
ren garaiak eta gorrotoaren aroak
berpiztu egin dira. Molac lege fa-
matua berez ez zen ikaragarrizko
aurrerapausoa Iparraldeko eus-
kal hezkuntzarako. Euskararen
leku ofiziala planteatzen ez ba-
zuen ere, euskaraz ikasteko hau-
tua zabaldu eta doi bat normali-
zatzeko aukera ematen zuen (ba-
liabidez eta ahalmenez). Baina
kolonialismoaren ondarea ez da
horrela desagertzen, etnozentris-
moa, boterekeria eta erakuskeria
ere ez. Konstituzio Kontseiluak

O
nartu behar
dut noizean
behin neke
zerbait hel-
du zaidala.
Nire lanean,

edo eguneroko bizian, euskaldu-
na izateaz etengabe justifikatu
behar izateak agortzen nau. His-
toria totelka dabil. Pandemiako
une batean, gauzak lasaituko zi-
rela edo paradigma aldatuko zela
bazirudien ere, agerian da ez dela
hala izan. Okerrago dena, herra-

Gu garelako, ni ere banaiz
legea atzera bota duenean, ez du
Molac legeabakarrik atzera bota,
azken 50 urteotan egindako lana
ezbaian jarri du. Seaskako irakas-
leen soldatak erabaki adminis-
tratibo baten menpe
jarri ditu; gure altxo-
rrik garrantzitsuena
babesik gabe geldi-
tzeko arrisku larrian
geratu da. 

Iparraldean, ikas-
tolak ez dira bakarrik
euskal haurren hez-
kuntzaz arduratu. Euskal kultu-
raren lehen eragileak izan dira
betidanik, eta garrantzitsuena.
Ikastolako besta komiteek an-
tzerki, zinema eta musika ekital-
di ugari antolatu dituzte urteetan
zehar, eta ezinbesteko bi funtzio
bete dituzte: euskal komunitatea
ureztatu dute, Euskal Herriak es-
kaintzen dituen artista esangura-
tsuenekin, eta ondoko belaunal-
dien jakintza eta hezkuntza ber-
matu dute. Seaska gabe,
ikastolarik gabe, Ipar Euskal He-
rrian ez zen euskaraz mintzatuko
jada. Baskoak ginateke. Turismo
masiboaren zerbitzari leial eta
exotikoak. 

Baina garaiak gordindu dira,
eta borroka luzez lortu dena, begi
kliska batez hankaz gora jarri
daiteke. Are gehiago, gaur egun,
posible eta zilegi da haurrak ba-
liatzea dogma baten mesederako.
Eskolak, eta ondorioz haurrak,

hezkuntzaren babesetik kanpo
ezartzearekin mehatxatzen dira,
irakaslerik gabe, transmisio tres-
narik gabe. Mezua gurasoei eta
euskal komunitateari zuzendua

da, askapenerako
bidean ez gaitezen
sobera loriatu, bes-
tela  haurrek paira-
tuko dute gure au-
sardia. Ez da tabu-
rik, ez da marra
gorririk. 

Zertarako hau?
Zergatik orain? Zer ezkutatzen
du bortizkeria erraz horrek? In-
potentzia. Betidanik, botere jau-
nek beren ezintasuna estaltzeko,
ahulenak zigortu dituzte, eta bar-
neko etsaiak artifizialki sortu.
Mamu berriak. Izan euskaldun,
judu edo arabiar. Gero eta ahula-
go, gero eta gorroto handiagoa
pizten da. Errudun bat behar da
kaosa, deskontrola eta segurta-

sun eskasa estaltzeko. Zeren, be-
rez, Frantziarentzat ez gara ezer.
Euskaldunak ez gara arrisku si-
nesgarri bat, Bidasoan itotzen di-
ren  migratzaileak ezer ez diren
bezala. Marokok milaka migra-
tzaile askatzen dituenean Espai-
niako mugan, beretzat ere ez da
ezer, ez bada mehatxurako tres-
na erraz bat: haur migratzaileak
itsas hotzean askatzen ditu bel-
durra eta gorrotoa eragiteko Eu-
ropako herri aberatsetan. Hau-
rrak. Nerabeak. Gure seme-ala-
bak izan litezkeenak. Tabuak
urratu dira, Marokon ala Fran-
tzian. 

Antzokiak itxita egon direne-
an, ikastolen kolegioetan eta lize-
oan antzezten segitu dugu. Eus-
karaz eta ausardiaz, irakasleek,
haurrek eta antzezleek segitu
dugu gure komunitatean dauden
sustraiak elikatzen: pentsaera
kritikoa, emozio partekatua eta
irudimena. Hordagoka, eskuz
eraiki dezakegun mundu baten
ateak zabaldu dira. Konfiantzan
eta norbanako guztien inteligen-
tziaz jabeturik, debekuaren itsa-
soa zeharkatu dugu benetako
zaintza eta zuhurtasuna eskain-
tzeko. 

Orain dela aste bat, antzokiak
askatu ziren, eta udaberrian ze-
har ereindako haziek lore ederre-
nak eskaini dizkigute: antzokiak
mukuru bete dira, eta ikasleek
hedatutako zurrumurruak eragi-
nik, euskal jendarte zabala hur-
bildu zaigu. Mezu argi bat helara-
zi zaigu: bizirik iraun dugu. Erre-
sumin edo gaitzidurak ez gaitu
jan. Pozaren pozez, elkartu gara,
gu izaten jakin dugulako.

Louis Jouvet antzerkilari ospe-
tsuak zioen: «Antzerkian nibeste
bat naiz». Molde askotan ulertu
daiteke metafora, baina uste dut
horrek esaten digula antzerkian
ulertzen dugula niez dela gai ba-
karra. Niguere bada. Niez da gi-
zarte menperatzaile batek inpo-
satzen duen pertsona hutsal hori,
ni izateko hautu propio eta kriti-
ko asko egin behar izan ditut, eta,
gure kasuan, niez naiz eskualde-
ko hizkuntza gutxitu bat prakti-
katzen duen frantses bat. Mende-
etan, basakeria guztien gainetik
pasatu den transmisio isil eta sa-
mur baten fruitua naiz. Hau dena
euskal antzerkiak bere karroan
eramaten du, euskal hezkuntzak
askatasun osoz hedatu ditzan
bere eredu eta irudimen egoki-
tuak. Eta horixe da Konstituzio
Kontseiluaren jomuga. Buruja-
betza nieta gu-ren arteko bidean
kokatzen delako. Hezkuntzan eta
kulturan; gure herriaren bi zan-
goak, askatasunez bizi nahi badi-
tugu behintzat.

Ikastolen aldeko pankarta bat Angelun, 2018an, Seaskak antolatutako Glissegunean. ISABELLE MIQUELESTORENA
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BERNART ETXEPARE 
Euskara Jalgi Hadi Plazara

Maiatzak 31 
Tere Irastorza

Aingeru Epaltza

Ekainak 1
Koldo Izagirre

Ekainak 2
Xabier Amuriza

40 Nasan Iritzia
IGANDEKO BERRIA

2021eko maiatzaren 30a

LAUHAZKA

Ximun Fuchs

Antzokiak itxita
egon direnean,

ikastolen kolegioetan
eta lizeoan antzezten

segitu dugu


