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Kinkari buru
egin herri
elkartasunez
Baionako Herri Elkartasun Brigada sortu dute herritar batzuek hazkurri eta puska bilketa egiteko eta
banatzeko b Herritarren arteko elkartasuna eta harremana azkartu nahi ditu, halaber, hirigunean 4-5
b
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‘Old School’ betiko mitxarekin
‘Tonus’ disko berria plazaratu zuen azaroaren 6an Old School Funky Family taldeak
b Aurkezpen kontzertu guziak ezeztaturik, Internet bidez zabaldu du iaz grabatu zuen lana
Iñaki Etxeleku

Hamabost urte ditu OSFF, Old
School Funky Family taldeak eta
Tonus deitu duen laugarren diskoa plazaratu zuen hilaren 6an.
Interneten bidez, osasun egoera
dela kausa. Baiona eta Hego Landa arteko (Okzitania) taldea, gaur
egun, zortzi musikarik osatzen
dute: lau saxofoik (Soprano, Alto,
Tenor, Baryton), teklak, gitarrak,
susafoiak eta bateriak. Funk, jazz,
afrobeat musiken inguruko sorkuntzetan ibili da berriz ere lan
berriarekin, Jerome Martineau
Ricotti bateria jotzaileak eraman
zuzendaritza artistiko pean. Gomitak ere izan dituzte kantu pare
baterako: Rebecca M’Boungou
Kolinga taldeko kantaria eta Maider Martineau musikari makearra (Otxo, Adar, Trikili Trakala,
Sasi Ardiak...). Zaleek Old School
erraten dioten taldearen diskoak
udaberrian atera behar zuen aurkezpen kontzertuekin, baina igurikatu beharko da hauentzat.
2019ko otsailean grabatu zuten
Tonus diskoa Cintegabelle hirian
(Haute-Garonne, Okzitania) egin
zuten egonaldi baten karietara.
Jerome Martineau Ricottik lehen
konposizioak 2018an egin zituen.
2019an zati berriak egin zituen
taldeak kontzertuz kontzertu jotzen zituztenak, eta Martineauk
proposatu zien taldekideei disko
baterako grabatzea: «Garaiko argazki musikal baten egiteko gogoa nuen». Bidenabar, musikari
berriekin arra egituratua zen taldearekin musika horien finkatzeko parada izan zen.
Talde osoa batean aritzea dutenez gustuko, ez zuten ikusten estudio batean grabatzea. «Diskoa
grabatzeaz gain, nahi nuen bideoz har genezan momentua. Instrumentu hutsezko diskoa da, eta
zuzeneko baldintzetan grabatzeko xedea nuen», erran du Martineauk. Harrizko gela eder, aski
handi eta soinuz egokia zen barne
batean egin zuten dena.
Puntako musikariak elkartzen
ditu OSFF taldeak, anitz, kontserbatorioan ikasiak eta irakasle direnak ere batzuk. Denetarik egin
dezakete hunkitzen dituzten musika estiloetan, musika jakintsua
deitzen dena ere. Haatik, argiki,
oreka bat erdietsi nahi dute. Musika maila zorrotza atxikiz, denek

dugula jotzeko aukera horiekin;
zinez goxo zen egitea».
Gauzak diren bezala, heldu den
apiril edo maiatzera arte ez dute
batere kontzertu menturarik.
Kolinga taldearekin batean ematekoa zuten Atabaleko kontzertua apirilerat gibelatua izan da,
baina ezin jakin oraino egiten
ahalko den eta zer baldintzetan.
Jarririk, jende kopuru murriztuarekin eta maskaturik? «Ez bada
hauturik, eginen dugu, beti gozo
baita jende aitzinean jotzea, baina

‘‘
Musika elitista ez izatea
asumitzen dugu, baina
ez dugu horregatik
gauza errazegia edo
arruntegia egin nahi»
Jerome Martineau Ricotti
OSFFko bateria jotzailea

baikor izanez eta pentsatuz kontzertuak berriz egiten ahalko direla ‘normaltasunez’, hautatzekotan, hobe doi bat beha egotea;
gaualdi eder baten egiteko, jende
anitzekin, dantzan eta bestan».

Sarean entzun eta ikusgai

Old School Funky Family zortzikotea, 2019ko otsaileko disko grabaketaren karietara, Cintagabellen. RENO SILVA COUTO

entzuteko gisako musika egin
nahi dute, eta, halaber, dantzatzeko gogoa pizten duena. «Estiloa
urtetik urtera osatu eta findu da»
dio Martineauk. «Bide ezberdinak izan ditugu taldekideek eta
gustu orotakoak gara. Hori arras
laketa da, bakoitzak zerbait ezberdina baitakar. Albainan, denek maite ditugu jazza, funka eta
afrobeat musikak, baina beti maite izan dut eragin guzietarik nahastea». Ez da aditu bakar batzuentzat landu musika, baina goi
mailakoa da halere. «Musika elitista ez izatea onartzen dugu, baina ez dugu horregatik gauza errazegia, mainstream-egia edo
arruntegia egin nahi. Oreka bat
da». Iragan hurbileko eraginak
aldarrikatzen ditu OSFFk, gorputz dardara bera ekartzeko asmoz. «1970ko hamarkadako
funk musikaren zale handiak gara. Biziki eguzkitsua zen musika
hori, jendea dantzan jartzen baitzuen, edo, gutienez, alai. Horregatik, emozio fisiko hori sortzen
duen musika bilatzen dugu beti».

Saxofoiak, ahots
Musikaren eraikitzeko eta estiloaren bilatzeko metodo bat ere

Tonus diskoaren azala. HITZA

plantan emana du Martineauk.
Kantaririk gabeko zati musikalak
dituztenez, saxofoiak bihurtu
ditu ahots, eta ingurukoek landu
erritmiko ausart eta trebearekin
batasun bat dute xede. Ahots
bihurtu saxofoiek istorioak kantatzen balituzte bezala. «Ahotsarekin diren lan guzietan bada halako gauza organikoa, boz tinbre
horren araberako entzumena
sortzen baitu. Hastetik, musika
instrumentalean sartu garenez,
zinez gutizia nuen saxofoi horiek
kantariak balira bezala erabiltzea.
Haiek dituzte istorioak kontatzen, pasarazten». Funtsean, tau-

la gainean ere irudikatzen dute
horrela, lau saxofoilariak aitzinean emanez. «Lotura egiten dute
ikus-entzuleen eta gibelean dugun erritmikoaren artean. Melodien bidez, emozioak sortzen dituzte. Ez dira baitezpada musika
guzi-guziak alaitasun batekoak,
eta horietan saxofoiek ekartzen
dute emozio hori. Halaber, zati
alegera eta pindartsuetan».
Zuzeneko emozioak ez dituzte
nahi bezala partekatu ahal izan
pandemiarekin. Oholtzako aurkezpena udaberrian egitekoa zuten, besteak beste Miarritzeko
Atabal aretoko kontzertuarekin.
Halako usaia baitzuten horra arte.
«Beti kontzertuen bidez aurkeztu
ditugu gure lanak, egiazko besta
batekin, jendearen parean arituz
eta haren ohar zuzenak ukanez».
25 bat emanaldi bazituzten hitzartuak aurtengo. «Izugarri kontent
ginen; hamar bat emanaldi egitekoak genituen Erresuma Batuan,
bi Espainian, eta gainerakoak
Frantzian, jaialdi edo gela bikainetan». Osasun egoeragatik denak
ezeztatuak izan dira, nahiz udan,
hiru kontzertu egin ahal izan dituen OSFFk. «Argi dugu, musikari gisa, pribilegio handia izan

Old School Funky Familyren Tonus lan berria sarean entzun daiteke, baita erosi ere. Spotify, Deazer plataforma digitalen bidez entzungai da streaming bidez.
Erosteko, taldearen Bandcamp
kontura sartu behar da. Konpaktua edo biniloa manatu daiteke.
Internet ataria ere badauka,
zeinetan orain arte grabatu kontzertu batzuk ikus daitezkeen bideoz. Bideoena, funtsean, denborarekin garatu duten euskarria
dela dio Martineauk, horra arte ez
baitzuten molderik urruneko
kontzertu antolatzaileei erakusteko taula gainean duten hatsa.
«Disko bat entzute hutsarekin
programatzaile batentzat ez da
baitezpada erraza talde batek taula gainean ematen duena irudikatzea». Azken disko honentzat
ere, kontzertu osoa grabatu dutenez, kantu bakoitzarentzat irudia
ere badute. «Gainerat, garai doi
bat bitxi hauetan, zoritxarrez,
oholtza birtualean agertu behar
dugu zerbait gisaz. Alta, ez gara
batere onak horretan; sare sozialak ez ditugu hainbeste menperatzen, eskola zaharrekoak baikara,
baina ez bada den mendrena kudeatzen jendeen jakin-mina murriztu daiteke».

@

Old School Funky
Familyren ataria:
https://osff.fr/
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Zuberoako ikastolen aldeko
Eguberriko zareak, erosgai
Zuberoako bi ikastolen Eguberriko zareak azaro hondarrera arte mana daitezke b Osasun
egoerak sekula baino beharrezkoagoa egin du kanpaina; Euskal Herri osora hedatu dute
Ainize Madariaga

Ikaskoli Zuberoako ikastolak sostengatzeko kanpainak bide erdia
kurritua du jadanik. Zuberoako
mozkinez beteriko Eguberriko
zareak proposatzen dituzte; hiru
motatakoak: Ahüzki, Irati eta
aurtengo berritasun Orhi. Erosgai
dira, eta hilaren hondar arteko
epea izanen da haien manatzeko.
Aurten sekula baino laguntza
handiagoa behar dute, ikusiz osagarri krisiak diru sartze posible
guziak eten dizkiela. «Musikaren
eguneko, bi pastoraletako eta
maskaradetako herri bazkariak
diru sartze handiak dira gure
ikastolendako. Aurten ez dugu
ukan haietarik bakar bat ere.
Ikaskoli da diru iturri bakarra»,
erran du Carole Agerre gurasoak.
Berez, Ikaskoli 2003an zuten
abiatu, ikasleen guraso zenbait
mozkin egileak baitziren. Edu-

kiaren nolakotasuna argitu du
Agerrek: «Bertan egindako kalitate handiko mozkinak dira zareetan biltzen ditugunak».
Hala, harri batez bi txori, ideia
zuten mozkin zuberotarrak Bizkaian, Gipuzkoan, Araban eta
Nafarroan dastaraztea, Zuberoako bi ikastolak lagunduz: Eperra
eta Basaburukoa. Hala hasi, eta
emeki-emeki handitu zaie kanika, aurten, Euskal Herri osora ez
ezik, nazioartera hedatzeraino:
Okzitanian eta Frantzian ere proposatu baitituzte: Paue, Bordele,
Paris, Marseilla eta Montpellierko
euskal etxeetan.

Zarea: ikastolen bazka
Ikaskoli hil ala bizikoa dela azpimarratu du Agerrek: «Gurasoek
ordaintzen dituzten kotizazioei
esker sartzen dugu dirua, baina ez
da inola ere aski antolaketa gastuen estaltzeko. Eguneroko bizia

Bi banaketa egun dituzte finkatuak: abenduaren 10a eta 11, baldin eta osasun krisiak ez baditu
bertze gisaz egitera behartzen.
Bertzeak bertze, hauek dira Ipar
Euskal Herriko banaketa guneak:
Angeluko Farmily denda, Hendaiako Antxeta Irratia,
Hazparneko Lurra bio
Aurten sekula baino laguntza
handiagoaren beharretan dira, denda eta Zuberoako bi
ikastolak.
ikusiz osasun krisiak diru
«Biko bost talde gara.
sartze guziak eten dizkiela
Bikote bakoitzak furgoriko 1.600 zareei esker, 17.000 neta bat gidatzen du, eta bi egun
euro sarrarazi baitzituzten.
horietan Gipuzkoa eta Bizkairat
Horretarako, komunikazioan goaz. Han berean etzaten gara. Ez
azkar jokatzeaz gain, banaketa da gauza txarra, momentu goxoa
guneak emendatu dituzte, aurten izaten da!», kontatu du Agerrek.
50etik 60rat egin baitute jauzi.
Azpimarratu du laguntzaileeIkaskoli.eus webgunean eskaera kin duten harreman sareari esker
egitea aski da, hor da hautatu be- dela proiektua gauzatzen: «Bahar norberak non duen zarea es- tzuek kanpaina eramaten dute
kuratuko. «Aurten lehen aldia da eta deitzen gaituzte horrenbeste
zinez Euskal Herri osorat zabaldu zare behar dituztela erranez».
dugula Ikaskoli».
Zuberoako bi ikastoletako guantolatzeko dugu sos horren beharra: materiala erosteko, bortz
langileak ordaintzeko, baita
obrendako ere. Diru sartze hori
gabe, ikastolak ezin dira bizi».
Iazko arrakastaren heinerat bederen heldu nahiko lukete: saldu-

Zuberoako bi ikastoletako gurasoak Ikaskoli kanpainaren aurkezten, Sohütan, azaro hastapenean. XIBEROKO IKASTOLAK

HIRU ZAREAK
Ahüzki, Irati eta Orhi deitu
dituzten Eguberriko zareak
dira hautan, eta osagai ezberdinez eginak dira.
Ahüzki. 40 eurotan saltzen
dute: txerriki patea, ahate
gibel berrosatua, eztia, etxean
eginiko bixkotx poltsa eta ardi
gasna erdia.
Irati. 55 euroren trukean: txerriki patea, ahate gibel berrosatua, axoa, txahalki xehatua
saltsan, eztia, etxeko bixkotx
poltsa eta ardi gasna erdia.
Orhi. 70 eurotan: ahate gibela,
bixkotx gatzatuak, lukainka
idorra, azafraia, erreximenta
eta ardi gasna osoa.

133
ZUBEROAKO BI
IKASTOLETAKO IKASLEAK
Sohütako Eperra ikastolak
95 ikasle ditu, eta Alozeko
Basaburua ikastolak, 38. «Aurten apaltze ttipi bat izan da
ikasle kopuruei dagokienez»,
azaldu du Carole Agerre gurasoetako batek.

rasoen erabateko inplikazioa badela ere adierazi du. «Bi ikastolen
arteko proiektua da. Horri esker,
bi gauez elkartzen gara saski guzien prestatzeko. Guraso guziak
zinez inplikatuak dira, jendea zinez hurbiltzen da».
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Elkartasuna
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Sare antifaxistako herritar multzo
batek Baionako Herri Elkartasun
Brigada sortu da, herritarren arteko
elkartasunez beharretan direnak
laguntzeko pandemia garaian. Astearte
eta ostiraletan joan daiteke puska
uztera edo hartzera Hitza Hitz peñara.

Herritarrak
saretu
laguntzatik
Iñaki Etxeleku Baiona

skularruak eta
maskarak soinean, osagarri neurriei artoski kasu
emanez ari dira
boluntarioak
Baionako Lagreou karrikako
13garrenean. Baionako Herri Elkartasun Brigadan elkartu dira,
hetsialdi denboran, herritarrekin, beharretan diren herritarrei
laguntza ekartzeko. Baiona FC
futbol klubak utzi die horretarako bere Hitza Hitz peña.
Astearte arrastiria; lehen tenoreko hor ziren lehendabiziko
emaileak. Zorroa bete hazkurri
eta puska. Pastak, sardina ontziak, orotariko kontserbak badira jatekoetan; komoditate papera, garbitzeko mokanes bustiak,
maskarak, zakur bazka eta kanton. Barne ttipia hasi da betetzen,
emeki baina segurki. Gizon bat
sartu da janari bila. Boluntarioek

E

hartu dute, sinpleki, deus galdegin gabe; zutena erakutsi diote,
behar zituenak hartu ditu, eta eskertuz joan da. Etxekoz etxeko.
Baldin baduzu, ematen duzu,
eta, behar baduzu, hartzen duzu.
Brigadak hautatu duen leloak
erakusten du izpiritua. Europako
talde antifaxista saretik dator oldea. Bereziki, Italia Milanoko Brigate Volontarie per l’Emergenzako kideen adibidea eman du Baionako brigadako Nicolas Gringo
boluntarioak —ez du abizena eman
nahi—. «Nazioarteko sarea da. Balioak, gogoeta eta egin-moldeak
mugimendu hauetarik datoz. Baina deus zerratu gabe eta bakoitzak
bere lekuaren arabera eginez. Bat
egiten duen oro lotzen zaio nahi
bezala». Belgikan, Suitzan, Frantziako hiri handi batzuetan ere gisa
bereko brigadak zutik eman dira
pandemia garaian; «langileak,
migranteak, etxegabeak, adineko
jendeak, bakartuak direnak...»
laguntzea dute xedea.

Nicolas Gringo, asteartean,
Baionan, hazkurri emaile bati
azalpenak ematen Hitza Hitz
peñan. I.E.

Egoeraren azterketa politikoa
ekarri nahi du, argiki, Baionako
brigadak. «Elkar laguntzarako
sareak dira brigada hauek, autoantolatuak, herritarrek herritarrentzat eraman autodefentsa baten alde». Elkartasunen berriz
indartzeko herri eta auzoetan.
«Tresnak ukan ditzan herriak eta
eskas den kontzientzia bat berreskura dezan», dio Gringok.
Bereziki, bat bedera bere ber utzia
den garai dorpe hauetan. «Estatuak gibel egiten du eta jendeak
uzten ditu ahal bezala egiten, bide
indibidualistatik. Guk, zinez, beste gizarte eta harreman eredu bat
plantan eman nahi dugu. Herri
autonomia plantan ematea halako momentuetan funtsezkoa da,
eta hor du zentzurik handiena».

Herritarrak saretu
Gobernuak «ez dira aterabidea»,
dio Baionako elkartasun brigadak
zabaldu eskuorriak; «probetxuan eta interes pribatuan oinarritua den sistema baten zerbitza-

gauza berria, baina tabu bat da.
Anitz dira lanean ari diren pobreak». Frankotan, gizarte laguntza
zerbitzuek baitezpada ikusten ez
dituztenak dira, arautegian sartzen ez direnak. «Estigmatizatuak dira maiz gobernuaren diskurtsoarekin: ‘Uros izan hadi lan
bat badu(n)alako, hi baino okerrago denik baita’. Bortitza da, eta herritar xumeen klasea bereizten
du horrek. Dugun apur
horren defendatzera helEz diogu jendeari galdegiten
duak gara». Hortik, egolansari agiririk. Beharretan
era bakoitzaren izendadela baldin badio, heldu da
tze beharra: «Denak
eta hartzen du»
klase berekoak garela
Nicolas ‘Gringo’
Baionako Herri Elkartasun brigadakidea
errateko moldea da. Maila ezberdinetan bada ere,
laguntzea da asmoa, ezberdinta- denek lege eta diskriminazio
sunik eta sailkatzerik egin gabe. berak jasaten ditugula».
Hitza Hitz egoitzan jendeari ha«Zehazten ditugu ,ez dadin nahasketarik izan gure helburuei rrera egiteko moldetik ageri dute
eta nortasunari buruz», erran du boluntarioek ez dutela ezberdinGringok. «Pobre mota berriak tasunik eta mailakatzerik egin
agertu baitira ere. Langile-pobre- nahi. «Ez diogu jendeari galdegiak lagundu nahi ditugu. Ez da ten lansari agiririk; ez dugu so

riak dira; hain zuzen, hondamendiaren sorburu den sistema». Herritar gisa arituz, beste gizarte laguntza erakundetuetan ez bezala,
ez dute «behardunak» erraten
molde orokor eta zehaztugabean.
«Langile, migrante, etxegabe»
eta beste herritar xume anitz zehaztuz beharretan diren guziak

‘‘
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ikuspegiak. Lehen hetsialdian,
etxegabeen aterpetzeko Laugako
kiroldegia ireki zuten erakundeek, Atherbea elkartearen esku
utziz antolaketa, dozenaka boluntarioek lagundurik. Erakundeek, eguneko prezio bat finkatu
zuten lagundu pertsonaka dio
Gringok. 18 euro eguna. «Eguneko prezio horretan sartzen dira: lo
egiteko tokia, janaria, gizarte langileen saria». Hots, aski zuhur
den beharraren aitzinean. Lehen
hetsialditik landa bere ondorioak
atera zituen Atherbea elkarteak,
ulertaraziz ez zela aski. «Atherbeak eta ofiziokoek argiki erran
dute: ‘Nehondik ere ez ditugu
gauzak baldintza beretan egin behar!’». Bigarren hetsialdi honetarako, delako eguneko prezio hori
emendatu dute erakundeek, baina muga bat jarriz 30 eurotan.
«Gizarte laguntzaileek galdegi-

eginen autoz, bizikletaz ala oinez
jin den. Beharretan dela baldin
badio, heldu da eta hartzen du».
Gringok salatu du eztabaidak
ukan dituela kide batzuekin, baitzioten «bazirela baliatzaileak»
halakoetan. «Aski umiliagarri
izan daiteke jada hona jitea; jasan
behar da. Baliatzaileak, ahalkerik
ez dutenak dira; gizarte laguntza
edo etxebizitzekin iruzurrik handienak egin dituztenak ministro
eta hautetsien artean dira, jada
ontsa irabazten dutenak. Pobreari ,baliatzaile bat dela erratea,
okaztagarria da; estigmatizatzen
du are gehiago».
Hain zuzen, argi dutenez ez
dela batere aise bere baitarik etortzea hazkurri edo gauza eske,
urrunago joan nahi lukete Baionako brigadakoek, dinamika
errotzen bada. «Balichon auzoko
hezitzaile batekin mintzatuz, esplikatzen zigun harremanetan
direla prekaritate handiko familia
anitzekin, ez direnak baitezpada
ausartuko laguntzaren bila jitera.

Sareari esker lortzen badugu jende horiei pakete baten ekartzea,
ongi litzateke». Olde berean,
apairu prestaketa eta banaketa
plantan eman gogo lukete. Herritarrek eman hazkurri franko
—pasta ala beste— kozinatu, edo
gutienez, beroarazi behar dira.
Erakundeen ordez gizarte
laguntzako ekintzak eramaten
dituzten elkarte nagusiek ez
dituztenez baitezpada behardun
guziak hunkitzen, brigadak egin
lan horrek hutsune bat bete
dezakeela ohartu dira. Gringo:
«Eguneko Harrera Guneko langile bat elekatu nuen joan den
egunean. Plantan diren laguntza
zerbitzu guziak ezagutzen dituztenez, badakite non diren hutsuneak eta seinalatzen ahal dizkigute. Beraz, segituko dugu
elkarteen eta karrika hezitzaileengana joaten ikusteko zertan,
xumeki, gure ekarpena egin
dezakegun».
Erakundeen logikari erantzun
nahi dio, nolabait, herri brigaden

ten zutena ez zen muga goren bat,
baizik eta gutieneko sari bat».

Gentrifikazioari buru egin
Baiona handiko gune historikoan
du bere peña Baiona futbol klubak. Oraino herritar xumeak bizi
diren auzoan. Munta du elkartasun brigadarentzat banaketa gunea halako lekuan kokatzeak.
«Herritarren elkartasunari dei
egiten dion halako ekintzak, behar du jendeak bizi diren lekuan
errotu». Autoantolaketaren
ideiarekin guziz bat egiten duela
uste du brigadakideak; hiriari
eman nahi lioketen bizi moldeari
loturik. «Hiriguneak ez uzteko
diru xahutzerat heldu diren turistei bakarrik. Hiriaren beste irudi
bat erakusteko. Pobrezia ez da
gorde behar, borrokatu baizik».
Baionaren historiarekin bat
egitea dela uste du. «Historiaz
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bete guneak dira. Berdin bortitzagoak ziren garaietan elkartasuna
erakutsi duten auzoak dira».
Denboran hurbilagoko oroitzapena ekarri du. «Euskaldunen
plazan ginelarik bezala [errefuxiatuen laguntzeko], gauez jendeak etxera ekartzen genituen lo
egitera». Eta hala segitu nahi.
«Auzo xumeetan bizitzen ahalko
gareno izpiritu hori atxikiz, ez
gaituzte hain aise kanporatuko».
Baionako biztanle berrientzat ere
balio duela dio. «Etorri berriak
horri ohar dakizkion: ikus dezaten non diren, zer nortasun baden
hemen eta zergatik egiten dugun.
Ez mesfidantzaz aurpegiratzeko,
baizik eta solasa pizteko».
Astearte eta ostiral arratsetan,
17:30 eta 20:00 artean irekitzen
ditu Hitza Hitz peñako ateak
Baionako Herri Elkartasun Brigadak. Facebook orria ere badu.
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MARRAZKIRITZIA: ‘EUSKAL HERRI BIHOTZEAN, KRIMEN ARRAZISTA ANTOLATU TA ARMATUAK’

Galtzagorri

«Kostaldeko prekaritate
egoera azkartu eta gogortu egin
da, pobrezian gertatzen diren
jendeak gero eta gehiago
baitira»

Irudia b Baiona

Pantxika Ibarburu
Atherbeako zuzendaria

34
DONIBANE GARAZIN DAGOEN SUHILTZAILE KOPURUA
Suhiltzaile eskasetan direla jakinarazi dute Donibane Garaziko suhiltzaileek. Gaur egun, 34 dira larrialdiko esku hartzeetarako, baina ez dira aski
denetara heltzeko, erraten dutenez. Iaz, 518 ateraldi egin zituzten GaraziOztibarre eremuan. Interesatuek 08 20 12 64 64 zenbakira dei dezakete.

Euskal Elkargoa zerbitzubururik gabe
dela salatu dute LAB, CGT eta CFDTk
BAIONA b Sortzetik hiru zerbitzu zuzendari nagusi izan ditu Euskal El-

Amazonen «pribilegioa» salatu du Bizik
Baionako Monoprix saltegian den Amazonen autozerbitzu gunea blokeatu zuten momentu batez Biziko zenbait kidek asteazken goizean. Tokiko saltegiek irekitzeko aukera izan arte halako guneak ixteko galdegin dute.
Klima krimenaren eszena idatzirik zuten zintak lotu zituzten banaketarako autozerbitzu gunearen gainean —argazkian—. Amazon, saltegi ttipien hiltzaile eta Amazon, ez hemen, ez nehon zioten pankartak ere agertu zituzten. Halako banaketa gune bat baino gehiago ezarri dituzte azkenaldian Lapurdi kostaldeko herrietan. BIZI

kargoak. 16 hilabetez egon da postu hori bete gabe. Elkargoko CFDT,
LAB eta CGTk agiri bat plazaratu dute hutsunea salatzeko. «Zein dira
arrazoiak? Organigrama akastuna? Agindu politiko argien eskasia?
Barne interakzioak? Etxegarai lehendakariaren borondatea?».

%

Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400
karaktere baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k
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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batura jotzen dugu elkar ulertzeko ez baikara espainolera edo
frantsesera lerratzen. Laguntzen
du, bai idatziz, bai ahoz. Gero,
euskalkien aldetik...; ondarroar
bat eta oñatiar bat ari direlarik
zure taldean beren euskalkian,
bistan da zailtasunak dituzula
ulertzeko, baina usaiarekin ulertzen dituzu; eta fite usatzen da.
Bestearen euskalkia ulertzeko
indarra bi aldeetakoa dea beti?
Denetarik da. Bada jende bat zinez indarra eginen duena. Nihaurrek ez dut esperientzia txarrik
ukan, baina nik uste dut badela
jende bat ez duena ulertu nahi.
Gure taldean bada elkar ulertzeko
dinamika hori.
Zer berezitasunetan segitu nahi
zenituzke ikasketak?
Beharbada, soziolinguistikako
master bat, baina ez dakit zinez
oraino. Ez dut xede finkorik; euskararen erabilera eta horren inguruko gertaera eta aldaera batzuk ikertzeak interesatzen nau.
Nondik deliberatu zenuen Gaztealdian parte hartzea?
Lagun batek erran zidan. Nik,
HITZA
baietz; zortzi egunez euskara hutsean bizitzea... Horrelako desafioetan beti sartzen naiz. Espontaneoki jin zitzaidan nahia.
Gaztealdiko asteburua Urepelen egin duzu?
Bai. Konfinatuak garenez, familiarekin ez dut sorpresa handirik
izan, beti euskaraz ari baikara.
Urepeldar gazteekin euskaraz
b
aritu al zara?
Euskararen egoera nahiko kaskarra da gure belaunaldiko gazteen
Gaztealdian parte hartu du Altzugaraik, Euskal Herriko bederatzi gazte zortzi egunez euskara
artean. Nahiz eta euskara denek
hutsean bizitzeko parioan. Euskal Filologiako gradua egiten ari da, Gasteizko fakultatean.
jakin, ez dugu sekula praktikatzen gure artean. Batzuekin bai,
baina ez kopuru handian. Lizeoeuskal ikasketak egiteko xedetan rrik presentzialean. Klaseak zati- da. Gure esperientziak elkar tru- an berriz hasi ginen batzuk eusIñaki Etxeleku
kara gure artean baliatzen, baina
nintzela, baina lizeoan finkatu da tu dituzte hiru edo lau taldetan, katuz, aski naturalki egiten da.
egia da Urepelen gazte belaunalKolegioa giristino pribatuan egin zinez Euskal Ikasketen egiteko eta pixka bat nahaspilatua da; Euskara erabiliz?
Ilusio handiz jin nintzen honat. dian zaila dela.
jendea ezagutzeko zaila.
zuen, elebidunean; lizeoa, Gara- nahia.
Gasteizera Euskal Herri guzitik Iparraldean buruan sartu zidaten Baikor agertu zara Gaztealdian.
ziko Nafarroako ikastetxe publi- Eta Gasteizera joatearena?
koan, elebidunean. Geroztik uni- Iparraldetik nahi nuen joan, nola- heldu dira gazteak. Zerbait sor- Hegoaldea zela euskararen arnas- Talka bakarra izan nuen, lehen
gune handi bat; ofizialtasunaga- egunetan, medikuarenean ordua
bertsitatera joana da Xalbat Al- bait, beste gauza baten ikusteko. tzen du horrek zuen artean?
tzugarai (Urepele, 2001), Euskal Modulu guziak euskaraz ditugu Gasteiz hiri erdalduna da, nahiz tik, denek bazekitela euskaraz. hartzean, baina, gero, euskararen
Filologia ikastera; lizentzia abiatu Gasteizen, eta Baionako fakulta- euskara geroz eta gehiago entzu- Donostian, beharbada partez egia arnasguneak baizik ez ditut aurdu EHUn, Gasteizko fakultatean. tean ez dituzte irakasgai guziak ten den. Ene ustez, fakultatea he- da, baina, Gasteizen gisako hiri kitu. Sorpresa ederra izan nuen,
supermerkatuan norbaiHan egin du Gaztealdia aste egu- euskaraz. Hemengo egoera ikusi men plantatuz xedea izan zen hitek euskaraz egin baitzinez, eta Urepelen aste hondarrez. eta sentitu nahi nuen; bai euska- ria eta fakultate ingurua euskal- «Urepeleko gazteok, nahiz
dan.
Euskal Filologia eta Gaztealdia; raren aldetik, bai giroaren eta duntzea. Euskal Herri guzitik jin euskara denek jakin, ez dugu
ikasketen aldetik. Eta, berdin, gazte horiek euskaldunak dira sekula praktikatzen. Batzuekin Iparraldean izan balitz?
euskararen hautua argi duzu.
Iparraldean ezagutza goIkasketak ttipitatik elebidunean gazte saretze bat egin Iparraldea- kopuru handian, eta euskaldun- bai, baina ez kopuru handian»
ra joan daazken urteetan,
tze bat ekartzen dio hiriari; eta
egin ditut, eta euskara ama hiz- ren eta Hegoaldearen artean.
gure arteko elkar ezagutza eta sa- nahiko erdaldun batean, lehen baina kasu eman behar dugu erakuntza dut etxetik. Euskal Filolo- Nola joaten zaizu esperientzia?
asteetan bitxi egiten du. Gure ar- bilerarekin. Jende anitzek ez dakigia hautatu dut, sinpleki, euskara Momentuko, biziki ontsa. Zorio- retzea biziki interesgarria da.
gehiago aztertzeko. Hizkuntza, nez, lehen urtea egin ahal izan Saretze hori nola egiten da, kla- tean euskaraz ari gara, baina hor- te euskara, eta goxotasunez joan
tik kanpo mundu erdalduna da, behar da haiengana, ez beldurtzeedozein izan ere, maite dut azter- dugu jendea ezagutzeko gisan. seetatik kanpoko jardueretan?
ko, eta interesa pizteko, jendea astzea; euskara ama hizkuntza du- Haatik, aurten, lehen urtekoak Elkarte munduan egiten da; fa- eta txoke bat bezala eman zidan.
kotan erasokor jartzen baita eusikusten ditut, eta biziki zaila da kultateko euskara taldean ere bai, Euskara batua duzue lotura?
danez, berdin normalagoa da.
Gazterik jin zitzaizun gogo hori? haientzat elkar ezagutzea. Bi aste bertso saioak antolatuz eta beste. Bai, batua jakiteak abantailak kara entzutean. Behar da goxotaKolegiotik banekien historia edo online ditugu, eta aste bat baka- Ikasle mugimenduetan ere egiten ekartzen ditu; elkarte munduan sunez eta lasai-lasai hartu.

«Anitzek ez dakite euskara, eta
goxotasunez joan behar da»
Xalbat Altzugarai Euskal Filologiako ikaslea eta ‘Gaztealdia’ saioko partaidea

