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Munduko Pilota Txapelketan, ‘frontball’-ean lehiatuko dira
lehen aldikoz 32 herrialdetako pilotari batzuk, urriaren 23tik
29ra artean, Bidarten b Kirol berria da, garapen betean b 4-5
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Hezkuntza Ikasek beste
hizkuntza gutitu batzuetako

argitalpen zerbitzuak gomitatu ditu
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Iñaki Etxeleku 

Euskal Erle Beltza elkarteak V.
Erle Eguna antolatu du, urriaren
2rako, iganderako, Bidarrain.
«Erlezaintza ezagutaraztea, er-
launtzeko mozkinak dastaraztea,
erlezainen bizia erakustea eta to-
kiko erle beltzaren babes lanaren
aurkeztea» dira egunaren helbu-
ruak, antolatzaileek diotenez. Ur-
tez urte, arrakasta emendatu zaio
egunari, eta elkarteari berari ere
bai. Karia horretara, ezti hobere-
naren lehiaketara ere deitu du,
Euskal Herri osoko erlezain pro-
fesional edota amateurrek parte
hartzeko. Erle Egunean jakinara-
ziko dute irabazlearen izena.

Euskal Erle Beltza elkarteak
laurogei bat kide ditu gaur egun,
barne erlezaintza ofizioa duten

batzuk baina, nagusiki, etxean
egiten duten zaleak. Erle beltzak
eta elkarteak azken urte hauetan
duten tira sentitzen dutela erran
du Euskal Erle Beltza elkarteko le-
hendakari Fred Forsansek: «El-
kartea sortu genuelarik, sentitu
genuen momentu egokia zela.
Denborarekin, gero eta jende
gehiago badugu elkartean». Mo-
mentuaren egokitasuna aipatu
du Frosansek, ikusten baitute erle
basa zinez lanjerean dela. Adibi-
derik hurbilena Landetan ikusten
dute (Okzitania): «Landetan en-
tseatzen dira erle beltza salbatze-
ko ber lana egiten, baina ez dira
heltzen, ez baitituzte erle basak
atzematen; desagertu dira». 

Itsasun erlezain da Forsans, eta
eskertzen du elkarteak duen tira,
ezen kide gehiago izanez erle bel-

tzaren babes lana azkartu ahal
izan baitute: «Badugu zinez dina-
mika polita; beti bada jendea
prest laguntzeko, eta goxo da». 

Erle beltzen Hego Euskal Herri-
ko erlezainekin dituzten egitas-
moak errazkiago eraman ditza-
kete, horri esker. Besteak beste,
Ataunen (Gipuzkoa) sortu duten
erletegiarena, erreginendako.
Eta, berrikiago, Bidarrain sortu
dute erletegia. «Urrats berriak
egin ditugu erreginen sortzeko
gaitasunetan». Jakintza horren
hobekuntzan, gainera, Euskal
Herriko Unibertsitateko sail ba-
ten laguntza dute.

Ezagutzen trukatze eguna
Bidarraiko Erle Eguna erlezainen
bilgune inportantea da. Bakoi-
tzak ekoizten duena erakutsi,
dastarazi eta zabaltzeko, baita es-
perientziatik bildu jakindurien
partekatzeko ere.

Etzi, konparazione, liztor asia-
rrari buru egiteko garatu dituzten
teknikak azalduko dituzte erlezain
batzuek, lan tailer bat dela medio.
«Jende anitzek beren aldetik xer-
katzen dituzte konponbideak»,
adierazi du Forsansek. Ingurume-
nari kalte egiten ez dioten tekni-
kak dira. «Inportantea da aterabi-
de garbien atzematea, elkarrekin,
zeren eta beste batzuk produktu
toxikoekin ari dira, ekologiarako
txarrak diren praktikekin». Tek-
niken artean, bada harpa elektriko
batzuen erabiltzea, bakarrik liztor
asiarra hiltzen dutenak. Forsansek
argi du, izan liztorrarekin, izan ba-
roi gaitzarekin, erlezainetarik ji-
nen direla ideiak. «Ez da espero
izan behar Frantziako Estatuko
erakunde publikoek zerbait egi-
nen dutenik; guhaurrek atzeman
behar ditugu aterabideak arazo
horien aitzinean». 

Liztor asiarrari dagokionez, er-
lezainek argiki ikusten dute ez
dela egoera hobetzen. Batzuek,
denboran baitzioten gauzak erre-
gulatuko zirela, asiarretan bi
mota baizik ez zirelako jin, enda-
katze bat gertatuko zela. «Ez da
batere egia», erran du Forsansek;
«gero eta gehiago badira, eta jo-
kamoldeak aldatzen dituzte. Le-
hen, kofoinak arbola gain-gaine-
an egiten zituzten, eta, orain, 
kasik lurrean egiten dituzte». Ne-
guan lurpera joaten dira liztorrak,
ontsalaz, «baina, orain, neguak
ez dira biziki hotzak; beraz, ba-
tzuek negu guzia kanpoan pasa-
tzen dute». Ez da, iduriz, bereha-
lakoan oneratuko egoera.

Bero handien ondorioak
Udako euri eskasak eta bero han-
diek kalte handiak ekarri dituzte
laborantzako alor batzuetan. Er-

leek ez dute baitezpada hainbeste
pairatu, nahiz ondorio batzuk
agerikoak diren.

Forsansek esplikatu duenez,
aurtengo beroa baino gehiago,
urtaro markaturik ez gehiago iza-
tea zaie kaltegarria erleei: «Ez da
hain hotz edo hormarik; beraz,
parasito anitz ateratzen dira: zo-
rriak, sistuli tigreak, lakastak.
Hotzarekin, erleak kofoinean
egoten dira, baina negua ez denez
aski hotz, goizik ateratzen dira,
eta kanpoan ez da aski bazkarik». 

Bero handiari jakin du egoki-
tzen erleak. Edateko, gai da hiru
kilometroren egiteko ur bila. Ez
du kentzen bero handiek ondo-
rioak ukan dituztela erlezainen-
tzat. Ezti arras guti atera dute
aurten. Landaredia urik gabe
zenez, lore zinez guti izan da;
beraz, ezti guti erlauntzetan.
«Sasoi txarra da. Ipar Euskal
Herrian ez dugu akazia eztiaren
poterik atera aurten. Gaztainon-
doarena, pixka bat; eta lore-
nahasketa eztia. Mendiko eztian
ere, fitsik ez». Lore bakarreko
ezti berezi guti, hots, eta lore ani-
tzen nahasketakoak dira aurten-
goak, gehienbat. 

Forsansen gisan, beste erlezai-
nek ere ikusi dute nola zuhaitz ba-
tzuek franko sufritu duten beroa-
rekin. «Urik gabe, arbola anitz ari
dira hiltzen. Gaztainondoek sufri-
tzen dute anitz. Denborarekin
ikusi beharko da nola joanen den.
Konplikatua izanen da».

d
ERLE EGUNEKO EGITARAUA

10:00.Liztor asiarrari buruzko tai-

lerra. Goizean: ezti lehiaketaren

emaitzak. 

16:00.Claire Villemant, Parisko

Natur Historiaren Museoko

kide, CNRSeko ikerlari eta en-

tomologistaren hitzaldia: Erle

basak, dibertsitate handiko po-

linizatzaileak. Egun guzian: to-

kiko ekoizleen merkatua, ar-

gazki erakusketa, jateko eta

edatekoak.

Erlezainek jakintzak
partekatuko dituzte
igandean, Bidarrain
V. Erle Eguna antolatu du Euskal Erle Beltza elkarteak, urriaren
2rako bLiztor asiarrari buruzko tailerra eginen dute bEuskal Herriko
ezti lehiaketaren emaitzak jakinaraziko dituzte igandean bertan

Euskal Erle Beltza elkarteak antolatu formazkuntza bat, 2017an. EUSKAL ERLE BELTZA

Azken ezti txapelketako sari

banaketa, 2019an. HITZA
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«Dinamika polita dugu; 
beti bada jendea prest
laguntzeko. Urrats berriak
egin ditugu erreginen
sortzeko gaitasunetan»

«Sasoi txarra da. Ipar Euskal
Herrian, aurten, ez dugu
atera akazia eztiaren
poterik. Gaztainondoarena,
pixka bat»

Fred Forsans
Euskal Erle Beltza elkarteko burua



Iñaki Etxeleku Uztaritze

Uztaritzeko Ikas euskal pedagogia
zerbitzuak 25 urte bete ditu aur-
ten, eta hizkuntza gutituetako
beste ikasmaterial egile batzuekin
bilduz nahi izan du markatu. 
Foroa antolatu du, biharko, Baio-
nan, Eusko Ikaskuntzan (10:00).
Bretainiatik, Korsikatik eta Okzi-
taniatik etorri eragileekin bilduko
da, bakoitzaren egoera hobeki
ezagutzeko. Herrialde horietako
hautetsiek ere parte hartuko dute,
hizkuntza politikez aritzeko.
Ikaseko zuzendari Aines Du-

fauk esplikatu du bekan baizik ez
dutela elkar ikusi Frantziako Esta-
tuko beste hizkuntza gutituetako
ikasmaterial argitaratzaileekin.
«Orain arte parada guti izan dugu;
behin baizik ez zitzaigun gertatu,
2017an, Montpellierren [Okzita-
nia], hango unibertsitateak gomi-
taturik». Bizkitartean, Ikas sortu
zenetik (1997) harreman «jarrai-
kia» du bretoiekin. Okzitaniarre-
kin bada harreman kotsia, baina
korsikarrekin ez da izan orain arte. 
Ikasek antolatu foroak leiho be-

rria irekiko du, beraz. «Estakurua
atzeman dugu ikusteko zertan ga-
ren», erran du Dufauk. «Zergatik
hainbeste harreman dugun bre-
toiekin, adibidez?». Euskara eta
bretoiera guziz mintzaira desber-
dinak dira frantsesaren aldean,
beste hizkuntza erromanikoak ez
bezala. Eremuen ezaugarriak ez
dira berak: «Okzitanian alimaleko
eremua dute, 30 bat departamen-
du, ez dakit zenbat akademia. Bes-
te desafio mota bat dute. Korsikan,
oraino beste zerbait da politikoki;
eta uhartea da». Egoerak ezberdi-
nak badira ere, jarria den «legea
bera baita» denentzat, nahi dute
elkarren berri gehiago ukan. 

Gisa guziz, frantsesa nagusi den
egoeretan ari dira denak, eginaha-
la irakasleen zerbitzuko Dufauk
adierazi duenez: «Irakasleen la-
guntzeko ari gara, eta badakigu,
nehoiz baino gehiago, hizkuntza
mendratuan irakatsi behar dela;
desafioa handituz doa lehen mai-
latik bigarren mailarat». Kolegio-
rat heltzean, sare elebidunetarik
jalgi ikasleentzat, frantsesa ez den
beste edozein hizkuntzaren maila
berean ezarria baita lurraldeko
hizkuntza. «Nola egin? Gero eta
eduki konplexu gehiago; arabera-
ko hiztegia ukan behar da gauzen
adierazteko gaitasuna ukaiteko».

Desafio berdintsuak
Ikas zentroa bakarra da ikasmate-
rial alorrean elkarte gisa ibiltzen
dena. Beste herrialdeetako eragi-
leak oro Hezkuntza Ministerioko
azpiadarrak dira. Hastapenetan,
funtsean, Ipar Euskal Herrian, de-

na enegu pairatu zituen Ikasek
hezkuntza administrazioaren par-
tetik bere argitaratze hautuetan.
«Legitimitatea» bretoiekin erdie-
tsi zutela dio Dufauk, Bretainian
Ikasen hautuak lehenesten zituz-
telako. «Gure argitalpen hautuak
han ziren bermatzen [Hezkunde
Nazionalaren partetik]». Hortik
aspaldiko harremana.
Elkarlan hori, gainera, baliaga-

rri gertatu zaie denei eskola libu-
ruen itzultzeko. Argitaletxe han-
diekin negoziatu behar baitira, al-
diro, eskubideak. «Frantzian bi
talde erraldoi badira: Hachette-
Lagardere eta Editis (Vivendi-Uni-
versal). Guk mila aletan argitaratu
nahi genuela genioen, eta bre-
toiek, beste horrenbeste. Hola, in-

teresa pizten genuen argitaletxe
handi horientzat». 
Urrunago joan izan dira, ezen

gertatu baitzaie, ustiapen pedago-
gikoan, jatorriz bretoieraz sortu
obra batzuk zuzenean euskarara
egokitzea. «Hori polita zen, zeren
eta badira bretoietan euskaldundu
direnak», dio, arraiki, Dufauk.
«Biziki historia polita da, jendeen
arteko historia baita». 
Biharko foroan, bakoitzaren

egoera aztertzetik abiatuz, Dufauk
espero du pentsaketak eginen di-
tuztela ikusteko zeri lotu behar
duten argitalpenean, belaunaldi
berrietako hizkuntza maila ikusiz.
«Nola aritzen ahal gara itzultzen,
kontuan hartuz hizkuntza maila
arras apalagoa dutela? Ez dela

egiazki ikasle elebidunik lehen
mailan, hasteko, eta bigarren mai-
lan zer heinetaraino, eta non?
Murgiltze sisteman, berdin». Gal-
dera baita nolako ikasmaterialak
atera behar diren mailaren hobe-
tzeko. «Mintzatuko gara ikusteko

zer ezar dezakegun plantan, ahal
bezainbat tresnaren egiteko, anbi-
zio horrekin beti: ikasleen ahal be-
zain urrun eramatea, gai guzietan,
hizkuntza nagusiaren helburu be-
ren kausitzeko». 
Behar horien haztatzeko, egoe-

rak ez dira berak herrialde batetik
bestera. Ikas elkartegintzatik eta
herri mugimendutik heldu denez,
Ipar Euskal Herria bezalako lurral-
de ttipi batean, Dufauren arabera,
harreman zuzen eta hurbilagoa du
alorreko irakasleekin. «Hemen
sarea trinkoagoa da. Irakasleak bi-
ziki gehiago ikusten eta mintza-
tzen ditugu: gehiago entzuten ahal
dugu zeren beharretan diren». 
Hautetsien gomitatzea erabaki

du Ikasek foroko bigarren partera-
ko. Molac Legea duela urtebete
bozkaturik, eta Frantziako Konsti-
tuzio Kontseiluarekin ondotik
izan gorabeherekin, hautetsiek zer
dioten jakin nahi du. «Parada iza-
nen dugu entzuteko nola ikusten
duten ikasmaterialgintza hizkun-
tza politikan». 

Beste hizkuntza
gutitu batzuetako
argitaratzaileak
gomitatu ditu
Ikasek biharko
Bretainia, Okzitania eta Korsikako
ikasmaterial ekoizleak bilduko ditu Baionan,
foro batean b Bakoitzaren egoerak eta
elkarlanak azalduko dituzte

Argitalpen pedagogiko batzuk, Ikasen egoitzan, Uztaritzen, astelehenean. I.E.

«Irakasleen laguntzeko
ari gara, eta badakigu,
nehoiz baino gehiago,
hizkuntza mendratuan
irakatsi behar dela»
Aines Dufau
Ikas zerbitzuko zuzendaria
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I. Etxeleku 

Bretoierazko argitalpenen berri
emanen dute bihar hango zerbi-
tzukoek Baionan, Ikasen foroan.
Bretoierazko ikasmaterial zerbi-
tzua Frantziako Hezkuntza
Ministerioko Canope argitalpen
sareko adar bat da. TES Ti-
Embann ar Skolioù izena du
(eskoletarako argitaletxea), eta
sail elebidun publikoko, pribatu
giristinoetako eta murgiltze ere-
duko diwanetako argitalpenak

egiten ditu. Sant-Brieg hirian
dago (Cotes-d’Armor), eta sei
langile ditu. Hiru aldeko hitzar-
men batetik bizi da: Bretainiako
eskualdea, Canope sarea eta
Roazhongo akademia (Ille-et-
Vilaine). Eskualdetik, 270.000
euro biltzen ditu urtero.
Usaiako ikasketa liburuak

argitaratzen ditu TESek, zerbi-
tzuko zuzendari Delphine le Bra-
sek erran duenez, «hala nola
matematika eskuliburuak». Joko
pedagogikoak ere bai, eta gero eta

euskarri numeriko gehiago:
«Anitz joko ttipi sarean, gure ata-
rian; audio grabaketak, bideo-
ak». Liburu bat argitaratu aldi
oro, lotuak zaizkion tresna
numerikoak jartzen ditu sarean.
«Ariketa pedagogiko osagarriak
jartzen ditugu», erran du Le Bra-
sek; «irakasleentzat, erabiltzeko
prestak diren gauzak». Bretoie-
raz sortu fikziozko liburuak ere
jalgi izan ditu. Batzuk, ilustrazio-
ekin.
Le Brasek Baionako foroan

parte hartuko du: «Biziki interes-
garria da bakoitzaren egoeraz
truka dezagun. Galdera bertsuak
baititugu maiz. Ikasleen mailaz
ere mintzatzea». 
Geroan lan batzuen mutualiza-

tzea gogoko luke, bestalde. 

Bretoierazko argitalpenen berri
emanen dute hango zerbitzukoek

BRETOIERA ZENBAKITAN

Hiztunak

b 225.000 (2018an). %78 60 urtez

goitikoak.

Eskolatuak

b 19.336 (2020an). Lehen mailatik

terminalera, hiru sareak 

batuz.

Argitalpenak

b 12 argitalpen (2021ean). 
b 1.000 liburu manaturik.
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Pilota 

Joanes Etxebarria

P
ilotaren familia-
ko azken haurri-
dea da, front-
ball-a pilotaren
familian onar-
tzen dutenen-

tzat bederen. Jean-Michel Idiart
azkaindarrak 2008an asmatu
zuen frontball-a, New Yorkeko
(AEB) karriketan one wall antze-
ko jokoaz inspiraturik. Murru ba-
tean eremu ttipi bat finkaturik,
pilota batekin buruz buru joka-
tzen da. Urriaren 23an hasiko den
Munduko Pilota Txapelketan,
bost kontinenteetatik izanen dira
frontballpilotariak, Bidarten, Na-
zioarteko Euskal Pilotaren Fede-
razioak egin garapen lanaren on-
dorioz. 32 herrialdetako ordezka-
riak ariko dira txapelketan.
Ipar Euskal Herrian baldin

bada izen bat frontball-ari lotua
dena, Idiart sortzailearenaz gain,
Yoan Hegiabehere da: munduko
txapelduna eta Frantziako txa-
peldun hiru aldiz, Frontball De-
veloppement elkarteko langile
izana sei urtez, egun Frantziako
Federazioaren garapeneko lan ar-
duraduna da. Esku huskako joka-
laria oinarrian, Idiart harengana
joan zen, kirola «ofizial egin ai-
tzin lehiaketak antolatzen zitue-
larik, entseguak egiteko». Agusti
Waltary edo Imanol Agirre pilota-
ri profesionalek ere parte hartu
zuten hastapen haietan.
Lapurdin jokatuko da Mundu-

ko Txapelketa, eta Nazioarteko

Pilota Federazioak kirol horren
garapenean ezarri dituen inda-
rrak fruituak ekarriko ditu: 32 he-
rrialdetako pilotariak ariko dira,
bost kontinenteetatik jinik. He-
giabeheren ustez, gainera, nahiz
eta «esku huskan bezala azkarre-
nak Frantzia, Espainia eta Mexi-
ko» izan, maila «orekatua» da
2018an pilota aldatu zenetik:
«2017ko Munduko Txapelketan
larruzko pilotarekin ari ginen;
esku huskako pilota baino arina-
goa zen, baina, halere, esku hus-
kako jokalariek abantaila ederra
genuen. 2018an Nazioarteko Fe-
derazioak gomazko pilota hauta-
tu zuen, eta geroztik eskuko min
arazo anitzez gutiago da, eta mai-
la orekatzen du». Mexikarrek
duten karrikako pilota jokotik
hurbil da frontball-a, txapeldu-
naren erranetan. 

Mundura garatzeko bideak
Munduko Txapelketan hainbeste
frontball jokalari ariko badira, ez
da kasualitatea, garapen xede ba-
ten ondorioa baizik. Federazioa-
rena, batetik, baina Hegiabehe-
rek garapen bidea ezagutu du An-

geluko Frontball Developpement
elkartearekin ere. Afrikan (Togo,
Senegal, Hego Afrika eta Ginean)
eta Palestinako errefuxiatu espa-
rru batean ibili zen, besteak beste,
kirol horren inguruko proiektuak
garatzen 2012. urtetik goiti: «Hiz-
kuntza eta kultura desberdinak
ukanik ere, murru eta pilota bati
esker denak elkartzen gara».

Azpiegituretan bezala materia-
lean urri eta merke, frontball-
aren «sinpletasuna» saltzen dute
mundu zabalean. Lehentasuna,
argiki, nazioartean ezarria baita:
lurraldeko pilota batzordeak hala
deliberaturik, ez da Ipar Euskal
Herriko Txapelketarik egiten;
Frantziakoa, aldiz, bai. «Espezia-
litate bat gehiago da, eta hemen ez

da garatu beharrik; horrekin ados
naiz», dio Hegiabeherek. Hel-
duetan bi maila dira gizonetan eta
emazteetan, eta 19 urtez pekoe-
tan beste txapelketa bat bi gene-
roentzat.
Nazioartera hedatu nahiak

badu ere, gibeletik, helburu estra-
tegiko bat, Hegiabeherek argitu
duenez: «Nazioarteko federazio-

Munduko Pilota Txapelketa urriaren 23tik 29ra iraganen da, zenbait espezialitaterekin; horietan, 2008an
asmatua izan zen frontball modalitatean, bost kontinenteetako 32 herrialdetako ordezkariak ariko dira
Bidarten. Nazioarteko Pilota Federazioak egin urratsei esker heldu da kirol hori hein horretara.

‘Frontball’: plazatik nazioartera

32
LURRALDETAKO PILOTARIAK

Bost kontinenteetako 32 herrial-

detako ordezkaritza ukanen dute

Lapurdin iraganen den Munduko

Txapelketan. Horietan, Japonia,

Uganda eta Palestina.

7
ZENBAT FRONTOI LAPURDIN

Munduko Txapelketako pilota mo-

dalitate desberdinak Lapurdiko

zazpi frontoitan jokatuko dituzte.

Frontballgunea Bidarteko ezker

paretan izanen da.

400
ZENBAT PILOTARI OROTARA

Modalitate denak barne, laurehun

pilotari etorriko dira Biarritz ingu-

ruan antolatuko den txapelketara.

Nazioarteko federazioari afiliatuak

diren hamasei partaide dira.

Hizkuntza eta kultura
desberdinak ukanik ere,
murru eta pilota 
bati esker denak
elkartzen gara»
Yoan Hegiabehere
‘Frontball’ pilotaria

‘‘

Yoan Hegiabehere eta 

Orlando Diazen arteko finala, 

2017ko Munduko Txapelketan. FIPV
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Pilota

J.E. Garindaine

Artekoetan Frantziako Trinket
Txapelketako finala zuen iaz Aetz
Etxart Sarasola (Urdiñarbe, 2004)
Mauleko pilota batasuneko pilo-
tariak, eta iragan urtean, plazan,
Euskal Herriko eta Frantziako
txapeldun izan zen, Xabi Nege-
luarekin. Hazparneko eliteko pi-
lotarien eskolan sartu berri da, eta
esku huska izanen da haren le-
hentasuna «betiko», dioenez,
baina joan den udan plazera har-
tu zuen Frantziako Frontball Txa-
pelketa jokatuz eta irabaziz, 19
urtez pekoetan.
Nola deskubritu zenuen front-

ball pilota modalitatea? 

Uste dut lehen aldikoz entzun
nuela lizeoan nintzelarik, UNSS

lizeoen arteko kirol lehiaketan
bazela frontball-a hautuetan.
Joan ginen Baionako Cassin lizeo-
ra, eta hola ezagutu nuen. Arrasti-
ri bat izan zen, gero COVID-19a
izan zen, eta ez zuen segidarik
ukan. Aurten ikusi nuen Fran-
tziako Txapelketa izanen zela,
Mauleko pilota taldean aipatu ge-

nuen, eta anitz inskribatu ginen.
Hastapenean ez genekien zertara
abian ginen; justu jostatu eta gau-
za berri bat deskubritzeko zen.
Lizeo arteko lehiaketan, beraz,

frontball-a hautatzen ahal zen

eta esku huska ez?

Hala da; jakin behar da eskuraga-
rriago dela. Ez bazara sekula esku
huska aritu izan, gogor da pilota
gogor batekin hastea. Norbaitek
ez badu sekula pilota bat jo bere
bizian, aiseago hasiko da front-
ball-ean, esku huska baino. 
Esku huska ari den batendako,

halere, joko gustagarria da? 

Plazatik diferentea da, zeren eta
plazan haboro aiduru egon behar
da;frontball-ean, berriz, behar da
anitz atakatu, anitz higitu. Baina
esku huskatik hurbil da: ber jes-

tuak eta ber teknikak
dira. 
Frontball-aren eta esku

huskaren artean hauta-

tu behar bazenu?

Beti esku huska. Baina
erraten da frontball-a
osagarri ona dela esku
huskarendako, kardioa
lantzen baita. 
Munduko Txapelketan

sartua da kirola. Zale gisara, ber-

din segitzen dituzu esku huska

eta frontball-a?

Egia erran, batere. Esku huska beti
so egin dut, bai Munduko Txapel-
keta, bai besteak, baina frontball-a
ez nuen sekula so egin. 2017an Yo-
an Hegiabeherek irabazi zuen.
Aurten aipatzen da izugarri joka-

lari onak ariko direla Espainiaren-
dako; ez dakit euskaldunak diren
edo ez. Mexikarrak ere azkarrak
dira. Esku huska, azken urteetan,
Frantziak erreski irabazi du, baina
lehenago baziren aurkari gogo-
rrak. Egia da frontball-ean badela
borroka haboro. Partez esplika-
tzen ahal da Frantziako Txapelke-
tan, lehen mailan seniorretan, ha-
mabi jokalari baizik ez zirelako.
Mundu osoa ari balitz esku huska,
profesionalak ez lirateke hobere-
nak. Frontball-ean ez da ber heina
garatu, baina, ene ustez, diziplina
hori garatuko da emeki-emeki.
Gazteendako ontsa da, eta egiten
ahal denez esku huskaren gehiga-
rri, jende anitz hasiko da. Bestalde,
ontsa dena da neskek ere badutela
txapelketa, esku huskak ez bezala.
Hori xantza bat da, eta gauza on gi-
sara ikusten dut hori ere.
Beraz, parada ukanen duzularik

berriz parte hartuko duzu?

Bai, heldu den urtean berriz parte
hartuko dut. Ene ustez, bakarrik
izan banintz ez nukeen eginen,
baina lagun talde bat baikara,
goxo da izugarri. Elkarrekin baz-
kaltzen ginen, eta ohartu ginen
pagolarrak ere bazirela han.

«‘Frontball’-a osagarri ona
da esku huskarendako»

Aetz Etxart Sarasola b Pilotaria

Mauleko pilota batasuneko pilotaria da, eta, sartze honetan, Hazparneko
eliteko esku huskako eskolan sartu da. Frantziako Frontball Txapelketa
lehen aldiz jokatu du, eta txapeldun izan zen agorrilean.

ak lan anitz egiten du pilotaren
garapenean, helburu harturik
olinpiar kirola bilaka dadin. Gaur
egun, Nazioarteko Olinpiar Ba-
tzordearen irizpideak begiratzen
badira, izan behar da kirol bat de-
nentzat eskuragarria eta kostu
apalekoa. Maleruski izugarri zaila
da trinketak, ezkerparetak edo jai
alaiak eraikitzea munduko leku
pobreetan». Pilotariak argi dau-
ka frontball-a «pilotarik ez den
lurraldeetara sartzeko tresna
bat» dela.

Emazteen parada bakarra 
Esku huska aritzeko, Ipar Euskal
Herrian frontball-a da emazteen
txapelketak proposatzen dituen
pilota modalitate bakarra. «Bes-
taldean bada ezkerpareteko txa-
pelketa bat, eta ageri da badirela
emazte anitz interesatuak; he-
men ez dugu halakorik. Maritxu
Housset, adibidez, esku huska
hasi zen, eta, dioenez, behartua
izan zen palara pasatzera», ze-
haztu du Hegiabeherek. Housset
Frantziako selekzioan ariko da
Munduko Txapelketan, berea
den txapela defendatzen, Marie
Goienetxerekin batean. Emazte-
ak bezala gizonak, frontball pilo-
tariak Bidarten lehiatuko dira,
urriaren 23tik 29ra.

J.E.

«Norbaitek ez badu sekula
pilota bat jo, aiseago hasiko da
‘frontball’-ean, esku huskan
baino»

«Gazteendako ontsa da, 
eta egiten ahal denez esku
huskaren gehigarri, 
jende anitz hasiko da»
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Iruzurrezko alokairuak salatzera 
deitu du Baionako suprefetak 

BAIONA bEtxe kontratu iruzurrezkoen kontra borrokatzeko lurralde

batzordea bildu da, lehen aldiz. Aldak jakinarazitako zortzi kasu azter-

tuko dituzte. Iruzurrezko alokairuen kontra borrokatzeko lurralde ba-

tzordea aurkeztu zuten asteartean Baionako suprefeturan. Agorril bu-

kaeran iragarri zuen haren sorrera Eric Spitz Pirinio Atlantikoetako

prefetak. Hiru helburu nagusi zehaztu dituzte: alokairu kontratuetan

dauden iruzurrak eta praktika ilegalak identifikatzea, erabiltzaileen

eta elkarteen seinalatzeak aztertu eta prozedura egokietara bidera-

tzea, eta maizterrak beren eskubideei buruz informatzea.

Irudia bBeskoitze

Beskoitzeko ikastolaren ekintza 
Beskoitzeko ikastolako burasoek elkarretaratzea egin zuten astearte arratsirian, A64 bide handiko Beskoitze-
ko jalgi bidean. Beskoitzeko Herriko Etxeak ikastolaren garapenari jarri trabak salatu zituzten, «Beskoitze: ikas-
tola baten garapena blokatzen duen herri bakarra» mezua zeraman banderola zabalduz. Auto franko iragaten
den tenorean, Hazparne eta Beskoitze arteko errepidean, auto gidariei esku orriak banatu zizkieten ikastolak
bizi duen egoera esplikatzeko. Irudian, Beskoitzeko ikastolakoak elkarretaratzen, asteartean. GUILLAUME FAUVEAU

HEMEROTEKA  

Gure goseak

Katixa Dolhare-
Zaldunbide
‘Argia’ (2022-9-18)

bbb Zutabe hau idazten dudan
unean, ikasturtea ez da hasia, orai-
no oporretan nago. Sartzeari pen-
tsatzean, gogora heldu zaidan iru-
dia da lehen lan eguneko agurra,
eta saihestezineko galdera: «Or-
duan, bakantza goxoak pasatu di-
tuzuia?», eta egia erran beharko:
bai, uda goxoa iragan dut, etxeko-
ekin, mendian. Bizkitartean, gure
inguruan zorigaitzak azkar jo du
jendea: bat supituki hil, besteak
bere buruaz beste egin, hari berriz
minbizia agertu... giro orokor hits
eta beldurgarrian. Gerla eta gose-
te mehatxuak hor dauzkagu, Euro-
paren atarian, ohartzen hasiak
gara barbarismoa ate joka zaigula.
Ez dakit ahalke beharko nukeen
erratea gozatu ditudala harrema-
nak haur eta bizilagunarekin, ba-
kan ikusten ditudan familiakoekin
eta herritarrekin, baratzea zain-
tzen, musika egiten eta irakurtzen,
erratea saiatu naizela ene baitako
ikara eta zalantzak hezten. Ez dakit
luzaz atxikitzeko postura izanen
dudan hori, lan garaiko zurrunbilo
lehertzaileari ihes egiten ahalko

diodan, baina bederen, hara, bai,
uda goxoa iragan dut. 

Ene plazer handienetarik izan
da ezagutzen ez nituen liburu ba-
tzuk leitzea, eta neurtzea zenbate-
raino oihartzun egiten duten ene
baitan. Aurtengo Hatsaren poesia
bildumak eta Lizar Begoñaren Ge-
pardo japoniarrakazken olerki li-
buruak, deszentratzera gonbida-
tzen gaituzte. Marie Alinek joan
den apirilean argitaratu Les Bouf-
feurs anonymes (Jale anonimoak)
distopia berezia, janariari lotu pla-
zer eta arauak arakatzen ditu. Ele-
berri horretan, Estatu autoritario
batek hiritarren osasun babesean
eta ongizatean bermatua du bere
zilegitasuna, eta bereziki elikadu-
raren kontrolean oinarritua bere
diktadura. Protagonista kritikari
gastronomikoa da, Estatuak as-
matu arauak zabaltzen ibiltzen
dena. Pixkanaka, giza baitako
abere jiteaz gogoetatzera behar-
tua da, natura eta gizartearen arte-
ko harremanez hausnartzen du,
eta funtsezko galderak egiten: zer
jan, nola, eta sustut nola kudeatu
jendearen gose fisiko eta moralak
izadiak eta antolaketa politikoek
eskaini diezaiekeen hazkurriekin?

Ondotik irakurri dudana, antzer-
kia da, Karel Čapek txekiarrarena,
1937 urtekoa: La Maladie blanche

(Eritasun zuria), aurten itzulia fran-
tsesera. Modu absurdo eta gro-
teskoan, dramaturgoak asmatzen

du Txinatik hedatu dela eritasun
biziki kutsakorra, milioika heriotza
eragiten dituena. Europan, ikerla-
riak zoin gehiagoka ikusten dira
sendagailu bila, gobernatzaileak
egoeraz baliatzen gezurrak zabal-
tzeko eta hedabideak manipula-
tzeko... Batzuek ametsetako para-
da ikusten dute egoera horretan
gerla pizteko, autoritarismoa
inposatzeko, aterabide estaku-
ruan. Baina hara agertzen dela
Galén medikua: denek igurikatu
artamena atzeman du! Haatik,
Estatu buruzagiei erraten die arta-
menaren sekretua salatuko diela
gerlarik gehiago ez egitea eraba-
kitzen badute... Ah, COVID-19aren
kontrako txerto enpresetako
nagusiek hau irakurri eta bere
egin balute!

Azkenik, Karel Čapeken beste
liburua irakurri dut: L’Année du
Jardinier (Baratzezainaren urtea).
Obra filosofiko-poetiko horretan,
autoreak baratzezainaren 
eginbeharrak, esperantzak eta
beldurrak aipatzen ditu, gizakiak
naturaren aitzinean umil egon
behar duela ondorioztatuz: natura
ezin da kontrolatu, jabego kon-
tzeptuak ezin du preso ezarri.
Baratzea eta mundua ez daitezke
mugatu, gureganatu. Irakaspen
horren arabera beharko genituz-
ke neurtu gure ekintzak, gure
goseak eta aseak elkartasunez
zainduz.Lizar Begoña, Gepardo japoniarrak bere liburuarekin, maiatzean. G. RUBIO / FOKU



MUSIKA

BIARRITZKolinga & bere lagu-
nak, Old School Funky Family. Sar-

tzeak, 12 edo 15 euro. Bazkideen-

tzat: 9 euro.  

bGaur, 21:00etan, Atabal kontzertu

gelan.

IZTURITZEHerriko besten karie-
tara: Andoni Ollokiegi. 

bGaur, 22:00etan, plazan.

SARAKalakan, Trasga. 

bGaur, 21:00etan, lezeetan.

SARAKalakan, Alexander Arkhin-

cheev. 

bBihar, 21:00etan, lezeetan.

SARAKalakan, Nayade abesba-

tza. 

b Igandean, 21:00etan, lezeetan.

SENPEREZ.I.E.K., Honky Tonky
Trio, Willis Drummond, DJ Gared.

Urririk.

bBihar, 21:00etarik goiti, Ibarrun

auzoko plazan.

UREPELESorogaineko besten ka-
rietara: Haira, Kurtney Barnetx,  eta

sorpresazko taldea. 

bBihar, 21:00etarik goiti,

Sorogaineko ordokian.

URRUÑAOleta auzoko besten ka-

rietara: Inertzia, Kaxkatu. 

bBihar, 22:00etan, Oletan.

UZTARITZELapurtarren Biltzarra-
ren karietara: Gaitistaneko Orkes-

tra, Frigo, Kilimak. 

b Igandean, 18:00etarik goiti,

Bilgunen.

ABESBATZAK

BIDARTEBoga Boga. 
bOstegunean, 20:30ean, elizan.

KANBOEuskal bixkotxaren besta-

ren karietara: Oldarra. Sartzea, 12

euro. 

b Igandean, 16:00etan, elizan.

URRUÑAKantauri, Eskuz Esku. 

b Igandean, 17:00etan, Pausuko

elizan.

BERTSOLARITZA

GOTAINE-IRABARNEEuskal He-
rriko Bertsolari Txapelketa Nagusi-

ko hirugarren kanporaketa saioa:

Eneko Lazkoz Martinez, Ane Laba-

ka Maioz, Julio Soto Ezkurdia, Ne-

rea Ibarzabal Salegi, Oihana Igua-

ran Barandiaran, Patxi Iriart Hiriba-

rren. 

bBihar, 17:00etan, herriko gelan.

‘Harri Salda #83’.Xan Berteretxe

(Antso Azkarra) eta Lorea Etxebe-

rria (Aixa Printzesa) Antso azkarra

edo Miramamolinen Esmeralda

antzezlanaz; Iban Regnier Bastrin-

gue saio kulturalez; Bixente Hiriga-

rai Mehaka Baxenabarreko histo-

ria guneaz.

Bihar:

11:05.On Daizielaren bilduma.

12:30.Berrisail nagusia.

17:00.Bertsolari Txapelketa Na-

gusia, zuzenean, Gotainetik.

Etzi:

10:00.Kantu eskaintzak.

19:00.Adimusika saioa.

sikako ikasmaterial egileekin. Pan-

txika Maitiak animaturik.

bBihar, 10:00etan, Eusko

Ikaskuntzaren egoitzan.

HIRIBURUAmetza ikastolaren 
20. urtemugaren karietara: joaldu-

nak, Gaia elkartearen herri kirol

animazioak, aperitifa eta bazkari

alaitua. 

bBihar, 10:00etarik goiri, plaza

berrian eta La Perle gelan.

UREPELEMugak apurtu lelopean,

Sorogaineko besten karietara:

merkatua, argazki erakusketa, mu-

rala, jokoak, gasna lehiaketa, ape-

ritifa, ostatu ibiltaria, zikiro jatea,

dantza jauziak. 

bBihar, 10:30etik goiti,

Sorogaineko ordokian.

UZTARITZELapurtarren Biltzarra
bestaren karietara: Karro ibilaldia,

gaiteroak, trikitilariak, ziganteak,

bertsolariak, Xalbador kolegioa-

ren aldeko bazkaria Kuxkuxtu txa-

rangak alaiturik, kontzertuak. 

b Igandean, 11:00etarik goiti,

karriketan eta Bilgunen.

UREPELESorogaineko besten ka-
rietara, bertso saioa: Jon Gurrutxa-

ga eta Mikel Iturriotz. 

bBihar, 19:30ean, Sorogaineko

ordokian.

ANTZERKIA

ARROSAHecho en Casa konpai-

niaren Izpiliku sasi gibelean gorde-

turik, Cyranok lixibaren usain ona

zuenantzezlana. 

b Igandean, 18:00etan, trinketean.

BAIONAAntton Lukuren Antso

Azkarra edo Miramamolinen es-

meraldaantzezlana, Makeako

Jostakin taldeak emanik, Estitxu

kolegioaren alde. Lehenago, talo-

ak eta edariak.

bGaur, 20:30ean, Beñat Etxepare

lizeoan.

IZTURITZEMotoaeta Edgaran-

tzerkiak, herriko gazteek emanik.

Ondotik, zikiro jatea herriko bes-

ten karietara.

bBihar, 17:00etan, Artetxean.

DANTZA

DONIBANE GARAZIEuskal Herri-
ko Dantzari Eguna: folklore azoka,

Otsagiko dantzak, 34 dantza tal-

deren harrera, kalejira, emanaldi

nagusia, herri afaria, dantzaldia

Kontrabanda taldearekin.

bBihar, 11:00etan, hirian gaindi.

ERAKUSKETAK

UREPELEEKEk egin Eleketabil-
dumatik, Aldudeko ibarreko leku-

kotasunak entzun eta ikusgai, bi

pantaila direla medio. 

bAsteartetik ostiralera eta

igandetan: 10:00-17:00,

Amerikanoinian.

UZTARITZE IF margolariaren
Er(r)otxikierakusketa. 

bUrriaren 21era arte, asteartetan:

16:00-19:00; asteazkenetan: 

11:00-16:00; ostegunetan: 14:00-

18:00.

ZIBURUKoldobika Jauregiren 
Zeruertzeanmargolan erakusketa. 

bUrriaren 30a arte, ostiral eta

larunbatetan: 11:00-13:00, 16:00-

19:00; igandeetan: 10:00-13:00,

Arte bideak erakustokian.

BESTELAKOAK

BAIONA Ikas Euskal Pedagogia

Zerbitzuak antolatu foroa: Ikasma-

teriala hizkuntza gutituetan eta hiz-

kuntza politikak, Euskal Herriko,

Bretainiako, Okzitaniako eta Kor-

Gotaine-Irabarne b Bertso saioa

Bertso Txapelketa Zuberoan izanen da, bihar
Getxon (Bizkaia) —irudian, Muxikebarri zentroan, joan den larunbatean kantatu zuten sei bertsolariak— eta Arrasaten (Gipuzkoa) iragan ziren joan

den larunbat eta igandean, 2022ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusiko lehenbiziko bi kanporaketak. Bihar, hirugarren kanporaketa Gotai-

ne-Iribarnen jokatuko dute ondoko bertsolariek: Eneko Lazkoz Martinez, Ane Labaka Maioz, Julio Soto Ezkurdia, Nerea Ibarzabal Salegi, Oihana

Iguaran Barandiaran eta Patxi Iriart Hiribarrenek. Saioa, 17:00etan, herriko gelan. Etzi, Gasteizen izanen dute laugarren kanporaketa. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Iñaki Etxeleku Heleta

Sei ikaslerekin abiatu zen Haz-
parneko Ezkia ikastola, 1972an.
Aurten, beraz, 50 urte bete ditu.
Gaur egun 150 ikasle dauzka. Ur-
temugaren ospatzeko, heldu den
maiatzaren 27ko besta egun na-
gusira arteko egitaraua plantan
eman dute, hilabete guziz ekitaldi
bat antolatuz. Horretarako, ikasle
eta buraso ohiak juntatu zaizkie
gaurkoei. Horietan dira Mikele
Duhalde (Aiherra, 1992) eta Maia-
len Elosegi (Hazparne, 1994) ikas-
le ohiak. Lehen ekitaldia joan den
igandean izan zen, Hazparneko
bisita gidatu batekin. Ondokoa
Makeako Jostakin taldeak mun-
tatu Antton Lukuren Antso 
Azkarra edo Miramamolinen es-

meralda antzezlanaren azken
emanaldia izanen da: Hazparne
Mendealan, urriaren 15ean,
20:00etan. (Ekitaldi guziak: ipa-
rraldekohitza.eusatarian).
Nola antolatu zarete Hazparne-

ko ikastolaren 50. urtebetetze-

ko ospakizunentzat?

MIKELE DUHALDE: Bilkura bat
egin zen, lehenik. Hor bildu ginen
gaurko burasoak, ikasle eta bura-
so ohiak. Hortik, ideia parrasta
bat bildu zen. Bazen lehen egiten
ziren ekitaldi batzuen berpizteko
gogoa, adibidez. Eta herrika egi-
tea, lurralde osoan.
Nolako ekitaldiak ziren? 

DUHALDE: Gu ttipiak ginelarik,
oraino hola zen: adibidez, egube-
rriz, haurrek ikusgarri bat aur-
kezten zuten burasoendako. Eta
urte bukaeran, burasoek zuten
antzerki bat prestatzen haurren-

dako. Baziren euskaldunak eta
euskara ikasten zutenak; buraso
horientzat bikaina zen horretan
murgiltzeko.

MAIALEN ELOSEGI: Hori gelditu
zen, baina haurrena beti egiten da
eguberriz.
DUHALDE:Oraingo eta lehengo

buraso batzuk bildu dira berriz
muntatzeko antzerki bat, maia-
tzeko besta handi egunean ema-
nen dutena. 

Anitz ikasle eta buraso ohi lotu

zarete ospakizun antolaketari.

Ikastolari duzuen atxikimen-

duaren seinale?

ELOSEGI: Bai, argiki. Ikastolatik
pasatu gara eta oraindik harre-
manak baditugu. Oraingo ikasto-
lako buraso direnak ezagutzen
ditugu; gu biak ikastola bateko
irakasle gara. 
DUHALDE:Hazparneko elkartee-
tan ere inplikatuak gara. 
ELOSEGI:Nahiz eta Hazparne hiri
handia den, herri ttipi batzuetan
bezalako lotura batzuk badira.
Helburuak finkatu dituzue eki-

taldiekin?

DUHALDE: Belaunaldien arteko
trukaketa sustatzea; euskara eta
euskal kultura zabaltzea Hazpar-
neko lurraldean; etekin xederik
gabeko ekitaldiak izatea, eta de-
nei irekiak izatea. 
ELOSEGI: Zinez bazen Hazparne
berriz biziaraztea kulturalki, eta
euskarari bere tokia berriz ema-
tea eta zabaltzea. 
DUHALDE:Euskara ez izateko ba-
karrik eskolako hizkuntza. 
Gutitu baita erabilpena?

ELOSEGI:Hazparne anitz handitu
da. Ikastola badela jakin gabe bi-
zitzen ahal da gaur egun.
DUHALDE: Ikastolan, Seaskan be-
zala, izan da garapen alimalekoa.
Lehen, autobusean ikastolako be-
zala etiketatuak ginen. Orain,
arrunt gutiago. Gero, baditu alde
on eta txarrak: lehen, gure geletan
kasik denak euskaldunak ginen;
orain, argiki ez, anitz ikastoletan
bezala. Ez diot on edo txarra denik;
errealitate bat da. Ondorioak badi-
tu hizkuntzaren kalitate mailan. 

«Lehen, gure geletan
euskaldunak ginen
kasik denak; orain, ez»

Maialen Elosegi eta Mikele Duhalde
Hazparneko Ezkia Ikastolako ikasle ohiak

Hazparneko Ezkia ikastolako gaurko eta lehengo ikasle eta burasoak bildu
dira 50. urtemugaren ospakizunen antolatzeko. Haien artean dira Mikele
Duhalde eta Maialen Elosegi. Maiatza arte ekitaldiak antolatuko dituzte.
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