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Patxa: izena,
izana ahaztu gabe

‘Trinketeko plaza’ zena Baionako Udalarentzat ‘Patxa plaza’ bilakatuko da ofizialki bihar b Egun osoko
ospakizuna apailatu dute eremu berrituaren estreinaldirako b Aldarrikapen historia luzea du plazak 4-5
b
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Kasik 200 euskal ikertzaile
bilduko ditu UEUk Baionan
astelehenetik asteazkenera
Iker Gazte euskal ikertzaile hasiberrien kongresua antolatu du UEUk, lehen
aldikoz Baionan b Ikerlan aurkezpen, hitzaldi eta tailerrak izanen dira hiru egunez
Iñaki Etxeleku Baiona

Astelehenetik asteazkenera 125
ikerlari gazte euskaldun bilduko
ditu Iker Gazte kongresuak Baionan, Paueko eta Aturri Herrialdeetako Unibertsitateko Errobiko
campusean. Horiekin bilduko diren hizlariak eta batzorde zientifikoko kideak gehiturik, unibertsitate eta ikerketa munduko 160180 euskal ikertzaile inguru ibiliko dira Lapurdiko hiriburuan
Euskal Herri guzitik jinik. Udako
Euskal Unibertsitateak hirugarren aldikoz antolatu du kongresua, duela bi urte Durangon eta
iaz Iruñean egin ondoan.
Izena hala izanik ere, kongresua ez da unibertsitateko ikerlari
gazteei zuzendua bakarrik. Ainhoa Latatu ikerlari eta UEUko
kongresuaren antolatzaile taldekoa: «Iker Gazte esaten dugunean, ez da hainbeste adin kontu bat,
baizik eta ikerketaren ibilbidean
hasiberri dagoen jendea. Kasu batzuetan, ikerketa bat sortzen da
ohiko jarduera profesional baten
ondorioz». Sail mota oro agertzen
dira Iker Gazten, ikerlariek hautatu bideen araberakoak. Batzuek
eta besteek eraman ikerketa ezagutarazteaz gain, elkarren artean
harremanetan ezartzea ere bada
helburua: «Nahi duguna da ikerketarako ibilbide honetan hasten
direnak harremanetan jarri eta elkarlanerako aukera berriak emateko eremu bat sortu».
Euskal Herrian bada euskal
ikertzaile andana, eta zor zaion
balioa eman nahi zaio horri.
«Ikertzaile horiek jarduna egingo
dute nazioartean eta beste ikerketa talde batzuekin ere, baina nahiko genukeena da hemengo erreferentziak eta hemengo loturak
sendotzea». Gertatzen baita frankotan, herri berean izanagatik,
auzoko ikerketa taldeak daraman
lanaren berri ez jakitea. «Kasu askotan, gure ikerketa erreferentziak kanpoan daude, baina maiz
ez dakigu ondoko laborategian

edo bulegoan zer ari diren ikertzen eta guretzat baliagarria denez».

Argitaratzeak euskaraz

tugu, eta horretara mugatzen bagara, alferrik ari gara ikertzen. Ez
du askorako balio, ez badugu, gero, dibulgazio lanik egiten eta ez
bagara joaten euskal kazetaritzan
ari direnengana».
Ikertzaile euskaldunei euskaraz ikertzeko eta beren lanen ezagutarazteko parada eskaini nahi
die Iker Gaztek, euskararentzat
ere beti aberasgarriagoa baizik ez
delakoan. «Askotan baditugu
ikertzaile euskaldunak ikerketa

Ikerketen artikulu bidez zabaltzerakoan ere berdintsu agitzen da,
Eneko Bidegain Mondragon Unibertsitateko irakasle eta UEUko
Talde Eragileko kideak Unibertsitatea.net-en azpimarratu duenez: «Ikerlariek ingelesez idatzi
eta argitaratu behar izaten dute,
aldizkari aukera zabalagoa dagoelako eta indize
altuagoa dutelako. Egia
da hainbat ikerketa arlo
ez direla mugatzen Eus- Nahi ditugu ikerketa ibilbidean
kal Herrira, eta, beraz, hasten direnak harremanetan
komeni dela ingelesez jarri eta elkarlanerako aukerak
ere zabaltzea. Baina beste emateko eremu bat sortu»
ikerketa askoren interes Ainhoa Latatu
eremua Euskal Herrira Iker Gazteko antolatzaile taldekoa
mugatzen da, eta ez dago
«Zertarako ikertu, ikerketa
behar adinako biderik
horiek gero ‘nehork’ irakurriko
ikerketa horiei zabalez dituen aldizkarietan
kundea emateko euskagelditzen badira?»
raz». Ikerketen eginahala gizarteratzeko beharra Eneko Bidegain
Mondragon Unibertsitateko irakaslea
ikusten du Latatuk ere,
eta, beraz, premiatsua «Ez gara jabetzen euskaraz
iruditzen zaio euskaraz sortzeak duen garrantziaz.
egitea: «Ez da egiten Sorkuntza horrek ekartzen
ikerketa bat modu isola- baitu mundu ikuskera bat»
tu batean. Orduan, ger- Haizpea Abrisketa
tuko gizarte horretan Historiako doktoregaia
nahi badugu zabaldu,
ezinbestean euskaraz ere egin be- talde euskaldunetan; badira ikerharko dugu. Hizkuntzak ere egi- tzaile euskaldunak ikerketa talde
ez-euskaldunetan, eta kasu hoten du erreferentzia».
Bidegainek uste du zientzia al- rretan nahiko murriztua daukate
dizkariak ez direla aski, eta heda- euren jarduna hizkuntzari dagopen zabalagoa erdietsi behar dela: kionez», zehaztu du Latatuk;
«Zertarako ikertu, gero ikerketa uste du funtsezkoa dela «euskahoriek nehork irakurriko ez di- raz erakustea euren lana, eta baita
tuen aldizkarietan gelditzen badi- lan hori egiterakoan ere —bai terra? Ikerketa asko gure gizarte minologia aldetik, bai corpusaren
hurbilari lotutakoak dira, eta han aldetik— oso inportanteak diren
lukete eragina. Adibidez, gure beste eremu batzuk lantzea ere
ikerketa taldean egin dezakegu gure hizkuntzaren garapeneraikerketa bat euskal kazetaritzak ko».
konpondu behar duen arazo bati
buruz. Emaitza horiek Erresuma Kongresu zientifiko bat
Batuan, Japonian, Suedian edo Ikertzaile hasiberriek bidean diEstatu Batuetan aurkezten badi- tuzten lanak presentatuko dituz-

‘‘

te Baionan laburzki, irudikatzeko
poster bat lagun. Horrez gain,
hizlariak etorriko dira mahai inguruetara eta tailerretara. Besterik gabe, ohiko zientzia kongresu
baten gisan plantatu du UEUk:
«Beste edozein kongresu zientifikoren oso antzerakoa da. Goizetan egoten dira hizlari gomitatu
batzuk ahozko bat aurkezten eta
poster bat; eta, arratsaldean, tailer eta mahai inguruak». Hizlariak ere antolatzaileek hautatu dituzte: «Gure sareen bitartez gomitatzen ditugun hizlariak dira,
zientifikoki ibilbide nahiko potentea daukatenak, baita erreferentzia izan daitezkeenak ere
ikertzaile gazteentzat».
Atelerientzat, parte hartzaileei
galdegiten zaie urte batetik bestera zer gogoko luketen: «Tailerretan adi egoten gara ikertzaileek
eskatzen diguten formakuntzari.
Kongresu bakoitzean galdetzen
dugu hurrengo kongresuan zer
landu nahiko luketen. Gero, guk
badaukagu kongresuko batzorde
dinamizatzaile bat, eta harekin
kontrastatzen dugu. Horrekin
ateratzen zaigu zazpi-zortzi gaiko
eskaintza bat».

Aitzinekoen babesa
Unibertsitatea.net Interneteko
leihoak Iker Gazten parte hartu
izan duten Ipar Euskal Herriko
ikerlari batzuei galdegin die nola
bizi izan zuten esperientzia. Xantiana Etxebestek 2017an segitu
zuen «zuberotar dardarkariez»
hizkuntzalaritzan abiatua zuen
ikerlana aurkeztuz. «Esperientzia biziki ona izan zen. Nire doktoretza lantzen ari nintzen, eta
lanari zentzua eman nion, eta
plazaratu ere bai. Ikusi nuen interesa pizten ahal zuela. Motibazioa
ere ekarri zidan, eta beste lan
interesgarri batzuetan oinarritu
nintzen». Mauletarraren ustez,
Iker Gazte muga administratiboaren jauzarazteko molde bat da,
gainera: «Mugak, ikerketa mailan, ez luke trabarik sortu behar.

Iazko Iker Gazte kongresuko
tailer bat, Iruñean. UEU

Politikoki eta administratiboki
pausatuak diren oztopoak begi
kliska baten bidez eta 2019ko Iker
Gazteri esker berriz ere gaindituak dira. Beti aberasgarria atzematen dut beste herrietako ikertzaileek zer egiten duten ikustea.
Beraz, izan Baionan, Durangon
edo Iruñean, ikertzaile gazteek
jakin behar dute beren sailean
zer gertatzen den, nola egiten
den».
Gizarte psikologiako tesiaren
bururatzen ari den Iduzki Soubelet iazko kongresuan zen, Iruñean. Aurtengoa Baionan izateak
badu munta beretzat ere:
«Garrantzi berezia dauka euskaraz ikertzen dugunak, gutxi baikara, eta Ipar Euskal Herrian are
gutxiago. Euskaldunen artean
ere, maiz, Ipar Euskal Herria
bigarren mailan gelditzen den
lurraldea dela uste dut, ahanzten
den eremua. Ondorioz, Euskal
Herri osoko ikertzaile gazteak
Baionan biltzea biziki garrantzitsua dela uste dut».
Marie Pourquie ikerlariak urte
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EGITARAU OROKORRA
Maiatzaren 27, 28 eta 29an iraganen da Iker Gazte kongresua,
Baionako Errobi campusean.
27, astelehena
08:30. Harrera mahaia irekiko da.
09:00-09:30. Harrera ekitaldia.
09:30-10:30. Hitzaldi orokorra:
What does archeology tell us
about the origin of modern cognition?, Bordeleko Unibertsitateko irakasle eta CNRSeko ikerketaburu Francesco d’Erricok emanik.
10:30-11:00. Hitzaldi orokorra:
Done bare. Barearen 10 dohaiak
ikergai gisa, EHUko ikertzaile,
irakasle eta UEUko Jesus Mari
Txurrukak emanik.
11:30-13:00. Aurkezpenak
/ Posterrak.
14:30-17:30. Tailerrak.
28, asteartea
09:00-10:00. Hitzaldi orokorra:
The role of multi-disciplinary
research in enchancing health
services for minority language
speakers: a Welsh perspective,
Barngor Unibertsitateko irakasle
eta ikertzaile Gwerfyl Win Robertsek emanik.
10:00-11:00. Aurkezpenak
/ Posterrak.
11:30-13:00. Aurkezpenak
/ Posterrak.
14:30-17:30. Tailerrak.
Ateraldiak:
15:00-19:00. Euskal Herriko
Laborantza Ganberara.
15:00-17:00. Estia eskolara.
20:30. Afari berezia eta saio
osagarria.

berean parte hartu zuen. Afasiaz
bururatua duen tesia aurkeztu
zuen, eta, geroztik, ofizioan sartua da. Jende berria ezagutzeko
aukera izan zitzaiola kontatu du:
«Beste ikertzaile gazteekin topo
egiteko aukera ematen du. Adibidez, Maitena Duhalderekin.
Geroztik oroitzen gara han elkar
ezagutu genuela lehen aldiz.
Beraz, sarea handitzeko baliagarria da! Giro lasaia zen, eta truke

aberasgarria. Hitzaldiak eman
ondoren, eztabaidak egiten genituen lasaiki ikasgela batean,
denen artean».
Haizepa Abrisketa, azkenik,
tesia egiten ari da Historian, eta
aurtengo kongresuko dinamizatzaile taldean da. Euskarak ezagupen ofizialik ez izanik ere Ipar
Euskal Herrian, uste du ildoak
zabaltzeko balio duela Iker Gaztek: «Estatus falta muga handia

da. Halere, espazioak irekitzen ari
dira, eta euskara esparru guztietara hedatzen ari da herritarren
eta gizarte eragileen nahikariari
esker. Euskara ikerketa arloan
ikusgarri egiteak espazio berri
baterako ateak irekitzen ditu, eta
euskal unibertsitate baten beharra eztabaidagai ezartzen du Ipar
Euskal Herrian». Herriko mintzairan aritzeko parada horrek
duen inportantzia azpimarratu

du: «Euskaraz sortzeak duen
garrantziaz ez gara nahikoa jabetzen. Sorkuntza horrek, hain
zuzen ere, ekartzen baitu mundu
ikuskera bat. Kontzeptualizazioa,
ikuspuntua edo fokalizazioa,
mundua begiratzeko dugun
talaia, kultura horren subjektibitatetik egiten dugu; baita ikerketa munduan ere; eta hizkuntza
bakoitzak bere mundu kontzeptualetik egiten du».

29, asteazkena
09:00-10:00. Hitzaldi orokorra:
Egile izengabeen irudi ikusezinak esistitu ere egiten ez den
herri batendako, EHUko ikerlari
eta irakasle Josu Martinezek emanik.
10:00-11:00. Aurkezpenak
/ Posterrak
11:30-12:00. Sari banaketa.
12:00-12:30. Bukaerako saioa.

Eztabaida publikoa
Mugazgaindiko
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Ba ote da munduan kolektibo militante
erradikal baten izenaz ofizialki bataiatu
plazarik? Biharko, Baiona Ttipian
dena prest ukanen dute Patxa plaza
ezagunari ohore guztiak emateko,
iragan baita etorkizun herrikoi
desiratuaren aitorpen gisa.

Punki
mugida
kontserban
Hartzea Lopez Arana Baiona

erriko etxeko
langileak azken baldosak
ari dira jartzen,
Tonneliers eta
Trinketa karriken artean dagoen plaza molde
berezian estreinatzeko. Maiatzaren 25ean, ‘Patxa plaza’ kolektiboak egun osoko eta gau parteko
egitaraua eskainiko du.
Jakina da gune honen herri goitizena Patxa kolektiboak ziola jarri: rock erradikalaren eta autogestioaren aitzinatze urteak ziren, eta, Euskal Herriko beste
hainbat lekutan bezala, Baionan
ere, gazte talde batek, elkar biltzeko leku eskasean, plaza okupatzeari ekin zion.

H

etxea bostehun metrotara zegoen, GALen atentatuak baziren,
eta 1983ko urrian karrikako jantziriko guardia zibil batzuek Joxi
Zabala eta Joxean Lasa errefuxiatuak bahitu zituzten».
Laguntza kolektiboaren oinordekotzan, Patxak ere auzoan etxe
hutsak «berreskuratzeko» saialdiak egiten zituen, baina, orduko
auzapezaren manuz, SID (Section
d’Intervention du District) polizia
patruilek gazte «anarko-abertzale» horien ekintza ikusgarri oro
oztopatzeko manua zeukaten.
«Azkenean, Baionako bestetan
lokal iraunkor bat segurtatzeko
Patxokia alokatu genuen. Plaza
erabiltzeari ez genion utzi, eta
Henri Grenet auzapezak gu haizatzeko aparkaleku baten eraikitzea erabaki zuen, hiriguneko
dohainezko bakarra».

Oroitzapen anitz
1986an, Patxa plaza txakurrei
eta burgesei debekatua irakur zitekeen horma batean. «Ipar Euskal Herriko lehen gaztetxea izan
zen hura», gogoratu du Xano
Fourcade Patxako kide ohiak.
Mintzo delarik, deus ez ahazteko
beldurrez, garaiko borroka guztiak zerrendatu nahi ditu, txikiak
eta handiak: feminismoa, ekologismoa, faxisten eta errepresioaren kontrakoa... Auzoan beti bazen zertan iharduki, eta plaza militantzia horien guztien jokaleku
bilakatu zuten.
«Bolatoki bat zen, arbola eta
eserleku batzuekin. Bilkurak,
kontzertuak, tindaketak edo manifestaldi abiatzeak han egiteko
ohitura hartu genuen. Polizia

BIHARKO EGITARAUA
11:00. Argazki erakusketaren
aurkezpena.
12:00. Aperitifa, QQ Bird eta
Baionan Kantuz-ek (Ttunttunak)
animaturik.
14:00. Haurrentzako jokoak.
16:00. Patxaranga Baionako
karriketan.
18:00. Hip-hop emanaldia,
Wazza-Panda family.
18:30. Aizkolariak.
19:00. Estreinaldi ekitaldia.
19:30. Kontzertuak: Boujalal,
David Cairol, The Very Small
Orchestra, Esne Beltza.
Taloak eta ostatua, Patxan Kantuz
eta after Patxondon.
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Martine Bisauta Baionako Herriko Etxeko garapen iraunkor
eta hirigintza estrategien burua
da. Hemezortzi urtez bizi izan zen
plazatik oso gertu. «Haur nintzelarik, han ez zegoen plazarik,
etxeak ziren. Eraitsiak izan ondotik, auzapezak jatetxe unibertsitario baten eraikitzeko asmoa jakinarazi zuen». Proiektua ez zen
gauzatu, eta plazak bestelako biztanle batzuk aterpetu zituen.
«Droga gogorren adikziopean
zeuden pertsonak paratu ziren,
eta bazterrak ilundu». Lehen
besta alternatiboak, eraso sexisten eta heroina salmentaren kontrako kanpainak ekarri ditu gogora: «Gure seme-alabak Patxokiko jendeen esku uzteko ez
genuen izurik, jabalgarria zen,
plaza sozializatzeko ahalegin horiek esker onekoak izanki».
Bisautak finki daki Jean Rene
Etxegarai gaur egungo bere auzapezaren politikak goresten, eta
Patxokia «Baionako militantziaren leku aparta» dela dio, orduko

gazte kolektiboari «aitorpena»
egitea izapide normaltzat joz.
«Biztanleek leku baten erabilera
sortzailea dutenetik, haiekin lan
egiten dugu, ez aurka».
Ibai Agirrebarrenak ez zituen
1980ko eta 1990eko hamarkadako ibilerak ezagutu, baina, 15 urte
zituela, Baionako Gazte Asanbladan sartu, eta lehen bilkurak plaza horretan egin zituen. «Partez
bederen, Patxaren segidatzat geneukan geure burua. Baionan ez
zegoen gehiago gaztetxerik, eta
gure beharrei erantzuteko gune
autogestionatu baten eskatzeko
ekimen ugari antolatu genituen.
Lehen gaualdia 2007an egin genuen, Patxokian». Nahiz Jean
Grenet Henri-ren semeari behin
eta berriz hitzorduak galdegin,
«ez genuen harremanik, hark ez
zuelako nahi».
Baionak gaztetxea behar du
lelopean, hilabetean behin egiten
zuten jardueraren bat: bertso afaria, antzerkia, haurrentzako jokoak... «Musikaren besta plaza

horretan egiten hasi ginen, eta jarraian besta alternatiboak: lehen
urtean egun bat, gero bi, azkenean bost». Praktikarako jauzia egiteko, 2013ko uztailaren 14an, Espainiako karrikako epaitegi utzia
okupatu eta berehala erdietsi zuten ahozko akordio bat herriko
etxearekin, Zizpa izeneko lokala
eskuratzeko.
Mami Txula, Patxoki-Bizi eta
Patxondo elkarteekin batera,
Agirrebarrenak Baionako Gazte
Asanbladaren izenean Patxa plaza kolektiboan parte hartzen du,
«indarrak metatzea interesantea
delako, eta lortu duguna beste
eremu batzuetara bultzatzeko
balio duelako», besteak beste.

Konfigurazio berriak
Fourcade, Bisauta eta Agirrebarrenak herriko etxearen eta tokiko elkarteen arteko bilkuretan
parte hartu zuten. Plazari hats berria emateko pausoak definitu eta
gauzatu zituzten. Gutxienez bi
atal nabarmendu dituzte hirurek,
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«GAZTETXE HARTU»
Rock konpilazio bat argitaratu
zuen Patxak 1988an, Ipar Euskal
Herriko musika talde batzuekin.
Iruñeko Katakrak etxe okupazio
kolektiboak aurretik gauzatu
ideiari jarraikiz, Patxak ere bere
himnoa grabatu zuen, Lepoan
hartu kantaren airearekin.
Gaztetxe hirian aurkitu dugu
Gaztetaz beterik leporaino
Leihoen artetik hegalaz dator
Euskal gazteriaren musika
Neska ta mutil errebelatuak
Idek ta atxik guretu arte
Egun batez botatzen bagaituzte
Gaztetxe hartu ta segi aurrera.
Burgesek botatu nahi bagaituzte
Lekutuko gaituztelakoan
Erran ez dugula amore emanen
Burges eta txakurren aurrean
Aizu ez gehiago solasik egin
Erortzen bazaigu goizaldean
Gaztetxe berri bat eginen dugu
Euskal Herriko zeru azpian.
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plazak herritarrentzat ukanen
duen funtzio zentrala eta instituzioen eta herrigintzaren artean
modu jariakorrean erdietsi akordioa. 2017an eta 2018an egin galdeketen «arrakasta» azpimarratu dute, plazaren geroa formalki
marrazteko balio izan dutenak.
Murru landareztatu baten sortzea, modulu jostagarriak, piknikerako mahaiak eta pixatoki
iraunkorrak ezartzea izan ziren
eskakizun batzuk, eta laster jarriko dira. Trinketaren paretan
frontoia jartzeko xedea gibelatu
da oraingoz, arkitektoen arabera
horretarako egungo pareta zaharra eraitsi eta sendoagoa eraiki
behar litekeelako.
Agirrebarrenaren hitzetan, lehen helburua autoak kentzea zen,
belaunaldi desberdinak elkarrekin egoteko gunea atontzeko:
«Herritarren botoek argi erakutsi
zuten zein diseinu mota eratu.
Oso gustura gaude emaitzarekin,
auzotarrek errandakoa osoki
errespetatu dela iduri zait. Ariketa

parte-hartzailea gauzatu da, eta
espazioa aktoreek berek konbertituko dute alternatibo, ala ez».
Bisautak Europako beste lekuetan indarra hartzen ari den
«kudeaketa kultura eraberritzailea» aipatu du: «Garapen iraunkorraren logikan sartuak gara,
herritarren gogoak erdigunean
kokatuz. Patxa plazarena hamabi
urteko prozesua izan da; hasieran
hozbera, baina orain gure zerbitzuak beste proiektu askotan inklusiboki ari dira lanean, informazio, elkar aditze eta erabakitzeak gauzatzeko, buxet partehartzaileekin». Globalizazio orokorraren aroan, auzoen nozioak
gero eta garrantzi handiagoa duela konbentziturik dago, «elkar
ezagutzen ez duten jendeen artean zubiak errazteko».
Fourcadek Patxa plazak erakartzen dituen bisitariak hartzen
ditu adibidetzat, eta, Belfast Irlandako hiriburuan bezala, zerbait
bitxia gertatzen ari dela jakinarazi
du. «Gida batzuk hemendik pa-

satzen dira, noizbehinka, eta turistei horma irudien erranahia
azaltzen diete ». Plazaren geroa
«herrikoia» izatea espero du, eta
elkarte batzuk aterpetuko dituen
etxe berri baten eraikuntza du
buruan, Tonneliers karrikako 25.
zenbakian, plazari begira.

5

1 Patxa plazan azken obrak,
estreinaldia errezibitzeko prest.
IÑAKI ETXELEKU

2 1985ean, plaza bolatoki eta
auzoen atseden leku zenean.
PATXAREN ARTXIBOA

3 Horma irudi feminista, 1991ko
martxoaren 8koa.
PATXAREN ARTXIBOA

Izena eta izana

4 1994an, Mexikoko altxamendu

Plazari Patxa izena ofizialki jartzea herritarrei egin galdeketaren
emaitza izan zen. Estreinaldia antolatuko duen kolektiboaren
erranetan, «plazaren identitatea
markatuko du. Historiak oroitarazten digu izpiritu kritikoan eta
alternatibak eraikitzeko borondatean oinarritu gunea dela.
Orain, historia idazten segitzeko
aukera izanen da». Ura eta argindarra ukaiteko postuak eskuragarri izanen dira, eta, jada, Bizik
lekua erreserbatua du, ekainaren
14tik 16ra, bere hamargarren urteurrena ospatzeko.
Gazte asanbladak ere datorren
musikaren besta eta besta alter-

zapatista goraipatzeko.
PATXAREN ARTXIBOA

5 1990ean, Baionako bestetan
manifestaldi abiatzea.
PATXAREN ARTXIBOA

6 1989an, Baiona Ttipian rock
eguna antolatu zutenean.
PATXAREN ARTXIBOA

7 AJIR errepresioaren kontrako
gazte asanbladaren tindaketa.
PATXAREN ARTXIBOA

natiboak plaza horretan aurreikusiak ditu, eta, geroan, baimenik gabeko okupazioek berriz
atea jo dezakete, hala nola
G7koen gailurraren aurka eginen
diren mobilizazioen baitan.
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Iritzia
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Estatu arrazoiaren
espektakulua
stegun goizeko berriak [Josu Urrutikoetxea aitaren atxiloketak] bete-betean
harrapatu gaitu, ni eta nere ahaideak. Zurrunbilo baten erdian
harrapaturik bezala sentitzen gira. Iraganera garamatzan atxiloketa da. Edo, iraganak egungo
errealitatea zer nola baldintzatzen duen ohartarazten duen gertakaria.
Zaila da gisa bereko uneetan
burua hotz gogoetatzea. Hemendik aitzina aitite ikusteko aukera
izanen dutela erran diet alabei,
atxiloketa iragarri diedan unean
eragindako saminaren aringarri

O

gisa. Gure belaunaldia ere hortik
pasatakoa da. Belaunaldi sakrifikatua. Sakrifikatua bai, ez bizitakoa gogorra izan zaigulako,
baizik eta sentimenduak adierazteko tarterik izan ez dugulako. Aurrera egiteko horrela
behar omen zuen izan. Eta
oraindik ere, iraganeko trabesetan katramilaturik jarraitzen
dugu. Kalkulu politiko eta taktikoen izenean gure alde sentsiblea urratzen.
Bizi garen « espektakuluaren
jendartean » zabor festa hasi baizik ez da egin. Ostegun goizetik
gaur arte Frantziako prentsan
agertu artikuluei so azkar bat

«Erraten duzuna ez da
errealitatea. 1950etik kasik
entzuten dugun gauza bera da.
Munduaren eta ideien
aitzinamendua ikus ezazu»

bota ondoan, ignorantziaren itsasoa zoin sakona eta zabala den
etorri zait gogora. Gaiak zoin
arinkeriarekin tratatzen dituzten, izan Euskal Herrikoak ala
nonahikoak. Zein gaitasun duten
gertakari oro bere kontestutik
atera eta botere guneetarik hedatzen diren informazio interesatuekin itxuraldatzeko. Kazetariek zirku mediatikoa elikatzeko
hezur goxoa aurkitu dute nonbait. Frantziako eta Espainiako
Estatu ordezkariek berriz trofeoa.
Belaunikatzea onartu ez duen
herria umiliatzen jarraitzeko trofeoa. Iraganean katramilaturik
nahi gaituzte. Eta hein handi ba-

IRITZIA
Egoitz Urrutikoetxea

Iraganaren
itzulbiderik gabeko
bidetik ateratzeko
manera bakarra
bi estatuei aurre
egiteko jokaleku
berria eraikitzea da

tean lortzen ari direla erran nezake.
Metafora bati erreferentzia eginez, ilargia izendatzen duen hatz
puntari begiratzen diogula iruditzen zait, ilargia dugula helburu
ahantzirik. Atzoko [joan den
maiatzaren 16ko] atxiloketa ez da
bakearen kontrako eraso bat
izan. Estatuek bakeaz egiten duten interpretazioaren aplikazio
soila baizik. Ez gaituzte ulertzen,
eta ez gaituzte ulertu nahi ere.
Hargatik, bestelako gramatika
bat eraikitzeko mementoa ere
bada honako hau.
Iraganaren itzulbiderik gabeko
bidetik ateratzeko manera bakarra bi Estatuei aurre egiteko jokaleku berria eraikitzea da. Estatuen lerratze autoritario orokortuaren aitzinean bestelako
zerumuga bat eskainiz Euskal
jendarteari.
‘Kazeta.eus’ atarian agertua,
2019ko maiatzaren 18an.

Irudia b Hazparne

Ronan Dantec
Senatari bretoia, J.M. Blanquer ministroari mintzo

37
IKASTOLA KOPURUA HELDU DEN SARTZETIK GOITI
Sei ikaslerekin abiatuko da heldu den ikasturtean Ipar Euskal Herriko
37. ikastola, Arbonan. Ahetze eta Arbonako burasoek muntatu proiektua
da borroka luze baten ondorioz obratuko dena. Arbonako ikastolaren
lehen egoitza, hain justu, buraso batek prestatu aterpea izango da.

Naia Etxeberri txapeldun gazteetan
Lapurdi, Baxenabarre eta Zuberoako eskolarteko bertsolari txapelketako finala jokatu zen joan den larunbatean Hazparne Haritz Barnen. Gazteen sailean, Naia Etxeberri Larzabal baionarra izan zen txapeldun. Gazteen
mailako final horretan bederatzi bertsolarik parte hartu zuten: Asier Arbelaitz, Daia Harluxet, Ekhi Perrier, Irati
Alcantarilla, Josu Txoperena, Leire Casamajou, Mae Laskarai, Naia Etxeberri eta Unai Harluxet. Irati Alcantarilla
eta Naia Etxeberri, ekainaren 8an Saran eginen den Euskal Herriko finalean izanen dira. BERTSULARIEN LAGUNAK

Agenda
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Irudia b Sara

Usopop #10 iraganen da bihar eta etzi
Anari, Asile Club, Efrim Manuel Menuck (of GY!BE, Thee Silver Mt Zion), Joseba Irazoki & Lagunak, Lysistrata,
Lisabo —irudian—, Lankum, Madeleine, This is the Kit, Lizarrieta krono eskalada, Los Chimberos taldeak ikusi
eta entzun ahalko dira hamargarren Usopop jaialdiaren karietara larunbat eta igandean. Aroa lagun bada,
usaiako Lizarrietako eremuan iraganen dira kontzertuak. Ondoko DJek ere parte hartuko dute: DJ set: Martial
Jesus Total Heaven ft. Laeticia - The Indezents - A Side B Side. RAUL BOGAJO / FOKU

MUSIKA

b Asteartean, 20:00etan,

b Asteazkenean, 21:00etan,

Atabalen.

Atabalen.

BAIONA Kilkil eta Fusible.

Sartzea, 5 euro.
b Gaur, 21:30ean, Magneton.
BAIONA Patxaranga, Boujalal,

Wazza Panda Family, David Cairol,
The Very Small Orkestra eta Esne
Beltza.
b Bihar, egun osoan, Patxa plazan.
BASTIDA Courtney Barnett.

Sartzea, 21 eta 24 euro artean.

BBIARRITZ Postpunk gaualdia:

RDV, Vox Low eta Crocodiles taldeak. Sartzea, aitzinetik 12 euro,
bertan 15 euro.
b Asteazkenean, 21:00etan,
Atabalen.

ZINEMA
HENDAIA Fermin Muguruzaren

Black is Beltza filma.
b Bihar, 20:30ean, Les Varietes-en.

HITZALDIAK

Zuzenean Zure Esku. Garabidek
proposatu gaia landu du saioak:
Nolakoa izan beharko luke euskararen nazioarteko lanak? Beasainen egin zuten emankizuna. Jon
Sarasuak, Gorka Aspiauk, Irene
Larrazak eta Urtzi Urrutikoetxeak
parte hartu dute, besteak beste.

Bihar
16:00. Errugbia zuzenean:
Maule-Salles.
18:00. Kirol magazina
Etzi
14:00. Pro D2ko finala zuzenean:
Baiona-Briva.
20:30. Hauteskunde gaualdia.

BAIONA Iker Gazte kari, Baxoaren

urteko kanpainaren karietara antolaturik.
b Bihar, 21:00etan, Jai Alain.

ondotik zer? Nazio garapenerako
giltzak mintzaldia. Parte hartzaileak:
Pauline Guelle, Eneko Bidegain,
Txomin Poveda, Maia Duguine,
Iban Thikoipe, Jaki Agerre eta
Aines Dufau.
b Astelehenean, 18:00etan,
Iker zentroko liburutegian.
BAIONA Xabier Lizardi, Euskal Pizkundearen ahots iragarlea (19271937), Lurdes Otaegiren hitzaldia.
b Asteazkenean, 14:00etan,
Errobiko campusean
IRISARRI Euskararen historia: le-

hen lekukotasunetarik XX. mendera
arte, Celine Mounolen mintzaldia
(Irakasle-ikertzailea, Paueko eta
Aturri aldeko Unibertsitatea).
b Asteazkenean, 19:00etan,
Ospitalean.

BESTELAKOAK

IARRITZ Post punk gaualdia:

RDV, Vox Low eta Crocodiles.
Sartzea, aitzinetik 12 euro, egunean bertan 15 euro.

BAIONA Xarlex Bidegain: Baiona,

DONIBANE GARAZI Argia

1964: euskara batuaren zedarria.
b Gaur, 19:00etan, mediatekan.

dantza taldearen Martin Zalakain
emanaldia. Irulegiko Irratiak bere

HENDAIA Hogeita hamargarren

txotxongilo festibala Kilika konpainiaren eta Akelarre elkartearen artean antolaturik. Egun osoan ikuskizunak, musika eta animazioak.
b Bihar eta etzi, egun osoan,
Gaztelu Zahar eremuan.
HIRIBURU Hiriburuko pastorala-

ren ezpalak emanaldia, joan den
urteko Andere Serora pastoraleko
zatiak berriz emanez osatua.
Sartzea, 13 euro.
b Bihar, 20:30ean, La Perle gelan.
MAULE-LEXTARRE Nunatak al-

dizkariaren aurkezpena. Ondotik,
apairu partekatua.
b Gaur, 18:30ean, Zinka ostatuan.
MAULE-LEXTARRE G7aren aurka

eta beste mundu baten alde bilkura
publikoa.
b Gaur, 20:30ean, Barenne anaien
karrikako zerbitzugunean.
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Iñaki Etxeleku Baiona

Eneko Jorajuria (Senpere, 1977)
lehen mailako irakasle berezitua
da Urruña eta Ziburun, zailtasunak dituzten haurrekin. Urruñan
abiatu zuten lehen aldiz 10 egunez
pantailak utzi egitasmoa, eta koordinazio lanean ibiltzen da geroztik. Ipar Euskal Herrian 2017an
abiatu zen esperimentazioa, eta
umeak egin ditu geroztik, hedatu
baita lurraldetik harago ere.
Nola izan zenuen Jacques Brodeur Quebeceko irakasleak
abiatu pantailarik gabeko egun
haien berri?
Le Mans hirian lan egin izan zuen
lankide batek aipatu zidan lehen
aldiz. Han zuzendari izan zelarik
eraman zuen proiektu hori, eta
interesgarria iduritu zitzaigun eskolan egitea. Ez bereziki pantailen kalteak ikusten genituelako
gure eskolan besteetan baino
gehiago, baina orokorki aipatzen
baitzen pantailaren aitzinean pasatzen den denboraren igoera, tokia hartzen baitzuen haurren bizitzan, elkarbizitzan; batzuek lo
eskasa ere. Desafioaren kontzeptua biziki interesgarria zitzaigun:
zerbait denek elkarrekin egitea
—buraso, irakasle eta haurrek—.
Horrek du ibilarazten, elkartasunean egiteak.
Beraz, pantailen erabilerak jadaneko grinatzen zintuzten zuen
eskolan?
Gure eztabaidetan maiz etortzen
zen gai hori. Ez pantailena bakarrik, baina marketinarena ere bai;
eskola kanpotik ekartzen dituzten jokoak, Pokemon edo holakoak. Ahal bezainbat salduak izateko eginak dira.
Telebistan ikusten ahal diren
emankizunen gaien bilakaera
ikusiz ere bagenuen solasa, ikustean zer aipatzen zuten haurrek
jostalekuetan. Tele-errealitate
horrekin atzematen genuen gero
eta okerrago joaten zirela ikusten
zituzten emankizunak: Les Ch’tis,
Les Marseillais edo Cyril Hanouna, adibidez. Hanounak anitz trufa edo irain erabiltzen ditu; haren
emankizunetan, helburu bat da
bestea trufatzea, umiliatzea, eta
hori pixka bat ohikoa bilakatu da.
Haurren irudimenean ere, marrazkietan edo asmatzen zituzten
istorioetan, ohartuak ginen anitz
erabiltzen zituztela haurrek erosteko egin produktu horiek.
Bestalde pantailek gorputz eta
buru osasunean, elkarbizitzan,
ingurumenean duten eraginaren lantzea duzue helburu.
Bai. Horien lantzeko oinarri edo
hastapen bat izatea behintzat. Az-

I.E.

«Haurrek ez dute
jostailu beharrik
jostatzeko»
Eneko Jorajuria b Irakasle berezitua
Atzo bururatu zen ‘10 egunez pantailak utzi’ egitasmoa. Urruñan abiatu
eta sekula baino parte hartzaile gehiago izan du: 5.710 haur eta gazte,
Ipar Euskal Herriko, Biarnoko, Ariegeko, Alsaziako 51 hezkuntza egitura.
kenean, pantailek eragiten dutenaren kontrario guzia egiten da
desafio horretan. Elkarrekin asmatzen ditugu bizitzen ahal ditugun jarduerak. Haurrek ideia
anitz dituzte. Hastapen batean
pantailak baztertzea zaila iduritzen zaie, baina proposatzen diezularik aktibitateen antolatzean
parte hartzea, edo galdegiten zer
egiteko gogo luketen pantailarik
gabeko denboran, ideia franko
dituzte: kirola egin nahi dute, entseatu nahi dituzte gauza berriak,
izadian ibili nahi dute, ibilaldiak
egin, animaliekin harremanetan
sartu. Bada hezkuntza bat egiten
dena hor. Osagarrian: kirolerako
gustua, bizikletaz edo mendian
ibiltzeko gustua. Elkarbizitzan:
besteekin bizitzen ahal diren gauza guziak garatzea, denbora

le, osagarri munduko profesional, eskola, buraso, elkarte,
denen artean. Gure arteko sare
hori azkartzen du pixka bat.
Informazioari buruzko hezkuntzaren aldetik ere, jokoan da
mende honetan gazteek teknologia ezagutzea eta kontrolatzea,
teknologiek haiek kontrolatu gabe. Pantailen
«Ohartuak ginen haurrek
erosteko egin produktu horiek gibelean erabiliak diren
teknikei buruz hezi
anitz erabiltzen zituztela
behar dira, pantailen
haurren irudimenean»
menpe ez bizitzeko.
tzek diote giroa hobetu dela; ira- Azpimarratzen duzue joko librekasleek diote kontzentrazio gai- ak, enoatzeak haurrarentzat dutasun handiagoa dutela hamar ten munta ere.
egun horietan. Ez dugu datu zien- Maiz, teknologiaren puntu baikor
tifikorik neurtzeko, baina bada gisara saltzen dute haurrek sorhezkuntza hastapen bat mundua mena garatuko dutela teknolobeste manera batez ikusteko.
giarekin, baina badakigu haurElkartasun bat bada ere irakas- tzaro garaian joko librea garrangehiago pasatzea aitatxi eta amatxirekin, anai-arrebekin, burasoekin.
Ondorioak ikusi dituzue?
Beharbada hobekuntzak ez dira
segidan ikusten, nahiz eta anitzek
dioten hobekuntzak badirela hamar egunen buruan. Familia ani-

tzitsua dela; aspertzea ere bai. Psikologo anitzek erraten dute haurrak behar dituela objektuak
hunkitu, manipulatu, entseguak
egin, eta hola sortzen duela bere
irudimena, sormena, esperimentazioaren bidez. Pantailek denbora hori gero eta gehiago ebasten
die haurrei, eta arazoak sortzen
ahal ditu haien garapenean. Logika mailan zailtasunak dituzte,
gauzen arrazoiak ulertzeko; ez
dute errazki egiten kausa eta ondorio lotura.
Haurrek errazki erraten dute
aspertzen direla, eta buraso gisa
gero eta gehiago ematen dizkiegu
gauzak egiteko; erraza da pantaila
bat piztea, milaka joko erosten
dizkiegu, eta, azkenean, haientzako denbora hori ez dute gehiago gauzak pentsatzeko, asmatzeko. Haurrek ez dute jostailu beharrik jostatzeko.
Egitasmoa kolektiboa izatea
nahi duzue, eta ez haurren arteko zeingehiagoka bat.
Badu hamabost urte egiten dela,
eta metodologia hobetuz joan da.
Hastapenean, lehiaketak asmatuak izan ziren haurrek ahal bezainbat puntu irabazteko, baina
ohartu ziren azkenean xikanatzen zutela. Beraz, behar izan zen
aldatu eta aitzinamendu handia
izan zen puntuak elkartzea eta elkarrekin egitea desafioa. Jacques
Brodeurrek desafioa konparatzen
du goi mailako partida kolektibo
batekin. Elkarrekin prestatzen
gara, gure aurkakoak profesionalak dira, zaila izanen da, baina elkarrekin aritzen bagara eta elkar
sustengatzen badugu irabazten
ahal dugu.
Horrek ongi funtzionatzen du,
eta parte hartze handiak lortzen
dira. Haurren %85ek parte hartzen dute.
Sekula baino partaide gehiago
izan da aurtengoan. Zerk egin
du arrakasta?
Pantailekin distantzia hartzearen
gogoeta garrantzitsua iduritzen
zaio gero eta jende gehiagori. Horrek egiten du desafioaren arrakasta. Pantailak denetan sartuak
dira; ikusten da badugula menpekotasun bat, eta zaila zaigula horretarik urruntzea. Eguneroko bizian laguntzen gaituzte anitz, lan
egiteko, bizia kudeatzeko. Desafioa ez da egina pentsatuz pantailarik gabe bizi behar dugula, baizik eta muga ona hobeki ikusteko; noiz garen gu teknologiaren
menpe. Muga hori ez da batere
argi. Ez dakigu zinez lanean ari
garen edo aisian garen. Hori dena
behar dugu elkarrekin eztabaidatu, gogoeta sakondu.

