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Iñaki Etxeleku Biarritz

Hamar urte ditu Mintzalasai egi-
tasmoak. Hamar urte hauetan ari
da Baiona, Angelu eta Biarritzeko
(BAB) hirigunean euskarazko es-
kaintza zabaltzeko ahaleginetan
eta euskal elkarteen saretzen. Hel-
du den astelehenean hasiko da,
igandera arte, egunero, euskaraz-
ko jardun mota orotarik eta anda-
na proposatuz, Uste baino gehia-
go girelako!ohiko leloarekin.
Ipar Euskal Herriko biztanleria-

ren %40 bizi den eremuan 9.000
bat euskaldun kontatzen dituzte
(BAB eremuko %7,7), eta 6.800
ulertzen dutenak (%5,8). Biztanle-
ria emendatu da azkar hamar
urtez, Frantziatik jin etorkin

erdaldunak izanez nagusiki. Aste
oso batez euskaraz diren eskain-
tzak ezagutaraztea du xede Min-
tzalasaik, baita euskal elkarteak
saretzea ere. «Euskaldunak sare-
tzea uste dut lortu dugula», erran
du Mintzalasaiko antolatzaile
Uhaina Azpeitiak. «Euskal elkar-
te guziak kasik Mintzalasairen
kide dira». Mintzalasaik denbo-
ran jardun moderno eta ludikoak
euskaraz proposatzea lortzen
dutela uste du. «Urtean zehar
eskaintza gehiago bada: antzerkia
sortu da, Atabalek musika klaseak
proposatzen ditu euskaraz; surf
klaseak ere badira», eta abar. 
Euskarazko gertakarien biltoki

bilakatu da Mintzalasai, bereziki
bere Internet atariari esker. «Ur-

teekin ohartu gara festibala bihur-
tu zela izozmendiaren punta bat
eta jendea hunkitzeko aitzakia
ona. Tresna hori erabili nahi izan
dugu beste proiektu batzuk sor-
tzeko», azaldu du Eneko Gorri
euskara teknikari eta Mintzalasai-

ren sortzaileak. Baiona, Angelu eta
Biarritzeko euskaltegiei tailer lu-
dikoak proposatuz edo, halaber,
eremuko ikastetxe elebidunei.
Laster ohartu ziren jaialditik landa
behar zela tresna bat; «urtean ze-
har euskaraz bizitzeko gogo hori
elikatu behar zela, nolazpait», Go-
rrik dioenez. Webgunea tresna
egokia izan da. «Webgune horrek
badu eguneroko bizi ikaragarria». 

Trinkotzearen munta

Lan anitz egin du Mintzalasaik na-
gusiki erdalduna den hirigune ho-
rretan euskarazko eskaintza za-
baltzeko eta haren aukeren berri
emateko. Bizkitartean, euskarari
bizi eta indar emateko, euskal-
dungo barreiatuari ere baliatzeko
paradak eta bermeak eman behar
zaizkiola ohartu da. Erdaldunari
etengabe luzatzeko eginahaletan
ez beti higatzeko. Gorri: «Momen-

tu batzuetan anplifikatu behar da;
jendeari erakutsi behar diogu hor
garela, errealitate bat garela basa-
mortu linguistiko horretan eta
euskara etorkizuneko hizkuntza
bat dela hiri eremu erdaldun ho-
rretan». Baina, aldi berean, eus-

kaldungoa trinkotzeko
bideak jorratuz. «Ezin
dugu guk bakarrik ireki-
tze ariketa hori egin.
Trinkotu behar dugu hiz-
tun komunitate gisa.

Nahi badiegu erakutsi erdaldunei
gure hizkuntza bizia dela, molde-
rik hoberena da euskaraz aritzea
eta eustea».
Funtsean, Mintzalasaiko igande

honetako besta nagusiaren egu-
narekin ohartu zitzaizkion antola-
tzaileak arazo horri. «Ohartu gi-
nen, beste askok bezala, euskara-
ren aldeko besta bat egiten
genuela frantsesez. Problemati-
koa zen guretzat. Hortik sortu ge-
nuen besta kita euskaraz». Besta-
lariak laguntzaileak bezala gutien
bat bederen euskaraz ari zitezen.
«Erdal eremuetan ontsa ibiltzen
da». 
Asteko jardunen eskaintzan be-

harraren sortze hori landu dute
azken urteetan, «frustrazio sano-
ak lantzeko». Zigor zizelkariare-
kin egin izan duten bisita gidatu
baten adibidea kontatu du Azpei-
tiak. «Euskaraz azaltzen zuen

dena, irringarria zen, eta bukae-
ran hitz batez laburbiltzen zuen
frantsesez. Iduritu zitzaigun ideia
ona zela euskarara ekartzeko».
Haren hitzetan, ulertu nahia piztu
zien erdaldunei. 
Molde berean joan ziren duela bi

urte ireki berri zen escape game

edo ihesaldi joko gela bateko ardu-
radunengana. Jokolariei eman
aginduak euskaratzea proposatu
zieten, eta haiek onartu. Berdin
egin dute aurten Angeluko pole
dance eskola batekin, Mintzalasai-
ren astelehenarekin pole dance
ikasteko saio bat eskainiko baitu
euskaraz. «Eskola horrek badu
irakasle euskaldun bat prest dena
urte osoan egiteko. Ideia litzateke
iraileko erakustaldi horri esker ire-
kitzea pole dance saio bat euska-
raz», dio Gorrik. Euskara ez den le-
kuetara heldu nahi dute. 
Ohartu dira, halaber, elkarte

batek edo bestek bilatu dutela eus-
karazko eskaintza baten ukaitea
Mintzalasain ezin izan zutelako
horra arte deus eskaini. 
Ez du kentzen etenik ez duen

lana dela euskarazko eskaintza
horren jakinaraztea. Ohakoa
haurtzaindegia eta Uda Lekuren
bilgunea adierazgarriak zaizkio
Gorriri. Aspaldikoak dira, baina
beti behar da jakinarazi hor direla.
«Familiak bizpahiru urte guziz al-
datzen dira. Gaur egun euskaraz-
ko zirkuitu bat bada Miarritzen —
proportzioan, beharbada, Baio-
nan baino gehiago—, baina
zirkuitu hori beti agerian eman
behar dugu; zeren eta jendeak, ba-
tzuetan, kasualitatez deskubri-
tzen du Uda Leku bat badela».

Ondoko urteak

Hamar urte ditu Mintzalasaik.
Egoera soziolinguistikoa ez da bai-
tezpada hobetu, baina esperantza
batekin aipatu du geroa Azpeitiak:
«Espero dut Mintzalasairen lehen
edizioa ezagutu zuten gazteak las-
ter sartuko direla elkartean eta
ideia berriak proposatuko dituzte-
la». Beste esperantza da, olde be-
rean, Angeluko eta Baionako eus-
kal elkarteek gehiago parte har-
tzea dinamikan.

Hamar urteko eginahala
10. urteurrena ospatuko du Mintzalasaik, BABeko euskararen aldeko asteak b Irailaren
20tik 26ra iraganen da aurtengoa b Euskarazko eskaintza zabaltzea du betiko xedea

Iazko Surfa familian euskaraz ikastaroa, irailaren 23an, Biarritzen. MINTZALASAI

Euskal elkarteen saretzea 

eta euskarazko eskaintzen

biltokia izatea lortu du

Mintzalasaik hamar urtez
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10 URTE, ZENBAKITAN  

Hamar urteko datuak atera ditu

Mintzalasai elkarteak.

80. Elkartekide.

250. Artista.

550. Jardun.

700. Laguntzaile.

37.000. Parte hartzaile.

185.000. Webguneko bisitari.

Egitarau osoa:

Mintzalasai.eus
@



Iñaki Etxeleku Baiona

Lehen aldikoz, Hendaiako AZA

Atxikitze Zentro Administratibo-

ko berri zabaltzen duen aldizka-

ria plazaratu du Cimade elkarte-

ak, uztailean. AZAn giltzapeturik

dauden jendeen lekukotasunak

zabaldu eta gizartean migrazioei

buruz diren uste eta ezagutza es-

kasak hautsi nahi ditu gisa horre-

tan Cimadeko Ipar Euskal Herri-

ko taldeak.

CRA’moisideitu dute aldizka-

ria egileek, atxikitze zentroan

gertatzen denak elkartekideak

sutan jartzen dituela, haserretzen

dituela irudikatzeko. «Gorri ko-

lorea jarri dugu, haserrearen ko-

lorea baita», erran du Maite Etxe-

berrik, Cimadeko langileak Hen-

daiako AZAn. «Ideia zen atxikitze

zentroan pasatzen denari buruz

dugun haserrea pasaraztea. Ber

momentuan Cimadeko koloreak

dira, beti erabiltzen baititugu go-

rria eta beltza». 

Beste lankide batekin, atxikiak

direnen eskubideen bermatzeko

jarraipena eramaten du Etxebe-

rrik, elkarteko boluntario

batzuek lagundurik. Preso dire-

nen lekukotasunak biltzen dituz-

te lan hori dela medio, eta ahal

bezainbat zabaldu nahi dituzte

ibilbide kontakizun horiek.

CRA’moisiren 1. zenbakian, kon-

parazione, Hego Afrikan duela 64

urte sortu zen M. B.-ren historia

eta Hego Afrikakoa ekarri dituz-

te. 

Lekukotasunez gain, atxikitze

zentroaren errealitateaz oharta-

razi nahi izan dute Cimadekoek.

«Ohartu gara Iparraldean jende

gutik dakiela atxikitze zentro hori

badela. Gainera, zentro hitza

tranpa da. Ez da zentro bat, pre-

sondegi bat da, eta nahi genuen

presondegi horren egoera ezagu-

tarazi», azaldu du Cimade elkar-

teko langile Etxeberrik. 

Gehiago dena, gizartean zabal-

duak diren aurreiritziei buru 

egin nahi diete. Aurreiritziak/

Sentsibilizazioa atala badauka

aldizkariak, «entzuten diren

aurreiritziak gainditzeko eta

beste iritzi batzuk entzunarazte-

ko. Gizartean migrazioaz hitz egi-

ten da, baina, gehienetan, ezta-

baida faltsuetan».

Eskutik eskura ibiltzeko
Kazeta ttipia paperez argitaratzea

erabaki dute Cimade elkarteko

kideek, eta gune publikoetan

uztea, nornahiren eskura. «Has-

tapenean, pentsatu genuen berri-

paper elektronikoz egitea, baina

ohartu gara denek baditugula

mila e-mail eta ez ditugula ira-

kurtzen. Nahi genuen objektu bat

eskutik eskura zabaldu daitekee-

na, batak besteari ematen ahal

diona».

CRA’moisi kazetaren lehen

zenbakia frantses hutsean atera

dute, baina ondokoetan euskara

eta gaztelera ere sartuko dituzte

eginahala heda dadin informa-

zioa. 

Nola eskura
Interesatuak diren gune publiko-

ek aldizkaria eska dezakete beren

egoitzan eskuragarri jartzeko.

Helbide elektroniko honen bidez

jar daitezke harremanetan Cima-

deko egileekin: bayonne@laci-

made.org. CRA’moisi leku haue-

tan aurki daiteke: Baionan

Kalostrape ostatuan, Kontrapas

bigarren eskuko liburu dendan

eta Cimaden egoitzan; Urruñan

Itsas Mendi zineman; eta Hen-

daian Borderline fabrikan.

Cimadek ‘CRA’moisi’ kazeta sortu
du, atxikitze zentroko berri emateko
Hendaiako atxikitze zentroko errealitatea agerian eman nahi du elkarteak, aldizkari baten bidez

Muga arrazistarik ez lelopean, manifestazioa egin zen Hendaiako atxikitze zentroaren aitzinean, apirilean. BOB EDME

Hendaiako AZAn
kalapita bortitza
izan da asteburuan 

R
Borroka bortitz bat gerta-

tu zen joan den astebu-

ruan Hendaiako atxikitze zen-

troan. Geroztik, bertan giltzape-

turik ziren migrante batzuk Ok-

zitania Tolosako atxikitze zen-

trora igorri dituzte, eta beste

batzuk, Bordelekora (Okzita-

nia). 

Iragar zitekeen tentsio mo-

mentu bat izan dela azaldu du

Maite Etxeberrik, partikularki

2019ko asilo lege berriak atxiki-

tze zentroetako epea luzatu bai-

tzuen. «Itxialdiaren iraupena za-

baldu zuten, eta orain hiru hila-

beteraino joan daiteke; lehen,

45 egun ziren». Gehienetan, bi

hilabetez atxikiak dira Hen-

daian, eta luzatze horrek eragin

handia izan duela dio. Horri gehi

pandemiagatik herrialde ani-

tzek beren mugak hetsi dituzte-

la. «Jendea zentroan da, itxoiten

du jakitea kanporatuko dute-

netz, eta, herrialde batzuetara

ezinezkoa denez, pasatzen ditu

bi hilabete itxoiten; horrek ego-

era zailtzen du».

Funtsean, atxikitze zentro dei-

tura ez zaio egokia Cimade el-

karteari, errealki presondegira-

tze bat baitzaio sartuak dire-

nentzat: «Atxikitze zentro bat

presondegi bat da, baina ez

presondegietako baldintze-

kin». Giltzapean eta zer bilaka-

tuko diren jakin gabe, atxikien

baitan herstura handiak pizten

dituela esplikatu du Etxeberrik.

«Ez dakite hemen atxikiak iza-

nen direnetz, eta bere herrialde-

an zer bilakatuko diren. Batzuek

badituzte lagunak, familiak he-

men, eta badakite dena galdu-

ko dutela». Ezinegonak sortzen

ditu, eta, ondorioz, tentsioak,

Cimaden arabera. Ez bakarrik

Hendaian: beste atxikitze zen-

troetan gauza bera gertatzen

baita. «Horrelako egoerak bi-

derkatzen dira». 

Bizkitartean, Hendaian atxiki-

tze epea argiki luzatu da urte bat

barne. Duela bi urte, batez beste,

hamabost eguneko egonaldiak

ziren. Iaz, 25 egunetarat helduak

ziren jada. «Adibidez, Bordeleko

zentroan, bederatzi egunekoak

dira, batez beste. Han, auzitegie-

tan, pertsonaren herrialdeko mu-

gak hetsiak direnean, libratzen

dituztelako. Hemen, ez». Adibide

argigarriena aljeriar jatorriko jen-

deena da. Aljeriak bere mugak

hetsi ditu COVID-19a dela kausa,

hastetik. «Prefeturek segitzen

dute hango jendea preso sar-

tzen, eta, azkenean, bi hilabete

pasatzen dituzte deusendako». 

Iragan asteburuan gertatuak,

haatik, ez du gauza handirik al-

datu kudeaketan, sei etorkin be-

rri sarrarazi baitituzte astelehe-

netik beretik Hendaiako zentro-

an.

«Ez da zentro bat,
presondegi bat da; 
eta nahi genuen
presondegi horren
egoera ezagutarazi»
Maite Etxeberri
Cimadeko langile Hendaiako AZAn
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ATXIKITZE EGUNAK

Frantziak 2019an erabaki asilo

legean hiru hilabetera luzatu

zitzaien etorkinei zentroetan

atxikiak izateko epea. Hen-

daian, 2019an, bana-beste ha-

mabost egunez egoten ziren

atxikirik. 2020an, batez beste-

koa 25 egunera emendatu

zen.

%21.Horrez gain, 2020an

Hendaiako atxikitze zentrotik

iragan pertsonen %21 preson-

degitik ateratzen ziren. Paira-

tzen duten zigor bikoitz hori

salatu du Cimade elkarteak. 
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Artea eta elbarritasuna

Joanes Etxebarria Donapaleu

O
hikoena iza-
ten da artea
eta elbarrita-
suna etiketa-
rekin aur-
keztea elba-

rrien artelanekin osatzen den
erakusketa bat. Azpildako (Biar-
no, Okzitania) elbarrien zentroko
artistak, berriz, izen-abizenekin
aurkezten dira urtez urte Dona-
paleun egiten duten erakusketa-
ra. Joan den larunbatean estrei-
natu zuten aurtengoa, eta urria-
ren 2a arte ikusgai izanen da
Chemins Bideak espazioan.
Brigitte Caroff 2003an hasi zen

arte adierazpidea proposatzen
instituzioan bizi diren zazpi egoi-

liarrei, baina 2013an egituratu
zuen arte tailer gisara. Urte bere-
an antolatu zuen lehen erakuske-
ta Donapaleun, Patxi Laskarai ar-
gazkilaria eta Gonzalo Etxebarria
margolaria bidelagun zituela; ge-
roztik, urte oroz egiten da. 
Joan den larunbatean aitzineko

aldietako estreinaldien panora-
ma bera ikus zitekeen: kalitate
handiko obrak ontsa zintzilika-
tuak, egile bakoitzaren aurkezpe-
na, artistak beren familiei bisita
gidatuak egiten eta beren obrak
harrotasun handiz erakusten.
Brigitte Caroff hezitzaileak erran
duenez, momentu horretan ez
dira elbarriak, artistak baizik:
«Mundu berezia da elbarritasu-
narena, instituzioena, ateraldiak
beti haien artean egiten dituzte...

Hor jendea ikusten dute, eta, oro
har, izugarri kontent dira».
Estreina baino oren bat lehena-

go Artea eta sormena izeneko hi-
tzaldia ere antolatu zuten, Louis-
Albert Barrera psikiatra ren bidez.
Barrera esperientzia handiko
profesionala da: liberalean aritua
eta ospitale eta instituzio publiko
anitzetan ibilbide luzea egina, eta
gaur egun 25 establezimendu ku-
deatzen dituen Caminante elkar-
tean arte erreferentea da. «Artea
eta kultura ezinbestekoa da per-
tsona horientzat», psikiatraren
hitzetan.

Norbere burua ezagutzeko
Elbarriekin lan esperientzia du-
ten bi hizlarien erranetan, arte
tailerren onurek ezagupen insti-

tuzionala badute ere, ez dira
modu sistematikoan plantan eza-
rriak. Alta, biek uste dute ezin-
bestekoak direla. Caroffek taile-
rrak egiten hasi izanak bere lana
«itzulipurdikatu» zuela oroitzen
du: «Lanean ikusten ditudan jen-
deekiko dudan begirada arrunt
aldatu didate. Ez da elbarritasuna
ikusten dudana. Miresten dut egi-
ten dutena, haien sorkuntza.
Gure unibertsoaren parte dira, ez
dira gehiago elbarri batek estig-
matizatu jendeak».
Gizartearen saihets batean bizi

diren pertsonentzat sorkuntzak
ukan dezakeen abantaila argi du
psikiatrak ere, eta ohartarazi se-
kula ez dela nehor tailerretan par-
te hartzera beharturik, bakoitzak
deliberatzen baitu parte hartu

edo ez. Hortik aitzina, norbere
baitan ikertzeko tresna bat da ar-
tea, Barreraren ustez: «Inplika-
tzen dira, eta norbere burua eza-
gutzeko balio du. Artearen bidez,
beren potentziala ezagutzen ikas-
ten dute». Horrez gain, eta psi-
kiatrarentzat badu garrantzia,
adierazteko ere balio du arteak:
«Adierazteko zailtasunak dituzte
usu, guti mintzo dira. Sentitzen
dituzten gauzak transmititzen
ahal dituzte artearen bidez».
Donapaleuko erakusketari Be-

harrezkoena izena eman diote
aurtengoan. COVID-19ak ekarri
«garai gogorrek» galdera bat
ekarri baitute Azpildako artisten
artera: «Niretzat zer da ezinbes-
tekoa?», erakusketaren aurkez-
pen testuan irakur daitekeenez.

Azpildako elbarrituen zentroko arte tailerrean landu obrak ikusgai dira Donapaleun. Brigitte Caroff
hezitzaileak antolatzen du erakusketa hori urtero, 2013az geroztik, baina aurten erretretara doa, eta
ez daki bere ordezko langileak tailerrarekin segituko duenetz. Elbarrituentzat, alta, inportantea da.

Artea elbarritasunaren gainetik

Joan den larunbatean estreinatu zuten Beharrezkoena izeneko arte erakusketa Donapaleun, Chemins Bideak espazioan, elbarrituek egin obrez osatua. J.E.



Erakusketa

Ducontenia erakusgela

DONIBANE LOHIZUNE

URRIAREN 10a arte
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Artea eta elbarritasuna

Haritik tiratu dute, eta bakoitzak
bere mundua garatu du tauletan.
Anitz eta askotarikoak dira lanak,
landu dituzten teknika desberdi-
netan atzeman baitu bakoitzak
bere adierazpiderik egokiena. 
Hezitzailea artezalea zelako

hasi zen bidea egiten, bere sareko
laguntzaileak tailerrera erama-
nez; hastapenetik Etxebarriare-
kin eta Laskarairekin ari den be-
zala, elkarlanak antolatu izan ditu
Nicolas Armendaritz serigrafia
egilearekin, barazkien zukuekin
margotzen duen Aurelie Mazeris
baratzezainarekin, Uztaro taile-
rreko Pette Etxebarriarekin edo
Kattina Urruti eltzegilearekin ere,
besteak beste. Donapaleuko era-
kusketan bada gela bat, hain zu-

zen, elkarlan horien isla dena:
pandemiarekin artistak ezin zire-
nez Azpildako tailerrera joan,
egoiliarrek beren lanak artistei
igorri, eta azken horiek osatu di-
tuzte: obra bakoitzean egoiliar
baten eta kanpoko artista baten
elkarlana gauzatu da. 
Beren hezitzailea ondoan dute

egunero, baina urtez urte erakus-
ketak ikustera joaten direnen
oihartzuna heltzen zaio Brigitte
Caroffi azken urteetan: «Hasta-
penetik heldu direnek diote ez di-
rela berdinak aldi batetik bestera.
Bada bat, adibidez, jendez ingura-
tua izatea ez zuena jasaten; orain,
berriz, bere obrak aurkezten
ditu». Caroffentzat ez da terapia
bat artearekin egin dutena, baizik

eta manera bat erakusteko badu-
tela «beren lekua gure mun-
duan». 
Louis-Albert Barrerarentzat ar-

tea «irekidura» bat da, hain zu-
zen, «usu beren elbarritasunaga-
tik arte eta kulturatik baztertuak
diren pertsonentzat. Parte har-
tzen dutenentzat garapen pertso-
nalerako ere balio du», haren us-
tez. Arte tailerrak ez dira denbo-
ra-pasa soilak, azaldu duenez.

Instituzioen ezagupena
Artearen onura horiek, psikiatra-
ren erranetan, instituzioen eza-
gupena badute. Horren adibide-
tzat ditu ARS (Eskualdeko Osa-
sun Erakundea) edo DRAC
(Eskualdeko Afera Kulturalen
Zuzendaritza) eta Eskualdeko
Kontseilua bezalako erakundeek
horretara akuilatzen dituztela
instituzio sozialak edo diru lagun-
tzetarako egin izan diren zenbait
deialdi publiko ere. 
Anitz garatu bada ere, Barrerak

onartzen du artea ez dela «siste-
matikoki plantan ezarria orai-
no». Ez da, adibidez, aitzinkon-
tuetako lerrorik nehon arte
tailerrentzat: «Ez da eskema ins-
tituzionalean integratua. Beha-
rrezkoak dira borondate oneko
pertsonak xedea aitzina eramate-
ko. Ez da instituziorik aitzinkon-
tuetan horretarako lerro berezi
bat duenik; behar den dirua

«beste nonbaitetik hartu behar»
dela gehitu du.
Azpildan lehen tailerrak propo-

satzen hasi zelarik, ezagupen insti-
tuzionalekin urrun zen Brigitte

Caroff ere: «Borondate instituzio-
nalik ez zen batere hastapenean;
alderantziz. Nik egin nahi nuen,
eta lagundu nau laneko garai zai-

lak pasatzen, ez baita beti sinple
izan». Bidea urratu du hezitzaile-
ak, elbarrien zentroa bainoago ar-
tistak eraman nahi izan baititu ar-
gitara: «Artea eta elbarritasuna
anitz lantzen da, anitz aipatzen,
baina ez nuen batere hori nahi.
Erakusketa egin eta argitara era-
manak izateak zinez balioesten di-
tu. Beti nahi izan dut haien izenean
egin dezaten erakusketa eta ez ins-
tituzioaren izenean».
Orain arte gidari izan den Bri-

gitte Caroffekin egiten den azken
erakusketa izanen da aurtengoa,
heldu den martxoan erretretara
joanen baita. Segidaz galdeturik,
deus ez daki hezitzaileak, ez baita
bere esku izanen lekukoa hartu-
ko dion langilea hautatzea: «Ez
dakit batere zer pasatuko den
orain. Nire ofizioa hezitzaile bere-
zituarena da, horretarako hartu
ninduten, eta hori da langile
berriari galdetuko zaiona. Beste
zaletasunak ekartzen baditugu,
beti hobe da: batzuk kirolariak
dira, besteak kantariak, antzerki-
lariak... Libre gara tailerrak ani-
matzeko, baina, horretarako,
beharko da egin nahiko duen
norbait. Dena den, ez da gauza
bera izanen», trenkatzen du.
Egoiliarrek bere inplikazioa
eskertu zioten joan den larunba-
tean, kantuak prestatu baitzituz-
ten Caroffek azken urteetan egin
duen lana txalotzeko.
Borondate oneko pertsonen

beharra berresten badu ere, insti-
tuzio desberdinetan arteak gerora
ukanen duen presentziaz ez da
sobera arranguratzen psikiatra,
erakunde publikoen borondatea
ikusirik: «2017. urteaz geroztik,
deialdi publikoak egiten dira
proiektuak diruz laguntzeko. Ar-
tearen onurak badu ezagupena»,
Barreraren ustez. Osasungintza-
ko profesionalak berriki Bordele-
ko Osasuna eta Kultura jardunal-
dietan parte hartu du, Akitania
Berriako Kontseiluak antolatu-
rik, eta ziurtatzen du abantzu es-
tablimendu orotan arteak pre-
sentzia baduela.

Andre Berroten obra baten zatia. Idazluma eta tinta paperean. J.E.

Olivier Pelleten bi lan. Marrazki-moldeak kartoian. J.E.

Gilbert Kabore zizelkariarekin landu obra kolektiboa. Buztina. J.E.

«Miresten dut egiten
dutena, haien
sorkuntza. Gure
unibertsoaren parte
dira»
Brigitte Caroff
Hezitzaile berezitua

«Norbere burua
ezagutzeko balio du.
Artearen bidez beren
potentziala ezagutzen
ikasten dute»
Louis-Albert Barrera
Psikiatra
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‘Argia’ (2021-9-12)

bbb Ikasturte berria hasterakoan,

ez daiteke erran giro orokorra alaia

dela. Albisteak entzun gabe ere, li-

burutegi batera joatea aski da:

gerlari buruzko liburu gero eta

gehiago aurki daiteke salgai: XX.

mendeko bi mundu gerletik orain

arteko gatazkei buruzko ikerketak;

kolonialismoak eragin gerlak; ger-

la garaikideak Afganistanen, Ira-

ken, Sirian, Libian; gerla estrate-

gien bilakaera; gerla egiteko

modu berriak; gerla «zuzenak»;

«zibilizazio» gerlak; gehiegikeriak;

eraso kirurgikoak; gerla numeriko-

ak; itsaspeko gerlak; komunikazio

gerla; gatazka psikologikoak... se-

gurki, ez da sarbide eskasik gai

horri buruz. Tartean, Gaïdz Minas-

sianek argitaratu du Les Sentiers

de la victoire (Garaipenaren xen-

drak): saiakera horretan, idazleak

aztertzen ditu hogei mendez ger-

tatu gatazkak, eta galdera interes-

garri hau egiten du: «Gerla bat

oraindik irabaz ote daiteke?».

Erantzuteko, azaltzen du garaipe-

na nozio konplexua dela, eta bere-

ziki egun ez dela gehiago izaten

ahal denek onartutako garaipen

masibo eta lasterrik. Egungo ger-

lak ezin bururatuak dira, garaipen

militar ala politikorik gabekoak

dira, eta haien itzalean iritzi publi-

ko eta pertzepzio gatazkak daude,

trenkagaitzak.

Ez dugu hemen Afganistanen

bizi dutena pairatzen, bistan dena.

Gure auzoan familia afganistandar

bat instalatu da, aita-amak hiru

haurrekin, eta zorionezko bakean

bizitzeko xantza dugula diote. Ha-

lere, bazter guzietan sentitzen da

tentsioa, agresibitatea, mesfidan-

tza, bortizkeria. Gobernuak hirita-

rrak bat bestearen kontrolpean

ezarri nahi ditu eta zaintza numeri-

koa areagotzen du: jagoitik, gure

bizitza intimo, sozial eta profesio-

nalak agerian ezartzea galdegina

zaigu, sarean. Begiratuak senti-

tzen gara, zigorgarriak hobenga-

beak izanik ere, eta hori ez da

sano.

Gerla mota ote da hori? Ez

oraindik. Baina ematen du hurbil

dagoela. Asurantzek ere «gerlak

eragin kalteak» sartu dituzte orain

proposatzen dituzten kontratu

arruntetan. Baina gerla, noren ar-

tean? Gobernua hiritarren kontra?

Hiritarrak bat bestearen kontra?

Klase sozialen artekoa? Eta zerta-

rako? Boterea erdiesteko? Etorki-

zun jasangarria bermatu ahal iza-

teko klima aldaketagatik? Interes

kolektiboarentzat? Nork bere bu-

ruarentzat?

Giro horretan, eta burrustan hel-

du zaizkigun kezka existentzialak

jasaten laguntzeko, nehoiz baino

gehiago beharrezkoak ditugu el-

kartasuna, maitasuna eta adiski-

detasuna, bai eta kirola, artea eta

literatura ere, hatsa eta gibelapena

hartzeko. 

Uda honetan gozatu ditut mendi

ibilaldiak, musika errepikak, lagun

arteko elkarretaratzeak, besarka-

dak eta ezteiak, baratzea eta

etxea. Ezagutzen ez nituen idazle

bikainak ere ezagutu ditut, hala

nola Emmanuel Dongala kongoa-

rra. Honek, Beethovenen Sonata

mulatticapiezaz egin miaketen

ondotik idatzi du La Sonate à Brid-

getowereleberri ederra: hizkuntza

apain xoragarri batean, XVIII. men-

deko musikari gazte odol-nahasi

baten bizitza kontatzen digu, Eu-

ropan zehar, giza harremanak zo-

rroztasun handiz galdekatuz, xuri

eta beltzen arteko arrazakeria eza-

gunaz haratago.

Ikasturtea gogorki hasiko zaigu,

dena manamendu eta mehatxu,

baina horregatik ez dugu izugarri-

kerien aitzinean amore eman be-

harko. 

Pentsatzen dut intuizioak, irudi-

menak eta jendetasunak gomen-

datzen digutena segituz, arrazoi-

namendu itsuen aurka, babesten

saiatu beharko dugula aitzina joa-

teko gogoa eta poza, gure baitan

eta gure inguruan, hala eta guziz

ere.

Emmanuel Dongala idazlea. HITZA

Ipar Euskal Herriko Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400

karaktere baino gehiago izan behar,eta Ipar Euskal Herriko Hitza-k mozteko eskubi-

dea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Lisses

karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.eus

%
Irudia b Baiona

Gazteen kontrako polizia operazioa
Lau gazte atxilotu zituen Frantziako Poliziak asteazken goizean, Urruñan eta Hendaian —bat bere baitarik joan

zen polizia etxera berantago—. Uztailaren 14an Donibane Lohizunen izandako manifestazioan Jean François

Hirigoien auzapezarekin izandako istiluaren harira, Frantziako bandera bat lapurtzea eta autoritate publikoaren

ordezkari bati eraso egitea leporatzen diete. Arratsaldeko, lau atxilotuak aske atera ziren. Elkarretaratzeak an-

tolatu ziren berehala: goizean berean, polizia-etxe aitzinean —irudian—, eta astirian, Biriatun. GUILLAUME FAUVEAU



BERTSOA

LEKORNEHerriko besten karieta-

ra Etxebarne ostatuak antolatu

bertso afaria, bertsolari hauekin:

Amets Arzallus eta Maialen 

Lujanbio. Gai emailea: Xan Alkhat.

bGaur, 20:00etan, Etxebarne

ostatuan.

MAKEAXilaba bakarkako bertso

txapelketako lehen kanporaketa.

Bertsolari hauekin: Karlos 

Aizpurua Etxarte, Mizel Mateo, Irati

Alcantarilla U, Gillen Hiribarren,

Oier Urreizti, Johaine Sarraillet. 

bBihar, 17:00etan, herriko gelan.

MUSIKA

BAIONAEkhi Lamberten kontzer-

tua. 

b Irailaren 23an, ostegunean,

20:30ean, Luna Negran.

DONIBANE LOHIZUNEKorrontzi-

ren kontzertua. 

b Irailaren 19an, igandean,

17:00etan, Dukontenia parkean.

LEKORNEHerriko besten karieta-

ra, Xiberotarrak eta Kalakan talde-

en kontzertuak. +Topa Nokaren

dantza emanaldia. 

b Irailaren 19an, igandean,

arratsaldean, plazan.

UZTARITZEOndarearen egunen

karietara, Habia eta Gaita Luze tal-

deen kontzertuak. Kitorik. 

b Irailaren 19an, igandean,

17:00etan, Haitze gazteluan.

ANTZERKIA

BAIONAKiribil konpainiaren 

Urmaela, 6-10 urteko haurrentzat. 

b Irailaren 22an, asteazkenean,

14:30ean, hiribarneko 

mediatekan.

HIRIBURUOndarearen egunen

karietara, Jour de Fete konpainia-

ren Bidea. 

b Irailaren 19an, igandean,

17:00etan, Lizagako gazteluan.

HITZALDIAK

BAIONAUdako Euskal Unibertsi-

tateak eta Eusko Ikaskuntzak an-

tolaturik, Txerra Rodriguezen 30

urte mihigintzan, euskara elkarte-

en diskurtso, praktika eta lorpenen

inguruko ibilbidea. 

b Irailaren 23an, ostegunean,

18:00etan, Baionako Euskal

Museoan.

HAZPARNEZapat(h)ari, zapata-

gintzaren memoriaren karietara,

Aitzpea Leizaola antropologoaren

mintzaldia. Ondotik, ibilaldi ko-

mentatua eta musikala zapatagin-

tzaren toki sinbolikoetan barna eta

Polo Garaten argazki erakusketa

(Mediatekan) eta aperitifa.

b Irailaren 19an, igandean,

10:00etan, Elgar zentroan.

BESTELAKOAK

BAIONAKantuen Kontrabandista,

Xabaltx eta Iban Rusiñolen road

moviemusikala. 

b Irailaren 20an, astelehenean,

19:00etan, Atalante zinema gelan.

BIDARTEFandango txapelketa,

Goiz Argi taldeak antolaturik. 

bBihar, 18:00etan, plazan.

ITSASUEHLGk antolatu etxalde

irekiak: Aroztegiaren bisita. 

b Irailaren 20an, astelehenean,

14:30ean, Basaburuko Aroztegian.

Aiziritze b Amikuzeko ikastolak 50 urte

Amikuzeko ikastolak 50
urte ospatuko ditu, bihar
50. urtemugaren besta handia eginen du bihar Amikuzeko ikastolak,

egun osoan, Aiziritzen. 10:00etan, Korrika eginen dute Garruzetik Dona-

paleura. 11:00etan, hitzaldiak izanen dira, herriko etxean. 12:00etarik

goiti, zintzur bustitzea eta bazkaria, Aiziritzeko gelan. 21:00etan, kontzer-

tuak: Xiberoots -irudian- eta Holako Deluxe. JOANES ETXEBARRIA

‘Harri Salda’.Kanalduderen ak-

tualitate saioa berriz abiatu da. Go-

mitak: Axut taldeko Maite Larburu

eta Manex Fuchs Amuaantzezla-

naz; Jon Peli Etxeberria E-Sportaz,

Amaia Castorenen errezeta: toma-

te gazpatxoa. 

‘Hergarai bizi’.Saioa, nahieran. 

Bihar:

11:00. On Daiziela-ren bilduma. 

13:00. Punttuka. 

Etzi:

11:30.Xiberoko pilota xapelgoko

finalak.  

15:00.Errugbia: Maule-Angelu;

Donibane Lohizune-Fleurance.
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Iñaki Etxeleku 

Buruko odol kolpe bat izan zuen
sortzean Alexandre Leautek
(Saint-Caradec, Cote d’Armor,
Bretainia, 2000), eta hemiplegia
eragin zion gorputzaren eskuine-
ko aldean. Kasik osoki enbalditua
du eskuinaldea. Aita eskarniatuz
hasi zen pirripita egiten, eta 
gazterik goi mailako kirolari bila-
katu da ahalmen urrikoen txi-
rrindularitzan. Uda honetan,
Paralinpiar Jokoetako txapeldun
izan da, Tokion. Ahurtiko ahal-
men urriko goi mailako txirrin-
dularitza gunean sartu zen duela
lau urte, eta jadaneko bost aldiz
munduko txapeldun izan da MC2
mailan. Urrezko medaila eraman
du, Tokion, gibel lasterkaldian;
zilarrezkoa ordulariaren kontra,
eta bi brontzezko bideko laster-
ketetan.
Nola hasi zinen bizikletan?

Aitari esker hasi nintzen bizikle-
tan ibiltzen. 19 urte zituenetik
ibiltzen zen, eta ikusiz lasterketa
guzietan segitzen niola asteburuz
asteburu, pasioa transmititu dit,
eta horrela naiz hasi. 
Eta goi mailako kirolari izatera

noiz eta nola heldu zinen?

17 urtetan elbarrien arteko kirola
ezagutu nuelarik gertatu zen.
Frantziako Kopako lasterketa
egiten hasi nintzen ahalmen urri-
koen kirolean. Christophe Dizy
trebatzaile duen Ahurtiko parazi-
klismoko esperantzen gunekoek
berehala begiztatu ninduten.
2018ko irailean sartu nintzen
Ahurtiko gunean, eta, horra sar-
tuz geroz, goi mailako kirolari bi-
lakatzen gara. 
Zer ekarri dizu Ahurtiko klubak?

Lehenik, ikusmolde bikaina; ez
baitzaigu iduri klub batean gare-
la, baizik eta familia batean. Ez
gaituzte ezberdinki tratatzen
elbarriak garelako. Beste edonor
bezala tratatzen gaituzte, eta
zinez zoragarri da. Kirol gunea
etxe batean da, familia giroan:
goizetan, jaiki, eta denak elkarre-
kin gara; arratsetan, filmak so
egiten ditugu elkarrekin, eta
denen artean egiten dugu jate-
koa. 
Han zaudeten kirolarien baitan

badu eragin giro horrek?

Nolaz ez; buruz ez bagara ongi,
ezin dugu egin aitzina. 
20 urte dituzu, eta bost aldiz izan

zara munduko txapeldun; orain,

Paralinpiar Jokoetan ere bai.

Nola bizi duzu?

Aski ongi bizi dut. Harroputza bi-
laka nintekeen, baina ez da hala.
Naizen bezalakoa egon naiz,
nahiz batzuek besterik uste du-

ten. Baina berdin du, jendeak
pentsa beza nahi duena; ni beti-
koa naiz, eta hori da garrantzi-
tsuena. Adiskideekin egona naiz,
eta uste dut ez naizela oraino
ohartzen Jokoetan zer gertatu
den. Harrigarria da. 
Eskuineko aldea ez duzunez ka-

sik batere erabiltzen ahal, zer

ondorio du holako indar egiteak

gorputzarentzat?

Eskuineko zangoan %95 indar
gutiago dudala neurtu du makina
isozinetikoak. Eta alde bereko be-
soan ez dut indarrik; ur botila bat
ezin dut altxatu: pisuegia zait.
Ondorioz, ez dut sentsaziorik
hunkitzean; beroa eta hotza ez di-
tut sentitzen. Bizikleta gainean,
etengabe ari naiz oreka bilatzen.
Horregatik ditut dena uhin egiten
lasterketan naizelarik. Pelotoi er-

dian ezin dut edan urik; bestela,
badakit eroriko naizela. 
Eta akidura aldetik?

Energia xahutzearen aldetik, az-
tertu dugunez, zango bat moztua

duen batek nik baino energia gu-
tiago xahutzen du; zangoko para-
lisi hori hor baitut, halere, eta guti
erabilirik ere, energia behar du.
Ondorioz, zango osoa izatea, bes-
teei konparatuz, traba handiagoa

da. Errateko maneran, besteek
motor bakarra dute bazkatzeko,
eta nik bi ditut. 
Ahalmen urriko goi kirolariek

oharrak jasaten ote dituzue eta

behartzen ote zaituzte-

te zuen elbarritasuna

justifikatzera?

Ez, batere. Trufak jasan
ditut kolegioan nintze-
larik, baina haur trufak
ziren. Egia erran, Para-
linpiar Jokoez geroztik
iduritzen zait jendeak
errespetua erakusten
duela. Aipatu dira heda-

bideetan, eta ohar baikor franko
izan da. Naski jendeak desberdin-
ki ikusiko gaituen; ahalmen 
urrikoen kirolak aitzina eginen
du, eta jendearen heldutasunak
ere bai. 

Ez ote da desoreka handia heda-

bideetan Paralinpiar Jokoen eta

Olinpiar Jokoen artean?

Segur, aitzineko urteetan elba-
rrien kirola aise gutiago aipatu
zen. Aurten oihartzun handiagoa
izan dela uste dut. France Televi-
sion kate publikoak aise zuzeneko
gehiago egin ditu: L'Équipe 21 ko-
munikabideak ere telebista esku-
bideak erosi zituen. Aurten zer-
bait plantan eman da elbarrien ki-
rolaren inguruan. Araiz ez da iza-
nen Jokoetan bakarrik, eta bide
horretarik segituko dute, elba-
rrien kirola gehiago zabaltzeko. 
Zer harreman duzu aurkari na-

gusi zenituen lehiakideekin?

Biziki harreman ona dugu. Hotel
beretan ginen; jantegi berean ja-
ten genuen egunero. Bizikleta
gainean aurkariak gara, baina
eguneroko bizian hurbilekoak,
gure emaitzez mintzatzeko eta
besteari ekarpenak egiteko. 
Zure ustez, zergatik irabazi ditu-

zu hainbeste medaila?

Uste dut lehen dominak, urrez-
koak, askatu nauela. Helburu na-
gusitzat neukan ordulariaren
kontrako lasterketa hori. Bane-
kien Jokoak kausituak nituela or-
dukoz, eta presio txikiagoarekin
nintzen. Buruz askeago nintzen;
horri esker, medaila gehiagoren
bila joan ahal izan naiz. 
Zuhauren munduko marka edo

errekorra hautsi eta hobetu

duzu, bestalde?

Azken marka haustea 2021ekoa
nuen, baina ez zen baitezpada
gure helburua; urrezko domina
genuen helburua. Munduko erre-
korrak gainditzeko dira, eta espe-
ro dut norbaitek eginen duela.
Nihaurek egiten ahal banu, zinez
zoragarri litzateke. 
Zerbait aldatuko dute medaila

horiek zure ibilbidean?

Ezinbestez, olinpiar txapeldun
izateak kirolari baten ibilbidea 
aldatzen du. Espero dut babesle
gehiago ekarriko dizkidala, txi-
rrindularitza kirol biziki garestia
delako. 
Ahurtin segituko duzu?

Etxera sartuko naiz irail honetan,
Bretainiara. Baina Ahurtiko tre-
batzailea eta lantaldea atxikiko
ditut. Ahal diren ikastaro guzien
egitera etorriko naiz Ahurtira. 
Zer aholku emanen zenioke

ahalmen urriko kirolari gazte 

hasiberri bati?

Amorerik ez ematea. Bizia artetan
gogorra bada ere, trufa pairatzen
badu ere. Nik uste dut trufek az-
karrago egin nautela buruz, egi-
nahalean urrunago joateko. Ez
dezala amore eman, eta, egun ba-
tez, argia ikusiko du.

«Trufek azkarrago
egin naute buruz,
urrunago joateko»

Alexandre Leaute b Ahalmen urriko txirrindularia

Leaute munduko txapeldun izan da hainbat aldiz; uda honetan, txapeldun
izan da Paralinpiar Jokoetan ere. Denetara lau medailarekin sartu da etxera.
Ahurtiko elbarrien bizikleta klubarekin ezagutu du maila gorena.
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«Ez zaigu iduri klub batean
garela, baizik eta familia
batean. Ez gaituzte ezberdinki
tratatzen elbarriak garelako»

«Urrezko medailak askatu nau.
Buruz askeago nintzen; horri
esker, medaila gehiagoren bila
joan ahal izan naiz»


