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Joanes Etxebarria Maule

Joan den astean, Mauleko kabala
hiltegian, langile enplegatze eta
lan baldintza arazoen eraginez lan
erritmoa apaldu behar izan zuten.
Bezero handienak bazter utzi eta
partikularrekin soilik ari dira
lanean, Pirinio Atlantikoetako
Prefeturak manatu bezala. Iragan

ostegunean (maiatzaren 12an),
Anna Nguyen Olueko suprefeta,
Mauleko hiltegiko presidentea eta
presidenteordea —hurrenez
hurren, Jean-Michel Arraiet eta
Pierre Urruti— marexalen zerbi-
tzuekin bildu ziren aterabideak
xerkatzeko; egun berantenik,
neurri konkretuak gauzatu behar
dituzte langile haboro enplegatze-

ko eta dituzten langileak forma-
tzeko.
Ez da neurri administratiborik

izan, baina abisu bat. «Bada mo-
mentu bat hiltegiak hainbat arazo
dituela», erran du Ngu-
yen suprefetak. «Bate-
tik, langileen aldetik:
langileak eskas dira, eta
soldatadunak formatuak
izan behar dira. Gainera,
bat bestearen gibeletik bi gerta-
kariren berri ukan dugu 
—karkasak erortzea, adibidez—,
eta tresneriaren mantentze lanak
eta konponketak egin behar di-
tuzte. Horrek guztiak ekarri du
egoera hobetzeko manua».
Langileen aldetik, Ipar Euskal

Herriko Hitza-k jakin duenez, az-
ken denboretan mugaz bestalde-
ko langileak hartzen ditu hilte-
giak, lekukoak ezin atzemanez.
Azken horiek, axuri hiltzera usa-
tuak badira ere, behiak hiltzeko,
adibidez, ez lirateke formatuak.
Enplegatzeko arazoak dituztela

onartzen du Arraiet presidenteak,
Euskal Elkargoan hiltegiko ardu-
radun denak: «Badu aspaldi lan-
gileak enplegatu nahi ditugula,
baina ez dugu kausitzen». Berri-

ki, hiltegiko hiru langile eri gel-
dialdian sartu dira, akidura edo
tendinitisak zituztelako, Arraie-
ten arabera: «Izan dira aktibitate
garai azkarrak Pazko inguruan,
egunean mila axuriz goitirekin». 

Bilkuratik, engaiamenduak
Joan den ostegunean, beraz,
Mauleko hiltegiko zuzendaritzak
hobekuntzak hitzeman behar
izan zizkion suprefetari. Euskal
Ekargoak komunikatu duenez,
bilkura «konfiantza girokoa» eta
«eraikitzailea» izan zen. Zuzen-
daritzak, «ekoizpen tresna laster

ibilmolde ezin hobera itzul da-
din», erantzun konkretuak eta
egutegi zehatza ekarri zituela
gehitu du komunikatuak, neu-
rriak zehaztu gabe. 
Gaurko finkatu zuten neurri ho-

riek plantan ezartzeko azken epea.
Hortik aitzina, Frantziako Estatu-
ko zerbitzuek kontrolatuko dute
zinez gauzatuak izan direnez.
Langileak enplegatzeko duen

arazoa ez da oraingoa. Azken urte
eta erdian, langileen %75 bitarte-
ko langileak izan dira, Arraietek
zehaztu duenez. Bere eskakizun
nagusia, dituzten «langileak for-
matzeko denbora ukaitea da»,
neurri administratiborik gabe;
hots, zerratzera behartuak izan
gabe.

L214 elkartearen itzala
2016 urtean L214 elkarteak Mau-
leko hiltegia kabalekiko tratu txa-
rrengatik salatu izana oroitarazi
du prefeturaren manuak. Ga-
raian, elkarteak kamerak ezkuta-
tu zituen hiltegi barnean eta iru-
diak plazaratu gero. Berez hiltegi-
ko lana gogorra izateaz gainera,
«oraino zailagoa da hemen lan
egitera jitea, L214 oraindik gogoe-
tan baita», Arraietek dioenez, eta
salaketa gehiago egin ditu: «Ka-
bala ekoizpenarekiko zorroztasu-
nak denak lotsatzen ditu. Nehorri
ez dio plazer egiten lan egiteak 24
orenez barrandatua izanik». 
Auzitegian ere segida ukan du

2016ko aferak: L214 elkarteak za-
baldu irudiek hiltegiko zuzendari
ohia eta lau langile «beharrik ga-
beko» tratu txarrak eragiteagatik
zigortuak izatea ekarri zuten. On-
dotik, horietarik hiru langilek el-
kartearen kontra jo zuten Paueko
Auzitegira (Okzitania), haien bizi
pribatua kaltetzeaz akusaturik.
2019an, arrazoi horrengatik, au-
zitegiak elkartea kalte ordainak
pagatzera zigortu zuen, «konpli-
ze» izateagatik, elkarteak pertso-
na bati kamera diskretuak utzi
zizkiolako hiltegi barnean gorde
zitzan. Orain aldiz, Paueko dei au-
zitegiak errugabetu du elkartea. 
Epaian berretsi bada ere hilte-

gian gordeak izan ziren sei kame-
rak elkarteak eman zizkiola hiru-
garren pertsona bati, intentziona-
litatea azpimarratu du: soilik lan
guneetan ezarriak izan ziren 
—eta ez aldageletan edo pausa ge-
letan— eta sei oreneko grabaketak
izan ziren, lan orenekin kointzidi-
tuz. Ondorioz, auzitegiko lehen
epaia baliogabetu du dei auziak.
L214 elkarteko sortzaile eta boze-
ramaile Brigitte Gothierentzat, be-
rri ona da: «Lehen auziko delibe-
roa arrunt injustua zitzaigun: el-
kartearen intentzioa sekula ez da
izan langileak estigmatizatzea».

Mauleko kabala hiltegia, lan
baldintzak hobetzera behartua
Langile mentsak eragin arazoez ohartarazirik, prefeturak lan erritmoa apaltzera behartu
zuen joan den astean hiltegia b Zuzendaritzak neurri zehatzak aurkeztu behar ditu 

Mauleko kabala hiltegiak lan erritmoa apaldu behar izan du prefeturak agindu baldintzak bete arte. ISABELLE MIQUELESTORENA

Langileak enplegatzeko duen
arazoa ez da oraingoa. Azken
urte eta erdian, langileen %75
bitarteko langileak izan dira 
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Iñaki Etxeleku Ortzaize

K
ontzertu handi bat

antolatu du Ortzai-

zeko ikastolako

besta taldeak,

maiatzaren 28rako,

Irisarrin. Pandemiaren ondotik,

tenorea zitzaion berriz izari handi-

ko gertakariaren egitea, ikastolako

egitasmo pedagogikoak aitzina

egin dezan gastu andanari buru

egin behar baitio. Haurraren auto-

nomia eta euskalduntzea xedetzat

ukanik, tresna franko martxan ja-

rriak ditu talde pedagogikoak.

Aurten, 94 ikasle ditu Ortzaizeko

ikastolak, eta heldu den sartzerako

99 iragarriak zaizkio. Ortzaize, Iri-

sarri, Arrosa, Bidarrai, Suhuskune,

Iholdi eta Armendaritze herrietako

haurrak dira. Aldude eta Urepele-

tik ere baditu. Iturburua 1982an du,

duela berrogei urte Baigorrin ireki

zen ama ikastolan; 1985ean, Or-

tzaizen finkatu zen «kantonamen-

duko ikastola». 

Ortzaizeko ikastolako irakasle

taldeak lehen helburua du ikasle-

en euskalduntzea. Berriki arte

oraino, Maialen Etxemendi ira-

kasleak erran du familia euskal-

dunetarik jin haurrak heldu zi-

tzaizkiela: «Nahiz eta orain arte

erdaldun guti genuen, gauzak al-

datzen hasiak dira». Familia er-

daldunetarik heldu dira ikasleak

lehen baino gehiago. «Seaskaren

barnean salbuespena ginen; hor

hasten gara euskararen erabilpen

eta kalitatearen apaltze bat senti-

tzen». Horregatik, ikastolako ate

irekitzeak dituztelarik, burasoei

garbiki erraten diete zein den ikas-

tolaren betekizuna, haurraren au-

tonomiaz haratago: «Erraten die-

gu gure erronka ez dela baitezpada

bosgarren urtean elebidunak izan

daitezen haurrak, baizik eta eus-

kaldunak». Zailtasuna ez dute

frantsesa jakitearekin, Maiana

Lazkarai irakasleak dioenez: «Ele-

bidunak izanen dira, dena den». 

Etxemendik erran du burasoei

inplikatzea eskatzen dietela, eus-

kalduntzea helburu: «Lan egin

dezagun burasoekin kohesio be-

rean, koherentzia atxikitzeko».

Burasoek ere euskararen eta eus-

kal kulturaren grina erakuts deza-

ten». Lazkaraik dio «haurrek be-

zainbat, aita-amek ere indar bat»

egin behar dutela. Horretarako

tresna konkretu bat badutela

kontatu du Lorea Etxeberria Ama

eskolako irakasleak: Bizi kaiera.

«Aste barnean argazkiak hartzen

ditugu. Kaiera etxez etxe ibiltzen

da aste guziz, eta haurrak astebu-

rua kontatu behar du; beraz, aita-

amek parte hartu behar dute,

haurrek ez baitakite irakurtzen

adin horretan». Ber gisan, Artigal

ipuin kutxa hasi zuten, iaz. Ipuin

baten kontatzeko soinu, irakurgai

guziekin egin tresna kutxa da, 

burasoekin etxean aritzeko.

‘Zurkaizgoa’
Haurra ahal bezainbat beregaina

izan dadin, Zurkaizgoadeitu du-

ten ardura banaketa sistema

plantan du Ortzaizeko ikastolak.

Hiruzpalau maila nahasten dituz-

te gela bakoitzean, adin tarteak

hola sailkatuz: kukusoak, pinpiri-

nak, urtxintxak eta pottokak.

«Ttipi batek behar badu lagun-

tza xurruta irekitzeko, jantegirat

joateko, badaki bere Zurkaitza-

rengana joaten. Hor ere euskara

bultzatzen da», azaldu du Etxe-

berriak, haurren arteko ardura

adibide bat emanez. «Suposatzen

da zaharrenak euskara menpera-

tzen duela. Orduan, ez da baka-

rrik irakaslea euskararen errefe-

rentea, baizik eta gelako haur

handiena ere», zehaztu du Etxe-

mendik. 

Lan horren emaitza ikusten du-

te bai haurren izateko moldean

bai ikastolaren giroan. «Aktoreak

dira», dio Etxemendik; «handiek

badute ardura bat, eta biziki se-

rioski hartzen dute». Mintzaira

ohituren aldetik, Lazkaraik dio

«handi batek euskaraz egitea,

orain izugarri naturala» bilakatu

dela. Maripi Lautre irakasleak

gehitu du zinezko harremana bi-

lakatu dela haien artean: «Aire

hartzeetan harreman horrek se-

gitzen du. Handiak joanen dira

ttipiagoaren ikusterat». 

Ildo beretik, ikasle arteko ga-

tazken arranjatzeko sistemak ba-

dituzte. Buruz burukoa bada bes-

te ikasle bitartekari batekin. Kla-

sean ere harat-honaten aipatzeko

saioak badituzte. Azken tresna,

Biltzar Nagusia dute lehen mai-

lan: beharra agertzen bada saldo

handian solastatzeko, bosgarre-

nekoek eramanik.

Bereizketa gabeko guneak
Kanpoko joko eremua ere errotik

aldatu dute. Ikastolen Elkarteko

laguntzaile baten gomendiopean

ikasleak jostetan ibiltzen diren

kanpoko eremua berriz pentsatu

dute. «Proposatu zigun kanpoko

eremua eraldatzea», erran du Mi-

chele Camino irakasleak.

Etxeberriak erran du «biziki bi-

deratua» zegoela eta arazo bat zela

hori. «Bazen eskubaloian aritzeko

zelai bat, bi kaiolarekin; beste bat

zango baloirako. Beti berdinek zu-

ten ber eremua erabiltzen; sustut

mutikoek». Beraz, generoen, adi-

nen nahasteko, eta euskararen

erabilpena bermatzeko, beste joko

motak plantan eman dituzte. Hau-

rrek diseinatu joko xokoak, bura-

soek eraiki dituzte auzolanean.

«Helburua zen erosten ez den

errekuperatu materialarekin sor-

tzea», zehaztu du Caminok. Ikas-

tola bakarra denez hala egin due-

na, pilotu bilakatu da. 

Ortzaizeko ikastolak kontzertu bat antolatu du
hilaren 28rako, Irisarrin. Buraso elkarteak
horrela lauzkatuko ditu talde pedagogikoak
eraman lanak. 40. urteurrena du ikastolak.

Eskola eredu
bat helburu 

Fabienne Garai, Maripi Lautre, Maialen Etxemendi, Maiana Lazkarai, Michele Camino eta Lorea Etxeberria Ortzaizeko

ikastolako lankideak, astelehenean, Ortzaizen. I.E.

Hilaren 28ko kontzertu afixa. HITZA

Xiberoots, Gatibu
eta Zetak ariko dira
hilaren 28an

R
Duela hiru urte Su ta Gar

jinarazi zuen Irisarriko ki-

rol gelarat Ortzaizeko ikastolak.

Aurten, maiatzaren 28an, Xibe-

roots, Gatibu eta Zetak ariko

dira, eta Matraka txaranga.

Besta taldeko Peio Urrutik

dio dinamika ona dutela: «Gure

helburua da gauza anitz antola-

tzea, baina kulturari loturik».

Ikastolako bulegokide Antton

Seychalek erran du diru horre-

kin bost langileren hilabete sa-

riak behar dituztela segurtatu,

eta andereñoek behar duten

material guzia ere bai. 

Gaualdia 20:30ean hasiko da,

Xiberootsekin. 22:30ean Gatibu

ariko da; 00:30ean, Zetak. Sar-

tzeak Helloasso.com-en Ortzai-

zeko ikastolafest-en daude.
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Ortzaizeko ikastolak 
94 haur ditu aurten, 
eta heldu den
ikasturterako 99 ikasle 
aurreikusiak dituzte
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Unibertsitatea

Iñaki Etxeleku Baiona

U
dako Euskal
Unibertsitateak
(UEU) 50. uda-
ko ikastaroak
eginen ditu
ekain honda-

rrean eta uztailean, ohi bezala,
Baionan, Eibarren (Gipuzkoa) eta
Iruñean (Nafarroa). Baita, Donos-
tian eta Usurbilen ere (Gipzukoa).
Urteurrena markatu nahi du.
1973an Ipar Euskal Herrian sortu
ziren udako ikastaroak; zehazki,
Donibane Lohizunen, eta gero,
Uztaritzen. 50 urte UEUgintzan
lelopean, Iparraldean, Biarritzen
eginen du UEUk urteurreneko
hasiera jardunaldia. Bihar izanen
da, mediatekan, 10:00etan.
1973ko udan egin zen lehenbi-

ziko jardunaldia Donibane Lohi-
zuneko Maurice Ravel lizeoan.
Ideia, Karlos Santamaria Ansa
matematikari euskaltzaleak (Do-
nostia, 1909-1997) jalgi omen
zuen, aitzineko urtean, 1970. ur-

tetik Baionako Euskal Museoan
antolatzen zen Euskal Astearen
karietara. Urte batzuk lehenago,
katalanek, Rosello aldean, Uni-
versitat D’Estiu egitasmoa abiara-
zia zuten, eta inspirazio iturri izan
zitzaion. 80 bat ikaslek parte har-
tu zuten UEUren lehenbiziko hi-
tzaldi zikloan. Jean Haritxelar,
Piarres Xarriton eta Manex Goie-
netxe zenak ari izan ziren antola-
kuntza lanetan. Euskal jakintza-
ko izen ezagun franko izan ziren
parte hartzaileen artean; besteak
beste: Luis Villasante, Jose Luis
Alvarez Enparantza Txillardegi,
Jose Ramon Etxebarria, Jose Luis
Lizundia, Anjel Lertxundi, Ibon
Sarasola, Joxe Azurmendi, Klau-
dio Harluxet eta Koldo Mitxelena.
Ipar Euskal Herritik Jean-Louis

Davant, Xan Irigarai, Beñat
Oihartzabal eta Gehexan Bidart
bezalakoek parte hartu zuten.
Davantek, Irigaraik eta Oiartza-
balek ez dute «oroitzapen handi-
rik» lehenbiziko jardunaldi
haiez. Xan Irigaraik (Azkarate,

1937), hitzaldia eman zuen Doni-
bane Lohizuneko lehen ikastaro-
etan. Ingeniaritza egin zuen labo-
rantzan, eta Parisko laborantza
eskolan egona da irakasle. Beran-
tago Euskaldun Gazteria bilaka-
tuko zen baserrialdeko gazte gi-
ristinoen tokiko taldeko Gazteal-
dizkarian idatzi zituen artikulu
zenbait. «Xarriton ezagutua
nuen Mauleko kolegioan, eta or-
duan izkiriatu nituen artikulu
zenbait», erran du Irigaraik. Haa-
tik, ez da oroit Donibane Lohizu-
neko jardunaldian zertaz aritu
zen. Zenbait urte lehenago ba-
zuen liburu bat argitaratua labo-
rantzaren bilakaeraz eta laboran-
tza modernoak ekarriko zituen
aldaketez (Larretxarreko labora-
ria, 1963). «Menturaz, sujet ho-
rren gainean egin nuen hitzaldia,
baina ez dut deus paperik; ez zait
deus gelditzen». 
Manex Goienetxe historialari

zenak (Ezterenzubi, 1942-2004)
hartu zuen bere gain lehen urte
haietako jardunaldien antolaketa
eta egitarauaren ardura. UEUko
lehen zuzendaria izan zen,
1973tik 1976ra. Lehen bi ikastaro-
ak Donibane Lohizunen egin on-
doan, Uztaritzera joan zen UEU,
Manex Goienetxek zuzendurik,
1975ean eta 1976an. Landagoien
etxean finkatu zuen egoitza. Hor-

UEUk 50. ikastaroak eginen ditu
aurten. 1973an, Lapurdin abiatu ziren
lehentze, eta mende erdiaren aldia
ekitaldi bereziz markatuko du, bihar
goizean, Biarritzeko mediatekan.

50 urtez,
jakintza
euskaraz

UEUren egoitza izan zen Uztaritzeko Landagoien etxea. Han egin ziren

ikastaroak 1975-1976an. Zeruko Argiaeta Anaitasuna-ko orduko irudiak. UEU

UEUko Pauline Guelle,

Kepa Sarasola eta 

Irati Iziar, UEUren 

50. ikastaroen

aurkezpenean, Baionan,

maiatzaren 12an. I.E.
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Unibertsitatea

tik, Iruñera aldatu zen UEU. Ge-
roztik, helburu bera atxiki du:
Euskal Unibertsitatea sortzea, be-
raz, euskalduna, nazionala eta
herritarra.

500 liburu
Euskal Unibertsitatea helburu,
1970eko hamarkada hastapen
hartako abiatzaileek erakutsi
nahi zuten unibertsitate ikaske-
tak, ezagutzak lantzea eta zabal-
tzea euskaraz egin zitezkeela es-
plikatu du UEUko gaur egungo
zuzendari Kepa Sarasolak: «Or-
duko galdera zen: ‘Posible al da
euskara erabiltzea unibertsitate-
an?’ Ez zegoen ezer garai har-
tan». Jendea unibertsitate arloan
euskaraz formatzea izan zuten
xedea. Mende erdia iragan da, eta
Sarasolak dio lan handia egin
dela: «50 urte pasatuta, pozik
gaude lortutako emaitzengatik».
Milaka unibertsitario, ikasle gazte
eta euskaltzalek parte hartu dute
ikastaroetan, eta «eskertu» nahi
ditu UEUk.

Egin den lanaren erakusle dira
UEUk urte horietan guzietan ar-
gitaratu dituen 500 liburuak.
«Horrek balio du hasierako gal-
derari erantzuteko», erran du Sa-
rasolak. «Egin daiteke unibertsi-
tatea euskaraz, noski! Bakarrik,
jakin behar da unibertsitate gaiez

eta euskaraz». Kausitzea, bost
hamarkadako kate batek katebe-
gi orotarik lotzeko ukan duen gai-
tasunari lotu dio zuzendariak. 
Eta segi dezan, deia zabaldu die
UEUko parte hartzaile izanen 

direnei: «Gomitatzen ditugu gaz-
te eta ez hain gazteak parte har-
tzera; katebegi berriak behar ditu
kate honek espazio gehiago ira-
bazteko».

Eneko Gorri, Biarritzeko Herri-

ko Etxeko euskara zerbitzuburua

UEUko formakuntza xedeko ar-

duradun ibili zen Ipar Euskal He-

rrirako 2004 eta 2006 artean. Ge-

roztik, parte hartzen du Baionako

ikastaroen antolakuntzan, sozio-

linguistikaren alorretik. UEU «ka-

sualitatez» ezagutu zuela dio, la-

guntza behar zutelako udako ikas-

taro baten karietara. «Ez nuen

sekula entzuna uda oro, Baiona eta

Iruñean [ondotik etorriko zen Ei-

bar] Euskal Herri osotik jendea el-

kartzen zela gai baten inguruan

gogoetatzeko», erran du Gorrik. 

Berezko unibertsitatea
Gogoeta egin du gaur egungo ego-
erari buruz, «oraindik, gure mun-
du txikian gutxiegi ezagututako
tresna dela UEU». Are gehiago,
Ipar Euskal Herriak bizi duen kin-
ka politiko eta soziolinguistikoan:
«Ipar Euskal Herrian berezko
unibertsitatearen aldarrikapena
erabat isildua dugu Elkargoa sortu
denetik. Alta, bada zer erran Baio-
nako campuseko eskaintzari bu-
ruz eta euskarari emana zaion to-
kiari buruz». Horregatik, funtsez-
koa iduritzen zaio UEUren lekua
Gorriri: «Eraikitzen ari garen he-

rri honetan, beharrezkoa
dugu euskaratik eta eus-
karaz eramandako gogo-
etagune bat. UEUk es-
kaintzen duena ez baita
bakarrik diziplina uni-
bertsitarioak euskaraz
lantzea; gure problemati-
kei eta berezitasunei ego-
kitutako edukiak propo-
satzen ditu». 

UEUko zuzendaritzan
Ipar Euskal Herriko era-
gile Pauline Guelle dok-
toregaiak ere argi dakusa
UEUren betekizuna:
«Arauak ez digu aukera-
rik ematen gure hizkun-
tzan lan egiteko ikasle,
irakasle edo ikerlari be-
zala. Euskarazko uniber-
tsitatea helburu, akade-
mian egiten diren lanei
eta jakintza herrikoiari

tokia eman nahi die UEUk». 
Izan Ikergazte kongresuari

esker, izan hitzaldien bidez, eus-

kal ikerlari gazteei erakusleiho bat

eskaintzen die UEUk, Gorriren

ustez, «badakigularik zer lan

bakartia eta konfidentziala izan

daitekeen». Akademiatik Tartari-

ka—honen ospakizun besta egi-

nen dute ekainaren 16an—, Ipa-

rraldean zenbait hilabetez

antolatu hitzaldi zikloaren antola-

tzaile gisa gauza bera azpimarratu

du Guellek: «Ikerlari gazteei toki

berezia eskaini diegu ,eta anitzen-

tzat lehen aldia zen haien lanak

aurkezten zituztela». 

Azken urteetan, biziberritze bat

ikusi du Gorrik UEUk Baionan

antolatu ikastaroetan. «Publiko

berri bat hurbiltzen ari da Udako

Ikastaroetara, partaidetza berriak

eginak dira tokiko egiturekin...

Behar bati erantzuten dute».

Guellek, gainera, garatzeko bide-

rik ikusten du: «Lehenik, prakti-

ka sustatu behar genuke: euska-

razko lanak —hitzaldiak, aldizka-

riak edo liburuak— proposatuz.

Gero, ikastaro gehiago eskaintzen

ahalko genituzke urte osoan, for-

makuntza arloa azkartuz». Ala-

baina, UEUk euskarazko master

edo gradu batzuk plantan ematen

ahal balitu Ipar Euskal Herrian,

ederra litzaioke. Horiek horrela,

«UEU unibertsitate herrikoia»

denez, Guellek uste du «euska-

razko lanen berri ematea ez dela

fakultatearen murruetan iltzatu

behar» eta segitu behar dutela

«eskuin-ezker ibiltzen, hausnar-

tuz, trukatuz eta etengabe ika-

siz».

Gomitatzen ditugu gazte eta 
ez hain gazteak parte hartzera;
kate honek behar ditu katebegi
berriak espazioak irabazteko»
Kepa Sarasola
UEUko zuzendaria

«Eraikitzen ari garen herri
honetan, beharrezkoa dugu
euskaratik eta euskaraz
eraman gogoetagune bat»
Eneko Gorri
UEUko partaidea

«Ikastaro gehiago eskain
genitzake urtean, formakuntza
azkartuz. Segitu behar dugu
eskuin-ezker ibiltzen»
Pauline Guelle
UEUko Ipar Euskal Herriko eragilea

‘‘

Manex Goienetxe zena, UEUko zuzendari ohia, 2003ko irudi batean. JON URBE

d
UEU-REN BIHARKO EKITALDIA

10:00-12:30. Biarritzeko mediate-

kan. UEUren eta Euskal Unibertsi-

tatearen egoera aztertuko dute

etorkizunari begira. Hasierako era-

gileak omenduko dituzte.

‘UEUFESTA’

Ekainaren 16an. Tartarika eta 50.

urteurrena bilduko dituen besta

eginen du UEUk, Baionako Kalos-

trape ostatuan. Lekuko ikerlari

gazteen mikrohitzaldiak, bertsoak

eta zizka-mizkak izanen dira. 
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MARRAZKIRITZIA: ‘ZENBAKIEN ATZEAN’ If

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

%

LGBT  jendeek jasan diskriminazioen
kontra ehun bat lagun bildu dira Baionan 

BAIONAN bLGBT pertsonek jasan diskriminazioen kontra borroka-

tzeko nazioarteko egunaren karietara, ehun bat lagun bildu ziren

Baionan astearte arrastirian, herriko etxe aitzinean, Les Bascos elkar-

teak deiturik. «Elkarrekin bagara gaur, LGBT jendeen aurkako ekin-

tzak oraino errealitate ilun bat direlako da; baita Ipar Euskal Herri ho-

netan ere», erran zuten Les Bascos elkartekoek egin hitzartzean.

«LGBT nerabeek hiru aldiz arrisku handiagoa dute beren buruaz bes-

te egiteko, adin bereko beste gazteekin alderatuta», adierazi zuten,

egin inkestetako datuetan oinarrituz. 

«Frantses egituren
ber baliabideak
ukaitea galdegiten
dugu. Horretarako,
herriko etxeek behar
lukete diruztatu gure
elkartea, baina ez da
legerik behartzen
dituena»
Maddi Bordagarai
Uda Leku elkarteko zuzendaria

Ugutz Roblesi
azken agurra egin
zioten asteartean

HAZPARNE bUgutz Robles-

Arangitz zendu zen maiatzaren

12an, 83 urterekin. Umoregile

ezaguna zen, antzerkian aritu

zen Txinparta eta Beskoiztarrak

taldeekin, dantzan Olaeta balle-

tetan, eta kantari ere ibili zen.

Amalur ostatua atxiki zuen, bes-

talde, Beskoitzen. Frankismotik

ihes joan behar izan zuen familia

abertzaletik jalgia, euskaltzale eta

abertzale sutsua egon da bizi oso-

an. Azken agurra egin zioten Ro-

blesi asteartean, Hazparnen. Ugutz Robles-Arangitz. HITZA



MUSIKA

BAIGORRIKolegioak Kantuz. 

bGaur, 20:30ean, ezkerparetan.

BAIONAOdeik Terapiadiskoa

aurkeztuko du. Aso4 eta mikro li-

brea. Sartzea, 5 euro.

bGaur, 19:30ean, Zizpa

gaztetxean.

BAIONAEusko gaua: Xanti&Bi-

xente, Dj Clam y dia. 

bAsteazkenean, 19:00etan,

Patxokin.

BASTIDAPrimaderan jaialdiaren

karietara: Lo’joren kontzertua. 

bBihar, 21:00etan, Inesa Gaxen

gelan.

Ensemble 0ren Jojoni. 

b Igandean, 12:00etan, trinketan.

BIARRITZAgilerako bestak. Bia-

rritz eta Clermonten errugbi parti-

da, eta Huntzaren kontzertua. 

bBihar, 14:00etarik goiti, Agileran.

DONIBANE LOHIZUNEBeltza Go-

rria eta Tximi-Txama. 

bBihar, 20:00etan, Harriet Baita

karpan.

MAULE-LEXTARREAinerak jaial-

diaren karietara: Zeze. 

bGaur, 22:00etan, Maule gaineko

plazan.

Dj FLF, Xiberoots, Scuru Fitchadu. 

bBihar, 19:30etik goiti, erdiguneko

aparkalekuan.

Alma Flamenka, Voces Navarras

eta Iluma. 

b Igandean, 13:00etatik goiti,

Xerbero plazan.

SARAPlekaren bost urteen karie-

tara: Wok Note, Pog Mahone eta-

Holako Deluxe. 

Bazkaria, 30 euro. Gauean, Olhain

ikastolaren taloak.

bBihar, 12:00etarik goiti, Pleka

trinketan.

SARAGo!azen. Sartzea, 12 euro. 

b Igandean, 16:00etan eta

18:00etan, kiroldegian.

UZTARITZEHitzopen gaztetxea-

ren hogei urteak: Matraka, Porke-

no, McOnak, Itziarren Semeak. 

bBihar, 20:00etan, gaztetxean.

ANTZERKIA

HENDAIA Jour de Fete konpainia-

ren Besteen kalea. 

b Igandean, 16:30ean, Gaztelu

Zaharren.

LARZABALE-ARROZE-ZIBITZE

Axut taldearen Amua. 

bBihar, 21:00etan, Larrezabal

gelan.

BERTSOLARITZA

UZTARITZEBertso bazkaria: 

Andoni Egaña eta Amets Arzallus. 

bBihar, 13:00etan, gaztetxean.

BESTELAKOAK

IRISARRIAsisko Urmenetaren

1620: Nafarroa behere gaindiskur-

tso grafiko eta umoristikoa. 

bAsteazkenean, 18:30ean,

ospitalean.

ORTZAIZEEspetxe sistema eta zi-

gorraren kultura; kritikak eta alter-

natibak?hitzaldia eta Txori urdinak

liburuaren aurkezpena, Zigor Ola-

barria egilearekin eta Filipe Bidar-

tekin. 

bGaur, 19:00etan, Menta 

liburu dendan.

Maule-Lextarre b Ainerak jaialdia

Palestina gomit Ainerak
jaialdian, igande arte 
Igande arte, Ainerak jaialdia iraganen da Maule-Lextarren. Palestinarrak

gomitatu dituzte; hala nola Leila Shahid, Palestinako enbaxadore egona

Europan. Hitzaldia emanen du, bihar, 15:00etan, Maule Baithan. Zinema,

antzerki eta zirku emanaldiak izanen dira, bai eta kontzertuak ere: gaur,

Zezerena, 22:00etan; bihar, Xiberootsena —irudian—, 21:00etan.HITZA

‘Harri Salda’ #79.Gomitak: Har-

tzea LopezSuak eta Hautsak. Herri

borrokak Frantzian liburuaz ariko

da. Jose Castillo politologo eta ka-

zetaria Europako Batasunaren

egituraketaz eta rolaz mintzatuko

da. Kronikariak: Amaia Castorene

eta Marko marrazkilaria.

Bihar:

09:30.Kultur tartea: Antzerkiaren

Maiatza Hendaian. 

12:20. Jokoak. 

18:00.Kultur emankizuna.

Etzi:

10:00.Kantu eskaintza.  

18:00.Zuria beltzez.
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Joanes Etxebarria Sohüta

Urdiñarbeko Bil Xokoa elkarteak
iragarri zuelarik 30. aldia azken
Müsikaren Egüna izanen zela,
Zuberoako ikastolentzat zehar-
kako galera izan zen; zazpiehun
bat pertsonen apairua prestatzen
zutelako, eta hortik sosa irabazi.
Asteburu berean beste besta bat
antolatzea pentsatu zuten or-
duan, baina gero jin ziren pande-
mia eta aldi ezeztatuak, eta aur-
tengoa izanen da antolatzen du-
ten lehena. Xiberotarrak, Kuartz,
Broken Brothers, Willis Drum-
mond, Bulego eta DJ Üzkülüz tal-
deak ariko dira Pagolan ekaina-
ren 5ean, baina egun osoko besta
izanen da, bere zikiro eta haurren
xokoarekin. Autobusak ere anto-
latu dituzte Mauletik, Atharratze-
tik, Donapaleutik eta Donibane
Garazitik abiatzeko. Tula Laika-
ren antolatzaileak dira Carole
Agerre (Donapaleu, 1982) eta Ju-
lien Lucuix (Mendikota, 1982)
Sohütako ikastolako gurasoak.
Zergatik Tula Laika ?

CAROLE AGERRE:Onomatopeia
bat da, baliatzen zena lehen, erra-
teko besta egiten dugula, dantza,
musika. Trulalaika zen iduriz le-
hen, hartako Tula Laika. Oso eder
antzematen genuen. 
JULIEN LUCUIX:Deialdi bat egin
genuen gurasoen artean izen bat
antzemateko, eta, egia erran, hori
zen hoberena.
Aitzinetik iragarri zenuten, bai-

na, osasun neurriengatik, aur-

ten izanen da lehena. Zergatik

antolatzen duzue besta hori?

LUCUIX:Müsikaren Egüna gelditu
zen, eta bazkaria egiten genuen;
zazpiehun pertsona baziren, eta
bi sos egiten genuen ikastolaren
funtzionamenduarentzat. Galde-
tu genuen ea bagenuenez aski in-
dar halako egitasmo baten sortze-
ko eta asumitzeko. Hori dugu en-
tseatzen, beti bazkaria egiteko,
eta zerendako ez amiñi bat habo-
ro. Ez sos mailan baizik, galtzen
baitzen ere besta bat Zuberoan.
AGERRE: Bai, eta besta polit bat.
Joaten ginen, hitzordu bat zen de-
nendako. Asteburu hartan, ari gi-
nen beste zerbaiten sortzea ikas-
tolen artean. Euskararen alde ere,
Müsikaren Egünean euskara en-
tzuten baitzen. 
LUCUIX: Jendeek bazuten kostu-
ma Zuberoara jitea data horretan,
eta pentsatu genuen behar zela
zerbait egin.
Bazkari bat egitetik besta osoa

antolatzera bada urratsa.

AGERRE:Hori zen kezka hastape-

nean: posible zenez holako zer-
bait antolatzea; hartako, Larzaba-
lekoek ere parte hartzen dute. 
LUCUIX: Elkartea sortu zelarik,
duela hiru urte, baziren kolegio-
ko zonbait eta bi ikastoletako
[Alozeko eta Sohütako ikastolak]
zenbait baina ez anitz; aurten ere
bospasei ginen garai batez, eta
orain taldea emendatu da. Bada
beste zerbait ere: usu zerbitzu
hornitzailea da ikastola, bazkaria
egiteko deitzen gaituzte; baina
ikastolak badu beste mezu igana-
razteko ere: euskara ikastearen
inportantzia; eta bestan aipatzen
ahalko dugu. 
AGERRE:Helburua ere bada ikas-
tola barnean egiten dena erakus-
tea. Aurten den bezalakoa da, ze-

ren eta COVID-19a izan da, taldea
aldatu da, eta, beraz, azken mo-
mentukoa da. 
LUCUIX:Ondoko urteko badugu
proiektu bat, ikastolen artean,

hainbat lan egiteko gai bati buruz;
musikaz eta antzerkiz, adibidez.
Hor egiten dugu haboro besta
plantan ezartzeko, materialki,

ikusteko ontsa funtzionatzen de-
nez. Lan egiten dugu profesiona-
lekin eta aisa da; behar badira
haurrak tauladara eraman, beste
zerbait izanen da. 

Hain zuzen, bestan hau-

rrek zer leku ukanen

dute?

AGERRE:Haurren xoko
bat bada, bistan dena. Gu
lanean izanen gara, bai-
na haurrekin joanen
gara. Eta helburua da
erakustea ere euskaraz
ikastolan bai, baina beste
zerbait egiten ahal dugu-

la: besta eta plazer hartzea. Hori
eta kolegiokoek momentu bat
ukanen dute eszenan azterketena
aipatzeko; ari dira prestatzen. 

LUCUIX: Aktiboki, bestan, oso
leku guti ukanen dute aurten,
baina ondoko urteetan bai. Gero
haurrendako puzgarriak izanen
dira; bada xoko bat pentsatua
haur ttipiekin ere familiak jin dai-
tezen, piknika mahaiekin...
AGERRE:Den bezala izanen da
aurten, baina aldaketak izanen
dira. Aldaketak badira gurasoe-
tan ere; ideia berriak izanen dira,
eta guztiak hartuko ditugu. 
LUCUIX:Aurten ahal bezala egin
dugu. Menturaz, lehen urrats hori
eginez, jende haboro jinen dira
besta antolatzera konpetentzia
habororekin eta ideia berriekin. 
Ikastolen arteko loturak aitzine-

tik baziren, edo sortzen ari dira?

AGERRE:Egun horretan kolegio-
ko gurasoak ezagutuko ditugu,
beste lotura batzuk eginen dira
Donibane Garazi eta Donapaleu-
ko jendeak izanen baitira...
LUCUIX:Bi helburu nagusi badira:
euskaraz egitea, eta gero hiru
ikastetxeen artean zer lotura egi-
ten den. Alozeko ikastolatik anitz
badoaz Atharratzeko kolegiora,
eta Larzabaleko kolegioarekin
aritzean beste dinamika bat sor-
tzeko ideia bada. Kolegioko gura-
soek ez dute gure dinamika; le-
hen mailako ikastoletan bada ha-
rremana gurasoen artean,
funtzionamendua eraman behar
baita; kolegioan badira beste sos
iturriak eskualdetik, autobusak
badira, bada zuzendari bat, zain-
tzaileak... Ez da haboro beharrez-
koa absolutuki elkar daitezen,
baina batzuek hori xerkatzen
dute. Hemen beharrezkoa da. 
Entzuten da ikastola anitzetan

euskara ikasgelan anitz entzu-

ten dela, eta kanpoan ez hain-

beste. Hala dea Sohütan ere?

AGERRE:Bai, hala da. Ez dira de-
nak frantsesez ari kanpoan, hori
ez da batere egia, bietarik entzu-
ten baita. Baina geroz eta gehiago
frantsesez, halere.
Bestaren helburu ote da haurrek

ikustea gurasoak euskaraz ari

direla haien artean?

AGERRE:Bistan dena! 
LUCUIX:Bazen formakuntza bat
euskaraz ari ez diren gurasoek
gauza batzuk ikas zitzaten, ikas-
tolako Euskaraz Bizi taldeak egi-
na.
AGERRE:Bestaren komunikazioa
Euskaraz Bizi taldeko gurasoek
dute kudeatu, dena euskaraz izan
dadin, eta frantsesaren partez
kriptogramak-eta baliatuz, fran-
tses guti entzun dadin. Kolegioko
taldea da. Sohütan Euskaraz Bizi
taldea berpiztu behar dugu. 

«Helburua da ikastola
barnean egiten dena
erakustea»

Carole Agerre eta Julien Lucuix b Ikastolako gurasoak

Alozeko eta Sohütako ikastolek eta Larzabaleko kolegioak, elkarlanean,
Tula Laika besta antolatu dute ekainaren 5erako, Pagolan. Ikastola plazara
eramateaz gain, euskarazko besta bat antolatzea dute xede, urtez urte.

J.E.
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SOLASEAN

«Ikastolak badu beste mezu
bat iganarazteko: euskara
ikastearen inportantzia; eta
bestan aipatzen ahalko dugu»

«Aurten ahal bezala egin dugu;
menturaz, lehen urrats hori
eginez, jende haboro jinen dira
besta antolatzera»


