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bosgarren kolegioa
irekitzeko baliatuko
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B
erezia izango da
aurtengo Herri
Urrats. Pande-
miak eraginda-
ko bi urteko
etenaren oste-

an, Senpereko (Lapurdi) aintzira-
ra itzuliko da Ipar Euskal Herriko
ikastolen festa, gaur; euskaltzale-
en elkargune bihurtuko da berri-
ro lakua. Gogotsu eta ilusioz
heldu diote aurtengo aldiari, eta
aldarrikapen eta festaz josiko
dute eguna. Euskaraz bizitzeko
nahia adierazi, eta hizkuntza
eskubideen aldeko mobilizazioa
ere izango da. «Haren falta
sumatu dugu», aitortu du Koldo
Rodriguez Herri Urratseko koor-
dinatzaileak. 
Seaskarentzat sosten-

gu ekonomiko garran-
tzitsua da ikastolen alde-
ko festa; proiektuei
bultzada eman eta sortu-
tako beharrei erantzute-
ko funtzio inportantea betetzen
du. Bestalde, testuinguru berezi
batean egingo da: azterketak eus-
karaz egitearen aldeko borrokan
ari da ikastolen federazioa, baina
Frantziako hezkuntza adminis-
trazioaren ezezkoak baino ez
dituzte jaso. «Aurten, beraz, zen-
tzu hirukoitza hartuko du Herri

Urratsek: alde batetik, festa; bes-
tetik, sostengua; eta, azkenik,
aldarrikapena».
30 ikastolaren ekitaldiek

ordeztu zuten Herri Urrats iaz,
eta ohiko formatura itzuliko da
aurten. Normaltasunerako buel-
ta irudikatu eta hori ospatzea ere
izango da asmoa, beraz. «Betiere
zentzuz jokatuz». Hala dio aur-
tengo leloak ere: Itzulera.
Hain zuzen, Seaskako ikasleak

omendu nahi ditu Herri Urratsek:
«Pandemia garaian ikasturte go-
gorrak izan ondotik, haiek dira
ikastolen bestaren protagonis-
tak». Leloa eta logoa sortzeko
lehiaketa bat egin zuten, eta
Amaia Ampo Manex Erdozaintzi
Etxart kolegioko ikasleak irabazi

zuen: «Harrapatu gintuena leloa
izan zen: Itzulera. Erraz eta garbi
irudikatzen du Herri Urrats ho-
nek zer adierazten duen. Bai lelo-
arekin eta bai zapatarekin, bete-
betean asmatu zuen». Preseski,
Herri Urratsen lehenbiziko logoa
ere zapata bat izan zen, 1987an.
Oraingoa «modernoagoa» da.

Pandemiak eragindako bi urteko etenaren ostean, 
Ipar Euskal Herriko ikastolen festa Senpereko aintzirara
itzuliko da gaur. Antolatzaileek egitarau zabala osatu dute,
eta Seaskak jaian parte hartzeko deia egin dio 
euskal komunitateari. Gogotsu eta ilusioz daude. 

Festaren eta
aldarrikapenaren
itzulera
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Jendetza oholtzaren aurrean, 

Herri Urratseko giroaz gozatzen.

GUIILAUME FAUVEAU

Joaldunak, Senperen, 2019ko Herri Urratsen. GUIILAUME FAUVEAU 

Pontx pailazoaren emanaldia; aurten ere egingo du ikuskizuna. GUIILAUME FAUVEAU

Omenaldi berezi bat egingo
diote Leire Iribarne Diabolo
Kiwi taldeko musikagilea
zenari; urtarrilean hil zen



Ikurrina marraztua duen zapata

bat da hautatutako irudia. 

Logotik tiraka, kanpaina bat

ere abiatu zuten: Internet bidez-

ko zapata salmenta. Hilabete

iraun zuen, eta antolatzaileak

gustura daude izandako erantzu-

narekin. Komunikatiboki tresna

indartsua izan dela uste dute, eta

salmentan ere harrera ona izan

du. «Egundokoa izan da izan

duen oihartzuna eta elkartasun

adierazpena». Herri Urratsen

aurtengo kanta, berriz, Zetak tal-

deak ondu du: Itzulera.

Herri Urratsen bildutako

diruari dagokionez, bosgarren

kolegio bat irekitzeko asmoa du

Seaskak, eta horretarako baliatu-

ko dute lortutako etekina. Ikasle

kopuruaren igoerari erantzutea

da asmoa. Senperen bertan

zabalduko dute ikastetxea, eta

2023ko ikasturtearen hasierara-

ko prest egotea nahi dute. 

Egitarau oparoa
Itzulerak sorrarazten dien inda-

rrarekin taxutu dute egitaraua.

Rodriguezen arabera, «erraza»

izan da programazioa osatzea,

eskaintza zabala izan dutelako.

Zazpi gunetan banatuko dute

aintziraren inguruko buelta, eta

Euskal Herriko herrialde baten

izena emango diote bakoitzari.

Lau gune nagusitan antolatu

dituzte ekintzak: Araba gunean,

Lapurdi gunean, Nafarroa-Badok

gunean eta Gipuzkoa gunean. 

Izen handiko musika talde an-

dana arituko da lakuaren ingu-

ruan jotzen; BERRIArekin partai-

detzan osatu den Nafarroa-Badok

gunean izango dira gehienak.

Hainbat nabarmendu dituzte an-

tolatzaileek. Besteak beste, Ska-

keitanek amaiera ematea erabaki

du hamalau urteko ibilbideari, eta

Herri Urratsen hasiko du agur bi-

ra. Euren azken abestia argitaratu

berri dute: 112. Des-Kontrol talde-

aren presentzia ere aipatu dute:

hainbat urte oholtzatik kanpo pa-

satu ostean, Iparraldeko ikastolen

aldeko festan itzuliko dira eszena-

tokira; hala, 25. urteurrenaren

harira antolatutako birari ekingo

diote. Han izango da Dupla ere:

«Herri Urratsen lehenengo aldiz

ariko dira, eta marka utziko dute-

la uste dugu». Willis Drummond

eta Xiberoots dira joko duten bes-

te talde batzuk. Horrez gainera,

musika lakuko txoko guztietara

eramateko apustua egin dute.

Txarangak, joaldun taldeak, gai-

teroak eta beste arituko dira ain-

tzira inguruan. «Itzulera alai bat

nahi dugu».

Badu gune berezi bat ere Herri

Urratsek, gainerako ikastolen

jaietan egon ohi ez dena: dantzari

eskainitako oholtza bat; Gipuz-

koa gunean egongo da. Era guz-

tietako dantza ikuskizunek giro-

tuko dute jaia. Besteak beste,

Estitxu Robles kolegioak eta Dan-

tzaz konpainiak ikastaldian zehar

landutako lana erakutsiko dute.

Kimua dantza kolektiboaren

emanaldia ere egingo da, genero

ikuspegiaren inguruko lanketa

egiten duen ikuskizuna. Gastro-

nomiari lotutako beste gune bat

ere izango da. Eta, urtero bezala,
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Senpere

Z Zuberoa

Estitxu Robles eta Dantzaz

Kautere Balet

Herri Urrats kantuz

Wazza Funky Family

Topa Noka

Kimua dantza kolektiboa

Tristan Murgi

Zeze

10:00

11:00

12:15

13:30

14:45

15:45

17:00

18:15

L

Artxeroak

Bertsolariak

Nat Watson

Lapurdi

8:00

11:00

12:30

N Nafarroa-Badok

NB Nafarroa Beherea

Laparrak

Aho Zakil Konekxion

Aguxtin Alkhat

Skakeitan

Des-Kontrol

Willis Drummond

Dupla

10:00

11:15

12:30

14:00

15:45

17:30

19:00

G Gipuzkoa

B

Eroski elikadura eskola, ETBren xokoa, zurezko marrazketa eta tailerrak, puzgarriak

BBand, Zo Zongo, Ratapunk, Joaldunak, 

Gaiteroak... Bizkaia
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Araba

Pauline & Juliette

Mutxikoak

Kilimak

Albosax

Xiberoots

Asto Baba

Trikidantz

10:00

11:30

13:00

14:30

16:00

17:30

19:00

Lizeoko ikasleen eskutik jokoak eta makillajea10:00-12:00 2 Kaiku ikuskizuna

Pontx pailazoa

10:00-15:00

15:00

Haurren txokoak

ITURRIA: SEASKA

EGITARAUA

D918
Kanbo

Ziburu

Aintzira inguruko animazioa

haurrak ere izango dira protago-

nista aurten. Araba eta Gipuzkoa

guneetan haurren txokoak egon-

go dira, eta haientzako hainbat

ekintza osatu dituzte. 

Bestalde, omenaldi berezi bat

egin nahi diote Leire Iribarne Dia-

bolo Kiwi taldeko musikagilea

zenari; urtarrilean hil zen, trafiko

istripu batean, 24 urte zituela.

Taldeak 2020ko Herri Urratsen

kanta grabatu zuen: Gaki ge. 

Hala, euskal komunitateari dei

bat egin dio Seaskak: Herri Urra-

tsera joan eta bertan parte hartze-

ko. «Herri Urratsek, festa izateaz

gain, aukera izan behar du era-

kusteko milaka garela euskaraz

bizi nahi dugunak. Badagoela

herri eta komunitate bat euska-

raz bizi nahi duena, eta prest

dagoena euskaraz bizitzearen

alde bere aletxoa jartzeko». Eus-

kaltzaleek, beraz, Senperen dute

gaur elkartzeko abagunea. 
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Peio Jorajuria (Azkaine, Lapurdi,
1979) Seaskako lehendakaria da
2019tik, eta ordutik buru-belarri
ari da lanean Iparraldean euska-
razko ikastolen alde. Testuinguru
berezian helduko dio aurtengo
Herri Urratsi: borrokan ari dira
ikasleek azterketak euskaraz pa-
satu ahal izateko. Luze eta zabal
hitz egin du bizi duten egoeraz. 
Bi urteren ondoren, gaur Senpe-

reko aintziran egingo da berriro

Herri Urrats. Berezia izango da?

Bai, bistan da. Itzulera dugu. Bi
urte Herri Urrats gabe biziki luze-
ak izan dira guretzako. Ipar Eus-
kal Herrian urtero dugun euska-
raren besta nagusia da, biziki
inportantea den ekitaldi bat; bai
diru mailan, baina baita euskara
ospatzeko eta euskarari dugun
atxikimendu hori erakusteko ere. 
Gogotsu zaudete?

Bai. Hainbat urrats egin ditugu
azken bi urteetan. Eta urtero, He-
rri Urratsen ospatzen ditugu
urrats horiek. Euskararen egoera
Iparraldean aldatu da, gizartea
ere –partez pandemiarekin– al-
datu da, aro berri bati buruz ari
gara, eta hori ospatu nahi dugu.
Urrats horiek ospatzeko festa

ere izango da, orduan?

Bai. Etapak markatzekoa; beha-
rrezkoa dugu. Seaskak 50 urte
pasatu ditu; 50 urtez 50 krisi bizi
izan ditu, eta denak gainditu ditu.
Aldi oro behar dugu hori ospatu. 
Gainera, Herri Urrats sostengu

ekonomiko garrantzitsua da Se-

askarentzat, ezta?

Frantziako legearen berezitasun
bat da botere publikoak –udale-
txeak, departamenduak, eskual-
deak– ezin duela Seaska lagundu

egoitzei dagokienez. Atzeman di-
tugu laguntza mota ezberdinak,
baina, orokorki, ezin dugu diru
publikorik baliatu gure egoitzen-
tzako. Eta hori, hastapenetik, Se-
askarentzat arazo potolo bat izan
da. Horregatik asmatu zen Herri
Urrats. Lehenik, lehen kolegioa
finantzatzeko, eta geroztik ere di-
tugun egoitza guztiak finantza-
tzeko. Baita proiektu berriak sor-
tzeko eta asmatzeko ere.

Lehendakari kargua hartu ze-

nuenetik, lehen aldiz egingo da

ohiko formatuan. Joan den urte-

an, 30 Herri Urrats txiki egin zi-

ren. Ondo joan zen?

Egia da niretzako lehen Herri
Urrats izanen dela lehendakari
kasketa horrekin, eta bai, mo-
mentu berezia izanen da niretza-
ko; momentu bereziki hunkiga-
rria da. Baina azken urteetan izan
ditugu beste ekitaldi mota ezber-
dinak, eta Herri Urratsi dagokio-
nez, lehen urtean egin genuen
ekitaldi berezi bat, gure artean,
lakuan, distantzian. Bigarren ur-
tean ere bildu genituen gure par-
taide guztiak, eta Iparraldeko he-
rri kasik guztietan ere antolatu
genituen Herri Urrats ttipiak. Ho-
rrelako ekitaldiak izan dira ainitz.
Aurten ikasleak omenduko ditu-

zue. Zer eragin izan du pande-

miak haiengan?

Pandemiaren berri ona da gain-
ditu dugula. Bi urte pasatu ditugu
jakin gabe biharamuna nola egi-
nen zen, egunean egunean kude-
atzen. Biziki luze eta gogorra izan
da denendako. Ikasleek bizi izan
dute bereziki urruntzea, eta hori
zaila da adin batzuetan, harre-
man sozial hori haustea. Baina
ikasketa prozesuan ere hainbat
zailtasun izan dituzte: distantzian
ez da presentzial gisa ikasten.

Baina orain, gainditu
dugu, eta berriz eraiki
behar dugu. Bereziki hor
eskas zaiguna harreman
soziala da orain; berriz
ikasi behar dugu horre-
kin egiten, eta agian
Herri Urratsek lagundu-
ko du.

Euskararen erabileran ondorio-

rik sumatu duzue?

Denetarik izan da. Hizkuntzaren
inguruan, klaserik ttipienetan,
guraso batzuek izan dituzte zail-
tasunak. Bereziki, lehen urtean.
Konfinamenduak izan direlarik
eta denak etxean egon direlarik,
beharbada ez ginen aski presta-
tuak horretarako. Baditugu fami-
lia desberdin gero eta gehiago, eta
badira familia batzuk euskara ez
dutenak batere etxean. Eta telela-
narekin, konfinamenduekin,
guraso batzuk apur bat galduak
sentitu izan dira, ezin baitzuten
lagundu ikaslea nahi zuten beza-
la. Gero, pixkanaka, irakasleek
segida hartu dute, tresnak mar-
txan ezarri ditugu, eta familia
horiek ere konfiantzarekin atera
dira. Orokorki, ez; esanen nuke
euskara mailan lortu dugula
orain arte genuena. Ditugun zail-

«Hasiak gara haiek
ezagutzen, eta
badakigu ez direla
arrazionalak»

Peio Jorajuria  b Seaskako lehendakaria

Iparraldean gaur egingo dute ikastolen festa, eta gogotsu dago
Peio Jorajuria. Azkeen urteetan egindako urratsak ospatzeko
aukera izango dute, eta egungo borrokak indartzekoa.
Administrazioaren jokabidea ulertezina dela dio.

Seaskak 50 urtez 50 krisi 
bizi izan ditu, eta denak
gainditu ditu. Aldi oro 
behar dugu hori ospatu»

‘‘
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tasunak ez dira pandemiari

lotuak.

Herri Urrats festa izango da, bai-

na baita aldarrikapenerako egu-

na ere.

Maiz hala izan da. Eta aurten, egia

erran, urte zinez berezia dugu.

Azken urte honetan bizi izan

dugu konstituzioaren aurkakoa

izatea, eta, ondotik, onartua iza-

tea. Gainditu ditugu hainbat krisi,

baina gelditzen zaigu oraindik

ezagupenari buruzko borroka

handi bat. Hainbat urrats gaindi-

tu ditugu: gure ikastolak ez dituz-

te debekatuko, horren ziurtapena

badugu. Baina bada nahikeria

gaur egun, gobernuarengandik,

ez uzteko garatzen gure eredua,

eta mugatzeko gure eragina. Na-

barmen agertu da azterketen

gaiaren inguruan. Azken hiru

urte hauetan ari gara borrokan

azterketei buruz. Parean murru

bat dugu, eta ez dute erlaxatu

nahi. Gibelapen izugarria da. Bo-

rroka ainitz bizi izan ditugu Seas-

kan, krisi ainitz, baina gibelapen

gutxi. Eta hor gibelapen baten au-

rrean gaude.

Aspaldiko eskaera da baxoa eta

brebeta euskaraz egiteko auke-

ra izatea. Zirkularrak bazirudien

horretarako aukera irekitzen

zuela, baina oztopoekin egin du-

zue topo.

Bai, hori da. Zirkularra... borroka-

tu ginen hori lortzeko. Hori zen

gobernuak proposatzen zuen ir-

tenbidea gu ilegaltzat ez emateko.

Eta lortu genuen. Baina lortu du-

gu Hezkuntza Ministerioaren

kontra. Eta behartuak izan dira

onartzera zirkular hori. Baina pu-

blikatu orduko jakinarazi ziguten

ez zutela aplikatuko. Badira hain-

bat puntu, baliabideei buruz adi-

bidez, baina bada azterketei bu-

ruzko erranaldi hori ere. Non ida-

tziz emana den zirkularrean, testu

ofizialean, baxoan gai batzuk eus-

karaz egin ahalko direla azterke-

tetan. Eta hori ez dute aplikatu.

Legea alde dugu. Zirkularrak alde

ditugu. Pedagogiako eztabaida

hori biziki alde dugu. Inork ez du

ulertzen zergatik azterketa bat ez

den egiten ahal ikasi den hizkun-

tza berean. Baina hor badugu

dogma bat parean, Parisetik hel-

du den dogma bat: ez frantsesa

babestu behar dela, baina euskara

frantsesa baino apalagoa izan be-

har dela. Eta horretan dira. 

Nolakoa ari da izaten Bordeleko

errektorearen jarrera? Euskara

zapaltzen ari dira?

Azken urteetan, euskararen gaia

aitzinatu da. Baina aitzinamen-

duak egin dira administrazioaren

kontra. Hiriburuko eskola publi-

koan murgiltzea ez zuten nahi;

manifestaldiak egin ditugu, eta

hainbat eta hainbat mobilizazio-

ren ondotik lortu dugu irekitzea.

Nahi izan dute ere Seaska legez

kanpo ezarri, baina hor ere lortu

dugu zirkular bat eta hainbat

neurri. Administrazioa blokeatua

da. Zirkular hori behartua izan da

onartzera, eta horrek dio, bereziki

murgiltzeari buruz, murgiltzea

eskola guztietan izanen dela eta

maila guztietan. Eta azterketak

euskaraz egiten ahal direla. 

Administrazioak ez du uzten. 

Dena baliatzen du ez aplikatzeko

lortu ditugun horiek; gure lorpe-

nak mugatzeko. Azterketena sin-

bolikoa da. Baimentzen ahal da

zientziak euskaraz ikastea, baina

azterketetan ezin baldin bada

hizkuntza hori baliatu, nork au-

keratuko du zientziak euskaraz

ikastea? Horretan dira. Nahi dute

muga ezarri gure hizkuntzaren

ikaspen horretan, ez dadin ondo-

tik izan egiazko hiztun osorik, ez

dadin izan erabilerarik. Horrega-

tik, Herri Urrats aukera ederra da

hizkuntza baliatzeko, ikusteko

lotuak garela erabilera horri.

Besteak beste, desobedientzia

ekintzekin erantzun diezue. 

Azken urteetan, pixkanaka, gai

horretan ez dugu beste irtenbide-

rik. Desobedientziaren bidea har-

tu izan dute lehenik ikasleek. Ez

da hautu ttipia: hamahiru-hama-

lau urterekin erabakitzea azter-

keta bat euskaraz egitea, badaki-

zularik ez dela zuzendua izanen,

eta nota txarra aterako duzula. Iaz

hasi ziren irakasleak ere. Admi-

nistrazioak erabaki du horiek zi-

gortzea. Diru zigor bat da orain-

goz, eta ez du eragin handirik. Be-

reziki, diru zigorra delarik,

badakigu elkartasunez erantzu-

ten. Baina badakigu ikasleak ha-

serre direla ere, irakasleak ere gai-

tzituak ditugu administrazioa-

rengandik, eta baliteke aurten

desobedientzia hori ez iaz bezala

bost irakasletara mugatzea, bai-

zik aintzez zabalago izatea.

Duela gutxi bildu zineten errek-

torearekin, baina uko egin zie-

ten zuen eskaera guztiei. Hala

espero zenuten?

Zer espero genuen, ez dakit

egiazki. Bi pentsamendu badira.

Batetik, ulertezina da horretan

dugun blokeatze hori. Ari dira

istorio bat sortzen afera horrekin,

non, ez duten deus galtzekorik

deus irabaztekorik. Aldiz, sua

ezartzen dute bazter guztietan,

merezi ez duen gai batean. Orain

arte euskaraz egiten genituen

azterketa horiek, dena ongi pasa-

tzen zen: ez zen mundua irauli,

Frantzian ez zen nazionalismoa

apaldu ere ez, frantses nazionalis-

moa. Ez zen arazorik, eta sortu

dute bat; hor tematzen dira. Uler-

tezina da. Gero, bestalde,

hasiak gara haiek ezagu-

tzen, eta badakigu ez

direla arrazionalak gai

horretan. Frantsesa

beste hizkuntzak baino

gorago dago, eta euskara

besteak baino apalago.

Eta hori barneratua

dute. Eta hori errotik

dute. 

Ez duzu ikusten jarrera

aldaketarako inongo

asmorik?

Ez haiengandik. Behar

ditugu bide batzuk ad-

ministrazio horretatik

kanpo, ministerio horre-

tatik kanpo. Orain aro berri bat

abiatuko da. Ez dakigu zer kolo-

retakoa. Horren arabera aritu be-

harko dugu.

Administrazio auzitegira jotzea

ere aztertu zenuten.

Bai, horretan badugu hitzarmen

bat, zehazten duena puntu ttipi

bat, baina aski sinbolikoa: baxoko

Ahozko Handiko azterketa gure

ikasle guztiek partez euskaraz

egin ahalko zutela. Hori hitzar-

menean idatzia da, eta hori ere

ukatzen digute. Ari gara aztertzen

ea errekurtso juridiko bat egin

daitekeen. Konplexua da.

Itxuraz, borrokak oraindik luze

joko du. Mugimendua indartzen

jarraitzeko asmoa duzue?

Guk azterketen gai hori ez dugu

laxatuko. Onartezina liteke gibe-

lapen bat onartzea. Gibelapen bat

da, azken baxoan bi gai pasatzen

ahal ziren idatziz euskaraz, eta

orain zerotan dira. Eta brebeta

osoki euskaraz zen, eta orain par-

tez bakarrik euskaraz da. Ikasleei

errespetuz hori lortu behar dugu.

Gure hizkuntzaren errespetuz

ere. Ezin dugu onartu gure hiz-

kuntza bigarren mailako hizkun-

tza gisa tratatua izan dadin.

Beraz, borroka hori lortu behar

dugu.

Herri Urratsek borroka indartu-

ko du?

Herri Urrats, beti, guretako, inda-

rrak biltzeko gune bat da. Arnas-

gune izugarria dugu. Ikusten

dugu euskal hiztunek gizarte oso

bat osatzen dugula, eta denak hor

garela hizkuntzaren gai hori aitzi-

narazteko. Freskotasun handia

ekartzen digu ondoko borrokak

emateko.

Azterketen aferaz gain, zeintzuk

dira Seaskaren egungo erronka

nagusiak?

Gaur egun erronka nagusiak...

baditugu bat baino gehiago.

Badugu erronka nagusi bat: gure

egoera egonkortzea ondoko urte-

etarako. Horrek erran nahi du bai

diru mailan, bai egitura mai-

lan –horregatik behar ditugu

kolegioak eta egoitzak eraiki–,

bai lege mailan. Ahulegi gara

gaur egun lege aldetik. Badakigu

administrazioaren menpe gaude-

la edonoiz. Beraz, behar ditugu

lorpen batzuk egituratzaile iza-

nen direnak. Behar dugu ere

garatu oraindik. Doi-doia hau-

rren %10a eskolatzen dugu Ipar

Euskal Herrian. Erran nahi du

haurren %90a beste sare batzue-

tan dela. Batzuek euskara ikasten

dute, elebidunean eskola publi-

koetan, baina badira oraindik

haur gero eta gehiago, eta gehie-

gi, beti izanen da gehiegi, euskara

ikasi gabe ateratzen direnak

beraien ikasketetatik. Eta horre-

tan badugu lan handia eramate-

ko. Ez bakarrik Seaskak, baina

kolektiboki.

GUILLAUME FAUVEAU

Bada nahikeria gaur egun,
gobernuarengandik, ez uzteko
garatzen gure eredua, eta
mugatzeko gure eragina»

«Azken urteetan, euskararen
gaia aitzinatu da. Baina
aitzinamenduak egin dira
administrazioaren kontra»

«Herri Urrats indarrak biltzeko
gune bat da. Arnasgune
izugarria dugu. Freskotasun
handia ekartzen digu»

‘‘
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F
esta izango da gaur
Senpereko (Lapurdi)
lakuan, Herri Urra-
tsen. Eta Euskal
Herriko izen handi-

ko taldeek girotuko dute jaia.
Aintzirako txoko guztietan
entzun ahalko da musika, baina
presentzia nabarmena izango du
gune batean: Nafarroa-Badok
gunean. BERRIArekin elkarlanean
osatutako eremuan egingo
dituzte kontzertu gehienak: Ska-
keitan, Des-Kontrol, Willis
Drummond, Laparrak...
Badok musika ataria Herri

Urratseko musika gunean izan-
go da, beraz. Jon Eskisabel ata-
riaren koordinatzaileak esan du
ilusioa piztu diola han izateak.
«Badakigu Badok tresna oso
garrantzitsua dela Iparraldeko
abeslari eta taldeentzat. Eta
nabaritzen dugu, askotan Ipa-
rraldetik etortzen zaizkigulako
taldeen mezuak: euren diskoak
jarri nahi dituztela, estreinatu
nahi dituztela eta beste. Badaki-
gu Iparraldean zer-nolakoa den
euskararen egoera, eta euskaraz-
ko taldeek zer zailtasun dituzten
beren musika zabaltzeko eta eza-
gutarazteko, Hegoaldean batez
ere».
Haren arabera, halako elkarla-

nak garrantzitsuak dira atariari
ikusgaitasuna emateko. Milaka

euskaltzale gazte bilduko direla
gogorarazi du: «Atariak lortu du
erreferentzia izatea euskal talde
eta musikarientzat, baina, behar-
bada, oraindik jende asko dago
Badok ezagutzen ez duena.
Agian, gehienbat, gazteak dira
horiek».
Hainbat izango dira gaur Herri

Urratsen. Eta haien gozamenera-
ko, musika egitarau zabala osatu
dute antolatzaileek. Ados dago
Eskisabel: «Herri Urratsek beti
zaintzen du asko musika egita-
raua. Eta aurten ere hala da. Arre-
ta handia jartzen du, gainera, egi-
ten duen guztian. Ez bakarrik
Nafarroa-Badok eszenatokian;
beste gune batzuetan ere kon-
tzertu interesgarriak izango
dira». 

Egokitu eta hobetu
Etengabe hobetzeko eta berritze-
ko prozesuan dabil Badok ataria,
eta, azken urteetan, jauzi kualita-
tiboa egitea lortu du. Horren era-
kusgarri ere bada aurten Interne-
teko Argia saria irabazi izana.
«Euskal musikaren erreferente»
bihurtzeagatik eta datu base
moduan sortu arren «zabaldu eta
biderkatzeagatik» saritu zuten
webgunea. Hala dio Eskisabelek:
«2014an ataria berritu genuene-
tik, haziz joan gara zortzi urte
hauetan, garatuz, ataria hobetuz,

eduki berriak sartuz, eta, bueno,
ataria geroz eta osoagoa eginez.
Beharbada iaz bai egin genituen
aldaketa batzuk, nabarmenago-
ak-edo, esango nuke. Bilatzailea
hobetu genuen, kontzertuen
agenda sartzen hasi ginen, azken
diskoak atala sortu genuen, kan-
tuen letrak ere sartu ditugu...
Ataria pixkanaka garatu da».
Garapen horri esker, hainbat
talde eta musikazaleren errefe-
rentziazko atari izatea lortu du.
Podcast bat ere sortu zuen
Badok-ek, duela bi urte: Dunba-
la. Eneritz Furyakek eta Jagoba
Salvadorrek aurkezten dute:
«Ikusi genuen kontsumo ohitu-
rak edo edukiak jasotzeko modua
aldatzen ari direla Interneten ere.
Gaur egun ia atari guztiek dute
podcasta, eta guk ere sortu
genuen. Aurrerago ere asmatu

beharko ditugu jendea edo bisita-
riak erakartzeko modu berriak».
Azaldu du podcastean «beste
ikuspegi batetik» heltzen diotela
musikari, eta bi aurkezleek egi-
ten duten lana goratu du. 
Halaber, ataritik zerbait nabar-

mentzekotan, nobedadeak aipa-

tu ditu. Jendea gehien erakartzen
duena dela uste du: kantu
berriak, bideoklipak, diskoak...
«Horretan ahalegin handia egi-
ten dugu. Ez bakarrik ataria egu-
neratuta egoteko, baizik eta ahal
bezain azkar eguneratzeko ere
bai. Jende gehiena horretara joa-
ten da Badok-en».

Eta aurrera begira, zer? Argi du
zein den erronka nagusia: gazte-
engana iristea; 18 eta 25 urte arte-
koengana, esate baterako. «Gure
erabiltzaile gehienak, sare sozia-
letan jasotako datuen arabera
behintzat, kasik 30 urtetik gora-
koak direla esango nuke. Erronka

izango litzateke jende
gazteagorengana iris-
tea». Pixkanakako lana
izango dela uste du, eta
inolaz ere ez erronka
samurra. Urrats bat

izango da, baina, gaur Senpereko
aintziran izatea, haren hitzetan:
«Halako festetako kontzertuetan
batez ere, publiko oso gaztea iza-
ten da. Eta publiko horrek
Badok-en izena ikustea lortzen
badugu, atariari buruzko jakin-
mina piztea eta hura ezagutzeko
gogoa izatea, primeran».

Nafarroa-Badok gunean izango dira gaur
Herri Urratseko kontzertu gehienak.
‘Badok’ musika ataria etengabe hobetzen
ari da, eta euskal talde eta musikazaleen
erreferente izatea lortu du. 

Euskal musika
lau haizeetara

Badok atari berrituaren aurkezpena. JON URBE / FOKU

Jon Eskisabel ‘Badok’ atariaren
koordinatzaileak dioenez,
gazteengana iristea da aurrera
begirako erronka nagusia 
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Kimua dantza kolektiboko kidea
da Garazi Egiguren (Tolosa, Gi-
puzkoa, 1992), eta haien lehen
lana erakusten ari dira: GenEroa
ikuskizuna. Herri Urratsen izan-
go dira gaur, Gipuzkoa gunean.
Dantza emanaldia eta mediazio
parte hartzailea egin ohi dituzte,
baina bertsio laburra egingo dute
Senpereko lakuan, denbora
muga dela medio: hots, dantza
emanaldia, gonbidaturik gabe.
Gogotsu eta ilusioz daude. 
GenEroa izeneko dantza ema-

naldiak egiten ari zarete. Nola

sortu zen proiektua?

Askotan hitz egiten genuen gaia
zen generoaren auzia edo.
Komentatzen genuen nola gizar-
tean bazegoen halako optimismo
irudi bat genero ikuspegiaren
inguruan: aurrerapauso asko egi-
ten ari ginela eta marko mentala
asko ireki dugula. Baina, gero,
egunerokoan elkarri kontatzen
genizkion gauzak, gertatzen
zitzaizkigunak edo ikusten geni-
tuenak oso bestelakoak ziren.
Iruditzen zitzaigun diskurtsoa
oso ikasita geneukala gizartean,
baina, gero, horren atzean, beste-
lako errealitatea bat dagoela, eta
landu behar dela. Kulturak gai
honi asko eman ahal ziola uste
genuen. Hutsune bat ikusi, eta
erronka hori jarri genion geure
buruari. Gure hizkuntza naturala
dantza eta gorputz adierazpena
denez, nola tratatuko genuke gai
hau? Nola dantzatuko genuke?
Zer mugimendu ateratzen zaizki-
gu? 
Orduan, esango zenuke ikuski-

zuna behar edo kezka batetik

abiatuz sortu zela?

Bai. Batez ere kezkatik, esango
nuke. Eta gure esperientzia pro-
piotik.
Generoaren gaia lantzen duzue.

Zer adierazi edo transmititu nahi

duzue?

Ezer baino lehen, esan behar da
konplexu askorekin eta beldur

handiarekin hasi ginela. Gutako
inor ez da aditua genero gaietan.
Eta iruditzen zitzaigun errespetu
eta kontu handiz egin beharreko
pauso bat zela. Gaian aritu eta
aditu zirenekin harremanetan ja-
rri ginen. 

Emanaldiaren bidez, galderak
sortu nahi ditugu, batez ere. Eta,
agian, oso barneratuta ditugun
gaiak azaleratu, eta horiei beste
buelta bat emanarazi.
Nola egiten duzue hori?

Emanaldia sorkuntza edo sorrera
batetik hasten da. Adieraziz nola
sortzen garenean, jaioberriak ga-
renean eta lehenengo hilabete
horietan, puruak garen. Unifor-
metasun batean mugitzen gara.
Gure genitalek ez gaituzte gure
mugimenduetan eta gure izate
horretan bereizten. 
Baina gero bai. 

Azkar hasten gara ikasten: gure
genitalen arabera nola mugitu be-
harko genukeen, nola adierazi,
nola hitz egin, nola pentsatu... Eta

ezartzen dizkiguten rol, etiketa
eta motxila horiek zer barne ga-
tazka sortzen dizkiguten. Bukae-
ra aldera, gonbit edo proposamen
bat da: denoi eragiten diguten
barne gatazkak izanik, zergatik ez
lotura horiek puskatu? Benetan
aske izatera, aske dantzatzera au-
sartu. Guk mugimenduen bidez
janzten duguna edo transmititzen
saiatzen garen hori Ekaitz Goiko-
etxeak beste dimentsio batera

eramaten du, testu, bertso eta
olerki bidez. 
Dantza emanaldiaz gain, media-

zio parte hartzailea ere egiten

duzue. Biak uztartzeko beharra

sumatu zenuten?

Bai. Gure kezka eta hausnarketa
batzuen berri eman nahi genion
jendeari. Eta publikoa zirikatzeko
behar hori sentitzen genuen.
Hasieran, dantzak eta mugimen-
duak hartzen dute protagonis-
moa batez ere, Ekaitzen hitzek-
eta gidatuta, baina, bukaera
aldera, izaten dugu herrian herri-
ko gonbidatu bat, apur bat gaiari
foku bat jartzeko, zehaztasun
batera jaisteko. Ekaitzek, orduan,
hausnarketak askoz bideratuago
egingo ditu ikusleriarengana.
Proiektuak zer moduzko harrera

izan du?

Ba, egia esan, hasieran, gure lehe-
nengo proiektua izanda, ziurta-
sunik gabe eta beldur handiare-
kin hasi ginen. Eta erabat
hunkituta gaude izaten ari garen

erantzun edo harrerare-
kin; asko eskertzen
dugu. Oraindik urtebete
ez da estreinatu genuela,
eta iaz itzela izan zen.
Batez ere Gipuzkoako
herri txikietan-eta jo eta
su ibili ginen. Jasotzen
dugun feedback-a bene-
tan hunkigarria eta abe-
rasgarria da guretzat.
Emanaldi bakoitzak gai
asko jorratzeko aukera
ematen digu, eta proiek-

tu honek etengabe ikasi eta elika-
tzeko aukera ematen digu guri
ere.
Euskal dantza tradizionalak

oinarri hartuta, askotariko dizi-

plinak uztartzen dituzue.

Gure kolektiboko kide gehienak
euskal dantzen bidez hasi ziren
dantza munduan sartzen; behin
euskal dantzak ikasita, garaiki-
dea eta beste dantza diziplinak
ere bai. Oso argi dugu gure kultu-

raren, gure izatearen eta gure
nortasunaren parte sentitzen
ditugula euskal dantzak, dantza
tradizionalak. Baina gure hautua
izan da hori oinarri hartuta beste
diziplinekin fusionatzea, aberas-
tea, esperimentatzea... Bizirik
dagoen zerbait bezala ulertzen
dugu dantza, kultura. Gure
kolektiboak, euskal dantza tradi-
zionalak oinarritzat hartu, eta
pixka bat berritu eta eraberritu
egiten du.
Aske mugitzeko eta dantzatze-

ko nahia dago ikuskizunaren

funtsean. Galdera batzuk ere

planteatzen dituzue: benetan

askeak bagina, nola mugituko

ginateke? Nola dantzatuko gi-

nateke?

Hor uzten dugu. Emanaldiaren
bukaeran edo... Galdera hori,
noski, geure buruari egindako
zerbait izan da. Saiatu ginen ari-
keta hori egiten. Ikasitako hori
desikasiko bagenu, ziur gaude ez
luketela zerikusirik izango gaur
egun erabiltzen ditugun pausoek,
estetikak, mugimenduek...
Orduan, pixka bat horretan ere
saiatu gara. Apur bat desegitura-
tzen, naturaltzat jotzen dugun

hori desnaturalizatzen, eta geure
buruari eremu txiki batean bada
ere askatasun hori baimentzen. 
Herri Urratsen emanaldia egin-

go duzue. Gustura zaudete?

Opari bat izan da, egia esan. Izu-
garrizko ilusioa piztu digu.
Kolektiboko kide garenoi oso
garrantzitsua iruditzen zaigu Ipa-
rraldean hezkuntzak, euskal hez-
kuntzak, dituen zailtasunak kon-
tuan hartuta, Herri Urrats
bezalako iniziatibak eta ekital-
diak izatea. Modu batera edo bes-
tera, behin baino gehiagotan
saiatu izan gara hartan izaten edo
parte hartzen, eta orain gure
kolektiboarekin hondar alea jar-
tzeak ilusio handia pizten digu.

Gainera, Iparraldean oraindik
ez dugu aukerarik izan gure ema-
naldia erakusteko. Orduan, alde
horretatik ere ilusioz goaz. Beste
plaza bat izango da, beste eremu
geografiko batean jendeari auke-
ra emango zaio gure existentzia-
ren berri izateko, gure proiektua-
ren berri, eta pozik gaude. Gusta-
tuko litzaiguke Iparraldean ere
hausnarketa hauek zabaltzea eta
elkarrekin ikasteko aukera iza-
tea.

«Emanaldiaren bidez,
galderak sortu nahi
ditugu, batez ere»

Garazi Egiguren  b Kimua dantza kolektiboko kidea

Kimua dantza kolektiboak genero ikuspegia lantzen duen dantza
ikuskizun bat ondu du: ‘GenEroa’. Hainbat hausnarketa eta gai
jorratzen dituzte, eta, diotenez, aukera ematen die etengabe ikasteko. 

JON URBE / FOKU

Proposamen bat da: denoi
eragiten diguten barne
gatazkak izanik, zergatik 
ez lotura horiek puskatu?»

«Saiatu gara 
apur bat desegituratzen, 
naturaltzat jotzen dugun 
hori desnaturalizatzen»

‘‘
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I
kasle kopurua goraka
doa Seaskan, eta,
emendatze horri eran-
tzuteko, bosgarren
kolegio bat irekitzeko

asmoa du Iparraldeko ikastolen
federazioak. Herri Urratsen lor-
tutako etekinak proiektu hori
diruztatzeko baliatuko dituzte.

Senperen eraiki nahi dute ikaste-
txea, aintziratik gertu. Hain
zuzen, aintzira horren inguruan
bilduko dira gaur milaka euskal-
tzale, ikastolen aldeko festan.
Kolegioa 2023ko ikasturte hasie-
rarako prest egotea nahi dute. 
Egitasmoa finantzatzea erron-

ka handia da elkartearentzat. Bai-

na, urteetako ahaleginaren ondo-
tik, Seaskak bosgarren kolegioa
izango du. Senpereko Herriko
Etxeak 10.000 metro koadroko
lursail bat proposatu zion kole-
gioa eraikitzeko, eta han egingo
dute egoitza. Berrehun ikasle bai-
no gehiagori harrera egiteko ere-
mua izango da. 
Ipar Euskal Herriko ikastolen

federazioak iaz jakinarazi zuen
bosgarren kolegioa irekitzeko xe-
dea zuela. Giltzarri izango da eus-
karazko hezkuntza hauspotzeko
eta beharrak asetzeko, une hone-
tan ikasgeletan kabitu ezinda
daudelako. Lau ditu egun: Larza-
baleko (Nafarroa Beherea) Manex
Erdozaintzi Etxart kolegioa, Kan-
boko (Lapurdi) Xalbador kole-
gioa, Baionako Estitxu Robles ko-
legioa eta Ziburuko (Lapurdi) Pia-
rres Larzabal kolegioa. Hala,
beharrezkotzat jotzen dute bos-
garren bat izatea, leku falta horri
erantzuteko. 

Peio Jorajuria Seaskako lehen-
dakariak gogorarazi du «berri
ona» dela ikasle kopuruak gora
egitea, nahiz eta horrek toki ara-
zoak eragin. Hala, elkartea urtero
ari da lizeoak sortzen. Aurten,
esaterako, Bardozeko Xarnegu
ikastola ireki dute. «Baina ondo-
ko urtean beharko dugu kolegio
bat osoa ireki. Eta kolegio bat bes-

te afera bat da». Azaldu du dago-
eneko kolegioetan haurrak gai-
nezka dabiltzala, eta orain lehen
mailan dauden ikasleentzat ere ez
dutela tokirik gerorako. Ordea,
bosgarren kolegioaren proiektua
finantzatzea «desafio handia»
dela dio. 
Egun, 38 ikastola kudeatzen

ditu Seaskak: hamahiru ama

ikastola, hogei lehen mailako, lau
kolegio eta lizeo bat.

Itzulera
Herri Urrats sostengu ekonomiko
garrantzitsua da Seaskarentzat,
eta pandemiaren ondoriozko bi
urtetako etenak eragina izan du,
han biltzen baitute elkartearen
aurrekontuaren zati handi bat.

Hala ere, hainbat inizia-
tiba abiatu zituzten, eta
jaialdia beste formatu
batean egin zuten: iaz,
esaterako, Boga kanpai-
na egin eta 30 ekitaldi

antolatu zituzten. Gero jakinarazi
zuten urte osoan bildutako dirua-
rekin finkatutako helburuetara
iritsi direla: 300.000 euro eskura-
tu zituzten kolegioaren gastuei
aurre egiteko. Aurten, beste bul-
tzada bat eman nahi diote proiek-
tuari; horregatik, Herri Urratsen
parte hartzeko deia egin diote
euskal komunitateari. 

Etengabe goraka doa Seaskako ikasleen kopurua, eta, eskariari aurre egiteko, bosgarren kolegioa ireki
nahi du ikastolen federazioak, Senperen. Horretarako baliatuko dute Herri Urratsen bildutako dirua. 

Hazten segitzeko nahia eta beharra

Egun, 38 ikastola kudeatzen
ditu Seaskak: hamahiru ama
ikastola, hogei lehen mailako,
lau kolegio eta lizeo bat

Ikasleak kolegio baten kanpoaldean. PATXI BELTZAIZ


