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Joanes Etxebarria Maule

Otsailaren 6an prentsaurrekoak
egin ziren aldi berean Korsikan,
Okzitanian, Bretainian eta Euskal
Herrian. Bretainian eta Korsikan
hautetsiak mobilizatuak ziren
irakasle eta elkarte desberdineta-
ko kideen ondoan; Euskal He-
rrian, haatik, Euskara Geroan el-
karteko kideak hautetsien pre-
sentziarik gabe agertu ziren
prentsaren aitzinera.

Mathieu Berge eskualdeko
hautetsi baionarraren erranetan,
bi azalpen ditu hutsune horrek.
Batetik, «hautetsiek jadanik be-
ren lana egiten dute Euskararen
Erakunde Publikoan (EEP), eta
berriz ere ikusi da Seaskaren hi-
tzarmenarekin». Bestetik, baxo-
aren eta lizeoaren erreformak
eragin arrangurak eta, oro har,
hezkuntza publikoan euskararen
irakaspena hobetzeko proposa-
menak Hezkuntza Nazionalaren
Ministeriora eraman zituzten, ha-
ren erranetan, duela hilabete bat.
Bilkura horretan, EEPko, depar-
tamenduko eta eskualdeko hau-
tetsiak izan ziren diputatuekin
batean. Iragan astean prentsau-

rreko komunean «erran diren
kezka guztiez harago euskararen
irakaspenari lotuak diren arran-
gura zehatzak ere aipatu» zirela
zehazten du.

Bretainiako eta Korsikako es-
kualdeetan, irakasleekin eta zen-
bait elkartetako kideekin pren-
tsaurrekoan agertzeaz gain, es-
kualdeetako hautetsiek testu
komun baten zirriborroa prestatu
dute, eta, Mathieu Bergeren erra-
netan, EEPk ekarpenak eginen
ditu, eta Akitania Berriko hizkun-
tza batzordeak izenpetuko du.
Hizkuntza desberdinen irakas-
kuntzaren defentsan elkarlana
«beharrezkoa» dela dio, baina
beldur batekin: «Berezitasuna da
gu zinez aitzinatuak garela, eta al-
darrikapenek ez lukete azpitik le-
rrokatuak izan behar».

Erreformaren arrangurak
Otsailaren 6ko prentsaurrekoa
hautetsiek antolatu zuten, Korsi-
kan. Vannina Angelini-Buresi
Korsikako Elkargoaren hezkun-
tza eta kulturaren batzordeko ar-
duradunak oroitarazi du aitzine-
tik ere ohartuak zirela erreforma-
ren arriskuez: «Corsica Libera

taldeak jadanik mozio bat aur-
keztu zuen urrian. Kasik aho ba-
tez bozkatua izan zen, baxoaren
erreformak arriskuan ezartzen
zuelako korsikera». Erreformak
ekarriko dituen aldaketez infor-
mazioak biltzen ari izan dira ge-
rora; besteak beste, Euskal Herri-
ko irakasleekin harremanetan. 

Lizeoko ohiko hiru sailak desa-
gertu eta espezialitateak agertze-
arekin, hastapen batean korsike-
ra espezialitate izatea zen aldarri-
kapena. Hori hala izanen zela
baieztatu zuen errektoreak, baina
duela hilabete bat jakin dute,
orain arte bi aukera har zitezkee-
larik —bat artistikoa eta bestea
hizkuntza, adibidez—, bakarra
hartzen ahalko dutela ikasleek.
Angelini-Buresi: «Jakinez koefi-
ziente apalena izanen dela es-
kualdeko hizkuntzena... Ikasle
hori ez bada oso militantea, ez du
korsikera hautatuko. Lekuko hiz-
kuntzen aukeraren koefizientea
0,6 izanen da; hizkuntza hilena 
—latina bezala—, berriz, hiru».
Kezka horiekin bat egin dute sin-
dikatu gehienek, bai eta estatu
mailan antolatuak direnek ere,
«gehienetan ez dutenak eskual-

deko hizkuntza beren aldarrika-
pen nagusietan», Angelini-Bure-
siren erranetan.

Ondorio berera iritsi ziren hiz-
kuntza gutxituetako irakaskun-
tzako arduradunak joan den aste-
ko prentsaurrekoan. Hala labur-
bildu zuen Euskara Geroan
elkarteak: «Arrangura handia
dugu, lizeoaren eta baxoaren
erreformak euskararen lekua li-
zeoetan mendratuko duelakoan
gaudelako».

Bretainian, eskualdeko haute-
tsiek murgiltze ereduko eta ira-
kaskuntza pribatu eta publikoko
ordezkariekin batera egin zuten
agerraldia. «Ez da posible onar-
tzea gure hizkuntzak kanpoko
hizkuntza gisa proposatzea»,
Lena Louarn Bretainiako eskual-
dean hizkuntza politikaren ardu-
radunaren erranetan. Hizkuntza
desberdinentzat erreformak ekar
ditzakeen kalteez testu bat ados-
ten ari den Frantziako Eskualdee-
tako instituzioaren buru da: «De-
klarazio ofizial bat izanen da; hor-
tik, komunikatu bat aterako
dugu, eta bada proposamena ere
eskualdeetako presidenteek es-
katzea hitzordu bat ministroari».

Korsikako hautetsiek, berriz,
kausitua dute hitzordu bat Hez-
kuntza Ministroarekin otsailaren
19rako. «Erreforma honek siste-
ma guztia arriskuan ezartzen
duenez irakaskuntzako lehen
mailatik aitzina, gure aldarrika-
penak anitzez zabalagoak dira»,
Vannina Angelini-Buresi korsi-
karrak erran duenez. Bilkura hori
prestatzeko, hautetsiak baino
«informatuagoak diren irakasle-
ekin bilkura bat eginen» dute
egun hauetan. 

Batasunaren bila
Lena Louarnen ustez, hautetsien
arteko elkarlana garrantzitsua da. 
Bretainiako ardurez gainera
Frantziako Eskualdeen presiden-
tea baita, badaki zerk sor ditzake-
en zailtasunak: «Zaila da batasun
bat ukaitea, denak maila desber-
dinean garelako. Damugarria da,
baina estatuaren nahia da». 

Mathieu Bergeren hitzetan,
agerikoa da maila desberdinen
eragina: «[Joan den asteko] Pren-
tsaurrekoan aipatua izan den
guztiari aitzina hartu genion gure
hitza ministeriora eramanez eta
euskararen irakaspenari lotuak
diren arrangura zehatzak ere ai-
patuz. Ez da besteak kritikatzea
erratea hemen aitzinatuak garela
hezkuntza mailan». Hizkuntza
desberdinen defentsan elkarlana
«beharrezkoa» irudi zaio, halere,
«Errepublikaren barnean lekuko
hizkuntzen doktrina bat beha-
rrezkoa izanen delako».

Lizeoen erreformaz arrangurak
agertuko dituzte eskualdeetatik
Hautetsi bretoi eta korsikarrek prestatu dute oinarrizko testua, eta Euskal Herriko eta
Okzitaniako hautetsiek ere izenpetuko dute b Korsikarrek hitzordua dute ministroarekin

Otsailaren 6ko prentsaurrekoa, Lena Louarn Bretainiako hautetsiarekin, irakaskuntzako eragilez inguraturik. HITZA

Erreforma honek
sistema guztia 
arriskuan ezartzen du
irakaskuntzako 
lehen mailatik aitzina»
Vannina Angelini-Buresi
Korsikako Elkargoko hautetsia

«Berezitasuna da gu
zinez aitzinatuak garela,
eta aldarrikapenek 
ez lukete azpitik
lerrokatuak izan behar»
Mathieu Berge
Akitania Berriko hautetsi baionarra

«Zaila da batasun bat
ukaitea, denak maila
desberdinean garelako.
Damugarria da, baina
estatuaren nahia da»
Lena Louarn
Bretainiako eskualdeko hautetsia

‘‘

2 IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2019ko otsailaren 15aGaiak



G7 Ez taldeko kideak Garapen Kontseiluaren bilkurara joan ziren otsailaren 1ean. Argazkian, Herve Jonathan Baionako suprefetarekin. BERRIA

Joanes Etxebarria Maule

Gai bakarreko zuzendaritza ba-
tzordeak ez dira usu egiten Ipar
Euskal Herriko Garapen Kontsei-
luan. Gai politikoen inguruan are
gutxiago. G7 Ez plataformako
hainbat kidek eskuorriak banatu
zituzten bilkura aitzin, ordezka-
riak kontra bozkatzera deituz, eta
bilkuran aldeko hitza hartu zuten
Michel Veunac Biarritzeko auza-
pezak, Jean Rene Etxegarai Eus-
kal Elkargoko presidenteak eta-
Herve Jonathan Suprefetak.
Gehiengoak baiezkoa eman zion
G7koen gailurraren inguruko
«animazioak» antolatzeko plan-
tan ezarri den Lurralde Baliozta-
tze Batzordean parte hartzeari.
«Ez dugu G7koan parte har-

tzen, baizik eta Balioztatze Ba-
tzordean», zehazten du Paxkal
Indo Seaskako ordezkariak. Hi-
tza-rekin mintzatu diren bilkura-
ko parte hartzaileek diotenaz, ez-
tabaida aberatsa zen, eta «G7koa-

ren kontra izugarrikoak ere» en-
tzun ziren. Munduko Musiken
Etxearen ordezkariak, Denis La-
bordek, zehazten du: «Eztabaida
eztitu duena da ez zela bozkatzen
G7koan parte hartzea, alde edo
kontra. Argumentua zen, isilik
gelditzen gara eta uzten dugu de-
na gertatzen edo saiatzen gara hi-
tza hartzen eta eztabaidak antola-
tzen hemengo gaien inguruan».
Kontrako bozak gutxiengoan

ziren: zortzi bat kontra, bospasei
zuri, eta hamabostetik goiti alde,
Hitza-ren iturrien arabera. Kon-
tra bozkatu zuen CADE elkarteak,
Martine Boucheten erranetan:
«Halere, G7koaren testuingu-
ruan gertatzen da eta pentsa dai-
teke boteredunek mundua parte-
katze hori aterabidea baino pro-
blema dela. Beraz, ez genuke
arriskua hartu nahi instrumenta-
lizatuak izateko, lurraldea balori-
zatu baino G7koa balorizatzeko».
Baiezko arrapostuak gaina hartu
duela aztertzean, berriz, Bouche-

tek ez luke nahi gailurrari eman
berme bat bezala interpretatua
izatea: «Ez du bermerik emanen,
ez du hala izan behar. Ez da zepo
horretan erori behar».

Bake prozesua trukean
Bilkura ondotik Garapen Kon-
tseiluko buruak, Caroline Phi-
lippsek, prentsa agiri batean ager-
tu ditu otsailaren 14a arte (Balioz-
tatze Batzordearen bilkuraren da-
ta) komunikatuko dituen adie-
razpen bakarrak. «Gizarte zibila
ez da hemen apaingarria izate-
ko», azpimarratu du.
Ordezkari desberdinek hitza

hartu zuten, besteak beste, Euskal
Herriko bake prozesua mahai gai-
neratzeko beharraz. «Ez diegu
utzi nahi Euskal Herriaz deus ez
dakiten kazetari batzuei karika-
turizatzen hemen egiten dena,
hori da ideia nagusia, klixeetatik
ateratzea», laburbiltzen du La-
bordek. «Ikusi dut aukera horda-
go bat egin eta bakearen aldeko

zerbait errateko, Sylviane Alaux
eta beste batzuek bezala», gehi-
tzen du Indok. 
Gainera, Seaskaren ordezkaria-

ren ustez, suprefetaren presen-
tziak berak erranahia bazuen:
«Aspalditik ez zen jin gure bilku-
retara; horrek berak erakusten du
zein inportantea zen haientzat
baimen zerbait eman dezagun,
nahiz azpijoko baten azpijokoa-

ren azpijokoan jokatzeko izan».
Bere ustez, Garapen Kontseiluari
egin zaion galderak «jauzi kuali-
tatibo politiko zinez inportantea»
dakar. «Hainbeste badakite
G7koa Euskal Herrian antolatzea
mingarria izaten ahal dela, asma-
tzen dutela dena aldatuko dutela,
formula berria dela eta abar. Ba-
dakigu berdin-berdin izanen de-

la», dio Paxkal Indok, esplikatuz
estrategikoki Garapen Kontsei-
luak bake prozesua aitzinarazi de-
zakeela G7kotik harago: «Agorri-
lean da gailurra, irailean fini da is-
torioa, ez da aipatuko gehiago. Al-
diz, bakearen istorioa zenbait ur-
terendako badugu oraino».
Etorkinak, kooperatibak, aitzi-

natze kolektiboak... beste aipagai
anitz ere mahai gaineratzeko
nahia agertu zen bilkuran present
zirenek diotenez. Denis Laborde:
«Anitz ginen ez prezatzea G7koa
hemen gertatuko dela, baina az-
kenean uste dut kontsentsu bat
izan dela ohartzeko jende anitz
etorriko dela, besteak beste heda-
bideetatik, eta hemengo iniziati-
ben emateko balioko duela».
Eztabaida bera interesgarria

zen Martine Boucheten ustez.
«Emaitzaz harago, bakoitzak be-

re dudak agertuz, hain
zuzen, parte hartze ho-
rren arriskuak hastape-
netik identifikatzen la-
gundu du», dio, dudan
segituz: «Xantza bat utzi

nahi dut, espero dut pario hori ez
dela aitzinetik galdua».
Otsailaren 14an bildu da Balioz-

tatze Batzordea, eta gero hasiko
dira plazaratzen 2019an proposa-
tuko duten agenda.  Eztabaidak
lekurik izanen badu, elkarrizke-
tatuen erranetan, G7koak Biarri-
tzen iraunen duen hiru egunez
kanpo izan behar luke.

Garapen Kontseilua, G7 inguruko
lurraldearen balioztatze lanetan
Kontrako bozak gutxiengoan izan ziren gai bakarreko zuzendaritza batzordean b G7koen
gailurraren inguruko Lurraldearen Balioztatze Batzordean nola parte hartu deliberatuko dute

Otsailaren 14an bildu da
Balioztatze Batzordea, eta 
gero hasiko dira plazaratzen
2019. urteko agenda
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Iñaki Etxeleku Angelu

T
arbeseko gizo-
nari zortzi hila-
bete presondegi
jarri dizkiote, lau
gibelapenare-
kin. Gersekoari

sei hilabete, lau gibelapenarekin;
eta baionarrari sei hilabete gibela-
penarekin. 5.000 euroko kalte-
ordainak pagatu beharko dizkio-
te salaketa jarri zuen poliziari. Ita-
liako emaztea preso altxatua dute
Pauen, otsailaren 25eko auzira
arte. Berehalako auzipetzea erre-
fusatu zuen, besteak ez bezala,
defentsaren apailatzeko denbora
ukan zezan. Bestalde, kanpoko bi
gizonei Pirinio Atlantikoetara, 

—beraz, Ipar Euskal Herrira—
etortzeko debekua jarri diete.
Prokuradoreak, presondegi kon-
dena fermuak eskatu zituen, bai-
ta manifestatzeko debekuak ere,
G7koen mentura aipatuz, nahiz
kasua Jaka Horien manifestaldi
bati lotua izan. 
Patricia Mourlaas Baionako

abokatuak Gersekoa defendatu
zuen, eta Sebastien Binet kabine-
te bereko abokatuak bere gain du
italiar gaztearen defentsa. Biek
berriz aztertu dute atxilotzetik
auzirainoko prozedura. 
Atxilotzeak lehenik. Baionako

polizia etxeko pareta, hesi eta ka-

meren andeatzeagatik auzipetu

zituzten delako lau lagunak. Age-

riko delituan atzemanak bezala

ekarriak dira, alta atxiloketak ez

direlarik batera gertatu. Batzuk

bakarrik ziren, ez delituaren leku

berean, eta ez momentu berean.

«Atxilotzeak molde nahasian

gertatu dira», esplikatu du Binet

abokatuak. «Ageriko delituan be-

zala hartuak izan dira, alta ez dire-

larik delituaren egiten ari zirela

atxilotuak izan». Preso den italiar

gaztea, konparazione, aparte atxi-

lotua izan da: «Hor gertatu da

noizbait, eta, ondotik miatu dute-

larik, atzeman dizkiote bi arkatz

markatzaile sakeletan. Poliziek

ondorioztatu dute hark zituela

polizia etxeko tagak egin». Aski

izan zaie emaztea arrastatu eta

polizia etxera eramateko. «Ezta-

baidan ezarri dugu polizien erra-

na» segitu du Binetek. «Ez da

markatzaileak sakelan zituelako-

an, hark egin zituela tagak, ezen

tagak esprai tinduarekin eginak

izan baitira iduriz, ez markatzai-

lez. Auzirako eskatua izan zen az-

terketen egitea tinduen konpara-

tzeko, eta ez dute egin». Prokura-

dore aitzinera eramana izan

delarik galdegin dute tindu kon-

parazioa, baina ez dute deus egin.

Poliziak dio Gerseko gizona
ezagutu dutela berantago bere
jantzietarik. Alta, barrandatzeko
kameretako bideoek ez dute ba-
lio: «Bideoak zigilupean ezarri di-
tuzte, eta ezin erabiliak dira, kali-
tate oso txarrekoak direlako. In-
kestagileek [poliziak] berek erran
dute». Hots, lau auzipetuen kon-

tra erabili diren froga oinarriak,
polizien erranak izan dira. «Hori
da bitxi: bakarrik polizien erra-
nak direla oinarri. Ontsalaz beren
erranak balio du soilik informazio
gisa, ez froga gisa». 
Polizia bati kalte-ordainen or-

daintzerat kondenatu dituzte,
baizik eta atxilotuen bortizkeria
jasan duela harri bat bota baitute
polizia etxerat buruz. Alta, hor
ere, haren errana baizik ez da oi-
narrian. «Ez da mediku azterke-

tarik aurkeztu, poliziaren hitza
baizik ez. Alta, bere hitzak auzi-
petuen hitzak bezainbat balio du,
ontsalaz. Frogarik ez da; beharko
zuten haren salaketa gibelera
bota, atxilotua zuritu. Bortizkeria
agerikoa izan behar baita».

Trataera
Gauaz egin atxiloketa dudazkoen

ondotik, atxiloaldian sartu zituz-

ten, eta 48 orenez atxiki. «Bi egu-

neko atxiloaldiak izan dira, ez de-

larik izan pertsona baten kontra-

ko erasorik; ontasunak baizik ez

dira hunkiak izan», deitoratu du

Binetek.

Bere bezeroaren kasuan, gaine-

ra, eskubideak ez direla errespeta-

tu dio: «22:30 eta 23:30 artean ger-

tatu zen atxiloketa. Nire bezeroa

italiarra da, eta ez dira gai izan

itzultzaile baten atzemateko. Oren

bat eta erdi edo bi oren iragan ziren

bere eskubideak zein ziren jakina-

razi zioten artean. Ontsalaz, inpri-

maki bat eman behar zitzaion ita-

lieraz, eta ez diote eman. Frantziak

Europako herrialde gisa behar lu-

ke inprimaki hori».

Abokatuaren ustez, ohiz kan-
poko larderia erabili du botere ju-
dizialak. «Jarri zaien prozedura
neurriz kanpokoa da. Naski,
etsenplu gisa nahi izan direla zi-
gortu. Menturaz, lehen mahai
gaineko kolpe bat da, izari han-
diagoko gertakaria izanen den
G7koei begira. Nahi zuten eraku-
tsi gai direla indar kolpe baten
egiteko». 

Otsailaren 2ko gauan, Baionako Jaka Horien manifestaldiaren inguruan atxilotu
eta auzipetu lau lagunak gogorki zigortu dituzte. Beren abokatuek uste dute
ministerioaren eta Poliziaren larderia saiakera bat dela. Bazter funditzaileen
kontrako legeak ekar dezakeenaren abisu arranguragarritzat daukate.

Eskubideak murrizten

Jaka Horiak Biarritzeko karriketan, joan den larunbat gauean. BOB EDME

Naski, etsenplu gisa
nahi izan direla zigortu.
Nahi zuten erakutsi gai
direla indar kolpe baten
egiteko»
Sebastien Binet
Baionako abokatua

«Eman zaizkien
gaztiguak, eta eskatuak,
guziz neurriz kanpokoak
ziren, beren gain jarri
ekintzen aldean»
Patricia Mourlaas
Baionako abokatua
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I. Etxeleku 

Marine Turchi eta Fabrice Arfi
lankideekin, [Alexandre] Benalla
aferaren lehen lerroan da Antton
Rouget kazetari uztariztarra. Em-
manuel Macronen kabinete bu-
ruaren laguntzaile ohiak legez
kanpo izan duen Vincent Crase-
kiko topaketaren grabaketa he-
datu ondoan, Parisko prokurado-
rea saiatu da Mediaparteko erre-
dakzioa miatzen. Kazeta askok
salatu dute botereak prentsaren
kontra eginiko eraso berria. 
Orain arte, prentsa askatasuna

kordoka ezarri dute aberats di-

rudunek kontrolatu taldeek. 

Mediapart horri ihardukitzeko
sortu zen. Askatasun eremu berri
baten sortzeko kapitalaren alde-
tik independentea, beraz, alde
editorialean ere. Frantziako pren-
tsaren panorama aski hitsa da.
Ezagutzen delarik Liberation
egunkariaren historia, ikustea
Patrick Drahiren eskuetan dela,
BFM TV barne duen enpresa talde
berean! Erakusten du bidea nola-
koa izan den komunikabideen
metatzean; eta, noski, eragina
badu lerro editorialetan. Aspaldi-
ko kezkak ditugu hauek, aski za-
balduak gizartean. Bistakoa da
jendeak duen komunikabide eta
kazetarien arbuioa. Ez du jasaten
informazioa oligarkia batzuen
meneko ikustea. 
Orain, estatuak berak nahi du in-

formazioa kontrolatu?

Argiki, ofentsiba berria da. Estatu
autoritario bat da, informazio as-
katasun mailan Frantziako lege
aski liberala haizatu nahi duena.
Fake news-en aurka, edo atzerri-
ko eragin saiakera batzuen aur-
kako aitzakiarekin, botereak nahi
luke informazioa kontrolatu.
Arranguragarri da. 
Macronen kargualdian bozkatu

fake news eta negozioen sekre-

tuaren legeak lekuko? 

Fake news-ak aipatu dituztelarik
legebiltzarrean, aski harrigarriak

ziren solasak. Saiatu dira defini-
tzen zer zen fake news bat. Zen-
bat korapilo ez duten ukan! Nola
erran daiteke Jerome Cahuzacen
Suitzako banku kontua fake
newsbat denetz? Ez du estatuak

erraterik hala den. Estatuak, esku
hartzekotan, hobe luke prentsa
monopolioen haustea, informa-
zioaren aniztasuna bermatzeko.
Gure informazioen balioa, haatik,
gure irakurleek baizik ez dute
epaitzerik. Informazio fidagarri
eta egiaztatuak direla ikusten ba-
dute, harpidetuko dira; iduritzen
bazaie kazeta txarra dela, uzten
dute. 1881eko legea bada difama-
zioari buruz. Lehen artikuluak in-
formatzeko eskubidea berma-
tzen du, baina norbaitek uste
badu artikulu batek difamatzen
duela, auzitan ezar dezake egilea. 
Negozioen sekretuaren legea

urrunago doa.

Eskandalu bat da interes pribatu
batzuen babesteko kazetari ba-
tzuei debekatzea informazioen
plazaratzea. Bide autoritario ba-

tean da Emmanuel Macron ko-
munikabideei buruz. Bagenekien
oso liberala zela ekonomia arloan,
baina guziz autoritarioa da aska-
tasun publikoen pentsatzean.
Bistakoa da bazter funditzaileen

kontrako legearekin.
Macronen bernizak jauzi
egin du orain; denek da-
kite zein duen ildo politi-
koa. Kargualdi hastape-
nean, nahi izan du bere

burua aurkeztu mundu askearen

ordezkari gisa. Bizkitartean, bere
herrialdean berean oposizio poli-
tikoen kontra daramatzan eraso-
ek, prentsa independentearen

kontrakoak, guziz kontra errane-
an dira kanpoari begirako diskur-
tsoarekin. 
Mediaparten kontrako miaketa

saiakera ez ote da kazetariei me-

hatxu egiteko molde bat?

Parisko ministerio publikoak
arras ongi bazekien ezin zela sartu
erredakziora. Prozedurak ez du
oinarri juridikorik, ez bada go-
bernuak zabaldu zurrumurru
bat. Delirio bat da: ostiralean zu-
rrumurrua abiatu zen gobernu-
tik, eta, astelehen goizean, krime-
nen brigada Mediaparten zen,
materiala eskuratu nahiz. Sekula
gertatu ez den eraso heina da.
Bada gure informazio iturrien
kontrako saiakera —ez da ahantzi
behar Benalla aferadela, hots, le-
hendakaritza zuzenki hunkitzen
duena—. Horrez gain, bada larde-
ria estrategia bat. Ez baitezpada
kazetarien aldera. Larderia gure
informazio iturriei zuzendua zaie.
Estatuaren aparatuan bada jen-
dea gertatzen ari dena onartzen ez
duena. Alerta hedatzaileak badira
maila guzietan. Abisu bat eman
nahi du botereak: ‘So egizue zer
egin dezakegun Mediapartekin.
Bi egunez etor gaitezke miatze-
ra!’. Guk erantzun dugu, iritzi pu-
blikoan sinesgarritasuna lortu
dugu, baina informatzailea ahu-
lago da, eta, haren etxera baldin
badoaz, ez da babes bera.
Kazetariei manifestaldietan era-

sotzen diete: material suntsitze-

ak, pilotakadak, granadak. 

Argiki, bai. Eskandalu bikoitza
da. Parean badugu gobernu bat
polizia indarkeria ukatzen duena,
ehunka zauritu badirelarik. Gai-
nera, saiatu da manifestari ba-
tzuek kazetari batzuen kontra
izan duten jarrera bortitza instru-
mentalizatzen. Guretzat, larria-
goa da polizien bortizkeria, esta-
tuaren ordezkariak baitira. Ma-
nuak badituzte eta indarkeria
erabiltzen badute, zigortuak izan
behar dute. Gaur egun, ez da ka-
zetaririk manifestaldietara babes
kasko, betaurreko eta maskarik
gabe joaten denik.

«Bide autoritario batean
da Emmanuel Macron
komunikabideei buruz»

Antton Rougetb Mediapart kazetako kazetaria

Benallaren lege hauste, senatari aitzineko gezur eta Errusiako bi
oligarkarekiko tratuak agerian eman dituzten kazetarietarik da Rouget.
Boterearen lerratze autoritarioa zaio Mediaparten miaketa saiakera.

ISABELLE MIQUELESTORENA

Mourlaas lankidea ados da:
«Eman zaizkien gaztiguak, eta
[prokuradoreak] eskatuak guziz
neurriz kanpokoak ziren, beren
gain jarri ekintzen aldean». Has-
tetik buru, atxilotuengan izan
den jokamoldea adierazgarria
zaio Bineti: «Eskuburdinekin lo-
turik erakutsi dituzte, bi gauez
atxiloaldian atxiki, eta gau bat
presondegian. Nahi izan dituzte
gogoak markatu; atxilotuenak
eta herritarrenak. Durduzatze-
ko». Jakinez, bihi batek ez zuela
zigorrik ukan horra arte, eta justi-
ziako bilduma hutsik zutela.

Prokuradoreak auzi denboran,

Baiona eta haren inguruetan ma-

nifestatzeko debekua eskatu du,

G7koen mentura aipatuz. «Gal-

dera egin daiteke ministerio pu-

blikoa zinez independentea den

Justizia Ministerioarengandik.

Txosten politiko bat agertu ordu-

ko menpekotasun harreman hori

agerikoa da. Ohargarri da, Barne

Ministerioa parte zibil gisa planta-

tu zela».

‘Bazter funditzaileen legea’
Bazter funditzaileen kontrako le-
gea bozkatu berri dute diputa-
tuek, eta aldaketa sakon bat da-
kar zuzenbidean: giza eskubidea
den manifestatzeko debekua ad-
ministrazioaren esku ezartzea, ez
magistratu baten.

Ofizioko beste gehienen gisan,
testu horrek kezkatzen du Binet:
«Zoritxarrez, entsegu bat bada
botere gehiagoren emateko ad-
ministrazioari oinarrizko eskubi-
de batzuen kontra. Lastimagarri
da, eta biziki lanjerosa demokra-
ziarentzat, ez baita ahantzi behar
adierazpen askatasuna dela de-
mokrazia baten baldintza han-
dienetarik bata». 

Mourlaasentzat, bere bezeroari
gertatua aitzin dasta da: «Gure
kasuan bezala, bakarrik adminis-
trazioaren edo poliziaren errane-
tan oinarritzen bada, are arrisku-
tsuago da. Ene bezeroa zinez ha-
rriturik egon da. Erran didan
lehen gauza izan da: ‘Ez dut mani-
festaldirik eginen gehiago’. Erran
nahi du bere iritziak ez dituela
gehiago adieraziko». 

Lege berriak ez du zehazten,
gainera, prefetak zertan oinarri-
tuko diren manifestatzea debeka-
tzeko. Binet: «Konstituzioko 66
artikuluaren arabera, oinarrizko
eskubideak justizia epaileak ber-
matzen ditu. Lege horrekin, ad-
ministrazio poliziari izariz kan-
poko ahalmena ematen zaio. Giza
askatasunak urratzen ahalko ditu
arrazoi zehatzik gabe». Jurista
batzuek diote, Konstituzio Kon-
tseiluak antikonstituzionaltzat
ekar dezakeela lege berria.

«Abisu bat eman nahi du
botereak: ‘So egizue zer egin
dezakegun Mediapartekin. 
Bi egunez miatzera etorri!’»



Nahaste borraste

Z
alantzak, hasieran na-
gusi. Zer arraio da
ezantza merkea alda-
rrikatzen duen mugi-

da hori? Eskuin muturrak susta-
turiko «beauf» batzuk ote, edo
inuxenta galantak seguraski. Ja-
rrera sexista eta homofoboak en-
tzun eta ikusi dira han hemenka.
Beste nonbait migranteak atze-
man eta poliziaren esku utzi di-
tuzte. Konplotisten zenbait berri
zabaltzen dituzte. Susmagarria!
Antolaketarik ez, ordezkaririk ez,
bozeramaileak trumilka. Ez de-
zake iraun. 
Haserrea eta frustrazioa, mo-

mentu batzuetan. Hedabideetan
mintzo diren jaka hori askok, ez
gazteak gainera, aitortzen dute
lehen aldikotz manifestaldi bate-
an parte hartzen dutela! Baina
non ziren jende horiek azken ha-
markadan, hainbat borroka so-
zial eraman direlarik, erretreten
defentsan, lan legearen kontra
edo beste? Alderdi, sindikatu eta
mugimendu antolatu oro fueratu
nahi dituzte. Ederki, arrazoiak ez
dira faltako mesfidati izateko bai-
na urteetan sistemaren kontra
eta zapalkuntza salatzeko mobi-
lizatu direnekiko injustua da kri-

tika. Pasa den udaberrian, 68ko
maiatzaren urtemuga kari, jen-
darteko sektore desberdinetan
mobilizazio azkarrak eramaten
zirelarik (trenbide, ospitale, uni-
bertsitateetan) eta aberatsen al-
deko Macronen politika luze za-
bal salatzen zelarik, mugimendu
sozial orokor baten mentura aipu
zen. Ez zen sortu. Sindikatuek
betiko desmobilizazio taktikak
erabili zituzten eta udako pausak
energiak barreiatu zituen.
Harridura usu. Astez aste irau-

ten du mobilizazioak eta nehork
uste ez zuena lortu du, urte hon-
darreko festa garai mortala gain-
ditzea. Hasierako Facebookeko
mugida birtuala mugimendu
sozial zabala bihurtu da. Aburu
ikerketek diotenez iritzi publiko-
aren gehiengoak sostengatzen
segitzen du, nahiz eta episodio
bortitzak gertatu. Mugimendu
sozial orori ezinbestekoa zaion
bezala, iraganik gabeko mugi-
mendu honek imajinario kolek-
tiboa eraikitzeko beste borroke-
tako edo garaietako pieza
heteroklitoak biltzen ditu: fran-
tses iraultza eta Marseillesa, sin-
dikatuen lelo batzuk, Johnnyren
kantuak, ahantzi gabe asmaki-

zun bikaina: espazio publikoan
eta eztabaida politikoan ikusezi-
nak zirenak jaka horiz jantzi.
Blokatze taktikak, espazioen
okupazio iraunkorrak, matxina-
da eta barrikadak, borroka
molde klasikoak erabiltzeaz
gain, mugimenduak ausardia
erakutsi du ingurabideen okupa-
zioak biderkatuz. Mugimendu
erabat berri gisa, ez du borrokal-
dien porrotaren memoria min-
gotsa, beste askok bezala. 
Irabaztea posible delako kon-
bentzimendua arma handiena
baita borrokan sartu eta iraute-
rakoan. Alde handia da sindika-
tuen gibeletik borrokan ibili eta
hainbeste hutsegite bizi izan
dutenekin, non eta goberna-
menduko lege proiektu berri bat
ateratzen delarik, jendea sinetsi
gabe mobilizatzen den.
Miresmena ere. Determinazioa

ikusirik, jende batzuen engaia-
mendua egunez eta gauez. Go-
bernua paretaren kontra ezarri
dute eta usaiako ele ederrek ez
dute funtzionatu, ez dute mugi-
mendua desmobilizatzea lortu.
Hasierako elementu pizgarria,
ezantzaren gaineko tasa, biga-
rren planoan emanik eta borroka
defentsiboan egon ordez, ofentsi-
bara pasatu da mugimendua,
justizia sozial eta fiskalaren gaia
deplauki pausatuz. Ordezkaritza
demokratikoa eta instituzioen

funtzionamendua ere erdigunera
ekarri dute, borrokari kutsu poli-
tikoa emanez.
Elkartasuna nola ez! Gober-

nuaren ezintasun politikoak
errepresioari bidea ireki dio.
Sekula ikusi ez diren atxiloketa
masiboak gertatu dira (6.500).
Auziek eta presondegiratzeek
(153 pasa) marka guztiak hautsi
dituzte. Denbora berean polizia-
ren bortizkeria ozka batez igo da,
zauri larriak, bizi osorako muti-
latuak eta okerrak eraginez.
Luzaz manifestarien ekintza 
bortitzak eta hautsitako berinak
baizik ez dituzte aipatu hedabide
nagusiek, jendearen haserre
legitimoa sortuz baina azkenean
fenomeno hain zabala eta oroko-
rra izanik (200 prozedura ire-
kiak) gaia tratatzera behartuak
izan dira.
Sentimendu eta gogoeta horiek

buruan, ez zaigu beti errex jaka
horien mobilizazioetan parte
hartzea baina beste leku askotan
bezala, Iparraldean ere, konber-
gentziak sortu dira dinamika
ekologiko edota sindikatuekin.
Mugimenduaren geroa nehork
ezin du iragarri. Erne egon gaite-
zen gure segurtamenak sakelan
sartuz.

«ELBk [Ipar] Euskal Herrian
ordezkatzen du %48,5, eta guk
%51,41. Egun klarki agertzen da
gehiengoa badugula [Ipar]
Euskal Herrian ere»
Patrick Etxegarai
FDSEAko hautetsia Paueko Laborantza Ganberan

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.

%

Martxoaren 8an mobilizatzeko deia
zabaldu diete emazte guziei 

BAIONA bMartxoaren 8ko greba feministaren karietara, emazteei
mobilizatzera dei egin die Ipar Euskal Herriko Grebalari Feministen
Asanbladak. «Iaz bezala, emazteei dei berezi bat egiten diegu eguerdi-
tan elkarrekin bazkaltzeko, grebalariei eta greba egitea ezinezkoa izan
zaienei trukatzeko eta momentu goxo bat pasatzeko parada emanez.
Bestetik, arratsalde apalean, 18:30ean manifestazioa izanen da Baio-
nan. Mobilizazioetan parte hartzeaz gain, zaintza lana egun oso batez
osoki uztea abantzu ezinezkoa denez, emazteak etxeko leiho edo bal-
koietan trapu edota amantalak zintzilikatzera deitzen ditugu, edota
egunean zehar beso inguruan zapi ubel bat janztera». Informazio bil-
kurak antolatzekoak ditu Grebalari Feministen Asanbladak Hen-
daian, Baigorrin, Hazparnen eta Maulen, Martxoaren 8ko egunaren
antolaketari buruz.
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IRITZIA
Jakes Bortairu

Ez zaigu beti errex
jaka horien
mobilizazioetan
parte hartzea baina
beste leku askotan
bezala, Iparraldean
ere, konbergentziak
sortu dira dinamika
ekologiko edota
sindikatuekin.
Mugimenduaren
geroa nehork ezin du
iragarri. Erne 
egon gaitezen 
gure segurtamenak
sakelan sartuz

Irudiab Baiona

Gomitik gabe ere, ate joka
Euskal Elkargoko Mugikortasunen sindikatuak gomitik igorri gabe ere, trenbideetako LAB, CGT eta Sud 

sindikatuetako langileak «mugikortasunen topaketetara» agertu ziren larunbatean. Tram’bus berria ikusgarri

emanik, Elkargoak antolatu zituen topaketak komunikazio handiarekin, baina trena ez zenez aipatua, langile

sindikatuek oroitarazi zuten Garazi eta Baiona arteko trenbidearentzat duten proiektua. Eginmoldearekin 

kontent ez bazen ere, Claude Olive elkargoko garraio hautetsia hurbildu zitzaien, eta langileek esplikatu zioten

beren xedea —irudian—. Angeluko auzapezak sindikatuei bilkura bat proposatu zien ondoko asterako. LAB

OHARRA

‘Enbata’ astekarian argitaratua, 

2019ko urtarrilaren 31n.



MUSIKA

ANGELUFeu! Chatterton taldea-
ren kontzertua. Sartzea, 32 euro.

bBihar, 20:30ean, Quintaou

antzokian.

ANGELU Inde-rock musika kon-
tzertua: Thomas Howard Memo-

rial taldearekin. Kitorik.Lekuen

atxikitzea hobe.

bOtsailaren 21ean, ostegunez,

20:30ean, Barojako zalditegietan.

BAIONADingwash eta Frikun tal-

deen kontzertuak. Sartzea, 5 euro.

bGaur, 21:00etan, Magneto

casematean.

BIARRITZHip-hop kantua 
gaualdia: Odezenne eta Moussa.

Sartzeak, 17 eta 20 euro aitzinetik;

23 euro bertan.

bGaur, 21:00etan, Atabal kontzertu

gelan.

BIARRITZRap gaualdia: Georgio
eta Le Wonk. Sartzeak, 22 eta 25

euro aitzinetik; 28 euro bertan.

b Igandean, 20:00etan, Atabal

kontzertu gelan.

DONIBANE GARAZINadau talde
okzitandarraren eta Gogotik abes-

batzaren kontzertuak. Sartzea, 

15 euro.

bBihar, 20:30ean, elizan.

IHAUTERIAK

MILAFRANGAHartzaro jaialdiaren
karietara, eskolako ihauteriak: 

Hartza Iguzki, Izartxo taldeak 
emanik.

bGaur, 19:00etan, herriko eskolan.

PAGOLAUrdiñarbeko gazteen

maskarada.

b Igandean, 10:00etan barrikadak,

eta bazkalondoan joko nagusia,

plazan.

UZTARITZEHartzaroren karietara,
eskolako ihauteriak eta mutxikoak

Erdizka taldearekin.

bGaur, 19:00etan, Heraitzeko

eskolan.

ZIBURUDonibane Ziburuko 
ihauteriak: ibilaldia maskaturik 

eta Zanpantzarren auzia.

bBihar, 16:00etarik lekora, 

herriko plazatik.

IKUSKIZUNAK

BAIONAKompany Beritzaren 

Üda Batezdantza emanaldia.

Zuzenean Zure Esku.Askapena

elkarteak egin emanaldia, Pausun

dagoen Xaia ostatutik. Jon Mikel

Fernandez eta Kattin Chillibolos-

ten gidaritzapean, internazionalis-

moa izan dute aipagai hainbat go-

mita eta publikoz inguraturik.

Gaur
12:05. On Daiziela.
Bihar
08:45. Punpa sare.
18:00.Kirol magazina

Etzi.
08:05. Aitzur eta Jorra.
19:00. Adi.

bBihar, 20:00etatik aitzina, 

herriko gelan.

DONIBANE LOHIZUNEZinema
gaualdia:Almudena Carracedo

eta Robert Bahar zuzendarien 

Besteen isiltasuna filma, Franco 
hil ondoko memoria historikoaz,

eta, ondotik, eztabaida EHUko

Paco Etxeberria lege medikuare-

kin. 

bAstelehenean, 20:30ean, 

Le Select zinema gelan.

KANBO Zu ere kontalari idazte 
tailerra, Joseba Martin Aialarekin.

16 urtetik goitikoentzat. Urririk.

bBihar, 10:30ean, herriko

mediatekan.

bBihar, 20:30ean, Lauga kirol

gelan.

KANBO Itsasuko Gau Eskolak,

Korrikaren karietara antolaturik, 

Pirritx, Porrotx eta Marimototsen

Musuapailazo emanaldia. 
Sartzea, 8 euro. 

bOtsailaren 20an, asteazkenez,

16:00etan, kiroldegian.

HITZALDIAK

BAIONA Jabier Kalzakorta Euskal

filologian doktorearen hitzaldia:

Euskal balada historikoak. Urririk.
bOtsailaren 21ean, ostegunean,

18:00etan, Euskal Museoan.

DONAPALEUOtsail Ostegunen
karietara, Zabalik elkarteak Ainhoa

Intxaurrandieta, GHK Gipuzkoako

Hondakinen Kontsorzioko buru

ohia gomitatu du, Angula ustelak
hitzaldia ematera.

bOtsailaren 21ean, ostegunez,

20:30ean, Herri Elkargoko gelan.

BESTELAKOAK

ANGELU Gorputzaren baitan, 
gorputza nola ibiltzen den hobeki

ezagutzeko tailerra, frantsesez. 

6 eta 10 urte artekoentzat. 

bOtsailaren 20an, asteazkenez,

14:30ean, Izadia parke ekologikoan.

ARBONALagunarte konpainiaren

Miliaemanaldia: emazte baten bizi
zatiaren kontakizuna da, bere kei-

nuekin, gorputzarekin eta ahotsa-

rekin sortu musikaren bitartez. Ko-

foin baten gisara eraiki toki bate-

an. 6 hilabetetik goitiko ororentzat. 

b Igandean, 10:30ean, elkarteen

etxean.

BITHIRIÑAZikiro jatea ogitartean

eta Ibiliz taldearen dantzaldia. 

Eskolako buraso elkarteak antola-

turik.

Irudiab Biarritz

50. urtemuga markatzeko kontzertu handia
Biarrizko Irati erakustazokako areto nagusia ikus-entzulez beterik iraganen da bihar Seaska Ipar Euskal Herriko ikastolen elkartearen 50. urtemuga

ospatzeko kontzertua. Berri Txarrak taldeak —irudian— bere agur itzuliaren barneko kontzertuetarik bat eginen du kari horretara. Ipar Euskal Herriko

beste hiru musika talderekin partekatuko du taula gaina: Willis Drummond, Xiberoots eta Diabolo Kiwi. Txakatuk txarangak ere bazterrak animatuko

ditu. Gaualdia, 19:00etan hasiko da. GORKA RUBIO / FOKU
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Iñaki Etxeleku 

Pianoa jo eta kantatu egiten du
Leire Iribarnek (Lasa, 1997), Dia-
bolo Kiwi musika taldean. Hain-
bat musika tresna jotzen ditu, eta,
ikasketen medioz, musikaren
lantzen segitzen du Okzitanian,
Tolosan. 
Noiz hasi zinen musika lantzen?

Hasi nintzen 6 urtetan. Lehen ins-
trumentua kontrabaxua izan zen,
eta Baionako kontserbatorioan
sartu nintzen segidan. Hori egin
nuen hiruzpalau urtez. Gero, kon-
trabaxua utzi nuen, eta gitarran
hasi, Takashi Iwagamirekin, Ga-
raziko musika eskolan. Ber mo-
mentuan, baita pianoa ere. Gitarra
lantzeko sartu nintzen kontserba-
torioan berriz, eta solfeoa ere bai;
gauza teorikoak. Gitarra aski luzaz
egin dut, 8 urtetan hasi bainuen.
Pianoa, hiruzpalau urtez.
Lehen atera zara sari frankotan,

ez?

Bai, bo... gitarran baziren kon-
kurtsoak Garazin. Haur Kantu
Txapelketa ere egin nuen. Lehe-
nik, amaren koralarekin: kantu
eta dantza. Horrekin sariak iraba-
zi genituen. Bestaldi batez Emma
Grazienekin parte hartu nuen.
Gero, bakarka ari izan nintzen gi-
tarrarekin; lehen saria ukan
nuen, eta finalera joan nintzen. 
Ama musikari, kantari eta ira-

kasle izateak baluke loturarik

zure zaletasunarekin?

[Irriak] Bai, ene ustez bai. Betida-
nik horretan gara. Etxean musika
bazen beti. Ttipidanik pusatu gai-
tu amak. Beti kontzertuetarat joa-
ten ginen, zernahi gauza ikustera,
ikusgarrietara. Enbeia eman
digu, eta segur da ama musika
irakasle izateak lagundu duela.
Zinez, beti a tope zen guk musika
egiteko. Ebidentea zen gu musi-
kan aritzea. 
Zenbat musika tresna jotzen di-

tuzu gaur egun?

Gehienik pianoan eta gitarran ari
naiz. 
Eta kantuan. 

Bai, bai, hori ere bai. 
Diabolo Kiwi baino lehen izan

duzu beste talderik?

Bordelen lizentzia pasatu dut le-
henago, musikologian. Gehien-
bat gaurko musikak, jazz eta kan-
tuan, eta hor ukan ditugu bi talde:
talde bat bakarrik neskekin; zor-
tzi neska eta a cappellaegiten ge-
nuen polifonian. Beste talde bat
non bi neska ginen, gitarrista ba-
tekin: hor ere kantuz ari ginen,
baina jazz errepertorioan gehia-
go. Paxkal Irigoienekin ere ari
izan naiz, Kontsumo Orkestran;
pianoa egiten nuen gehienik. Eta

orain Diabolo Kiwirekin baka-
rrik. Hor Tolosan ari naiz [Okzita-
nia], baina bakarrik kurtsoetan,
ez dugu talderik aparte. 
Zer ikasketa da Tolosakoa?

Eskola pribatu batean naiz, lehen
urtean. Gaurko musiken eta jazz
eskola da. Hiru urteko formakun-
tza: praktika anitz bada, egunero,
beti ari gara musikan eta teoria
anitz lantzen dugu. 
Nola osatu zenuten gaurko Dia-

bolo Kiwi taldea?

Deia bazen taldea gu sartu aitzin;
Julen eta Allande Etxeberri
anaiak hasiak ziren beste mutiko
batekin duela hiruzpalau urte. Ez
zuen anitz iraun, eta gu berriz lotu
gara duela urte bat edo. Laukotea
sortu dugu. Amaiur [Epher] eta
biak txertatu gara. 
Nola lantzen dituzue kantuak?

Ez dugu batere metodo zehatzik.
Edo hitzetarik abiatzen gara, edo
musikatik. Egiten dugu jiten
dena, hola. Batzuetan, Allandek
melodia bat atzemanen du ba-

xuan, eta hortik bakoitzak gehi-
tuko ditu gauzak eta hasiko gara
musika sortzen. Edo, norbaitek
hitzak idatziak ditu, eta heldu da
hauekin errepikara, eta melodia
bat atzematen dut hitzekin ontsa
doana. Egia erran, denek pixka
bat sortzen dugu. Ez du batek
dena egiten; beti elkarrekin sor-
tzen dugu. Ez dugu metodo fin-
korik; senak manaturik ari gara.

Batak eta besteak dituzuen mu-

sika gustuak nahasiz?

Bai, halere, gero, egia anitz puntu
komun ditugula. Talde berak eza-
gutzen genituen hastetik; baditu-

gu ber eraginak. Nahiz
bakoitzak ekarriko duen
beti entzun berri duen
beste gauza bat, bada
trunko aski komun bat.
Halere, nahi dugu sentia-

razi badugula bakoitzak zerbait
ekartzeko. 
Josteta aritzeko gogo bat sendi

zaizue. 

Hori segur! Inportanteena da. Hi-
tzak ez dira beti seriosak. Batzue-
tan zozokeriak erraten ditugu; ez
du deus erran nahi. Musikalki ere,
maite duguna egin nahi dugu.
Maite badugu egiten duguna,
besteek sentituko dute. Jendea

dantzarazi nahi dugu. Plazera
hartu nahi dugu.
Erran daiteke funka oinarri bat

duzuela?

Oinarri bat da, bai. Batzuek diote
arrunt poperoak garela. Batzue-
tan baditugu parte gogorragoedo
rockago batzuk. Baina, segur fun-
ka dela erdian. 
Musika airos eta arina, baina

landua.

Hori bera! Zinez nahi dugu jende-
ak errazki uler dezan gure musi-
ka. Ez sobera teknikoa; gauza bi-
txietara joan gabe, entseatzen
gara gauzen lantzen. Julen,
Amaiur eta Allande biziki musi-
kari onak dira. Badakite zehazki
zer nahi duten. Zorrotzak dira.
Entseatzen gara musika landua
egiten, baina arintasun batekin. 
Bozarekin ere josteta bideak

hartzen dituzula ozen da.

Biziki maite ditut entzun ditudan
emazte guziak: Nina Simone edo
jazzean diren boz lodi eta indartsu
horiek. Biziki-biziki maite ditut.
Beharbada, ez naiz sekula horre-
tarat joaten ahalko, ez dut sekula
holako bozik izanen, baina maite
dut. Euskal Herrian beharbada ez
dira hainbeste holako bozak en-
tzuten. Entseatzen naiz. 
Akerra pekolarrera kantua, zer

da?

Amaiur Epherrek idatzi ditu hi-
tzak. Nahi izan du inspiratu Txa-
nogorritxuren istoriotik. Moder-
nizatuz, oraingo istorio eta gataz-
ka guziekin lotura egin. Akerra
Txanogorritxuren istorioko otsoa
litzateke, eta kantuak kontatzen
du neska horren bidaia, deabruaz
urrundu nahi duena. Hitzak aski
gordinak dira. Baina, melodia eta
musikarekin nahi izan dugu arin-
tasun bat ekarri. 
Etorriko den disko baten lehen

grabaketa izan da?

Bai. Diskoa udaberrian aterako
da. Dena guk egin dugu. Larzaba-
leko Pagolateiko saloian grabatu
dugu. Ari gara oraino nahasketak
egiten, masterizatzen... denbora
hartzen du. Gero, azala egin be-
har dugu. Badugu oraino lan. EP
ttipi bat aterako dugu, bost kan-
tukoa. 
Ebiakoitzeko kontzertuak iza-

nen du zerbait berezirik zuen-

tzat?

Halere, bai. Betidanik biziki mai-
tatu dugu Berri Txarrak. Fan gara
aspalditik. Lehen partearen egi-
tea, gauza handia da; hainbeste
pertsonaren aitzinean ez dugu se-
kula jo. Ez gara ontsa ohartzen
oraino, ene ustez, baina biziki
kontent gara, eta guretzat bikaina
izanen da jendeari gure lana aur-
kezteko.

«Maite badugu egiten
duguna, besteek
sentituko dute»

Leire Iribarne b Musikari-kantaria

Diabolo Kiwiko taldekideekin joko du Leire Iribarnek, bihar, Seaskaren
50. urtemuga kari antolatu kontzertuan, Biarrizko Irati gelan. Berri
Txarrak, Willis Drummond eta Xiberoots izanen dituzte oholtza lagunak.
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«Biziki maite ditut entzun
ditudan emazte guziak: 
Nina Simone edo jazzean diren
boz lodi eta indartsu horiek»
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