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Iñaki Etxeleku 

Euskal selekzioaren aldeko alda-
rrikapen eta besta eguna antolatu
dute biharko, Makean. Mintzaldi
publiko bat, pilota partidak, kon-
tzertuak eta besta izanen dira.
14:00etan hasiko dira, hitzaldie-
kin, Makeako pilotalekuan. Arra-
tseko kontzertuak Txir-Txor gaz-
tetxeak antolatu ditu. Euskal se-
lekzioaren aldeko hats berri bat
izatea gogoko lukete Ipar eta
Hego Euskal Herriko pilotari an-
tolatzaileek.

Joan den urriaren 23an Miarri-
tzen Munduko Pilota Txapelketa
zabaltzekotan zelarik, euskal se-
lekzio ofizial baten aldekoek elka-
rretaratzea egin zuten Jai Alai ai-
tzinean. Eñaut Etxeberria berezko
esku huskalariak eta Sandra Poxu-
lu gomazko paletalariak hitza har-
tu zuten. Hala, euskal selekzioaren
aldeko bi belaunaldik bat egin dute
orduan. Poxuluk, duela hogei ur-
te, uko egin zion beste sei pilotari-
rekin Frantziako selekzioaren alde
aritzeari, aurten Eñaut Etxebe-
rriak egin duen bezala. 

Etxeberriak esplikatu du Ma-
keako eguna elkartze horretarik
heldu dela: «Miarritzetik abiatu
zen, eta nahi genuen herritik hasi
mugimendu horrek segida bat
izan dezan». Harekin berezkoe-
tan ari den Ekhi Ziarrustarekin
(Dima, Bizkaia) mintzatu zen, eta
martxan ezarri dute. 
Euskal selekzioaren aldeko al-

darrikapena lo bezala izan da Ipar
Euskal Herrian azken urte haietan
—ESAIT taldea 2015ean desagertu
zen, kasurako—. Miarritzeko elka-
rretaratzearekin gauza berri baten
mentura ikusi du Etxeberriak.
«Egia da mugimendua pixka bat
isildu zela, baina hor berpizte bat
da argi eta garbi». Bildu dira, hain
zuzen, ESAITeko kide ohi Ellande
Alfaro, Sandra Poxulu eta Olatz
Idoaterekin. «Esplikatu digute zer
egin zuten garaian». 
Sandra Poxuluk oroitarazi du

2002ko Iruñeko mundialeko ha-
rekin batean Frantziaren kontu
aritzea errefusatu zutenak nor zi-
ren: Ellande Alfaro, Mikel Funo-
sas, Rafael Larrondo, Ramuntxo
Bortairu eta Iñaki Ithurbisque.
«Ekintza anitz egin genituen»,
gogoratu du Poxuluk. «Biziki

kontent» da belaunaldi gazteare-
kin elkarturik; «bikaina da egiten
dutena; azkenean, bada talde bat
zerbait berriz bultzatu nahi due-
na». Lagunduko dituzte, funtse-
an biharko lanetan.

ESAIT eta EAEko federazioa
Makean, lehenik, mintzaldi pu-
blikoa izanen da, 14:00etan, zei-
netan parte hartuko baitute
ESAITeko kide ohiek, Euskal Au-
tonomia Erkidegoko eta Nafarro-
ako pilota federazioek, eta Ipa-
rraldeko Pilota Batzordeak.
Solasek interesa pitz dezakete,

partikularki, EAJk Espainiako Go-
bernuarekin negoziatu berri due-
larik EAEko selekzioa onartua iza-
tea. Poxuluk argiki dio ez dela ados
horrekin: «Hori ez da gure borro-
ka. Gure borroka ez da Euskadiko
selekzioaren alde, baizik eta Eus-
kal Herrikoaren alde». Anitzek
berri ontzat jo zuten ituna; «nire-
tzat ez da batere berri ona», erran
du, deblauki, Poxuluk: «Zer egi-
nen dute Nafarroako eta Iparral-
deko pilotariekin? Ez dute borro-
kan segituko lortzeko». 
Eñaut Etxeberriak ere mesfi-

dantza anitzekin ikusi du akordio

hori: «Gauzak ez dira biziki argi,
Euskadiko selekzioa baita baka-
rrik ofiziala deklaratua. Guk nahi
genuke kirol guzietara hedatzea
eta Euskal Herriarentzat aritu 
—beraz, Nafarroa eta Iparraldeko
probintziak sartuz—, eta ez baka-
rrik autonomia erkidegokoa».
Makeako egunaz baliatu nahi
dute ikusmolde hori partekatze-
ko, eta beste kirol guzientzat balio
izan dezan. «Hor pilota izanen da
aitzinean, baina noski kirol guzie-
tara hedatu behar dela mugimen-
dua», azaldu du Etxeberriak.

Hats berria
Euskal selekzio ofiziala aldarrika-
tzeko bilduko dira, beraz, bihar,
baita berpizte hori ospatzeko ere.
Etxeberriak dio akuilatzaile berri
eta ohien artean mintzatuak dire-
la talde bat berriz bultzatzeko:
«Kolektibo bat berriz behar dugu
muntatu. Segida bat ikusten dio-
gu eta ez da bakarrik lau urte gu-
ziz eginen den zerbait». 
Mintzaldien ondotik, pilota

partida desafioak eginen dituzte
gomazko palan, xarean eta esku-
huskan, bai joko berriko ere-
muan, bai ezker paretan. Makea-
ko pilotalekuak bietarako parada
eskaintzen du. Ondotik beste hi-
tzartze bat eginen dute antola-
tzaileek, ikus-entzuleei esplika-
tzeko gertakariaren arrazoia. Bu-
katzeko, denen artean argazki
handi bat atera nahi dute. Alderdi
politiko eta hautetsi batzuei ere
gomita egin diete. 

Euskal selekzioaren aldeko
eguna dute, bihar, Makean 
Euskal selekzioaren aldeko gaurko eta atzoko pilotariak elkartuko dira aldarrikapen eta
besta eguna antolatzeko bMintzaldiak, pilota partidak eta kontzertuak izanen dira

Sandra Poxulu eta Eñaut Etxeberria, urriaren 23an, Miarritzeko Jai Alai aitzineko elkarretaratzean, Munduko Pilota Txapelketaren garaian. FRANCOIS BERLAND

[EAJ-Madril ituna] Ez da
gure borroka. Hau ez da
Euskadiko selekzioaren
alde, baizik eta 
Euskal Herrikoaren alde»
Sandra Poxulu
Pilotaria eta ESAITeko kide ohia

«Kolektiboa behar dugu
berriz muntatu. Segida
bat ikusten diogu; ez da
bakarrik lau urte guziz
eginen den zerbait»
Eñaut Etxeberria
Pilotaria

‘‘
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PARTIDAK ETA KONTZERTUAK

15:30. Pala: Larralde-Iturrino/Etxe-
leku-Hirigarai.
16:30.Esku huska: Ziarrusta-
Ugarte/Saint Paul-Etxeberria.
17:30.Xarea: Borteiru-De Pare-
des/Funosas-Larrondo.
18:30.Esku huska: Erkiaga-Emal-
di/Aurrekoetxea-Odriozola. 
20:00.Kontzertuak: Xutik, Ixta-
klok, Liher eta Dj Üzkülüz.
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Iñaki Etxeleku Baiona

Lanartea, euskararen langile pro-

fesionalen elkarteak Loreak be-

launetan. Kulturaren zazpi

ahots gazte dokumentala aur-

keztu zuen joan den astean, Baio-

nan. Eusko Ikaskuntzaren saria

ere ukan du. Bihar, berriz, Urepe-

lera ekarriko dute. Emanaldia

18:30ean eginen da, Amerikanoe-

nean, eta bi sortzaile jinen dira

mintzatzera. Dantza, antzerkia,

literatura, kantua, musika edota

arte plastikoak ofizio izatea nahi

duten euskal sortzaileen egoera

nekea ezagutaraztea da Lanartea-

ren asmoa. Dokumentalean, ha-

siberriak diren sortzaile gazteen

lekukotasunak bildu dituzte.

Duela bi urte sortu zen Lanartea,

euskaratik eta euskaraz sortzen

duten sortzaileen bizi baldintzen

hobetzeko asmoz. Elkarteko lan-

taldean dira Dani Fano komikila-

ria, Arkaitz Miner musikaria,

Amagoia Gurrutxaga kazetaria eta

Koldo Izagirre idazlea, besteak

beste. Ohorezko bazkide famatu

andana ere hor da lauzkatzeko:

Elixabete Garmendia, Amaia Zu-

biria, Mikel Martinez, Joseba Sa-

rrionandia, Antton Luku, Laura

Mintegi, Mariasun Landa eta beste

sortzaile franko. «Beteranoak di-

ren idazle, itzultzaile, kazetari pro-

fesional batzuek sortu zuten La-

nartea, izan zutelako gazte baten

egoeraren berri, zeinak ezin zuen

bere logelaren errenta ordaindu

ere egin», erran du Gurrutxaga el-

karteko koordintzaileak. Ohartu

ziren egoera sistemikoa dela. 

Lanartea elkartearen «boka-

zioa erabat da sindikatuarena».

Lehen lanetarik bat du herritarrei

sortzaile horiek bizi duten kinka-

ren berri jakinaraztea, Gurrutxa-

gak esplikatu duenez: «Euskaraz

ari diren sortzaileak beste edozein

kultura hegemonikoren aldean

are prekarizatuagoak daude». 

Herritarrez gain, «egoera ho-

rretan eskumen edo ardura edo

aldatzeko gaitasuna duten eragile

guztiak interpelatzea» du helbu-

ru Lanarteak: administrazio pu-

blikoak, kultur saileko eragile eta

elkarteak, «elkarlanak bultzatze-

ko, irakurketak bateratzeko».

Biharko sortzaileak
Zazpi sortzaile gazte elkarrizketa-

tu dituzte Loreak belaunetan fil-

man: Oihana Arana idazle eta ber-

tsolaria, Kattalin Barcena musika-

ria, Ekain Ibarguren pailazo eta

malabarista, Amets Aranguren

musikaria, Iker Maguregi zinema-

gilea, Dom Campistron irudigilea,

eta Maddi Ane Txoperena idazle

eta bertsolaria. Nahiz eta prekari-

tateak adin oroko sortzaileak jo,

hitza gazteei eman diete bihar ego-

era hobea izan dezaten: «Euskal

kultur sistemak etorkizuna izango

badu, sistema hori hobetu egin be-

har dugu; ondo lan egin dezaten

eta bizi izan daitezen gazte horiek

eta etorriko direnak». Eta gazte

horiek filmean deskribatzen dute-

na ikusirik, ez du iduri kinkarik

errazenean direnik. «Maite dute

egiten dutena. Gazte zarenean, be-

harbada, ez zara kezkatzen erreti-

roa nola edukiko duzun». 

Ikusten ez den fenomeno bat

bada: amore ematea. «Inpresioa

da jende asko bidean geratzen

dela; ematen du sistema presta-

tua dela jendeak etsi dezan».

‘Industriatik’ kanpo
Ipar eta Hego Euskal Herriaren

arteko kultur antolaketan arteka-

ko langile edo intermitente esta-

tutuak desberdintasun oharga-

rria sortzen du. Baina ekonomia

sektore gisa eramateko moldean

badira antzekotasunak. Bereziki,

egitura gotorrek eraman kultur

industrian.

«Hego Euskal Herrian badu urte

batzuk hasi zirela kultur industria

aipatzen, eta eraikuntzarekin badu

lotura», erran du Izagirre Lanarte-

ko diruzainak. Gurrutxagak azpie-

gitura handien adibidea aipatu du:

«azpiegitura erraldoiak,

Guggenheimetik hasita.

Kultura ulertzen baitute

gertakariekin eta makro-

arekin lotu politikekin».

Izagirrek dio kantariekin

gertatzen dena «oso gar-

bia» dela, «badirudi-eta

gertakari handi horiek

denak egin dituztela kan-

tari euskaldunak azaldu

ez daitezen. Hauek sekula

egingo ez dituzten bete-

kadak komeni zaizkie,

nazioarteko talde arra-

kastatsuak ekarriz». 

Gurrutxagari damuga-

rri zaio egoera, ahalak badirelako-

an, eta euskal sortzaileen zabaltze-

ko tresnak ere bai. Komunikabide

publiko nagusia lekuko, haren us-

tez: «EITBbadugu, sortu omen ze-

na euskarazko espazio komunika-

tiboa indartzeko eta kohesionatze-

ko, baina musikariak oso kezkatuta

daude geroz eta toki gutxiago dute-

lako; gainera, oso bazterreko ager-

tzen direlako».

Hego Euskal Herrian beste desa-

fio bat dute sortzaileek: egiten du-

ten lanagatik galdegiten dieten

zerga maila ttipitzea edota erreali-

tateari egokitzea, eta fakturazio

sistemak harmonizatzea. 

Euskal sortzaile profesionalak

elkartu nahi lituzke Lanarteak, ba-

koitza bereari buru egiten gelditze-

ko partez. «Prekarizazioak indibi-

dualizazioa eta bakoitzak berea

ahal duen neurrian aurrera atera

beharra ekartzen du». Gurrutxa-

gak gogoko luke multzoan indar-

tsuagoak izatera heltzea: «Susta

dezagun denok hau. Kontzientzia

kolektiboaren erronka hori polita

da».Dokumentala horretarako da.

Euskal

sortzaileak

antolatzeko
Lanartea elkarteak ‘Loreak belaunetan’
dokumentala aurkeztuko du, bihar, Urepelen 
b Ofizioko euskal sortzaileen aldeko elkartea da

Iker Maguregi zinemagilea, Loreak belaunetan dokumentalean. LANARTEA ELKARTEA
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Euskaraz ari diren sortzaileak
beste edozein kultura
hegemonikoren aldean are
prekarizatuagoak daude»
Amagoia Gurrutxaga
Lanartea elkarteko koordinatzailea

«Badirudi gertakari handi
horiek denak egin dituztela
kantari euskaldunak azaldu 
ez daitezen»
Koldo Izagirre
Lanartea elkarteko diruzaina
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Joanes Etxebarria Ürrüstoi

1975. urteaz geroztik euskaltzain
osoa da Jean-Louis Davant
(Ürrüstoi-Larrabile, 1935), euska-
ra batuaren sortze prozesuan par-
te hartu zuen idazle zuberotarra.
Idatzi dituen liburuen zerrenda
luzea da: Zuberoako pastoralak,
idazleak, Euskal Herriaren histo-
ria publiko zabalari esplikatzeko
egin dituenak zenbaitzuk, oler-
kiak... Hamar pastoral idatzi ditu,
horietatik zortzi herritan joka-
tuak izan direnak, baina segur-
tzat jotzen du ez duela besterik
idatziko, «idazlan luzeak» ez di-
tuelako gehiago egin nahi. Aurten
argitaratu du, halere, Allande
Oihenartek 1637an argitaratuta-
ko Notittia Utriusque Vasconiae
lanari oihartzun eginez osatu
duen Baskoniako notiziak saia-
kera.
Arkeologiak historia elikatzen

duenez, nola hartu zenuen Irule-

giko Eskuaren berria?

Anitz berri harrigarria eta ederra
da. Ustekabekoa, egiazki! Iruñea
Veleiakoa izan zen, eta hor duda

handiak badira, polemikak eta...
Oraingoan iduri luke seriosago
dela; Aranzadik [fundazioak] se-
rios fama handia du. Zernahi gi-
saz, esku hori hor da, eta erroma-
tarren aitzinako izkribu zahar ba-
tean izkribaturik. Eta lehen hitz
bat oraino ere bizi dena, zorionari
pentsarazten duena. Iduri luke
baskoi zaharrek izkribatzen ba-
zekitela, iberiar letra batzuekin
eta beren mintzairan.  
Esku horren deskubrimenduak

ilusioa piztu du, euskararen az-

tarna zaharra agertu delako.

Historian, usu, denbora hartzen

da gauzak egiaztatzeko. 

Iduri luke afera seriosa dela, funts
seriosa baduela, probatzen ahal
dena; ez dela dudarik. Jakintsuak
ari dira horren inguruan lanean,
eta nik konfiantza eginen diet.
Beste zer irakaspen ematen du

esku horrek?

Euskal Herrian ere bazirela hiri-
guneak, euskaldunenak. Euskal-
dunak ez zirela baserritar soilak,
eta, inguruko herrialdeetan beza-
la, bazirela zibitateak beren hiri-
buruekin, eta, segur aski, bere bu-

ruzagiekin. Eta, segur ere, ez zire-
la besteak baino gibelago. Euskal-
dunak usu gibeloi gisa ikusten
baitira, eta basa...; horiek usteke-
riak eta astakeriak dira, hor proba
bat haboro bada. Urrunago era-
maten gaitu, beti gauza erromata-
rrek ekarriak baitira; Philippe
Veyrinen liburu bat bada, Les
Basques, biziki interesantea, gerla
denborakoa, erraten duena labo-
rantza erromatarrek ekarria zela.
Aldiz, ogi bihi elibat ediren dira
Bizkaian eta Gipuzkoan, Jesus
Kristo baino 4.000 urtez zaharra-
go direnak. Gauza harrigarriak
ikasten ditugu arkeologiari 
esker, eta lehenago ustekeriak zi-
renak segurtamen bilakatzen dira
orain, baina ustekeria horien
kontrakoak.  
Aranzadi fundazioko ikerlariek,

haatik, aurkikuntza horren berri

gazteleraz eman zuten. 

Erakusten du bide anitz egiteko
badugula. Anitz badugu eginik
azken bulta honetan, baina orai-
no anitz baratzen zaigu egiteko. 
Nola hartzen dituzu euskararen

aldeko kanpainak, Euskaraldian

gauden honetan?

Beharra bada, eta aitzina ari be-
har da, gauza berriak ere asma-
tuz. Arrakasta handia dute ikas-
tolen batasunek urte oroz antola-
tzen dituzten bestek, horiek
atxiki eta azkartu behar dira, eta
besterik asmatu. Baina erakusten
dute euskara ez dela normaliza-
tua, ez duela bere leku osoa orai-
no edirenik, eta aitzina borroka
eta lan egin behar dela, ez da du-
darik. Aitzinatu gara, baina orai-
no aitzinatu behar da, prefosta!
Zure herrian zertan da euskaraz

bizi nahi duenaren egoera?

Ni euskaraz bizi naiz beti, salbu

astean bi aldiz etxetik jaisten nai-
zelarik: egun erdi bat behar dut
jateko edo beste gauzen erosteko
Maulen edo Sohütan; eta katoliko
eta praktikantea naizenez, beste
egun erdi bat Sohütara edo zen-

bait aldiz Maulera. Hor parterik
handiena frantsesez da, malurus-
ki. Mezetan ere, euskara guti da
Zuberoan. 
Garai batez, euskaltzain gisa,

Ipar Euskal Herriko euskarazko

hedabideen aholkulari zinen.

Zer kalitate ikusten duzu euska-

rarazko hedabideetan?

Batetik, aitzinamendua, hiztegi
berriarekin. Bestetik, gure hitz
zahar anitz galtzen da; beharba-
da, orain laborari gutiago delakoz

ere. Laborantzak leku
gutiago duelako oraingo
munduan, laborantzako
hitz anitz galdu dira, bai-
na ez hedabideetan ba-
karrik. Laborantza ere
frantsesez ikasten dute
orain eskoletan; hiztegi
guztia frantsesez ikasi eta
euskarara sartzen dute.
Adibidez, instalatu hitz
itsusi hori; guk plantatu
erraten genuen. Behin
euskaltzale bati plantatu

erran nion, ez zen hain gaztea ere
hura, eta galdetu zidan zer nahi
nuen landatu? «Ez naiz horretaz
ari, instalatzeaz ari naiz!». Lan
anitz egin da hitz berrien asma-
tzeko, baina zahar anitz galdu di-
tugu. Alderantziz ere gertatzen da

«Anitz egin da hitz
berrien asmatzeko,
baina zahar anitz
galdu ditugu»
Jean-Louis Davant b Idazlea eta euskaltzaina

Liburu edo pastoraletan, historia landu du bereziki, olerkiekin
batean. Idazlan luzeak gehiago ez egitea deliberatu du. Uste du
aitzinatu dela euskararen alorrean, baina lan asko dela egiteko.
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Anitzek utzi dute erlijioa
bazter, baina garaian euskara
ona katiximan ikasten zen,
gauza abstraktuen errateko»

«Pastoral idazte anitz bada
orain. Ez dut idazlan luzerik
egin nahi; idazlan ttipiak edo
itzulpenak egiten ditut»

‘‘



atzemanhitzarekin: sesitzen edo

harrapatzen den zerbait delarik

erabili beharko litzateke, eta bes-

te kasuetan, topatu, ediren, aur-

kitu, kausituhitzak badira.

Lerratze horiek, partez, hedabi-

deen eraginez zabaldu dira?

Bai, baina jendeen hutsak heda-

tzen dituzte. Orokorki, irrati eta

horietan, jende haboroxea baino

hobeki mintzatzen dira, eta behar

ere! Baina gauzak berehala heda-

tzen dira, onak eta ez hain onak

ere. Biak ikusi behar dira, ez da

behar beti pleinitu. Xiberoko Bo-

tza irratian, adibidez, gazteak dira

mintzo direnak, baina euskarari

ontsa formatuak direnak, esko-

lan. Haien adinean ez ginen hain

onak, onartu behar da. Anitzek

utzi dute erlijioa bazter, baina ga-

rai hartan euskara ona katiximan

ikasten zen, gauza abstraktuen

errateko eta. Euskara ona kurri

zen. Behin lagun batek pumate-

rra aipatu zuen, eta erretore za-

harrak, Garindaineko Armagna-

Maite Davant zure iloba errejent

gisa agertu zen joan den udan

Simone Veilpastoralean.

Kontent izan naiz, prefosta! On-

tsa joan zaio. Ez nintzen joan ahal

izan, baina konplimendu baizik

ez dut entzun pastoral horren in-

guruan, eta bereziki ontsa joana-

razirik zela.

Zuk baduzu beste pastoralik

idatzirik?

Hamar izkribatu ditut, horietatik

zortzi emanik, eta bat ez da sekula

eman, Aita Lhandez, baztertua

egin zutelako. Beste bat badut,

eman nahi duenak emateko, Zu-

ria Nafarroako erreginaz, Euskal-

tzaindiak agertu berri duena.

Hori hor da, baina gero ez dut bes-

terik izkribatuko. Pastoral idazte

anitz bada orain. Ez dut idazlan

luzerik egin nahi; idazlan ttipiak

edo itzulpenak egiten ditut, histo-

rian edo literaturan aholkuak

ematen ditut... Egun hauetan

doktoregai bat jinen zait literatu-

raz mintzatzeko. 

Transmisioa inportantea zaizu? 

Gazte batek galdatzen didalarik

eta zerbitzua egiten ahal dudala-

rik, egiten dut. Baina, bestela, ez

dut lana xerkatzen...

gue batek erran zion hori ez zela

euskara, euskaraz lur sagarra

dela.

Berriki, Allande Sokarros zena-

rren omenez egin den liburuan

parte hartu duzu. 

Allande tai gabe ari zen; lan anitz

egin du. Hitz zahar anitz arra

biziarazi du; bestela, hitz elibat

galtzen baitira belaunaldi batetik

bestera. Haren mentsa agertuko

da, ez dakit nork hartuko duen

lekukoa. Tai gabe ari zen euska-

raren alde, eta euskaraz. Halako

jendea behar da instituzioak

akuilatzeko, eta lan egiteko ere

bai. 

J.E.
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Historia liburu bat?Ernest

Lavisseren Histoire de France

de la Gaule à nos jours. Euskal

Herriaz holako zerbaiten egin

nahiz, 1970 urtean Le peuple

basque dans l'histoire liburux-

ka agertu nuen. 

Eleberri bat? Txillardegiren

lehena: Leturiaren egunkari ez-

kutua, 1957an agertua.

Pastoral bat? Santa Grazi tra-

jeria, Junes Casenavek idatzia,

1976an antzeztua. 

Batua ala euskalkiak? Biak,

prefosta; bakoitza bere 

tokian eta karguan, elkar abe-

rastuz. 

Korrika 13an. Jean-Louis Davant Korrika 13ren lekukoarekin, 2003an.

Mauletik abiatu zen euskararen aldeko lasterketa, eta Iruñean bukatu.

Euskaltzain gisa eraman zuen lehen kilometroko lekukoa. ADELINE MORESMAU

Learning 
from 
reality

ATE IREKIAK

Unibertsitate 
Graduak

INGENIARITZA
· Goierri-Ordizia OTSAILAK 9
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25                  
· Arrasate OTSAILAK 25
· Galarreta EKO Campus-Hernani
OTSAILAK 25

ENPRESA KUDEAKETA
· Oñati ABENDUAK 17                         
· Bidasoa-Irun ABENDUAK 17  
· Bilbao AS Fabrik ABENDUAK 17

EKINTZAILETZA 
· Bilbao BBF ABENDUAK 14
· Bidasoa-Irun ABENDUAK 15
· Oñati ABENDUAK 17

HEZKUNTZA
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
· Eskoriatza URTARRILAK 14

KOMUNIKAZIOA
· Aretxabaleta URTARRILAK 14 

HUMANITATEAK
· Bilbao AS Fabrik URTARRILAK 14

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
· Donostia ABENDUAK 3                        

www.mondragon.edu/ate-irekiak-graduakEman izena!
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Jakes Abeberri, 2015ean, Enbataren aitzinean, Baionan. ISABELLE MIQUELESTORENA

MARRAZKIRITZIA: ‘ELBARRI UTZIA ETORKIZUNAREN ATEEN AITZINEAN’ IF

R
ELEKETA
Irati Fernandez
Arbelaitz

Han ta hemen

entzunak

azken asteetan

H
itzez ekiteko garaia
da, zu ahobizieta ni
belarriprest. Sentitu,
pentsatu eta ekin!

Euskaraldia ez da euskararen al-
deko atxikimendu kanpaina bat.
Euskararen botila erdi hutsik edo
erdi betea ikusten duzue? Botilak
zuloa du. Euskal hiztun osoen
nukleoa indartu behar da. Hiztun
oso batentzat, euskarak bizitzako
funtzio guziak betetzen ditu: for-
malak, informalak. 
Gaur egun ikastolak hiztun

osoak sortzen ditu? Guk egiten
duguna euskal antzerkia da edo
euskarazko antzerkia? Ukan be-
har genituzkeen galdera batzuk...
Izan haur edo helduen ikasketa

prozesuetan, euskara ikasterako-
an, kultura ere transmititzea be-
harrezkoa da. 
Eta soziolinguistika? Beskoi-

tzeko eta Hiriburuko ikastolak
alarma gorrian dira. Eta kolegio
eta lizeoetako ikasleak azterke-
tak euskarazegitea aldarrika-
tzen. Euskarazko filmik proiek-
tatzen ez duten aretoetan protes-
ta koloretsua egin dugu.
Pantailak euskaraz!Herri honek
bere etorkizuna bere eskuetan
hartu zuen, beharrezkoak zituen
tresnak bere baitarik sortuz. Hu-
rrengo belaunaldiek ere jakinen
dute egiten! 
Elebitasunarena tranpa bat da,

norbanakoa izan daiteke elebi-
dun, baina espazio batean bi hiz-
kuntza direlarik, diglosia egoera
sortzen da. 
Azaroaren hamaikaren harira,

«euskara baizik ez zekiten
haiek» gerlara eta frantses senti-
tzera pusatuak vs pentsatzeko eta
bizitzeko askatasunaren alde 
hilak? (Urruñako auzapezaren
arabera). Irulegiko Eskua, zorio-
neko eskua, magia, ilusioa. Eta
bihar, abenduaren 3a, Euskara-
ren Eguna. Noiz arte beharko du
nazioarteko egun bat gure hiz-
kuntzak?

Politika eta kultur munduko anitz jendek
Jakes Abeberri omendu dute

BAIONA bJakes Abeberri politika eta kultura gizon biarriztar famatua
zendu zen asteartean, 92 urtetan. Enbata mugimenduaren sortzailee-
tan zen militante abertzalea izan zen bizi guzian. «Iparraldeko aber-
tzalegoak asko zor dio», erran du bidaide izan zuen Jean-Louis Davan-
tek. Abertzaleen Batasuneko bozeramale, Enbataaldizkariko buru,
eta, Didier Borotrarekin, Biarritzeko axuant bilakatu zen. Kultura poli-
tika bultzatu zuen. Oldarra dantza eta kantu taldeko lehendakari izan
zen. Koreografia Zentro Nazionala eta Thierry Malandain etorrarazi zi-
tuen Biarritzera. Herriko etxe batek diruztatu lehen euskal haurtzain-
degia, gau eskolaren eta gaztetxearen egoitzak bermatzea lortu zuen. 

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

%



MUSIKA

ITSASUBekatu eta Ixabe.

bGaur, 19:00etan, Indianoenean.

KANBOPauline eta Juliette.

bBihar, 11:00etan, Mediatekaren

aitzinean.

LEHUNTZELauhaizetara eta Bel-

tza Gorria abesbatzak.

b Igandean, 17:00etan, Abadian.

MAULE-LEXTARRE Itziarren se-

meak.

bBihar, 22:00etan, Zinka ostatuan.

MIARRITZEWillis Drummond, Or-

bel eta Lumi.

bGaur, 20:15ean, Atabal aretoan.

ANTZERKIA

UZTARITZEAmaiur. Irudika.

b Igandean, 17:00etan, gaztetxean.

BERTSOLARITZA

BAIONABertso poteoa. Bertsola-

riak: Haira Aizpurua Ibargarai eta

Aitor Servier.

bGaur, 18:30ean, Biltxokotik

hasita.

BAIONAEuskaraldiko aperitifa

eta bazkaria. Bertsolariak: Patxi

Iriart eta Aitor Servier.

bBihar, 12:30ean, 

Biltxokon.

HENDAIAEuskaraldia. Bertso

saioa. Bertsolariak: Miren Artetxe

eta Sustrai Colina. Gai jartzailea:

Aimar Karrika.

bGaur, 19:00etan, 

gaztetxean.

IZTURITZEBertso afaria. Bertso-

lariak: Igor Elortza eta Unai Iturria-

ga.

bBihar, 19:00etan, Artetxea gelan.

DANTZA

SARAZazpiak Bat. 50. urteurrena.

bBihar, 18:00etan, kiroldegian.

HAUR JARDUERA

AZKAINEMusikharia. Papogorri.

b Igandean, 10:30ean, 

Bil Tokin.

HITZALDIAK

BAIONAZer da euskalduna iza-

tea?. Jon Sarasua.

bBihar, 15:30ean, Euskal

Museoan.

IKUS-ENTZUNEZKOAK

UREPELELoreak belaunetan

dokumentalaren aurkezpena. La-

nartea elkartea.

bBihar, 18:30ean,

Amerikanoenian.

Biarritz b Kontzertuak

Willis, Orbel eta Lumi
Atabalen gau bakarrean
Ipar Euskal Herriko hiru talde elkartuko ditu Biarritzeko Atabal kontzertu

gelak, gaur, 20:15ean. Hirurek disko berria aurkeztuko dute. Willis 

Drummondek Hala ere —irudian, taldea—, Orbelek Lur Hezeaeta Lumik

Bezperen Dirdira. Sartzeak, 12 eta 15 euro artean izanen dira; bazkideen-

tzat, 9 euroan. WILLIS DRUMMOND

‘Harri Salda #91’.Gomitak: Adur

Larrea komikigilea, plazaratu berri

duen  eleberri grafikoaz: Lurbintto-

ko Ohoinak; Matiu Bordato, Haz-

parneko FabLabea guneaz; Fer-

nando Jauregi astrofisikaria, zulo

beltzei buruz. Kronikaria: Marko

margolaria.

Bihar:

11:05. Euskara, hedabideetatik 

karrikara, Baionako merkatutik 

zuzenean. 

Etzi:

10:00.Kantu eskaintzak.  

18:00.Haus of Beats. 

19:00.Adi.
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Iñaki Etxeleku Baiona

Baionako Balichon auzoko MVC,
edo Hiritar Biziko Etxeko anima-
tzaile egon da urteetan Jean-Clau-
de Darrigol (Baiona, 1961). Duela
urte bat erretretara joan zen, bai-
na bertan ezagutu zuen Baionako
Euskadi-Senegal elkarteko kide
egin zen aspaldian. Badu 30 urte
medikuntzako elkarlan misioak
daramatzala Senegalgo Euskadi-
Dakar elkarte lagunarekin. Joan
den irailean, artatze misio baten
karietara, Darrigolek elkarteko
mediku eta erizainak segitu zi-
tuen Senegalera. Argazkiak atera
ditu misio denboran, eta oraino
ikusgai dira Balichongo MVC
etxean, asteazkena arte.
Noiz sartu zinen Euskadi-Sene-

gal elkartean?

Badu hamar bat urte elkartea eza-
gutzen dudala, MVC etxe honetan
nazioarteko elkartasun elkarte
kolektibo bat koordinatzen nue-
lako. Elkartasunen festibalaren
karietara elkartzen ziren, ordu-
koz. Ene lana zen ikustea jendea
nola sentsibiliza genezakeen na-
zioarteko elkartasunari. Nazioar-
teko elkartasuna doi bat hertsa-
tzailea zitzaigun, eta, garapena-
ren ideiarekin, hemengo eta
hango errealitateei begira bidera-
tu genituen jardunak. Ipar eta
Hego arteko harremanei buruz
Euskal Herrian zer konta dezake-
gu? Mundializazioan gara, eta he-
men gertatzen denak eragina du
han; halaber, han gertatzen de-
nak hemen. 
Araberan pentsatzen dituzue

Euskadi-Senegalek burutu mi-

sioak?

Elkartasun misioak dira; ez dugu
maite humanitario deitzea, gu-
tiesgarria baita. 
Iraileko azken misioan parte

hartu duzu. Zergatik?

Elkarteko azken biltzar nagusian
ohartu nintzen bere lanak ikus-
garritasun falta zuela. Argazki
egiten ibiltzen naiz. Gero, kasu, ez
naiz argazkilaria, zalea baizik. Ar-
gazki erreportajeak bezala egiten
ditut. Bi urteko pandemiaren on-
dotik, Euskadi-Senegal berriz
itzuli da Afrikara eta haiekin joan
naiz. Casamance [Senegal] es-
kualdeko Koussy herrian errezi-
bitu gaituzte. Aziz Diallo, Baiona-
ko mediku senegaldarrak elkar-
tea sortu zuelarik, ber denboran
Dakar hirian sortu zuen Euskadi-
Dakar elkartea, bertako kideekin.
Hori dut maite elkarte horrekin:
egiten dugun misio oro elkarlan
hertsian egiten dugu hangoekin. 

Misio guzia eskuz esku egiten

duzue?

Lanpostu guzietan bikoteka ari
gara. Artatzeentzat, hemengo
mediku batek hango batekin lan
egiten du; erizainek, berdin. El-
karlanarentzat funtsezkoa da, eta
laguntzen du ere hizkuntza itzul-
penentzat, senegaldar guztiek ez
baitute frantsesa mintzo, ez eta
wolofera ere. 
Zer lan mota eraman duzue mi-

sio horretan?

Artatzeak egin ditugu. Bada osa-
sun etxe bat, eta han egiten dira;
ez goaz herriko plaza erdira,
hola. Senegalgo osasun zerbi-
tzuaren baimenarekin ari gara.
Ez da beti erraz; Frantziaren

kolonia ohia da, eta Frantziatik
denik eta okerrena atxiki dute:
zatiketa administratiboa eta
astuntasun administratiboak.

Beti, osasun etxe horretan bada
artatzaile arduradun bat, eta
Euskadi-Senegal datorrenean
berria zabaldua da. 

Erran duzuenez, anitz herritar

azaldu zitzaizkizuen osasun

etxeraino?

Senegaldar anitzek oraino tradi-
ziozko medikuntza era-
biltzen dute: landareak,
marabuak. Sendatzeko
nahikoak ez direlarik,
osasun etxera joaten
dira, azken puntan. Ba-
tzuetan, etxe horiek ba-
liabideak eskas dituzte.
Afrikako herri tropikal
bateko osagarri arazoak
badituzte, bero handie-

giei lotuak, besteak beste: hiper-
tentsioa, bista arazoak. Nihaur,
ospitalera eraman behar izan
naute gastroenteritis batek eta

deshidratazioak jorik, eta biz-
pahiru aldiz alditxarturik.
Hilaurtze eta erditzerakoan

amen heriotza hein handia

bada, oraino, diozuenez.

Arrunt. Eta, nahiz eta herrialde
laikoa izan, emakumeen genita-
len mutilazioa egiten da oraino,
ezkontza bortxatuak bezala. 14
urtetan neskak ezkonduak dira,
eta 15 urtetan lehen haurra badu-
te. Malnutrizio anitz bada. Borti-
tza da. 
Misioaren berri jakinarazteko

argazkiak non hartzen zeni-

tuen?

Argazkiez ez ezik, logistikaz ar-
duratzen nintzen aterpetuak gi-
nen etxean; goizeko askariak eta
horrelakoak. Etxeko lanak egin
eta osasun etxera joaten nintzen
argazki egiteko. Bizigune genuen
aterpetxean ere argazki andana
egin dut, herriko emazteak hor
baitziren eguerdi eta arratsetako
apairuen prestatzeko; garbiketa
lanetarako. Argazkiak atera diz-
kiet. Casamance laborantza es-
kualdea da, biziki landaretsua.
Senegalgo bihitegia da. Argazkie-
tan ageri da. Bizkitartean, oilas-
koak hazten dituzten herriko
emazteak behartuak dira Daka-
rreraino joatera, arto bihiaren
erosteko. 
Hain zuzen, Euskadi-Senegale-

kin lagundu nahi dituzue bere-

gainak izateko duten egitasmo-

an?

Herriko emazteek lur zati baten
erosteko xedea dute arto eta gai-
nerako bihien ekoizteko. Hola oi-
lasko gehiago hazten ahalko di-
tuzte, beregainak izanez. Koussy
hiriak Baionako Herriko Etxeari
laguntza eskatu dio egitasmo ho-
rrentzat. Europako diru laguntza
batzuetarako deialdi bat bada na-
zioarteko elkarlanari loturik,
Frantziako Kanpo Harremaneta-
rako Ministerioaren bidez egiten
dena. Laguntza horiek tokiko
erakundeei zuzentzen zaizkie-
nez, gure helburua da Baionako
Herriko Etxea mugiaraztea la-
guntzen eskuratzeko hautagaitza
ezar dezan, horri esker emazteek
lurra erosi, zerradurak egin, ha-
ziak erosi eta erein ditzaten. 
Hango jendeak ere diruz parte

hartu du osasun etxeko artatze-

en medioz?

Bai. Kontsultetan, erremedioak
saltzen genituen. Jendeak paga-
tzen zituen, araberan jarri prezio-
an. Diru hori Euskadi-Senegal el-
karteak banku kontu batean isuri
du, emazteen ekoizpen egitasmo-
aren alde joan dadin. 

«Misio oro elkarlan
hertsian egiten dugu
Senegalgoekin»

Jean-Claude Darrigol b Euskadi-Senegal elkarteko kidea

Bi urteko pandemiaren ondotik, Baionako Euskadi-Senegal elkarteko
mediku eta erizainek misio berria egin zuten irailean Senegalgo
ofiziokideekin. Darrigolek bertan hartu argazkiak ikusgai dira Baionan.

I.E.

IPAR EUSKAL

HERRIKOHITZA

OSTIRALA, 2022ko abenduaren 2a 

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

«Lanpostu guzietan bikoteka
ari gara. Artatzeetan, hemengo
mediku batek hango batekin
lan egiten du; erizainek ere bai»

«Herriko emazteek lur zati
baten erosteko xedea dute
arto bihien ekoizteko.
Beregainak izateko»


