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Ekhi Erremundegi Beloki Urepele

O
hikoak baino

ikasle hel-

duagoak iza-

nen ditu hila-

bete batez

Urepe leko

herriko eskolak. AEK-k udan an-

tolatzen dituen ikastaldiak iraga-

ten ari dira egun hauetan, inguru-

ne ezberdinetarik etorritako ikas-

le andanarekin: batzuk, hutsetik

hasiak; beste batzuk, urtean ze-

har ikasitakoa berrikusi edo ho-

betzera jinak. 

Uztailaren 16tik 27ra eta uztai-

laren 30etik agorrilaren 10era, bi

egonaldi izanen dira, helburu ba-

karrarekin: murgiltze eremu bat

sortu eta euskaraz bizitzea bi as-

tez. Hasiberriek oinarrizko nozio-

ak barneratuko dituzte, eta jada-

nik zerbait dakitenek mintzame-

na askatzea dute erronka nagusi

gisa.

Aurten ere animazio anitz iza-

nen dituzte klaseez gain. Besteak

beste, mendi ibilaldiak, kantu

gaualdiak herriko ostatuetan,

etxalde batera bisita, dantza taile-

rra... Inguruko herritarrekin ha-

rremana eginez, euskara egune-

roko hizkuntza bilakatzea da as-

moa. Astelehenetik Urepelen

diren ikasle batzuekin mintzatu

da Ipar Euskal Herriko Hitza.

STEFANIE ROBERT AROZTEGI

33 urte, Paris

«Ahalik eta azkarren
elebiduna izatea da 
nire helburua»

Paristik Euskal Herrira bizitzera

etortzearekin batera ekin dio eus-

kara ikasteari Stefanie Robert

Aroztegik. «Orain dela bi urte

hasi nintzen euskara ikasten. Nire

amaren familia Eiheralarrekoa

da, baina nire amak ez dit sekula

hitz egin euskaraz, eta, horrega-

tik, inportantea zen niretzat be-

rreskuratzea». Orain dela bi urte

hasi zen klaseak hartzen, Biarriz-

ko Gau Eskolan, bere «erroak be-

rreskuratzeko». Beste helburu

bat ere badu: amaren herrian,

Eiheralarren, ikusgarri gela bat

eraiki nahiko luke euskarazko

kultur sorkuntzak proposatzeko. 

Udako ikastaldiaren bidez hobe-

kuntza nabarmena izatea espero

du: «Ahalik eta azkarren elebidu-

na izatea da nire helburua; horre-

gatik, hilabete batez geldituko

naiz barnetegian, eta espero dut

irailean askoz ere errazagoa iza-

nen dela niretzat. Gau eskolan se-

gituko dut, eta espero dut lauga-

rren edo bosgarren mailan sartu-

ko naizela B1 eta B2 artean».

ANNELIES VAN CAPPELLEN

18 urte, Brusela

«Hizkuntzak
dakizkizunean errazago
da bat gehiago ikastea»

Gurasoen bide bera hartu du An-

nelies Van Cappellenek. Orain

dela hogei urte, Urepeleko barne-

tegira etorri ziren euskara ikaste-

ra, eta aitak bultzatuta etorri da

aurten alaba. «Lagun anitz ditu-

gu Hego Euskal Herrian, jende

anitz ezagutzen dut, eta horrega-

tik ikasi nahi dut euskara. Gazte-

lera ere ikasi nahi nuke, baina ge-

roago: zailagoa izanen zait gazte-

lera jakinda euskara ikastea,

Hego Euskal Herriko guziak nire-

kin gazteleraz arituko liratekeela-

ko, eta ez nuke euskara erabiltze-

ko aukerarik».

Aitarekin egin du Urepelerako

bidea, eta bidean oinarri batzuk

irakatsi dizkiola dio: hitz batzuk,

erranaldi batzuk, nor-nork, nor

nori... «Gaur egun, flandriera

mintzo dut, nire ama-hizkuntza

da, frantsesa ere ikasi dut eskolan,

eta ingelesa eta alemana ikasteko

klaseak hartu izan ditut. Nire bos-

garren hizkuntza litzateke euska-

ra. Hizkuntzak dakizkizunean

errazagoa da bat gehiago ikastea.

Beste hizkuntza batean pentsa-

tzeko gaitasuna duzu». 

ELIAS LAGOMA

63 urte, Lesaka

«Nire bilobekin euskaraz
aritu nahi dut»

«Nik beti nahasten ditut ‘da’ eta

‘dago’». Bazkari denboran ere

ikasteko gogoz dago Elias Lago-

ma. Gaztelerazko ser eta estar

aditzen formak gogoan izateko

aholkatu dio irakasleak ondotik.

«Pastel hau oso ona dago», adie-

razi du deserta iristean, «beraz,

errezeta ona da», erantzun dio

irakasleak ondotik, irriz. 

Erretiroa hartzearekin animatu

da euskara ikastera. Lagun talde

euskalduna du, baina beregatik

gazteleraz ari direla deitoratu du.

Aita Zaragozakoa, ama soraluze-

tarra, baina etxean ez zuen euska-

rarik jaso. «Nire emaztea Galizian

sortu zen, baina gaztetan euskara

ikasi zuen; gure alabarekin eus-

karaz mintzo zen, eta ni, gaztele-

raz. Orain, bi biloba dauzkat, eta

haiekin euskaraz aritu nahi dut».

Euskara «praktikoa» nahi duela

dio. «Helburu sinpleak ditut:

euskaraz hitz egiten ikasi nahi

dut, baina lagunartekoan, karri-

kan erabili ahal izateko» 

GUILLAUME VERACHTEN

32 urte, Kanbo

«Ondoan lantzen 
ez badut, zaila izanen da»

Astelehenean izan zuen euskara-

rekin lehen harremana Guillau-

me Verachtenek; hutsetik hasi

da. «Nire emaztea gau eskolan ari

da AEKrekin, duela bi urtetik, eta

gure haurra sare pribatu elebidu-

nean sartu dugu; lehen hiru urte-

etan murgiltze eredura hurbil-

tzen direnez, euskaraz mintza-

tzen hasten da, eta pentsatu dut

gutxieneko bat ikasi behar nuela

nirekin mintzatzen hasten bada

ulertu ahal izan dezadan».

Ulermen maila batera iritsi

nahi du, ondoren oinarrizko erra-

naldi batzuk euskaraz egin ahal

izateko. «Zinez ikasketan gara,

batak bestea laguntzen du. Fite

doa, baina nik argi dut ondoan

gehiago lantzen ez badut zaila iza-

nen dela».

MEDERIC BOTTIN

55 urte, Paris

«Hizkuntza anitz 
landu dut, baina 
ez dakit erabiltzen»

Lagun batek aipatuta joan zen Pa-

risko Euskal Etxera euskara kla-

seak hartzera. «Nire ama euskal-

duna da, eta aski naturala zen ni-

Euskara ikasi edo hobetzeko helburuarekin iritsi dira
Urepelera AEKren ikastaldietan izena eman duten ikasleak.
Ingurune eta interes ezberdinekin, baina gogotsu agertu
dira. Horietako batzuen bizipenak eta ibilbideak bildu ditu
‘Ipar Euskal Herriko Hitza’-k.

Bi astez, euskaran
murgilduak 

Ikastaldian parte hartzen ari diren

ikasle eta irakasleak. HITZA
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retzat», azaldu du Mederic Botti-
nek. «Astean bi oren ditugu.
Ikasten dugu, baina biziki fite
doa, eta komunikazioa falta zai-
gu. Gure artean zaila da elkarre-
kin hitz egitea, horregatik izen
eman dut barnetegi batean. Arau
anitz ezagutzen ditut euskaraz,
hizkuntza anitz landu dut, baina
ez dakit erabiltzen. Teoriatik
praktikara pasatu nahi dut. Ha-
sieran, zinez galdua nintzen, bai-
na hori behar da. Instintuz uste
dut hori dela bidea. Badakit ez du-
dala izutu behar hizkuntza hau
ikasteko; beraz, lasai hartzen dut,
erregularra naiz, eta ez diot neure
buruari galderarik egiten».  

PHILIPPINE GUIRAO

33 urte, Ainhoa

«Ez dut sekula lortu

euskalduna naizela

erratea»

Urteetan Parisen egon ondotik,
Euskal Herrira itzuli da Philippi-
ne Guirao. «Aspalditik ikasi nahi
nuen euskara, baina txikitan ez

ninduten ez ikastolan ez elebidu-

nean sartu, etxean ez du inork

mintzo, eta, beraz, ez dut sekula

ikasteko aukerarik izan. Hala ere,

beti buruan nuen ideia bat zen.

Gau eskolara joatea ere pentsa-

tzen nuen, baina banekien biziki

luzea izanen zela». 

Akitania, EAE eta Nafarroako

gobernuek irakasle euskaldunak

formatzeko abiatu duten Eskola

Futura dispositiboaren berri izan

zuen egunkarian, eta izena eman

zuen. Heldu den ikasturtea Zor-

notzako barnetegian pasatuko

du, eta lehen oinarria izateko

joan da Urepelera. Beti izan du

euskara ikasteko gogoa.

«Hemengoa naiz, hemen handi-

tu naiz, hemen bizi naiz, baina ez

dut sekula lortu euskalduna nai-

zela erraten, euskara ez nuelako

mintzo. Euskaraz mintzatzea lor-

tzen badut, nire nortasuna osa-

tzeko modu bat izanen da, eta

erraten ahalko dut: bai, euskal-

duna naiz. Frantsesa ere bai,

baina euskalduna, euskara min-

tzo dudalako».
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E.E.B. Urepele

Jean Mixel Ceccon (Jatsu, 1957)
Uztaritzeko Gau Eskolako ardu-
raduna da. Urtean zehar klaseak
emateaz gain, udako ikastaldie-
tan ere irakasle lanetan aritu izan
da azken urteetan. Sorpresa bere-
zia izan du aurten, gainera, orain
dela hogei urte Urepeleko barne-
tegian egonaldia egin zuen baten
alaba etorri delako ikasle gisa.
Orain dela hogei urte egin ze-

nuen lehen barnetegia.

Nire lehen barnetegia 1993an egin
nuen, ikasle gisa. Euskaldun be-
rria naiz, eta AEKn ikasi nuen
euskara. Ondoren, boluntario
gisa hasi nintzen klaseak ematen
Baionako Gau Eskolan. Ondoko
urtean, AEK-ko langile bilakatu
nintzen, gaur arte. Ondoko ikas-
turtearen bukaeran hartuko dut
erretiroa.
Zer da zuretzat barnetegia?

Pertsonalki, irakaskuntza mai-
lan, harreman sakonago eta es-
tuagoa dugu ikasleekin. Klasean
ez ezik, kanpoan ere laguntzen
ditugu. Giro berezia sortzen da,
aski goxoa; gehienetan, biziki go-
xoa. Hori preziatzen dut; nahiz
eta bizi baldintzak ez hoberenak
izan, beti preziatzen dut hona
etortzea kurtsoak emateko.
Helduentzako udaleku gisa aur-

keztuak dira anitzetan.

Lehen hamar urteetan, giroa be-
roa zen, besta giro handia zen, be-
reziki gauetan. Azken hamar ur-
teetan, ez dakit publikoa aldatu
delako edo, baina giroa goxoagoa
da. Beti bezain ona, baina behar-
bada jendea prestuagoada: ez da
lehen bezainbat besta egiten. Nire
iduriko, ikasleen onerako da,
biharamunean kurtsora joan be-
har baita; hobe da forman izatea.
Beraz, bai, aldaketa izan da azken
urteetan.
Murgiltze eremu bat sortzea da

helburua.

Irizpide bakarra da euskaraz
mintzatzen entseatzea. Bistan

dena, hasierakoentzat zaila da, ez
dakitelako, eta hiztegi guti baitu-
te. Beraz, hasieran esplikatzen
diegu beren onerako dela eta ho-
rretarako heldu direla ikastera.
Entseatzea da lehen urratsa, eta,
borondate onekoak badira, joko-

an sartzen dira; hori gertatzen da
gehien-gehienekin. 
Ikastaldiko ikasleen maila apa-

la baldin bada, erdara mintzatzen
entzunen da anitzetan, bereziki
haien artean mintzo direlarik.
Baina guk erraten diegu, bereziki
apairuetan elkarrekin direlarik,
euskarak gaina hartu behar diela
beste hizkuntzei. Giroa euskaldu-
na izan behar da. Entzuten ahalko
da frantses edo gaztelera zerbait,
baina euskara izan behar da de-
nen gainetik. Hala ere, ohartu
gara ikastaldi honetan, nahiz eta
maila apala izan, giroa aski eus-
kalduna dela. 

Hobekuntzak ikusten dira bi as-

teko egonaldiaren bukaeran?

Bai, beharrik. Gehienentzat, bis-
tan dena, bi aste pasaturik aitzi-
namenduak badira. Batez ere
hasiera mailakoentzat. Iristen
direnean ez dakite fitsik, eta, bi

asteren buruan, emai-
tzak ikusten ditugu;
zinez pozgarria da. Erra-
zagoa da hasierakoekin
hobekuntzak ikustea,
hutsetik abiatzen direla-

ko; hor bai, bi asteren buruan
aldaketa nabari da.
Erretiroa hartzera zoazela erran

duzu lehen. AEKtik hurbil segi-

tuko duzu?

Orain, urte batez pausa hartuko
dut, baina segur da AEKtik hur-
bil egonen naizela. Irakaskuntza
gutxienez urte batez utziko dut,
energia eskatzen baitu. Indarbe-
rritu behar naiz, eta gero ikusiko
dut. Baina, bistan dena, euskal-
dun berria izanik eta AEKri 
zor baitiot euskaldun izatea,
segituko dut, zergatik ez, min-
tzapraktika saioak proposatuta
edo.

«Ikastaldietan, euskarak
gaina hartu behar die
gainerako hizkuntzei»

Jean Mixel Ceccon b AEK-ko irakaslea

Hogei urteren ondotik, aurten du azken egonaldia Jean Mixel Ceccon
AEK-ko irakasleak Urepeleko barnetegian. Bi asteko jardunarekin,
ikasleengan hobekuntza nabarmenak ikusten direla dio.

HITZA

«Iristen direnean ez dakite
fitsik, eta, bi asteren buruan,
emaitzak ikusten ditugu; 
zinez pozgarria da»
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Joanes Etxebarria 

H
endaiako atxi-
kitze zentroa
joan den apiri-
lean berriz ire-
ki zutenetik,
etorkinak kan-

poratzeko prozedurak berriz ere
ikusgarri bilakatu dira Lapurdiko
kostaldean. Baionako epaitegian
«anitzez auzi gehiago» badirela
dio etorkinei laguntza ekartzen
dien Cimade elkarteko Helene
Ducarrek.
Auzi horiek aitzin, bitartean eta

ondotik etorkinak segitzeko usaia
hartu du Cimadeko kideak, nahiz
eta prozeduraren abiaduragatik
ez beti erraza izan: «Auzitegira

joateko ahaleginak egiten ditugu
zenbait kidek, baina, prozedura
laster doanez, azken momentuan
abisatzen gaituzte». Gainera, oso
prozedura konplexuak direla
gehitu du: «Erraten da etorkinek
haien eskubideak eta prozedurak
ulertu behar dituztela, baina so-
bera konplexua da ulertuak izan
daitezen». 
Berriki, Kuwaiteko familia ba-

ten kasua segitu du; 18 hilabeteko
eta 8 eta 12 urteko hiru haur eta
haien gurasoak Angulemako ai-
reportuan atxilotuak izan ziren.
Aitak bazuen osaba bat Londre-
sen, eta bera moldatu zen pasa-
porte greziar faltsuak eginarazte-
ko, eta hegazkin txartelak erosi
zizkien. Paper faltsuak ukaiteaga-

tik atxilotu zituzten, eta, ondotik,
ministerio publikoak prefeturari
dei egin zion atxikitze zentroan
ezarriak izan zitezen. Hendaiako
atxikitze zentroak badu familien-
tzat egokitua den gune berezi bat,
baina, okupatua zenez, beste gela
batera eraman zituzten. Hor, hoz-
kailurik ez zen niniaren biberoia-
rentzat, eta «baldintza txarre-
tan» egon ziren, Angulemako ko-
misarian «lurrean lo egiten» gau
osoa pasa zutelarik bezperan.
Igandea Hendaiako zentroan

iraganik, Baionako auzitegira
eraman zituzten astelehenean,
artean atxikiak diren etorkinak
ikuskatzen dituen medikuak
«haurrentzat atxikitze baldin-
tzen bateraezintasun agiri bat»

sinatua zuelarik, besteak beste
haurrak goitika ari zirelako. 3. ar-
tikulua (gizalegetik kanpo eta tra-
tu apalgarriaz) urratzea azpima-
rratu zuen Laurence Hardouin fa-
miliaren abokatuak, eta epaileak,
onartu. Gutxitan gertatzen omen
da prefetura bat kondenatzea ar-
tikulu horrekin. 
Familia libre atera zen auzitegi-

tik, baina kanporatzeko arriskua-
rekin, haien egoera legez kanpo-
koa delako. Kuwaiteko bidunen
—herritartasunik gabekoak eti-
mologikoki, eskubiderik gabeko-
ak beren herrian— komunitateko
kide horiek Amatxo hotelean pa-
satu zuten gaua auzitik landa, eta,
Ducarrek dioenaz, biharamune-
an joanak ziren. «Erran digute-

naz, Alemaniara abiatu ziren, bai-
na ezin jakin». Cimade elkarteak
estatu mailako «eskubideen
urraketa andana bat» zenbatzen
dituela dio, datu batean zehazte-
raino: urraketa horien ondorio li-
rateke epaile administratibo edo
juridikoek onartzen dituzten as-
katasun eskaeren %40.
Adingabeen egoera bereziak

ere oihartzuna ukan du, azkenal-
dian bereziki, Baionako auzite-
gian. Ekainaren 20an BERRIA
egunkarian argitaratu artikulu
batean, Nora Arbelbide kazeta-
riak jakinarazi zuen bost gazteren
kontrako salaketak jarri dituela
Pirinio Atlantikoetako departa-
menduak, «gazte faltsuak» dire-
la leporaturik. Horietarik batzuk
Baionan epaitzen dituzte. Hau-
rren babesteko betebeharra du
departamenduak, baina bere zer-
bitzuek ustezko «gazte faltsu»
batzuk identifikatu eta adingabe-
ak direla frogatu beharreko jarre-
ran ezartzen dituzte. 
Helene Ducarrek laburbildu

ditu kasu horiek, adibide zehatz
batekin: «Arazoa konplexua da,
zeren adingabe batek Espainiako
zentro batetik ateratzeko erraten
du heldua dela. Frantzian hau-
rren babesa ukaiteko erraten du
adingabea dela. Erien aztarnak
hartzen dizkiote, eta, ikusten du-
tenez Espainian heldu gisa dekla-
ratu duela, horrekin gelditzen
dira, nahiz adingabea izan».

Legearen aldaketa, txarrera
Baionako auzitegian etorkinak
defendatzen dituzten abokatuek
kalkuluak egin dituzte; Hendaia-
ko atxikitze zentroa ireki zenetik
erritmoa nolakoa izan den ikusi-
rik, 500 bat atxikitze kasu izan
daitezke aurten orotara. Horieta-
rik ehun bat berehala kanpora-
tuak izan daitezke, eta beste guz-
tiak Baionan auzipetuak izan be-
har lirateke. 
Uztail hondarrean parlamen-

tari frantziarrek berriz eztabaida-
tuko dute asiloaren eta immigra-
zioaren lege xedea; lege horren
ondorioz, haatik, jadanik konple-
xuak diren prozedurak zailago
ere bilakatuko dira, Cimadeko ki-
dearen ustez. Gaur egun atxikitze
epea 45 egunekoa delarik gehie-
nez, bikoiztuko dela iragarri da.
«Eroak bilakatuko dira», trenka-
tu du. Asilo Eskaeraren Gorte Na-
zionalean, bestalde, baimen erre-
fusatze bati dei egiteko epea 30
egunetik hamabostera laburtuko
litzateke, eta «etorkinei Frantzia-
ra itzultzeko eskubidea ukatzea
sistematikoa» bilakatuko litzate-
ke elkartearen ustez, nahiz prak-
tikan jadanik hala izaten ari dela
gehitu.

Baionako auzitegian berriki iragan auziek oihartzun mediatikoa ukan dute.
Etorkinen kanporatze prozeduren berri ematen dute, Pirinio Atlatikoetako
departamenduaren berezitasuna agerian utziz, bereziki adingabeen auzian.
Jadanik «konplexua» den egoera zailtzera jin daiteke, gainera, lege xede berria.

Migrazio politikaren isla
Baionako auzitegian

Cimade eta Etorkinekin elkarteetako kideek babesa ematen diete bi adingabe ginear auzipeturi. AURORE LUCAS
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 Z U N EO N I B A N ED

AT U M E R K A&O R B I D E A E T H U G OO RV I C T

A X I G O R K E TK A F E

 L O H I Z U N E

AT U M E R K A

J. Etxebarria 

Boluntariotzan oinarritu da Baio-

nako epaitegian migranteen au-

ziak defendatzen dituen aboka-

tuen lantaldea. Hamabost dira,

bereziki formatuak jendea aska-

tzeko «ahalik eta xantza gehien»

ukaiteko. Engaiatu ziren, hasie-

ratik, defendatzen dituztenei di-

rurik ez eskatzeko. 

Azkenaldian anitz aipatzen dira

Baionan auzipetzen diren etor-

kinak. Mediatizazioaren ondo-

rio da, ala orain gehiago dira?

Mediatizatuak direlako. Beti izan

dira auziak migranteekin. «Pau-

sazko» parentesi bat izan zen la-

rrialdi egoerarekin, Parisko aten-

tatuen ondotik; mugako kontro-

lak berriz ezarri zituzten,

Hendaiako atxikitze zentroa lo-

tan utziz, PAF Aire eta Mugetako

Poliziak mugako kontroletara

igorri baitzituzten. Etorkinen

atxiloketak baziren, halere, baina

Tolosa edo Bordeleko zentroetara

igorriak ziren. Joan den apiriletik

zentroa berriz ireki dute, eta be-

rriz abiatu da, are azkarrago.

Auziak atxikitze zentroari lotuak

dira?

Jendea gelditu, paperak egiaztatu

eta, ez badute egonaldi baimen

agiririk, atxikitze zentroan sar-

tzen dituzte. Haatik, bada zerbait

berria apirilaz geroztik, lehenago

ez zena: Hendaiako zentroan zi-

ren edo mugan atxilotuak izan zi-

renak, edo Euskal Herrian bizi zi-

renak eta prozedura bat bazute-

nak egonaldi baimena ez

zitzaielako berritu, adibidez. Api-

rilaz geroztik, Macron sistemak

atxikitzeko manera berria ezarri

du: Parisen bada zerbitzu bat egu-

nero, minutu bakoitz, badakiena

zenbat leku baden zentro bakoi-

tzean; igortzen dizkigute pertso-

nak Lyondik, Paristik... Badugu

hemen bizi ez direnen populazio

zinez handia orain. Zailagoa da

kudeatzeko askatuak badira,

errazago baita familia lekuan be-

rean delarik. Hori egiten dute

leku hutsak saihesteko, atxiki-

tzea errentagarri bilakatzeko. 

Zailtasunak gehitzen ditu?

Bai. Dokumentuak aurkezteko

beti manera bera da, baina prefe-

tura bakoitzak bere egiteko mol-

dea du. Gimnastika bat egin be-

har dugu, forma batera ohitu gi-

nelako. Bi egunkari irakurtzea

bezala da; batean ohitua zaudela-

rik gizarte gertakariak 4. orrian

irakurtzera eta kirolak 10. orrian,

erreaktiboago izatera behartzen

gaitu. Halere, egiten dugu; ez di-

gute eragotziko aitzinatzea, baina

hori hala da. 

Gainera, auzi horiek lasterrak

izan ohi dira...

Bai, prefetak pertsona bat atxiki-

tzean ezartzen du 48 orenentzat,

eta, epe hori bukatu aitzin, pre-

sondegiratze eta askatasunen

epaile bati dei egin behar dio atxi-

kitzea luzaraztea galdetzeko.

Erran nahi du 48 orenez epaileari

dei egin behar zaiola, prozedura

epaitegira heldu behar dela eta

abokatuak prozeduraren berri

ukan behar duela auzia hasteko. 

Abokatu gisa erritmo normala

ote da defentsa on baterako?

Printzipioz ez, denbora ukan be-

har litzatekeelako lasai hartzeko,

bilaketak egiteko edo beste. Baina

praktika eta esperientzia istorio

bat da; urgentzian lan egitera ohi-

tua zaudelarik, dosierraren ikus-

pegi kirurgikoa baduzu, badakizu

nora jo irregulartasunen bila. De-

nok logika bera dugu, hala ere: le-

henik, prozeduraren oinarrizko

elementuak begiratzen ditugu,

eta, hor ez badugu deus atzema-

ten, beste puntu batzuetan bila-

tzen dugu. Gimnastika intelek-

tual bat da; baduzularik

ohitzen zara. Erritmo bat

da, ikasten dena.

Ohikoa da irregularta-

sunak izatea?

Baionan askatuak diren

pertsonak beti prozedura akatsen

ondorioz dira askatuak. Horretan

da esker txarreko lana; askatasu-

nen epailea ez da hor pertsonaren

istorioa, ibilbidea, sufrimenduak

epaitzeko. Ukan dezakegu mun-

duan gehien sufritu duen pertso-

na, baina, prozedura garbia bada,

ezin dugu atera. Ez dugu senti-

menduekin norbait askatzen, soi-

lik irregulartasunekin, prozedura

bat ez delako errespetatua izan.

Ez da afekturik behar; ez dut es-

plikatuko pertsona hau tortura-

tua izan dela, familia galdu due-

la... Ez da epailea futitzen dela,

baina ez da hor horretarako. Jen-

dearentzat zaila da, usu ibilbide

latza ukan dutelako eta uste dute-

lako epaileak kontuan hartuko

duela, baina ezin du.

Defendatzen dituzun pertsonak

horretara prestatuak dira?

Ez dute ulertzen. Ezin dute ulertu,

batetik, gauzak biziki laster doa-

zelako; ez die denborarik ematen

prozedura asimilatzeko. Gainera,

uste dute haien istorioa entzunen

dela; biziki zaila da ulertaraztea ez

zaiela hori entzun, biziki zaila. 

Gobernuaren politikak ondorio

zuzenak ote ditu prozedura ho-

rietan?

Prozedurak aldatzen dira legegi-

leak legeak aldatzen baditu. Epai-

leak indarrean den testua aplika-

tzen du; beraz, politika migratzai-

lea errepresiboago, eta abokatu

eta epailearentzat mugimendu

askatasun gutxiago. Gaur egungo

politika da pertsonen atxikitzea

ahalik eta gehien luzatzea ahal

bezainbat jende kanporatzeko. Ez

dute ezkutatu: Gerard Collomb

Barne ministroak berak erran du. 

Zure ibilbidean ikusi dituzu al-

daketak?

Tristea da erratea, baina aldake-

tak ikusten ditut gobernu bakoi-

tzarekin, eta aldi oroz okerrera

doa. Hortefeux, Gueant, Sarkozy

zirelarik, oihuka ari ginen; gero,

Hollanderekin ez zen hobera jo,

eta, azkenean, Macronekin ere

ez... Badira 21 urte zinez honetan

ari naizela, eta aldi oroz testuetan

eskubideen mugatze bat ageri da.

Eskuinaren partetik nonbait hala

igurikatzen dugu, baina ustezko

ezkerraren partetik pentsa daite-

ke kontrako zentzuan joan daite-

keela; baina ez da hala. 

Anitz aipatzen da adingabeen

kasua ere.

Beti izan dira adingabe bakar-

tuak, baina orain geroz eta gehia-

go badira. Batetik, larritasun per-

tsonalak direlako —familiak

saiatzen dira haurrak igortzen

haiek bederen salbatzeko—. Ene

ustez, bada beste zerbait ere: teo-

rian, adingabe bat Frantziara iris-

ten denean haurren laguntza

sozialak bere esku hartu behar

luke. Zerbitzu horrek haurra

hartu behar du a priori-rik gabe,

pentsatu gabe heldua dela eta

gezurretan ari dela. Alta, bada

momentu bat hori gogortu dela,

nahitara, politikoki erabakia.

Departamendu honetan haurra

gezurretan ari dela pentsatzea da

joera, non ez duen frogatzen hala

dela. Erakunde ofizialak badira

trenkatzeko haurrak adingabe

ala helduak direnez, baina iduri

zait ez dela inpartzialtasun eta

neutraltasun handiz egiten. Oro

har, haurren laguntza zerbi-

tzuengatik errefus anitz badira,

kontsideratzen dutelako haur

horiek helduak direla. Atxikitze-

an ezartzen dituzte adingabeak

direlarik. Gaur egun, frogarik

gabe ukatzen zaie, erranez haien

sortze agiriak faltsuak direla eta

onartu gabe nornahi tronpa dai-

tekeela bere ibilbidea kontatzera-

koan. 

Ez ote da justiziaren funtsezko

ideiaren kontrakoa egia dela

frogatu beharra?

Bistan da baietz. Usu, bidaia go-

gorrak bizi izan dituzten haurrek,

trafiko eta sareetatik pasa ondo-

tik, bortizkeriak pairatu ondotik,

batzuetan abantzu hil direlarik,

adingabeak direla frogatu behar

dute... izugarria da. Frantziako

sistemaren lotsa handi bat da ene

ustez. 

«Departamendu
honetan haurra
gezurretan ari
dela pentsatzea
da joera»

Laurence Hardouinb Abokatua

Badira 21 urte Hardouinek etorkinen defentsa
ziurtatzen duela Baionako auzitegian, lankide
talde batekin. Prozeduretan hutsak bilatzea du
egunerokoaren parte, pertsonak libre uzteko.

HITZA

«Ukan dezakegu munduan
gehien sufritu duen pertsona,
baina, prozedura garbia bada,
ezin dugu atera»



Normez 

L
agun Aurelia, ari naiz
gure irakurle maiteak
oporren denborako
itzalean sartzen ari zaiz-

kigula eta botatzen ari gatzaiz-
kiela euskararen betiko buruko
min klasikoak. Gainera titulu
hau irakurtzearekin agian ez dut
Euskaltzaindiko nehoren hase-
rrea piztuko, bururaino irakur-
tzeko gogoa kenduz. Baina poz-
ten naiz Aresti aipatu duzula, ho-
rrek bai, bere «euskara klarua»
agertzean, jasan zituela kritika
eta etsaigoaren bereak eta asto
beltxarenak gure Urkoin erraten
zen bezala.
Iparraldeko Hitza-ren koordi-

natzaileak, arrazoi frankorekin,
usteko du gainera nahas-maha-
sean ihalozka nabilela atsegin
maltzur batekin. Hasi ginen gure
heroi ar edo eme horiekin eta 
aktualitateak horrekin orratzen
gaitu sekula baino gehiago. Le-
rratzen naiz, alabaina, futboleko
mundu kopara, Frantzia Mbape
edo Giroud baten aztalen ondotik
dabilelarik.Frantzia eta Errepu-
blika airean ditugu, batzuek

«bleu blanc beur» 98ko garaia
gogoan. «Panem et circenses»,
ogia eta zirku jolasak: Erromak
bazekien nola atxiki jendea. Eta
Naonned-Nantes hiriko hilketa
horrek Hamlet baten ahoan ziren
hitzak gogora ekar litzake, hots,
«zerbait usteldurik bada Dani-
markako erresuman».
Eta gainera Tour hori heldu

zaigula bidenabar moldatuko
dizkigun heroi berezi berriekin,
ez Froome ingeles erremedioz
bete hori bezalakoekin... Hor ere,
beharko dira heroi aztalak Itsasu
eta Ezpeletaren arteko malda
txar horretan. Ikusten dut jada-
nik gure Mikel Hiribarrenen 
sarkasma bere landa bazterretik
hainbesteko itxurakeriako eta
kontsumo basako ibilaldiari so. 
Itzul gaiten gure ardietara. To,

eta esaldi hori ez genezake sar
gure euskal aipamenetan? Jakin
ahal izan dut La farce de Maître

Pathelin erdi aroko obra zaha-
rren batetarik jalgia dela. Fran-
tses klaru horrek ere izan du 
gu baino gehiago eztabaida, 
Malherbe edo Boileau aipatuek

Ingeles hiztunek
maiz bi hitz dituzte

gauza beraren
emateko, nola 
‘pig’ eta ‘pork’,

urdearentzat. Eta
euskararekin berdin

gabiltza, ‘boz’ eta
‘hauteskunde’

hitzekin, eta zenbat
horrelako? Egia

handia duzu,
Aurelia, ‘purismo’ 
eta ‘puritanismo’
hitzen kidetasuna
argia, klarua da!

rria. Hitz hori ez zen hainbeste
erabilia ordu arte politika sailean.
Iduri zait, hor ere aho beteka,

Euskal Herrian ainitz erabilia
izan dela, pentsatzen zutela ere
batzuek euskal estatua eraikitze-
kotan zela. Herri bat, hizkuntza
bat, leloa estatu nazioek obratu
dute segur, Abbé Grégoire horren
hitzek orain arte tripako minak
utzi dizkigularik eta delako kul-
tur kampf hori gogoratzekoa de-
larik. Normalizazioa industriak
asmatu eta obratu gauza da, NF,
DIN edo ASA sistemekin bezala,
nahiz Normes Françaises, Deuts-
che Industrie Normen edo Ame-
rican Standard Association ez-
berdinak ziren. Aldakorrak dira
ere normak, ASA ez da gehiago,
baina ISO da orain eta abar.
Horiek hola, gure euskarak 

Larresoroko Seminariotik atera
apez jakintsuek sortu lapurtar-
baxenabartarra, Arana Goiriren
bizkaitar aroak eta azkenik Aran-
tzazun 1968an ofizialki obratu
euskara batua hor ditugu. 1968,
to, dena behar bezala normaliza-
tzeko, Dubcek gobernuburua
errusiarrek baratzezain jarri zu-
tenekoa eta ondoko urtarrilean
horren salatzeko bere buruaz
beste egin zuen Jan Palachen
denboretan. Oi normak eta ere
berdin temporaeta mores...

8
BAIONAKO BESTETARAKO SARRERAREN PREZIOA, EUROTAN

Heldu den asteazkenean abiatuko dira Baionako bestak, eta igande arte

milaka jende espero dira Lapurdiko hiriburuko karriketan. Ostiral eguer-

ditik igande gauerdira sarrera ordaindu beharra izanen da aurtengo be-

rrikuntza. Baionarrentzat urririk izanen da; kanpokoentzat, 8 euroan.

Baionako Herriko Etxeak hirian zehar ireki dituen gune ezberdinetan iza-

nen dira besta eremura sartzea ahalbidetuko duten eskumuturrekoak.

«Gobernatzeko borondate
politikoa baldin badugu,
ezkerreko indar guziek
elkarrekin ezartzeko gaitasuna
beharko dute»

Mathieu Berge
Generation.s alderdiko Ipar Euskal Herriko kidea

Ipar Euskal Herriko Hitzak irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400

karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitzak

mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria

adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko:

ieh@hitza.info.

%

Gaur abiatuko da euskal presoen
aldeko bizikleta martxa

MONT DE MARSAN bSarek eta Bagoaz-ek deituta, Okzitaniako pre-
sondegitik Zaballako (Araba) presondegirako bidea eginen dute bizi-
kletaz, asteburu honetan, euskal presoen hurbiltzea aldarrikatzeko.
Azken hilabeteetan hamasei preso hurbildu ditu Frantziak.

ELEKETA
Lucien Etxezaharreta

Aurelia Arkotxa

norma zuzena goretsi eta bidean
jarri zutenekin. Ingeles hiztunek
maiz bi hitz dituzte gauza bera-
ren emateko, nola pig eta pork,
urdearentzat. Eta euskararekin
berdin gabiltza, boz eta hautes-
kundehitzekin, eta zenbat
horrelako? Egia handia duzu,
Aurelia, purismo eta puritanis-
mohitzen kidetasuna argia, 
klarua da!
Normalizaziohitz hori, adin

bat dugunontzat, aski beldurga-
rria da. Txekoslovakia Leonid
Brezhneven tankeek menperatu
zutelarik 1968ko udan, aho bete-
ka han erabili zuten. Normalizatu
behar zen Dubcekekin piztu uda-
berriak airean eta esperantzan 
—esperantzetan— jarria zuen he-
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Irudiab Basusarri

Uholdeak Ipar Euskal Herrian
Aste hasiera markatu duen irudia da. Ipar Euskal Herriko errepideak urak gaina harturik, autoak ez aitzinera ez

gibelera blokeaturik, etxe atariak urpetuak... igandetik astelehenerako gauean izandako euriteek kalte handiak

eragin zituzten Ipar Euskal Herrian zehar. Biktimarik ez zen izan, baina Angeluko suhiltzaileak 230 aldiz deituak

izan dira interbentzioak egiteko.  ISABELLE MIQUELESTORENA



MUSIKA

ANGELUXaramela abesbatza.

bGaur, 20:30ean, Santa Maria

elizan.

AZKAINEGoraki abesbatza.

bAsteartean, 21:30ean, elizan.

BAIONAKantauri abesbatza.

bBihar, 19:30ean, katedralean.

BAIONAXaramela abesbatza.

bOstegunean, 17:00etan, 

Santa Ezpirituko kolegioan.

BAIONANewhouse, Willis Drum-

mond eta DJ Bullen kontzertua,

besta alternatiboetan.

bOstegunean, 20:00etan hasirik,

Patxa plazan.

DONAPALEUEn Tol Sarmiento

eta Frikun taldeen kontzertua, 

herriko besten karietara.

bBihar, 20:30ean, herriko plazan.

DONAPALEUBenito Lertxundi,

herriko besten karietara.

bAstelehenean, 21:00etan, 

Airetik gelan.

ITSASUBenjamin Sauzerau, 

Dafne Kritharas & Paul Barreyre

eta Johnny Makam.

bGaur, 17:00etan, Batutoen

Aterbean.

ITSASUMichel Doneda, 

Andre Minvielle, BKO taldea 

eta Batouto Afro Bal III.

bGaur, 21:30ean, Atharrin.

KANBOArraga abesbatza.

bGaur, 21:00etan, elizan.

BERTSOAK

DONAPALEUAmets Arzallus eta

Ramuntxo Christyren bertso

saioa, herriko besten karietara.

b Igandean, 12:00etan, Gozo Gose

gaztetxean.

ANTZERKIA

UZTARITZEChimeres taldearen

Azken itzuliaantzezlanaren aur-

kezpena. Joel Jouanneauren an-

tzerkia Txomin Hegik euskaratua.

b Igandean, 18:00etan, Lota

plazan (Bilgune gelan, euria 

ari balu).

ERAKUSKETAK

BAIONA 1966, Gaur kolektiboa

osatzen zuten artisten obrekin

osatu erakusketa (Jose Luis Zu-

meta, Eduardo Txillida, Nestor

Basterretxea, Jose Antonio Sistia-

ga, Rafael Ruiz Balerdi, Remingio

Mendiburu, Jorge Oteiza eta 

Amable Arias) frankismo garaiko

euskal arteaz.

bAzaroaren 4a arte, Euskal

Museoan.

BAIONAFrantziako Tourra Euskal

Herrian iragan den aldietako iru-

diekin osatu erakusketa.

b Irailaren 30a arte, Euskal

Museoan.

HENDAIADantza izpiak,Gabrielle

Duplantierren argazkiak.

bAbuztuaren 4a arte, Mendi Zolan.

BESTELAKOAK

ARROSAMuskildiko gazteen

maskarada, Ortzaizeko ikastolak

antolaturik.

bBihar, 18:00etan hasirik, plazan.

BAIONAHerriko besta alternati-

boen hasiera, Boujalal eta Irie Jazz

taldeekin, besteak beste.

bAsteazkenean, 20:00etan

irekitzea, eta 22:00etan

kontzertuak, San Andres plazan.

BAIONAHerriko besta alternati-

boen euskal kirolak eta poteo 

feminista.

bOstegunean, 14:00etan eta

18:00etan, Patxa plazan.

LARRESOROHarrizko Zubiko

besta. Bertso pilota Xumai Murua

eta Julio Soto bertsolariekin, zin-

tzur bustitzea eta toka txapelketa,

bazkaria eta erromeria.

b Igandean, egun osoan,

11:00etan hasirik, pilota plazan 

eta harrizko zubian.

Irudia b Itsasu

Kantuan oinarritua da aurtengo Errobiko Festibala
Kantuan oinarritua izanen baita, eta, aldi berean, siuxen kultura ohoratuko baitu, aurtengo festibalaren aurkezpenean Navajo herriko erran zahar bat

aipatu dute: «Gaixo gizaki bat baizik ez naiz, kantu bat ere ez dut ezagutzen…». Ipar Ameriketako kultura zen atzokoan nagusi; gaur, berriz, Okzitania-

ko polifoniak entzungai izanen dira Atharrin, 21:30ean, Beleguetasorkuntzarekin —Lucie Gibaux, Charlotte Espieussas, Julien Lameiras, Lisa Lan-

glois-Garrigue ariko dira Julen Axiarirekin—. Ondotik, Yinka Esi Graves eta Asha Thomas flamenko harrigarri bat dantzatzera bilduko dira. I.M

Baztandarrak zuzenean.Bihar

abiatuko da Baztandarrak laster-

keta, Bidarraiko plazatik, eta Ka-

naldudek zuzeneko kontakizuna

eginen du. Webguneko Zuzenean

atalean ikusgai izanen da, eta, hasi

artean, iazko irudiak ere ikusgai

dira oraidanik.

Gaur

12:05. Itzalean, Errobiko Festiba-

letik zuzenean.

17:10.Hendaian Abadiaren bisita.

Bihar

12:05. Jokoak.

16:00.Kantuz kantu: Don Inorrez. 

17:00. Astelehen urdinaksaioa.
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Ekhi Erremundegi BelokiAngelu

Uhaina surf eskolako arduraduna
da Iban Ithurbide (Angelu, 1971),
Angeluko Korsarioen hondar-
tzan. Ikasle andana izaten ditu
urte guzian, martxotik abendura
arte, eguraldiaren arabera. «Iaz,
abenduaren 24 arte aritu ginen;
ondotik, eguraldi txarra hasi zen,
eta, geroztik, ez du gelditu»,
erran du, irriz. Azken asteetan
eguraldia hobetu delarik, udako
sasoiaren hasiera ikusten ari da. 
Udatiarren etorrera sumatu du-

zue?

Hondartzetan jende gutxi ibilki
da, baina urtero horrela da; hasta-
penean horrela da, ez da sobera
jende. Bezeroak ez dira oraindik
hor, turistak ere ez. Gero, entzu-
ten dugu hedabideetan Frantzia
mailako turismoa aldatzen ari
dela eta gehienak Frantziako Es-
tatutik kanpora joaten direla. Bai-
na, egia erran, nik oraingoz aitzi-
neko urteen gisara ikusten dut. 
Jatetxeek apaltze bat aipatu

dute.

Baina horiek beti hori erraten
dute. Behar dira sinetsi edo ez, ez
dakit. Niri oraindik normala iru-
ditzen zait. 
Udatiarrak biltzen dira surf egi-

ten ikastera?

Udako bi hilabeteetan eskolak
hartzen dituzten gehienak turis-
tak dira. Anitzek eskola jadanik
ezagutzen dute, eta itzultzen dira,
eta beste anitz berriak dira, gure
surf eskolari buruz aipamen onak
ukan dituztenak eta guregana
etortzea erabaki dutenak. Ahoz
ahokoaren bidez etortzen dira
anitz. 
Posible da udako egonaldi ba-

tez surf egiten ikastea?

Ez. Ez da posible. Bizi oso bat
behar da surf egiten ikasteko, ez
duzu nehoiz ongi ezagutzen itsa-
soa. Gure bezeroei esplikatzen
entseatzen gara itsasoa egunero
aldatzen dela eta bost, hamar,
hogei eskola ez direla aski; 
ez dakizu oraindik ongi surfean,
eta kasu eman behar da. Uretan
badira surflari onak eta ez hain
onak, eta hori arriskutsua izaten
ahal da. Horregatik, batzuk gure-
gana jotzen dute. Nahiz eta surf
egiten jakin, nahiago dute esko-
larekin ibili, guk leku onak eza-
gutzen baititugu, zer uhin hartu
erraten baitugu, lanjerosa dene-
an zer egin erraten, eta abar.
Egia da uretan kasu egin behar

dela. Urtero jende gehiago bada,
eta istripuak gertatzen dira. Baio-
nako ospitalera joatea besterik ez
da; erraten dutenez, egunero iza-
ten dituzte istripuetan zauritu

direnak. Guk ez dugu sekula izan 
—edo oso gutxitan—. Anitzetan,
eskola bat edo bi hartu ondoren
bakarrik joatea erabakitzen dute,
taula gogorrak alokatzen dituzte,
eta istripuak gertatzen dira. 
Surflarien eta bainua hartzen

dutenen arteko elkarbizitza ere

ez da beti erraza

Angelun, ez dugu horrelako ara-
zorik, bainatzeko eremua bi ban-
dera urdinekin definitua baita.
Hortik kanpo ezin da bainatu, eta
gu ezin gara horra sartu. Hen-
daian, adibidez, ez da horrelako-

rik, eta arazoak sortzen ditu.
Hemen, guk, arazo gehienak
beste surflariekin ditugu. Ongi
surf egiten dutenekin ez da ara-
zorik, anitzetan da ongi ez dakite-
nekin. Gehienetan, taula gogo-
rrak dituzte, eta hori arriskutsua
da.
Zer da diferentzia taula gogor

eta bigunaren artean?

Surf eskoletan belaki taulak iza-
ten ditugu, eta hegatsak ere plas-
tikozkoak dira. Ikasteko eta oreka
atxikitzeko errazagoa da. Horie-
tako bat aurpegian hartzen badu-

zu, ez duzu minik hartuko; ez du
onik egiten, baina ez duzu ospita-
lean bukatuko. Taula gogorrekin,
zauri larriak gerta daitezke. Taula
ez da hautsiko, zure burua bai. 
Zer arazo gerta daiteke surf egi-

tean?

Anitzetan, surfean ongi ez daki-
tenak gure ingurura biltzen dira,
haiek ez baitute itsasoa batere
ezagutzen. Gehienetan, taula
gogorrarekin izaten dira, surf
dendek nahiago baitute taula
gogorra alokatu: azkarragoak
dira, eta 20-30 urtez atxiki deza-

kete; diru gehiago eginen dute
horrekin. Baina uretan guri ara-
zoak sortzen dizkigu. Batzuk
kasu egiten dute, besteek ez.
Horrelakoetan, esplikatzera joa-
ten gara, erranez «kasu, lanjero-
sa zara». Baina batzuek agresi-
boki erantzuten digute, gu
bezala surfean aritzeko eskubi-
dea dutela erranez. Arrazoi dute,
eskubidea dute. Baina gure sur-
flariak arriskuan ematen dituzte,
eta hori anitzek ez dute ulertzen.

Bakantzetan dira, bakarrik ikasi
nahi dute; nik ere bakarrik ikasi
nuen, eta hori ulertzen dut.
Baina anitz jende denean, ezin
duzu zernahi egin. 
Zeri kasu egin behar da uretan?

Eskolak hartu behar dituzte, hori
da oinarria. Eta, hastapenean, be-
laki taulak behar dituzte; horrela,
ez dira lanjerosak, ez beren bu-
ruarentzat, ez besteentzat. 
Eta, gero, ulertu behar dute

leku onak nola diren, uhinak nola
hartu; ez direla urrunegi joan be-
har uhinen bila, konplikatua bai-
ta. Gu ur bazterrean hasi ginen,
eta haiek ere hala hasi behar dute;
baina batzuek sobera fite joan
nahi dute, eta, hor, istripuak ger-
tatzen dira. 
Euskarak zer leku du surfaren

munduan?

Gaztea nintzenean eta surfean
hasi nintzenean, ez nintzen eus-
karaz mintzo, beste mundu bat
zen. Orain, uretan euskaraz min-
tzo bagara, ingurukoen harrera
ona izaten dugu; uste dut gauzak
aldatzen ari direla. Askok erraten
digute: «Badakizu euskaraz, ze
ongi!». Nire bezeroek ere, euska-
ra entzuten dutenean, galdera
anitz egiten dute, eta pozten dira
hori ezagutzeaz, eta entzutea
hori. 
Gliss Egunean ere parte hartu

izan duzu.

Hastapenetik. Eskolak urririk
ematen ditugu, eta deneri irekia
da. Niretzat, inportanta da horre-
lako egunak antolatzea. Eta ohar-
tzen naiz nire ingurukoak ere al-
datzen ari direla. «Domaia da, ez
dugu euskara ikasi», erraten
dute. Uste dut mundu honetan
ere gauzak aldatzen ari direla. Az-
ken urteetan, surfaren inguruko
euskarazko hiztegia sortu dugu
beste batzuen laguntzarekin. Guk
ere hitz berriak ikasi ditugu. Bi-
kaina iruditzen zait. 

«Uretan badira surflari
onak, eta ez hain onak;
hori da arriskua»

Iban Ithurbide b Surf irakaslea

Euskal Herrira etortzen diren udatiarrak izan ohi dira Iban Ithurbide
Angeluko surf irakaslearen ikasleak udako bi hilabeteetan. Uretan 
sor daitezkeen arriskuen eta praktika txarren berri jakinarazi du.
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«Orain, uretan euskaraz
mintzo bagara,
ingurukoen harrera ona
izaten dugu; gauzak
aldatzen ari dira»
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