeena, eta lanpostu sortu ditzakeen ematen du. 
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“Bueno, ni praktikoagoa izango naiz, ni ama naiz, eta niretzat hau lana da, eta niretzako 

aukera berri bat izan da, hasi nintzen hemen lanean adin batekin eta hori niretzat izan zen 

oso polita: aukera berriak, jende berria ezagutzea...eta niretzat hori da oso garrantzitsua. 

Proiektu honek lana eman dit, asi ke pozik. Horretaz aparte, sentimendu guztiez aparte, 

konpartitzen ditut.  

“Bai, niretzat oasi bat da, ze a parte de linguistikoki hemen bermatuta duzula euskararen 

presentzia erabilera eta guzti, ni adibidez familiaren parte batekin ezin naiz politikaz aritu, 

edo ezin naiz edozein gaiez aritu, ez dakit, badakit hau nolakoa den ba kapatuko dut ez 

nire nortasuna baina nire adierazpenak kalterik ez egiteko, holako zeozer, eta hemen ni 

libre sentitzen naiz, aurreko lanean, edozein burutazio egiten banuen, ez nintzen ausartzen 

hori esatera 'beitu, bururatu zait hau, bururatu zait beste'. Hemen libre sentitzen naiz nahi 

dudana sentitzeko, pentsatzeko eta inkluso proposatzeko. Gero lankideek esango didate 

'beitu, eske izan duzun amets hori ametz gaiztoa da guretzat, ez dugu egingo'. Baina 

niretzat da askatasuna nahi dudana egiteko... oasi bat da, ze beste lekuetan mugatzen zara 

nolabait. Eta hemen nire sentsazioa da hori, mugarik ez duen leku bat dela, eta mugarik ez 

duen komunitate bat. 

 

Aldi berean, proiektuaren kide aktiboa izatea bizi proiektutzat jo zuten parte-hartzaile 

batzuek. Hau da, proiektuaren balioak eta ezaugarriak bat datoz kideen norbanako bizi 

espektatibekin, bizimoduekin eta utopiekin. 

“Niretzako, pertsonalki bizi proiektua da. Hemen ikusten dut nire burua, gainera, pribilegio 

bat bezala gustuko dudan hori egiten lanean jardutea eta ez dugu funtzionario soldatarik 

eta ordutegirik eta, eta gero, politikoki eta gero, inkietude sozialetatik edo, nire gaztaroko 

urte guztietan pilatutako ametsak edo grinak edo xxxxx proiektu bat, eta oso gauza 

inportantea da. (…) bizi izan ditugun garaietan komunitate baten parte sentitzearena nahiz 

eta hori ez dugun behar bezala josita edo...oso inportante da.” 

“Eta ni behintzat maila pertsonalean, proiektuan hasi nintzenetik, hori eskaini dit eta 

niretzat hori da erakargarriena: tokikotasunetik mundua begiratzeko leiho bat zabaldu 

duela Aiaraldeak, behintzat niretzat, eta uste dut eskualdean ere bai, eta uste dut oso 

interesgarria dela bereziki hemen non muga administratibo guztiak gainditu ditugun eta 

eskualde bat gorpuztu duen...eskualde bat gorpuztu du. Nire ustez hori eskaintzen du, 

mundua ikusteko beste perspektiba bat. Eta ostras, mundu hori eraldatzeko gaitasuna 

badela erakusten du ere esperientzia osoak.” 

 

 

4.6.2. TALDEAREN PRAKTIKAK ETA HARREMANAK 

 

EGUNEROKO PRAKTIKAK, FAKTORIAREN ESPAZIO BERRIAN 

Gaur egun, Aiaraldea Ekintzen Faktoria Laudion dago kokatuta. Berritu berri dagoen 750 

metro karratuetako espazioan kontzentratzen dira egun proiektuak antolatutako ekintza 

gehienak. Faktoriaren kokapena estrategikotzat hartu zen eztabaida-taldean; izan ere, 

Laudion kontzentratzen da eskualdeko biztanleriaren ehuneko handi bat. Hala ere, 

proiektuaren eragina Aiaraldea osora iristea lehentasun bat da, eta bazkideen jatorriari 

dagokionez sor daitezkeen desorekak erreparatzea ere garrantzitsua da.  
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“Dugu problema bat dena beti izan garela eskualdeko proiektu bat (…) Laudio, istorikoki 

izan dena eskualde burua eta dena delakoa, eta uste dut lehenengo 7-8 urteetan asko 

begiratu diegula beste herriei, eta herri txikiei...Eta gero inbertsioa egiteko erabakia hartu 

genuenan hemen kokatzea erabaki genuen, bere bideragarritasunarengatik. Laudioren 

bueltan populazio masa handiena bizi da, Amurrio gertu dago, Orozko ere bai... eta gelditu 

zaizkigu urrun geografikoki Urduña eta Artziniega, eta uste dut hor badugula arazo bat 

horrekin, agian eskualde kohesio geografiko horretan pauso batzuk eman behar ditugula 

hemen xxx sortzeagatik desoreka batzuk sortu direlako, eta bazkideen aldetik ere bai, oso 

orekatua da biztanleko dugun bazkide tasa, salbu eta Amurrio.” 

Horrela, pandemiaren garai gogorrak atzera utzi eta gero, helburua da Faktoriaren 

espazioa jardueraz betetzea, eguneroko bizitza sortzea, proiektu kideek espazioak 

erabiltzea.  

“Atzo euria ari zuen arratsaldean eta giro polita zegoen beheko enparantzan. Kafea hartzen, 

haurrak jolasten, nerabeak...” 

“Gaur ikusten dugu euria egiten duenean... herrian ez dago espaziorik, familia 

ikuspuntutatik, tabernaz gain ez dago espaziorik, eta jendeak eskertuko du, eta nik uste 

dut hori nabarituko dugula. Atzo eguraldia ez zen oso egokia eta izan daiteke toki apropos 

bat.” 

 

KANPOKO HARREMANAK 

Aiaraldea Ekintzen Faktoriak hainbat zerbitzu eskaintzen ditu. Adibide bat jartzeko,  

komunikazio zerbitzuak egiten ditu eskualde osoan. Harreman komertzialez gain, 

proiektuak inguruan dauden beste eragile batzuekin ere afinitatea dauka, eta horiekin 

elkarrekin lan egiteko harremanetan dago. Horrela, nahiz eta orokorrean bere espazio eta 

jarduera propioan zentratuta egon, Faktoriak bere harreman sarea garatu du.  

“Urte hauetan egin izan dira nik uste dut ekintza dezente kanpora begira. Zerbitzuak ere 

saltzen ditugu kanpoan eta lan egiten dugu Aiaran, Urduñan dezente...herrietan lan egiten 

dugu zerbitzu eskaintza batengatik, eta gu kooperatiba moduan elkarte moduan xxxxxxx 

egon garela gauza batzuk egiten, txosnak lekuetan, elkarteekin egon gara...zentratu gara 

Faktorian eta hemen zentratu dugu gure jarduera eta nik ez daukat sentsazioa kanpora 

askoz gehiago egin dugunik. Da nire sentsazioa eh? 

“Naturalki harreman asko garatzen ditugu, formalki, egonkorki, kontseiluaren bidez... gero 

hezkuntak bereak ditu. Udalarekin tratu gutxi. Udalarekin zerbitzuak: prentsa, aldizkari 

batzuk ditugu...harreman komertzial bat.” 

“Inkluso ekitaldietan ere bai; marketin babesletza bat lortu nahi dugu kirolarien talde 

batekin edota kultur ekitaldi batekin, normalean ez dago arazorik. Haiek nahi dute gure 

logo edo irudi marka agertzea eta alderantziz ere bai.” 

 

AIARALDEA KOMUNIKABIDEA 

Faktoriatik sortutako komunikabidea, webguneko berriak eta paperezko dohainik 

hedatutako hamabostekaria euskarri nagusiak izanik,  Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren 

ekimen garrantzitsuenetako bat da. Era berean, Aiaraldean hedabidea oso finkatuta dago, 

eta eztabaida-taldean azpimarratu zen eskualde mailan ezinbesteko komunikazio tresna 

bihurtu dela. Aurrerago aztertuko dugun bezala, proiektuaren inguruan komunitate handi 

bat dagoela sumatzen da, eta horretan hedabideak rol funtsezkoa jokatzen du; izan ere, 

proiektuaren balioen transmititzaile moduan uler daiteke.  
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“Eta hori ikusten genuen, osea, papelean tokiko hedabiderik erderazkorik ez zegoenez gero, 

erdaldunak interes handiarekin jasotzen zuela, xxxx zegoelako, bere lan gatazka zegoelako, 

eta horrela euskarara hurbiltzen zen. Baina gero zeharka ari ginen erdaldunentzako lanean, 

bain gure as nagusia dira beste 20.500, euskaldunak direnak, euskaldunak edo euskara 

ulertzeko gai izan daitezkeenak, eta binkulazio hori izan dezaketeenak. Nik uste dut hori 

dela lantzen ari garen komunitatea, eta batzuetan eztabaida horiek izan genituen hasieran: 

gure bazkide den jende batek erdaraz..."zergatik ez xxxxegiten, kanpoan uzten ari zarete 

jende pila bat.." eztabaida horiek egon dira mahai gainean. Nik uste dut lehenengoa dela 

eskualde osoa eraldatze eta komunitate berdinekoa izatearena hori oso konplikatua da, 

taldea txikitzen baduzu errazagoa izango da, eta gaur egun 20.000 horietatik 500 

bazkidetuta gaude, ehunekotara ekarrita asko da. 

“Badaude beste hedabide batzuk eskualde mailan. Irratia bakarrik. Eskualde osoa kubritzen 

duena bakarrik gu gara eta gero erdalduna den irratia. 

“Nik extrapolatu beharko banu, esango nuke gertatzen dela orain, Faktoriaren irekieran eta 

kooperatibak dituen ildo desberdinen baitan apur bat hedabidearekin gertatzen dena. Esan 

nahi dut: hau heltzen da, inprimatzen ditugu 8.000 ale, ale pila bat, eta heltzen da leku 

guztietan. Hau mundu guztiak irakurtzen du, haurrek eramaten dute…baina hauek dira 

honen hartzaileak; baina aldi berean, honen atzean daude erredakzioan lan egiten dugunok, 

baina bolondresak banaketan arduratzen direnak, daude bere garaian - orain hain 

aktibatuta ez ditugunok- existitzen da figura bat, herri emaileena, edo herriz herri dago 

jende bat bidaltzen dizkiguna kontuak...iragarleak, nori eskatu iritzi zutabe 

bat...kolaboratzaile pila bat daude honen atzean.(...) Existituko da jende bat egunkaria 

jasotzeaz gain eskainiko duena, eta existituko da jende bat jasotzera datorrena bakarrik, 

egunkaria etxean jasotzen den modu berean.” 

 

 

4.6.3. TALDEAREN KOHESIO DISKURTSOAK  

Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren kideekin egindako eztabaida-taldean, proiektuaren 

inguruan sortu den komunitatea hizpide nagusia izan zen. Komunitatea sortzea eta 

aktibatzea da proiektuaren helburua, baina nor dira komunitate horren kideak? Zer 

partekatzen dute? Eztabaidaren bidez komunitate horretara hurbildu ginen, eta 

horretarako ikuspuntu desberdin erabili zuten taldeko kideek. Jarraian zehazten ditugu.  

Faktorian egunero antolatutako jardueretan -langile, boluntario edo erabiltzaile moduan-, 

pertsona askok parte hartzen dute, baina aldi berean, jarduera horien bidez 

proiektuarekiko sortutako harremanak inplikazio eta atxikimendu maila desberdinetan 

kokatzen dira. Faktorian bazkidetza eta erabiltzaile tipologia desberdinak daude, eta 

bazkidetzatik kanpo ere proiektuaren proposamenez gozatzeko aukera dago. Beraz, 

Aiaraldea Ekintzen Faktoria gaur egun elkartzen diren pertsonek proiektuaren ideia 

nagusiekin bat egiten dutela esan dezakegu eta, beraz, norbanako guzti horiek 

“komunitate” bat osatzen dute.  

“Atera zen bileran analisi hori egin beharko genukeela, ze jende etorri den orain 

arte, zer nolako ekarpena egin dio... Nik badut sentsazio ni etorri nintzenekin 

ekimenetara, badagoela jende bat oso binkulatua dagoena proiektuari, etortzen 

dena, eta gehiengoa da, uste dut, ekintzetara etortzen dena eta gerora jende hori 

da auzolanetara erantzuten dizuna, eta errealitate hori ikusten da orokorrean: 

badago nukleo gogor bat, espazioen erabilera konstanteki egiten duena eta 

espazioak eskaintzen diona zera bat. Ez dut aztertu paper hau, baina sentsazio 

hori badaukat.” 
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“Eta izan dugu arazo txiki bat: gure proiektua abiadura itzelarekin hasi gara edo, 

profesionalizatu gara asko, eta ordura arte mantentzen genuen oreka bat, 

boluntarioen parte-hartze eta langileen lana artean desorekatu da. Gaur egun 

jendearen ekarpen boluntarioa asko txikitu da, profesionalizazioaren mesede. 

Orain dugun erronka da hausnarketa bat egiten nola berreskuratu anima parte-

hartzailea. Justu orain zehaztu dugu bazkideen artean bazkide figura berri bat 

bazkide aktiboak direnak, diruaz gainera 20 orduko ekarpen bat ematen diona 

kooperatibari: hezkuntzan, komunikabideetan launtzen, tabernan,...eta beraien 

parte-hartzea handituko da. Gertatu da lan ildoen parte-hartzea boluntarioena 

txikitu egin dela, faktoriak kudeatu nahi du bere burua asanblada parte-hartzaile 

batekin eta horretan lan egiten hasi gara orain, eta asanblada horrek kudeatzea 

dena salbu aurrekontuen mugak. Aurrekontuak daukagu eta horren barruan 

kabitzen den guztia asanblada kudeatzea.” 

“Eta gero lehen egin duzun galderari erantzunez ere, hemen ditugu bi bazkide 

tipologia. Hau da legalki kooperatibaren txoko, egoitza soziala, ez dugu denda, 

taberna jatetxe haurtzaindegi lizentziarik. Orduan guk erabaki genuen bere 

garaian hona sartzen den jende guztia, kuotadun bazkideek, onura materialak 

dituzte, dena dute merkeago. Baina gero atera honetatik barrura sartzen den 

guztia, ‘bazkide lagun’ egingo dugu, nahiz eta okasionala izan papera emango 

dizugu eta ‘bazkide lagun’ egingo zitugu, kuotarik gabeko bazkide, nolabait 

beraiekin komunikazio kanal bat irekitzeko.” 

“Bai, Chill Mafia ikustera etorri zen berriro bueltatu ez den jendea” 

“Hemen daude bi komunitate eraikitzen ari direnak: bat trinkoa, proiektuaren 

motore eta proiektu honi bizia ematen diona, eta gero beste komunitate bat, 

erraldoia dena, eskualdeko 40.000 biztanlerengana heldu nahi duena, eskualdeko 

identitate hegemoniko bat bilakatu nahi duena, eta da euskararen unibertso hori 

osatzearena. Eta hori bi erritmo desberdinetan doa. Ziztu bizian joan ze makro 

hori, eta hori igartzen da eta kalatuta dago eskualdean nahiz eta oraindk ibilbide 

pila bat behar duen, baino badago ya eta errotuta dago; eta orain ari da trinkotzen 

proiektuaren motore izan behar duena eta hori trinkotu behar da eta handitu behar 

da, eduki dezagun gaitasuna hemendik atera eta gauza gehiago egiteko. Hau da 

nire teoria partikularra.” 

“Nik uste dut alde batetik Faktoriak ere eragin duela gorpuztean komunitate bat, 

langileoz harago, bazkideak ari direla sortzen ere komunitate bat; baina gero 

honek, proiektu berak ere maila ideologikoan askoz komunitate handiago bat jarri 

behar duela erdigunean, existitzen ez dena. Eta nik uste dut erronka hor dagoela. 

Jarri dugu mapan eskualdea eta ideologikoki, komunitatea bat sortu du, nahiz eta 

ez izan komunitate trinkoa. Difusoa eta erraldoia da, baina komunitate bat badago, 

kontziente dena, nortasun hori daukana, eta nortasun hori garatzen ari dena, eta 

nik uste dut hori dela esplotatu behar dena. 500 bazkide horiek nik uste dut bai 

ari direla trinkotzen, ez 500ak batera ni de palo, eta baldintza hauetan askoz 

motelagoa da, baina nik uste dut dela tipula bat bezala: capa bat, nukleo bat... 

Proiektuaren erronka nik uste dut dela proiektuaren bazkideetatik askoz zeozer, 

maila ideologikoan.” 

 



 121 
EUSKAL HERRIKO KOHESIO DISKURTSOEN AZTERKETA 

IKERKETA KUALITATIBOA, 2021 

PROIEKTUAREN BALIO KOHESIONATZAILEAK 

Aiaraldea Ekintzen Faktoria proiektuaren nukleoan balio zehatz batzuk daude: tokikoak, 

komunitarioak, eraldatzaileak, eraikitzaileak, libreak, feministak...  

“Guk estrategikoki egin genuen bidea zen euskararen komunitatea ahaldundu, boteretu, 

gizarte bizitzan bizirik egoteko. (…) Eta balio komuna...hari komun bat hizkuntza izango 

da, baina gero balio komun batzuk partekatzea da helburua: feminista feministarena 

bakarrik zen, edo xxxxx eta nik binkulatzen ditugu guztiak, eta nolabait balio komun horiek 

komunitate baten balio komun bihurtzeko lanean ari gara.” 

 

Hala ere, nahiz eta Faktoriaren inguruan eraikitako komunitatea handitu nahi izan, balioak 

diluitzeko edo “desideologizazio” prozesua gertatzeko arriskuaz kontziente dira eztabaida-

taldean parte hartu zutenek. Beraz, hemen ideia nagusia zera da: Faktoriaren espazioak 

zenbat eta erabiltzaile gehiago eta erabilera anitzagoa izan, orduan eta garrantzitsuagoa 

da proiektuaren balioak eta ildo nagusiak zaintzea. 

“Egia da jende asko ari dela etortzen, Faktoria hasi zenetik 100 bazkide familia horiek, 

portzentaje altu bat etorri da honek eskaintzen dituen abantailengatik, hau da, kontzertuan 

badaukazu sarrera merkeago...jende guzti hori ez baldin badugu balioen baitan artikulatzen 

eta komunitate hori nolabait artikulatzen, arriskurik badago (...) Ez galtzea bidetik eta 

bihurtzea zerbitzuak eskaintzen dituen zera bat...orain ez dut uste arazorik daukagunik, 

ezta epe laburrean edukiko dugunik, baino bai da zeozer… joan beharko garela tentsio hori 

mantentzen, eta jartzen...nolabait, hausnartzen horren inguruan zeren eta gertatu da, 

Euskal Herrian ikusiko dugu gertatu zen beste toki batzuetan.” 

“Da desideologizazio arrisku bat. Nik uste dut gorputzean nahiko sendo garela, momentuz.” 

 “Momentuz, erabakimena, asanbladetan, jende konkretu etortzen da, jende guztia 

etortzen dena erabileragatik ez dator erabakigune partekatuetara, beraz, zentzu horretan 

ez dut uste beldurrik diogunik honi baina bai dago arrisku hori.” 

 

AIARALDEA ESKUALDEAREN INGURUAN SORTUTAKO ESKUALDEA BAT 

Faktoriaren eguneroko bizitzan parte hartzen duen kolektibitateak beste ideia nagusi bat 

du oinarri: Aiaraldea eskualdea. Maila administratiboan Aiaraldea eskualdea ez da 

existitzen; are gehiago, geografikoki bi lurralde desberdinez banatuta dago (Bizkaia eta 

Araba). Hala ere, lurralde horretan dauden herriek beraien artean dinamika partekatu 

batzuk garatu dituzte eta prozesu horretan Aiaraldea Ekintzen Faktoriak zerikusi handia 

izan du, eta eztabaida-taldea egin ondoren esan dezakegu proiektuak Aiaraldea ideiaren 

gaineko komunitate bat “gorpuzten” ari dela.  

“Ni Urduñakoa naiz eta beti sentitu dugu Bizkaitarra dela eta beti sentitu gara pixka bat 

abandonaturik, porque justu hurrengo herria Araba da...geografikoki irla bat gara, baina 

ere sentitu gara. Eta egia da honekin kohesioa sortu dela et integratuta sentitzen gara. Hori 

sentizen dugu guztiok. Ni bale, igual ez naiz oso objetiboa, baina zuk galdetzen duzu 

ehuneko bati eta esango dizu.” 

“Faktore bat baino gehiago dira. Orozkoarrak Urduñako jaietara doaz, Urduñarra joan 

daiteke ere Artziniegara mendira. Badugu tren publiko bat ia eskualde osoa zeharkatzen 

duena. Orduan errealitatea hori da. Nahiz eta Bizkaia izan, Araba izan, gehienbat Athletic 

zaleak dira hemen eta Alaves zale gutxi. Faktore batek baino gehiagok eragin du hau. (…) 

Bilbora goaz gehiago Gasteizera baino. Dira faktore asko laguntzen dutena nahiz eta 

Urduñarra eta beste punta bat Barakaldokoa izan ba gauza komunean aurkitu ditugulako.” 
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“Eta lehen komentatzen zenuen, komunitate bat sortu den edo sentsazioa daukagun 

komunitate batena. Nik uste dut alde batetik Faktoriak era eragin duela gorpuztean 

komunitate bat, langileoz harago, bazkideak ari direla sortzen ere komunitate bat; baina 

gero honek, proiektu berak ere maila ideologikoan askoz komunitate handiago bat jarri 

behar duela erdigunean, existitzen ez dena. Eta nik uste dut erronka hor dagoela. Jarri 

dugu mapan eskualdea eta ideologikoki, komunitatea bat sortu du, nahiz eta ez izan 

komunitate trinkoa. Difusoa eta erraldoia da, baina komunitate bat badago, kontziente 

dena, nortasun hori daukana, eta nortasun hori garatzen ari dena, eta nik uste dut hori 

dela esplotatu behar dena. 500 bazkide horiek nik uste dut bai ari direla trinkotzen, ez 

500ak batera ni de palo, eta baldintza hauetan askoz motelagoa da, baina nik uste dut dela 

tipula bat bezala: capa bat, nukleo bat... Proiektuaren erronka nik uste dut dela 

proiektuaren bazkideetatik askoz zeozer, maila ideologikoan.” 

“Nik uste dut proiektu honek errealitatea kontatzen duela errealitatea sortzen. Eta proiektu 

honek jarri dio izena. Existitzen zen baina inon jasoa zegoen errealitate soziologiko bat.” 

“Ez dakit zer den baina ausartuko naiz esatera. Aiaraldea eskualdea, asmatu dugu eskualde 

bezala, eta hedatuta dagoen zera horrek badaukala balio eraldatzaile bat, eta igartzen da, 

igartzen da Tubacexeko lan gatazkan, igartzen da... baina oso difusoa da eta ‘con pinzas’” 

“Geografikoki, eta aurkezpenetan beti esaten dugu, Aiaraldean jende batek leporatzen digu 

konstruktu sozial bat dela, 5 udalerri eta 4 bizkaitar horiek, lehen ez zen eskualdetasun 

horretaz hitz egiten, eta komunikabidea sortzeko ets sustraitzeko haritik tiraka gaur egun 

sustraitu da , existitzen da. (…) Lehen ez zen existitzen Aiaraldea eta guar egun existitzen 

da Aiaraldea, eta plataforma bat sortzen denean Aiaraldeko plataformaren izaera hartzen 

dugu ze Aiara, Aiarako....Hori da komunikabidearen ondorioz eta proiektuak zehatz duen 

eskualde naturala gorpuztu delako. (…) Nik uste dut hori izan dela ekarpen inportante bat: 

komunitate geografikoari begira, komunitate linguistiko bat dago, indartzen ari dena hori 

dela ere gure kutsua (?) eta euskara izatearena, feminismoa, elikadura, xxx sorkuntza 

lotuko dituena hariak. Lehen zegoen jende bat euskararen komunitatearekin binkulatuta 

eta orain binkulatzen ari da beste jende bat.” 

 

Aldi berean, Faktoriak, Aiaraldea eskualdeko motor bezala ulertuta, Laudion finkatuta 

dauka bere jarduera. Hala ere, eskualde perspektiba ardatz nagusia da proiektuan, eta 

eskualde osoko jendea erakartzea da helburua. 

“Eta beste guztietan tasa oso berdindua da, eta populazioaren arabera da. Eskualde erdia 

Laudion bizi da, 45.000 biztanle gara eta 18.000 eta piko Laudion bizi dira. Bazkide tasa 

handiena hemengoa da. Hau ireki genuenetik bazkideen kopurua asko handitu da, eta egia 

da bazkide gehienak Laudiokoak direla. Hau hemen irekiz gero gertutasunagatik edo xxxxx. 

Bestela nahiko ekilbratua da. Soziologikoki pues ez da jende oso adinekoa, 30 50 bitartean 

egongo da bazkideen masa handiena./ Bereziki gaztea ez da / bereziki gaztea ez. Helduak. 

Baina euskalgintza proiektu askotan adin kopuru hau bakarrik dago.     

“Laudio, istorikoki izan dena eskualde burua eta dena delakoa, eta uste dut lehenengo 7-8 

urteetan asko begiratu diegula beste herriei, eta herri txikiei...Eta gero inbertsioa egiteko 

erabakia hartu genuenan hemen kokatzea erabaki genuen, bere bideragarritasunarengatik. 

Laudioren bueltan populazio masa handiena bizi da, Amurrio gertu dago, Orozko ere bai... 

eta gelditu zaizkigu urrun geografikoki Urduña eta Artziniega, eta uste dut hor badugula 

arazo bat horrekin, agian eskualde kohesio geografiko horretan pauso batzuk eman behar 

ditugula hemen xxx sortzeagatik desoreka batzuk sortu direlako, eta bazkideen aldetik ere 

bai, oso orekatua da biztanleko dugun bazkide tasa, salbu eta Amurrio.” 
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EUSKARAREN ARNASGUNE BAT 

Balio politiko edo ideologikoez gain, Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren ardatz nagusietako bat 

euskara da. Hau da, proiektu honen espazioetan euskara nagusia da. Era berean, Laudioko 

egoitza euskararen arnasgune gisa planteatuta dago, eta   Aiaraldea mailan argitaratzen 

den egunkaria zonaldeko euskarazko hedabide bakarra da. Eztabaida-taldean ezaugarri 

hau balioan jarri zuten partaideek, eta proiektuaren nortasunaren erdigunean kokatu 

zuten. Azpimarratua behar da. 

“Babestuta sentitzen zara...Hemen ez dago estres linguistiko hori...hemen ez dago.” 

“Eta hori ikusten genuen, osea, paperrean tokiko erderazko hedabiderik ez zegoenez gero, 

erdaldunak interes handiarekin jasotzen zuela bere lan gatazka zegoelako, eta horrela 

euskarara hurbiltzen zen. Baina gero zeharka ari ginen erdaldunentzako lanean, bain gure 

as nagusia dira beste 20.500, euskaldunak direnak, euskaldunak edo euskara ulertzeko gai 

izan daitezkeenak, eta binkulazio hori izan dezaketeenak. Nik uste dut hori dela lantzen ari 

garen komunitatea, eta batzuetan eztabaida horiek izan genituen hasieran: gure bazkide 

den jende batek erdaraz.” 

“Egia da eskualde honetan dagoela salto mortal, eskualde erdaldun batean, populazio 

erdiak ez du ulertzen...Faktoria arnasgune bat da euskararentzat, eta hor kriston erronka 

daukagu, emakumeentzat, umeentzat, migranteentzat, baztertuentzat... hori da gorpuztu 

nahi dugun komunitatea, eta balio hauek partekatzen dituzten pertsonak komunitate eta 

kolektibo handi baten parte izatea.” 

“Jende guztia horrentzako espazio interesgarria izatea eta euskarak eskaintze espazio 

interesgarri bat, bilera bat egiteko, ikasketa bat egiteko, erosketa bat egiteko, egoteko 

aterpe batean…” 

 

 

4.6.4. ETORKIZUNEKO ESPEKTATIBAK ETA PROSPEKZIOAK 

Eztabaida-taldea bukatzeko kideei proiektuaren etorkizuneko espektatibei buruz galdetu 

zitzaien. Nola irudikatzen dute Aiaralde Ekintzen Faktoria 10 urte barru? Nola gustatuko 

litzaieke izatea? Erantzunak erreparatuta, ondoriozta dezakegu proiektuaren etorkizunaz 

pentsatzeak emozio eta espektatiba baikorrak pizten dituela. Alde batetik, parte-hartzaile 

batzuek 10 urte barru proiektu sendo eta finkatu bat irudikatu zuten. 

“Urte hau, egia esan izan da super kaotikoa, eta nik uste dut, epe luzera bai denak ya 

hartuko duela abiadura eta uste dut hori bada eta proiektu horia ya ilusionantea dela eta 

nik uste dut denbora behar duela eta ikusten dut 10 urte barru orain baino askoz hobeto, 

super osasuntsu, eta bai...denbora behar du eh?” 

“Nik imajinatzen dut espazioa handia txikia geratuko zaigula, hau da, bulegoetara ez garela 

sartuko, eta beteta aldi berean, jendetsua. Berak esan duen bezala, goizez eta arratsaldez 

jendea dagoela, trafiko dagoela...nik ikusten dut bebai anitza, hau da, hona etorriko direla 

etorri berriak euskara klase duin eta merke batzuk nahi dituztelako, etorriko dira Estatu 

Batuetako familia ruta bat egiten.... anitza zentzu honetan.” 

“Nik espero dut 10 urte barru 50 langile inguru izatea, kooperatiba federazio bat izatea, 

proiektu bakoitza emanzipatu eta bere kooperatiba sortu izana. Horrek, espazio berriaren 

sorrera ekarri dezala, (…) ekonomatu handi bat igual Laudion baina beste leku batean, 

proiektu sektorialak espazio fisikoan ere finkatzea, bazkideen batzarra handitu izana, agian 

2000 familia...eta aurrezki kooperatiba bat montatuta izatea eta etxebizitza blokea eraikita 

egotea.” 
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Beste aldetik, parte-hartzaileen etorkizuneko espektatibak espazioen eraldaketan 

zentratuta daude. Hain zuzen ere, eskualde proiektu barruan, toki berrien kokapena nagusi 

sumatzen da Faktoriaren etorkizuneko gogoeta eta eztabaidetan.   

“Nik bai uste dut espazioak bizitza izango duela 10 urte barru: kanpoko jendea hau 

erabiltzen ikusten dut, arratsaldez bai gauean, gauza desberdinak, orain hutsik dagoen 

bezala, pues bizitzarekin. Euskarak eskaintzea hori, eta espero dut, eta hori ya da "espero", 

jakitea eskualdetasun hori mantentzen. Ez zentratzea gehiegi espaziora. Beti esaten zen 

gaztetze garaian, "gaztetxe tresna edo gaztetxe lekua". Hau tresna bat da, ez da hemen 

geratzen den lana. Eskualdean, espero dut hori jakitea egiten. 10 urte barru jakingo dugu. 

Nik ere hartzen det neure martxa horretan kokatuta egongo garela 10 urte barru. Niretzat 

bai, bide horretan ekiten.” 

“Nik bebai ikusten dut leku gehiago izango ditugula. 10 urte barru leku gehiago izango 

ditugu.” 

“Oso ados nago berarekin proiektuaren etorkizuna bai ala bai espazio horretatik kanpo 

dagoela. Oso argi daukat. Hemendik 10 urtera espero dut euskararen bidegurutzean bide 

egokia hartu izana, eta hemendik kanpo holako beste espazio bat sortuta izatea. Eta hortik 

pasatzen da proiektuaren etorkizuna, bai ala bai. Ez dakit espazio horren nolakotasuna zein 

den...baina ez da Laudion.” 

 

 

4.6.5. AIARALDEA EKINTZEN FAKTORIA. SINTESIA 

  AIARALDEA EKINTZEN FAKTORIA 

Ezaugarri 

ardatzak  

- Gizartea euskaratik eta euskaraz eraldatzea 

- Ekonomia sozial eta eraldatzailea bultzatu 

- Tokian tokiko komunitatea sortu 

- Aiaraldeko topagune bat 

Lekua - Aiaraldea Ekintzen Faktoriaren egoitza, Laudio (Araba) 

- Aiaraldea eskualdea (9 herriz osatuta) 

Aktoreak - Kooperatibako langileak 

- Kooperatibako bazkide erabiltzaileak 

- Jardueretako parte-hartzaileak/erabiltzaileak 

- Aiaraldea Gaur eta Aiaraldea Hemen hedeabideen irakurleak 

- Aiaraldeko biztanleria eta inguru soziala 

Harremanak  - Proiektuaren ekimenen inguruan sortutako komunitatea oinarria da.  

- Errealitatean harreman mota eta inplikazio maila desberdinak aurki 

daitezke: erabiltzaile/erosleak, bazkide aktiboak, langileak etab.  

- Bazkideen batzarrak erabakigune nagusiak dira 

Denboraren 

bilakaera 

- 2010ean sortu zenetik, proiektua garatu eta finkatu da eskualdean. 

- Laudioko egoitza berriaren eraikuntza inflexio-puntu bat izan da. 

- Izaera eta balioei uko egin gabe, etorkizunean proiektu fisiko eta 

soziala handitzea eta indartzea da helburua.  

Jarduerak - Faktorian antolatutako ekimenak 

- Eskualde mailan argitaratutako hedabideak 

- Erabaki kolektiboaren prozesuak  
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5. ONDORIOAK 
 

 

Ikerketa honetan hainbat errealitatetara gerturatu gara, bertako parte diren pertsonek eta 

taldeek dituzten irudiak, errepresentazioak eta narratibak hobeto ulertzeko asmotan. 

Ibilbide horretan Euskal Herrian zehar dauden zonalde eta proiektuetara hurbildu gara, 

beren eguneroko dinamikak, balioak, harremantzeko moduak eta iruditeriak hobeto 

ulertzeko. Amaitzeko, atal honetan hainbat ideia jasotzen ditugu ondorio orokor moduan. 

Lehenengo, eskualde eta eragileek, bakoitzak bere aldetik dituen berezitasun batzuk 

aurkezten dira. Segidan, partekatzen dituzten ideiak jasotzen dira. 

 

 

5.1. ESKUALDEAK 

Proiektu honetan eremu geografiko batzuekin lotutako kohesio-diskurtsoak arakatu nahi 

izan ditugu. Diskurtso horietara sartzeko, eguneroko bizitza eta ibilbide pertsonalak 

aztertzera jo dugu. Zer da subjektu bakoitzarentzat bizi den lurraldea? Zer esan nahi du 

tokiak, beraientzat? Nola bizi dute lurraldea eta norekin? Galdera horiek eta beren inguruan 

sortutako eztabaidek narratiba zehatzak zeharkatzera eramaten gaituzte, elementu 

desberdinei buruz: toki bakoitzeko bizitza materiala, tokia osatzen duten subjektuak, beren 

egunerokotasuna, eskualdearen inguru soziala eta espaziala, eta herritarren 

lurraldearekiko atxikimendua, besteak beste. Galdera horien azpian dagoen ideia honakoa 

da: kohesio-fenomenoak ez dira estatikoak, pertsonen bizimoduekin eta kosmobisioekin 

lotutako prozesu pilaketa bat baizik. Zehatzago, prozesu horiek norbanako bakoitzaren 

komunitate-zentzua, komunitatearekiko afektua eta horietan eman diren harremanekin 

lotutako ongizatea definitzen dituzte. 

Ondorioak aztertu aurretik ezinbesteko hausnarketa bat agertzen zaigu. Nori eman diogu 

ahotsa? Hemen jasotzen diren diskurtsoak eskualde bakoitzeko norbanako talde zehatz 

bati dagozkio. Jasotakoari dagokion balioa eta ordezkagarritasuna kendu gabe, ezin dugu 

ahaztu botere harremanak ere norbanakoen hitz egiteko ahalmenean islatuta daudela. 

Nahiz eta hauek ezkutatuta egon, errealitate baten inguruan beti kontakizun periferikoak 

egongo dira. 

Jarraian, eskualdeen azterketatik atera diren bi ideia aurkezten ditugu: 

 Bizi-kalitatearen dimentsioak: Azterketa honetan planteatzen dugu lurraldeek eta 

beren ezaugarriek bizimodu zehatzak definitzen dituztela, eta talde bakoitzean 

bizimodu horiek arakatzea izan da helburua. Alde batetik, tokiko bizimoduak eta bizi-

kalitatea ikuspuntu material eta deskriptibo batetik aztertu dira. Horrela, taldeetan 

bizi-kalitatearen adierazle batzuk azpimarratu dira: bizitzaren “prezioa”, zerbitzu 

publikoak, mugikortasuna, kokapen geografikoa edo lan aukerak, besteak beste. 

Hala ere, beste diskurtso batzuk praktikotasunetik atera eta dimentsio immaterialean 

dauden argudioak ere agertu dira. Hauetako batzuk aipatzeko, euskaraz bizitzeko 

aukerak, bizitza kolektiboaz parte hartu ahal izateak edo afinitate politikoaz sortutako 

topagune bat izateak bizi-kalitatearen adierazletzat ere hartu zituzten solaskideek. 
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 Iruditeria kolektiboak: Eztabaida-taldeetako diskurtsoen analisiak agerian uzten 

du, espazio fisiko eta sozial ulertuta, eskualde guztietan iruditeria kolektibo 

aktiboak daudela, hau da, lurraldeko praktika soziokulturalen inguruko 

errepresentazio kolektiboak. Aldi berean, subjektu horiek beraiek iruditeria horrekin 

identifikatzen dira eta iruditeria osatzen duten elementuez jabetzen dira, 

norbanakoen identitatearen parte bilakatuz. Azterketaren aspektu hau 

azpimarratzea interesgarria iruditzen zaigu; izan ere, prozesu dinamiko bezala, 

espazioaren eraikuntza sinbolikoa tokian tokiko nortasunaren sorrerarekin, 

lurraldearekiko atxikimenduarekin, eta espazioaren jabetzearekin estuki lotuta 

dago. 

 

 

5.2. ERAGILEAK 

Eragileen kasuan, talde bakoitzean inplikatuta dauden pertsona edo taldearen diskurtsoak 

aztertu dira. Kasu honetan bereizgarriak diren bi ideia jasotzen ditugu segidan: 

 Komunitatearen parte izatea, erabaki aktibo. Eskualdeen kasuarekin 

alderatuta diskurtso horiek desberdintasun nagusi bat planteatu dute: komunitate 

hauen parte izatea erabaki pertsonal moduan ulertzen da. Beste modu batean 

esanda, motibazio desberdinak jarraituz, aztertutako taldeetan parte hartzen duten 

norbanakoek erabaki dute talde horren parte izatea. Era berean, kasu gehienetan 

taldean egotea subjektuen bizi-ibilbidearen oso elementu garrantzitsua da, eta 

ezinbestekoan subjektuen eraikuntza, nortasuna eta ongizatearekin lotzen dugu. 

 Errealitatean eragin eta eraldatzeko nahia. Eragileen atalean aztertutako 

proiektu guztiek diskurtso politiko bat dute atzean, eta ondorioz askotan 

“aktibismoaz”, “parte-hartzeaz” edo “militantziaz” mintzatu gara. Gure ustez, hitz 

hauek beste dimentsio bat gehitzen diote analisiari; izan ere, subjektuen arteko 

harremanak eta, beraz, komunitateak, ez dira gorpuzten bakarrik pertsona horiek 

errealitate berdinean kokatuta egoteagatik, baizik eta errealitatea eraldatzeko 

daukaten nahia partekatzeagatik. Nahiz eta eskualdeen kasuan ere badagoen 

“eskualdea egitearen” ideia edo agente aktibo izatearen garrantzia proiektu 

partekatu batean, eragileen kasuan garrantzia handiagoa hartzen du elementu 

honek. 

 

 

5.3. PUNTU KOMUNAK 

Aztertutako bi unitate-moten izaera eta ezaugarriak desberdinak dira. Eskualdeak 

fenomeno geografiko “natural” moduan uler daitezke, eta aldiz eragile sozialetan parte 

hartzeko hautu pertsonal eta kontzientea egin dute bertako kideek. Ondoren, 

funtzionatzeko eta harreman sozialak erreproduzitzeko bideak ere desberdinak dira 

(lehenengoen kasuan norbanakoek topo egiten dute beren egunerokotasunean eta 

bigarrengoen kasuan dinamika jakin batzuk sortzen dira espresuki taldeak eta proiektuak 

jarraipena izan dezan). Diferentzia horiek kontuan izanda, hala ere, antzeko dinamika 

batzuk suma daitezke bi talde moten baitan funtzionatzen dutenak. Horien artean, lau 

punturi erreparatuko diegu amaitzeko: (1) diferentziaren garrantzia, (2) dinamismoaren 

aitortza, (3) subjektuen bizi-proiektu propioetan eragin positibo bat izatea eta (4) eduki 

zehatzak dituen proiektu gisa irudikatzea, zeinarekin bat egiten den. 
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 Diferentziaren garrantzia: Irudikatzen den komunitateko kideak elkarrekin lotzen 

dituzten ezaugarriak garrantzitsuak diren arren, sarritan zaila izan da zeintzuk diren 

zehaztea edota, adostasuna lortu duten elementu horien inguruan ere, eskualdeak 

modu orokorrean edo erabatekoan partekatzen dituen ezaugarri moduan ikustea. 

Zentzu horretan, barne desberdintasunek, lehiak eta “bestetasunak” markatzeak pisu 

handia izan dute diskurtsoen baitan. Era berean, askotan agertu izan da eskala 

altuagoko alteritate bat, aztergai dugun elementua baino orokorragoa, eta eskualde 

mailako homogeneitate edo unitatearen bidez erantzuten zaiona. Zentzu honetan, 

Evans-Pritchard antropologoak nuerren kasuan aztertutako fisio eta fusio logiken 

antzeko dinamikak irudika daitezke9. Frederick Barthek esaten zuenaren ildotik, 

identitatea eta alteritatearen arteko mugak garrantzia handiagoa izan dezake bere 

barruan eta kanpoan gelditzen den edukiak berak baino10. 

 Dinamismoaren aitortza: Narratibetan azpimarratu den ezaugarri bat 

dinamismoarena izan da: iraganetik orainera eta orainalditik etorkizunera ez dira 

modu estatikoan pertzibitzen aztertutako elementuak (agenteak eta komunitateko 

partaideak aldatu dira, erreprodukzio moduak moldatzen joan dira, egiten diren 

jarduera zehatzak…). Aurrera begira ere, prospekzioan, dinamikoak edo aldakorrak 

izango direla aurreikusten da eta komunitateko partaideek identifikatzen dituzte 

desiratutako aldaketak edo beren proiektu kolektiboaren elementuak liratekeen 

ezaugarriak; hau da, beren iruditerian badaude “desiratutako etorkizuneko proiektu” 

batek izango lituzkeen elementuak, kasuz kasu aldakorrak izan daitezkeenak 

(bizigarritasuna, bilakaera demografikoa, elementu batzuen sendotze edo 

mantentzea, proiektuaren parte diren pertsonen aniztasuna areagotzea…). 

 Subjektuen bizi-proiektu propioetan eragin positibo bat izatea. Eragileen 

kasuan, hasiera batean helburu zehatz baten bueltan sortu eta eraikitako proiektua 

izatea da muina. Hala ere, denborak aurrera egin ahala eta taldearen jarduna aurrera 

doan heinean, helburua “bigarren maila” batean gelditzen dela ikusten da eta, 

taldearen erreprodukziorako, bestelako logika batzuk pisua irabazten dutela ikusten 

da (eskualdeetan nahiko agerian dagoen ezaugarria): norbanako bakoitzak 

proiektuan jarraitzeko gogoa eta inplikazioa bertan eroso egotearekin lotzen du, bere 

bizitzan zentzua daukan eta ekarpen bat egiten dion zerbait moduan. Hala, sarritan 

erabili dira “energia”, “indarra” eta gisako kontzeptuak. Horiek ez dute beren baitan 

proiektuaren helburuarekin lotutako eduki zehatzik (hau da, berdin-berdin entzun 

ahal izan da feminismoaren, agroekologiaren edo tokiko monetaren kasuan), baizik 

eta pertsona horiei modu existentzialago batean egiten dien ekarpena irudikatzen 

dute munduan eta gizartean kokatzeko. 

 Eduki zehatzak dituen proiektu bezala irudikatzea. Eskualdeen kasuan, nahiz 

eta kasu askotan ez den hautu moduan ikusten zonalde horretan egitea pertsona 

horien bizitza (bertan jaio zirelako, gurasoak bertakoak direlako…), diskurtsoetan 

argi gelditzen da irudikatzen duten komunitatea zerbait eraikia dela ardatz batzuen 

inguruan. Hau da, eskualdeko herritarrez hitz egiterakoan, askotan ez dira bertan 

bizi diren biztanle guztiak eduki burutan (profil bati erantzuten dioten pertsonak, 

espazio batzuk erabiltzen dituztenak, egunerokotasuneko ekintza batzuk 

konpartitzen dituztenak… izan dira hizpide). Hala, komunitateari buruzko 

diskurtsoetan antzeman daiteke eskualdea, zonalde geografikoaz harago edo lurralde 

bat baino gehiago, pertsona horientzat zentzua duen bizi-proiektuaren parte bat 

                                                            
9 PRITCHARD, E.E. (1992) [1977] Los nuer. Bartzelona: Anagrama. 
10 BARTH, Frederick (1976) Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias 

culturales. FEC, México DF, 9-49 orr. 
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bilakatzen dela. Hortik uler daiteke, era berean, etorkizunera begira espektatiba 

batzuk izatea lurralde horren eta bertan irudikatzen den biztanleriaren inguruan. Hau 

da, eskualde batean bizitzen gelditzea erabaki duten pertsonen kasuan “bizitza 

proiektu” moduan irudikatu da eta marko horretatik aztertu, baloratu eta interpretatu 

da eskualdea; proiektu sozial batean parte hartzen duten kideen aldetik ere, beren 

bizitzarako zentzua duen eta esanguratsua den helburu baten norabidean doan 

jarduera edo ekimen batean parte hartzetik eta hura bultzatzetik ulertzen den 

moduan militantzia. 

 

Talde baten kide sentimendua, atxikimendua, lotura pertsonala eta taldearen kohesio 

sentimendua sortzen mila aldagaik eragiten dute. Batzuk neurgarriagoak eta 

materialagoak izan daitezke (zonalde batean egunerokotasuna egitea ahalbidetzen duen 

zerbitzu-sarea, produkzio sistemak, norbere komunitatea identifikatzeko ehun 

produktiboa, partekatzen diren sinboloak eta euskarri fisikoak…), eta beste batzuk 

imajinarioaren maila sinbolikoan gelditzen dira (iraganaren eta orainaren inguruko 

partekatutako narratibak, hizkuntzaren eta bestelako elementu ez-materialekin sortutako 

loturak, partekatutako balioak…). Era berean, aintzat hartu behar da errealitate sozial oro, 

gertutik aztertutakoan, anitza dela bere baitan. Horrela, hizpide dugun “gu” horrek osatzen 

duen komunitateak mila ertz eta ñabardura desberdin izango dituela bere baitan kontuan 

hartu behar da, eta aurrera begira ere uneoroko moldaketan egongo dela. Hala ere, 

komunitate batekiko identifikazioa, konpromisoa eta aktibotasuna sortzen laguntzen duten 

bi aldagai moduan ikusi ditugu subjektuek irudikatu eta konpartitzen duten proiektu bat 

izatea, hainbat eduki zehatz biltzen dituena, eta komunitatearen parte diren pertsona 

horien bizipenei edo ibilbide propioari ekarpen bat egitea.  

Iragana eta oraina aztertuta, eta etorkizunera begira, egite-desegite prozesu honetan 

lurraldean zehar herritarrek jarraituko dute esperientzia kolektiboak ehuntzen. 

  


