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Idortea
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baina aurtengo «ezohiko» egoeraren alerta batzuk ikusgai zirela
oroitarazi du: «Alerta anitz ukan
ditugu erreketan ura eskas izan
aitzin ere: onddorik ez, eta baratzeak eta artoa ez ditut sekula hain
triste ikusi. Pentsatzen dudalarik
jende batzuek oraindik ez dutela
sinesten planeta berotzen ari dela...».

Aste hastapen honetan,
Haltsuko zentral
hidroelektrikoan
ez zen aski ur turbina
martxan ezartzeko
Euriaren esperantzan izanik
ere, AAPPMAko kideak ez du uste
uda honetan egoeraren hobetze
handirik gertatuko denik, urak
«joaten» baitira, ez baitute erreka edo ibaiaren heina gora atxikitzen: «Ura badoa; lurrak hain
dira idorrak, ez baitute atxikitzen.
Loreontzi bat idor delarik eta
ureztatzen delarik, ura segidan
badoa; berdin gertatzen da».

Amuarrain bat eta hamarratz bat hilik, Ortzaizeko erreka batean, asteartean. ERROBIKO AAPPMA

Errobiko AAPPMA arrantza elkarteko teknikariek abisuak ukan dituzte erreka batzuk
idortuak zirelako, eta, arrainak salbatzea posible zelarik, errekaz aldatu dituzte.

Idorte itogarria arrainentzat
Joanes Etxebarria

steartean, Ortzaizeko erreka batera deituak izan ziren AAPPMA elkarteko langileak;
ur heina apalegi izanik, arrainak
lekuz aldatu behar izan zituzten
oxigeno eskasiagatik. Beste ohartarazpen bat berantegi ukan zuten egun berean, arrainak hilik
agertu baitziren. Idortearen eraginak agerikoak dira zenbait erreketan. Hainbeste dira gisa horretako deiadarrak, departamendu
mailako arrantza federazioko
teknikari arduradunak bilkura
bat egitekoa baitzuen egun hauetan beste instituzioetako agintariekin, operazio horiek hobeki
koordinatzeko.
«Arrantza saihestu behar da,
ez baita urik», ohartarazi du Xabi

A

Indaburu Errobiko AAPPMA elkarteko langileak. «Arrantzaleak
eragile izan nahi badu, hoberena
du erreka bazterretan ibiltzea, lekuko elkarteari seinalatzeko urak
apalegi eta arrainak lanjerean
baldin badira», gehitu du Indaburuk. Azpimarratu du larrialdi
garaietan ezinbestekoa dela herritarren parte hartzea. Elkarteak
ere sentsibilizazio lan bat hasia
du; besteak beste, erreken jabeei
eta inguruko laborariei galdetuz
ur heinak beha ditzaten eta beharrez deiadarra jo dezaten.
Gainera, arrainak lekuz aldatzeko operazio bat plantan ezarri
aitzin, hainbat baimen eskuratu
behar dituzte teknikariek, Pirinio
Atlantikoetako arrantza federazioarena eta prefekturarena tarteko. Beraz, arriskuak aitzin ikustearen inportantzia azpimarratu
du Indaburuk: «Ahal bezain goiz

Errobiko AAPPMAko langileak arrainak lekuz aldatzen, asteartean. AAPPMA

joan gaitezen, hobe ahal bezain
goiz seinalatzea».
Arrainak salbatzea baita lehentasuna: asteartean Ortzaizeko
erreka tipi batetik Laka errekara
eraman zituzten, eta, joan den astean, Ibardin lepo azpira deitu zituzten teknikariak, hango arrainak ere errekaz aldatzeko. Egoera
kritikoa dela jota, euren eguneroko lanean ondorioak dituztela
azaldu du Indaburuk: «Errobi eta
Urdazuriko teknikariek elkarrekin lan egiten dugu izokinak eta
itsas amuarrainak zenbatzeko,
baina ura hain da bero, zenbatu

bezain laster berriz libratzen baititugu, usaian egiten ditugun manipulazioak egin gabe».

Klima beroketa agerian
Aurtengo ekaina «aspaldiko»
idorrena izan dela ikusten dute elkarteko kideek, leku jakinetan
egiten dituzten ur neurketetan.
«Ekain hondarrean, jadanik,
agorril bukaeran ukan ohi ditugun nibelak genituen», zehaztudu Indaburu teknikariak. Geroztik, euri guti, gune bakan batzuetan ez bada. «Normalean, Euskal
Herrian ura badugu», erran du,

Epe luzerako eraginak
Ekaineko idortearen ondorioz,
erreketan gertatzen ari denak ondorioak ukanen ditu gerora ere.
Amuarrain eta izokinen ugalketa
azaro eta abendu artean gertatzen
denez, «ugalketan eragin zuzenik ez» du aurreikusten teknikariak. Irailean edo urrian —ondoko
ugalketa aitzin, beraz—, Euskal
Herrian euria izanen dela segurtzat jotzen du, gainera. Erreka batzuen arrain kopuruan, berriz,
argi ikusten du eragina ukanen
duela, «arrainak salbatzeko operaziorik ez bada egin» idortu
erreka horietan. Urak ez badira
igaiten, gainera, arrain migratzaileen bidea de facto trabatua izanen da.
Zeharkako beste eragin batzuk
ere izanen direla iragarri du Indaburuk; EDF argindar konpainiako teknikariek uraren goratasunak neurtzen dituzte, eta aste
hastapen honetan Haltsuko zentral hidroelektrikoan ez zen aski
ur turbina martxan ezartzeko.
Arrantza elkarteko langilearentzat, algak pusatzen hasteko
arriskua handia da: «Ur maila
apala bada, eguzkiak ura gehiago
berotzen du. Algak pusatuko dira
erreketan, eta horrek eragina
ukanen du arrainentzat: aski ur
badute ere, algek oxigenoa hartuko diete».
Itsasuko Laxia errekan iragan
apirilean gertatu kutsadura kasuak ere aterabide luzeagoa izanen du idortearengatik. «Han
dena hilik da», ziurtatu du Indaburuk, baina ur gorakadak espero zituzten erreka garbitzeko.
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Iholdiko suhiltzaile boluntarioak, duela aste batzuk, ariketa bat egiten. IRULEGIKO IRRATIA

Laborariak suhiltzaile izateko
ordezkoak bermatuko dituzte
Estatuko zerbitzuek hitzarmen bat izenpetu dute suhiltzaileekin eta laborarien ordezkatze
zerbitzuekin, laborariak ordezkatzeko gastuak ziurtatzeko, horiek ikastaroan direnean
Joanes Etxebarria

Suhiltzaileak profesionalak ez diren guneetan —bereziki, barnealdean—, laborariak ezinbestekoak
dira; gehienik, etxalde inguruan
lan egiten dutenez, kasernara heltzeko denbora guti behar izaten
dutelako. Erraten da suhiltzaile
boluntario batek, eraginkorra
izateko, zazpi minutuz behar lukeela kasernan izan. Barnealdeko
herri ttipietan, haatik, kasernatik
hain hurbil izatea ez da posible
herritik kanpo lan egiten duen
norbaitentzat; bai, aldiz, etxean
berean ari den laborariarentzat.
Iholdiko kasernako boluntarioetan heren bat dira laborariak, eta,
hain zuzen, han ofizial bihurtu da
Frantziako Estatuko zerbitzuen,
suhiltzaileen eta ordezkatze sistemaren arduradunen arteko protokoloa, suhiltzaile izan nahi duten laborariak laguntzeko.
Pirinio Atlantikoetako Prefetura eta Departamendua hitzarme-

naren partaide dira, besteak beste, eta instituzio horien gain litzateke ordezkatzearen kostua. Gisa
bereko hitzarmena egin zuten,
duela zenbait hilabete, Biarno eta
Zuberoako nagusien Medef sindikatuarekin, langileek suhiltzaile

«Laborari batek
formakuntza egin nahi
badu suhiltzaile izateko,
haren ikasketa denbora
ordaindua izanen da»
«Ordezkatzeak eginez, bi
gauza ikasten dira: egin
behar dena edo egin
behar ez dena, baina beti
zerbait ikasten da»
Filipe Maitia
Lagunak elkarteko bozeramailea

boluntario izateko behar den
denbora ukan dezaten. Orain, laborariak ere, suhiltzaile bilakatu
nahi badu, bere ordezko langilea
dohainik ukanen du.
Gutieneko ikastaroak segitu
behar dira suhiltzaile izateko: lau
aste anbulantzia zerbitzua eta
pertsonen artak egiten ikasteko,
beste bi ofizialki suhiltzaile bilakatzeko. Usu, sei asteko ikastaroa egiten dute boluntarioek,
Okzitaniako Aix-en-Provence
hirian; etxetik urrun, beraz.
Horiek dira gutieneko ikastaroak, baina gehiago formatzeko
parada ere eskaintzen diete.
Laborari denarentzat, etxeko
lanak nork eginen dituen arrangura iturri da. «Sinpleki errateko, laborari batek formakuntza
egin nahi badu suhiltzaile izateko, bere ikasketa denbora
ordaindua izanen da ehuneko
ehun», esplikatu du partaidetzaz
Ipar Euskal Herriko ordezkatze
sistemaz arduratzen denak, Fili-

pe Maitiak, Lagunak elkarteko
bozeramaileak.

30 urte pasa ordezkoekin
31 urte dira Maitiak laborariak ordezkatzearen errealitatea ezagutzen duela, Ipar Euskal Herrian
laborarien ordezkatze sistema
plantan ezartzen baitu; hastapenean, Departamenduko Labo-
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rantza Ganbararekin, eta, ondotik, 2003an sortu zuten Lagunak
elkartearekin. Kostu apala du ordezkatzeak, haren erranetan: istripu, eritasun edo heriotzen kasuan, hamabost egunez MSA laborantzako gizarte segurantzak
gastuetan parte hartzen du, eta
eskualde bakoitzeko esnetegi edo
kooperatibek kutxa batean horretarako dirua ezartzen dute,
bestaldetik.
Zailtasuna, sosetan baino
gehiago, mentalitateetan ikusten
du Maitiak: «Etxaldeetan, beharbada, pertsonek beharko dute aldatu, edo ireki, uste dut. Laborariek nahiago lukete halako edo
holako bat, horretan aditua...
Hori pixka bat klientelismoa da»,
trenkatu du. Zailtasunak zailtasun, «esku batekin konta daitezke 30 urtez ordezkatzea kausitu
ez ditugun kasuak». Baina hain
zuzen, kasu gehienak muturreko
egoeran ekarriak izan dira, haren
arabera: «Ikusten da maluruski
behar ordu zail bat gertatzen
bada, lortzen dela norbait ezartzea etxaldean. Erran nahi du
egiazki norbaiten beharra bada,
posible dela norbait ezartzea».
Laborantzako lizeoetan edo
instalatzeko ikastaroetan ari direnengana joaten dira zerbitzua
eramaten dutenak, langileen xerka eta jakin dezaten «laborari
gisa zer eskubide duten ordezkatuak izateko». Filipe Maitia konbentzitua da ordezkatzeak egitea
irakaspen bikaina dela: «Beti
erraten diet ez dela gauza hoberik, zeren edozein gisaz bi gauza
ikasten dira: egin behar dena edo
egin behar ez dena, baina beti zerbait ikasten da, eta gauza anitz
ikusten da».
Iholdiko kasernan diren 34
suhiltzaile boluntarioetatik 11 laborariak dira. Maitiak dioenez,
gaur egun, aldiz, ikastaroak segitu behar dira «eta laborari batentzat sei astez partitzea luze da».
Hitzarmen berriarekin traba bat
gutiago litzateke boluntario lanetan aritu nahi lukeenarentzat.
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«Antzerki herrikoia
nahi genuen, totala;
‘Antso’-k badu
Shakespearetik»
Peio Berterretxe b Antzerkilaria eta taula zuzendaria
Antton Lukuk idatzi ‘Antso Azkarra edo Miramamolinen
esmeralda’ antzezlana estreinatuko dute bihar, Makean.
Berterretxek zuzendu du, nahiz antzerki profesionala utzia duen.
Iñaki Etxeleku Makea

Antso Azkarra edo Miramamolinen esmeralda, Antton Lukuk
duela 25 urte idatzi antzerkia
emanen dute Makean, lehen aldikoz, bihar. 1997an, Donostia Hiria
literatur saria ukan zuen Lukuren
testuak, baina sekula ez da muntatu. Peio Berterretxe antzerkilariak (Makea, 1990) zuzendu du
makearrez eta Makeatik kanpoko
jokalariz osatu taldea, taula zuzendaritza bat proposatuz. Jostakin, Makeako gazteen antzerki elkartearen hogeigarren urteurrenaren karietara sortu dute
egitasmoa. Ostatua zabalik eta
txaranga batek alaiturik abiatuko
da estreinaldia, Makeako ezkerparetan, 19:00etarik goiti. Emanaldia 20:00etan izanen da, prezio librean.
Antzerkiarekin izan zenuen lehen harremanaz oroit zara?
Antzerkia lotzen dut Jostakini.
Jostakin duela 21 urte sortu zen;
gu ikastolan ginen, eta gure amek
zuten sortu. Nahi zutelakoz herriko haurrek aktibitate artistiko bat
egin zezaten euskaraz; arrunt naturala zen euskaraz egitea. Hor
hasi nintzen, kusiekin, lagunekin, herriko bestendako, Pantzo
Hirigarairen antzerkiak emanez.
Lehen antzerki esperientzia zen.
Oroit naiz, sustut, osteguneko
gaualdi horiez, xapito pean, pla-

zan. Bete-betea zen; herriko amatxi eta familiak hor ziren.
Haurrak zinetela?
Dentista egiten genuen, eta nik
Berthaud jokatzen nuen —irri
egingarria da; haurrekin antzerki
bera egin dugu aurten—. Lehen
agertze hartan, bazen alimaleko
oihu bat egiteko; oroitzen naiz

ekainera arte, ikusgarri batekin.
Haatik, hor frantsesez zen. Euskal
saretik kanpo zen, banuen anonimotasun zerbait —ez nintzen
gehiago horren kusia, laguna edo
semea—; antzerkia askatasun toki
bat zen. Gorputzaren eta barneko
munduaren adierazteko lekua
zen. Gero, 18-19 urtetan, hautu
bat egin behar duzu bizian.
Antzerkilari izateko?
Hastapenean, ez nuen
batere antzerkilari izan
Antzerkia askatasun toki bat
nahi. Rock izarra izan
zen niretzat. Gorputzaren eta
nahi nuen. Antzerkilari
barneko munduaren
anitzek hori nahi dute:
adierazteko lekua zen»
Freddie Mercury bilaka«Libertimenduetan, badira
tu. Non eszena rau! harjendeak ez direnak baitezpada tzen duzun; Wembley.
antzerki baten ikustera joanen. Erran zidaten bazela [anHarrapatuak sentitzen dituzu» tzerki] eskola bat Agenen, Pierre Debauchek
«‘Antso’ antzerkian bada
sortua [Namur, Belgika,
politika, komedia, amodio
1930-Agen, Okzitania,
istorio bat, poesia, jantzi
ederrak, zirtzilkeria, borrokak» 2017]. Frantziako kultur
mundu hori, kontserbaoihu hori botata jendeek erran torioa-eta, ez nuen batere ezaguzutela: «A zer boza!». Bat-batean tzen. Frantzian hori baita bidea
existitzen zara; taldean zara, bai- antzerkia egin nahi baduzu: konna bazara zu ere. Irriak, giroa... tserbatoriora joaten zara; gero,
Niretzat, askatasun handiko gau- baduzu eskualdeko kontserbatoza bat izan zen antzerkia herrian, rioa, eta, gero, nazionala. Frantziako kultur politika hierarkia
pozari lotua.
horretan antolatu da. Agenekoa
Segitu zenuen; zer moldetan?
Urrunago joan nahi nuen, eta eskola pribatu ttipi bat zen.
Chimeresekin hasi nintzen. Beste Famatua, halere?
hozka bat pasatu genuen. Irailetik Bazuen arrakasta ttipi bat. Pierre
[Debauche] inportantea izan zen
1980ko hamarkadan; [Antoine]
Vitezekin lan egin zuen: irakasle
ziren Parisko kontserbatorioan.
Hor, antzerkiak alimaleko garrantzia hartu zuen niretako.
Hori baizik ez genuen: klaseak
goizetan, errepikak arratsaldeetan eta emanaldiak arratsetan,

‘‘

jende aitzinean. Zinezko aprendizgoa zen, biziki praktikoa. Hiru
urtez 242 emanaldi egin genituen.
Lilleko (Frantzia) antzerki eskolan hartu zintuzten gero?
Banuen lagun bat eskola nazional
batean izan zena. Erran zidan:
«Duzun profilarekin, pasaitzazu
sartzeko azterketak». Ez nuen pasatu nahi, burges istorio bat baitzitzaidan, handiusteak baitzitzaizkidan mundu horretan. Halere,
galdegin nuen non izan zitekeen
interesgarria, eta Lille aipatu zidaten. Bakarrik joan nintzen. Banituen bi testu: Shakespeareren Lear
erregea, eta Hari bat zangoan,
[George] Feydeaurena. Ez nekien
zenbat izanen ginen konkurtsoan.
990 ginen, hamalau tokirentzat.
Ikusiz lehen entzunaldia nola pasatu zen, segur nintzen ez nuela
xantza izpirik sartzeko.
Baina hartu zintuzten. Zer formakuntza mota izan zen?
Formakuntza horren berezitasuna da testuari ematen dioten garrantzia. Frantzian, 1970eko hamarkadatik goiti, antzerki fisiko-

ak hartu zuen garrantzia, eta testua pixka bat baztertu zen. Horko
talde pedagogikoak uste zuen aktore onak ukaiteko, testu garaikideak emateko gai izateko, behar
zutela testua ulertu: nola funtzionatzen duen, hizkuntzari eman
formaren garrantzia. Testu klasiko batzuek iraun badute, erran
nahi du badituztela gauza indartsuak ez direnak bakarrik edukitik etortzen. Gauza bat erratean,
estilizatuz, literatura eginez, inpaktu handiagoa ukanen zuela
zioten, sakonago sartuko zela publikoaren baitan. Poesia dramatikoa erraten zaio. Egia bat hunki
bagenu bezala zen. Dena da forma: formak du konta.
Hortik, Comedie Française taldean sartu zinen?
Goi mailako eskola nazionalei proposatua zaie urte bateko kontratua
egitea aktoreentzat Comedie
Françaisen. Entzunaldiak pasatu
genituen, eta urte batez troparen
barnean lan egiteko xantza ukan
nuen. Ez genituen rolik garrantzitsuenak, baina troparekin ginen.

MOTZEAN
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Antzerki bat? Le Soulier de
Satin (Paul Claudel).
Taula zuzendari bat? Declan
Donellan.
Rol bat? Clytemnestre, Antoine Vitezek berridatzi Sofoklesen Elektra-n.
Aktore bat? Claire Catherine.
Antzerki gune bat? Epidorreko antzokia [Grezia] eta
Theatre du Jour antzokia
[Agen, Okzitania].
Emanaldi bat gogoan? The
Winter’s Tale (William Shakespeare), Declan Donellanek zuzendurik.

I.E.

Ikaragarriko esperientzia izan da.
Laurehun langile badira hirurogei
antzerkilarirentzat. Itsasontzi bateko hierarkia da, eta errespetatu
behar da. Denek badakite non den
beren tokia. 11 hilabetez, lau egun
bakantza ukan nituen. Egunero ari
ginen; asteburuetan, lau aldiz.
Anitz ikasi dut; espazioari buruz,
adibidez. Europako taula zuzendaririk ospetsuenen sorkuntzetan
aritzeko xantza ukan nuen. Begirada zorrozten du anitz.
Eta Euskal Herrirat itzultzea erabaki zenuen.
Konfinamendua jin da. Jada hartua nuen erabakia ofizioa uzteko.
Akitua nintzen, aspertua; barneko su hori ez nuen gehiago sentitzen. Ohartu naiz antzerki munduan injustizia izugarri handiak
badirela. Ondoan nituen lagun
guziek ezin heldua zuten: etengabe ari, baina ez martxatzen, eta
ondoan antzerki txar bat programaturik antzoki nagusietan. Paris ere ez zitzaidan erraza, Euskal
Herria falta nuen, eta lotua zen libertimenduei ere.

Testu klasikoen eskolan. Peio Berterretxe, 2019an, Lilleko (Frantzia)
Iparreko antzerki eskolan muntatu Paul Claudelen Les souliers de satin
(Satinezko zapatak) antzezlanean, Don Rodrigoren rolean, Jean-Pierre
Garnierrek zuzendurik. SIMON GOSSELIN

Makea-Luhuso-Lekorneko libertimenduak?
Izan zen, lehen, Makeako kabalkada. Lilletik sartu nintzen, eta ikusi
nuen zer indar zuen. Publikoan,
2.000 pertsona ginen lehen emanaldian, euripean, hiru oren eta
erdiz. Non bada holako gauza bat?
Antzerki formaren aldetik: hitzak
badu forma bat, estilizatua da; espazioa kodifikatua da; badituzu
kantuak, dantzak, hitza, musika;
antzerki totala da. Indartsua. Heldu baita, inkontzienteki, barnean
ditugun gauza batzuen nahastera.
Damutu nintzen ez parte harturik.
Eta libertimendua etorri da.
Zer zaizu interesgarri libertimenduko artedraman?
Beti ukan dut antzerki herrikoiaren gogo hori. [Jean] Vilarrek aipatu antzerki herrikoia. Bada denentzat, eta ez bakarrik klase sozial batendako. Libertimendu,
kabalkada, pastoraletan bada
gauza hori: zikiroa, ostatua, jan,
edan, ondoren besta. Antzerki
isabeldarrean [1558-1642, Ingalaterrako Errenazimentuko Antzerkia] ikusi behar da nola pasatzen ziren emanaldiak: bazen ostatua, jendeak mintzo ziren;
separatuak ere baziren, klase desberdinak baziren ber lekuan, trobadoreak agerraldien artean.
Besta zen; aisialdi zentro bat zen
antzerkiaren inguruan. Libertimenduetan badira jendeak ez direnak baitezpada antzerki baten
ikustera joanen. Harrapatuak
sentitzen dituzu; xutik dira, baina
egoten. Publikoa beste toki bate-
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an ezarria da, ez ilunean, isiltasunean, pasibo. Antso-n, hori eginen dugu pixka bat. Eta, parte
hartzaileendako, libertimendua
iniziazio erritu bat da. Gazteek
erraten baitute: ‘Hor naiz, holakoa naiz; gizartean sartzen gara,
eta ez gara isilduko’. Heziketa politiko-sozialean biziki inportantea da. Ederra da.
Antso Azkarra, Antton Lukuk
duela 25 urte idatzi testu bat da.
Zergatik testu hori muntatu?
Jostakinen hogeigarren urtemuga markatzeko testu bat nahi genuen. Antzerki herrikoi eta totala
egin nahi genuen; [Ariane]
Mnouchkinen modukoak, non
badiren aktore anitz. Antzerki
epiko bat. Euskarazko Shakespeare nahi genuen, errege gauzekin,
baina gure garaia aipatzeko. Antso-k badu Shakespearetik: errege testuingurua, tragikomedia
edo komedia pastorala. Anttonen
[Luku] antzerki honetan bada politika, bada komedia, amodio istorio bat, hizkuntzaren poesia,
jantzi ederrak, zirtzilkeria, borrokak. Testu horretan sentitu dugu
edozein publikorentzat badela
bazka. Badu arnasa epiko bat.
Ariko diren anitz libertimenduko zirtzil izanak dira. Nolako
emaitza zaizu egin duzuen lana?
Biziki emaitza ederra. Egia! Zaila
izan da batzuendako, pasatu baitira zirtziletik antzerki rol izugarri
zail batzuetara. Desafio bat da.
Emaitza ikusten dudalarik, erraten dut: zer lana egin duten, pertsonalki. Testuaren ikastea, lehen. Antzerkilari lan bat egin
dute, zinez. Testua partizio bat da:
behar direnean eman behar dira
notak. Hori ez zuten sekula landua. Egin dute, eta izugarri ontsa.
Gero, badira rolak, non zirtzilkeria gehiago baden; beste dimentsio bat hartu dute.
Ondoko egitasmorik baduzu?
Idazten entseatzea. Hori da ene
desafioa —trebeago naiz frantsesezko adierazpen idatzian, ezen
ez euskarazkoan—. Gainditzen
gaituen antzerki mota hori.

Iritzia
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Basakeriaz
Katixa DolhareZaldunbide
‘Argia.eus’ (2022-7-17)
bbb Bizitzaren sail guzietan sar-

tua da bortizkeria. Bihozgabeki uzten dira migratzaileak uretan itotzen. Estatu mailako eskuindarrek
ezkertiarrak barbaroak deitzen dituzte eta zibilizazioa errekaratuko
dutela oihukatzen dute. Eta gure
herrietako plazetaraino eta etxeetako intimitateraino heldua da basakeria.
Joan den ekainaren 22an, Baigorriko irakurle taldeko kideok
plazer handirekin egin dugu solas
Maddi Ane Txoperenarekin. Gonbidatua genuen Ortzaizeko Menta
liburu saltegira Ene baitan bizi da
(2020) bere lehen eleberria aipatzeko, eta Ez erran inori (2022) bigarrenaren dasta ukaiteko. Bi kontaketek tabu bana urratzea dute
helburu: batak, familien baitako
oroitzapen intimoen transmisio
eskasa aztertzen du; besteak,

sexu erasoa jasan duen pertsonaiaren barne altxatzea du aipagai. Ene baitan bizi da obran, idazle gazteak dohaintsuki agerrarazi
du belaunaldi gazteak harreman
gosez daudela aitzinekoei begira.
Ez erran inori liburuan, berriz,
jendartean orokorrean, eta euskaldunean bereziki dagoen gai ezkutua ezarri du agerian, sexu abusuak badirela gure gizartean besteetan bezala.
Maddi Ane Txoperenarekin
mintzatu arau, gutariko zenbaitzuk
gogoan genuen ekainaren 10ean
iragan beste bilkura bat Baigorrin,
Basaizeak eta medikuntza zentroak antolaturik, Erran eta Bizi elkartearekin, besteetan gero eta
gehiago gertatzen diren eraso sexualei buruz. Hizlariak mediku berezituak ziren: argi eta garbi gomendatu dute sekula ez bakarrik
ibiltzea besta denboran, prebentzio kanpainek, zigorrek, eta menturaz heziketa metodo berriek ondorio nabarmenak eragin artean.
Gaiaz doi bat aparte, Erran eta Biziko sendagileek aitortu digute ere
bai eraso sexualak herriko besteetan baino ugariago etxeetan gertatzen direla: hain zuzen ere, in-

Maddi Ane Txoperena, 2020an, Andoainen (Gipuzkoa). GORKA RUBIO / FOKU

tzestu kasu asko dela froga dezakete mediku horiek, hain idiliko dirudien Ipar Euskal Herri barnealde
honetan.
Ondorioz, ingurumen hurbila
urrunagokoa bezain izugarria ikus
daiteke. Non aurkitu, bada, pozteko gairik? XIX. mende erditsutan,
Charles Baudelaire olerkari etsi-

tuak horrelako oharrak egin zituen
jadanik, eta etorkizun iluna irudikatu: «Mundua bukatuko da. [...] Ez
dut erraten [...] estatu basara itzuliko garela, eta joanen garela, gure
zibilizazioaren hondar belartsuen
artetik, bazkaren bila, arma eskuan. Ez; abentura horiek oraino
suposa lezakete bizitzeko indarra,

lehen aroen oihartzun. [...] ez da
bereziki erakunde politikoen bidez
agertuko hondoratze orokorra [...].
Bihotzak zital bihurtzearen bidez
izanen da» (Fusées, 1867).
Mende bat berantago, haatik,
City zientzia-fikziozko obra bikainean, Clifford D. Simakek asmatu
zuen gizakia Jupiter planetara joanen zela ihes, han izaki berria bilakatuz, argiago eta erabat konplitua. Lurra zakurrek, robotek eta
xinaurriek beteko zutela. Lehenagoko giza-zibilizaziotik errealitate
berrira transmitituko zen gauza
bakarra izanen zela debeku hau:
bortitz eta hiltzaile izatea.
Etorkizun urrunarendako, edozoin irudikapen posible da; zergatik ez gizakiaren akabantza amestu, modu ezkorrean Baudelairek
bezala, ala baikorrean, Simakek
egin legez, basakeriaren desagertzea hartuz ideal absolututzat.
Baina ez gara horretan. Miren
Amurizak Basa eleberrian erakartzen duen unibertso salbaitik beste batera pasatzen ari gara, oraindik salbaiagoa. Presazkoa dena
da goxotasuna eta jendetasuna
iraunaraztea, biolentzia guziak salatuz.

Irudia b Angelu
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Ostia kolektiboaren okupazioa
2022ko apirilaren 7tik 24ra
SENPERE
www.saintpeesurnivelle.fr

Duela aste bat, Arbonako okupaziotik jalgi zen espekulazioaren kontrako Ostia taldea Angeluko luxuzko bizitegi bat okupatzen hasi zen —irudian, asteazkenean—. Alday etxe sustatzaileak eraiki bizitegi kario horiek espekulazioan duten ondorioa salatu du taldeak okupazioaren bidez. Asteartean, elkarretaratzea antolatu zuen
Angeluko herriko etxe aitzinean, Claude Olive auzapezak halako eraikuntzak baimentzen dituela salatzeko.
Olivek prentsaurreko batera deitu zuen asteazkenean, sei eguneko isiltasunaren ondotik. GUILLAUME FAUVEAU

%

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, izenabizenak eta herria adierazita: Lisses karrika, 3, 64100 Baiona. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: ieh@hitza.eus
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Muskildi b Pastorala

BAIONA Herriko besten karietara,

Zizpako gazte asanbladak antolaturik:
- Besta alternatiboen irekitze ofiziala:
b Uztailaren 27an, asteazkenean,
20:00etan, San Andres plazan.
- Zero + Zero, Odei, Bonnie Spacey & Rem’s Martinez.
b Uztailaren 27an, asteazkenean,
20:30etik goiti, Patxa plazan.
- QQBird, Irwap,Show Must Gau
On, Pog Mahone.
b Uztailaren 28an, ostegunean,
19:00etarik goiti, Patxa plazan.
BAIONA Herriko besten karietara:

- Nat & Watson.
b Uztailaren 27an, asteazkenez,
19:00etan, Züzülü elkartean.
- Rakatapunk.
b Uztailaren 28an, ostegunez,
19:00etan, Züzülü elkartean.
DONAPALEU Herriko besten ka-

rietara:
- Trigger, Rodeo, Xutik. Sartzea, 10
euro/eusko.
b Gaur, 22:00etarik goiti, Aldaka
gaztetxean.
DONAPALEU Herriko besten ka-

rietara:
- Fantask, Elektrotxaranga, Les Mixains, Get7.
b Bihar, 20:00etan, karriketan.
- Skakeitan, Koloka.
b Bihar, 22:00etan, merkatu
plazan.
- Berzaitz anaiak, Xiberotarrak,
Saltoka, Arraya. Ondotik, taloak.
b Igandean, 16:00etarik goiti,
merkatu plazan.
ITSASU Errobiko festibalaren ka-

rietara:
- Kantuaren beharra II solasaldia,
Danyel Warro, Laura Etxegoihen
eta bere taldearekin.
b Gaur, 15:00etan, Zabaloan.
Kontzertuak.
- Choc Gazl.
b Gaur, 17:00etan, Atharriko
xapitoan.

Serieak. Kantuen Kontrabandistako Arrosa xuriaren azpian ikusgai.
Gaur, 20:00etan.
Zuzenekoa. Bidarraiko Baztandarren Lasterketatik zuzeneko saioa.
Bihar.
Ikusgarria. Iazko Abdelkader pastorala. Igandean, 21:00etan.

Etzi, ‘Simone Veil’
pastoralaren lehena
Battitta Berrogainek idatzi eta Maite Davant errejentak zuzendu Simone
Veil pastoralaren lehen emanaldia izanen da Muskildin, igandean,
15:30ean, araberan antolatu pentzean —irudian, joan den igandeko
mustraka—. Sartzea, 15 euroan. Aitzinetik eros daiteke Maulen (Euskalduna jatetxea), Atharratzen (M'Aud saltegia), Donapaulen (La Ferme
Souletine), Donibane Garazin (Parisenea) eta Baionan (Elkar ). Uztailaren
31n eta agorrilaren 6an emanen dute berriz Simone Veil. GUILLAUME FAUVEAU

- Laura Etxegoihen bere
taldearekin .
b Gaur, 18:30ean, Atharriko
xapitoan.
- Lys & Leila Martial, Danyel Warro.
b Gaur, 20:30ean, Atharriko gelan.
- LurOdei eta Ekhi Lambert.
b Bihar, 17:00etan, Atharriko
xapitoan.
- Bosc.
b Bihar, 18:30ean, Atharriko
xapitoan.
- Beñat Axiari, Michel Queuille,
Nicolas Nageotte, Julen Axiari,
Jordi Cassagne eta Pedro Soler:
Frederico Garcia Lorcaren Poeta
New Yorken interpretatzeko.
- Cocanha; Circle Song erraldoia
Rébecca M’Boungourekin
b Bihar, 21:30ean, Atharriko gelan.

MAKEA Antton Lukuren Antso Az-

karra edo Miramamolinen esmeralda antzezlanaren estreinaldia.
Sartzerik gabe, prezio librean. Ondotik, Niko Etxarten kontzertua.
Jateko eta edateko izanen da.
(Agorrilaren 14an berriz emanen
dute, Donibane Garazin, eta irailean Baionako Bernat Etxepare lizeoan ).
b Bihar, 19:00etarik goiti, ezker
paretan.

Irati Astondoa, Claudia Muñoz, patxi Igoa, Ibai Telletxea aizkolariak.
b Uztailaren 28an, ostegunez,
Patxa plazan.
DONAPALEU Herriko besten ka-

rietara: bertso-pintxo bazkaria,
bertsolari hauekin: Aitor Bizkarra,
Patxi Iriart, Pettan Prebende.
Sukaldaria: Gozo Gose. Izena
eman, 06.81.51.96.83 zenbakira
deituz.
b Igandean, eguerditan, Touzaa
etxean.

b Bihar, 17:00etan, harrizko zubi

ondoan.

PASTORALA

MAULE-LEXTARRE Otxalde.

MUSKILDI Battitta Berrogainek

b Bihar, 20:00etan, Le Drop

idatzi eta Maite Davant errejentak
zuzendu Simone Veil pastorala estreinatuko dute muskildiarrek. Lehenago ibilaldia eta bazkaria, herrian
b Igandean, 15:30ean, araberan
antolatu soroan.

ostatuan.
SARA Piztiak.
b Igandean, 19:00etan, Pleka
trinketean.

LARRESORO Harrizko zubiko

bestaren karietara:
- Bertso pilota.
b Bihar, 11:00etan, pilota plazan.
- Zintzur bustitzea, toka
txapelketa, bazkaria —Gogoa
kantuz; Etiketa gabe—;
haurrentzako jokoak.
b Bihar, 13:00etik goiti, harrizko
zubian.

URRUÑA Pausu auzoko besten

karietara:
Frikun, Willis Drummond, Radiobato.
b Bihar, 19:30ean, Pausun.

ABESBATZAK
AZKAINE Bihotzez.
b Asteartean, 21:00etan, elizan.

LARRESORO Ote Lore elkarteak

antolatu Harrizko zubiko bestaren
karietara: Frigo taldea.

ANTZERKIA

Bihar:
07:45. Gomita: Antton Luku, Makean emanen den Antso Azkarra
eta Miramamolinen esmeralda
bere antzerkiaz.
Etzi:
09:00. Simone Veil pastoralaz solasean.

BESTELAKOAK
ARROSA Kanpoko zinema gaual-

dia, ondoko film laburrekin: Josu
Martinezen Ama; Anti; Subandila.
Safy Nebbouren Lepokoa; Bertzea. Taloak eta edariak izanen
dira. Arrosako kabalakada elkartearen alde.
b Gaur, 20:30ean, pilota plazan.

SENPERE Elgarrekin.
b Gaur, 21:00etan, elizan.

BAIONA Herriko besten karietara:

SENPERE Alaia taldearen Ikus

dantza emanaldia, Baionako Estitxu Robles kolegioaren alde.
Sartzeak, 5 eta 15 euro artean.
b Bihar, 20:30ean, Larreko
kulturgunean.

@
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KEA-REN ESKAINTZA

Iñaki Etxeleku Irisarri

KEA, edo Kirola Euskara Ahoan.
Garazi-Baigorri aldeko ikastolako
buraso eta kirolari lagun talde batek hala deitu du sortu berri duen
kirol elkartea. Helburua sinplea
da: kirola euskaraz praktikatzeko
parada ematea haurrei, eskolatik
kanpo, lehiaketarik gabe eta neska-mutikoak nahas. Haurren ongi
izatea, euskararen garapena uztartuzleloa hautatu dute elkartearen berri zabaltzeko. Ikasturte berrian, eskola bakantzen arteko epe
bakoitz kirol edo joko bat proposatuko diete haurrei. Bi adin tartetan
bilduko dituzte: 6 eta 8 urte artekoak lehenik, eta 9 eta 11 urte artekoak ondotik. Astelehen guziz izanen da, irailetik goiti, Ortzaizeko
ezkerparetan.
Antton Seychal eta Lorea Etxeberria Ortzaizeko ikastolako burasoak dira. Biak kirolariak, eta KEAko sortzaileak. Seychalek errugbi
heziketa egiten du, jadaneko, Nafarroa errugbi batasunean. Etxeberriak, berriz, igeriketa klaseak
ematen ditu haur, gazte eta adinduentzat. Biek ere kirolak euskaraz egiteko eskaintzaren gabezia
ikusia dute aspaldian. «Badu aspaldi faltan dudala holako eskaintza bat: kirola euskaraz egitea. Ez
da», dio, garbiki, Seychalek.
Eskolatik kanpo haurrek hizkuntzaren bizitzeko parada ukan
dezaten «koherentzia ukaiteko»
dela dio Lorea Etxeberriak. «Azkenean, euskara ikasten dute
ikastolan mintzatzeko bakarrik,
edota etxean, baina hortik kanpo
ez dute erabiltzen. Ikastolako hizkuntza egoten da batzuendako,
eta ez dute interesik ikusten».
Gehiago dena: eskolaz kanpo egiten dituzten jardunetan frantsesa
nagusitzen da, eta eragin zuzena
du hizkuntza usaietan. «Adibidez, zango baloian harremanak
egiten dituzte, eta frantsesez ari
dira han», esplikatu du Etxeberriak; «artetan, usaia hori ikastolarat ekarriko dute». Seychal horri ohartua zaio errugbi trebaketa
egunetan: «Bi haur badituzu euskaraz ari direnak ikastolan elkarrekin, eta ebiakoitz arratsaldeetan bi berak ezartzen dituzu
errugbian, eta frantsesez ari dira;
errugbian hola delako».

Galdea bada
Eskaintza sortzeko parada aztertu
nahian, inguru zabaleko ikastolen
itzulia egin zuen Seychalek, zenbat haur zeuden jakiteko. Uztaritze, Kanbo, Itsasu, Lekorne, Donamartiri, Ortzaize, Garazi, Bai-

Ikasturteko bost alditan, bost jardun mota eskainiko ditu.
Astelehenetan
Bi adin tartetako ordutegia.
6-8 urte. 17:30-18:30.
9-11 urte. 18:30-20:00.
Kirolak
Iraila eta urria. Orientazio jokoak.
Azaroa eta abendua. Kinball-a.
Urtarrila eta otsaila. Zirkua eta
borroka.
Martxoa eta apirila. Baloi joko
kolektiboa (6-8 urtekoentzat). Futbol gaelikoa (9-11 urtekoentzat).
Maiatza eta ekaina. VTT.
Izen emateko
Helbidea.
kea.kirolak@gmail.com.

Lorea Etxeberria eta Antton Seychal Kirola Euskara Ahoan (KEA) elkartearen sortzaileak, astelehenean, Irisarrin. I.E.

«Euskara ikasten dute
ikastolan, baina hortik
kanpo ez da erabiltzen»
Lorea Etxeberria eta Antton Seychal b KEAren sortzaileak
Kirola Euskara Ahoan elkartea sortu du Garazi-Baigorri aldeko ikastolako
buraso talde batek. Irailetik goiti, kirol mota orotarik eskainiko du
euskaraz, astelehenero, Ortzaizeko ezkerparetan. Izena eman daiteke.
gorri eta Azkarate herrietako ikastolak harturik bakarrik, 600 bat
ikasletarat heldua zen. Bazen, beraz, oinarri bat. «Inguruan aipatuz, batzuek interesa ikusi diote»,
erran du Seychalek. Multzo bat
bildu da, eta «hortik, kirol anitzeko klub baten egiteko ideia atera
da. Erran nahi du urte bakarrean
haurrei bost kirol desberdin ezagutaraztea».
Etxeberriak Makean ematen
dituen igeriketa eskoletan argiki
ikusi du euskaraz egiteko duen
eskaera. «Badut familia bat
Donaixtitik heldu dena Makearat,
egun guziz; euskaraz baita». Hizkuntzak, gainerat, eragin baikorra du haurraren baitan, hark dioenez: «Haurrek uraren beldurra

‘‘
Haien hizkuntzan
eginez, konfiantzan,
%50 irabazia duzu.
Beste harreman bat
sortzen du hizkuntzak»
Lorea Etxeberria
Kirola Euskara Ahoan elkartearen
sortzailea

«Zendako ezarriko
diegu haurrei
lehiaketaren presioa?
Beste taldeetan badute
jada»
Antton Seychal
Kirola Euskara Ahoan elkartearen
sortzailea

dute jadanik; beraz, haien hizkuntzan eginez, konfiantzan,
%50 irabazia duzu. Beste harreman bat sortzen du hizkuntzak
berak». Kopuruz mugatuak ditu
igeriketa eskolak, baina segur da
doblatzen ahal lukeela gustuan,
duen galdearekin.
KEArekin, adin tarte bakoitzeko hogei haurretara mugatuko dituzte multzoak, lehen urtean.

Mistoa
Ohiko kirol batasunetan ikusten
ez den beste ezaugarria lehiaketarik eza izanen du KEAk, baita neskak eta mutikoak ber kirolean elkarrekin aritzea ere. «Beste kirol
taldeetan, adin batetik goiti ez da
gehiago mistoa», ohartarazi du

Etxeberriak. Ortzaizeko ikastolan
berean garatu Bizi Jolas egitasmoarekin lotu dute xedea. Generoak
markatzen ez diren joko eremu
eta jostetak antolatu baitituzte.
Lehiaketaren auziarekin, berdintsu da. Ez diete haurrei jada
bestalde ezagutu dezaketen elkarren arteko zeingehiagoka izpiriturik transmititu nahi. «Zendako
ezarriko diegu haurrei lehiaketaren presioa? Beste taldeetan badute jada», erran du Seychalek.
Hizkuntzarentzat eta talde izpirituarentzat nahitara kirol edo joko
kolektiboak hautatu dituzte abiatzeko. Seychalek dioenez, hezitzailea euskalduna bada, «pilota bezalako joko indibidualetan, beharbada, errazago da euskaraz aritzea».
Talde kiroletan erdara da nagusitzen. Nafarroa errugbi batasunean,
Garazi-Baigorrin, Seychalek aztertu du egoera: berak daraman haur
adin tartean, sei hezitzaile dira, eta
bakarra da euskalduna.
Beste batasunetan ez diren joko
kolektiboak proposatuko dituzte:
norabide orientazioko jokoak, kinball-a, zirkua eta borroka, baloi joko kolektiboak eta mendi-bizikleta ateraldiak. Orientazio jokoetan,
adibidez, «gaitasun berezi batzuk
garatzen dira: iparrorratza erabiliz
eta istorio», Etxeberriak dioenez.
Izena emateko epea zabaldu du
Kirola Euskara Ahoan elkarteak.
«Entsegu bat da», erran du Etxeberriak. Zergatik ez umeak egiteko? Hala gogoko luke Seychalek:
«Martxan baldin bada eta enbeia
ematen badu beste eskualde batean gauza berdintsua egiteko —Saran edo Azkainen, adibidez—; hori
nahi genuke».

