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Handitu,
«izpiritua»
galdu gabe
Laurehun ikaslez goiti izanen ditu Etxepare lizeoak buruiletik harat, eta uste baino lasterrago jin da
eraikin gehitzea b Beste lizeo baten menturak galderak pizten dizkie ikasle eta kudeatzaileei 4-5
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Alba taldea. MATIU BORDATO

Alba musika taldeak Anomia (Bidehuts) bere lehen diskoa aurkeztuko du gaur
Donibane Lohizunen. Plazera lortu nahi du boskoteak, eta musikaz jendea hunkitzea.

Barneen girotzeko gau Alba

«Portishead taldea, Rock en Scene jaialdian». Etxeberri, Perez eta
Oltzomendi kontzertu hartan ziren, bakoitza bere aldetik joanik.
«Kontzertu horrek markatu gintuen», dio Etxeberrik. «Baziren
40.000 pertsona eszena aitzinean», oroit du Oltzomendik: «Euliak pasatzen entzun zitezkeen.
Emazte ahots horrekin, biziki
hunkigarria zen».
Musikaren egiteko abiapuntu
bat badute, eta gero bidea bilatzen
diote. Etxeberri: «Lehen disko horretan, Mattinek ditu sustut lehen
ideiak ekarri, eta joan gara garatzen». Baina Oltzomendik denen
ekarpena du gutizia: «Gehien
maite dudan kantua da, justuki,
gehienbat taldean osatu duguna.
Etorkizunean espero dut denek
zerbait ekartzea». Eta errepika gelako lan egiteko moldea azaldu du:
«Askotan, abiatzen da gitarra riff
batetik, edo erritmo bat, edo moog-a. Adibidez, riffa egiten dugu,
eta saiatzen gara ikusten zer bilakaera eman diezaiokegun. Horren
arabera erritmo bat sartuz». Ez
betiko erritmoetan erortzeari kasu eginez: «Entseatzen gara erritmoak ez izatea lautan». Zehaztu
du, gero, Etxeberrik: «Gauza
hauskor batzuk. Lau-lau hori biziki karratua baita. Baina bide bat
da, ez da helburu bat bortxaz».

Ematekotan, plazera hartu

Iñaki Etxeleku Hazparne

i gitarra, gitarra
apala, bi bateria eta
teklatua. Horra,
Alba taldea: Peio
Irigoien (Islaia,
AK47, 6.., Zoo), Mattin Oltzomendi (AK47, AK, 6..), Allande Etxeberri (Ilunabarra, Newhouse,
Diabolo Kiwi, BBAX), Xalbat Borda (KliK, Xixtor of a Down, Arnas)
eta Mikel Perez (Rodeo Idiot Engine, Negua). Rock progresibo musika motan sar daiteke, baina sail
batean sartzea hertsatzea baita.

B

Hazparne Ttattolan errepikatzen
du taldeak. Bi urte hauetan ari da,
eta berriki baizik ez da atera publiko aitzinera. Larzabale Pagolateian lehenik, Urretxuko gaztetxean gero, Hazparne Ttattolan
azkenik. Gaur, diskoa aurkeztuko du Donibane Ziburuko gaztetxean. Iaz grabatu zuen Tolosako
Bonberenean, Karlos Osinagarekin. Lan osoki instrumentala.
Irigoienek eta Oltzomendik, elkarrekin zuten taldea utzirik, xede berriarekin Perezengana jo zuten. «Maite baikenuen egiten
zuena. Hark ere maite zuen egiten

genuena. Gero aipatu genion
Allande Etxeberriri». Borda etorri
arte, Oihan Delavignek zuen osatzen boskotea baterian. Bi bateriarekin aritzea deliberatu du Albak. «Mikelek nahi zuen moog
teklatua ezarri gauza girotsua egiteko. Eta interesatzen zitzaion
beste bateria bat izatea. Bi baterien efektua izateko. Indar efektu
hori, batzuetan nahasmena sortzen ahal duena. Baita askatasun
bat ukaiteko ere teklatuen egiteko».
Musika zatien sortzeko prozesua ere kontatu dute taldekideek.
«Entzuten dugun musikaren
arabera egiten dugu», dio Oltzomendik. «Maite dugun musikaren estiloko zerbait egiten dugu».
Bizkitartean, bakoitzak bere gogoak izanez. «Badakit nihaurk
nahiago dudala gauza pixka bat
lasaiagoa egin, eta batzuek jotzen
dute doi bat bortitzagorat. Beraz,
osatzen du zerbait bien artekoa».
Zatien osatzeko «bidea» aipatu
du Etxeberrik: «Usu badugu
abiatze bat, badakigu norat nahi
dugun heldu, eta, ondorioz, behar da bidea egin». Emaitza honekin: «Kantu luzeak dira, eta
progresiboak, igaten direnak. Ez

da koplarik, ez errepikarik», dio
Oltzomendik.
Giro barnakor batean sartu
nahi lukeen musika da Albarena:
«Biziki zaila da lortzea. Hori da
helburua: hunkitzea jendea. Ez
izatea airetik pasatzen den zer-

‘‘
Usu badugu abiatze bat,
badakigu norat nahi
dugun heldu, eta,
ondorioz, behar da
bidea egin»
Allande Etxeberri
Gitarra apala jotzailea

«Hori da helburua:
hunkitzea jendea. Ez
izatea airetik pasatzen
den zerbait. Horretako
dira kantuak luzeak»
Mattin Oltzomendi
Gitarra jotzailea

bait. Horretako dira kantuak luzeak ere». Ikus-entzule gisa bizi
izan dituzte halako momentuak.
«Biziki sentimendu azkarrak
sortzen ahal dira». Eta anekdota
bat badute, oharkabean, hirurek
bizi izanik kontzertu batean:

Emanaldi guti izan dute jende aitzinean oraino. Lehena estres iturri handia izan zitzaiela aitortu
dute. Geroztik hobe, baina halako
musikarekin baldintzek anitz egiten dutela dio Etxeberrik: «Ez dut
uste jendeak egiten duenik...
nahiago dugu baldintza onak izatea, eta jendea entzumenean».
Argiago mintzatu da Oltzomendi:
«Plazera eman aitzin, plazera
hartzen dugu guk, ene ustez. Bikaina da publikoak plazera hartzen baldin badu, baina helburua
da guk hartzea. Ez dut deus espero
musikatik, bakarrik plazera».
Etxeberrik, saihetsetik: «Anitz da
jada!». Bere musikaren laino horretan entzulea biltzeko argi urdin joko ahula eta kea girotzeko
tresnak zaizkio Albari, bestalde.
Malandain balletetan argi teknikari ofizioa du Perezek ogibide,
eta itzal-argi girotze horren pentsatzeko lagungarri gertatu zaie.
Giro horren erdiesteko araberako gune orotarik izan daitekeela
uste du Oltzomendik: «Atabal,
adibidez, baldintzetan onenetarikoa da, baina izan daiteke Urretxuko gaztetxea ere, non tinkotinko garen. Inportantea da momentuan ontsa entzutea denak.
Laguntzen du sartzen eta estresa
gutitzen».

Gaiak

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2019ko maiatzaren 10a

3

Euskara
irakasleen
mobilizazioa
Eskola publikoetako lehen eta bigarren
mailako euskara irakasleek bizi berri bat eman
diote Erakasleak elkarteari, mobilizatu nahian
Joanes Etxebarria Maule

Gutun bat prestatu dute gurasoen
artean banatzeko. Atzoko greba
deialdiaz baliaturik, bestalde, lehen agerraldi publikoa egin zuten
eskola publikoetako euskara irakasleek elkarteari hauspo berri
bat eman diotenetik. Azken aste,
hilabete eta urteetan euskararen
irakaspena «gibel egiten» ari dela
oharturik, lehen eta bigarren mailako irakasleak Erakasleakizeneko elkartean elkartzen hasi dira
kezkak partekatu eta mobilizatzeko. Egoeraz informatu nahian,
gurasoei gutun bat igorri diete, eta
hautetsientzat beste bat prestatzen ari dira. Atzo publikoki agertu ziren, baina iragarri dute mobilizazio gehiago eginen dituztela.
«Geroz eta haur gehiago bada
elebidunean, eta geroz eta gehiago etxean euskara ematen ez dutenak. Zinez eskolak behar du
euskaldundu». Isilik egoteko
obligazioa dela batentzat, elkartea aitzinean ezartzeko nahia bestearentzat, bi irakaslek beren lekukotasunak anonimoki eman
nahi izan dituzte. Eskolak euskalduntzea nahi lukete, baina beren
eguneroko lanean ohartuak dira
gehienetan ez dela hala gertatzen.

Kezka partekatuak
Zuberoan bi hamarkadako esperientzia duen irakasle batek hatsarreko garaiak oroitu ditu:
«Hastapenean, ikuskariak erraten zuen euskaraz baizik ez aritzea; ez zutela deus ulertuko hatsarrean, baina hizkuntza bat
hola ikasten dela». Duela bospasei urte, aldiz, «egun bat hizkuntza bat» sistemak ordezkatu zuen
hor artekoa: egun erdi bat euskaraz eta beste egun erdia frantsesez
egiteko partez, orain egun osoak
euskaraz egiten dira eta egun osoak frantsesez. Irakaslearen ustez,
horren kaltea agerikoa da: «Euskara hizkuntza arrotz bat bilakatua da; ez dute egun oroz baliatzen». Onartzen du ere ez dela sekula bozik altxatu horren kontra.

Lapurdiko eskola elkargo batean lan egiten duen beste irakasle
batek bere formakuntzan jadanik
ikusi zuen Hezkunde Nazionalean ez zirela behar bezalako ahalak
ematen: «Nire kasuan segitu dut
formakuntza frantsesez irakatsiko dutenekin gehi oren batzuk
elebiduna aipatzeko. Dena behar
genuke ikasi molde pedagogiko
berezi batez, baina ezetz erraten
zaigu, pedagogia bera dela eta behar dugula moldatu hizkuntzarentzat».
Eskola publikoetako arazo orokorrek ere euskararen irakaskuntzari kalte egiten diotela salatu dute Erakasleak taldekoek:
maila desberdinetako haurrekin
klase bakarra egitea, adibidez;
«maila bakarra badugularik,
kontent gara, baina salbuespena
da». Edo egiten zaizkien proposamen «absurdo» batzuk aipatu
dituzte bestela. «Frantses lanpostuen eskasagatik erraten digute,
batzuetan, aski dela elebakarrak
ezartzea elebidunekin, klase berean, eta elebidunekoekin euskaraz aritzea», harritu da irakasle
bat. Eskola txikietan, Zuberoako
batzuetan adibidez, irakasle berari galdetzen zaio frantsesezko eta
euskarazko klaseak ziurtatzea.
«Gauza horiek kezkatzen naute,
ikusten baitut elebiduna azaleko
gauza bat dela», trenkatu du zuberotarrak.

Murgiltze eredutik urrun
Bi irakasle anonimoen lekukotasunak ez dira hamazazpi eskolatan esperimentazio gisa plantan
ezarri den murgiltze eredukoak.
Alta, biek argi dute horretara jo
beharko litzatekeela haurrak
euskalduntzeko. Aurten Akademiak hiru esperimentazio berri
errefusatu ditu Irisarrin, Ainhoan
eta Angelun. «Erraten dute ebaluaziorik ez dela egin, baina ebaluazio ez-formala oso baikorra
da, argiki», ziurtatu du Lapurdiko irakasleak. «Ez dakigu zer
egin nahi duten; gauza on eta lagungarri bat ez balitz, ez zuen

Eskola publikoetako euskara irakasleak biltzen dituen Erakasleak elkarteko kideen taldeko argazkia. HITZA

iraunen, hasteko. Gainera gobernuak murgiltze eredua plantan
ezarri nahi du Korsikan. Ez du ez
buru, ez buztanik», gehitzen du.
Gisa horretako deliberoak politikoak izan daitezkeela ikusi zuen
bere lantokian: bi herrik eskola
elkargoa egitea errefusatu zuten
eta «zigor» gisa ukatu zitzaien,
bere ustez, murgiltze eredua
Pauetik: «Irakasleak eta gurasoak prest ziren, baina Pauetik uko
egin zieten. Alta baldintzak betetzen ziren; ez zen irakasle gehiago
behar, adibidez».
Eskola elebidunari galdetzen
zaio Europako hizkuntza gaitasunetan ikasleek A2 heina kausi dezaten. «Baina horrekin ez dira
hiztunak bilakatzen. Maila hori
apalegi da; frustragarria da haurrak ez hobeki aritzea euskaraz».
Irakasle zuberotarrak ikusten
ditu bere ikasle ohiek kolegioan
ukaiten dituzten nota onak, eta,
pozten da, baina, haren ustez,
«nota onak ukaiten badituzte
ere, ez dira hiztunak», non ez diren etxean euskaraz ari.
Erakasleak elkartearekin juntatzen direlarik, gisa horretako
kezkak partekatzen dituzte irakasleek. Baina aktualitate betean
diren erreforma desberdinak hobeki ulertzeko ere baliatzen dira,
informazioa trukatuz. Donibane
Garaziko lizeoan euskara irakasten duen Eztitxu Hariñordokiren
arabera «Duda anitz ukan ditugu, eta oraindik baditugu», baina
Erakasleak dinamikaren partaide
den Euskara Geroan —bigarren
mailako euskara irakasleen elkartea— elkartearen barruan argitzen saiatzen dira.
Erreformak ekarriko dituen
kalteak zehazten ari dira: «eus-

karari balioa kenduko zaio, izan
elebidunean edo hautan. Hautan
erradikala izan da: hirugarren
hizkuntza gisa euskara ikasten
zuenak Baxoan 2ko koefizientea
zuen. Erreformarekin, 0,6koa
ukanen du. Ez zaio baliorik ematen ez euskarari, ez ikaslearen indarrari ere», trenkatu du, eta
gehitu ikasleak galduko direla
horren ondorioz.
Baina arazoa erreformarena
bakarrik ez, «orokorra» da, Hariñordokik dionaz: «Ohartzen

gara euskara eskola publiko edo
katolikoetan hunkia dela arrunt,
eta erasoak badirela alde guztietatik». Murgiltze eredua garatuta
irakaskuntza elebidunera hobekuntzak iritsiko zirela «pentsatzen» zela dio lizeoko irakasleak,
baina «erreforma bakoitzak erasoak» ekartzen dituela. Horregatik, eguneroko lanaren saihetsean, opor eta pausa egunetan, mobilizazioak bideratzeko elkartzen
dira lehen eta bigarren mailako
irakasleak.
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Baionako Eztitxu kolegioaren aterpe,
eta Etxepare lizeoko eraikin berriaren
diruztatzeko iragarria da igandeko
Herri Urrats besta, Senpereko putzu
inguruan. Uste baino aise zaluago hazi
da Seaskako lizeoa.

Eraikin bat
baino
gehiago
Iñaki Etxeleku Sara / Baiona

bretan da
Bernat Etxepare lizeoa,
eta garabi
handiaren
pean zutik
ezarria dute betoizko bloke berria. Arrakastaren ondorioa. Duela bi urte ireki zen lizeo berria, eta,
bi urtez, ehun bat ikasleko emendatzea ezagutu du. 354 ikasle biltzen ditu gaur egun, eta laurehunez goiti iragarriak zaizkio heldu
den ikasturterako. 550 ikaslerainoko muga jarri dio Seaskak.
Lehen mailan emendatzea hein
batean gelditua bada, Seaskako
kolegioek hazkunde inportantea
izan dute azken urteetan, eta
gehiago dira lizeoan segitzeko
nahikaria duten ikasle eta burasoak. Lizeo berri baten eraikuntzari
buruzko gogoeta aipu bada ere, ez
dute oraino zinez abiatua Seaskako zuzendari Hur Gorostiagaren
arabera: «Ez gara batere horretan; oraingoz, handitzearekin ari
gara, eta gogoeta hastekoa dugu». Haatik, kolegioentzat bai
bidean da. «Xalbador gainezka
zenez, Baionako kolegioa irekitzearekin kopuruak pixka bat jaitsi dira Kanbon, baina ez uste bezainbat». Ziburuko Larzabal kolegioan emendatzeak aitzina egin
du, eta 300 ikasleren heina gaindituko du. «Hor bai presatua da,
eta beste kolegio baten beharra
dugu. Hego Lapurdin kokatuko
litzateke, baina ez dakigu non».
Arte horretan, Etxepare lizeoaren handitze obrak laguntzeaz
gain, aurtengo Herri Urratsek
Baionako kolegioaren moldatze

O

lanen ordaintzeko ere balioko du.
«Gure gain gelditzen da aterpe
handi baten egitea».
Kattin Bergara Etxepare lizeoko lehendakaria da bi urte hauetan. Egiten ari den eraikin berria
zertarako den zehaztu du. «Handitzea aipatzen dugularik, dira bigarren aldi baterako utzi ziren
ikasgelak. Hamabi ikasgela
gehiago. Zeren lehen eraikinean
pentsatuak izan ziren laborategiak, irakasleen gelak, administrazioa, jantegia eta barnetegia».
Ikastolen hazkundeari lotzen du
hark ere lizeoak duen tira: «Lehen mailan eta kolegioetan bizi
izan den garapenaren ondorio da.
Lizeoan ez zen hainbeste segitzen,
eta orain bai. Pentsatzen dut eraikin berriak laguntzen duela; barnetegia tokian berean izateak ere.
Eta, lanbide eta teknologia sailak
ireki izanak. Zabaltzen dute aukera». Lizeoaren emaitzek ere
joko ematen dutela uste du:
«Bada lizeoak duen fama. Ikasleria gustura da, heziketa proiektu
bat da ikasketa proiektu soila baino gehiago. Emaitzak ere hor
dira. Gurasoak, azkenean, zer begiratzen du?». Heldu den ikasturtean lanbide baxokoak ere lehen aldikoz aurkeztuko dira.

Oreka bat mantendu
Bostehun ikasleko hozkak ikastetxe gotorraren traka emanen dio
Etxepareri, horrek izan ditzakeen
ondorioekin, eta lanjerra buruan
dute arduradunek. Bergara: «Berria da guretzat holako kopurutan aritzea, eta, noski, horrek
ekartzen dituen alde biziki on eta
interesgarriak, baina buruhauste
alimalekoak, elkarbizitzaren in-

Ikasgela gehiagoren
ukaiteko eraikitzen ari dira
bloke berria Etxepare
lizeoan. GUILLAUME FAUVEAU
gurukoak dira». Hezkuntza egitasmoa ez bailuke kaltetu behar
arrakastak: «Heziketan sartzen
den problematika da. Publikoa
zabaltzen da; beraz, problematika berriak ageri dira, eta adin horretakoak: nerabeak bete-betean,
autonomiaren bezperan direnak.
Egia hirurogei-ehunen artean zarelarik, familia giro batean kudeatzen duzula eta hurbiltasun hori
badela, baina orain guri da egokitzea eta ez gara beldur. Seaskan
hobetzera begira behar badira gogoetak eraman, ematen dira».
Gogoeta horrek ekarri galderak
ez dira guti: «Nola egin elkarbizitza hobetzeko, euskaraz bizi ahal
izateko? Adin horretan, lerratzeak ere handiagoak dira, eta nola
egin? Hor den hezitzaile taldea,
bai irakasleak, bai beste langileak,

‘‘
Berria da guretzat
holako kopurutan
aritzea; buruhausteak,
elkarbizitzaren
ingurukoak dira»
«Harreman onak dira
Akitania Berriarekin.
Baina, Herri Urrats
arrakastatsua izateko
esperantza dugu»
Kattin Bergara
Etxepare lizeoko lehendakaria

oso engaiatua da, oso axolatua
horrekin. Guraso gisa eskergarria
da». Egungo egunean duen izarian betekizunei buru egiten zaiela argi du: «Ikasleak, ikasle eta
pertsona gisa hartuak dira. Ez dira
zenbaki bat, ez dakit zer gelatan
dena. Zinez hezitzaile taldekoek
ezagutzen dute ikasle bakoitza,
bere ahulezia eta indarguneekin
eta laguntzen dituzte autonomiaren garapenean».
Euskara ardatz izateaz gain,
ikasleekin muntatu proiektuek
ere berezi egiten dute Etxepare,
Bergarak dioenez: «Izan daiteke
antzerkia, dantza, aktualitateak
ematen dituen erritmoak: Euskaraldia dela, Korrika dela, IparraHegoa Seguran. Euskal kulturari
lotuak beti. Gehi, adin horrek
ematen ahal dituen problemati-
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Eraikinaz gain, mahai, kadira, ordenagailu eta halako horniduren
kostuari buru egitea Etxepareko
aita-amek beren gain dute. «Eskuzabaltasuna dutenei deia zabaltzen diegu». Ez da joan den aldian bezala sagarrondoen inguruko kanpainarik eginen, eta
enpresei zuzendu mezenasgoa lehenetsi dute.
Lurralde etorki desberdinez
gain, jatorri sozialen nahasteak
ere ekartzen du aniztasuna. Bizkitartean, ikasturteko sariaz gain,
jantegia bada pagatzeko, eta
urrunetik heldu direnentzat, garraioa edo barnetegia. Ahal gutiko familientzat, ikasturte sarian
malgutasuna badutela dio Bergarak: «Familiak erabakitzen du
kotizazioa zenbatekoa nahi duen,
bakoitzak kalkulatzen baitu bere
irabazien arabera. Jantegiak, bai,
badu bere prezio finkoa. Gero,
barnetegian, badira bi prezio. Autobusarekin etxera sartzeko aukera dutenek badute prezio bat,
eta joan-jinen egiteko autobusik
ez dutenek, beste prezio bat. Ez da
arazo edo oztopo bat izan behar
norbaitek ezin badu. Jakin behar
dugu entzuten eta kudeatzen».

Ikasleek lizeoan
maite dutena
atxikitzea nahi

R

Ainhoa Iribarne garaztarra eta Mikela Maite
Erdozio baionarra lehenean
dira Etxeparen, eta lurralde
nahasketa guziz aberasgarria
zaie. Ez lukete nahi gal dadin
lizeo berri bat egiten balitz.
Iribarne: «Enetzat, barnealdetik joatea kostaldera, zinez,
bizi berri bat da. Hor ditut ene
gain hartu gauzak. Egiten baldin bada lizeo bat barnealdean, aniztasuna galduko da.
Etxeparen leku guzietako
gazteak baikara. Ezagutzen
ditugu Xiberoko lagunak, Azkaine, Hendaia, toki guzietakoak eta aberastasun handia
ekartzen du». Maitek zehaztu
du: «Euskalkien aldetik, kulturalki. Adibidez, ikusgarri, pastoral eta beste, holako gauzak deskubritzen ditugu lizeoari esker, eta euskararen
kontzientzia indartzen da».
Baina gaur egungo kopurua
ez zaio traba: «Halere, bada
Seaskaren izpiritua. Momentuko, kopurua ez da arazo bat,
baina heldu den urtetik goiti,
gelan 30 baino gehiago izanen dira; beraz, segur, irakas-

leentzat segipena ez da gauza bera izanen. Baina izpiritua
aski azkarra da gainetik pasatzeko». Iribarne: «Lehen gutiago ziren eta menturaz elkar
ezagutzen zuten gehiago.
Orain hasten da dena talde ttipi egiten, zonaka». Hizkuntza
erabileraren bilakaerarekin
lotu du Maitek: «Denak heldu
ziren ber helburuarekin: euskaraz ikastea. Orain arrakasta
du Etxeparek, giro bikaina,
segipen ona. Beharbada, ari
gara euskararen inportantzia
galtzen. Gaur egun, frantsesa
gehiago entzuten da, segur».
Autonomia garapena kolegiotik bizi izan dutela argi
dute biek. Maite: «Seaskari
esker, badugu askatasuna
gure proiektuen sortzeko, eta
pusatzen gaituzte horretan».
Adibide argitzat daukate aurtengo Iparra-Hegoa. Iribarne:
«Segura izan da lizeoko oroitzapenik hoberena. Guk dugu
dena muntatu: behar genituen dantzariak, musikariak,
antzezleak».
Adin nahasketa, elkarlaguntza gustuko ditu Maitek:
«Bada laguntza terminalen
eta bigarrenen artean. Harrera egin ziguten eta lagunak
bilakatu gara. Dena naturalki
egiten da Etxeparen».

lk

kak: neska-mutil arteko harremanak edo harremanak oro har,
sexualitatea, adikzioak. Eztabaida horiek ematen dira. Kezka hori
izatea ikastetxe gisa jada berezitasun bat da».
Lapurdi, Baxenabarre eta Zuberoako txoko orotarik heldu dira
ikasleak Baionako lizeora, eta nahasketa hori aberastasun begi
bistakoa zaie partaide guziei.
Ikastolako ikasle ohi gisa bizi izan
zuen Bergarak berak: «Barnetegian nintzen garaian, duela 30
urte , eta baditut lagunak Muskildin, Maulen, Hendaian, Hegoaldean horri esker. Lehenek ikasi
bazuten barnealdean, eta nik
kostaldean, non elkar ezagutuko
genuen? Egia da aukera polit hori,
momentuan lizeo honek ematen
duen aberastasun bat dela. Ahal

bezainbat mantenduko du, baina
500 ikasle baino gehiago baldin
badira, beste lizeo bat beharko da.
Euskararentzat, plus bat baizik ez
da. Biharko euskal langileak hortik ateratzen dira».

Enpresei deia
Alabaina, igandeko Senpereko
besta igurikatzen dute eraikin berriaren diruztatzen laguntzeko,
baina ez da iturri bakarra izanen.
Erakundeen partetik eskualdeak
ditu lizeoak laguntzen, Akitania
Berriak Etxepare berriarentzat
egin zuen gisan. Handitzeko eraikinarentzat ere laguntza galdea
mahai gainean du: «Esperantzetan gara. Harreman onak dira
Akitania Berriarekin. Baina, momentuan, Herri Urrats arrakastatsua izateko esperantza dugu».
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Uztaritzen uztartzen?
ztarritik lotzen dira bi
idi, elkarren indarrez
tira egin diezaioten orgari. Baina idi batek
bide batetik joan nahi badu eta
besteak bestetik, zer gertatzen da?
Halako uztartzeak zama bihurtzen dira laster. Are gehiago, itzainak agintzen duena ez denean
idiak nahi duena. Herriko Etxe
guztietan bezala, Uztaritzen ere,
itzaina prefeta da, hark markatzen
du norabidea, hala nola Frantziako legedia.
Uztaritzeko Herriko Etxean
abertzaleak dira agintean, 2014ko
hauteskundeak irabazi zituztenetik. Hango talde abertzalea bitan zatitu da, ordea. Auzi nagusia
euskarari buruzkoa da, aspalditik
datorrena. Uztaritzeko Herriko
Etxe berriaren lehen erabakietako bat izan zen euskara ofiziala
izatea Uztaritzen. Bistan denez,
prefetak –itzainak– erabaki haren kontrako helegitea ezarri
zuen, eta neurria ez zen sekula
bete.

U

Hautetsi batzuek eskatzen dute
herriko kontseiluko bilkuretan
euskaraz mintzatzeko eskubidea
eta, hori bermatu ahal izateko,
bat-bateko itzulpena eskaintzea.
Alabaina, bakoitzak bere interbentzioa, euskaraz egin ondoan,
frantsesez errepikatzea ez da euskara –eta euskaraz mintzatu nahi
duena– duintasunez tratatzea.
Kargua utzi zuten bilkura hartan,
bost hautetsiak euskaraz bakarrik mintzatu ziren, eta auzapezak ez zituen itzuli haien hitzak
eta ez zen itzultzailerik jarri.
Bruno Carrere auzapezak prentsari adierazi zion hautetsi horiek
bazekitela legeak ez zuela baimenik ematen: «Pirinio Atlantikoetako prefekturaren gutun bat jaso
dugu erranez bat bateko itzulpen
sistema ez dela legezkoa herriko
kontseilu batean. Biziki ongi dakite, gutun hori jaso dute; badakite itzulpen sistema ez dela legezkoa, badakite euskara hutsean
mintzatzea ez dela legezkoa.
Haiek erabaki dute, jakinez ezin

IRITZIA
Eneko Bidegain

Zertarako behar
ditugu auzapez
abertzaleak,
euskara ez badute
hori baino gehiago
lagundu behar?

nuela, ezin nuela kontuan hartu
haien ekarpena» (Berria, 2019ko
apirilaren 14a). Rosa Parksek ere
bazekien Amerikako Estatu Batuetako legearen kontra egin
zuela autobuseko bere jarlekutik
zutitzeari eta aulkia gizon zuri
bati uzteari uko egin zionean…
Bruno Carrerek erabaki du lege
injustu bati men egitea, eta beraz,
euskarari duintasuna eman diezaiokeen neurri bati uko egitea.
Nahiago izan du prefeta gustura
utzi, bere taldeko kide batzuk
baino. Nahiago izan du Frantziako lege zapaltzaile bat jarraitu,
bere oinarri ideologikoak ukatuz.
Zer gertatuko zen auzapezak
onartu balu bost hautetsi horien
hitzak itzultzea edo bat-bateko
itzultzaile bat ekarraraztea? Prefetak salaketa ezarriko zuela eta
auzitara joanen zela? Eta? Ez ote
da hobe hori, euskara gutxiestea
baino? Eman dezagun prefetak
Uztaritzeko herria –Lapurdiko
hiriburu historikoa– auzitaratzen
duela itzulpena egitea legez kan-

po delakoan. Horrek krisi politiko
bat sortuko luke, Uztaritzetik harago, Euskal Herri osoraino. Herriko bozetatik hilabete batzuk
falta direnean, gainerako eragile
guztiak bustitzera behartuko lirateke: beste herrietako hautetsiak,
Euskal Elkargoa, EEP, beste erakundeak… Auziaren absurdua salatuko litzateke. Sortuko litzateke
euskararen ofizialtasunaren aldeko mobilizazio bat, aspaldian izan
ez dena… Desobedientzia hori
beste herriko etxeetara hedatuko
litzateke. Hots, pitz liteke karga
sinboliko handiko gatazka bat
euskararen alde, mediatikoa,
mobilizatzailea…
Soka-tira bat Frantziaren kontra. Beharbada ez genuke irabaziko… edo bai! Hasteko, orain irabazteko aukera mikorik ez dago,
burua guziz makurturik eta prefetaren menpe. Edo beldur ote da
euskara sobera defendatzearen
ondorioz bozak galduko dituela?
Eta? Zertarako behar ditugu auzapez abertzaleak, euskara ez badute hori baino gehiago lagundu
behar?
‘Enbata’ astekariaren atarian
agertua, 2019ko maiatzaren 6an.

«Gure arbasoek ihes egiten
zioten, goseari, politikari,
honi edo hari. Gu ere izan gara
etorkinak. Beraz, erantzuna
baikorra izan behar litzateke»

Irudia b Biarritz

Xarlo Etxezaharreta
Herri, Pertsona eta Giza eskubideen Besarkada egunean

G7 Fan Klubak umorezko ekitaldi berria
iragarri du biharko Biarritzeko kasinoan
BIARRITZ b Otsailaren 16an, G7koen goi bileraren sostengatzeko egin

mitinaren gisan, arraileriaz sortu alegiazko G7koen aldeko G7 Fan
Klubak ekitaldi berria antolatu du bihar, 11:00etan, Biarritzeko kasinoko aitzinaldean. Karia horretara, Au pas G7 kantua estreinatuko du,
Aupa BO, Biarritzeko errugbi taldearen ereserkiaren doinuan. Jaka
Horiek ere larunbatero egin ohi duten manifestaziora deitua dute,
egun berean, hiri berean.

Nekatoeneako euskal idazle
egonaldirako deialdia zabaldu dute
UZTARITZE b Bederatzigarren aldikoz, Euskal Kultur Erakundeak,

Besta euskaraz egiteko kit bat
Mintzalasai elkarteak, besta munduan euskararen erabilera bultzatzeko kit integral bat sortu berri du. Erabiltzeko prest diren euskarri pedagogikoz osaturik, edozein ekitaldi motari egokitua dena. Hauek dira euskarriak: iruditegiak —irudian— eta lexikoak, edatekoa eta jatekoa euskaraz manatzeko; afixa pertsonalizagarriak, prezio
eta produktuak euskaraz bistaratzeko; fitxa praktikoak, laguntzaileek publikoaren harrera euskaraz egiteko, eta
abar. Euskal Elkargoa lotu zaio kita zabaltzeari, eta lurraldeko polo bakoitzean eskuragarri ezarri du. MINTZALASAI

CPIE Euskal Itsasbazterrak eta EIE Euskal Idazleen Elkarteak hilabete
bateko gazte literatura egonaldi baterako deia zabaldu dute, Hendaia
Nekatoenean. Egonaldia euskal idazle guziendako da. Hautagaitza
aurkezteko epea: 2019ko maiatzaren 27a. Txostenak helbide hauetara
igor daitezke: eie@idazleak.org; etchegoin@eke.eus.

%

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.eus.
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Irudia b Senpere

BAIONA La Fin de la Societe

eta Lady Fitness. Sartzea, 5 euro.
b Gaur, 21:30ean, Magneton.
SARA Urrats Gaua:

Kilimak, B.I.P. eta DJ Tirri & Tery.
b Bihar, 19:00etan, errugbi zelaian.

Herenegun, Hurbiletik, ZZE eta
pilota. Artxiboetarik 1991ko Baigorriko toberako irudiak ikusgai
jarri ditu Kanaldudek. Hurbiletik
saioan tokiko egur langintza aipu
du. Zuzenean Zure Esku migrazioaz aritu da gogoetan. Kiroletan,
Grabni pilota lehiaketa ikusgai.

ANTZERKIA
BAIONA Hecho en Casa konpai-

niaren Izpiliku sasi gibelean gordeturik, Cyranok lixibaren usain ona
zuen antzezlana.
b Asteartean, 20:30ean, antzokian.

DANTZA
SENPERE Flowcusen Influences

eta Eliraleren Artha emanaldiak.
b Ostegunean, 20:00etan, Larreko

kulturgunean.

BERTSOA
SENPERE Herri Urratseko bertso

saioa ondoko bertsolariekin:
Miren Artetxe, Amets Arzallus,
Gillen Hiribarren, Alazne Untxalo.
b Igandean, 11:00etan, aintzirako
Lapurdi gunean.

ZINEMA

50 urteren arnasen besta, igandean
Herri Urrats iraganen da igandean, Senpereko aintzira betikoan. Haurren xokoa, bazkari bereziak eta herrialdeen izenekin markatu tokiak plantan izanen dira, bat bedera bere egitarauarekin. Dantza: Bax Ainarak, Zarena
Zarelako, Ereintza, SoK, mutxikoak... Kantua: Xiberotarrak, Menditarrak... Kontzertuak: Manez eta Kobreak,
Liher, Mac Onak, La Basu, En Tol Sarmiento, Kuartz, Iron & Maider, Alide Sans, Herrit’mo. ISABELLE MIQUELESTORENA

b Asteartean, 20:30ean, Le Vauban

KANBO Soinujolearen semea.

BAIONA Ikerketak euskal hizkun-

gelan.

Patxo Telleria gidoigilea eta
filmeko aktoreak hor izanen dira.
b Astelehenean, 20:30ean,
L’Aiglon gelan.

tzaz eta literaturaz, Patri Urkizuren
hitzaldia.
b Ostegunean, 18:00etan,
Euskal Museoan.

URRUÑA Soinujolearen semea.

BANKA Euskaltzaleen Biltzarrak

Bingen Elortza hor izanen da.
b Gaur, 20:00etan, Itsas Mendin.

ondu duen Marijan Minaberriren
meategitik liburuaren aurkezpena.
b Bihar, 11:00etan, Olhaberrin.

BAIONA Fermin Muguruzaren

BIARRITZ Soinujolearen semea

Black is Beltza filma.
b Gaur, 21:15ean; bihar, 18:45ean;
igandean, 17:00etan; astelehenean,
17:00etan; eta asteartean 18:45ean.
Atalante zinema gelan.

filmaren emanaldia. Lehenago,
18:00etan, mediatekan, Bernardo
Atxagaren mintzaldia Literatura
eta zinea gaiaz.
b Ostegunean, 20:45ean, Le Royal
gelan.

DONIBANE GARAZI Bernardo

Atxagaren liburua oinarri harturik
Fernando Bernuesek egin
Soinujolearen semea filma. Bingen
Elortza aktorea hor izanen da.

SENPERE Bertsolamintza topake-

HITZALDIAK
HAZPARNE Soinujolearen semea.

Bingen Elortza hor izanen da.
b Asteazkenean, 21:00etan,
Haritz Barnen.

BAIONA Edu Zabalaren Aiako,

Intxitxua liburuaren aurkezpena.
b Gaur, 19:00etan, Epaiskan.

SENPERE Herri zatitua eta euskara,
Eneko Bidegainen hitzaldia.
b Gaur, 19:00etan, Oiartzun etxeko
Txalaparta gela.

Ikertzaile Euskaldunen Kongresua
BAIONAN, MAIATZAREN 27, 28 ETA 29AN

Oraindik ez duzu matrikula egin?
www.ueu.eus/ikergazte

Bihar
21:00. Esku baloia zuzenean:
Atharratze - L’Union.
Etzi
10:30. Senpereko Herri Urratsetik
zuzeneko saioa. Seaskako kideak,
guraso eta ikasleak, artistak.
15:00. Errugbia: Maule- Orleans.

ten karietara, Amets Arzallusen
Zeri kantatzen diogu eta zeri kantatu nahiko genioke? Zein da gaur
egungo errealitatea? eta Miren
Artetxeren Hizkuntza ideologiak
bertsolaritzan hitzaldiak. Mintzola
Ahozko Lantegiak antolaturik.
b Ostegunean, 18:30ean,
Larraldean.
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Joanes Etxebarria Maule

Hauteskunde batzuetan aurkeztu izan da ezkerreko zerrendetan.
Baina Jacques Herrerak (Baiona,
1945) elkarrizketa hau egitea
onartu du, bereziki, Saski Zuberotarra elkartearekin (Le Panier
Souletin jatorrizko izena) ematen
duten laguntza sozialak aipatzeko. Espantu eta harrokeria gutxiko gizona da Mauleko Champion
supermerkatuko zuzendari ohia.
Supermerkatu bateko zuzendari
eta sozialista izatea posible da?
Zuzendari funtzioa banuen, baina
ez nintzen nagusia, soldatapeko
arduraduna nintzen, sozietate batentzat lan egiten nuen. Izan daiteke sozialista eta lan arduraduna;
gainera —ni bezala—, boluntario
izanez ikasle garaietatik... Sozialista izateak zer erran nahi du
orain? Niretzat, erran nahi du ezkerrekoa izatea, ez du erran nahi
Alderdi Sozialistan izatea edo
France Insoumise alderdian edo
beste... Gaur egun egintza sozialetan ari naiz koadro horretan.
Zuzendari zinelarik elkarteak laguntzen omen zenituen.
Mauleko supermerkatuaren ardura nuelarik, banuen hein bateko iniziatiba askatasuna. Hori baliatu nuen elkarteekin lehenik,
eta ongi itzuli izan didate, erosketa gehienak saltegi horretan egiten baitzituzten. Normala zen
haien sostengatzea, baina gaur
egun anitzez zailago da.
Gaur egun beharrean direnei laguntza ematen ari zara elkartean. Beti horretan ibili zara?
Laguntza soziala haur denboran
ezagutu nuen, Sokorri Katolikoarentzat Baionako karriketan kurritzen nintzelarik. Gero ibilbide
komertziala ukan dut, eta paraleloki ibilbide sindikala. Erretretan,
Zuberoako Kolektiboan sartu
nintzen. 2009an, elkartasunezko
janari saltegi baten sortzeaz gogoetatzen hasi ginen. Gaitasunak
nituenez, horretan buru-belarri
sartu nintzen boluntario talde on
batekin, eta, 2011z geroztik, ibilarazten dugu saltegi hau. Lehen
paperei so nintzen, eta hau atzeman dut: elkartearen 2010. urteko kontuetan bilana 2.330 eurokoa zen, gaur egun 120.000 eurokoa da. Bestalde, 2011n bagenuen
familia aholkulari bat astean zazpi orenez ari zena; 2019an, baditugu bi familia aholkulari denbora osoz ari direnak. Emeki-emeki
egin da, baina baikorra da.
Boluntario anitz badituzue?
Nukleoa iraunkorra da, berrogei
bat boluntariokoa, halere. Baina
egia da berritze bat eskertzekoa li-

J.E.

«Zailtasunak dituztenek
ez dute beldurrik ukan
behar ateak jotzeko»
Jacques Herrera b Laguntzaile soziala
Duela berrogei urte Zuberoara jin, eta «belar gaiztoak bezala» errotu
zen. Supermerkatu bateko zuzendari izan zen, ezkerreko zerrendetan
hautagai, baina bere biziaren ildo nagusia besteak laguntzea izan da.
tzatekeela, gehienak adinekoak
baitira, batez besteko adina 75
urte inguru izan behar da. Ontsa
litzateke gazteagoak jitea lekukoa
hartzeko. Alabadereko jendea badugu; hemen eta aldi berean Sokorri Katolikoan edo Gurutze Gorrian edo beste elkarteetan ari direnak anitz dira. Boluntario
mugimendu handia bada Zuberoan, baina agortu ez dadin, jende
gazteagoak jin beharko luke.
Janari bilketak egiten dituzue.
Harrera ona ukaiten duzue?
Bai, jendea eskuzabala da Zuberoan. Ekainean bigarren bilketa
bat eginen dugu, eta hor ere boluntario beharra ukanen dugu.
Pentsa daiteke Maulen hiri handi batean baino zailagoa dela laguntza eske joatea...
Segur da. Heldu direnen gehien-

bekienik ezagutzen—, aterabideak atzematen ahal ditugu. Ikusi
dut Frantziako herri batean elkartasunezko janari saltegia joaten dela jendeengana, hori aterabide bat izan daiteke. Jende horiek ez dute beldurrik ukan behar
ateak jotzeko, baina ez da sinplea.
Bada halako harrotasun
zerbait?
«Uste dut beharko direla
Uste dut baietz. Bereziki
harresi anitz jauzarazi.
nire belaunaldiko ala
Jendeak jan behar du;
zaharragoetan bada
oinarrizko eskubide bat da»
harrotasun sentimendu
sozialekin, ikusteko nola joan ba- bat. Bada ere, beharbada, familiakartuak diren pertsona horienga- ren beldur bat. Uste dut beharko
na, edo gutxieneko erretreta ba- direla harresi anitz jauzarazi. Jentekin bizi direnengana. Hobeki deak jan behar du, oinarrizko
ezagutu behar ditugu. Zerbitzu eskubide bat da. Guk manera
ofizialek beren gaitasunak eta ar- atzemanen dugu, baina behar
gitasunak ekartzen badizkigute ditugu edo jinarazi guregana edo
—haiek dituzte egoera horiek ho- jakin batzuek zailtasunak dituzgo handia, batez beste, 25 urte da.
Familia gazteak edo beste, Saski
Zuberotarrera edo Bihotzeko Ostatuetara [egoitza bera partekatzen dute biek] sartzeko zailtasun
gutxien dutenak. Zailtasunak ditugu adinekoak hunkitzeko. Lan
bilkura bat badugu laster zerbitzu

tela. Gertatu izan da herri bateko
jendeak abisua emanik norbait
lagundu izana hilabete batzuetan. Baina elkartasun sarea plantan ezarri behar da.
Hiria eta herriak konparatzean,
erran ohi da hemen elkartasuna
badela. Zinez hala da?
Hori modan zen lehen, orain
arindu da. Ezagutzen ditut kasu
anitz, familiarik handienak edo
beste, elkartasuna bizi izan dutenak bai: elkartasuna zahar etxean
ama edo aita bisitatzera joateko,
baina familian atxikitzeko ez.
Zure ibilbidean bada dimentsio
politiko bat ere.
Niretzat, ez da dimentsio politiko
bat, besteengana joatea beti izan
da ene izaeraren parte. Erran behar da, halaber, beti ontsa inguratua izan naizela. Horregatik naiz
baikor egin lanaren emaitzak
ikustean. Bakarrik izan banintz,
ez nukeen deus eginen.
Halere ibilbide politiko bat ere
ukan duzu.
Ez dut Emmanuelen [Macron]
ibilbidea halere.
Justuki: gobernu desberdinen
eragina ikusten duzu saltegian?
Ezin dugu erran hobekuntza
handirik ikusten dugunik; geroz
eta jende gehiagok ditu zailtasunak hilabete bukaeran. Azken urteetan, zailtasun handiak badira
autoekin: autoa panatzen bada,
konpontzeko 300 edo 400 euro
behar dira segidan, eta familia
anitzentzat zailtasun handi bilakatzen da. Hori ikusten dugu.
Jaka Horiek hori salatzen dute.
Zuberoan antolatu zuten lehen
eztabaida publikora joan nintzen,
eta erran nien ez ginela beren zain
egon aldarrikapenak plazaratzeko. Eskandalagarria da joan den
azaroan Jaka Horien mugimenduaren ondorioz miliar batzuk
euro desblokeatu zirela, baina
sindikalistak karrikan direlarik,
deus! Segur da biharko borrokaz
gogoeta eragin behar duela. Nik
nahiago dut jendea laguntzeko
mugimenduan izan: zer eginen
nuke biribilgune batean? Mugimendu sinpatikoa da, zerbait iratzarri duena, baina ez da buruzagirik, ez da arduradunik eta politikoki, zintzoki, galdetu daiteke
presidente honentzat mugimendu hori ez ote den egokia.
Zure ustez, mugimendu hori sindikatuen kaltetan da?
Bai. Zenbat aldiz ez dut entzun
«zuek, sindikatuek, ez duzue
deus kausitzen». Hori erratea
okerra da, sindikatuen lana egunerokoa baita, ez da soilik behin
ematen diren miliarren kontua
bakarrik.

