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Txillardegik utzia oroitzeko
‘Txillardegi Hendaiatik: sorterrira itzultzeko azken geltokia’ hitzaldia antolatu du Hendaiako
Udalak osteguneko b Txillardegi Herri Ekimeneko Fito Rodriguezek emanen du hitzaldia
Iñaki Etxeleku

Jose Luis Alvarez Enparantza,
Txillardegi, zazpi urtez egon zen
Hendaian Donostia sorterrira
itzuli aitzin, 1970 eta 1977 artean.
Bizkitartean, bazuen urteak jada
erbestean zebilela familiarekin
biga bostetan lekuz aldatzera behartua gertaturik. «Hendaiara
iritsi aurretik honako herri hauetan egon zen: Hazparne, Miarritze, Paris, Anthony, Chevilly-Larue, Hazparne, Angelu, Anberes,
Brusela, Waterloo, Brusela, Bordele, Tarnose, Salles-d’Armagnac. Nogaro eta Hendaia». Fito
Rodriguez EHUko unibertsitate
irakasle, ikerlari, idazle eta Donostiako Txillardegi Herri Ekimeneko kideak ditu zerrendatu herriak. Baina jakinez herri horietan
etxe bat baino gehiagotan egon
zela Txillardegi, bizitegiak gehiago izan ziren: «Esan daiteke 28
etxetan bizi izan zela bere erbestean. Erakusten du zein zaila izan
zitekeen horrela bizi izatea».
Hainbeste enegu izanagatik,
idazten, ikasten, lan egiten segitu
zuen akitu gabe Donostiako jakintsuak. «Parisen ikasi zuen
Rene Descartes unibertsitatean
eta 1976an bukatu ikasketak. Aurretikan, Langue et litterature
basque eskolak eman zituen Bordeleko unibertsitatean [Jean] Haritxelarrek bideratutako lanpostu
batean». Donostiara itzuli ondoan, segitu zuen goi mailako irakaskuntzaren bidea AEBetako
Los Angeles hiriko Ucla unibertsitate ezagunean. «Hor ezagutu zituen [Noam] Chomsky eta inguruko hizkuntzalariak. Baita, gero,
bere doktoretzako tesirako zuzendari izan zen Joan Mascaro katalana ere». Lehenago ere, Udako
Euskal Unibertsitatearen hastapenetan parte hartu zuen 1973tik
aitzina. «Hendaian zegoela, egin
zituen hizkuntza eta pentsamendua lotzeko idatzi funtsezko liburuak: Hizkuntza eta pentsakera
1972koa, Sustrai bila -lehenengo
hurbil zehatza Euskara Batuarena-, eta gero, Euskal herritik erdal herrietara».

Baionako Biltzarra
Euskara Batuaren aitatzat daukate Txillardegi eta erran daiteke
palanka nagusia 1963an Baionan
sortu zuten Euskal Idazkaritza El-

Koldo Mitxelena, Joseba Intxausti, Imanol Berriatua, Xalbador
Garmendia, Gabriel Aresti eta
Rikardo Arregi gomitatu zituzten. Biltzarreko zuzendari: Piarres Lafitte kalonjea. Henri Grenet orduko Baionako auzapeza
ere agertu zen bururatzeko ekitaldira.
Proposamena Euskaltzaindiari
igorri zioten onespena eman zezan. «Lau urte luzatu zen Euskaltzaindiaren erantzuna!», oroitarazi du Rodriguezek. Horretarako, lehenagotik Jakin aldizkariak
deliberatua zuen Baionako arautegia beteko zuela bere argitalpenetan. Orduko idazle garaikideek
ere, Joan Mari Torrealdai buru,
zin bat egin zuten Ermuan horren
erabiltzeko. Mugimendua ikusirik, Euskaltzaindiak literaturako
euskararen lantzeko batzorde bat
sortu zuen 1968an, eta Koldo Mitxelena jarri zuen zuzentzen. Alabaina, Baionako arauak jarri zituen oinarrian.
«Gaitasuna izan zuen jendea
biltzeko eta denek lanean jarraitu
ahal izateko. Nolabait akuilu izatea alde batetik eta artzai bestalde
batetik. Ez dut nik esaten, JeanLouis Davantek horixe bera esan
du: Txillardegi izan zela gurasoa». Hiztegi Batuaren eramaile
Ibon Sarasolak ere gauza bera
oroitarazi du behin baino gehiagotan.

Mikel Herrerok egin Txillardegiren omenezko irudia Donostiako Antigua auzoan. JUAN CARLOS RUIZ

Hendaia oroit dadin
kartea —Baionako Biltzarra ere
dei daitekeena— izan zela. Urtebete berantago, Baionako talde
horrek bere lanetarik atera zuen
proposamena euskara batuaren
oinarria bilakatu zen.
Alta, haize kontra aritu ziren
orduan: «Kokatu egin beharra
dago orduko giro intelektuala nolakoa zen. Autoritate edo funtsezkoak ziren jakintsu guztien aburuen arabera, euskarak behar
zuen iraun euskalkietan oinarrituta. Adibidez, Kamiñazpi idazle
bizkaitarrak, 1968an, Euskaltzaindiaren Euskera aldizkarian
idatzi zuen: ‘Batasunik ezak ez
dau euskerarik galdu, ta batasunak, beste barik, ez dau indartuko’». Gauza bera zioten Nikolas
Ormaetxea Orixe-k, Justo Mokoroak eta euskara ikertzen zuten
beste zenbaitek. «Antzekoa esaten zuten Euskarazaintzakoek eta
Eliza katolikoaren inguruan biltzen zirenek. Baita ere garai hartako EAJko buruzagiek. Adibidez,
Ormazak, Beiztegik, Arenazak.
Denak zeuden euskara batuaren
ideiaren eta praktikaren kontra».
Baionako biltzarretan biltzen zirenen ibilbide politikoa ere izan
daiteke kontrakotasunaren espli-

«28 etxetan bizi izan zen
bere erbestean.
Erakusten du zein zaila
izan zitekeen horrela
bizi izatea»
«Autoritate guztien
aburuen arabera,
euskarak behar zuen
iraun euskalkietan
oinarrituta»
«Hendaiako herriari
proposatu nahi diogu
Txillardegi egotea
bertako paisaia
linguistikoan»
Fito Rodriguez
Txillardegi Herri Ekimena

kazioetarik bat: «Euskal Idazkaritzan zeuden hiru etakide, Enbatako bi, Telesforo Monzon… Nazionalista tradizionalen artean
oso fama txarra zuten horiek».
Zehazki, Jexux Mari Bilbao, JeanLouis Davant —bizirik den bakarra—, Roger Idiart, Eneko Irigarai,
Telesforo Monzon, Jexux Solaun
eta Txillardegi ziren talde horretan.
Giroa halakoa izanik ere, segitu
zuen lanean euskaltzale taldeak
eta proposamen zehatza mahai
gainera atera: «Hiru gai nagusi
hartu zituzten batuaren proposamenerako. Bata izan zen: izenaren deklinabidea. Mugagabearen
erabilpena batik bat —hori izan
zen Txillardegiren lana, zeren
garai hartan inork ez zuen onartzen mugagabea zegoenik. Zergatik? Espainolak eta frantsesak
mugagabea erabiltzen ez dutelako! Hori berezkoa du euskarak.
Eta lan horri esker salbatu da—.
Bigarrena: aditz laguntzailea. Ez
osoa, baina oinarrizko jokoa.
Hirugarrena izan zen Euskal
Herriko toponimoen zerrenda».
1964ko agorrilaren 29 eta 30eko
biltzar nagusian trenkatu zituzten txostenak. Karia horretara,

Duela hiru hilabete, Hendaiako
Herriko Etxea bera harremanetan sartu zen Txillardegi Herri
Ekimenekoekin. Jakinik zazpi urtez egon zela hirian bizitzen eta
euskara batuaren 50. urtemuga
markatzen ari baita, «ezagutza
sakontzeko eta zabaltzeko hitzaldi baten antolatzea» proposatu
zien. Martxoaren 28an, ostegunean iraganen da herriko etxeko
kontseilu bilkura gelan, 18:30ean.
Hitzaldiaz gain, Txillardegiren lanak erakutsiko dituen erakusketa
ekarriko dute Donostiakoek.
Fito Rodriguezek berak emanen du hitzaldia, ideia bat gehiago ekarriz: «Proposatu nahi
diogu Hendaiako herriari Txillardegiren presentzia egon dadila
bertako paisaia linguistikoan.
Alegia, kale, ikastegi, kultur etxe,
areto, parke edo plazaren batean
Txillardegiren izena azaltzea.
Ekarpen polita litzateke, eta batik
bat, bere sorterrian eta Hegoaldean bat baino gehiago lotsarazteko
modua. Laguntza handia izango
litzateke normalizatzeko eta
ulertzeko; bere tamainako intelektualaren inguruan, orain arte
iraun duen hutsunea —boikota ez
esateagatik— gainditzeko».
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Hondakindegira doana lehengai gisa ikusirik,
auzolanean gauzen konpontzeko eta
bestelakotzeko tokia irekiko da Baiona Ttipian.
Birziklategi bat du helburu Konpon Txokok.

Xitxuketa
gune bat auzoan
Iñaki Etxeleku Baiona

K

asik marka bilakatua
da Repair Cafe kontzeptua, edo konponketa kafetegiarena.
Fundazio bat ere bada izen hori
daukana, multinazional batzuek
sostengaturik, gainera. Konpon
Txoko elkarteak gauzen konpontzeko eta elkarrekin egiteko tokia
izan nahi du, kafe baten hartzeko
aitzakia izateaz gain. Baina, tokian toki, eta Ipar Euskal Herrian
birziklategien zutik emateko gutiziarekin.
Shawn Lubrano, Patxokiko
Konpon Txoko elkarte eta egitasmoaren sortzaileetarik da. Baiona
Ttipiko konponketa kafetegi horren ideia zehaztu du: «Repair
Cafearen helburua da eginahala
gauzaren konpontzea, botatzeko
partez. Aldi berean, gogoeta baten emaitza da, zinezko birziklategi baten egiteko estrategiaren
inguruan eramana». Bizikletak
berreskuratu, konpondu eta berrerabilgarri ezarriz Txirrind’olak
egin zuen gisan, nolabait. Tailer
ttipi eta ibiltari batekin abiatzea
pentsatu dute, handitzeko esperantzarekin. Haatik, ez dute diru
laguntzen menekotasunean erori
nahi: «Ezagutu ditudan Repair
Cafe gehienek ez dute eredu ekonomiko iraunkorrik, langileak
dituzten bakarrek diru laguntzen
bidez dituzte. Hamarretarik bederatzitan kidetzak merke dira
edo prezio librean; konponketak
berdin. Guk ere hala egin nahi
dugu». Ahalik ez dutenek ere aukera izan dezaten etxeko gauzen
konpontzeko eta ahal gehiago
dutenek sos zerbaixka gehiago
eman diezaioten egiturari.
Birziklategiak aspaldian badira
beste eskualde anitzetan. Azken
herriko bozetan, ez zen besterik
aipu hautagai batetik bestera
Baionan, baina geroztik deus ez
da agertu. Txirrind’ola elkartean
zen garaian Lubrano: «Baziren
eragile batzuk proiektuaren eramateko interesatuak zirenak: enpresak ziren. Baina elkarte mun-

duak gibel egin zuen, sentitzen
baikenuen xedean sartu gintuztela erakargarria izateko, eta
proiektua ez zitzaigun onargarria, zen bezala». Konpon Txokokoei iruditzen zaie birziklategiaren asmoa elkarte mundutik etorri behar dela, herritarrengandik,
hots, eta ez enpresa pribatuetarik.
«Horretarako egin dugu zuzendaritza partekatuko elkarte bat».
Arrunt beste hein batean, alimalekoa baita izari aldetik, eredu
bat balukete Leskarreko Emmausen. «Hangoa interesgarria da,
ezen alde batetik hondakindegi
bat baitute —beraz sare orokorrean dira jadanik—, eta badute alde
militante bat, guziz egokia zaiguna. Hemen, zernahi elkarteko ingurumenean baikaude, anitz
gauzetan ari direnak».

Konpon Txokoko lagunek eraiki duten tailer ibiltaria. I.E.

Eragile guzi horien arteko sinbiosia atzeman behar genuke». Barne, jende ibiltariak, metal sailean
oinarrizko eragileak direlako.
Jakitateak gurutzatu eta partekatu nahi ditu, halaber, Konpon
Txokok. «Xitxuketaren, berreskuratzetik egin artearen inguruko jendearen bilgune izan nahi
genuke. ‘Botatzen diren gauzek
balio handiegia dute hondakin gisa ikusiak izateko’ dioen
jendea. Hondakindegi batean kausitzen denaren
%80-90 tokiko baliabide
batzuk dira. Epe ertainera,
«Hitzarmena duen eragile
industria alternatibo baberri bat izan nahi genuke;
zergatik ez, hondakindegiaren ten garatzeko, zaharkitze
programatuaren alderanfuntzioa berreskuratuz»
tzizkoa liratekeen objek«Ongi litzateke Txirrind’olaren tuak eginez». Gainera,
berreskuratze saileko eragisan beti irekiak bagina.
gileak merkatuaren peoi
Zinezko behar bat baita»
direla uste dut Lubranok:
Shawn Lubrano
Konpon Txokoko taldekoa
«Gaur egun, berreskuratzean direnak ari dira beHondakindegietara jendeek reizketa lana egiten kapitalismobotatzeko ekarri puska, tresna, an diren enpresa batzuen zerbialtzari eta mota orotako gauzen tzuko, hots, arazo direnentzat eta
berreskuratzea, legez debekatu ez aterabide».
dutenez, berreskuratzea landu
nahi lukeen edozein egitura be- Tailer ibiltaria
hartua da hitzarmen baten egite- Bidenabar, ezagutzen, trebetasura hondakindegien ardura duen nen bata besteari erakusteko leElkargoarekin. «Guk nahi genu- kua izan nahi du xedeak, nork
ke izan hitzarmena duen eragile bere gauzen egiteko autonomian
berri bat, ikusiz zer parteka daite- gero eta gehiago irabazteko.
keen beste eragileekin, berresku- «Horrez gain, sekula norbaitek
ratzeko ordutegiak handituz, eta, nahi badu berak muble bat eraiki
zergatik ez!, hondakindegiaren gauza berreskuratuekin, baina
funtzioa bera berreskuratuz epe eskas bazaizkio bihurkin bat,
luzera. Baldintza litzatekeelarik abisgailu bat... nik dakita zer,
nehor ez kaltetzea, izan daitezen tresneria partekatzeko eragile
gaur egun jada berreskuratzen hori izan gaitezke ere». Bizkitaribiltzen diren eragileak edo hon- tean, gune aski handia eskas dute.
dakindegietako langileak berak. Mementoko Patxokian dute pus-

‘‘

ken biltegia. Gune finkorik ez dutenez, xitxuketa tailer ibiltaria
pentsatu dute. Berek egin altzari
bat da, bizikleta erroten gainean
muntatua aise mugitzeko. Tresnen altxatzeko apalak baditu, eta
harri batez bi txori, kafe baten
partekatzeko mahai egin dezake ikus irudia-. «Guti gorabehera,
egun erdi bat egingo genuke asteburuz, beste egun erdi bat astegunez. Hondarrean, ongi litzateke
Txirrind’olaren gisan beti irekiak
bagina. Zinezko behar bat baita».
Ibiltaria deiturik ere, Baiona
Ttipiko eragilea izan nahi du Konpon Txokok. Eta berpiztu berria
den saltegien elkartean sartu da.
«Baiona Ttipiko karrika erabiliko
dugu guk, eta saltegi ttipiak karrikari esker bizi dira. Berreskuratzearen mundukoena bezala,
Baiona Ttipiko eragileen sinbiosia
behar da». Saltegi batzuekin badute harremana jadanik, haiek
utzi gauzak berreskuratzen baitituzte, hala nola paletak. «Denak
kontent dira: bai garbiketa zerbitzuak, bai saltegiak, bai gu».

Konpon Txokoren
abiatze besta
eginen dute bihar

R

Egitasmoaren ezagutarazteko eta lehenbiziko
diru iturri baten izateko, Konpon Txoko konponketa kafetegiaren abiatzeko eguna izanen
da biharkoa.
Elkarteak eraiki duen gurpil
gaineko tailer ibiltaria aurkeztuko dute, eta grafiti egile batek
bertan margotuko du. Parada
izanen du nahi duen orok etxeko gauzen antolatzera jiteko,
kafe bat edanez. Dena prezio
librean.
Eguna 14:00etan hasiko da,
Patxokian. Hainbat animazio
izanen dira, baita musikak ere:
txaranga, rap kantariak eta
DJak arratsean.
Abiatze bestara mozorroturik
etortzeko deia egin dute antolatzaileek, gai hau jarriz: Primadera lilia, lore hori batek koroatu landarea.
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Elbarritasun psikikoak dituztenei kirol
desberdinen ateak irekitzeko, guraso
talde batek Olagarroa elkartea sortu
zuen Baionan. Kirol egokituak plantan
ezarri dituzte talde batzuekiko
partaidetzan, instituzioen eta kirol
federazioen laguntzarik gabe.

Kirola ez
baita berez
denen esku
Joanes Etxebarria Baiona

iru gazteren
bila berantarekin abiatu Milafrangatik
Biarritzera, eta
beranta doi batekin eraman zituen Baionako
ASB errugbi taldearen zelaira joan
den ostegunean. Jean Dominique
Barberarenak, Olagarroa elkarteko presidenteak, borondate eta
denbora anitz ezartzen ditu kirol
egokitua posible izan dadin. Bihar
hondartzako errugbi lehiaketa
izanen da Lapurdiko kostan, saskibaloia Agenen, eta ping-pong
taldea Lescar hirian izanen da
lehiaketa batean parte hartzeko.
Hori dena kudeatzeko, betikoa:
«Pertsona gutxi eta beti berak».
Olagarroa elkartea hutsune bat
betetzeko sortu zen, ahalmen
urritasuna dutenentzat kirola
praktikatzea kasik ez baitzen posible. Eremu zabalagoan —hezkuntzan, medikuntzan eta integrazioan oro har— lan egiten duen
Chrysalide elkarteko idazkaria da
Anouk Lagisquet: «Herri txikietan aski ongi pasatzen da kiroletan parte hartzen dutelako lehen
mailako eskolan direino. Kolegiora pasatzen direnean zailago
bilakatzen da, lehia hor hasten
delako. Gure haurrak bazterrean
utziak dira ez dutelako laguntzen
taldea irabazten». Elkartearekin,
berriz, «denek parte hartzen
dute, eta, irabazi ala galdu, beti
domina bat ukaten dute», gehitzen du irri artean.
Barberarenak elkartea sortu ai-

H

tzin elbarritu fisikoen kirola ezagutzen zuen, baina ez kirol egokitua: «Diferentzia da kirol egokitua elbarritasun mentalarentzat
dela. Badira autistak, trisomikoak, eritasun psikikoak dituztenak
(bizian istripu bat ukan eta eritasun bat ukan dutenak, batzuetan
alkoholaren ondorioz edo)». Olagarroa elkartea lau gurasok sortu
zuten, duela lau urte, eta gaur
egun 25 lizentziadun dituzte saskibaloi, futbol, errugbi, billar, eski, halterofilia, eskalada edo pingpong taldeetan ari direnak. Aisialdia ziurtatzen dute, lehiaketa ere:
«Niretzat printzipioa da nahi
duen orok lehiaketan parte hartzen ahal duela».
Haur, gazte eta heldu horiek
«ez dute erritmo bera», eta, ondorioz, elkarteko buruaren hitzetan, «gutxi dira zerbait proposatzen duten kirol taldeak». Ostegun iluntzeko errugbi entrenamendua aski arrunta da, baina
Jackie Madrid trebatzaileak irakasten duen kirola doi bat desberdina da, plakatzerik gabe ari direlako. «Ez direlako denak gai, ez
dutelako beren indarra sentitzen,
eta kaltegarri izaten ahal zaielako», Barberarenaren hitzetan.
Frantziako Errugbi Federazioak
ez duenez antolatzen modalitate
horretako lehiarik, Olagarroak
beste partaideak bilatzen ditu entrenamenduetatik lehiara jauzi
egiteko, lehiaketak antolatuz.

Kirol talde partaideak
Elkarteak lizentziak kudeatzen
ditu, baina kirol taldeekin partaidetzak egitea ezinbesteko zaie.

Olagarroa elkarteak ASB eta Ukitu kirol taldeekiko partaidetzan proposatzen du errugbia kirol egokitu gisa. J.E.

lanari esker; Barberarenak Lartzabaleko Bizideki autismo zentroa salbuespen bakar gisa aipatzen du.
Baionako ASB taldeko errugbi
zelaian, ostegunez, Jackie Madrid
trebatzailea beste partaidetza baten lekuko da, Ukitu elkarteko presidente gisa.
Plakatzerik
gabeko
errugbiaren elkarte horrek mugak ere gaindiZentroetan direlarik, batzuek
tzen ditu, Euskal Herri
hezitzaile berezituak dituzte,
osoko taldeak elkartuz.
eta besteek, ez; batzuek
Saskibaloian Olagaigerilekua, besteek ez»
rroako kirolariek FranJean Dominique Barberarena
Olagarroa elkarteko presidentea
tziako txapelketan parte
hartu zuten iaz. Kirol
«Gure haurrak kolegiora
guztietan ez dira, haatik,
pasatzen direnean, zailago
baldintza berak; futbol
bilakatzen da, kiroletan lehia
egokituaren Frantziako
hor hasten delako»
txapelketa Baionan anAnouk Lagisquet
tolatu zuen Olagarroak
Chrysalide elkarteko idazkaria
berak, 700 kirolari elkarman. Maluruski, gure esku da, tuz. «Diru ekarpena izan zen elhor ere, lehen urratsa egitea». kartearentzat». Laguntza handia
Baionan kokatzen baitira jardue- ateraldiak eta bestelako gastuak
ra guztiak, mendiko kirolak estaltzeko, urtean 38.000 euroko
salbu. Barnealdean, berriz, «ez aitzinkontua duen elkartearenda deus», Lagisqueten erranetan. tzat. Gainera, elkarteburuak dioeNon ez den, berriz ere, «boron- nez, instituzioak ez dira «batere»
date handiko» pertsona baten hor: «Gazte anitz zentroetan ezaBaionako Croises taldea dute
lehen oreneko bidelaguna, futbolean. Errugbian eta beste kirol
batzuetan, ASB taldea, ASPTT
billarrarentzat. «Barnealdean
garatu ahal izateko ,behar genituzke kirol talde partaideak atze-

‘‘

rriak dira: batzuek hezitzaile berezituak dituzte, eta besteek,
ez;batzuek igerilekua,eta besteek, ez». Kirola denen esku uztea
dute helburu, «ez gehienen esku,
denen esku» baizik. Baionako herriak mila euroko laguntza ematen die. Aitzinkontu orokorra ikusirik, hutsetik hurbil. Kirol federazio ofizialak ere ez dira laguntza
ekarle: kirol egokituan aritzeko lizentziak desberdinak dira, eta talde «arruntetan» sartu nahi duenak beste lizentzia ere pagatu behar du, karioago. Alta, zergatik jakin gabe, «usu ahalmen urritasuna familia pobreetan izaten da»,
Barberarenak dioenez. Diru ekarpenak egiten dituzten beste partaideak badituzte, izan elkarteak
edo pribatuak.
Lurralde osora hedatu nahi
luke orain elkarteak, partaidetza
berriak bilatuz. Betiere, printzipio
bera atxikiz, kirola egokituz baina
kirolari guztien arteko partekatzeak bermatuz, elbarritasunari
lotua izan ala ez. Horretarako, boluntario lanarekin segitu beharko
dute. Denbora inbertsioak merezi
du, Barberarenaren ustez, «hartzen duten plazera ikusteko».

Astekoa
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J. Etxebarria Uztaritze

Sortu zen orkatila bat gabe, eta, 12
urte zituelarik, belaunetik gora
zangoa moztu zioten, hezurrak
eskas zituelako. Kirolaria izan da
beti, baita hamar bat urtez maila
gorenean ere: Europako eta Munduko txapelketetan parte hartu
du, Olinpiar Jokoetan ere.
Nondik duzu kirolzaletasuna?
Txikitatik maite dut kirola, kirol
anitz egin ditut: dantza, pilota...
Igerian ikasi nuen 6 urtetan: 12
urtetan belauna moztu zidatenean, birmuskulatzeko kirol bat
egin behar nuen, eta igeriketa
hautatu nuen. Norbaitek aipatu
zidan nire elbarritasun berarekin
Angelun beste neska bat ari zela
igerika, eta hara joan nintzen;
maitatu, eta hala hasi nituen txapelketak.
Elbarritasuna traba bat izan da?
Ez. Egia erran, beti entrenatu naiz
elbarritasunik ez dutenekin, eta
egiten nituen elbarrituen txapelketak eta elbarritasunik gabekoenak, beti egin ditut biak. Niretzat,
uretan, denak berdinak ginen.
Batzuentzat zaila da kirol edo
talde bat atzematea.
Niretzat ez, baina nire elbarritasuna ez da hain zaila: zutik naiz,
ibiltzen naiz... Protesia kendu eta
gero, uretan, denak berdinak ginen, eta, usu, lehena nintzen. Ez
nuen trabarik.
Erran duzu bi txapelketetara
joan izan zarela, elbarrituenetara eta gabekoenetara.
Frantzia mailan ez ginen elbarritu
asko, baina bagenituen denborak
egiteko: izaten ahal ginen hoberena, baina denbora ez bazen lortua, ez ginen Europako Txapelketara ateratzen... Aldiz, hiru edo
lau bakarrik izaten ahal ginen

J.E.

«Ni lagundua izan naiz,
baina bakarra nintzen»
Eztitxu Vivanco b Igerilaria
Elbarritasun fisikoa duten kirolarietan, ez du ohiko bidea. Borondatearen
eta lanaren ondorioz, goi mailara iritsi zen igeriketan, baina bakarra izan
zen, bere garaian, hein horretara prestatzeko laguntzak jaso zituena.
zango bat gabe; ez zen hain zaila
lehena izatea. Elbarritasunik gabekoekin, aldiz, izan dut maila
ona halere, baina helburua zen ez
azkena izatea. Gogoa banuen aitzinean zena harrapatzeko; horregatik, beti egin ditut biak.
Bietan hautatu behar bazenu?
Niretzat, ez da posible hautua egitea, biak behar nituen. Elbarritasunen sailean egin ditut txapelketa biziki politak: Europako eta
Munduko txapelketetara joatean,
bazen jendea, eta hori zen nahi
nuena egin —bidaiatu eta munduko lehena izan, lortu ez badut
ere—. Hori lortzeko eta lehiaketa
gehiago ukaiteko, jende gehiago
topatzeko, biak behar nituen.
Gauza desberdinak ziren, baina
biak maite ditut.

Paralinpiar Jokoetan ere parte
hartu izan duzu.
Alimaleko esperientzia zen. Gainera, gaztea nintzen, 15 urte banituen. Ez nuen batere pentsatzen
joatea, sorpresa bat izan zen.
Denbora onak egin nituen, baina
horren ondotik badira beste selekzio batzuk, eta ez nuen batere
pentsatzen... 1.200 ginen, alimaleko gauza zen. Londresko Jokoentzat denbora onak egin nituen,
baina ez nintzen hartua izan.
Hartu behar ninduten —munduko laugarrena nintzen denboretan—, baina ez ninduten hartu, eta
hori gogorra izan zait. Gero, egin
nituen Europako eta Munduko
txapelketak. Beti gogoa nuen gogor entrenatu eta halako txapelketetara abiatzeko.

Emazteen kirolean usu ahal gutxiago ezartzen da. Zu emazte
eta elbarritu zaren heinean, ahalak ukan dituzu?
Ni lagundua izan naiz, baina bakarra nintzen Frantzian, egia
errateko. Bordelen nintzen goi
mailako zentro batean, bakarra
nintzen, eta elbarritu bakarra. Federazioak pagatzen zidan hori.
Gero, erabaki zen horrekin ez segitzea, ez zutelako dirurik. Laguntzak gelditu zizkidaten, baina
azken bi urteetan, halere, Estatuak pagatu zidan dena. Ez dut sobera zailtasunik ukan, baina nire
entrenatzaileak elbarrituak ez zirenekin ari ziren, eta goizetan
urririk entrenatzen ninduten. Ni
ari nintzelarik, gauza normala zen
—orain, gutxiago— entrenatzaile-
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ak pagatuak izan gabe lan egitea
asteburuetan ere, ez bakarrik elbarrituekin, besteekin ere berdin.
Instituzioek ahal txikiagoa ematen zuten?
Bai, hori segur da. Kirol batzuetan
besteetan baino gutxiago, bai eta
elbarrituekin ere. Lehen, ez zen
deus antolatua elbarrituentzat;
orain hasi dira. Niretzat pagatu
zuten, saiatu nahi zutelako antolatzea. Gero, gelditu, eta, orain,
berriz hasi dute; badakit Bordelen
badirela bospasei igerika ari direnak. Nire garaian, hamar bat ginen igeriketan, eta ni bakarra
nintzen halako leku batean, goi
mailako entrenatzaile batekin.
Hori egia da elbarritasunaren
mundu osoan, kirol guztietan.
Orain, harrapatzen dute beranta,
pixkanaka antolatuz. Eskas zen
antolaketa goi mailarentzat, eta
federazioak ez zuen proposatzen.
Zergatik utzi duzu goi maila?
Londreserako ez nintzen hartua
izan, eta hori gogorra izan zen,
baina urte batez segitu nuen. Azken urteetan, asko entrenatzen
nintzen, baina nirekin ari ziren
gehienek gelditua zuten; berriak
ziren, entrenatzaile berriak ere,
eta, egia erran, sentitzen nuen 22
edo 23 ordu uretan pasatuz ere
geroz eta gutxiago proposatzen
zidatela. Ez zen giro goxoa. Hamar urtez egin dut, halere.
Lan munduan sartu eta igerilekuan ari zara. Entrenatzaile izateko asmoa baduzu?
Entrenatzaile izateko, ez dut beharrezko den diploma. Ikastaroak ematen ahal ditut haurrei, helduei, eskolekin, baina lehiaketarako behar da beste diploma bat,
ez dudana pasatu. Irakastea maite
dut, entrenatzea zergatik ez; baina, oraingoz, ongi naiz hemen.
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Europa zergatik
eta zertarako?
nitz mintzatzen ginen Europaz Erasmusen. European
Politics irakasgai bat
ukan nuen, eta han, behin eta
berriz errepikatzen ziguten ideia
zen, Europar Batasuna indartu
eta hobetu behar zela. Mundu
mailako gure lekua Europan zela,
eta hori izan behar zela gure eragite markoa. Erasmuseko lagunekin ere, usu mintzo ginen politikaz, eta iritzi orokorra hori zen:
nazionalismoak gainditu eta lan
egin dezagun elgarrekin, eraiki
dezagun Europa hobe bat;
Nazioen Europa baino, «jendeen
Europa».
Euskal Herrian bi ideiak entzuten dira. Europar Batasuna, kapitalisten markoa dela, interes kapitalistak defenditzeko sorturiko
markoa den heinean. Aldi berean, Europar Batasuna legitimatzen dute batzuek, gure eskubideak, gure hizkuntzarenak eta
herriarenak errekonozitzeko
bide delakoan.
Nik uste dut hausnarketa eta
eztabaida sakona egin beharko

A

genukeela, Europa gure borroka
markotzat definitzeko orduan.
Zergatik eta zertarako argi ukan
behar dugu. Botere kapitalista
marko horretan antolatzen bada,
gu ere marko horretan antolatzea
da eraginkorrena?
Nik ez dut Europako markorik
nahi, gure interes ekonomikoak
babesteko. Txinaren eta Estatu
Batuen potentzien aitzinean bere
tartaren zatia borrokatu nahi
duen Europarik ez dut nahi. Nik
dakita zein neurri, zer aliantza
eta zer diskurtso asmatuko
dituzten, boteredunen interesen
defentsan, gu denek kolabora
dezagun. Eta zenbat jendek
defendatu, eta eginen dituen
bere, diskurtso horiek? Etorkinak arazo direla pentsatzera eramanen gaituzte, Txinaren potentziaren aitzinean Europearren
interesak babesteko ari direla,
merkatuko arauak gure onerako
hobetzen dituztela… Analisi on
bat egitea beharrezkoa da, diskurtso eta ekintzen gibelean
egiazki zer interes badiren ulertzeko. Eta zoritxarrez, gehien-

ELEKETA
Maddi Sarasua
Ortzi Murua

Nik ez dut Europako
markorik nahi, gure
interes ekonomikoak
babesteko. Txinaren
eta Estatu Batuen
potentzien aitzinean
bere tartaren zatia
borrokatu nahi duen
Europarik
ez dut nahi

gehienen gibelean, bertako boteretsuenen interes ekonomikoak
gailentzen dira.
Baina guk beste molde batean
ikusi behar dugu mundua, beste
betaurreko batzuk eraiki behar
ditugu mundua ulertu eta munduan bizitzeko. Ez dugu interes
ekonomikoetan pentsatu behar,
ez eta interes indibidualistetan
ere («enea, ene herrikoa, gure interesak babesteko Europa»). Balio humano eta kolektiboetan
pentsa dezagun mundua! Txinako langile esplotatuen arazoak
gure arazoak dira, maputxeen eta
etorkinen egoerak gure arazo diren bezala.
Uste dut, Europako markoa
baliagarri egiten ahal zaigula, Europa mailan antolatzen diren botere kapitalistak kolpatzeko. Baita, Europako estatu kapitalista
hauek modu bertsuan eginen
dizkiguten erasoen aitzinean,
langileen arteko autodefentsa eta
elkartasun sarea antolatzeko ere.
Hala ere, uste dut, alde batetik,
agian ez direla erdigune inperialistan sortuko, mundu mailan,
kapitalismoa sakonen kolpatzeko
baldintzak (nahiz eta, ezinbestean
Europan ere sortu beharko diren
kapitalismoa kolpatzeko foko garrantzitsu batzuk). Beste alde batetik, argi izan behar dugu, kapitalismoaren bihotza den Europa

honetako langileak, kulturalki
kapitalismoaz arrunt kutsatuak
garela, bai bizi moldez, baita pentsatzeko, izateko eta harremantzeko eraz ere. Beraz, segur aski,
balio humano eta kolektiboagoek
gidatuko duten mundu eredua
eraikitzeko bidean, beste herrialde batzuei so eta horien gibeletik
joatea egokituko zaigu.
Haatik, guk ere, gure herrian,
baditugu lehengai anitz; badugu
borrokari nondik heldua. Badugu komunitate izaera eta borroka
historia azkar bat, elkartasun eta
engaiamendu kultura bat, baita
zapalkuntza desberdinen bisibilizazio egoera bat ere. Nik uste dut,
lekuan lekukoari helduz erein
behar dela borrokarako hazia,
gero besteei zerbait eman eta besteengandik elikatzeko gisan.
Zergatik eta zertarakoa argi
ukanez eta baldintzak analizaturik erabaki beharko dugu, zein
mailatan norekin, lehenetsiko
dugun elkarlana.
Momentu honetan, baditugu,
munduko beste ertzetako borroketatik elikatu, eta elkartasuna
gorpuzteko aukera ederrak.
G7koak ere, ate joka ari zaizkigu,
Europa mailan antolatzeko parada etxe atarira ekarriz. Baina herrian dugun ama oretik hazten
segitu behar, handik eta hemendik egoki hartu eta emateko!

«Lander Arbelaitzekin
gertatzen ari dena onartezina
da. Ez da posible kazetari batek
bere lana egiteagatik etorri
behar izatea deklaratzera»

Irudia b Baiona

Martxelo Otamendi
Berriako zuzendaria

Zabalik da UEUren maiatzeko Ikergazte
kongresurako izenen emateko epea
BAIONA b Maiatzaren 27an, 28an eta 30ean iraganen da Ikergazte kon-

LABen ekintza tren geltokian
Asteartean, ofizioarteko mobilizaziora deitua zuten sindikatuek. Erosahalmenaren emendatzea eta zerbitzu
publikoen mantentzea izan ziren lelo nagusien artean Lan Boltsatik suprefeturara egin zuten manifestaldian,
Baionan. Manifestaldia hasi aitzin, berriz, LAB sindikatuak ekintza bat eraman zuen tren geltokiko atarian,
Baiona eta Garazi arteko burdinbidearen alde. Erakundeek adostu garraio antolaketa berria deitoratu zuten,
LABen ustez, barnealdea ahanzten baitu eta «trenbideko basamortu bat» sortuko duelakoan. GUIILAUME FAUVEAU

gresua, lehen aldikoz Baionan. Antolatzailea den Udako Euskal Unibertsitateko zuzendari Kepa Sarasolak azpimarratu du egitasmoa zertan zaien inportantea: «UEUren helbururik garrantzitsuenetako bat
izan du hasieratik euskal komunitate zientifiko-intelektuala trinkotzea. Elkarren berri izatea ezinbestekoa da ezagutzak aurrera egin dezan; are gehiago, gure kasuan, euskaraz lanean dihardugun ikerlariak
hain sakabanatuta egonda». Lehen edizioa 2015. urtean egin zuten,
Durangon; bigarrena, 2017an, Iruñean. Aldi oro, Euskal Herri guzitik
jin 200 ikasle euskaldunek parte hartu dute beren ikerketa lanak aurkezteko parada ukanez. Hitzaldiak, tailerrak, eta bidean diren ikerketa
lanen aurkezpenak izanen dira. Parte hartu nahi luketen ikerlari gazteek maiatzaren 17a arte dute izenaren emateko. Horretarako, eta
xehetasun gehiagoren biltzeko, UEUren web atarira joan daiteke:
www.ueu.eus/ikergazte

%

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.
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Irudia b Baiona

AZKAINE Euskal Kantu Lotoa:

Kantuak entzun, ezagutu eta
sariak irabazi!.
b Gaur, 19:00etan, Bil Toki gelan.
BAIONA Korrika munduan erakus-

keta, Diaspora berria filma, eta
kontzertuak: Aguxtin Alkhat,
Pantxix Bidart eta Patxi Amulet.
b Gaur, 18:00etan, Euskal
Museoan.

Zuzenean Zure Esku. Euskararen
ikasteko aukerak eta oztopoak.
AEKrekin ondoko gaia aztertuko
da: euskara ikasi nahi duten helduentzat, zein da eskaintza eta
zein dira oztopoak? Atzoko zuzeneko grabaketa ikusgai da kanaldude.eus atarian.

Bihar
18:05. Kirol magazina.
21:00. Eskubaloia zuzenean:
Atharratze- FenisTolosa.
Etzi
15:00. Errugbia zuzenean:
Nafarroa - Oloroe eta
Donibane Lohizune - Albi.

DONIBANE GARAZI Margolaria

SENPERE Tartean taldearen Ez dok

HAZPARNE Franck Dolosorrek

filma, Mikel Urdangarin eta Alain
Urrutiarekin.
b Ostegunean, 21:00etan, zinema
gelan.

hiru. Euskal musikaren benetako
istorioa. Sartzeak, 6 edo 12 euro.
b Igandean, 16:30ean, Larreko
gelan.

zuzendu Eztitxu dokumentala.
b Ostegunean, 20:30ean,
Haritz Barne gelan.

DONIBANE GARAZI Herensugeak:

Haritzaren bihotza marrazki biziduna.
b Igandean, 17:00etan, zinema
gelan.

HENDAIA Mutxiko besta.

MUSIKA
BAIONA Indie, pop, rock, stoner

gaualdia: Kassavettes, Rodeo
eta Black Stream. Dohainik
b Gaur, 21:00etan, Magneto
casematean.
BAIONA Zoe Perret eta Kimilia.
b Bihar, 20:30ean, hiriko antzokian.

BAIONA Jasoma, Sterlina eta

Chica Sobresalto taldeak. 5 euro.
b Bihar, 20:30ean, Magneto
casematean.

BESTELAKOAK

Korrika Kulturaleko
ikuskizuna antzokian
Kalaportu ikuskarian Joseba Sarrionandiaren lurralde poetikoa kantuz
emanen dute, bihar, 20:30ean, Baionako antzokian. Gernikako Audience
taldearen inguruan, zenbait kantarik Sarrionandiaren olerkiak kantatuko
dituzte, eta Miren Gaztañagak eta Ander Lipusek jokatuko; baita idazkien
biltzaile Uxue Alberdik eta Harkaitz Canok ere. MARISOL RAMIREZ / FOKU

KANTUA

BAIONA Cannibale eta Indianizer

BAIONA Baionan Kantuz.

taldeak. 5 edo 8 euro.
b Ostegunean, 21:00etan,
Magneto casematean.

b Bihar, 11:00etan, Lakarra plazan.

BIARRITZ Joseba Irazoki eta La-

gunak, The Lookers, Jurgi Ekiza,
Gartxot Unsain eta Santa Barbara.
Aitzinetik, 10 euro. Bertan, 13 euro.
b Gaur, 20:00etan, Atabalen.
IRISARRI Arnaga laukotearen

errezitala. Urririk.
b Gaur, 19:00etan, Ospitalean.
IRISARRI Sutagar, Killers, Torheit,

Ikus, Iron eta Maider. Sartzea,
17 euro.
b Bihar, 20:00etan, Airoski gelan.

Jon Maia eta Unai Iturriaga.
Sartzea, 10 euro.
b Igandean, 17:00etan, elizan.
SENPERE Bertso krakada, Igor

KANBO Otxote Ortzi eta Vocanti

abesbatzak.
b Gaur, 21:00etan, elizan.

Elortza, Miren Artetxe, Maindi
Murua eta Xumai Muruarekin.
b Bihar, 18:00etan, Amotze
Larraldean.

BERTSOA
ANTZERKIA
BIRIATU Biriatuko ikastolak

antolaturiko bertso saioa,
ondoko bertsolariekin:
Miren Artetxe, Amets Arzallus,
Maialen Lujanbio, Aimar Karrika,

BIARRITZ Axut! taldearen

Zazpi senideko. Sartzea, 12 euro.
b Igandean, 18:00etan, Mizanbu
gaztetxean.

b Igandean, 10:00etan, karriketan,

DONAPALEU Mutiko eta nesken

lekua dantzan, Oier Araolaza dantza ikerlariaren mintzaldia.
b Gaur, 20:30ean, Elkargoko gelan.

gaztelu Zaharrean, Daniel Ugarte
pilotalekuan.
LARRAINE Maskarada.
b Etzi, goiz eta arratsaldez, plazan.

DINAMIKA BERRI BAT IPAR
EUSKAL HERRI BARNEALDEKO
OFIZIALEGOARENTZAT ETA
HURBILEKO KOMERTSIOARENTZAT

OP ERA TIO
N
C OL LEC TIV
E
DE MO DER
NIS ATI ON
EN MIL IEU
RUR AL
MO DER NIZ
ATZ E
OP ERA ZIO
KO LEK TIB
OA
BAS
ERRI ALD EAN

Amikuzeko, Garazi-Baigorriko, Iholdi-Oztibarreko, Bidaxune
lurraldeko eta Xiberoako OFIZIALEAK ETA KOMERTSANTAK ,
Euskal Hirigune Elkargoak Modernizatze Operazio Kolektibo
berri bat abiatzen du zuen lurraldeetan.
Zure enpresaren garatzeko edo modernizatzeko proiektu bat
gogoetatzen duzu ?

GUN HAUETAN PROGRAMATUAK DIREN INFORMAZIO BILKURETAN* PARTE HAR EZAZU:
Ì MARTXOAREN 25ean, ASTELEHENA 09:00etatik goiti, Zerbitzu Publikoen
Etxean (Madalenako Hiribidea – 64120 Donapaleu)
Bidaxuneko lurraldeko eta Amikuzeko enpresentzat

Ì APIRILAREN 1ean, ASTELEHENA 09:00etatik goiti, Zerbitzu Publikoen
Etxean (14, Barrenne anaien karrikan – 64130 Maule)
Xiberoako enpresentzat

Ì APIRILAREN 8an, ASTELEHENA 09:00etatik goiti,
Lutxibordan (Lurralde eremua –
Zabaltze auzoa 64220 Donazaharre)
Garazi-Baigorri eta Iholdi-Oztibarreko
enpresentzat

HARREMANAK :
05 59 19 12 10 / 06 34 20 82 68
Réalisation :

MAULE-LEXTARRE Orreaga 778

taldearen kontzertua. Sartzea,
3 euro.
b Gaur, 22:00etan, Zinka ostatuan.
www.communaute-paysbasque.fr

SARA Unama —Iguzki Xuri disko

berriaren aurkezpena— eta
Daniel Blumbergen kontzertuak.
Sartzea, 8 euro
b Igandean, 16:30ean,
Santa Katalinako kaperan.

INDAR KOLEKTIBO BAT ZURE ZERBITZUKO
*Estatua, Akitania Berria eskualdea, Baiona-Euskal Herriko Merkataritza eta Industria Ganbarak
eta Pays Basque au Cœur elkartearekin partaidetzan
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Iñaki Etxeleku Baiona

Killers taldearen sortzaileetan da
Bruno Dolhegi (Baiona, 1963), eta
taldean hastetik den bakarra. Taldeko kantaria, bi gitarra jotzailetarik bata eta kantu hitzen egilea
da. Ogibidez, janari saltegi bateko
zaina da Bardozen. Bidaxunen
metal talde anitz etorrarazi zituzten Bidache Metal kontzertuen
bultzatzaileetan zen 2000ko hamarkadan. Frantsesez ari den
metal talde ezaguna da Bardozekoa, urrundik deitzen dutena
kontzertu emateko. Hamabost
disko baditu estudioan grabaturik, bost zuzenean, bi bertsiodunak eta DVD bat. Luzaz, Brennus
labelpean egonik, gaur egun, autoekoizpenean ari da. Denentzat
eskuragarri izateko prezio politika bat atxiki du.
Taldearen webgunean idatzi duzun Killersen historia zehatzean,
kontatzen duzu «arras gazterik»
hasi zinela «musika pasioz eta
barnaki entzuten». Berezko musika ingurumenean handitu
zara?
Arreba gehienak oso ongi jotzen
zuen pianoa, eta kantu testudun
franko entzuten zituen. Anaia
handiak, berriz, pop eta rock musikak bizi-bizian ziren garaietan
haien inguruan mugitzen zen guzia entzuten zuen. Bortxaz, bide
onean jartzen zaitu.
Metal munduan talde enblematikoa da Killers. Dena zuen baitarik kudeatzen duzue zuzenki.
Lurraldeak zeharka ditzakezue
kontzertu emateko, batzuetan
Alemaniaraino, zuen zain diren
zaleengana. Zer heinetakoa da
duzuen hedadura?
Garai batez baino emanaldi gutiago dugu, baina duten hedadura
handituz joan da, arrarotasun erlatiboa bizitasun handiago batekin orekatu baita.
Zerk egin du Killers taldeak
hainbeste irauteko? Bruno Dolhegiren temak eta pasioak –ikusiz garai batzuetan behar izan
duzula taldea berriz osatu–?
Tematzeak eta pasioak esplika
dezakete, baina egoerak errepikatu balira bortxaz higatuko ziren noizbait. Nik uste Titi [Patrick
Oliver, gitarra apala] eta Thierryrekin [Thierry Andrieu, gitarra]
hogei urte hauetan izateak ekarri
egonkortasuna dela arrazoi nagusia.
Denek lan bat baduzue ogibide
gisa, ondoan. Bizkitartean, astero biltzen zarete molde jarraikian errepikatzeko. Horretan
ere ote da iraunkortasunaren
gakoa?

THIERRY LOUSTAUNEAU

«Bereziki pozten gaitu
lehen aldikoz Su Ta Gar
taldearekin jotzeak»
Bruno Dolhegi b Killers taldeko gitarra jotzaile eta kantaria
Bardozeko Killers taldeak Ortzaizeko ikastolak Irisarrin antolatu
kontzertuan joko du, bihar arratsean. 1982an abiaturik, frantsesezko
metal talderik zaharrenetarikoa da; kasik mito bat metal zaleen artean.
Betidanik aritu gara lanean ondoan denak, eta, baiki, erran nezake
halako sosegu bat eman digula.
Sekula ez dugu ukan diruaren
presio berezirik, eta gure independentzia atxiki dugu beti.

rroztasuna bizirik mantentzeko
betiereko arra-haste bat bezala
diozu?
Bada horretarik, bai, baina, aldi
berean, on da gibeltasunaren hartzeko denboraldien ukaitea indarren metatzeko berriz,
eta hobeki xedetan har«Betidanik aritu gara lanean
tzeko funtsezkoa zaiguondoan denak, eta, baiki,
na. Hala sentitzen dugu
sosegu bat eman digu; gure
gaur egun, segurik.
independentzia atxiki dugu»
Artetik Bidache Metal
Hogeita hamazazpi urtez hogei kontzertuen aipatzeko: 115
diskoz goiti atera dituzue, ez gaualdi antolatu zenituzten, 73
baita guti. Erran izan duzu munta talde etorrarazi. Zer erran nahi
bazuela «disko ateratzeko errit- izan du zuentzat garai hartako
moa urte bat-urte bat eta erdi hitzordu horrek?
guzikoa» izatea; «musikan nahi Izugarriko oroitzapen on anitz
bezala bizirik egoteko baitezpa- eta, talde horiek guziek beren soidakoa» zaizula. Gogoa eta zo- nu eta energia agerraraz zitzaten,

gure heinean egin ekarpenaren
harrotasuna. Erregulartasunak
eta maiztasunak sentimendu baikor batean jarri zituzten kontzertu horiek, eta, alabaina, atsegina
zaigu.
Bidaxune atzo, Izturitze gero,
eta, gaur egun, Suhuskune, baita oro har ere Euskal Herrian
bada metal musikarentzat zaletasun jarraiki bat. Zure ustez,
zergatik?
Ez dut azterketa berezirik; betidanik ikusten dut badela eta, nolaz
ez, bozkariatzen nau. Funtsean,
jarraikitasun hori musika mota
desberdin anitzentzat ikusten da
Euskal Herrian, eta beste herrialde batek baino gehiagok hartzen
ahal lukete entsenplutzat.

Zuk dituzu Killersen kantuen hitzak idazten. Zer gaik, zer gogoetak, gizarteko zer egoerak bultzatzen zaituzte idaztera?
Gauzak sentitu bezala idazten ditut, burua gehiagokorik berotu
gabe. Dudan sentikortasunak halako norabide orokor bat segitzen
duten gaietara eraman behar
nau, baina ez da sekula akuilu
kontziente bat. Gauzak sentitzen
ditut, idazten dut, baina, mezuak
baino gehiago, xendrak ditut jorratzen.
Literaturan, prentsan, edo, bestalde, zeren eta nolako irakurlea
zara?
Ez dut fitsik balio literatura irakurle gisa; gehiago prentsan.
Gaztetan, komikizalea nintzen.
Bihotzarekin irakurtzen dut begiekin baino gehiago. Aukerak
murriztuagoak dira, baina norbere nortasunaren eraikitzen laguntzen du. Badakit huts bat dela,
baina ez dut ene burua bortxatuko, faltsu eginen bailuke.
Su Ta Gar, Torheit, Ikus, Iron eta
Maiderrekin joko duzue Irisarrin
Ortzaizeko ikastolaren alde, Seaskaren 50. urtemuga delarik.
Nola aurreikusten duzu kontzertua?
Ohore handi bat da, eta fiertasun
handiarekin hartu dugu. Gure
musika joko dugu berezko presiorik gabe, ez baikara horrelakoak. Bereziki pozten gaitu lehen aldikoz Su Ta Garrekin batean jotzeak, izugarriko errespetua
baitugu talde horrentzat.
Beste taldeak ere oso onak dira,
eta Seaskarentzat aritzeak gure
zoriona betetzen du, gaualdia bizi
izanen delako. Nehork ez dezala
huts egin!
Kasik berrogei urteko errepertorioarekin, nola hautatu dituzue larunbatean emanen dituzuen kantuak?
Azken aldietan, saihestezinak diren kantuekin osatzen dugu emanaldia. Ez ditu doluak eta ohar gisakoak ekiditen, baina barneratua dugu ez ditugula sekula
denak kontentatuko –gu barne,
funtsean–.
Hitz bat oholtza gainean, hastetik, daramazun tixertaz. Aministiaren Egunaren eta Herri Taldeen Presoak Etxerat kanpaina
batekoa da. Guk taldearen
Arrantzale kantuaren bertsioarekin segitzen duzue, bestalde.
Erranahi berezia badu zuretzat
ator horrek?
Egia da ardura soinean dudala.
Sinbolikoki eta emozionalki kargaz betea da. Emozio horiei biziki
atxikia natzaie, eta sekula ez ditut
ahantziko.

