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Kultura
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Udalbiltzak euskal kultura lehen lerroan
ezartzeko abiatu zuen Geuretik Sortuak
xedea. Euskal Herri osoko 36 herritan
egonaldiak eginen dituzte 26 artistak.
Horietako bat Zuberoan ari da lanean.

Sortzaileak
lau haizeetara
Joanes Etxebarria Ligi-Atherei

euretik Sortuak
izeneko xedearekin, Udalbiltzak,
sortzaileak laguntzeaz gain, artistak
eta haien ekoizpenak herrietara
eraman nahi ditu. Joan den maiatzean aurkeztu zituzten deialdiari
ihardetsi eta hautatuak izan ziren
26 artistak —idazle, antzerkilari
eta zinemagileak— eta 36 herriko
etxeak. Hilabete hauetan, hainbat herritan egonaldiak egiten ari
dira sorkuntzak prestatzeko. Urte
hondarrean eta 2022 hastapenean eleberri laburren bilduma, antzerki lanak eta bost film labur
ikusgai izanen dira herrietan.
2019an hasi ziren gogoetan
Udalbitza eta hainbat kultur eragile. Geroztik Udalbiltzako kultura teknikari bilakatu den Lide
Hernando Muñozen erranetan,
ondorio batera heldu ziren abiatzerakoan: «Ikusi zen bai espainiar bai frantziar kulturak hartua
duela gure gizartea, eta horren
ondorioz euskal kultura asko dagoen arren, lehen lerrora iristea
kostatu egiten zaiola». Geuretik
Sortuak egitasmoaren beka deialdiarentzat, beraz, «euskaraz
egindako kultura Euskal Herri
osora zabaltzea eta lehen lerrora
ekartzea» da ardatz nagusia. Be-
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rezitasun batekin, halere, sorkuntza prozesua diruz lagundua
izanen baitzaie, gutitan bezala. 36
herriko etxek parte hartzeko engaiamendua hartu zuten, diru laguntza ziurtatu eta artistei beren
lurretan batzarri egiteko. Trukean, ekoizpenak ere herri bakoitzean aurkeztuak izanen dira.
Sortzaileen zerrenda, Lide Hernandok laburbildu duenez, «heterogeneoa da. Izan esperientzia
aldetik edo ezagun eta ezezagun

Udabiltzako kideak Geuretik Sortuak egitasmoa aurkezten, maiatzaren 20an, Oiartzunen (Gipuzkoa). J. MANTEROLA/FOKU

bi haurren «doluaren bidea» aipatu nahi zuen mitologia eta natura istorioan «nolabait sartuz»,
sorgin batek lagunduko baititu
haurrak dolua egiten. Udalbiltzako arduradunen deliberoari jarraikiz, sorkuntza
Urte hondar eta 2022an
Zuberoan prestatzea
eleberri laburren bilduma,
egokitu zaio. «Hau izan
antzerki lanak eta bost film
da leku aproposena; balaburrak ikusgai izanen dira
da mitologia asko, natuNefer Olaizola gasteiztarra
ra, eta hemengo jendea
Etxebarre, Lexantzü, Ligiere oso aproposa izan
Atherei eta Liginaga herrietan da», idazle gaztearen
egiten ari da egonaldia
arabera.
Egonaldiak sorkuntza
izatetik. Ez da gure helburu baka- prozesuan ukan lezakeen eragirra artista hasiberriei laguntza naz galdeturik, arrapostu zehatza
ematea». Hala, Edorta Jimenez badu Olaizolak: «Hasieran, konedo Itxaro Borda idazle ezagunak takizunean bakarrik pentsatu
bezala hautatua izan da Nefer nuen sorgin bakarra sartzea, baiOlaizola (Gasteiz, 1995) ere; ego- na hemen bada laminen zubia, lanaldia Etxebarre, Lexantzü, Ligi- minen zuloa, herensugearen istoAtherei eta Liginaga herrietan rioa... Azkenean sorgin horri laegiten ari dena.
gundu diote beste izaki mitologiko batzuek. Hori hemen bururatu
Zuberoan, mitologia
zait, hemengoa ikusirik».
Olaizolak deialdiari ihardesteko
Ilustrazioak ere eginen ditu
aurkeztu zuen aitzin proiektuan, Olaizolak eleberrian, baina idazteko du, bereziki, Ligi-Athereiko
herriko aterpetxean egotea eskertzen: «Behar dut bakartasun
handia idazteko. Aterpetxean bakarrik nago, lasaitasun handia
dago, naturaz gainezka dago; orduan horrek asko lagundu dit
nire sormen prozesuan». Herritarrekin ere harremanak estutu
ditu: lur sagar biltzea auzolanean,
Etxebarren film proiekzioa, erakusketa baten estreina... Ahal
duen aldi oroz parte hartzen du
inguruko proposamen desberdinetan. «Jendea ezagutzeko eta
hemengo bizipenak ezagutzeko
da. Hori ere nire ipuinean sartuko

Nefer Olaizola, Athereiko plazan. J.E.

da», dio. Olaizolak beste beka
batzuk bazituen lehendik irabaziak, baina Udalbiltzarena izan da
egonaldi bat egiteko parada eskaini dion lehena; «oso aukera
aberatsa», haren ustez.

Kultura lehen lerroan
Geuretik Sortuak proiektua lehenagotik heldu bazen ere, pandemia garaian garatzeak indartu du,
Hernandok erran duenez, hastapenean ondorioztatu zutena:
«Kulturara bideratutako dirua
lehenbizikoa da baztertzen eta
murrizten. Tamalez, administrazio askok ez du ikusten kulturak
jendearekiko betetzen duen funtzioa; jendeak duen behar hori ez
da ikusten, ez delako hartzen lehen behar bat bezala. Baina, nik
uste dut, pandemiak eragin duen
egoerak argi utzi duela kultura
zein beharrezkoa den».
Sorkuntza fasea bukatzean jinen dena ekoizpenaren hedapena
izanen da, eta Udalbiltzak lehen
bilan bat eginen du orduan, bereziki jakin nahiz herriak eta artis-

tak gustura egon direnetz egonaldiekin. Gero, beste bilan bat eginen dute, Hernandok erran duenez: «Datorren urtean proiektuaren ziklo guztia amaitutakoan baloratuko da sortu den hori zer modukoa izan den; zer eragin ukan
duen herrian, zenbat jende joan
den ikustera eta zer moduzkoak
diren kontatu diren istorioak, idatziz, antzerkiz edo zinez».
Baina egonaldien fasea bukatu
gabea da oraino, idazle gehienek
egina badute ere; ondotik hastekoak dira antzerkigile eta zinemagileenak: besteak beste, Josu Martinezena Baigorrin edo Eñaut Castagnetena Beran eta Lesakan (Mafarroa). Hor ere, harremanak sortzeko mentura, Galdakaon
(Bizkaia) gertatu bezala, Leire
Egañak eginen duen filmarentzat
castingera herritar anitz aurkeztu
omen zirelako.
Beren parte hartzearen truk,
ekoizpen guztien aurkezpena herrian ukaitea izanen da herriko
etxe parte hartzaileen saria, heldu
den urtean zehar.

Hizkuntzalaritza
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Apaepeka hizkera mintzo
dutenak bilatzen ditu Iker-ek
Sekretuzko hizkera euskal buhameei lotu zaie luzaz b Hizkera hori oraino mintzo duten
euskaldunak bilatzen ditu Iker Baionako hizkuntzalaritza zentroak, biltzeko eta aztertzeko
Iñaki Etxeleku Baiona

Zer da apaepeka mintzaira? Euskaldun batzuek baliatu izan duten sekretuzko hizkera bat, besteek ez zezaten konpreni. Printzipioa, alta, sinplea da: solas batean
silaba bakoitzaren ondotik ‘p’
kontsonantea sartuz, eta ondotik
aitzineko bokala kopiatuz egiten
da. Adibidez, begi = be.pe.gi.pi,
eta egun on = e.pe.gu.pun.o.pon
erranez. Iker Baionako hizkuntalaritza zentroko Irantzu Epelde
eta Beñat Oihartzabal hizkuntzalariek apaepeka hizkera aztertu
nahi dute, eta deia zabaldu dute
oraino erabiltzen duten hiztunei,
haien grabatzeko.
Jean Barbier apez eta idazleak
(Donibane Garazi, 1875 - Senpere,
1931) aipatu zuen apaepeka hizkera XX. mendearen hastapenean, Antxitxarburuko buhamiak
izeneko testuan. Anitzek uste izan
dute buhame euskaldunek baliatzen zuten hizkera zela. Bizkitartean, Barbierrek berak bere testuan aitortzen du haurretik etxe
batzuetan jostetarako baliatzen
zen moldea zela. Sekretuzko mintzairen alorrean sartzen da apaepeka eta mundu guzian ezagunak
dira molde bateko edo bestekoak.
Barbierrek Garazi aldeko Donazaharre Antxitxarburukoa aipu du, baina Euskal Herrian beste
leku frankotan erabili dela erran
daiteke. Beñat Oihartzabal ikerlari emerituak aipatu ditu ezagunak
zaizkien lekukotasunak: «Azkuek ere [Resurreccion Maria Azkue, 1864-1951, Bizkaia] gerla aitzinean aipatu zuen Zuberoan
—Ainharben—, eta Hegoaldean ere
erdaraz erabiltzen zela. Literaturako testuetan, Itxaro Bordak nobela batean, eta Jon Casenavek eta
Mattin Larzabalek elkarrekin egin
idazlan batean, hizkera horren
iduriko mintzamoldeak erabili zituzten. Geroztik, Pagolan eta Lekeition [Bizkaia] bildu dira lekukotasunak, eta jakin dugu Zuberoako aldean, Altzaiko alderdian,
egun ere erabiltzen dela». Halako
hiztunen bila dabiltza, beraz Iker
zentrokoak. «Haatik, munta
handia du ikerketan parte hartzeko hizkeraren ‘naturalki’ jakiteak
eta erabiltzeak, haur denboran

edo gaztaroan ikasia eta geroztik
osoki galdu gabe atxikia izanik»,
azaldu du Oihartzabalek.

Aztergaia, azterbide
Euskalaritzaren garapen unibertsitarioak zenbait hamarkada izanagatik, aski berria da, eta ohargarri da sekretuzko mintzairak ez
dituela funski landu orain arte.
Oihartzabalek dioenez, hauek
izaten ahal dira arrazoiak: «alde
batetik, buhameen hizkera bat
zatekeela jakiteak ez duke lagundu. Alabaina, azkenean bazterreko gutiengo gutietsi baten kontua
izanik, eta luzaz euskal ikasketak
berak ere alderdi anitzetarik lan
beharretan, ez da harritzekoa XIX
eta XX. mendeetako euskalaritzaren lehen haitadetan lehentasunezko gaitzat ez edukitzea».
Baina ez da bakarrik Euskal
Herrian hala izan, mundu mailako hizkuntzalaritzan ere franko
berria baita horien azterketa.
«1960 eta 1970eko hamarkadetan, bereziki ugaltzen hasi ziren

haiei buruzko deskripzio lanak.
Gainera, urruneko lurraldeetan
kausiturik orduan, Afrikan,
Asian, Ozeanian, eta horrelako
lehorretan». Gehiago dena, anitzetan, antropologian edota soziolinguistikan aztertu dira, ez
hizkuntzalaritzan; «beharrezko

‘‘
Lekukotasunak Pagolan
eta Lekeition bildu dira,
eta jakin dugu Altzaiko
alderdian egun ere
erabiltzen dela»
Beñat Oihartzabal
Hizkuntzalaria

zen oinarri teorikoa ere eskas
zen», dio Oihartzabalek.
Teoriek aitzina egin dute. Lehen, «gramatika sortzailea, aitzineko hamarkadetako tradizioari
jarraikiz, fonemetan oinarritzen
zen bereziki», erran du Oihartzabalek, «silabei, eta horien barne-

ko osagaiei leku handirik egin
gabe. Sekretuzko hizkera anitz,
hain zuzen, unitate horiek baliaturik itxuratzen baitira, frantsesezko verlan delakoa bezala».
Hain zuzen ere, euskararen egituraren beraren barnatzeko aztergai arras interesgarria da apaepeka. Partikularki, silaben egitura
nolakoa den zulatzeko. «Euskararen fonologian izan dezakeen
interesagatik egiten da ikerketa.
Euskarak hitzen silabetan zatitzeko segitzen dituen arauez, bereziki bokalen artean kontsonante
multzoak izaten direlarik. Nola
zatitzen dugu, ‘hastapen’ hitza?
ha.sta. penala has.ta.pen? Molde
batean ala bertzean eginik, zer
arauri jarraikiz egiten dugu horrela? Nola bateratzen da euskararen fonologia sisteman?».
Ikerketak balioko du hizkera
begiratzeko berantegi izan aitzin.
Bi ikertzaileek «hizkera hori osoki eihartu eta desagertu gabe bildu» nahi lukete, eta ikertu. Helbide elektroniko hau zabaldu

Buhameen pertsonaiak Urdiñarbeko maskaradan, 2019an. Apaepeka hizkera buhameei lotu zaie maiz. ISABELLE MIQUELESTORENA
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dute apaepeka mintzo direnak
haiekin harremanetan jartzeko:
haizpuruaheraitze@yahoo.com.

Euskal kreolera bat
Sekretuzko mintzairen euskal
iturri honek beste ikerketa bat utz
dezake bidean: Jean Barbierrek
aipatzen zituen Aintxitxarburuko euskaldunek XX. mendearen
hatsarre arte mintzo zuten euskara-erromintxela kreolera.
Nolakoa zitekeen aipatu du
Oihartzabalek: «Hiztegia hizkuntza batekoa, kasu honetan
erromintxelezkoa; eta gramatika,
berriz, morfologia funtzionala
bereziki, euskarazkoa. Horregatik, basque-romani deitu izan
dute, hala nola, bestalde, angloromani ere bai baita, baita scandoro-romani ere —norvegierarekin—». Barbierrek, esaldi oso bat
jarri zuen bere testuan kreolera
horren lekuko: «Xaua, goli
keau-zak, mol buterrago ajinen
duk»; gaurko euskarara ekarriz:
«haurra, kanta-zak, arno gehiago ukanen duk». Lexikoa erromintxelezkoa dela ikus daiteke
(goli = kantu; buter = arno), baina
aditz joskera euskarazkoa. «Perpaus laburra da, baina ikusten
ahal dugu aditz laguntzaileak
euskaraz direla: zak, duk, eta ajinen, ‘ukan’ aditzeko aspektu
marka, gure euskaran bezala: en. Konparazioa ere euskarazkoa
bezalakoa da: -ago atzizkia baliatzen da (buterr-ago)».
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Iñaki Etxeleku Baiona

Patxi Iriart eta Miren Artetxe, iazko urrian, Xilaba txapelketan, Senpereko saioan. BOB EDME

Pandemiapeko
bertso txapelketa
Irailaren 18an hasiko da Xilaba bertso txapelketa, eta
azaroaren 13ko finalarekin bukatuko b 24 bertsolarik parte
hartuko dute b Osasun ziurtagiria beharko da saioetarako

Astearte goizean aurkeztu zuen
Bertsularien Lagunak elkarteak
2021eko Xilaba —Zuberoa, Baxenabarre eta Lapurdiko bertsolari
txapelketa—, Baionan. 2020. urtea marraturik agerrarazi du komunikazio euskarrien azalean,
nahigabe eta atsekabez gelditu
behar izan baitzuten txapelketa
iaz, COVID-19aren pandemiaren
ondorioz hartu neurriengatik. 28
bertsolarik hasi bazuten Xilaba
joan den urtean, aurten 24k eman
dute izena. Lau kanporaketa eginen dituzte irailaren 18tik hasiz;
hiru finalerdi; eta finala, azaroaren 13an, Donibane Lohizunen.
Bardozerat eta Makearat lehenbiziko aldiz joanen da Xilaba bedera saiorekin. Aspaldiko partez,
Izpurarat itzuliko da bertsolari
txapelketa bat. Ortzi Idoate Bertsularien Lagunak elkarteko sustapen arduradunak erran duenez, komunzki bertsoa beste leku
batzuetan baino gutiago heltzen
den lekuetara heltzea da asmoa:
«Kostaldetik urrundu gara pixka
bat; saio gehienak Lapurdin izanen dira, baina beti entseatu gara
lurraldetasuna errespetatzen.
Iazko helburua ere bazen ez ginen
lekuetara iristea». Alabaina, Bardozerat eta halako eskualderat joanez, bertsolaritzak aspaldian
hunki ez duen eremura joatea ere
bada. «Jendea ekartzen dugu, orduan leku horietan ere euskal
kultura ematea da helburua».
Pandemia hasiz geroztik, arras
bertso saio guti izan da Ipar Euskal
Herrian, eta Xilaba bidenabar gelditzearekin, iaz, are gutiago. Horregatik dituzte, besteak beste
Bertsoketadeitu dituzten beroketa saioak antolatu eskuin-ezker
udan barna. Xilaban ariko diren
bertsolariek eskertu dutela uste
du Idoatek. «Azken finean, plazarik ez da izan; Xilaban parte hartzen duten bertsolarietan konta
daitezke nortzuek ukan dituzten
plazak. Anitzentzat saio bakarra
izan baldin bada ere, on egin die».

Zer eta nola kanta
Aitor Servier Etxexurik zenbait
saio ukan ditu Xilabaz aparte Ipar
eta Hego Euskal Herrian, baina,
egoera ikusirik, usaian baino
zuhurrago izan da harentzat ere.
«Beste urte batzuetan baino saio
gutixeago egin dut, eta aldi berean garai biziki aldakor eta nahasiak bizi ditugu», aitortu du.
Hain zuzen, pandemia eta haren kudeaketarekin sortu den
giro berezian badoa kantatzera
bertsolaria taula gainera. Erran
nahi lukeenari buruz, bertsolaria
zenbait pentsaketa eginik joatera

akuilatua dela uste du Servierrek.
«Xalbadorrek erraten zuen bere
garaian sekula ez ziotela jarri berak aitzinetik buruan ibili gabeko
gairik. Bertsolariek ez dugu tranparik egiten, eta uste dut gehiengehienek ez dugula bertsorik
ekartzen etxetik prestaturik, eta
egin behar dugu tranpa ez den
gauza bat: hori da nork bere iritzia
sekula baino gehiago lantzea,
gaiei buruz aitzinetik gogoetatzea». Eta pandemiak piztu giroarentzat, berdin. «Garai nahasi

‘‘
Beti entseatu gara
lurraldetasuna
errespetatzen. Iazko
helburua ere bazen ez
ginen lekuetara iristea»
«Beste Xilaba bat
egiteko, lau urte izanen
ditugu, eta gure lana
izanen da bertsolari
horiei lekua ematea»
Ortzi Idoate
Bertsularien Lagunetako sustapenekoa

hauetan norberak xerkatu behar
du zein duen posizionamendua
hainbat gairi buruz: pandemiaren kudeaketa; kulturak duen
tokia gaur egungo gizartean, adibidez. Xilabarekin nork bere sentsibilitate eta partikulartasun hori
plazaratzeko parada polita
dugu».

Prestatzeko parada
Txapelketa bera, hain zuzen, parada ona zaio Servier Azkaineko
bertsolari gazteari bertso lana
ongi apailatzeko: «Xilaba estakuru bat da bertso eskolan biltzeko,
prestaketa ederra egiteko bertso
kideekin». Bi mailatako langintzan ikusten du prestaketa hori.
«Bada norberak etxean egiten
ahal duen lana, eta gero kideekin
elkartzea beti da momentu polita.
Hor trukatzen dira iritziak: ‘Zer
iruditzen zaizu? Doinu honetan
egin behar dut bakarka? Ez?’. Hor
duzu aberasten etxean egindako
lana». Senpereko Larraldean biltzeko usaia du Servierrek txapelketa hurbiltzearekin bertso eskolako multzoarekin.
Kanporaketetarik finalerdietara, eta finalerdietarik finalera
bada zenbait jauzi. Servierrek ez
du baitezpada Euskal Herriko
bertsolari txapelketarako sailkatzeko puntuetan jartzen helburua. «Ez gara futbolariak; ez gara
hasiko partiden aitzinetik gure
asmoei buruz kirola balitz bezala
hitz egiten». Bertsolariek maiz
erraten dutena azpimarratu du:

IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2021eko irailaren 10a

«Jendeak pentsa dezake zurikeria dela, baina txapelketa bat,
hasteko, deus baino gehiago nor
bere buruaren kontrako lehia bat
da. Norbera eta publikoa gustura
gelditzen diren saioak eginez
gero, puntuen bidez neurtzen diren emaitzak ere jiten dira. Saiatuko gara ahal bezain ongi prestatzen, eta gure eskuetan den guzia
eginen dugu».
Nafarroako eta Bizkaiko txapelketekin batera gertatzen da
Xilaba, pandemiak eragin aldaketak direla kausa. Bertsozale
elkartean lurraldeen artean koordinatuz antolatu dituzte saioak,
eta bereziki, finalak; ez daitezen
batean gerta. Ipar Euskal Herritik
jada sailkatuak diren Amets
Arzallus eta Sustrai Colina bertsolariez gain, beste hiru sailkatuko dira Xilaba honetarik heldu
den urtean egitekoa den Euskal
Herriko bertsolari txapelketa
nagusirako.

Txapelketa ez diren plazak
18 urte inguru edota azpiko bertsolari bat edo beste agertu dira
azken urteetan eskolarteko txapelketen karietara. Xilaban kantatzera joatea goizegi zaie batzuei,
eta nahiago lukete trebatu oraino
txapelketaz kanpo. Beste bertso
plaza horien bilatzea elkartearen
betekizunen artean ikusten du
Ortzi Idoatek: «Beste Xilaba bat
egiteko, lau urte izanen ditugu,
eta gure lana izanen da bertsolari
horiei lekua ematea. Bestenaz, ez
du zentzurik jendea erakartzea
Xilabara, gero ezin baditugu plazara ekarri. Plazara ekartzean,
bertsolari moduan handitzeko
parada ematen baitu».
Bertsolari gazte horiei pentsatuz, taldekako Xilabaren errepi-

Astekoa
Bertsolaritza
katzeko asmoa luke, berriz, Bertsularien Lagunak elkarteak hemendik bi urtera. Horientzat ere
pentsatua da Bertsozale Elkarteak
aurten berriz muntatuko duen
Haizea dator saio andana.
Ikus-entzuleak errezibitzen dituzten gertakariei legeak behartu
neurriak jarraituz eginen da Ipar
Euskal Herriko txapelketa hau;
«gogo txarrez» baldin bada ere,
Idoatek aitortu duenez; osasun
ziurtagiria eskatuz, hots. Antolaketaren aldetik buruhauste ttipi

‘‘
Egin behar dugu tranpa
ez den gauza bat: iritzia
sekula baino gehiago
lantzea, gaiei buruz
aitzinetik gogoetatzea»
«Jendeak pentsa dezake
zurikeria dela, baina
txapelketa nor bere
buruaren kontrako lehia
da deus baino gehiago »
Aitor Servier Etxexuri
Bertsolaria

batzuk ekarri dizkiela salatu dute
antolatzaileek. Besteak beste, laguntzaile edo boluntario gehiagoren bila joan beharko dute jendearen harrera bermatzeko. Aldi
honetan, txapelketa bururaino
egiten ahalko duten esperantzarekin.

@

Xilabari buruzko
xehetasunentzat:
https://www.bertsoz
ale.eus/eu/xiberoalapurdi-baxenabarre
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Kanporaketak
Makea

Muskildi

Hiriburu

Gabadi

Herriko gela
Irailaren 18a (17:00)

Posonpesenea
Irailaren 25a (17:00)

La Perle gela
Urriaren 2a (17:00)

Herriko gela
Urriaren 9a (17:00)

Karlos Aizpurua Etxarte
Mizel Mateo
Irati Alcantarilla
Gillen Hiribarren
Oier Urreizti
Johaine Sarraillet

Bittor Thikoipe
Ramuntxo Christy
Xumai Murua Berra
Xan Alkhat
Maddalen Arzallus
Miren Artetxe

Josu Txoperenea Iribarren
Patxi Iriart
Iker Altuna
Aitor Servier Etxexuri
Pettan Prebende
Kerman Diaz

Maddi Ane Txoperena Iribarren
Amets Arzallus
Maddi Sarasua Laskarai
Maindi Murua Berra
Odei Barroso
Egoitz Zelaia

Lanak
• Agurra
• 8ko handian, binaka, hiruna bertso
• 8ko ttipian, binaka, hiruna bertso

• 2 punturi erantzuna
• 10eko ttipian, binaka, hiruna bertso
• Kartzela, bakarka, gaia emanda bina bertso, gehienez 10eko handian
• Agurra

Finalerdiak
Maule-Lextarre

Bardoze

Izpura

Maule Baitha
Urriaren 16a (17:00)

Ezker Pareta
Urriaren 23a (17:00)

Fauxtin Bentaberri gela
Urriaren 30a (17:00)

Epaile taldea
Lanak
• Agurra
• 8ko handian, binaka, hiruna bertso
• 8ko ttipian, binaka, hiruna bertso

• 10eko ttipian, binaka, hiruna bertso
• Kartzela, bakarka, 2 punturi erantzun
eta gaia emanda 2 bertso
• Agurra

Finala

Zuhaitz Olazabal
Ainhoa Sarasua
Abel Zabala
Eneko Bidegain
Maialen Berra
Lur Renteria
Iban Thikoipe

Donibane Lohizune
Jai Alai
Azaroaren 13a (17:00)

Lanak
• Agurra
• 8ko handian, binaka, hiruna bertso
• 8ko ttipian, binaka, hiruna bertso
• Bakarka, 3 punturi erantzun
• 10eko ttipian, binaka, hiruna bertso
• Kartzela, bakarka, gaia emanda,
hiruna bertso
ITURRIA: BERTSULARIEN LAGUNAK ELKARTEA

Gai egileen taldea

• Buruz burukoa
• 6ko motzean, binaka, hiruna bertso
• 8ko ttipian, binaka, hiruna bertso
• Kartzela, gaia emanda, hiruna bertso
• Agurra

Antton Lannes
Joana Itzaina
Amaia Castorene
Aritz Bidegain
Amaiur Lujanbio
Lierni Elortza
Pantxika Solorzano
Xabi Elgar
Oihana Larrandaburu

Iritzia
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HEMEROTEKA

Bordaxuriren
penak eta
bertsoak
Joseba Aurkenerena
‘Zuzeu.eus’ (2021-9-5)
bbb Kantatzera nihazu alegera

gabe, / ez baitut probetxurik trixtaturik ere; / nehun ebatsi gade, gizonik hil gabe, / sekulakotz galerak
enetako dire. // -Mila zortzi ehun ta
hamabortzgarrena / ni Hazparnen
preso hartu nindutena; / Plumaigaineko premu orok dakitena, / galeretan higatu beharko naizena.
Honela aurkeztu zigun bere burua Martin Larralde Iturbide Bordaxuri deituak Galerianoaren kantua
izeneko lehen bi bertsoetan. Hazpandarra, Plumaigaineko premua
zena, deus ebatsi gabe, nehor hil
gabe eta sekulako galeretara kondenatua izan zena. Baina zer gertatu zitzaion Martin Larralderi egoera triste horretara iristeko?.
Martin Larralde Hazparnen, Elizaberri auzategiko Plumaienea
(edo Plumaigainea) izeneko baserrian sortu zen 1782ko urtarrilaren
7an. Aita Gilen Larralde zuen eta
ama Marie Iturbide. Aita Bordaxuria baserriko semea zen eta ezkondua zen Plumaienera, emaztearen
baserrira. Bordaxuri izengoitiaz
ezagutzen zuten eta semea ere
ezizen horrekin iritsi zaigu. Hiru
seme-alaben artean, Martin zen
premua, eta bizibidez zapatagina
izan zen. Bertsotan aritzen omen

%

zen, bere historia kontatuz aipatu
bertso horiez gain Andereno bat
ikusi nuen igande goizno batez izenekoak ere ezagutzen baitizkiogu.
Gaia ikusirik, bere tragedia gertatu
aitzinekoak direla dirudi.
Martin Larralderen ama 1809an
hil zen eta orduan Martinek aitari
ama zenaren baserriaren zati bat
eskatu zion. Aitak ez zion inolaz
ere onartu, eta orduz geroztik biziki harreman txarra izan zuen semearekin. 1815eko ekainaren 27an,
Gilenek baimena eman zion Kaselarenbordako Jean Ospitali Plumaieneko lurretan belarrak bildu
eta jaso zitzan. Azken hau lan horretan ari zela, baten batek tiro bat
eman zion bizkarrean eta bertan
hil zuen. Berehala zabaldu zen gertatutakoaren berria eta urte bereko uztailaren 4an jendarmeek
Martin erruduntzat hartu eta Baionara eraman zuten preso. Azaroaren 28an Pauen epaitu zuten eta
galeretara kondenatu zuten bizitza
osorako. Epaiketan zazpi epaile
agertu ziren deliberoaren alde eta
bost, berriz, aurka. Epaiketan hainbat lekuko izan ziren, den-denak
euskaldunak, frantsesez tutik ere
ez zekitenak, eta zuberotar batek
itzultzaile lanak egin behar izan zituen baita frantsesezko agiri guztiak idatzi ere. 1816ko agorrilaren
5ean, Rochefort hiriko galeretara
eraman zuten, hogeita hamabost
urte zituela, eta lan behartu horietan ari izan zen, 1821eko abenduaren 19an, Rocheforteko itsasgizonen eritegian hil zen arte. Zendu
zelarik berrogei urte zituen.
Pauen preso zegoela Galerianoaren kantuak izeneko bertso sorta

Piarres Larzabal, Bordaxuri antzerkia idatzi zuen idazlea. HITZA

idatzi zuen gertatu zitzaiona kontatuz eta aitaren aurkako erra azalduz. Osora hamaika bertso.
Martinek, bertso autobiografiko
hauetan bere errugabetasuna aldarrikatu zuen, eta, halaber, modu
bortitz batez, senideekiko erresumina zigun agertu.
Iduriz, lehen erran bezala, bertsoak Pauen preso zegoela idatzi
zituen, eta Hazparne herrira zituen
igorri herritarrek kanta zitzaten.
Hazpandar ainitzen ustez, Martin
errugabea zen, ongi prestaturiko
maltzurkeria baten biktima, eta

Martinen bertsoak, behin eta berriz, kantatu izan zituzten. Gaur
egun, oraino, Elizaberri auzotegian ainitzetan entzun daitezke.
Bertso hauek ahoz aho zabaldu ziren Jose Mendiaga bertsolariak
Eskualdun kantuak izeneko bilduman, Txilen, 1900. urtean bildu eta
plazaratu zituen arte. Ikus dezagun
nola kontatu zigun hori dena Martin Larraldek azken bi bertsoetan:
Kantu hauk eman ditut Paubeko
hirian, / burdinez kargaturik, oi presondegian; / bai eta kopiatu denbora berian, / orok kanta ditzaten

Hazparne herrian. // Hok eman
izan ditut, ez xangrinatzeko; / ahaide, adixkidek, kuraie hartzeko, / eta
partikulazki, aita zuretako, / kantu
hok aditzean, semiaz oroitzeko.
Martin Larralderen nahigabeak
oihartzun handia izan zuen lapurtarren artean eta gure literaturan
ere maiz azaldu zaigu. Piarres Larzabal azkaindarrak antzezlan bat
eskaini zion, errealitatea eta fikzioa nahasiz, eta XX. mendeko
1960. hamarkadan hainbat herritan jokatu zuten. Amaieran, honela
jarri zuen Bordaxuri aitaren ahoan:
A!, malurusa ni, ene bizia ez dezaket uka… ez, ez… Bordaxuri ez daiteke umilia… Umiliatzea, itxurarik
gabeko gizon bilakatzea litake…
Nahiago dut hil, bizien artean hil
bat bezala bizi baino… Eta zer? Ni
hobendun… Baditut nik ere ene
arrazoinak… Hilak, hil tonbak idek
zaitezte. Hilak, mintza zaitezte. Bainan zer ikusten dut? Ala burua galtzen ari niz? Ha ene burua… Zer da
eni luzatua dagon eskeleta hori?…
Hortik, hortik, tonbatik… Ha!!!…
Pantxoa eta Peiok Martin Larralderen bertsoak Euskal Herri osora
zabaldu zituzten 1975ean, lehen
diskoan plazaratu zituztenean. Joseba Sarrionandiak 1985etik
1995era egin olerkiak Hnuy illa
nyha majah yahoo izen bereziko liburuan plazaratu zituen 1995ean
Elkar argitaletxearen bidez, eta
bertan Martin Larralde izeneko
olerkia plazaratu zuen. Ruper Ordorikak, geroago, musikatu eta
Dabilen harria izeneko diskoan
plazaratu zuen 1998an. Orduz geroztik hor dabil denon belarri-gogoetan.

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

E U S K A L

E L K A R G O A

Ipar Euskal Herriko garraio publikoek
gaitzeko punpa egin dute aitzinera
Zure garraio moldeak aldizka itzazu

Zure garraio moldeak aldizka itzazu, Txik Txak Bizikleta, Autobusa,
Ontzia, Car-Express-a, Tram’bus-a ezagut itzazu…
Orduan, autoa garajean uzteko prest?

txiktxak.fr
communaute-paysbasque.fr

inoxia.com // crédit : Direction de la communication illustration Atelier Bilto Ortèga - Juillet 2021 //
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Sara b Herriko bestak

Joseba Tapiak joko du Saran, igandean
Joseba Tapiak —irudian, 2013an, Ondarroan (Bizkaia)— joko du Sarako besten karietara igande arrastiriko
aperitifaren tenorean, 19:00etarik goiti, Keinuren gibelean. Lehenago, Sarako Olhain ikastolak taloak eginen
ditu toki berean. 16:30ean, herriko plazan zigante eta joaldunen ibilaldia eginen dute, eta Ahate jokoa. Ondotik,
herri kirolak. 10:30ean, luzeko partida jokatuko dute Luzean eta Hardoi taldeek, errebotean. Gaualdia Dj Jotatxok bukatuko du Keinuren gibelean, 22:30etarik goiti. Osasun ziurtagiria eskatuko dute. ANDONI CANELLADA / FOKU

MUSIKA
HENDAIA Rapatean emanaldia:

DJ bat, Odei Barroso eta bertsolari
raperoak.
b Gaur, 18:00etan, Enbata
gaztetxean.
HENDAIA Xerula Radikataren

deep house DJ sesioa.
b Gaur, 22:30ean, Borderline
fabrikan.

markaren ate idekitzeen karietara:
Aguxtin Alkhat eta Xiberoots. Sartzea, 12 euro.
b Bihar, 20:30tik goiti,
Bordaxurian.

Bihar:
11:00. On daiziela.
12:30. Berrisaila.
13:00. Punttuka.
18:00. Kultur solas.
Etzi:
15:00. Errugbia zuzenean:
Nafarroa-Peirahorada.

Kukai konpainiaren
Gauekoak.
b Bihar, 19:00etan, Kasinoko
antzokian.
Mallandin Ballet Biarritzen Le
Sacre du printemps eta l’Oiseau de
feu.
b Bihar, 21:00etan, geltoki
zaharrean.

Epher, Eider Ballina eta Anne Baskaranek egin Mai da bai dokumentala.
b Gaur, 18:00etan, Dukontenia
gelan.

kontzertuak: Rakatapunk; La Topadora; Dj Tirri and Terry.
b Bihar, 20:00etan,
herriko plazan.

tua. Gauean, Dj Jotatxo.

ma.
b Bihar, 20:30ean,
Getarienean.

BESTELAKOAK
BIARRITZ Oldarra abesbatza.
b Irailaren 15ean, asteazkenean,

BIARRITZ Gonzalo Etxebarriaren

21:00etan, Santa Eugenia elizan.
HAZPARNE Elgarrekin

margo erakusketa.
b Irailaren 30a arte, arte galerian,
Pellot karrikako 8.ean.

abesbatza.
b Bihar, 21:00etan, elizan.

HAZPARNE Ttatola gaztetxeak

DANTZA
ANTZERKIA
Danse dantza jaialdiaren karietara:
Balkis Moutashar konpainiaren De
tete en cape.
b Bihar, 11:00etan, Coliseen.
Node konpainiaren
Transito.
b Bihar, 15:00etan, Bellevue
plazan.

GETARIA Lara Izagirreren Nora fil-

ABESBATZAK

BIARRITZ Le Temps d’Aimer la
SARA Herriko besten karietara,

SARA Joseba Tapiaren kontzerIZPURA Irulegiko arnoaren sor-

b Igandean, 19:00etarik goiti,
Keinuren gibelean.

Pilota. Eliteko gazte xare txapelketa iragan da agorrilaren 19tik
irailaren 4ra Urruñako Ithurbidea
trinketean. 18-21 urte arteko hemezortzi gaztek parte hartu dute
lehiaketa huntan. Ikusgai.
Erreportajeak. Etxe Gazna koopetariba; artzain bat Baiguran.

HENDAIA Artedrama konpainia-

ren Atzerrian lurra garratz.
b Gaur, 21:00etan, Mendi Zolan
gelan.

ZINEMA
DONIBANE LOHIZUNE Imanol

okupazioaren sostenguz antolatu
poteo alaitua ostatuetan. Biharamunean, auzolanera deitu du.
b Gaur, 19:00etarik goiti,
ostatuetan. .

@
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Juana Jauregi eta Aines Akozeberri, asteazkenean, Larrainen. J. E.

«Badakigu problema politikoa
dela; ez da pedagogikoa»
Juana Jauregi eta Aines Akozeberri b Larraineko eskolako burasoak
Ortzaize, Idauze-Mendi eta Aiherrako eskolei murgiltze eredua plantan ezartzea onartu zitzaien,
eta Larraineri, ukatu. Sartzea euskaraz egin dute, halere, erretretan diren irakasleak jinaraziz.
Joanes Etxebarria Larraine

Abuztuaren 30ean ohar bidez jakinarazi zuen Akademia Ikuskariak ea eskaera egin zuten eskoletan zein ama eskoletan baiezkoa
ematen zuen murgiltze eredua
plantan ezartzeko. Departamenduko Hezkuntza Nazionaleko
kontseilua astelehenean bildu
zen, eta Larrainerentzat ezezkoa
berretsi zen. Halere, gurasoek ez
dute borroka hori utziko, Juana
Jauregi (Muskildi, 1989) eta Aines
Akozeberri (Larraine, 1983) ordezkariek diotenez.
Nola bizi izan duzue eskola sartze berezi hau?
AINES AKOZEBERRI: Ama gisa
erranen nuke ez dakidala sartze
«normal» bat bizi izan dudanez
Larraineko eskolan... Buraso ordezkari gisa aski pisu izan da, bilkura anitz egin baitugu, mugi-

mendu bat bazen. Halere, lantalde bat sortu dugu beste eskolekin.
Ontsa lan egin dugu Ikas-Bi eta
Biga Bai elkarteekin.
JUANA JAUREGI: Bai, behar ere
hor zirela, hori segur. Nik bigarren sartzea nuen, Ainesek bezala
bizi dut, eta estres habororekin.
Galdetu zuten beste eskolentzat murgiltze eredua onartua
izan da (Ortzaize, Idauze-Mendi
eta Aiherraren kasuan), baina
zuen eskolan ez.
AKOZEBERRI: Ez da hala, ez dugu
arraposturik. Astelehenean iritzi
bat eman da, zenbait hautetsik aipatu dute hemengo kasua, baina
ez zen gaien zerrendan, eta ez da
bozkarik izan. Aldi oroz hala da:
Paueko ikuskariaren argumentuak besteetarik jakiten ditugu,
baina guk ez dugu arraposturik.
JAUREGI: Aipatu dute, baina guk
ez dakigu deus, hautetsiek deus...

Guk ere berria irratietan entzun
dugu.
Arrapostuaren aiduru egon partez, deliberatu duzue murgiltze
eredua plantan ezartzea, erretretan diren irakasleekin.

JAUREGI: Herritarrak hor izan di-

ra beti.
AKOZEBERRI: Herritarrak kostu-

matuak dira herriko eskola defendatzen, eta gurasoen proiektua hori bada, segitzen dute. Eta
oraino, atzeman dute
gure okupazioa triste
«Uste dut hori dela gure
zela! Prest ziren gelara
indarra; beti erraten dute ez
dela posible, eta oraino haboro sartzeko.
Larraineko hauteskunelkarretaratzen gara»
deetan beti bi zerrenda
«Aldi oroz hala da: Paueko
aurkezten dira. Eskolaikuskariaren argumentuak
rekin ez da zatiketarik?
besteetarik jakiten ditugu,
AKOZEBERRI: Ez, eskobaina guk ez dugu arraposturik» laren inguruan egiazki
beti bat izan gara, eta uste
AKOZEBERRI: Baionako manifes- dut hori atxikiko dugula.
taziotik landa bildu ginen [maia- Kanpotik ikusirik, Larraine herri
tzaren 29an], eta zerbait asmatu euskalduna da, beste guti bezabehar zelako hori prestatu ge- la. Hain beharrezkoa da eskola
nuen beste eskolekin.
euskaraz izatea?
Sostengua nolakoa izan da he- AKOZEBERRI: Gure eskolan ez du
rrian berean?
hain aspaldi elebiduna badela,

zortzi bat urte. Ez dugu nahi galdu
orain arte begiratu duguna, eta,
halere, sentitzen dugu ahultzen
dela orotan bezala. Ikusten dugu
guk euskara nola ematen dugun,
gure aita-amek nola ematen duten, eta aitañi eta amañiek ere, sordeiago. Nolabait behar dugu hori
sostengatu, eta eskola ere behar
da. Bestalde, ene gazte denboran
harreman anitz ukan dugu beste
aldekoekin [nafarrekin], zuberotarrekin bezainbeste, eta atzematen dut ontsa dela batua entzun
dezaten, belarria egin behar baita.
Bestela, elkar entelegatzeko ez da
hain aisa. Nik entelegatzen dut,
baina ez naiz sekula ausartu batuaz arrapostu bat ematen.
JAUREGI: Enetako beste zerbait
da. Ni tipi nintzelarik beti euskaraz ari nintzen, gero eskolara joan
nintzen, eta euskara galdu nuen.
Orduan, ez dut hori nahi ene haurrendako. Ikastolak behean dira,
hemen ere bada eskola herrian
berean, eta hori inportantea da.
AKOZEBERRI: Egia da ez dugula
erran, baina Larraineko kasik familia orotan bada bat beste herrietarik jina eta horrek ere egiten
du pusatzen duela murgiltzea
galdegiteko.
Behar baita kanpoko jendea?
AKOZEBERRI: Ez, baina begiak
zabalarazteko bai. Laguna Biriatukoa dut, tipi zelarik mintzatzen
zuen, eta ez du haboro mintzatu;
han, harendako ahal zara bizitzen
hola. Hemen atzematen du beti
badela euskaraz galdera bat edo...
Beti erraten da bortuko herria
dela Larraine. Eskola klase bakarrekoa da, tipia beraz. Murgiltze eredua galdetzean, pentsatzen zenuten zuentzat zailago
izanen zela besteentzat baino?
AKOZEBERRI.: Bai, bagenekien,
beti gaitzago da! Uste dut hori dela
gure indarra; beti erraten dute ez
dela posible, eta oraino haboro elkarretaratzen gara. Etxaldeak bizirik nahi ditugu, eta bizitzeko behar dugu eskola hemen.
Sartze hau den bezalakoa izanik, prest zarete berdin borrokatzeko murgiltzea ukan arte?
AKOZEBERRI: Ez dakigu nola, baina borrokatzeko segur. Badakigu
hor ere beharko dugula zerbait berri asmatu. Eginen dugu zerbait; ez
dugu hola utziko, segur!
JAUREGI: Lehenik beharko dugu
arrapostu ofiziala ukan.
Hautetsiekin esperantzarik?
AKOZEBERRI: Badakigu problema politikoa dela; ez da pedagogikoa, baina ez dakigu nork zer egiten ahal duen. Badugu, halere,
sostengua Euskal Herri osotik, eta
plazer egiten du.

