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Euskaraz ikasi
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Euskaraz ikasten segitzeko Hego Euskal Herrira joan nahiak diren ikasleen andana emendatu da
azkeneko urteetan b Informazio eskasak eta administrazioaren trabek ez diete bidea errazten 4-5
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Zinema
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Ostirala, 2021eko azaroaren 19a

Zailtasun ekonomikoak zituztelako
dudak izan baziren ere, azkenean
azaroaren 25etik 28ra eginen da Zinegin
festibalaren 10. aldia, Hazparnen. Sail
aldetik, aniztasun handiko programa da.

Euskararen
film festibala
Joanes Etxebarria

os iturriak gutitzearekin, dudan ezarria
zen Hazparneko Zinegin festibalaren
hamargarren aldia,
hilaren 25etik 28ra arte. Azkenean
eginen da, iaz egiteko prest baitziren konfinamenduak ezeztatu
zuen arte. Laguntza publiko berriak kausitzeko irizpideak kanbiatu baino gehiago, antolatzaile-

S

ak beste bide batetik saiatuko dira
dirua biltzen ezaugarri nagusia
atxikitzeko gisan: Euskal Herrian
eta euskaraz egiten den zinemaren
erakusleiho izatea.
Bi kanpaina abiatu dituzte paraleloki, lau eguneko ohiko aldi
bat egingarri izateko beharrezkoak diren 12.000 euro kausitzeko:
«partaide pribatuak» edo enpresak, batetik, eta publiko zabala,
bestetik. Hilabetean euro bat
ematea proposatuz, antolatzaile-

Eskoriatza AZAROAK 27
Bilbao AS Fabrik AZAROAK 27

ek espero dute jende gehiagorentzat posible izanen dela laguntzea, Aitziber Zugarramurdi taldeko kide berriak dioenez: «Badakigu ez dela erraz dirua ematea,
baina, sostengu gisa, iduri zaigu
euro bat emateko jendea prest litzatekeela. Hori espero dugu».
Lehen urteetan laguntza instituzionalak antolaketa bermatu
ondotik, beraz, gutiago dituzte
orain. Euskarazko filmak soilik
hedatzeagatik zigortuak direnetz
galdeturik, Zugarramurdik ezezkoan ihardetsi du, «instituzioek
gehiago laguntzen dutela sorkuntza hedapena baino». Instituzioen diru laguntzak eskuratzeko estrategia aldatu baino gehiago
—bete beharreko irizpideei egokituz—, laguntza deialdia zabaltzea
nahiago izan dute, haren ustez.
Atxiki nahi dute zinemaren
festibal berezia bizirik, euskararen inguruko giro «goxoa» bermatzen baitu lau egunetan zehar.
Parte hartzen duten zuzendari
gehienek Hazparnen lo egiten
egon nahi dute lau egun horietan,
eta «euskal giro bat sortzen da
film horien inguruan».

KOMUNIKAZIOA

Euskal Herrikoak, euskaraz

ATE IREKIAK
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Antolatzaileak Zinegin festibalaren aurkezpenean, azaroaren 4an, Baionako Atalante zineman. BOB EDME
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Donostia ABENDUAK 11
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Aitzineko urteetako irizpide eta
helburu berarekin osatu dute, beraz, programa: Euskal Herrian eta
euskaraz egin filmekin. Diferentzia batekin, halere, joan den urtean testuinguruak festibala ezeztatu zuenez, aurten bi urteetako
filmen artean egin behar zutelako
selekzioa, batzuk bazterrean
utziz azkenean. «Produkzio polita bada, eta kalitatezkoa», laburbildu du Zugarramurdik.

Euskarazko ekoizpenetan ohikoa izan bada dokumental anitz
izatea, antolatzailea pozten da
heldu den ostegunetik goiti fikzio
anitz ikusgai izanen direlako, baina ez bakarrik hori: «Pertsonalki
anitz maitatu ditut film laburrak,
urririk ematen direnak. Iduri zait
Zinegin parada bat dela halako

EGITARAUA
Ohiko formatua atxiki du Zinegin
festibalak 10. aldiarentzat, Hazparnen; lau eguneko egitaraua, hiru
gunetan banatua. Egitarau osoa:
Zinegin.eus.
Azaroaren 25a, osteguna
‘Subandila’. Josu Martinezen film
laburra. 18 minutukoa. 20:00etan,
Haritz Barnen.
‘Zerua Blu’. Lur Olaizolaren film laburra. 14 minutukoa. 21:00etan
Haritz Barnen, zuzendariaren presentziarekin.
Azaroaren 26a, ostirala
‘Non dago Mikel’. Miguel Angel
Llamas eta Amaia Merinoren dokumentala. 80 minutukoa. Filma
eta eztabaida zuzenean partekatua Lekeitioko Zinebilera festibalarekin. 21:00etan, Haritz Barnen.
Azaroaren 27a, larunbata
Zine kontzertua. Orphéo Pascale
Faveau eta Lutfi Jafkar musikariak
Häxan film mutuarekin. 21:00etan,
Xuriatean.
Azaroaren 28a, igandea
‘Zine-filo’ tailerra. Olatz Perez filosofoarekin. 11:00etan, Eihartzean.

gauzak ezagutzeko. Ez nituen zuzendari horien lanak ezagutzen».
Aniztasuna goresten du antolatzaileak: Hil kanpaiakfilm beltza,
Zumiriki esperimentala, Agur,
Etxebeste komedia. Aitziber Zugarramurgiri iduri zaio, beste aldi
batzuetan baino gehiago, «arras
desberdinak» direla hautatu filmak. «Programazioan saiatu
gara filmetik at joaten ere».
Zinegin festibalak berezkoa du,
hain zuzen, filmetik abiatuz egitasmo bereziak sortzea. Hala izanen da aurten ere: afaria, zine
kontzertuak edo Zine-filo tailerrarekin, adibidez. Hastapeneko
urteetan gaztetxean ere proiekzioak baldin baziren, oraingoan
Xuriatea ostatuan, Eihartzea kultur etxean eta Haritz Barne zineman izanen dira topaketak.
Programazioa osatzearen zailtasunak, bestalde, bat baino
gehiago dira. Batetik, pare bat
film baztertu eta programatu duten beste bat (Non dago Mikel) jadanik itzulika hasia da Ipar Euskal Herriko zinemetan Zinegin
hasterako. «Zinegin hasi zelarik,
ez zen ber panorama: orain bada
euskal filmen banaketa, eta eztabaidatu beharko dugu Zineginen
funtsa zein den», dio Zugarramurdik, segurtatuz bere ustez baduela; «bestela, ez nintzen sartuko barnean».
Beste arazo bat ere badute aspalditik, mugari lotua: filmak
erakusteko baimenak. Esperientziak «ez du batere laguntzen»
horretan, Zugarramurdik erran
duenez. Programatik film bat
baztertu dute, adibidez, baimena
berantegi heldu delako.

Etxebizitza
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Etxebizitza eskubidearen aldeko protesta
eginen dute bihar arratsaldean Baionan
Ipar Euskal Herriko eragile andanak.
Azken urteetan okertu den egoerari
aterabideak atzematera deitu dute

tania Berria eskualdean 11 hilabetekoa da batez bestea. BTPan
etxebizitza sozial kopurua emendatzea erabaki dute, baina horrek
ez dio eskaerari erantzuten».
Arazoari aterabidea emateko
bost proposamen egin ditu Aldak:
alokairuen prezioa mugatzea,
etxebizitza sozialak bermatzea,
etxe hutsak berritzea, bigarren
etxebizitzak gelditzea eta urte
osoko alokairuak lehenestea. Horren harira, Airbnb-ren gisako
plataformei buruzko kanpaina
bat abiatu dute Uztailean oihaletxeak ezarri zituzten Urruñan, hirigune elkargoak bertan duen
egoitzaren aitzinean, eta geroztik
Airbnb plataforman alokagai
emanak izan diren etxebizitza batean baino gehiagotan sartu dira,
dituzten aldarrikapenei ikusgarritasuna emateko. Euskal Hirigune Elkargoa neurri indartsuak
hartzera bultzatzea da helburua.

Eskubidea
izan dadin
Ekhi Erremundegi Beloki

anifestazioa
eginen dute
bihar arratsaldean Baionan,
etxebizitza eskubidearen alde eta espekulazioaren kontra. EH Baik plazaratu
zuen protestaren proposamena
apirilean, eta ordutik dozenaka
eragile batu dira deialdira. Hala,
protesta babestu dute Ipar Euskal
Herriko ezkerreko alderdi nagusiek, sindikatu gehienek eta eragile sozial andanak. Horrez gain,
2.000 pertsonak baino gehiagok
izenpetu du mobilizaziorako
deia; tartean, 116 etxegabek.
15:00etan hasiko da mobilizazioa,
Baionako San Andres plazatik.
Gako sorta bat eskuan parte hartzeko eskatu dute antolatzaileek;
«erabakitzeko boterea dutenei
bertan etxebizitza eskubidea bermatzeko premiaz ohartarazteko
gisan», denek batera giltzak altxatzera deituko dituzte mobilizazioan zehar.
Duela urte bat ezarri zuten
plantan EH Baiko Etxebizitza batzordea, eta etxebizitza eskubidearen aldeko «kanpaina iraunkorra» abiatu zuten. Izan da alde batetik Euskal Hirigune Elkargoak
landu duen BTP Bizitegien Tokiko
Plana, eta herriarteko hirigintza
planak berrituko dituzte heldu
den urtean. «Erabaki anitz hartuko dira ondoko hilabeteetan», esplikatu du Nikolas Blain EH Baiko
kideak. Karrikako ekimenak ere
egin dituzte, izan prentsaurreko,
salaketa, elkarretaratze, edo okupatzeak, eta ondoko hilabeteetan
horiek «biderkatzeko» borondatea agertu du. Azkenik, herritarrei
hitza eman nahiko liekete.
«BTPan ez zaie iritzirik galdetu.
Hiru bilkura publiko antolatu
ditu EH Baik herritarren hitza
entzuteko». 2022 hasierarako herritar foro bat antolatuko dutela
iragarri du.

M

BTP planean elkargoak egin
duen diagnostikoa azpimarratu
du Blainek, egoeraren argazki
orokorra erakusten baitu. Etxe
hutsen kopuruan ezarri du
garrantzia: «Ipar Euskal Herriko
bizitokien %21 bigarren etxebizitzak dira; badira 41.000 bizitoki
urtean gehienez ere lau hilabetez
okupatuak direnak». Diagnostikoarekin bat eginik ere, plana
bera «anbizio gutikoa» zela ebatzi zuen EH Baik. Hala ere, talde
horretako hautetsi batek baino
gehiagok aldeko bozka eman
zuen. «Ez dugu adostasun kolektiborik lortu. Denek ez dute egoera berdin bizi. Batzuek basoa
erdi hutsa ikusi dute, eta besteek,
erdi betea», dio Blainek.

Neurriak badira

Gazte bat, Baionan, asteartean, etxebizitza iragarkiei begira. GUILLAUME FAUVEAU

Egoiliar estatutua
BTP planean etxebizitza gehiago
eraikitzea erabaki zuten; ez zaio
egokia. «Gero eta etxebizitza
gehiago egiten dira Ipar Euskal
Herrian, baina ez dugu galdera
egiten nola eta norentzat diren
proiektuok». Donibane Lohizuneko proiektu baten adibidea hartu du: 500.000 euro, etxebizitza
bakoitzeko. «Hori ez da lohizundarrentzat egina. Tokiko hautetsiek dituzten dosierretan ezin dugu duela hamar urte bezala aritu».
Lur publikoa denean, promotoreari metro koadroaren prezioa
finkatzen ahal dio herriko etxeak,
Blainen hitzetan. «EPFL Lurraren Erakunde Publikoa ez da
aski baliatua, eta ez da epe luzerako lur erreserbarik. Hautetsiek, anitzetan, sei urteko
planak egiten dituzte, hauteskundeei pentsatuz». Gauzak
desberdin egin daitezkeela erakusteko, Uztaritzeko adibidea
hartu du —hango hautetsia
da Blain—: hirigintza plana berritzearekin, eraikigarri gisa ezarriak ziren 400 lur eremuri
izaera aldatu diete, lur eremu
natural bilakatuz. Laster
eginen diren hirigintza plan

3

berrietan «ausardia» erakustera
deitu du.
Azkenik, Blainek oroitarazi du
Egoiliar Estatutua sortzea proposatu duela EH Baik. «Ideia da
etxebizitza bat erosi aitzin lurraldean bizi behar dela». Oraindik
ez dute definitu zenbateko epea
eskatuko luketen erosteko ahalmena lortzeko, baina egin dituzten herritar kontsultetan bost eta
hamar urteko epeak aipatu dituzte. Hala ere, Euskal Elkargoak ez

‘‘
Bigarren etxebizitzak
%21 dira; badira 41.000
bizitoki urtean gehienez
ere lau hilabetez
okupatuak direnak»
Nikolas Blain
EH Baiko kidea

«Askok deitzen gaituzte
alokairu kontratua
bukatzear dutelako eta
kanporatuak izateko
arriskua dutelako»
Ainize Butron
Alda mugimenduko kidea

du ahalmenik halako neurri bat
hartzeko; Frantziako Asanbleak
lege bidez onartu beharko luke.

Bizitegi turistikoak
Orain dela urte bat sortu zen Alda
mugimendua, auzo herrikoietako herritarrak babesteko helburuarekin. Diagnostiko bat egitea
izan zen hartu zuten lehen lana,
herritarrei oro har, eta auzoetako
zenbait «erreferenteri» galdeketak eginik. Etxebizitzari lotutako
arazoak agertu ziren, nagusiki.
«Baionako Gaskoien plazan lokala ireki dugunetik, telefono
zenbaki bat ezarri dugu jendeak
bere arazoen berri emanez dei
gaitzan: jasotzen dugun eskaeren
%70 etxebizitzei lotuak dira. Askok deitzen gaituzte alokairu
kontratua bukatzear dutelako eta
etxetik kanporatuak izateko
arriskua dutelako; eta ez dute gaitasun ekonomikorik beste etxebizitza bat eskuratzeko», esplikatu du Ainize Butron Aldako
kideak. «Etxebizitza sozialen eskaera ere biziki azkarra da. Ipar
Euskal Herrian 11.000 eskaera
daude urtero. Batez bestean, 22
hilabete itxaron behar dira. Aki-

Konpentsazioa da horietako bat.
Frantziako hiri nagusi batzuetan
jadanik hartu dute neurria. Urte
osoan turismora bideratua den
bizitegi bat alokatzen duen jabeak, beste bizitegi bat proposatu
beharko du urte osoko alokairurako. «Horrelako neurri bat zorrotz eramana bada, ahalbidetuko luke etxebizitza andana parke
pribatura itzultzea». Gaur egungo plataformetan diren iragarkiak kontatu zituen Aldak; kontaketa horren arabera, urte osoan
turismora bideratuak diren bizitegiak sei eta zazpi mila artean
dira. «Badakigu datu hori errealitatetik urrun dela; dexente gehiago dira». Butronek baieztatu du
Euskal Elkargoak gaitasuna duela
konpentsazio neurri hori hartzeko. Bilkurak izan dituzte, eta nota
juridiko bat ere egin zieten, nola
egin lezaketen esplikatzeko.
Beste arazo bat ere ikusi du Aldak. Airbnb plataforman diren bizitegi anitz ez dira turismo-bizitegi gisa erregistratuak. Miarritzen
alokagai ziren etxebizitza bat baino gehiago okupatu dituzte azken
asteetan, eta Angeluko herriko
etxea ere alokagai ezarri zuten
Airbnb-n. Emaitza batzuk lortu
dituzte: Miarritzeko jabeak bere
esku diren etxebizitza guziak erregistratuko dituela hitzeman du,
eta Miarritzeko Herriko Etxeak ultimatuma eman dio Airbnb-ri:
abenduaren 18rako alokagai dituen etxebizitza guziak erregistratuak ez badira, prozedura irekiko
dio. Gisa bereko gatazka izan zuten Frantzian, Parisko Herriko
Exearen eta plataformaren artean.
Airbnb zortzi milioi euroko isuna
ordaintzera kondenatua zuten.
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Unibertsitateko ikasketak Hego Euskal Herrian segitzea erabakitzen du urtero
Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako ikasle batek baino gehiagok. Hori
da euskaraz ikasten segitzeko duten parada bakarrenetarikoa, baina ez da
biderik errazena: traba administratibo andana gainditu behar izaten dute.

Ikasketak euskaraz
egiteko aukera bakarra
Leire Casamajou Gasteiz

ragan irailean 159 ikasle
berriri egin zion ongi
etorria Seaskako lizeo
bakarrak. Baionako Bernat Etxepare lizeoak,
Ipar Euskal Herriko hiru
lurraldeetako ikasleak biltzen ditu. Aurten, orotara, 397 dira, eta
haien eskolatze osoa euskaraz
egiten dute ikasleek. Alta, terminalera heltzean, etorkizunerako
egin ditzaketen hautuak mugatuak dira. Izan ere, ikasketak euskaraz segitu nahi izanez gero,

I

Baionako Euskal Ikasketak dira
Ipar Euskal Herrian duten eskaintza bakarra. Hori ikusirik, Hego
Euskal Herrira joatea dute aterabidea.
Gasteizen, Bilbon, Iruñean edota Donostian ikasteko, prozedura
jakin bat segitu behar dute ikasleek. Zaila izan daitekeen arren, gutxi batzuek Hegoaldera joatea
hautatzen dute. Terminalera iristean, ikasleen gehiengoa Parcoursup dosierra betetzen ari den
bitartean —Frantziako goi-mailako ikasketetan aurrematrikula
egiteko plataforma—, Hegoaldera

joan nahiak traba administratiboei aurre egiteko prestatzen dira.
Horietako bat da Elixabet
Etxandi. Historia graduko hirugarren urteko ikaslea da EHU

‘‘

Euskal Herriko Unibertsitatean,
eta, hark ere euskaraz ikasteko
hautua egin zuen. Argi du Iparraldeko ikasleei inongo erraztasunik ez dietela ematen Hego

‘‘

Normaltasunez bizi nahi
dut ikasketak bururaino
euskaraz egitea, eta
desafioa egin nahi nion
neure buruari»

Bilatu nuen Hegoaldean
zer zen, eta aski fite
atzeman nuen nire
formakuntza. Logikoa
egin zait hautu hori»

Elixabet Etxandi
Gasteizko fakultateko ikaslea

Loba Laskarai
Gasteizko fakultateko ikaslea

Ikasle batzuk, Gasteizko EHUko Euskal Herriko Unibertsitateko letretako fakultatearen aitzinean, azaroaren 9an. JAIZKI FONTANEDA / @FOKU

Euskal Herrira joateko. «Bide
administratiboa biziki konplikatua eta luzea da, anitz joan-jin
egitekoak dira Gasteizera edo
Baionan den Espainiako kontsulatura. Ez da batere erraztasunik
emana ibilbide horri».
Etxandi bezala, Loba Laskaraik
erabaki hori hartu du aurten. Izan
ere, Gasteizera iritsi zen duela bi
hilabete Gizarte Langintza graduaren hasteko. «Euskaraz segitu nahi nuen, eta Iparraldean,
Euskal Ikasketak aparte, ez dugu
aukerarik. Bilatu nuen Hegoaldean zer zen sozialaren arloan, eta
aski fite atzeman nuen nire gaur
egungo formakuntza. Logikoa
egin zait hautu hori, aurkitu bainuen ikasi nahi dudana, eta, gainera, euskaraz». Etxandik ere,
bere ikasketetan zein eguneroko
bizian euskararen presentziaren
garrantzia azpimarratu du: «Normaltasunez bizi nahi dut ikasketak bururaino euskaraz egitearena, eta desafio hori egin nahi nion
nire buruari».
Hala ere, oraindik gutxi dira
Hegoaldean ikasten duten Iparraldeko ikasleak. Etxandiren ustez, «komunikazioa, batetik, biziki gaizki egina da arduradunen
partetik, EHUren partetik, adibidez; eta, bestetik, ez da idealizatu
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Astekoa
Unibertsitatea

BOB EDME

behar EHUk proposatzen duen
hezkuntza sistema». Erraten
duenez, dena euskaraz ikasiko
duen ustea saldu zioten Euskal
Herriko Unibertsitatekoek. Azkenean, espainolez zinez hobetu dela dio, erdi irriz.

Herria egiten
Ikasketak euskaraz segitzeaz
gain, ingurune euskaldun oso bat
ere bilatzen dute usu Heagoaldera
joaten diren ikasleek. Ikasketak
Hegoaldean eginez, Euskal Herriko beste errealitate baten deskubritzeko parada dute. Hodei Renteriak Euskal Ikasketak egin ditu
Gasteizen 2018. eta 2020. urteen
artean. Egindako ikasketen denboran, «biziki lagun onak» egin
ditu, eta «beste militantzia molde
bat deskubritu». Etxandik ere herriarekiko atxikimenduaren eta
militantziaren inguruko gogoetak egin ditu; ez zuen bere burua
ikusten Bordele edo Tolosa (Okzitania) bezalako hiri handietan,
beldur baitzuen bere burua «ez
leku onean sentitzea, eta ez giro
egokian izatea». Gainera, oihartzun onak ukan zituen Gasteizi
buruz, eta «euskal giro hurbil
bat» bilatzen zuen.
Gaur egun, hiru urteko esperientzia bizi izanik, Gasteizek bizia aldatu diola aldarrikatzen du
Etxandik. «Gasteizerat sartu zen
pertsona eta gaur egungoa arrunt
pertsona ezberdinak dira», erran
du. Heldutasuna aipatzen du, nagusiki, aldaketa gisa, eta baita
«hezkuntza politiko eta kulturala» ere. «Ikasleentzat biziki hiri
goxoa da, eta denei kontseilatuko
nuke hegoaldera joatera ikastera.
Bada, hala ere, oraindik Iparraldean aurkitu ez dudan irekidura
bat».

«Urteetan,
Hegoaldean
sartzeko biziki
konplikatua
izan da»
Iban Thikoipe
Baionako Etxepare lizeoko
zuzendaria
L. Casamajou

Seaskak Baionan duen Bernat
Etxepare lizeo bakarreko zuzendaria da Iban Thikoipe (Gabadi,
1985). Azken urteetan, Baionako
lizeoak entseguak daramatza
Hego Euskal Herrirat ikasketak
euskaraz egitera joan nahiak diren bere ikasleei bidea errazteko,
muga administratiboek franko
malkartsua jarri baitie orain artean bide hori. Ikasleen eta burasoen informatzeko eginbeharra azpimarratu du, besteak beste, Thikoipek.
Nola antolatzen da Hegoaldeko
goi mailako ikasketen sistema?
Zein dira posibilitateak ikasleentzat?
Bi sistema ezberdin badira: unibertsitateetako ikasketak —priba-

tuak edo publikoa—, eta goi mailako lanbide heziketa formakuntzak, Frantzian BTSren baliokideak direnak, guti gorabehera. Bada
ezberdintasun ttipi bat, prozedurak ez direlako arras berdinak.
Zailtasunen ondorioz, azken urteetan guti bakar batzuk dira goi
mailako lanbide heziketan sartu
direnak; bat edo bi, biziki puntuala da. Unibertsitateetan, aldiz, azken bi urteetan ikasleen %14ak
edo 15ak segitzen du euskaraz.
Hegoaldera ikastera joaten diren ikasleen kopurua handitzen
den arren, nola azaltzen duzue
hain jende gutxi izatea oraindik
ere?
Erranen nuke arrazoinak bat baino gehiago direla. Lehena, kulturala da, ohiturei lotutakoa. Familia gehienek ez dute hezkuntza
sistema hori ezagutzen, eta ezezagunaren muga anitz sentitzen da.
Gero, muga fisikoa ere bada. Izan
ere, hautuak egiteko garaia iristean, Parcoursup sistema aplikatzen da eta dena egina da ikasleak
normaltasun osoz Parcoursupera
bidaltzeko. Segida logiko bat bezala da, Frantzian ikasketak segitzea.
Bestalde, traba administratiboak?
Urteetan, gero, Hegoaldean sartzeko biziki konplikatua izan da
formakuntza guztientzat; bai administratiboki eta bai notazioen
aldetik. Ez da baitezpada erraza
ikasleentzat. Frantzian tokiak ez
dira hainbeste mugatuak, eta Hegoaldean anitzez gehiago. Horrek
ere bere eragina du.
Zuentzako, zer errepresentatzen du Hegoaldera ikastera joateak? Zein leku du zuen irakaskuntzaren segidan?
Argi da euskaraz ikasten segitze-

ko ez dela beste hauturik, Iparraldean ez baita aukerarik. Batetik,
euskaraz segitzearen garrantzia
ikusten dugu. Bestetik, Iparraldean ez da unibertsitaterik formakuntza mota guztiak eskaintzen
dituenik. Ikasleak, orduan, Frantziara doaz, urrun, eta haien bizitza han egiteraren arazoa plantatzen da; ez direla baitezpada berriz heldu Euskal Herrira. Bada
pertsona batzuen galtzea. Batzuk
ateratzen dira zinez gaitasun onekin lizeotik, garatuekin, eta ho-
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hobearekin, eta, betiere, euskaraz.
Zertan sortzen zaizkizue zailtasunak lan horretarako?
Ikasle eta familiak laguntzearen
prozedura horretan, zailtasunak
ditugu. Ez da beti erraz egutegi aldetik, eta administratiboki ere ez.
Hortan ere lagundu behar ditugu,
galduak baitira.
Nola?
Urrunago joanez, Seaskarekin
batera ere aterabideak atzeman
behar genituzke. Gure ikasleek
nahi dituzten ikasketak
segitu behar lituzkete,
«Azkenean, gure ikasleak
atzerritar gisa ikusiak dira beti. eta nahiz eta hemen biziki maila on batekin ateHori, euskal herritar izanik,
ratzen diren, batzuetan
ez da normala»
ez da hala. Alde horretariek galtzen ditugu, ez badira be- tik, lan politiko bat da eraman berriz heldu iparraldera haien jaki- harrezkoa Euskal Herriko Unitatea honat eramatera.
bertsitatearekin, baina JaurlariLurralde ikuspegitik ba ote du tzarekin ere bai.
interesik?
Zein dira zuen harremanak EHUEzezagutza bat ere badakar bi lu- rekin?
rraldeen artean. Inportantea da Elkarlan bat bada, aspaldikoa.
biek elkar ezagutza egitea, abe- Jaurlaritzarekin ere bai. Urte barasgarri baita jendearentzat eta tez, Donostiako unibertsitateak
herri ikuspegi batetatik gauzak gonbidatu gintuen campusaren
eramatea euskaraz.
bisitatzera fresa guzti-guztiak orHeldu diren urteentzako kopu- daindurik. Argi da haien aldetik
ruak oraindik gora joatea espe- interes bat badela. Gero, nahiz eta
ro duzue? Zein dira zuen propo- unibertsitatearekin harreman
samenak?
onak ditugun, hainbat arazori auGauza ezberdinak egin daitezke. rre egin behar diogu. Ez da batere
Lehenik, ikasleei, eta baita gura- erraz Hegoaldean nahi den ikassoei ere, esplikatu behar zaie ketetan sartzea.
hemendik hurbilago ere badela Zergatik?
eskaintza bat kalitatezkoa, eta Bertako arduradunek erraten
euskaraz, gainera. Ezezagutza bat dute ezin dutela desberdintasubada, eta hori guk osatzekoa da. nik egin gure ikasleentzat. AzkeGero, ikasleak unibertsitate nean, gure ikasleak atzerritar bat
horien bisitatzera eraman behar bezala ikusiak dira beti. Hori, eusditugu. EHUrekin lankidetza bat kal herritar izanik, ez da normala.
eraman behar dugu, ikasleek Haiek haien esku hartzea mugaikus dezaten beste nonbait ere tua dela erraten dute. Lan bat egibadela zer egin, batzuetan maila tekoa da oraindik alde hartarik.
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MARRAZKIRITZIA: ‘KKLEKUEN NAZIOARTEKO EGUNA’

ASBko zuzendariek denboraldi osoko
opor eginez ihardetsi diete grebalariei

If

Irudia b Donibane Lohizune

BAIONA b Baionako ASBko Neskak taldeko jokalariek greba egin zuten, eta azpimarratu «egoera biziki larria» zela Okzitania Tolosaren
kontra jokatzekoa zuten kopako partidarako. Elite 1 mailan aritzeko
baliabide murritzegiak zituztela nabarmendu zuten, eta arrangurak
zituztela beren osagarriarentzat. Astelehen honetan bildu den klubeko administrazio kontseiluak erantzun die, eta denboraldi guziko
opor egitea erabaki. Kolpe bortitza izan da jokalarientzat, maila gorenetik apalenera berriz jaistea erran nahi lukeelako.

%

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

Arzallusek txapela berreskuratu du
2008an hasi zenetik, Baxenabarre, Lapurdi eta Zuberoako bertsolari txapelketako laugarren txapela eraman
zuen joan den larunbatean Amets Arzallusek —irudian, agurra kantatzeko orduan, finaleko bertsokideekin—,
Xilabako finalean, Donibane Lohizunen, 1.200 ikus-entzuleren aitzinean. 2022ko Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian, Amets Arzallus eta Sustrai Colinaz gain, Miren Artetxe, Maddalen Arzallus eta Odei Barroso
izanen dira Ipar Euskal Herriko ordezkariak. BOB EDME

Agenda
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Hazparne b Zinegin

MUSIKA
BAIONA Espekulazioari ez! mani-

festaldiaren ondotik, kontzertuak:
Xiberoots, Foisis Jaunak eta Sheep'n' Beer.
b Bihar, 18:30ean, Lauga gelan.
BAIONA Rakata'Punk Txaranga.

Baionako ikastolen aldeko krakada eginen da.
b Bihar, arratsean,
manifestaldiaren ondotik, Züzülün.
BESKOITZE Iluma taldeak bere

disko berria aurkeztuko du kontzertuan; eta Maider Cigarroa.
b Bihar, 21:00etan, Bixintxo
kulturgunean.
BIARRITZ Osees, Joseba Irazoki

eta La Jungle. Sartzeak, 19, 22 edo
25 euro.
b Gaur, 21:00etan, Atabal aretoan.
BIARRITZ I Muvrini eta Hiru Soinu.

Sartzeak, 25, 45 edo 50 euro.
b Azaroaren 22an, astelehenean,
20:00etan, Geltoki zaharrean.
BIARRITZ Ian Paice eta Purpendi-

cular. Sartzea, 27 edo 30 euro.
b Azaroaren 24an, asteazkenean,
21:00etan, Atabal aretoan.
BIARRITZ Feu! Chatterton eta

Lombre. Sartzeak agorturik.
b Azaroaren 25ean, ostegunean,
20:30ean, Atabal aretoan.

10. Zinegin jaialdia
hasiko da ostegunean
10. Zinegin euskal zinemaren jaialdia azaroaren 24an hasiko da, heldu
den asteazkenean, Hazparnen, Subandila eta Zerua blu film laburrekin.
Ikusgai izanen dira: Jantzari, Zumiriki, Erlauntza —irudian—, Aita, zonbia
naiz!, Hil kanpaia eta Agur Etxebeste film luzeak, eta Non dago Mikel?
dokumentala. Haxan taldearen zinema kontzertua eta Amoranterena
izanen dira, besteak beste BERRIA

BAIONA Itzuli konpainiak eman

UZTARITZE Sugarren Mende,

antzerki tailerra.
b Igandean, 09:00etan, Zizpa
gaztetxean.

Asisko Urmenetaren izen bereko
komikitik egokitu ikusgarri dramatizatua.
b Bihar, 20:30ean, Lapurdi gelan.

DONIBANE LOHIZUNE Jour de

Niko Etxart.
b Bihar, 19:30ean, Uhaitza
aterpetxean.

Fete konpainiaren Besteen kalea
antzezlan berria. Sartzeak, 6 edo 8
euro.
b Igandean, 17:00etan, Harriet
Baita karpan.

MAULE-LEXTARRE Rotten XIII-

HIRIBURU Axut konpainiaren

ren kontzertua.
b Bihar, 20:00etan, Zinka ostatuan.

Amua antzezlana. Sartzeak, 5 edo
13 euro.
b Bihar, 20:30ean, La Perle gelan.

LIGI-ATHEREI Eñaut Elorrieta eta

ZIBURU Nanoua konpainiaren

Kutxetan ibilki.
b Azaroaren 23an, asteartean,
19:00etan, parrokiko salan.

ZINEMA

ANTZERKIA
UZTARITZE Arantxa Hirigoien eta
BAIONA Atx Teatroa konpainia-

ren Tomiris antzezlana. Urririk.
b Azaroaren 23an, asteartean,
20:30ean, La Luna Negra kultur
aretoan.

Philippe Alborren Trukatruk, haurrendako antzerki, musika, kantu
eta poesia emanaldia.
b Bihar, 10:30ean, herriko
mediatekan.

BAIONA Izenik gabeko sarea,

Beñat Iturriozen dokumentala. Zuzendaria bertan izanen da.
b Azaroaren 25ean, ostegunean,
18:00etan, Euskal Museoan.
HAZPARNE Zinegin jaialdiaren le-

hen egunaren karietara, Baxe-Nafarroako biztanleekin filmatuak
izan diren bi film labur Josu Marti-

‘Harri Salda’ #60. Gomitak: Eric
Dixari antropologo eta poeta, 2022
bere azken idazlanaz. Maddi Sarasua, Ipar Euskal Herriko Kontseilu
Sozialistatik. Kronikariak: Amaia
Castorene eta Matiu Bordato.
‘Zigor bat gehiago’ dokumentala. Osoki ikusgai.

Bihar:
09:05. Eztitxu Pinatxo, Isilik daude
harriak bere diskoaz.
15:00. Espekulazioari ez! manifatik, zuzenean.
Etzi:
15:00. Errugbia: Maule- Bagneres; D. Lohizune-Peyrehorade.

nezen Subandila azken film laburra eta Lur Olaizolaren Zerua blu.
Sartzea, 3 euro.
b Azaroaren 24an, ostegunean,
20:00etan eta 21:00etan, Haritz
Barne zinema gelan.

historia irakaslearen hitzaldia Anai
Artea elkartearen historiaz.
b Azaroaren 24an, asteazkenean,
19:00etan, Lapurdi gelan.

LARRESORO Anti film laburra.

Ondotik, solasaldia Josu Martinez
filmaren egilea eta Ainize Madariaga ikerlearen artean (Komunitatea
hats-bahiturik liburua idatzi du).
b Igandean, 10:00etan,
Patronaiaren gelan.

HITZALDIAK
BAIONA Aniztasunaz harro, eus-

kal literaturaren inguruko hitzaldia,
Cristina Ruizek eta Itxaro Bordak
gidaturik.
b Gaur, 19:00etan, Biltxokon.
DONIBANE LOHIZUNE Iparralde-

ko oroitarriei buruzko eztabaida,
Claude Martinez historia irakaslearekin.
b Gaur, 18:00etan, Dukontenia
gelan.
HENDAIA Euskara eta feminis-

moa, Idurre Eskisabel eta Lorea
Agirre Dorronsororen hitzaldia.
b Azaroaren 24an, asteazkenean,
18:30ean, Antton Abbadia aretoan.

HENDAIA Memoria eta gatazka,

hitzaldi zikloaren karietara,
Enekoitz Esnaola Berria egunkariko kazetariaren Gatazka politikoa,
etika eta memoria hitzaldia.
b Azaroaren 25ean, ostegunean,
18:30ean, Baleak elkartean.

BESTELAKOAK
BAIONA Mutxikoak, Orai batek

antolaturik.
b Igandean, 11:00 eta 12:30 artean,
Lauga gelan.
BAIONA Latsagietako eleak ipuin

kontaketak, 10 urtetik goitikoentzat. 5 ipuin, 5 emaztek latsagi inguruan kondaturik.
b Igandean, 16:00etan, Zizpa
gaztetxean.
HAZPARNE Filosofia-arte tailerra

Olatz Perezek emanik, 6 eta 11 urte
artekoentzat.
b Gaur, 17:00etan, Pierre Espil
mediatekan.

@

UZTARITZE Uzta Hitzan jaialdia-

ren karietara, Txomin Hiriart-Urruti

E !!
10 URT
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Anai Artea elkarteko kideek jo
zuten Txomin Hiriart-Urruti
(Kanbo, 1990) historialariarengana, beren ibilbideaz lan bat egin
zezan. Azken urteetan elkartearen aktibitateak abantzu geldituak zirelako, historiari behako
bat eman, eta usu itzalean egin
izan den lana argitara eramatea
deliberatu dute elkartekideek.
Idazleak Anai Artea 1969—2021
elkartearen historia aurkeztuko
du asteartean Uztaritzen, eta urtarrilaren 15ean Maulen. Aurkezpen gehiago finkatuko dituzte
ondoko aste eta hilabeteetan.
Anai Artearen lehen urteetan,
bereziki Telesforo Monzon eta
Piarres Larzabal aipatzen dituzu, egin zuten lanarengatik.
Bai. Bi sortzaile handiak izan dira,
haiek izan baitira oinarrian; ez ziren bakarrak, baina zinez animatzaileak ziren. Garaian bazuten
oso hedadura handi bat ere: Piarres Larzabal komandantea izana
zen erresistentzian, eta apez famatua zen bere idatziengatik ; Telesforo Monzon Gerra Zibilean
euskal gobernuaren delegatua
izana zen, antzerkiekin eta EAJn
bazuen fama bat ere... Horiekin
batera baziren beste jende anitz;
azpimarratuko nuke Jean Fagoaga, Sarako medikua, haiekin izan
zutela. Hastapenean, iheslarien
artatzaile izan zen, eta, gero, elkarteko lehendakari bilakatu zen;
kasik hasieratik eta gaur arte presente eta eraginkorra izan den
kide handi bat.
Liburuan zehar historiak gurutzatzen dira. Bada pasarte bat,
adibidez, Joseba Elosegirekin.
Ez zen urte bat ere Anai Artea sortua zela. Joseba Elosegik, bere
buruari su eman aitzin, muga zeharkatu eta Telesforo Monzoni
idatziak utzi zizkion, galdetuz notario bati uztea bere ekintza burutu arte —ekintzaz deus erran
gabe— [Elosegik bere buruari su
eman zion Francisco Francoren
aitzinean Donostian, Anoetan].
Ekintzaren ondotik idatzi horiek
argitaratzea galdetu zion. Gertakari hori esanguratsua da, argiki
adierazten baitu Anai Arteak,
bere sortzetik, kasik segidan hartzen duela leku biziki inportantea
mundu abertzalearentzat. Elosegi
iheslari eta EAJko kide izana zen;
alta hautua egin zuen idatziak
Anai Artekoei uztea ez eta EAJko
kide batzuei. Konfiantza handiagoa bazuen haiengan bere alderdi
kideengan baino.
EAJk ere bazuen iheslarien laguntza sarea. Baina Anai Artea

hasi ziren etxe desberdinetan, eta,
nola ez, lehen jomugak elkartean
inplikatuak zirenak eta publikoki
agertzen zirenak izan ziren: Frantxoa Garat, Mixel Mendiburu,
[Jose Manuel Pagoaga] Peixoto
atxilotu zituzten, eta beste andana bat.
Elkarteak diplomazia lan bat ere
egin izan du, batzuetan goi kargudunak hunki arte.
Aspektu garrantzitsu bat da, zeren Anai Arteak iheslariak sustengatzeaz gain —eta berantago
presoak ere bai—, hasieran lekuko
politikariekin informazio, komunikazio eta saretze lan batean aritzen zen. Oso garrantzitsua da
ondokorako. 1990eko
hamarkadatik goiti saia«Anai Arteak beti atxiki du,
tzen da goi mailako poliedo saiatu da bederen,
tikariekin harremaneneutraltasun politiko bat
tan sartzea presoen egoatxikitzen»
era zuzentzeko, eta baita
«Elkarteko kideak hitzorduak
bakearen bidea jorratzefinkatzen aritu izan dira
ko ere, bitartekari lana
estatuko goi mailan, publikoki eginez.
edo ez, ministroei idazten...»
Alta, sare horretatik
urrun zirenentzat ez da
Anai Arteak beti atxiki du, edo sekula izen ezaguna izan.
saiatu da bederen, neutraltasun Ez, eta askotan pentsatuko ez gepolitiko bat atxikitzen alde horre- nituzkeen jende batzuekin harretatik. Haren teoria zen iheslari man hurbilak zituzten: demagun
guztiei atea irekitzea. Egoeraren Jean Grenet Baionako auzapeza
bilakaerak egin du, azken finean, eta, aitzin, haren aita [Henri GreAnai Arteak gehien laguntzen zi- net], beti solaskide oso presentetuen iheslariak ETAko militante- ak izan dira. Jean Greneten aitak,
ak zirela.
mediku gisa, dozenaka errefuxiaNeutraltasun politikoa, baina in- tu artatu zituen sekula galderarik
plikazio politikoarekin, halere.
egin gabe, jakinez politikoki
Hori da, bai. Neutraltasun politi- arrunt aurkakoa zela. Elkarteko
koa atxikitzen du, Anai Arteak kideak hitzorduak finkatzen aritu
bere ildoa beti atxiki baitu: mugi- izan dira estatuko goi mailan, pumendu edo ideia batzuei gehiago blikoki edo ez, ministroei idazafiliatua edo sentsiblea izanik ere, ten...
bere burujabetza politikoa atxiki Liburuan aipatzen da Hego Eusdu. Hasieratik bukaeraraino. kal Herritik jin iheslarien inteHori ez da beti izan denen gustu- grazioa hemengo gizartean.
koa, hurbilekoenentzat ere ez, 2.200 iheslari pasatu dira Anai Armaiz izan dituztelako kalapitak tearen saretik. Iheslariak Iparraloso hurbileko batzuekin.
dera arribatu zirelarik, bereziki
Anai Artea hunki zuten errepre- hasieran, diktadura batetik etorri
sio garaiak ere aipatzen dituzu.
eta askatasun bolada batean bizi
Anai Arteak iheslariak beti sus- ziren. Horrek noiztenka arazoak
tengatu ditu. Hasieran, oso ma- sortzen zituen lekuko jendeekin,
nera ireki eta legalean. Baina ego- eta Anai Artea saiatzen zen ahal
era politikoaren aldaketarekin, bezain ongi pasa zedin eta jendeFrantziako eta Espainiako esta- ak integratzen. Kristoren lana
tuen arteko harremanarekin, egin du horretan.
emeki-emeki, errefuxiatuak ge- Historialari gisa, elkartearen
roz eta egoera zailagoan ziren. historiaren prismatik historia
Kanporaketak hasi ziren, legez zabalago bat landu ote duzu?
kanpo bizitzen hasi ziren Iparral- Bai, elkartearen historiaren libudean, eta Anai Arteak ahal bezala rua da, baina elkartearen ekinsegitu zuen ahal bezain luzaz ki- tzek eta ibilbideak egiten du Ipadeak aterpetzen. 1992an ihesla- rraldeko euskal historiaren 50
riak jadanik gordeka bizi ziren, edo 60 urteen lekuko eta aktore
baina Anai Artekoek Errefuxiatu izan dela. Azken finean, Anai Arbat, etxe batizeneko kanpainare- tearen historia kontatuz, gure
kin elkartasun sarea antolatu zu- historia zabalago baten lekukotaten. Urte baten buruan sarekadak suna da liburu hau.

iheslari abertzale guztien elkartasun sare bezala sortu zen.
Bai, Anai Artea elkarte humanitario bat da; beraz, berez ez da korronte politiko bati lotua. Denak
onartzen ditu. Gero, egoerak eginen du iheslari politiko sail bat
bereziki lagundua edo aterpetua
izanen dela, baina hastapenean
laguntza denei eskainia zieten.
Gainera, hasieran, ihes egiten zuten gazte guztien artean gehiengo
handia ez zen mugimendu politiko bati lotua; gehienek basakeria
frankistaz ihes egiten zuten.
Gerora, halere, iheslarien artean
zatiketa politikoak baziren. Nola
kokatzen zen Anai Artea?

Joanes Etxebarria

HITZA

«Gure historia
zabalago baten
lekukotasuna
da liburua»
Txomin Hiriart-Urruti b Historialaria
1969. urtetik 2021era Anai Artea elkarteak egin
lana aipatzen du historialariak bere azken
liburuan. Euskal iheslarien elkartasun sarearen
azterketak euskal historia zabalagoa agerian
ematen du zeharka, 1936ko gerratik gaur arte.

