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Gaur hasiko da EHZ festibala, Irisarrin b Lau gunetan
programazio aberatsa izanen da igandera arteb 4-5
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plazako girora
itzulera
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Oihana Teyseyre Koskarat

Baiona

B
izi bat salba de-

zake organo ba-

tek. Hain zuzen,

lelo horrekin

herritarrak sen-

tsibilizatzeko

erronka du Baionako ospitaleko

organo emateen koordinazio tal-

deak. Ekainaren 22an izan zen or-

gano ematearen eguna, eta herri-

tarrak organo emaile izatera bul-

tzatzeko egun berezia antolatu

zuten Baionako ospitalean bere-

an. Izan ere, geroz eta eskasia

handiagoa sumatu dute, itxarote

zerrendak luzatzen ari baitira. Ze-

haztu behar da Baionako ospita-

lean organo kentzeak egiten di-

tuztela, baina transplanterik ez

dutela egiten. Hala, Frantziako

Estatuko ospitale batzuekin lotu-

ra dute, eta, organo bat har deza-

ketelarik, hartzailearen beharra-

ren arabera leku batera ala beste-

ra igortzen dute, antolaketa

zorrotz bat segituz.

Edonor izan daiteke organo

emaile, baina baldintza berezi ba-

tzuetan soilik har ditzakete orga-

noak medikuek. Bizirik den per-

tsona batek giltzurrun bat eman

diezaioke bere familiako norbaiti,

bateragarriak izanez gero. Haa-

tik, beste organoak hartzeko pa-

zienteak garun heriotza izan be-

har du, eta aldez aitzinetik ez du

desadostasunik agerrarazia izan

behar. Zinezko ezezkoa eman

nahi duten herritarrek Frantzia-

ko Ukatzeen Erregistroan eman

dezakete desadostasunaren berri.

Haatik, horri buruz deus erran ez

duenaren  organoak har ditzake-

te, legez. 

Baina, errealitatean, familiaren

borondatea errespetatzen dutela

esplikatu du Annie Vermont

Baionako ospitaleko organo ema-

teen koordinazio taldeko erizai-

nak. «Saiatzen gara familiari es-

plikatzen zein garrantzitsua den

organoen ematea. Baina zinez he-

tsiak badira, ez dugu ahanzten

doluan direla, eta, beraz, ez dugu

haien kontra egiten». Kasu guz-

tietan, arrunt anonimoa den eta

urririk egiten den ekintza bat da

organo emaitza.

Protokolo zorrotza
Baionako ospitalean, paziente ba-

tek garun heriotza duelarik has-

ten da organo emateen taldearen

lana. Gehienetan, egoera kliniko

horretan diren pazienteak buru-

ko odol bildu baten, bihotz geldi-

tze baten, edo istripu baten ondo-

rioz koman dira. Hasteko, hain-

bat ikerketa egiten dituzte garun

heriotza duela egiaztatzeko; 

medikuak hala dela erran ondo-

tik familiarengana jotzen du osa-

sun langile taldeak, organo emai-

tza aipatzeko. 

Pascal Mathieu organo ematea

kudeatzen duen taldeko medikua

da; 35 urtez suspertze zerbitzuan

aritu ondoan, 2018an hasi zen or-

gano emaitzaren koordinazio 

taldean. «Urratsez urrats egiten

dugun lan bat da. Lehenik, pa-

zientearen egoera larria dela erra-

ten diegu, eta sendatzeko mane-

rarik ez duela azaltzen diegu»,

esplikatu du. 

Aldez aitzinetik pazienteak

argiki adierazia badu organoak

eman nahi dituela, «errazkiago»

aktibatzen dute protokoloa osa-

sun langileek. Hala ez badu egin,

pazienteak zer egin nahiko zuen

irudikatzea gomendatzen diote

familiari. Emailea adingabea

delarik, gurasoek erabakitzen

dute. 

«Ez da bide erraza izaten, baina

gehienetan, behar den denbora

hartuz, hurbilekoek onartzen

dute organo ematea», azaldu du

Vermontek. Baionako

ospitalean, kasurako, fa-

milien %80 ados ager-

tzen dira.Vermont eri-

zainaren ustez, «fami-

liarekin egiten den

harremana da zailena».

Gainera, nahiko epe mo-

tza du taldeak protoko-

loa betetzeko, eta horrek

are zailago egiten du mo-

mentua, Vermonten

erranetan. «Enpatia

anitz erakutsi behar

dugu. Shock egoeran

dira, baina entseatu be-

har dugu zentzuz joka-

tzen, errespetuz». 

Familiarekin harremana egin

ondotik, medikuntza atala heldu

da. Mathieu medikuak esplikatu

du anartean pazientea suspertze

zerbitzuan atxikitzen dutela, or-

ganoak ahal bezain egoera onean

izan daitezen. Hala, mediku tal-

deak organo bakoitza zer-nolako

egoeratan den aztertzen du, pa-

zientearen aitzinkariak aztertuz.

«Organo emaitza egiteko, ez da

adin mugarik, baina zenbait eri-

tasun dituzten pazienteen orga-

noak ezin txertatuak dira, hala

nola minbizia, edo infekzio mota

batzuk», erran du Mathieuk. Pa-

Organo emaitzen koordinazio talde bat du Baionako
ospitaleak. Urtean, batez beste, hamabost bat pazienteren
organoak hartzen dituzte, beste ospitale batzuetan beha
dauden hartzaileentzat. Aldez aitzinetik iritzia ematearen
garrantzia aipatu dute osasun langileek.

Heriotzatik bizia
emateko erronka

Organo ematearen eguneko mahaia,

Baionako ospitalean. GUILLAUME FAUVEAU

Enpatia anitz erakutsi behar
dugu. [Hurbilekoak] shock
egoeran dira, baina entseatu
behar dugu zentzuz jokatzen»
Annie Vermont 
Baionako ospitaleko erizaina

«Organo emaitza egiteko, ez
da adin mugarik, baina zenbait
eritasun dituzten pazienteen
organoak ezin ditugu hartu»
Pascal Mathieu
Baionako ospitaleko taldeko erizaina

‘‘
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zientearen aitzinkariek organoak
hartzea ahalbidetzen badute, or-
duan hasten dute hartzaile bate-
ragarri baten bilaketa. 
Frantziako Estatuko fitxategi

bat dute ospitaleek. Horren bidez,
hil ala biziko egoeran diren eta
bateragarritasuna duten hartzai-
leak atzeman ditzakete. Batzue-
tan, Bordele, Tolosa (Okzitania)
edo Parisko ospitale batzuetan
daude paziente horiek. Hortik
hasita,  arras denbora guti dute
medikuek —organoen arabera,
hamabi eta 24 ordu artean—. 
Ebakuntza egin eta baldintza

berezietan garraiatu behar dituz-
te organoak, 4 graduko izotz ku-
txetan. Egun horietan, Miarritze-
ko aireportua irekitzen dute es-
presuki gauez, organoa hartzailea
den lekura eramateko. Anartean,
hartzaileak tratamendu berezi
bat hartzen du txertoaren ez
onartzea ekiditeko. 
Batez beste, hamabost bat pa-

zienteren organoak hartzen di-
tuzte, urtero, Baionako ospitale-
an. Bakoitzetik bizpahiru organo
hartzen dituzte, eta transplante-
en %95 eraginkorrak dira —orga-
no motaren arabera, zenbakia
apalagoa izan daiteke—. Pascal
Mathieu medikuak eman dituen
datuen arabera, Frantziako Esta-
tuan, urtero mila paziente hiltzen
dira organo eskasiagatik; eta, or-
gano emateek 6.000 bizi salba-
tzen dituzte, urtero. 

Lekukotasunak 
Anonimoa izanik ere, organo
emaitza bat egin duten paziente-
en familien eta hartzaileen leku-
kotasunak bildu ditu Baionako
ospitaleko taldeak. «Sentsibiliza-
tzeko tresna bat dira, istorio ede-

rrak dira, hunkigarriak. Espero
dugu irakurleek hobeki neurtzen
ahal dutela ekintzaren garran-
tzia», azaldu du Vermontek. 
«Mediku jauna, bihotzetik es-

kertu nahi zaitugu ama artaturik,
gure bihotzetan biziko da beti,
eta, araiz, luzaz biziko da salbatu
dituen bi pertsonen baitan». Ho-
rixe dio gutunetako batek. Beste
batek, berriz, hau: «Nire laguna
zendu denetik triste izanik ere,
kontent naiz bizi batzuk salbatu
dituela pentsatzean. Orain, nire
hurbilekoekin organo emaitza ai-
patzen dut, eta denak ohartzen
gara zein inportantea den aitzine-
tik horri pentsatzea». Emaileen
familiek medikuengana jotzen
ahal dute txertoaren egoera gal-
detzeko. Nahiz eta anonimoa
izan, legez, eskubidea dute medi-
ku taldearen bidez hartzailearen
ebakuntzari buruzko berriak
ukaiteko.  
Hartzaile baten gutuna ere age-

rrarazi dute Baionako ospitalean.
«Emailearen familiari» du izen-
buru gisa. «Imajinatzen dut zuen
pena, eta ezagutzen dut ene zo-

riona. Eskaini didazuen bihotza
taupaka ari da nire barnean, eta
konfiantza asko dut harengan».
Izenpedura, Ezezagun bat du.
Vermonten ustez, «biziki istorio
hunkigarri horiek» egiten dute,
besteak beste, haren lanaren
«edertasuna».

Hitz egitea, «ezinbestekoa» 
Annie Vermontek eta Pascal Mat-
hieuk argi dute «ezinbestekoa»
dela organo emaitzari buruz min-
tzatzea familian eta lagun artean.
«Ukatzea nahiko erradikala bada
ere, gutxienez, badakigu zer egin:
argi da. Baina pazienteak ez badu
deus erranik konplikatuagoa egi-
ten zaigu. Denbora gehiago behar
dugu; alta, momentu horietan
denbora urria da. Familiarentzat
ere ez da baitezpada gozo dudan
izatea, eta ardura hori ukaitea»,
azaldu Mathieu medikuak. 
Hartzaile batzuk hogei urtez

bizi daitezke bihotz txertatu bate-
kin. Bihotza da txerto «delikatue-
na», eta, batez beste, hamahiru
urtez bizi daitezke hartzaileak
emaile baten bihotzarekin. 

Baionako ospitaleko suspertze zerbitzua, duela bi urteko argazki batean. GUILLAUME FAUVEAU



dute. «Kristoren muralak egin
dituzte, eta joan den astean ho-
rien instalatzera jin ziren, munta-
keta denboran», esplikatu du
EHZren antolakuntzako kideak.
Musika aldetik, berrikuntzak

aurkeztera jinen dira hainbat tal-
de: Lumi, Odei, Xutik, Fuzt & Fu-
riuz edota Merina Gris. «Sorkun-
tza inportantea» dela erakusteko
egin du ahalegina antolakuntzak.
Musika talde anitzek azken lana
aurkeztuko dute.

Ospitalea, gogoeten plaza
Irisarriko kultur gunean, Ospita-
lean, EHZren ezaugarri bilakatu
den eztabaida xokoak ere egita-
rau aberatsa ekarriko du aurten.
Emazteen lekua laborantzan, za-
patisten gobernu autonomoa,
Ukrainako gerra edo 5G teknolo-
giaren arriskuak eztabaidaren
plazara eramanen dituzte, beste-
ak beste. Filmak ere ikusgai iza-
nen dira gune horretan; hala nola,
Josu Martinezen lan laburrak
(Ama, Anti eta Subandila) eta
Nyamapelikula laburra.

Joanes Etxebarria 

Baziren zenbait urte, osagarri
egoerak hala beharturik, Euskal
Herria Zuzenean (EHZ) ez zela
itzuli Irisarriko plazara hastape-
netako maneran. Aurten, berriz
ere plazarako jauzia eman du, eta
berriro lehengo formulara itzuli
da 26. edizioan, musikaz gainera,
proposamen anitz ekarriz. Gaur-
tik igandera artean izanen da. Lau
gune egonen  dira: plaza, pentzea,
DJ gunea eta Ospitalea. 
Ahantzirik COVID-19aren in-

guruko osagarri neurriek inposa-
tu baldintzak, EHZ 2019ko for-
mulara itzuli da, antolakuntzako
kide Julen Oillarburuk dioenez:
«Formatu horrek biziki ontsa
funtzionatu zuen 2019an, eta gu-
retako biziki inportantea da mu-
sika eta kultura denendako esku-
ragarri izan daitezen. Gaur egun
prezioak denetatik emendatzen
dira, kulturgintzan ere bai, eta
2019tik prezioak ez ditugu aldatu.
Hori ere inportantea zen». For-
mula plazan oinarritzen da, eta
bertako programazioa dohainik
da; pentzekoa, aldiz, pagatuz.
Festibal «merke» bat da, be-

raz, Oillarbururen ustez. Aitzin-
kontu berdinarekin, eta sartzeen
prezio berdinekin —hiru egunak
30 eurotan salgai izan ziren lehe-
nik; bigarren aurresalmentan, 50

eurotan—. Programazioa, berriz,
aberatsa: musika, dantza, antzer-
kia, zirkoa. «Aurten espazio be-
rezi bat izanen da antzerkiaren-
tzat», azken urteetan gertatu ez
den bezala. Igandean, Le Petit
Theatre de Pain taldeak Le Grand
Bancal antzezlana aurkeztuko
du, batetik; bestalde, haurrentzat
antzerki tailerrak izanen dira.

Urteko ekimenen plaza
Hiru eguneko festibala ekitaldi
puntuala izanik ere, urte osoan
ezker-eskuin egiten diren lanen
erakusleiho dela azpimarratu du
Oillarburuk: «Hainbat proiektu
lantzen dira urtean zehar, eta
EHZk leku bat eskaintzen die.
Guretako biziki inportantea da
hori». Horien artean, Baionako
Zizpa gaztetxean egiten duten rap
tailer bat, etorkinekin, Ongi Eto-
rri Hip-Hop Mundura izeneko
proiektuarekin. 
Bretoiekin EHZk urteetan ukan

dituen harremanak ere leku bat
izanen du, Oillarbururen errane-
tan. Aurten, Ar Redadeg Korrika-
ren pareko lasterketan parte har-
tu zuten festibaleko kideek, eta,
egun hauetan, handik musika
talde bat ekartzeaz gain, «hango
30 bat laguntzaile jinen dira».
Apainketetan ere, Biarritzeko
Plan Cousut zentroan, adimen es-
kastasuna dutenekin lan egin

Gune horretan eskainiko dute
Ene larru gainean zeruko urdina

dantza ikuskizuna ere, ostiralean
19:30ean eta larunbatean
17:00etan. Joana Ibargarai, gune
hori kudeatzen duen batzordeki-
dearentzat, azpimarratzekoa da
hitzordu hori: «Bortizkeria jasan
duten emazteak ari dira ikuskizu-
na prestatzen muntaketa denbo-
ran, eta gaia tratatuko dute dan-
tza, kantua, irakurketa eta an-
tzerkiaren bidez».

Antolatzaile gazteen segida
Festibalaren antolaketa batzorde
desberdinek osatzen dute; izan ja-
naria edo komunikazioa kudea-
tzeko, adibidez. Azken urteetan
egin ezin dituzten lanketa bere-
ziak aurten fruituak ekarri dituela
ikusi du Oillarburuk: «Gazte be-
rriak sartu dira, eta ardurak hartu
dituzte. Betikoa da, baina ohar-
tzen gara batzordeak beteak dire-
la, geroz eta jende gehiagok EHZn
sartu nahi duela. Harrigarria da». 
Aurtengo lanketa berezia, hain

zuzen, Ipar Euskal Herriko zen-

EHZ, berriz
plazara
Gaur hasiko da festibala Irisarrin, 
lau gunetan izanen den
programazioarekin b Musika talde
anitzek azken lana aurkeztuko dute 
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EHZ festibala

2019ko EHZko kontzertu bat, Irisarriko

plazan. Aurten berriz ere dohainik iza-

nen dira plazako ekitaldiak. BOB EDME

«Prezioak denetatik
emendatzen dira, eta
kulturgintzan ere bai;
2019tik prezioak 
ez ditugu aldatu»

«Ohartzen gara
batzordeak beteak
direla, geroz eta jende
gehiagok EHZn sartu
nahi duela»
Julen Oillarburu
EHZko antolaketa taldeko kidea



bait lizeotan EHZ festibala aur-
keztea izan da: Baiona, Hazparne
edo Donibane Garaziko hamar
bat lizeotan ibili dira elkarteko ki-
deak. «Helburua zen gazteenga-
na joatea, esplikatzea zer den fes-
tibala eta euskal kultura, eta ani-
tzek izena eman dute laguntzaile

izateko». Irisarriko gunean mun-
taketa hasterako, joan den astean,
ondorioa argi ikusi zuten, astebu-
ruko lan txandak ezeztatu baitzi-
tuzten «astebururako pentsatua
zena ostiralerako egina zelako,
eta materiala eskas zelako segi-
tzeko», Oillarburuk dioenez.

edo testu sinple bat, Hegazti Erra-
riena, eta berak bihurtzen du
abesti eder bat letra oso sinplea.
Letra ez da ezer, eta abestia oso
ona da». 

Trukakerako momentua
Musikariek han berean deskubri-
tuko dituzte idazlearen azalpe-
nak, distantziatik egin delako el-
karlana. Kantuak prest dituzte.
Sarrionandia, berriz, «zertara
doan jakin gabe» joanen da Irisa-
rrira. Kantu bakoitzaren inguru-
ko esplikazioaz aparte, ikusleekin
elkarrizketa bat sortzea «litzate-
ke interesgarriena» harentzat.
euskal kultura «txiki honetan»,
haren iritziz, «elkarlana» da in-
teresgarria.

Kantu batzuk, bistan dena,
saihetsezinak ziren; horietan, Ru-
per Ordorikaren Martin Larral-

de. Epherrek ezagutzen ez zituen
kantuen berri ukateko parada
izan da bilaketa fasea: «Iker Goe-
nagak interpretatzen duen Sorle-
kuaren kanta, gure inguruan en-
tzunarazi dugu, eta funtzionatzen
du. Aurkikuntza batzuk ere izan
dira», erran du Epherrek. 
Gehienak Sarrionandiaren po-

ema musikatuak dira.: «Kanturik
ez dut egin hainbeste; normalean
poesia idatzi nuen, eta poesiak
hartu zituzten kantu bihurtze-
ko», zehaztu du idazleak. Gose
taldearentzat, preseski, kantuak
idatzi zituen, eta Ines Osinaldere-
kin batean aurkezten ditu ezker-
eskuin. Lan horretatik, Alegran-
tziaren Aldeko Konjura emanen
dute EHZn, Irisarriko saioan.

Igande eguerdian emanaldi berezia izanen da
festibalean, Joseba Sarrionandiarekin. Amaiur
Epherrek eta Mirentxu Lazkanok haren kantuak
abestu, eta idazleak azalpenak emanen ditu.

Sarrionandia,
intimitatean
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EHZ festibala

EGITARAUA 

Gaur hasi, eta igandean buka-

tuko da EHZ festibala, Irisarrin,

eta lau gunetan garatuko da

programazioa: plaza, pentzea,

DJ gunea eta Ospitalea kultur-

gunea. Egitarau osoa ikusgai

da Ehz.euswebgunean.

Gaur

Plazan.Lumi 18:00etan eta

Amorante 20:00etan.

Pentzean.Delirium Tremens

21:00etan, Fizt & Furiuz

22:00etan eta Sepultura

00:00ean.

DJ gunean. Juanita Banana

20:00etan eta Ora 01:00ean.

Ospitalean. Ene larru gainean

zeruko urdina ikuskizuna,

19:30ean.

Bihar

Plazan.Bertso musikatuak

12:00etan, Sarini zirkua

13:00etan, Kanalduderen rap

saioaren grabaketa

14:00etan, Gaitistaneko Or-

kestra 15:30ean, Kilimak

18:30ean eta Frigo 20:00etan.

Pentzean.Madelyn Ann

15:30ean, Pasadena

17:00etan, Vulk 18:30ean, Ez-

palak 20:00etan, Bulego

22:00etan, Odei 00:00etan,

Merina Gris 02:00etan eta Ca-

lling Marian 04:00etan.

DJ gunean.Lee Scratch Pou-

rri 16:00etan eta DJ Txako

01:00etan.

Ospitalean.Mahai ingurua:

Emazteak laborantzan,

11:00etan. Zapatisten gober-

nu autonomoa: kapitalismoari

alternatiba?, 11:30ean. Josu

Martinezen film laburrak: Ama,

Antieta Subandila, 13:00etan.

Zer ari da gertatzen Ukranian?,

13:30ean. Nyama film laburra,

15:00etan. Ene larru gainean

zeruko urdina ikuskizuna,

17:00etan.

Igandean

Plazan.Zigante eta gaiteroak

10:00etan, Luze edo motz

11:00etan, Ongi Etorri Hip

Hop Mundura 14:00etan, Kin-

bobo Brass Band 18:00etan,

Gailu 17:00etan, DJ Reimy

17:30ean eta Joseba Tapia

18:30ean.

Pentzean. Ibil Bedi 13:00etan,

Frikun 14:00etan, Sofa

16:00etan, Ah Kwantou

17:00etan, Xutik 19:00etan,

Joseba Irazoki eta lagunak

20:00etan, Niko Etxart eta

Hapa Hapa 22:00etan eta Fu-

sible 00:00etan.

DJ gunean.Rakapunk

13:00etan eta Marko et Selek-

tarak 16:00etan.

Ospitalean. Joseba Sarrio-

nandia, Amaiur Epherre eta

Mirentxu Lazkano, 

12:00etan.

«Kanturik ez dut egin
hainbeste; normalean
poesia idatzi nuen, eta
poesiak hartu zituzten
kantu bihurtzeko»
Joseba Sarrionandia
Idazlea

J.E. 

J
oseba Sarrionandia idaz-
lea Ipar Euskal Herrira
ekartzeko ahalegin des-
berdinen segidan, azke-

nean, EHZ festibalerako espresu-
ki muntatu proiektu bat heldu
zen bururaino. Amaiur Epherre
eta Mirentxu Lazkano musika-
riek idazle bizkaitarraren kan-
tuak eman eta Sarrionandiak be-
rak kantuen inguruko azalpen
batzuk emanen ditu, baita ikusle-
en galderei ihardetsiko ere, giro
intimista batean. Igande eguer-
dian izanen da, 70 lagunen leku-
tara mugatua, eta erreserbak egu-
nean berean eginen dira EHZn.
Prestatzeko denbora ez zenez

hain luzea, musikariek jadanik
ezagunak diren bertsioak ema-
nen dituzte, akustikoan, gitarra
eta eskusoinuarekin. Epherre eta
Lazkano Gure Oroitzapenakpo-
ema musikatuen konpilaziotik
hautaketa bat egin, eta Sarrio-
nandiak zortzi kantuko bizkarre-
zur bat osatu du EHZko publikoa-
rekin partekatzeko. 
Amaiur Epherrek dioenez, le-

hen kantu selekziotik dibertsita-
tea xerkatu dute: «Zinez artista
desberdinek interpretatu dituzte
Josebaren kantuak; kasu egin
dugu gaien aldetik aski anitza iza-
tea. Gaiei kasu egin diegu, baina
musikari ere bai, jakinez bi garela
bakarrik». Kantu batzuek ez dute
halako proposamen batentzat
balio, Sarrionandiaren ustez.
«Kantu batzuei buruz zeresan as-
korik ez dago, gaiaren arabera.
Beste batzuetan hitz egiteko mo-
duko gaia planteatzen da; gai ez-
tabaidagarria, edo abestiaz aparte
elkarrizketarako motiboa ema-
ten duena».
Bere olerkietatik egin izan di-

ren kantuez galdeturik, Sarrio-
nandiak bereizketa argia ikusten
du batzuen eta besteen artean:
«Ruperrek [Ordorika] badu kan-
tu bat, Ibaia, nire herriko ibaiari
buruzkoa; Ruper abesten entzu-
ten dudanean gustatzen zait. Bes-
te kasu batzuetan, Mikel Laboak
adibidez hartu zuen testu txar bat

EHZko laguntzaileen bilkura bat, Biarritzen, 2020an. BERRIA
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Irudia b Ainhoa

Espekulazioaren kontra mobilizatuak
Berrehun pertsona elkartu ziren joan den larunbatean Ainhoan, herriko etxebizitza baten salmenta espekulati-

boa salatzeko. Ainhoa Beti kolektiboak salatu duenez, bi milioi euroan saldu nahi dute etxejabeek. Ez da, hala

ere, azkenaldian kario salgai ezarria izan den etxe bakarra. Seiehun lagun bizi dira Ainhoan, eta 4.000 eta 6.000

euro artean saldu da metro koadroa azken hilabeteetan. «Etxebizitza bat atzeman eta duinki bizi nahi dugu,

baina, gaur egun, bi lansarirekin ere ezinezkoa da», salatu zuten Ainhoako bilkuran. BOB EDME

Gaueko trena berriz ezartzea galdegiteko
elkarretaratzea eginen dute bihar

HENDAIA bGaueko Trenari Bai kolektiboak elkarretaratzea eginen du
bihar, 10:00etan, Hendaiako tren geltokian. Gaurtik aitzina Paris-
Hendaia gaueko trena martxan ezarriko dute berriz, baina «ordutegi
desegokia» izanen da, kolektiboko kideen iritziz, eta Iruneraino (Gi-
puzkoa) ez iristea ere deitoratu dute. Gaueko trenen Europako sare bat
egituratzeko eskatzen du kolektiboak, besteak beste.

«Zinezko behar bat da
harrotasunaren martxa
guretzat, ikusgaitasuna 
ematen baitio 
LGTB komunitateari»

Mikaela Clapisson
Les Bascos elkarteko kidea

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

%

HEMEROTEKA  

Galderak, 
gure bizitzaz
bestaldeko
eskolaz...

Ana Ablanedo

‘Argia’ (2022-6-26)

bbbZergatik da eskolan garran-

tzitsuagoa taula periodikoa eza-

gutzea, entxufe bat muntatzen ja-

kitea baino? Zergatik ikasten da

eskolan prestigioa duena baka-

rrik? Eta zergatik du prestigio han-

diagoa eskolan ikasten denak,

kanpoan ikasitakoak baino?

Nola atera daiteke gazte bat es-

kolatik botoi bat josten, paretak

pintatzen, edo bizikleta bat kon-

pontzen jakin gabe? Ez al zegoen

eskolaren oinarrian bizitza on ba-

terako prestaketa? Eta ez al dira

horrelakoak ongi bizitzeko beha-

rrezkoak?

Zergatik ez dugu ikusten, bizitza

gris baten patua baino ez dela

haurrei eta gaztetxoei eskaintzen

ari gatzaizkiena? Ez al gara ohar-

tzen gizarte neurotikoa jasateko

beharrezkoa den trebakuntza dela

eskola?

Zergatik da hain handia bizitza-

rako behar dugun ikasketa-mul-

tzoaren eta eskolan arrakasta iza-

teko behar dugunaren arteko dis-

tantzia?

Zergatik kontsideratzen da inte-

ligenteagoa eskolako jakintzak di-

tuen ikasle bat, beste mota bate-

koak dituena baino?

Zergatik gutxitzen da urtetik ur-

tera eskulanari ematen zaion ga-

rrantzia eta denbora? Zergatik ho-

besten da hainbeste jakintza inte-

lektuala? Zergatik ez du langile

munduarekin lotutakoak eskolan

tokirik? Zergatik ez ditugu ikusten

ikasleak apalategiak eraikitzen

Lanbide Heziketan baizik, adibi-

dez? Zergatik kontsideratzen

dugu horregatik porrot egin dute-

la?

Zergatik zatikatzen da jakintza

ikasgaika, bizitzan ez baldin badu

ikasteak horrela funtzionatzen?

Zergatik ez dugu nahi bizitzako

egoera berez suspergarriak izan

daitezela ikasketa integralaren

testuinguru eta abiapuntu? Zerga-

tik uste dugu bidaia baten antola-

keta ezin dela izan, bere horretan,

geografia, matematika, historia,

biologia ikasteko nahikoa? Zerga-

tik bilakatzen dugu ikasketa hain

aspergarri, hotz, urruneko eta abs-

traktu?

Zergatik naturalizatu dugu per-

tsona gazteak eskolan egon behar

izatea, zenbat eta zortzi urtez gu-

txienez, eta 30 bat orduz astean?

Zergatik izan behar du eskolak

umeen bizitza-esperientzia gehie-

naren antolatzailea? Zergatik iru-

ditzen zaigu hain garrantzitsua

haurrek azkar ikastea berenak ez

diren interesen arabera funtziona-

tzen?

Zergatik esaten diote hezkun-

tza-sistema, eta ez ikasketarena?

Zein da orduan helburua, haurrek

ikastea, ala guk irakastea?

Zergatik diseinatzen dugu de-

nok momentu berean ikasi behar

dugunaren curriculuma? Zergatik

daukagu ume batek zerbaitekiko

jakin-mina noiz edukiko duen ze-

hazteko beharra? Zergatik egiten

dugu, nahi duten hori eta nahi du-

ten unean ez egiteak ikasteko go-

goa itzaltzen duela jakinik ere?

Zergatik dugu nahiago haurrek

nota onak ateratzea, ikastea bai-

no? Zergatik ordaintzen dugu

ikasleen erritmoa ezin errespeta-

tzearen eta arreta pertsonalizatua

sakrifikatzearen  prezio garestia?

Zergatik dugu beldurra haurrek

ez dituztela beharrezkoak diren

gauzak ikasiko? Ikasi gabe bizi-

tzea posible baldin bada, benetan

da eduki hori beharrezkoa? Zer-

gatik ikasi behar dugu gure bene-

tako beharrari erantzuten ez dion

hori? Zergatik da diferentea guri

eta botere-sistemari komeni zaio-

na?

Zergatik normalizatu dugu hau-

rren ikasteko gogoa eta plazer na-

turala nota-sari diferituek ordezka-

tzea? Zergatik onartu dugu per-

tsonen kalifikazioa, eta horiek

izatea gainera porrotaren ala arra-

kastaren definitzaileak? Zergatik

uste dugu lehia eta hierarkia hain

berezkoa duen erakunde batean

elkartasunak tokia izan dezakee-

la?

Zergatik sailkatzen ditugu hau-

rrak adinaren arabera? Zein beste

komunitate naturaletan gertatzen

da hori?

Zergatik ez dugu ikasgelen dis-

posizioan berean antzematen he-

ziketa-erakundeen diziplinatze

borondatea?

Zergatik...? (Zuk erantsi galde-

ra).

Zergatik
kontsideratzen da
inteligenteagoa

eskolako jakintzak
dituen ikasle bat,

beste mota batekoak
dituena baino?



MUSIKA

BIARRITZCat Power folk 

kantaria. 

bAsteazkenean, 20:30ean, Atabal

aretoan.

HENDAIAGuitaralde festibalaren

11. aldia: Mike Stern, Virna Nova,

Matteo Mancuso, Patrick Rondat,

June Agirre, Chacon, Gamez,

Juanco, Many Years After, Hyleen,

Gari, JM Ecay eta Jac. 

bHeldu den ostegunean hasirik,

uztailaren 9a arte, herrian gaindi.

IRISARRISepultura taldea, EHZ

festibalean. 

bGaur, 00:00etan, EHZko 

pentzean.

IRISARRI Joseba Sarrionandia,

bere kantuen inguruko azalpenak

ematen eta publikoarekin elkarriz-

ketan. Amaiur Epherre eta Miren-

txu Lazkano musikariek lagundu-

rik, EHZ festibalean. 

b Igandean, 12:00etan, Ospitalean.

SENPERERotten XIII eta Trikizio

taldea, herriko bestak kari. 

bBihar, 22:30ean, plazan.

SENPEREEneko Lamothe eta Ka-

lakan taldea. 

b Igandean, 19:00etan, 

elizan.

SENPEREKaxkatu taldea. 

bAstelehenean, 21:00etan, 

plazan.

DANTZA

BAIONAUkrainako kantuak eta

dantzak: Xaramela eta Indemoda-

bles abesbatzak, Tatyana Arefyeva

eta Olya & co kantari ukrainarrak

eta Orai bat dantza taldea.

b Igandean, 14:30ean, Glain

elkarteen etxean.

IRISARRIEne larru gainean zeruko

urdina ikuskizuna. Bortizkeria ja-

san duten emazteek eskainia dan-

tzaz, kantuz eta antzerkiz. 

bGaur 19:30ean eta bihar

17:00etan, Ospitalean.

UZTARITZEMutxikoak, Patxi eta

Konpainiarekin. 

bBihar, 19:30ean hasi eta 22:00ak

arte, Heraitzeko pilota plazan.

ANTZERKIA

IRISARRILe Petit Theatre de Pain

antzerki taldearen azken lana:Le

Grand Bancal. 

b Igandean, 13:30ean, EHZko

antzokian.

ZINEMA

BAIGORRIGure Memoria, Zuen

Historiak festibalaren barnean, Del

Baiona b Magia

Txoborro magoaren gezurrak
Ipar Euskal Herriko hainbat lekutan aritu da Txoborro mago bizkaitarra. Oraingoan, Gezur gehiegi ikuskizuna

Baionako Luna Negra kafe antzokian aurkeztuko du, asteartean, 20:30ean. Argitara emanen du gure barnean

dugun gezurti ezkutua. Ikuskizunean, ikusleria osoa hipnotizatuko du, ikusle batek dirua galduko du, eta mun-

duko piztiarik arriskutsuenen itzalak agertuko dira. TXOBORRO

‘Hesteka’.Kanalduderen saio be-

rri Hesteka-k rap kantari euskaldu-

nak freestyle ariketan ariarazten

ditu. Lehena ikusgai da; bigarrena,

EHZ festibalean grabatuko dute.

Filma.Donapaleu, Nafarroako hi-

riburu. Kanaldudek eta Zabalik el-

karteak egin dokumental bat da.

Bihar:

07:30.Berri sail nagusia.

08:05.Eguneko gomita.

18:00.Zuria beltzezmusika saioa.

Etzi:

09:00.Ahapetiksaioa.

10:00.Kantu eskaintzak.

19:00.Adimusika saioa.

eta Isladakargazki erakusketak

ikusgai. 

bUztailaren 23 arte, Mendi Zolan

kultur gunean.

IRISARRI Sauve Qui Poule kon-

tsumitzaile elkartearen eskutik,

kontsumitzaile eta ekoizleen ikus-

pegiak kanpoko hazkuntzaz he-

gazti gripearen garaietan. EHZ

festibalean.

b Igandean, 10:00etan,

Ospitalean.

otro lado, Kolonbiako gatazkaren

inguruan, eta Les oubliés de l’Es-

pagne, frankismoari buruz. 

bBihar, 18:00etan eta 21:00etan,

Bil Etxea zinema gelan.

DONIBANE GARAZIBolante ba-

ten historia. Iñaki Alforja eta Iban

Toledoren dokumentala. 

b Igandean, 17:00etan, Vaubanen.

IRISARRI Josu Martinezen film la-

burren proiekzioa: Ama, Antieta

Subandila. EHZ festibalean.

bBihar, 13:00etan, Ospitalean.

UZTARITZEGure Memoria, Zuen

Historiak festibalaren barnean,

Holodomor, genozidio ahantziafil-

maren proiekzioa (frantsesez). 

bGaur, 20:00etan, Arrauntz

auzoko Erdiko Etxea 

gelan.

BESTELAKOAK

BAIONATxoborro magoaren

ikuskizuna: Gezur gehiegi. 

bAsteartean, 20:30ean, Luna

Negra kafe antzokian.

DONAPALEU Jon Casenaven hi-

tzaldia: Emigrazioa Ameriketara

euskal saileko literaturan. Sartzea

dohainik. 

b Igandean, 19:00etan, Chemins

Bideak espazioan.

HENDAIANahia Garat argazkilari

amikuztarraren Gorputz basatiak
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Oihana Teyseyre Koskarat

Baiona

Senpereko Herriko Etxearekin
akordioa izenpetu zuten joan den
astean Ipar Euskal Herriko Euskal
Hedabideek. Euskal Irratiak, Ka-
naldude, Kazeta, Herria eta Ipar
Euskal Herriko Hitzaelkartzen di-
tuen egiturak herriko etxe batekin
egin duen halako lehen hitzarme-
na da. Maia Larrondo Ajuriagerra
(1987, Baiona) da Euskal Hedabi-
deen koordinatzailea.
Nondik heldu da hitzarmena?

Euskal Hedabideen elkarlana pu-
blizitate instituzionalari begira
sortu zen, ohartu baitziren institu-
zioek ez zutela publizitaterik har-
tzen haien hedabideetan; elkarre-
kin lantzea erabaki zuten. Gero,
beste ardatz batzuetara bideratu
da elkarlana. Ni iritsi nintzelarik,
instituzio nagusiengana jo ge-
nuen: eskualdera, departamendu-
ra eta Euskal Elkargora. 2020ko
bozetatik, herriko etxeekin hitzor-
duak hartzen hasi gara; Senpere-
rekin izenpetu dugu akordioa. 
Zer erran nahi du, zehazki?

Senpereko kultur zerbitzuarekin
ari gara lanean. Urte bukaera ai-
tzin iraganen diren hiru ekitaldi
nagusi hautatu ditugu, publizita-
tea egiteko. Larreko gelan antola-
tzen duten programazioari ikus-
gaitasuna emateko parada da. El-
karrekin diseinatzen ditugu kan-
painak, eta gure bost hedabidee-
tan hedatzen ditugu, euskarri
ezberdinetan. Partaidetza urruna-
go doa: besteak beste, Herria eta
Hitza astekarien bina harpidetza
eskaini dizkiegu, herriko etxerako
eta mediatekarako.
Zer helburu du hitzarmenak?

Lehen eredu bat da, engaiatu den
lehen herriko etxea baita Senpere-
koa. Euskarazko hedabideak sos-
tengatzea da helburua, baina era-
kutsi nahi dugu frantsesezko he-
dabideak ez direla bakarrak. Eus-
kararen sostengua ere bada: herri-
tarrak euskaraz informatuz
euskararen aldeko lana egiten du-
gu egunerokoan.
Zabaltzea espero duzue?

Hamabost-hogei bat herriko etxe-
rekin bildu gara: denetan harrera
ona izan dugu, interesa erakutsi
dute. Baina ez dugu epe ertaineko
partaidetzarik. Xedea litzateke
gehiago engaiatzea: ez da bakarrik
euskarari eta hedabideei ematen
dieten laguntza bat, beste gisan
komunikatzeko aukera bat ere ba-
da. Euskal hedabideek publiko za-
bala dute, eta abantaila ere bada
haientzat. 

Nola garatu dituzue harremanak?

Instituzioekin, aski politikoa izan
da. Hautetsiekin bilkurak izan ge-
nituen, eta erabaki politiko bat
hartu dute: euskaraz komunika-
tzea. Ez zen emana. Horrez gain,
konbentzitu behar izan ditugu gu-
re eskaintza teknikoa ona dela,
jendea ukitzeko balio duela. Lan
luzea izan da; pixkanaka, lortu du-
gu. Orain plantan dira, baina, ba-
dakigu zerbitzuetan aldaketarik
txikiena gertatzen bada gelditze
bat izan daitekeela, eta beste per-
tsona batekin berriz hasi beharko
dugula; ez da sekula irabazia.
Enpresekin eta elkarteekin ere

ari zara.

Elkarteek aski fite ulertzen dute
interesa. Gainera, prezio berezia
dute. Enpresekin, lan gehiago es-
katzen du: batzuk biziki urrunetik

heldu dira, eta esplikatu behar
zaie; egiten dituzten inbertsioen
onurak erakusteko eskatzen dute.

Zer jarrera dute?

Enpresen arabera aldatzen da, bai-
na batzuek ez dute hedabide bakar
bat ere ezagutzen. Eta batzuek ba-

dute mesfidantza eta
mespretxua euskarari
dagokionez. Hori aski zai-
la da. Lan handia dugu
egiteko horri buruz: ez
gara bakartuak, hor gau-
de, parte hartzen dugu
hemengo bizian... Bai,
bada lan.
Zein dira erronkak luze

gabe eta luzera begira?

Hego Euskal Herrira iritsi nahiko
genuke. Baditugu bezeroak intere-
satuak direnak, Ipar Euskal He-

rrian komunikatzen dutenak, bai-
na garatu nahiko genuke. Eusko
Jaurlaritza, herrialdeetako foru al-
dundiak... Jaurlaritzako Turismo
Sailak hedabide frantsesetan ko-
munikatzen du; gure hedabidee-
tan ere leku osoa izan lezake. Joan
den astean Eusko Legebiltzarrean
izan ginen, Gasteizen, Euskara,
Kultura eta Kirol Batzordeak gomi-
taturik, gure jarduna aurkeztera.
Ez ginen publizitateaz bakarrik ari-
tu, kazetaritzako formakuntza ar-
loa eta audientzia neurtzeko tres-
nak ere aipatu genituen. Galdera
interesgarriak egin zizkiguten
ikusteko elkarrekin nola aitzinatu
gaitezkeen.
Audientziak eta formakuntza ai-

patu dituzu. Horretaz ere ardura-

tzen zara.

Euskarazko kazetaritzan, badugu
eskas bat. EEPrekin elkarlanean,
formakuntza bat irekiko da Baio-
nako unibertsitatean. Baina uste
dut orokorragoa dela: euskarazko
lanpostuetarako ez da jenderik
atzematen. Hori arazo bat da. Gas-
teizko bilkuran ere aipatu genuen.
Neurketari dagokionez, Hekimen
elkarteko kide gara. Behategiak
egiten ditu inkestak, eta proiektu
bat aurkeztu dute berriki: esperi-
mentazio bat zortzi hedabidere-
kin, webguneen audientziaren in-
guruan. Neurketa sistema aldatu-
ko da, eta, horren barnean, siste-
ma bateratu bat sortu nahiko luke-
te euskarazko hedabideen
audientziak neurtzeko.
Euskal Hedabideek mintegia an-

tolatzen duzue urtean behin.

Urte osoan elkarrekin lan egiteaz
gain, urtean behin Euskal Hedabi-
de guziak biltzen entseatzen gara.
Elkar hobeki ezagutzeaz gain, go-
goeta egitera entseatzen gara, eus-
karazko hedabideen proiektuak
zer izan daitezkeen. Aurtengoa,
adibidez, formakuntza saio gisara
ere baliatu dugu, prentsaren inde-
pendentziari buruz. Hedabideen
digitalizazioa ere aipatu genuen,
ikusi baitugu azkartze bat izan de-
la pandemiaren ondorioz. Azke-
nik, Ipar Euskal Herriko hedabide-
en kartografia ere egin genuen:
Sud Ouest-ek TVPI telebista katea
erosi du: zer erran nahi du horrek?
Sud Ouest eta France Bleu irratia
elkarrekin joanen dira, azkarrago
izanen dira. Zer da gure lekua
haien parean? Zer egiten ahal du-
gu elkarrekin? Helburua da gure
egunerokotik ateratzen entsea-
tzea, ikusteko zer pasatzen den gu-
re inguruan, eta epe ertain eta lu-
zerako erronkak aztertzea eta
proiektuak plantan ematea.

«Euskararen aldeko
lana egiten dugu
egunerokotasunean»

Maia Larrondo Ajuriagerra
Euskal Hedabideen koordinatzailea

Senpereko Herriko Etxearekin akordioa lortu izana abiapuntu bat izanen
dela uste du Maia Larrondo Ajuriagerrak. Azken urteetan Euskal
Hedabideekin izandako lorpenak egonkortzea espero du. 

BOB EDME

«2020ko bozetatik, herriko
etxeekin hitzorduak hartzen
hasi gara; Senpererekin
izenpetu dugu akordioa»

«Batzuek badute mesfidantza
eta mespretxua euskarari
dagokionez. Hori aski zaila da.
Lan handia dugu egiteko»

IPAR EUSKAL

HERRIKOHITZA

OSTIRALA, 2022ko uztailaren 1a 

Zuzendaria - Directeur de Publication: Mikel Arregi.  Erredaktore burua - Rédacteur en chef: Iñaki Etxeleku. Argitaratzailea/Editeur: 

SARL Euskal Komunikabideak. Egoitza nagusia/Adresse: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona / 3, rue des Lisses, 64100 Bayonne.

Inprimategia/Imprimerie: Bidasoa Inprimatzeko Zentroa SA Sansinenea erreka, A1 sektorea, 20740 Zestoa (Gipuzkoa). 

Legegordailua/Depot legal: SS-1527-2010 / ISSN 2491-1666. Batzorde parekidea/Commission paritaire: 0623 C 90915. 

Tel: 0559-25 62 20. Fax: 0559-25 43 03. Posta e.: ieh@hitza.eus

s
SOLASEAN


