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tuak, haur kantak, merkatuko
oihuak grabatu zituzten». Kantu
anitz ere bai, izan bakarka, izan
koruan. Kantuen musikak eta
melodiak interes berezia zuten
musikologian. «Aski berria da,
zeren eta 1900. urteko Erakusketa
Unibertsalean, adibidez, hizkun-
tzak zituzten erakutsi nahi. Ho-
riek dira lehenak izan [Marcel-
Dubois eta Pichonnet-Andral be-
zalakoak] kantuak grabatzen, eta
musika aztertzen». 
Ordukoz, gainera, metodoan

funtsezkoa zitzaien kantaria bere
herrian eta testuinguruan graba-
tzea. Marcel-Duboisek argiki
erran zuen Baionako laguntzaile-
ei igorri gutunetan, Hirigoienek
azpimarratu duenez. «Kasu egin

behar dugu» erraten zuen ikerla-
riak; «hartzen baduzu Alozeko
kantari bat eta Baionara ekartzen,
ez du berdin kantatuko. Guretzat,
testuingurua inportantea da». 

Pedagogia materiala xede
Hirigoienek dio anitz badela mia-
tzeko soinu horietan. «Hiru kan-
tu baizik ez nituen aztertu tesira-
ko. Erran nahi du badela alimale-
ko lana egiteko, bai hizkuntzaren
aldetik, bai musika aldetik». 
Ez da horretan gelditzekoa,

funtsean, Hirigoien. Giltzaera el-
kartea sortu dute Makean, eta xe-
dea da pedagogia materiala sor-
tzea euskal kantuak eta musika
transmititzeko, «musika hezike-
ta ikasteko euskaraz eta euskal

errepertoriotik abiatuz». Ikaste-
ko metodoak, kultur fitxak, bide-
oak, soinu grabaketak, denetarik
izanen da irakasleen eskuetarat
ekarria. Hirigoienek dio Baionako
kontserbatorioko ere baliagarri
izanen dela, euskal saila garatze-
ko. «Kontserbatorioan euskal

Bigarren Mundu Gerlaren ondoko
grabaketa batzuk, entzungai sarean
Frantziako bi ikerlarik 1947an eta 1958an egin euskal kantu, bertso eta soinu grabaketak
Interneten entzungai jarri dituzte berriki b Artxibo horiek gehienak aztertzekoak dira oraino

«Bertsoarekin egin dena
kantuarekin egitea
litzateke egiazko lana:
dokumentazioa,
ikerketa, transmisioa»
Marie Hirigoien Bidart
Musikologoa

musika sartzeko behar dugu ma-
terial bat egina presta, euskaldu-
na ez den irakasle batek ere mate-
rial hori ukan dezan euskal kultu-
ra ezagutarazteko». 
Bertsoentzat gauza bera da.

Xenpelar zentroak (Villabona, Gi-
puzkoa), konparazione, Doniba-
ne Garaziko 1947ko saioa eta, be-
reziki, 1958ko Parisko finala ez zi-
tuen eskuratuak oraino. Parisko

finalean ondoko bertsola-
riek kantatu zuten: Exahun
Iruri, Uztapide, Basarri, Ma-
ttin eta Xalbador. Antola-
tzailea Teodoro Hernando-
rena izan zen. Hirigoienek
Bertsozale Elkarteko iker-
keta zentroari utzi dizkio
grabaketa horiek, azter di-
tzaten. 

Euskal artxiboak bildu
1900etik orain arteko eus-
karazko grabaketa guziak
leku berean bildurik eta he-

rritarrentzat en-
tzungai ikusi nahi
lituzke Hirigoie-
nek egun batez. Te-
sia egin zuelarik,
sekulako gordetze
eta digitalizazio lana
egin zuen grabaketa
zaharrekin —Ximun
Haranenak, tartean—.
Zaharrenak orain 
entzungai dira Inter-
neten, eta denak digi-
talizatuak dira, engoi-
tik. Batzuk oraino ez
dira herritarren bela-
rrietara heltzeko gisan
emanak —hala nola, Sü
Aziakoak—.
«Ximun Haranek, hil

aitzin, Jean-Mixel Bedaxa-
garri erran zion behar zela
euskal kantuaren eskola
bat sortu». Xede hori gogo-
an du Hirigoienek. Eskola ez
da sortua, baina euskarazko

soinu artxibo guziak bildurik
lituzkeen biltegi emankor bat du
amets. «Zentro bat, non dena
entzungai den; eta bigarren urra-
tsa, ikerketa bultzatzea litzate-
ke». Bertsozale Elkartearen Xen-
pelar zentroa eta Mintzola
ikerketa alorra eredu zaizkio.
«Bertsozale Elkarteak bertsoare-
kin egin duena kantuarekin egi-
tea litzateke egiazko lana: doku-
mentazio zentroa, ikerketa,
transmisioa anitz lekutan, lehia-
ketak edo bertso afarien gisakoak
biziarazteko eta dokumentazio
zentroa elikatzeko; gero ikertze-
ko. Gurpil zuhur hori sortu behar
dugu euskal kantuan». Euskal
Herri osokoa egin daitekeela uste
du, eta oraindanik. «Orain da
garaia abiadura azkartzeko». 

Iñaki Etxeleku Baiona

Frantziako bi ikerlarik,
Claudie Marcel-Dubois eta
Marie Marguerite Pichon-
net-Andralek, 1947an Euskal
Herrian egin soinu grabaketa
guziak entzungai dira Inter-
neten (Didomena.ehess.fr/).
Baita 1958an Parisen grabatu
zuten bertso finala ere. Euska-
razko soinu artxibo joria da,
denen eskura jarria, baina ka-
sik osoki ikertu eta aztertzekoa
da. Marie Hirigoien Bidart mu-
sikologo mugertarrak jadaneko
aztertu zituen grabaketa horie-
tako kantuak, tesirako. 
Hirigoien Baionako musika

kontserbatorioko herri musika
eta kantu saileko arduraduna da
gaur egun, eta Marcel-Dubois eta
Pichonnet-Andral ikerlarien gra-
baketen berri badu tesi garaitik.
Bi ikerlari horiek Parisko Herri
Arte eta Ohituren Museoaren
kontuko etorri ziren Ipar Euskal
Herrira 1947ko irailean, lehenik.
Donibane Garazin, Angelun,
Arrangoitzen, Baionan, Saran,
Garindainen eta Aloze-Ziboze-
Onizegainen ibili ziren jende
grabatzen. Euskal kantuak, 
xaxariak, haur kantuak, isto-
rioak grabatu zituzten. Bertso
lehiaketa bat ere bai: Donibane
Garaziko Garatenea trinkete-
an, 1947ko irailaren 8an.
Hauek ziren kantuz aritu ziren
bertsolariak: Felix Iriarte, Ma-
ttin Treku, Pierre Bordazarre
Etxahun Iruri, Ximun Ibarra Zu-
bikoa, Errexil, Meltxor, P. Hiriart
et A. Larramendi. Beste izen eza-
gun franko agertzen dira graba-
tuen artean: Sauveur Haranburu,
Jean Bergara, Telesforo Monzon,
Joxe Migel Barandiaran (haize
tresna eta eltzagorra), Arnaud La-
txaga (txirula) eta Jules Moulier
Otxobi. Guti bada guti, emazte
batzuk ere grabatu zituzten:
Maye Iribarri, Anita Bourdette,
Marie-Louise Gavel, Madeleine
Barkos eta Jeanne Etxeberri. 
Soinu mota orotarik grabatu

zuten. Marie Hirigoienek dio or-
duko etnomusikologiaren joera
ageri dela: «Ikusten da etnomusi-
kologiaren lehen urratsak direla.
Irrintzinak, pilotan kantatu pun-

1947ko irailaren 8ko, Donibane Garazi

Garateneko bertso saioko irudiak.

C. MARCEL-DUBOIS, COLLECTION 1947.56, MUCEM
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Iñaki Etxeleku Baiona

Kutsaduraren Prebentziorako
Idazkaritza Iraunkorrak (KuPIIn)
2012an eskatu zion ARS eskual-
deko osasun erakundeari Baiona-
ko portu inguruko kutsadura
ikerketa bat. Duela bi urte aur-
keztekoak zituzten emaitzak,
baina suprefeta aldatze eta 
COVID-19aren pandemia istorio,
gibelatu dute urte haste honetara
arte. 150 urte ditu portuak eta le-
hengo hamarkadetarik egon den
kutsadura herexak atzeman di-
tuzte, baina, ARSk dioenez, deus
lanjerosik ez inguruko bizilagu-
nentzat: «Emaitzek ez dute
arranguratzeko egoerarik era-
kusten. Haatik, gogoeta sakon bat
eskatzen dute araberako kudea-
keta neurriak proposatzeko».
KuPIIk Frantziako Estatua, De-

partamendua, eskualdea eta Eus-
kal Elkargoa erakundeak, por-
tuak hunki Angelu, Baiona, Boka-
le eta Tarnose (Landak, Okzitania)
hiriak, inguruko biztanle ordez-
kariak, ingurumen elkarteak eta
portuko industria enpresak bil-
tzen ditu. Elkarte bat da, eta azken
bi urteetan, Laurence Hardouin
Baionako hautetsia da lehenda-
karia. «KuPIIk ez du deuseren
erabakitzeko gaitasunik. Denak
mahai inguruan ezartzen ditu,
bakoitzak bere sentimendu, kexu
edo ikusmoldeak eman ditzan»,
erran du.

150 urteko hondarrak
Ikerketan atzeman diren ekai ku-
tsatzaileak ez dira gaur egungo
portuko industria jardunetarik
heldu, ARSk azpimarratu duenez.
Baionako hiria geroztik da hedatu
eremu horietara, Hardouinek
oroitarazi duenez: «Duela 150 
urte portua hor plantan eman ze-
larik, nehor ez zen bizi gune ho-
rretan; ez zen etxerik. Urteekin,
hiriko bizitegiak hedatu eta hur-
bildu dira». Bi eremu zehatz hau-
tatu dituzte ikerketarako: Aturri
etorbide ingurua Angelun, eta Bo-
kale eta Tarnose arteko junta.
Atzeman ekai kutsatzaile na-

gusiak zerrendatu ditu haute-
tsiak: «Lur gune batzuetan atze-
man dira plomua, artsenikoa,
manganesoa». ARSk dioenez,

«Aturri itsasadar horretako biz-
tanleen osasunarentzat arrisku
guti» bada. Gune zehatz batzue-
tan kausitu dituzte hein doi bat
goragoak. «Batzuetan, baratze
berean, lur zati batean bada ku-
tsadura bat, eta beste zatian, ez»,
zehaztu du Hardouinek.
Osagarriarentzat arriskurik ez

dela dio ARSk; bizkitartean, leku-
ka, gomendatzen du baratzean
ibili ondoan eskuen garbitzea,
etxerat sartzean zapatak kendu
edo karrakatzea, baratzeko ba-
razkiak urean ontsa garbitzea, eta
kasu egitea haurrek ez dezaten
lurrik ahoratu. «Zentzuona dela
esplikatu digu ARSk». Atzeman
dituztenez plomu, artseniko edo
manganeso herexak, behartuak
dira gomendio horien ematera,
Hardouinen arabera, baina ez
dira hein kaltegarrian osasun
agentziaren erranetan. «Lasaitu
ninduen», dio hautetsiak; «bes-
tela, katastrofea izanen zen». 
Aurkitu plomu eta artsenikoak

ez dira garai hauetakoak, osasun

agentziak dioenez. «ARSk dio ez
direla gaur egungo portuko in-
dustrien jarduerari lotu kutsadu-
rak, baizik eta historikoak». Due-
la mende bat ez zen neurririk ekai
kutsatzaile horiei buruz. Ekai ku-
tsatzaileak han-hemenka atze-
matea, ARSk esplikatu du denbo-
ran, eremu horietan etxe egiteko
jendea lur xerka joan zela portu
ingurura. 
Ikerketaren emaitzak ukan eta

ARS erakundeak gutuna bidali
zien ikertu bi eremuetako biztan-

leei. Eremuko mediku orokorrei
ere erran diete eta kutsadurak
atzeman diren guneko biztanleei
proposatu zaie mediku baten
ikustera joatea —hamabost etxe-
tarik seik onartu dute—. 
Era berean, ARSk eremuko he-

rriko etxeen eskuetan utzi ditu
kutsadura datuak. «Komenigarri
litzateke delako hiriek datu ho-
rien historikoa atxik dezaten hiri-
gintza dokumentuetan» oharra
gehitu du, etxe egiteko baimenak
ematen dituztenean, balizko etxe
egileek jakin dezaten.

Biztanleentzat trabak
Azterketaren karietara, guneko
aire kalitatearen neurketak egin
dituzte. ARSren txostenak dio
«airearen kutsadura erlatiboa»
neurtu dutela, «hirigune batean
ohizkoa» dena.
Ura ere neurtu dute, baina ez

du deus eman. Ingurumen elkar-
teek aspaldian eskatzen dituzte
ibaietako uren azterketa kimiko-
ak, ibai hegietako industria jar-

dueren kalteak neurtzeko. Ez da
halakorik izan aldi honetan ere.
«Oraingoz, ez, baina ez du erran
nahi ez dela eginen geroan. Ku-
PIIn erregularki aipatzen dugun
gaia da», aitortu du Hardouinek. 
Beste betekizun bat badu Ku-

PIIk: inguruko biztanleen kexuak
hartzea portutik azantza edota
usain txar azkarrak hautematen
badituzte. Hardouinek dio, hala-
koetan, portuko industriengana
joaten direla gertatu denaren be-
rri jakiteko: «Industria enpresek
erantzuten dute. Harrabotsa izan
bada, erranen digute: ‘Bai, egun
horretan burdin meta handia
bota dugu goratik; beraz, azantza
egin du’. Edo, usain txar bat bal-
din bada, erranen digute egun
horretan, berdin, erresalbu bat
hustu eta karrakatu zutela eta
usainak jalgi zirela». 
Baionako hautetsiak salatu du

halako kexak, maiz, Angeluko
itsasbazterreko biztanle mota ba-
tengandik heldu direla, nagusiki:
«Biztanleria aldatu da. Beste
nonbaitetik jin jende batzuek An-
gelun 3 edo 4 milioi eurotan erosi
dutelako etxe bat, uste dute bizi
ingurumen perfektu bat zor zaie-
la. Ezen, bitxi bada bitxi, Bokale-
ko eta Tarnoseko bizilagunak ez
dira pleini».

ARSk dio Baionako portu aldeko
kutsadurak ez direla lanjerosak
Eskualdeko osasun erakundearen ikerketa batek guneka plomua, artsenikoa eta
manganesoa aurkitu ditu b Kutsadura «historiko» horiek arriskugabeak direla erran du

Baionako portuko irudi bat, 2020ko martxoan. GUILLAUME FAUVEAU

«ARSk dio ez direla 
gaur egungo portuko
industrien jarduerari
lotu kutsadurak, baizik
eta historikoak»
Laurence Hardouin
Baionako hautetsia
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Kultur politika

Joanes Etxebarria 

E
uskal Elkargoaren
kultur politikara-
ko proiektua ez da
oraino jendaurre-
an agertu, haute-
tsiei otsailaren

4an aurkeztuko dietelako, baina
joan den abenduaren 15ean kriti-
katua izan zen Taula federazioak
argitaratu gutun ireki batean.
Ipar Euskal Herriko hogei antzer-
ki eta dantza konpainia biltzen di-
tuen federazioak ukana zuen po-
litika proiektuaren ardatz nagu-
sien berri. Elkargoak konpainia
anitz «sostengatu» dituela eta
2023. urtean ere hala egiten duela
onartu, baina geroan «gibel egi-
te» bat aurreikusten dute.
Taulako kideek ez dute pren-

tsaren galderei ihardetsi nahi ar-
tikulu batean, haien hitzari oihar-
tzun desegokia eman zitzaielako-
an. Gutun irekian idatzi zutenez,
aldiz, sentitzen duten arriskua sa-
latzen dute: «Sorkuntza eta espa-
zio publikoan eta ikus-entzule
guztientzat hedapena ez baldin
bada gehiago Euskal Elkargoaren
lehentasuna, gure lurraldeko
konpainia anitz ahulduak izanen
dira». Hameka fabrika gelditu
izanaz ere damu da federazioa,
preseski sorkuntza eta hedapene-
rako tresna bat zelako. Elkargoa-
ren proiektu berriak «honda-
mendi kultural baten mentura»
dakarrela ere idatzi zuten.

EKE, kultur proiektuan
Kultur politikarako Euskal Elkar-
goak prestatu proiektua, aldiz,

profesionalen arloa baino zabala-
goa izanen da. Profesionalentza-
ko laguntzak mantenduko direla
ziurtatu du Antton Kurutxarri 
Elkargoko Kultura sailburuak,
eta haien laguntzea Elkargoak
hartuko duela bere gain. Amateu-
rren laguntzeko ardura, berriz,
eta kultur herrikoiaren saila la-
guntzea orokorki, Euskal Kultur
Erakundeak (EKE) hartuko luke.
Azken bi urteetan EKEko zu-

zendari Johañe Etxebestek aldi
hori Elkargoko zerbitzuekin ins-
tituzioen «osagarritasuna lan-
tzen» pasatu du. Haren ustez,
EKEk gauzak abiarazteko behar
den «malgutasuna» badu, eta El-
kargoak, ahal handiagoak: «Guk
gauzak zale plantan ezartzen ahal
ditugu eragileekin, ez baitugu ha-
lako burokraziarik, eta, plantan
direlarik, Elkargoa ahalekin hel-
du bada, haboro ekartzen ahal
du». Osagarritasuna horretan
ikusten duela zehaztu du.
EKEren eta Euskal Elkargoaren

proiektu berrien xehetasunak
ondoko asteetan ezagutaraziko
badituzte ere, rol banaketaren ar-
datz nagusiak markatuak dira,
Etxebesten arabera: «Profesiona-
len sorkuntza osoki utzi dugu,
Euskal Elkargoak hartu baitu, eta
gu haboro dedikatuko gara ama-
teurren mundurat, kultura herri-
koira, artista amateurrak lagun-
tzera literaturan eta beste...». 
Hedapenerako laguntzarekin se-
gituko dute geroan ere; Ibilki pro-
gramarekin, adibidez. «Herrie-
tan euskal kultura hedatzeko
programa da Ibilki, eta jarraikiko
dugu. Hego Euskal Herrian ere

sare bat badugu hedapenerako»,
gehitu du zuzendariak.
Euskarazko kulturari buruz,

Etxebestek aldaketa bat iragarri
du: laguntza deialdietan, orain ar-
te, euskarazko proiektuak aur-
keztea ez zen argiki markatua zen
irizpide bat, «nahiz proiektu guti
zen euskaraz egiten ez zirene-
tan», eta ondoko urteetarako
plangintzan, berriz, «euskararen
irizpidea ezarri eta baloratzeko
xedea izanen da proiektu berria-
rekin».

Garapen Kontseilua, lanera
Garapen Kontseilua, historikoki,
politika proiektuen pentsatzeko
eta idazteko hautetsien bidelagu-
na izan da. Euskal Elkargoa sortu
zenetik, aldiz, elkartearen rola
«sozietate zibilean oinarriturik»
den iritzi bat ematea da, proiektu
politikoa egin aitzin eta ondotik.
Kulturarentzat ez dute egin, tes-
tuinguruak lanketa zaildu duela-
ko, Paxkal Indo Garapen Kontsei-
luko presidenteak esplikatu due-
nez: «Azken urteetan, kulturak
bizi izan du koiuntura krisi ikara-
garria COVID-19agatik; ez zen
momenturik egokiena kultur
mundua biltzeko, eta bereziki

profesionalak, pixka bat proiek-
tatzeko zer izaten ahal den bihar-
ko kultura Ipar Euskal Herrian».
Gainera, EKEk eta Departamen-
duak ere gogoeta hori hasia zute-

nez, nahiago izan dute «goaitatu,
bertzeek egin dezaten lan hori»,
ikusteko kontseilua bera nola 
kokatu.
Asteartean bildu zen Garapen

Kontseiluaren kultura batzordea,
eta lanean hastea deliberatu zu-
ten, kontuan hartuz kulturan ildo
politikoak markatzen dituzten
instituzioak: EKE, Euskal Elkar-
goa, Departamendua, Akitania
eta Frantziako Gobernua. Kultur
politika bat duten hiri handi eta
herri ertainak ere multzoan sartu
dituzte. Lan horren proiekzioa,
Indok iragarri duenez, epe luze-
koa izanen da: «Erabaki dugu
gaur hastea lan hori, eta hemen-
dik zenbait urtera hautetsiek
ukanen dute dokumentu berri
bat kontuan hartuko dituena gi-
zarte zibilak dituen frustrazio eta
esperantza guztiak».
Denen artean erabakitzekoa

badute ere, Garapen Kontseiluko

presidenteari iduri zaio ez dutela

iritzirik emanen Elkargoak aur-

keztuko duen kultur proiektuaz.

«Azken finean, badakigu zein

konplikatua den, gaur egun, poli-

tika bat idatzi eta gauzatzea». El-

kargoaren lan ildoetarik batean 

—hain zuzen, lurraldearen «pare-

Heldu den otsailaren 4an Euskal
Elkargoan kultur politikaren proiektua
bozkatuko dute. Proiektuak, eragileen
rolak definituz, Euskal Kultur
Erakundearena argituko du. Garapen
Kontseilua, berriz, ondoko urteetako
proiekzioa lantzen hasiko da oraidanik.

Kultur
politikaren
eraikuntzan

Joaldun bat Ortzaizeko

kabalkadan, irailaren 18an.

PATXI BELTZAIZ

«Profesionalen
sorkuntza osoki utzi
dugu, eta gu haboro
dedikatuko gara
amateurren mundurat»
Johañe Etxebest
Euskal Kultur Erakundeko zuzendaria

«Entseatzen gara gure
burua geroan kokatzen
eta ondoko urratsari
ematen premia eta lan
denbora»
Paxkal Indo
Garapen Kontseiluko presidentea
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J.E. 

Kultur proiektua aurkeztu aitzin
jadanik, hogei konpainia profesio-
nal —bereziki, antzerki eta dantza
taldeak— biltzen dituen Taula fe-
derazioak gutun ireki bat plazara-
tu zuen, abenduan, kexu agertuz.
Antton Kurutxarri (Baigorri, 1978)
Euskal Elkargoko lehendakarior-
de, Hizkuntza Politika eta Kultura
sailburuak, otsailaren 4ko biltza-
rrean aurkeztuko die plana beste
hautetsiei, bozkatzea proposatuz.
Zehaztasunetan sobera sartu gabe,
ardatz nagusiak aurkeztu ditu.
Taula federazioak kultur proiek-

tua kritikatu zuen abenduan.

Nik, hautetsi gisa, hori bizitzen dut
presio kolpe bat balitz bezala;
ematen didate presio pixka bat, eni
edo Elkargoari, ez baitira kontent
edo satisfos gauza batzuekin. Eza-
gutzen zituzten norabide handiak,
ez azken-azken dokumentua, ez
baitzen oraino aurkeztua, baina
bazekiten norat ari ginen. Parte
hartu zuten hiru tailerretan, uda-
berrian egin genituenak, eta Taula
federazioa lehenago errezibitu ge-
nuen, zer kezka zituzten adierazi
baitzuten eta ezagutu nahi baike-
nituen. Elkargoko kultur zerbi-
tzuak biziki ontsa ezagutzen di-
tuzte Taula federazioko konpai-
niek; horrek erran nahi du harre-
mana eta elkarrizketa beti izan 
dela gure artean. Horregatik,
prentsan agertzea hola, presio kol-
pe gisa hartzen dut. 
Orientabide nagusiak ezagutzen

bazituzten, erran nahi du arra-

zoiak badituztela konpainien fi-

nantzabideaz eta lanen hedape-

naz kezkatuta izateko?

Horretan ez dut sobera prezatzen,
baitakite hori ez dela egia. Aipatzea
«desastre kultural» bat, eta ez de-
la gehiago diru laguntzarik iza-
nen... Horretan da ez-zuzena erra-
na izan dena. Arrangura bazuten —
bereziki, antzerki eta dantza kon-
painiek—, ikuskizun biziaren sor-
kuntza eta banaketa segurtatzen
zituen Hameka fabrika gelditu de-

lako. Hori gelditu da, baina erran
dugu Hamekaren bidez erdiesten
zituzten diru laguntza guztiak
baieztatzen genituela. Konpainie-
kin —eta, bereziki, Le Petit Theatre
de Pain konpainiarekin—, lanean
ari gara atzemateko funtzio hori
beteko lukeen eragile bat, baina
Elkargoak ez du funtzio hori bete-
ko. Hameka desagertu zen 2022ko
urtarrilaren 1ean, eta 2022 urte

osoan ukan dute erraten genuena-
ren froga, zeren eta sorkuntzarako
diru laguntza guztiak eman ditu-
gu, eta aurten berdin-berdin egi-
nen dugu. Gure proiektuan, pro-
gramazioa ez da instituzio baten
eginmoldeetan. 
Proiektuaren prestatzeko, profe-

sionalengana jo duzue. Amatu-

rrengana ere bai?

Euskal Kultur Erakundeak [EKE]
egina du lan hori, bilduz amateu-
rrekin eta kultura herrikoiaren
eragileekin. Egin duguna da EKE-
rekin lana indartzea. Gure proiek-
tuan esplikatuko dugu, bestalde,
eta guhaurrek kultura herrikoia-
rekin ditugun xedeak ere bai. Bai-
na Euskararen Erakunde Publiko-
arekin [EEP] bezala, konpeten-

tziak banatzen ditugu EKErekin:
bere proiektu orokorra idatzi du,
eta konpetentzia banaketa egiten
ari gara. Erran nahi du EKEk kon-
painia profesionalak diruz lagun-
tzen bazituen, orain aise gutiago
eginen duela, diru gehiago emate-
ko kultura herrikoiaren taldeei
edo; eta guk hartuko ditugu gehia-
go gure gain konpainia profesio-
nalak.

Euskarazko sorkuntza

sostengatzea noren es-

ku izanen da? 

Ez gara hizkuntzatik
urruntzen; gure kultur
proiektuaren laugarren

ardatza da. Ez da ardatz bat bestee-
tatik kanpo, ez da besteen gaine-
tik, baina nahi izan dugu idatzi argi
izan dadin euskara eta gaskoia
transbertsalak direla eta diru la-
guntza bereziekin tratatuko ditu-
gula; mako handien artean, zeren
eta badakit politikoki beldurgarria
izan daitekeela, eta diskriminazio
positiboa egin nahi genuke euska-
raz ari diren eragileekin. Egia da

antzerkian euskaraz ari direnak ez
direla hainbeste, baina eragile pro-
fesionaletan bada denetarik. Arte
bisualetan ari direnak edo musi-
kariak, horiek guztiak nahi geni-
tuzke lagundu. 
EKErekin egin bezala, EEPrekin

ere koordinazio bat bada euska-

razko sorkuntza sostengatzeko? 

Ez baitezpada, baina hor ere egin
zen banaketa: euskara hizkuntza-
ren garapenerako argi delarik, EE-
Pren esku da, eta euskara kulturari
lotua delarik, EKEren esku. Gerta-
tzen da EKE eta EEP artean elka-
rrizketa badela, eta EKEk bere
proiektua EEPri aurkeztu zion
ikusteko elkarren artean nola egin
eta nola ontsa banatu. Gu EKEren
partaide gara, Euskal Elkargoa
EKEren barnean da, eta gisa batez
gure beso armatu bat balitz bezala
pentsatzen dugu. Hola dugu erai-
kitzen, elkarren artean, politika
orokorra euskararendako.
Otsailaren 4ko batzar orokorre-

an aurkeztuko duzu proiektua

zehazki, baina zeintzuk dira ar-

datz orokorrak?

Lehen ardatza haurtzaroa da, ko-
legio eta lizeoak ez baitira gure es-
kumenetan. Bigarrena da pareki-
detasun handiagoa xerkatzea 
lurraldean, kostaldea eta barneal-
dea elkarren osagarri izan daitezen
oposizioan sartzeko partez; bada
kultur bizi bat eta eskubide kultu-
ralen aisa gehiago jabe gara barne-
aldean, eta kostaldean badituzte
tresna kultural ofizialak, indar-
tsuak. Hirugarren ardatza da gure
barneko zerbitzua berriz antola-
tzea, solaskideak izateko ez baka-
rrik ikuskizun bizian, baizik eta
musikan, zineman, dantzan eta
arte bisualetan ere bai. Laugarren
ardatza, transbertsala dena, eus-
karari eta gaskoiari arreta handia-
goa ekartzea orain arte baino. Ho-
riek dira ardatz nagusiak. 
Lurraldearen oreka nola xerkatu-

ko duzue? 

Ene amets politikoa litzateke ditu-
gun tresna batzuk Zuberoara jina-
raztea, adibidez. Gertatu da: or-
kestra sinfonikoa bi aldiz joan da
Maulera, eta, joaten delarik, lan
egiten du musika eskolarekin, joa-
ten da musika tresnen aurkeztera
eskola batzuetara... Hori da, adibi-
dez, kostaldeko tresna batek egin
lezakeena barnealdean. Alderan-
tziz, kostaldean gutiago den kultur
bizi hori lagundu nahi genuke. 

«Gure gain gehiago
hartuko ditugu talde
profesionalak»
Antton Kurutxarrib Euskal Elkargoko lehendakariordea

Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuak kultur proiektu bat aurkeztuko
die laster beste hautetsiei. Kultur eragile profesionalak kontsultatu
zituzten norabide orokorrak aurkezteko, baina ez dira denen gustukoak.

GUILLAUME FAUVEAU

kidetasunean»—, Indok ñabardu-

ra batzuk azpimarratu ditu, hale-

re. Kasurako, ohartu direla Gara-

pen Kontseiluan ez dutela ikusten

«oreka istorio bat barnealdearen

eta kostaldearen artean». Hala,

uste dute barnealdeak behar duela

«garapen plan propioa. Ikusi be-

har da barnealdea bere indar eta

ahuleziekin, baina, bereziki, bere

indarrekin».

Politika publikoek duten «se-
kulako inertzia» ere aipatu du In-
dok. Gauzak fite joaten diren ga-
raian, haren ustez, «euskal kul-
turarentzat ezin da inertziarik
ukan; bestela, hilko da». Horre-
gatik dute deliberatu, preseski,
kultur politika honetan baino
gehiago, ondokoan eragiteko la-
nean hastea: «Entseatzen gara
geure burua geroan kokatzen eta
ondoko urratsari ematen premia
eta lan denbora». Elkarteburua-
ren erranetan, bestalde, kultura-
ren inguruko «tabu anitz badi-
ra», eta horietan sartu nahi luke-
te: «Probokazio edo txiste gisa
aipatu dut egiazki nahi dugunez
Ipar Euskal Herria euskaldun
izan dadin, edo elebidun. Hori
galdera bat da, eta horren ingu-
ruan tabu anitz bada».

«Nahi izan dugu idatzi euskara
eta gaskoia transbertsalak
direla eta diru laguntza
bereziekin tratatuko ditugula»



6 IPAR EUSKAL HERRIKO HITZA
Ostirala, 2023ko urtarrilaren 27aIritzia

II. Aitor Sarasua bertso-paper
lehiaketarako deialdia zabaldu dute 

SENPERE bAitor Sarasua bertsolari zenaren omenez sortu bertso-pa-

per sariketaren bigarren aldia antolatu du Bertsularien Lagunak elkar-

teak. Adinaren araberako bi maila izango dira: helduen maila 16 urtez

gorakoa —gutienez sei bertso eta gehienez hamar bertso idatzi beharko

dira—. Gazteen maila 16 urtera artekoa —gutienez lau bertso eta gehie-

nez zortzi bertso—. Gaia, neurria eta doinua libreak izanen dira. Lanak

igortzeko epea otsailaren 28an bukatuko da, eta helbide elektroniko

honetara igorri beharko dira: sarasua.lehiaketa@gmail.com. Epai-

mahaiaren erabakiak martxoaren 24an jakinaraziko dituzte. 

Peio Jorajuria, Baionan, asteazkeneko prentsaurrekoan. GUILLAUME FAUVEAU

MARRAZKIRITZIA: ‘ERLAITZA’ Adur

R
ELEKETA
Aines Hariztoi

Iruzurgileak

E
mazte gutiegi zuzenda-

ri izendatzeagatik,

estatuak Baionako hiria

50.000 euroko isuna

ordaintzera kondenatu du,

administrazio publikoan emaz-

teen eta gizonen arteko berdin-

tasun betebeharra ez baitu erres-

petatzen.

Etxegaraik egoera desorekatua

onartzen du, baina hiriaren zuri-

tzen saiatu da trakeski. Bere

genero berdintasunerako axuan-

taren arabera, emazte oso guti

aurkezten da goi-mailako pos-

tuetan, eta aurkezten direnek 

ez dituzte eskatu gaitasunak ase-

betetzen. 

Hiru funtzionariotik bi emaz-

teak dira. Alta, emazte kopurua

erantzukizun mailarekin jaus-

ten da.

1978an Clance eta Imes psiko-

logoek iruzurgilearen sindromea

asmatu zuten. Zalantza mingarri

bat da, pertsona bat norbere gai-

tasun, lorpen eta konfiantza oro-

ren jabetza ukatzera pusatzen

duena. Luzaz emazteek soilik ja-

saten zutela uste izan da. Ondoko

ikerketek erakutsi dute sexu, kla-

se eta jatorri desberdinetako per-

tsonak hunkitzen dituela. Geroz-

tik psikologoek sindromehitza

erabili izana deitoratu dute, feno-

menoari izaera unibertsala eta

ardura kolektiboa kentzen diz-

kiolako. Jakina, emazte langile

trebeak badira. Baina aurreiri-

tziek, gizon-arterako jiteak, gai-

tasun berarentzat gizon baten

hartzeko erreflexuak, soldata

arrakalak... betiere emazteen

lana eragozten dute.

Lana ez badute lortzen, orduan

esperientzian oinarritutako gai-

tasunak ezin dituzte barneratu,

preseski ere enplegatzaileek gal-

degiten dituzten gaitasun horiek.

Jendarteak doakigun tokia ez di-

guno uzten eta guhaurrek gure

tokia ez duguno hartzen, sorgin-

gurpilak segituko du. Askatasuna

ez da ematen, baizik eta hartzen.

Beraz, iruzur egin dezagun.

Seaskak mobilizazio «erraldoia» iragarri
du udaberrirako azterketen auzian

BAIONA bPeio Jorajuriak, Seaskako lehendakariak, Frantziako Go-

bernuaren «mespretxua» salatu zuen, asteazkenean, Baionan egin

prentsaurrekoan. Uste du joan den irailean Parisen egin bilkuran,

Frantziako Hezkuntza Ministerioko ordezkariak Ipar Euskal Herriko

hautetsiez «trufatu» zirela, geroztik deus ez baita jin eta «mutu» se-

gitzen duelako Parisek. «Azterketen gaia ez da sinbolikoa bakarrik:

haurren eskubidea da, hizkuntzen eskubidea da; eta eskubide horiei

ez diete erantzun nahi Paristik». Horregatik, mobilizazio «erraldoia»

eginen dute ikastolek udaberrian, «mespretxu» horri ihardukitzeko. 

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

BAIONAKontserbatorioen Gaua-

ren karietara: kontzertuak, atelie-

rrak, proiekzioak eta dantzaldiak,

gauerdi arte.

bGaur, 17:00etan,

Kontserbatorioan.

BAIONABaionan Kantuz.

bBihar, 11:00etan, Euskal

Museoaren aitzinean.

BAIONAGaztetxearen urtebete-

tzearen karietara: SFM eta Bulego,

Garilak 26. Sartzea, 10 euro.

bBihar, 21:00etan, Zizpa

gaztetxean.

DONIBANE LOHIZUNEGo!azen
(aurrestreinaldia).

bOstegunean, 18:30ean, Le Select

zinema gelan.

LARZABALE-ARROZE-ZIBITZE
Ostatuaren lehen urtebetetzearen

karietara: Murgi eta Xutik.

bGaur, 22:00etan, Espelletenia

ostatuan.

LARZABALE-ARROZE-ZIBITZE
Xendarineko Ahizpak eta Lolita

Delmontel Ayral.

bBihar, 17:00etan, Espelletenia

ostatuan.

MIARRITZEBertrand Belin.

bBihar, 21:00etan, Atabalen.

ANTZERKIA

HENDAIAHondamendia. Axut eta

Artedrama.

bGaur, 20:00etan, Michel Portal

antzokian.

LARZABALE-ARROZE-ZIBITZE
Jean Francois Balerdi: L’heureux

tour.

bBihar, 15:00etan, Espelletenia

ostatuan.

PAGOLAMauleko gazteen mas-

karada. Goizean, barrikadak.

b Igandean, 15:30ean, plazan.

BERTSOLARITZA

BAIGORRIKantaldi-bertso saioa.

Bertsolariak: Mikel Alzuart, Rikar-

do Gonzalez de Durana eta Jean

Louis Harinordoki Laka. Protago-

nistak: Jose Anjel Elizalde eta Jean

Mitxel Intxauspe.

b Igandean, 15:30ean, 

elizan.

‘Musika zuzenean’. Verde Prato

eta Txomin L. Aramaio. Gaur,

20:30ean.

‘Zinez’.Haizearen egia filma.

Ekain Albite. Bihar. 

21:00etan.

‘Ikusgarria’.Zergatik ezdantza

ikusgarria, Zarena Zarelako talde-

arekin. Igandean, 21:00etan.

‘Errugbia zuzenean’.

Nafarroa-Maule partida, igande-

an, 15:00etan. 

‘Harri salda’. Nahieran ikusgai.

Gomitak: Eñaut Zubizarreta Trig-

ger txelo jolea; LAB sindikatuko

Argitxu Dufau, erretreten errefor-

maz; Imanol Satrustegi historialari

eta ikerlaria, 1970eko hamarkada-

ko Nafarroako ezker iraultzaileaz.

Amaia Castoreneren sukaldaritza

errezeta.

Gaur:

08:05. Gomita: Gamarteko auza-

peza, Jean-Mixel Bikain. 

10:00. Kantu eskaintzak. 

12:05.On daiziela. 

17:05.Punttuka.

19:05.Aitzur eta jorra.

Bihar:

09:00. Berri saila.

09:05.Kultura solas.

09:30. Hurbileko irratien aktualita-

tea.

11:05.On daizielaren bilduma.

12:05. Animazioa zuzenean.

13:00.Punttuka.

18:00. Kultur bilduma.

19:00.Mestibull.

20:00.Bidasoa Attak.

Etzi:

09:00.KaioLan.

11:30. Animazioa zuzenean.

12:00. Kultur bilduma.

15:00. Errugbia zuzenean: 

Nafarroa-Maule eta 

Donibane Lohizune-Marmande.

18:00.Haus of Beats.

19:00.Adi. 

BAIONAZizpa gaztetxearen 7. 

urteurrena. Bertso bazkaria. Ber-

tsolariak: Joanes Illarregi eta Alaia

Martin.

bBihar, 13:30ean, Biltxoko

elkartean.

SUHUSKUNEOrtzaizeko ikastola-

ren aldeko bertso afaria. Bertsola-

riak: Sustrai Colina eta Jon Maia.

bBihar, 21:00etan, herriko 

gelan.

URRUÑABertsuxurla sariketako

afaria. Finala. Bertsolariak: Haira

Aizpurua Ibargarai eta Eki Mateo-

rena. Gai jartzaileak: Xalbat Alzu-

garai eta Leire Casamajou.

bGaur, 21:00etan, Pausuko Xaia

ostatuan.

DANTZA

DONIBANE GARAZIFuga!. Elirale

konpainia.

bGaur, 20:30ean, Le Vauban

zineman.

ERAKUSKETAK

ALDUDEEleketa, Aldudeko ibarre-
ko lekukotasunak.

bMartxoaren 3ra arte, irekitze

egunetan, 10:00etan,

Amerikanoenean.

BAIONASoineko paisaia. Nader

Koochaki.

bApirilaren 23ra arte, Euskal

Museoan.

LEKORNEEleketa, Makea-Lekor-
neko lekukotasunak.

bMartxoaren 5era arte, 13:00etan,

Hodia etxean.

HITZALDIAK

DONIBANE GARAZIMendikotako
buhameak eta agotak. Nicole Lou-

garot. Frantsesez.

bBihar, 17:00etan, herriko 

etxean.

HENDAIAElkanoren munduko
itzulia, zer ospatu eta zergatik?. 

Rafael Zulaika. Frantsesez. 

bBihar, 10:30ean, Asporotsttipi

etxean.

BESTELAKOAK

ZIBURUBixintxoko besten karie-

tara: herri bazkaria.

bBihar, 12:00etan, Baltsan

elkartean. 

Larzabale b Musika eta antzerkia

Espelleteniak lehen urtebetetzea ospatuko du
Larzabaleko Espelletenia ostatuak urte bat bete du hilabete hondar honetan. Molde berezian ospatuko du, kontzertu, kantaldi eta antzerki bidez.

Gaur, 22:00etan, bi kontzertu izanen dira ostatuan: Murgi eta Xutik –irudian–. Bihar, 15:00etan, Jean-Francois BalerdikL’heureux tourantzerkia ema-

nen du, frantsesez. Ondotik, krakada izanen da. 17:00etan, kantaldia: Xendarineko Ahizpak eta Lolita Delmontel Ayral. Espelletenia ostatuaren ingu-

ruan muntatu Baipelletenia animazio taldeak ditu ospakizunak antolatu. XUTIK

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Iñaki Etxeleku Baiona

Joan den urrian, AEK-ko langi-
leek agerraldia egin zuten be-
ren prekaritatea prentsaren ai-
tzinean agerian emateko. Jen-
deak euskara ahal bezain mer-
ke ikasteko parada izan dezan,
AEK-ko irakasleak soldata
apalekin ari direla adierazi zu-
ten. Ihintz Olidenek (Paris,
1972), Ipar Euskal Herriko
AEK-ko koordinatzaileak, ego-
era esplikatu du, eta deiadar
horren ondokoak azaldu.
Helduen euskalduntzeko be-

har diren ahaletarik urrun zare-

tela salatu duzue. Zergatik?

Lehenik eta behin, Korrikan
aipatu genuen bezala, doako-
tasuna da, guretzat, ardatz
nagusi bat, zeren eta euskara
ikastea eskubide bat da. Esku-
bideak ez dira erosten. Eskubi-
de bat denetik, dohainik izan
behar da ikaslearentzat. Doa-
kotasuna bultzatzeko, institu-
zioen laguntza behar genuke.
Gaur egun, laguntza batzuk
baditugu, baina doakotasuna
ez da bermatzen. Euskara ikas-
teko oztopo ekonomikoa aha-
lik eta gehien erditik kentzeko,
prezioak ahalik eta apalen
atxiki behar ditugu. Indarra
AEK-k egiten du —langileek eta
irakasleek—, jendeari gogoa
emateko euskara ikasteko,
engaiamendu handia baita
astean bost edo sei oren har-
tzea. 
Kostua zenbatekoa da AE-

Krentzat?

Gaur egun, ikasleak pagatu
oren bat kurtso, 2,95 orenen
heinean dugu. Horren ondo-
rioz, gure jarduera defizitarioa
da. Hori konpentsatzeko, sol-
data apalak baizik ez ditugu es-
kaintzen ahal, kontuan hartuz
gure aurrekontuaren %75 sol-
datetan dugula. Erran nahi du
ezin dugula soldata duinik
eman. Prekaritatea hortik hel-
du zaigu. EEPren diru lagun-
tzak baditugu, baina ez da aski
soldata duinak izateko. 
Urriko deiadarraz geroztik,

izan duzue harremanik EEPre-

kin? Euskal Elkargoarekin?

EEPrekin pare bat bilkura egin
ditugu gure egoera ekonomi-
koa aipatzeko. Simulazio ba-
tzuk ere aurkeztu ditugu egoe-
ra zuzentzeko eta soldata dui-
nak izateko zer itxura lukeen
erakutsiz. Momentuz, ez dugu
erantzunik. 
Zer erran dizuete?

Errealitate bat deskubritu dute,
segur aski ezagutzen zutena,
gure aurrekontuak urtero ikus-
ten dituztelako diru laguntza
ematerakoan. Baina
egoera gordin bat era-
kutsi diegu —datuekin,
soldatak nolakoak di-
ren—; alarma bat ere
piztu zaie, eta jabetu di-
ra horretaz. Gero, ez da-
kit zer erabaki harrara-
ziko duen. Euskararen
Nazioarteko Egunean
Antton Kurutxarrik
[EEPko lehendakariak] aipatu
zuen garai txarrean heldu gare-
la, erranez gaur egun elektrizi-
tate eta gas fakturak anitz han-

ditu direla, eta esplikatzeko ku-
txak hutsak zirela. Ez digu ho-
rrek holako seinale baikorrik
eman. Maluruski, guk ere bada-

kigu zer den faktura horiek pa-
gatzea eta errealitate hori eza-
gutzen dugu, baina, hizkuntza
politika sendo bat behar baldin

badugu, finantzaketa bat izan
behar da, eta langileek duinki
lan egin behar dute. 
Irakasleak bilatzerakoan, badu

eraginik prekaritate horrek?

Bai, badu eragin zuzena. Zaila
da irakasleak atzematea. Bes-
teak beste, soldata ez delako
baitezpada interesgarria. Eta
irakasleak atxikitzea ere zaila
da. Urte bat edo bi egoten dira,
eta, gero, postu hobeak atze-
maten dituzte edo beste leku
batzuetara joaten dira. 
Soldaten heinari lotua da baka-

rrik?

Euskalgintzan, oro har, zailta-
sunak badira postuen betetze-
ko. Euskal hiztunik aski ez

delako denetz ez dakit. Gure
kasuan, adibidez, euskaraz eta
frantsesez jakin behar dugu
ongi, eta Hegoaldeko hauta-
gaitza anitz jasotzen ditugu,
euskara maila biziki onarekin,
baina frantsesa ongi jakin
beharrak zailtasun bat ekar-
tzen du. 
Ikasleen aldetik beti galde az-

karra duzue?

Bai. Aurten ere izen-emate
kanpaina ona izan dugu. Ko-
puruak mantendu dira. 1.400
ikasle ingurutan gara. Anitz
gora egiten ari dira bakantze-
tako ikastaldi trinkoak —aben-
dukoa, otsailekoak orain, paz-
kokoak—. Anitzetan, gau esko-
letako ikasleak dira maila
hobetu nahi dutenak. Udan,
barnetegia ere izaten dugu,
Urepelen. 
Ikastaldi trinkoak eraginko-

rrak zaizkie ikasleei?

Bai, praktika gehiago dutelako.
Aste batez maila segurtatzeko
eta sakontzeko laguntzen du.
Barnetegiek, bereziki, anitz la-
guntzen dute urte batetik bes-
tera jauzia egiteko; bereziki, ez
zarelarik inguru euskaldun ba-
tean bizi. 
Lan alorka muntatu Xede tal-

deek badute arrakasta?

Biziki ongi ari dira. Langile eta
kolektibitateei zuzentzen zaiz-
kien klaseak dira. Oihartzun
onak ditugu enpresetarik. 
Enpresetan, langileen ordute-

gian integratu formakuntza

egokitu horiek ate bat ireki-

tzen dute?

Segur da badela hor sekulako
lana egiteko. Zerbitzu publiko-
etan ere bai; adibidez, badaki-
gu ospitaleetan eskaera badela.
Gero, antolaketa konplikatuak
dira; anitzetan, txandetan lan
egiten dute, eta zaila da zerbait
antolatzea. Etorkizunera begi-
ra, badugu lan handia egiteko,
baina horren gibelean finan-
tzaketa mota bat behar dugu.
Hori dena ezin dugu bakarrik
eraman. 
Ikasleen galde azkarra, beraz,

baina beti ahal berekin?

Gero eta irakasle gehiago behar
ditugu, gastu gehiago, baina
diru laguntza beti berdina da.
Adibidez, Hegoaldean jardue-
raren araberako diru laguntza
jasotzen dute: hainbeste klase
ordu, hainbeste laguntza era-
kundeetatik. Gure jardueraren
%30 da diru laguntza. Euskal
Autonomia Erkidegoan, %60
da, eta Nafarroan, %39. 

«Zaila da irakasleak
atzematea eta
atxikitzea»

Ihintz Oliden b AEK-ko Ipar Euskal Herriko koordinatzailea

Urrian, AEK-k erakundeei galdegin zien laguntzak emenda ditzatela
bere irakasleek hilabete sari duinak ukan ditzaten. Ez da deus
aitzinatu geroztik, baina ikasleen galdea beti berdin azkarra da.

GUILLAUME FAUVEAU

IPAR EUSKAL

HERRIKO HITZA

OSTIRALA, 2023ko urtarrilaren 27a 

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

«Simulazio batzuk aurkeztu
ditugu, egoera zuzentzeko
eta soldata duinak izateko 
zer itxura lukeen erakutsiz»

«Gure jardueraren %30 da
diru laguntza. Euskal
Autonomia Erkidegoan 
%60 da, eta Nafarroan, %39»


