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MATERIALA

Ahobizi & Belarriprest guziek irakurri beharrekoa

Zer suposatzen du txapa soinean eramateak?
Azaroaren 27tik abenduaren 3rat, ehunka izanen gira Ahobizi edo Belarriprest txapa
soinean eramanen dugunak. Txapa hori, euskararekiko atxikimendua adierazteko tresna
bat baino askoz gehiago da; zer suposatzen du beraz?
Zuk ere, beste 700 hiztunek bezala, Ahobizi edo Belarriprest izateko izena eman duzu. Hortarako,
zure datuak eman eta guttienez 12 desafio altxatzeko engaiamendu publikoa hartu duzu:
edozein egoeran guttienez lehen hitzak beti euskaraz ematea, ahobizien artean beti euskaraz
aritzea, euskal hedabideekin informatzea, mundu numerikoan euskara lehenestea, egunero
txapa soinean eramatea…
Txapa bidelagun
Lehen-lehenik, txapa horrek multzo handi eta azkar bateko kide gisa identifikatuko zaitu.
Bigarrenik, solaskideekin izanen dituzun elkarrizketak errextuko ditu: ezezagun batek jakinen du
zer hiztun mota izan nahi duzun (euskarari atxikia, euskaraz bizi nahi izatea, ulertzeko gai baina
ez baitezpada beti mintatzatzeko…) eta zuk ere jakinen duzu parean nor duzun (Ahobizi
batekin euskaraz lasai, Belarriprest batekin jarioa eta hiztegia egokituz). Eta azkenik, ikur horrek
zure hizkuntza ohiturak aldatzea behartuko zaitu.
Urrats bat aitzinera
Zer erran nahi du zehazki hizkuntza ohiturak aldatzea? Hiztun ororentzat erosotasun zonaldetik
ateratzea da. Lehen hitzak euskaraz ematea, bai eta ondokoak ere; frantsesera lerratzean,
euskarara berriz lotzea; edozein egoeratan euskarari eustea, irria ezpainetan…
Urteetan zehar eraikiak izan diren automatismoak deseraiki beharko dituzu. Hortarako, oroitu
prestaketa saioetan izan genituen trukaketak eta artoski berrirakurri banatua izan zaizun fitxa
praktikoa. Denak gira desberdinak eta bakoitzak badu euskararekiko harreman pertsonal bat;
baina denek egin dezakegu urrats bat bere erabileran.
Ez zira bakarrik izanen
Baiona – Angelu – Miarritze hiri eremuan 15.800 pertsonek euskara ulertzen dute. Eta 700 hiztun
gira abentura eder hontan. Ahobiziak eta Belarriprestak, zaharrak eta gazteak, betiko
euskaldunak eta AEKko ikasleak, bezeroak eta merkatariak, ahaldunduak eta bidean direnak,
Miarritzeko surflaria eta Baionako militantea, Etxepare lizeoko ikaslea eta sare publikoko
irakaslea, txapela buruan duena eta azken modako urbanoa, Angeluko dantzaria eta
munduko herritarra… Urrats hori denek elgarrekin eginen dugu.
Belarriprestek Ahobizien laguntza izanen duzue beraz ez lotsatu zuen euskara mailarekin.
Ahobiziak, kolektiboaren indarra duzue zuen alde, beraz aitzina. Momentu ederrak biziki ditugu.
Ez da beti-beti errexa izanen baina ez baliatu lehen porrota osoki abandonatzeko; ulertu
zergatik ez duzun lortu eta hobetzeko ikasgai gisa hartu. Zailegia bada, lagunekin atera eta
desafio ttikiago bat eman zure buruari, progresiboki aitzinatzeko.
Dena dugu irabazteko
Erronka hori lasaitasunez hartu, ez zama bat bezala. Euskaldun gisa erosoago bizitzeko aukera
eskainiko dizu, euskara erabiltzeko parada berriak deskubriaraziko dizkizu, hiri-eremua
euskalduntzen lagunduko du… Eta lorpenak ez dira abenduaren 3rat mugatuko: iraunkorra
izanen da.
Ahobizi, Belarriprest: irria ezpainetan, ausardia bihotzean, euskara ahoan… BAM hiri-eremua
euskalduntzera goaz!

Un texte à lire par chaque Ahobizi et Belarriprest

Ce que signifie le fait de porter ce badge
Du lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre, nous serons des centaines à arborer un
badge Ahobizi ou Belarriprest. Ce signe distinctif exprime bien plus qu’un simple
attachement à l’euskara : il nous engage à changer nos habitudes linguistiques.
Comme 700 autres locuteur.rices.s du BAB, tu es inscrit.e comme Ahobizi ou Belarriprest. Ongi etorri,
bienvenu.e. Après t’être identifié.e, tu as pris l’engagement de relever au minimum 12 défis
linguistiques durant cette semaine : prononcer les premiers mots en euskara en toutes
circonstances, s’exprimer toujours en basque entre Ahobizi, s’informer avec les médias
bascophones, privilégier le basque sur les réseaux sociaux, porter ce badge…

Un badge en soutien
En premier lieu, ce badge t’identifiera comme membre d’un ensemble fort et vaste qui s’est
lancé un défi collectif un peu fou. Il t’aidera aussi dans tes conversations avec autrui, en
affirmant le type de locuteur que tu es (bascophone désireux de partager l’euskara) et en
t’indiquant le profil de ton interlocuteur (tu pourras ainsi adapter ton débit ou ton vocabulaire
avec un Belarriprest, ou au contraire t’appuyer sur un Ahobizi). Mais par-dessus tout, ce badge
t’encourage à changer tes habitudes linguistiques.
Un pas en avant
Que signifie précisément de changer d’habitudes linguistiques ? Il s’agit, pour chaque locuteur
que nous sommes, de sortir de nos zones de confort. Prononcer les premiers mots en basque…
et ceux qui suivent aussi. Se remettre à l’euskara… après avoir glissé vers le français en cours
de conversation. Essayer d’aller le plus loin possible en parlant basque… avec le sourire.
Il faudra pour cela déconstruire des automatismes acquis depuis des années. C’est pour cela
que nous avons organisé des dizaines de sessions de formation et conçu des fiches pratiques.
Nous sommes tous différents et avons tous un rapport différent à l’euskara ; mais chacun
d’entre nous peut faire un pas de plus pour l’utiliser davantage.
Tu ne seras pas seul(e)
15.800 personnes comprennent le basque à Baiona – Angelu – Miarritze. Et nous sommes plus
de 700 dans cette belle aventure. Des Ahobizi et des Belarriprest, des jeunes et des vieux, des
clients et des commerçants, des euskaldun de toujours et des élèves d’AEK, des lycéens
d’Etxepare et des instits du public, des surfeurs biarrots et des militants bayonnais, des porteurs
de béret et des urbains stylés, des danseurs angloys et des citoyens du monde… Ce pas en
avant, nous allons le faire ensemble.
Les Belarriprest auront le soutien des Ahobizi, oubliez vos complexes d’apprenants ; c’est en
pratiquant qu’on apprend une langue. Les Ahobizi auront le soutien du collectif pour oser
l’euskara en toutes circonstances. On va passer de très bons moments. Ce ne sera pas toujours
facile mais surtout n’utilisez pas le premier échec pour abandonner le défi. Apprenez de vos
erreurs et réessayez de partager l’euskara avec autrui, encore et encore. Si c’est trop
compliqué, sortez entre amis, participez aux rendez-vous ou fixez-vous des défis progressifs.
Nous avons tout à y gagner
Ce défi est à prendre avec décontraction, mais aussi une pointe de détermination. Car il nous
permettra de vivre plus sereinement notre situation de locuteur en milieu urbain, nous fera
découvrir de nouvelles occasion de pratiquer l’euskara et contribuera au ré-enracinement de
l’euskara au
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Salto
pizinara
Goiz honetan ene txapa jantzi dut ene lagunek bezala
eta
atera
naiz
karrikara.
Ximiko bat egin dit, dardara txiki bat bihotzean. Nahiz
eta egunak diren jada soinean eramaten dudala ene
seinale liranja, gaur izan da egun handia, azken sei
hilabeteetan amestua. Beste 800 kide izan dira ni bezala salto egin dutenak pizinara.
Hori bai dela kuraiaz betetzekoa. Ez nintzen fida kopuru horren erdira helduko ginenik ere.
Harago egunean zehar ere lantokira deiak jaso ditugu oraindik izena eman ez eta txapa
ea non eskura dezakeen galdetzen duen jendearenganik.
Munduan baldin bada leku bat zaila izanen dena euskalduntzeko, ez da Habana, ez
Reykjavik, ez Camopi, baizk eta BAB eremua. Alta, ikusiz zenbat kidek parte hartzen duen
egitasmoan, ez da dudarik azpi korronte gaitza dugula lagun. Ezkerrak herri ekimenak
oraino hor direla jendeak urtez urte, Deiadar eta antzeko mobilizazioetan, aldarrikatzen
duen
euskalduntze
nahiari
bidea
urratzeko.
Ondorioei doakienez, egia erraiteko ez dut sekulako aldaketarik eragin momentukotz ene
bizian. Izan ere, xantza handikoa naiz, jardun gehiena, ia osoa, euskaraz burutzen
dudalako.
Euskaraz bizi eta lan egiten dut, euskarak kezka anitz ematen dizkit eta pozak ere bai;
funtsean dena zor diot euskarari.
Ez naiz gaur ene erosotasun eremutik atera. Astelehena, lehen eguna, martxa hartzekoa.
Hasteko egun luzexkoa iragan dut lana, etxea eta ikastolaren artean, denak ere lekuak
non txaparik ez dudan behar ere!
Aldiz, ene plegu txarrez ohartu naiz. Hala nola, ezaguna naizen lekuetan, nolako ohitura
dudan erdarara lerratzeko, ohituraz, erraztasunez, alferkeriz agian, eta seguraski (orain
arte) esfortzu militante bat eskatzen zutelako eta nork bere baitatik emanak.
Bai, ene betiko kafetegian, non ezaguna naizen euskararen munduko langile eta militante
gisa, plegu tzarra dut erdaraz egiteko... Eta indar bat eskatu dit goizean euskaraz luzatzea
eskaera ene betiko tabernari ezagunari.
Eta iduritu zait auzoko okindegian mokoa zimurtu duela zerbitzariak! Bihar zaindu beharko
dudan jarrera. Ikusiko.
Plazer handia sortu dit, karrika xokoetan, ezagunak nahiz ezezagunak kurutzatzea, ni
bezala apailaturik, irrifartsu. Denak ere esker onez eta irrifartsu ekimenean parte hartzeaz.
Betiko jendea, egunerokoa, hala izan da, baina begi zolan bazuten gaur ilusio bat,
elkarrekiko konplizitate bat arras atsegina zena.
Gaurkoa ostruken moduan pasa dut, ohiko zereginetan. Nago astean zehar ene
erosotasun eremutik atera eta arriskatu beharko dudala usaiakoak ez diren tokietara,
justuki frantsesak irizten ditugun horietara. Agian hor ere bada gure erronkaren parte bat
jokatzekoa, jakinik ere erdaldunak direla: gure espazioak zabaltzeko ahaleginean.
Bihar Angelun pasako dut eguna, beste ingurumen bat, oraindik beste errealitate

soziolinguistiko bat. Ea zer ematen duen bigarren egunak!! Eta ea hona zenbait sorpresa
ekartzeko ote dudan!

Kondizionatuak
Gaur BAM ekimenaren bigarren eguna izan da.
Errutina dela erratea gehiegizkoa litzateke. Baina kuraia
handiarekin ekin diot gaur ere. Kuraia baino poz handi
bat. Zerbait handi egitera doanak sendi lezakeenaren
antzekoa.
Bada harrigarria noraino barneratua dugun gure
nahiak ezinak direla. Kondizionatuak izan gabe
zuzenean, suabeki txertatu zaigun/diguten kontzeptua
da: euskaraz aritzean zein erraz zaigun heltzen inpresioa
gure lekuan ez gaudela, nahasten gabiltzalako
inpresioa zein fite ematen diguten. Hala konfirmatu dit
auzoko okindegiko saltzaileak, atzoko berberak, begiradarik ere ez didanean zuzendu
“egunon” batean hasten entzun nauen momentutik.
Gogorrena ez da muturreko egoera zeinetan oldartzen zaizkizun edo zeinetan argudiatzen
hasten. Gogorrena indiferentzia mozorrotua da zeinek ez dizun zirrikiturik ere uzten
normaltasunerantz. Ogia errusiarrez eskatu izan banu kasu handiagoa izanen nukeen.
Bihartik goiti, ez dut gehiago leku horretan zangorik sartuko.
Nioen barneratuak ditugula erreflexu batzuk, aurretik ezinezko, zail edo konplikatua izanen
delako parametroak, eta zinez neketsua da gainetik kentzea. Ohituraz aldatzeak kontrol
handia izatea suposatzen du. Etengabeko kontzientzia, beti atzarririk egotea eta
pentsatzea nola zuzentzen zaren besteari. Aktibismoaren prezioa diteke. Ahul sentitu naiz
bizpahiru aldiz, errazki lerratuko nintzela erdarara ene txapa laranja soinean ukan ez banu.
Agian hori da desikastea deituko dioten kontua? Garatuak ditugun automatismoen
zalantzan jartzea? Deskondizionatzea.
Hainbestetan diet erraten ene ikasleei bazterrera uztea egiteko molde batzuk, espresio
batzuk, kalkoak, eta abar, eta orain jabetzen naiz diskurtsotik harago ez zitzaiela helduko
mikorik
ere
egin
beharrekoaz.
Ikasleekin, hain zuzen ere, aste honetako ekimena aitzakiatzat harturik, ondoko herrian den
ikastalde batekin elkartzera joan gara gaur. Ikasleentzat besta handia, plazer handia izan
da, haiek bezala ikasten ari diren beste batzuen gurutzatzea. Haien artean aipatuak izan
diren ideiak: zer kostatu zaien batzuei eta besteei ikastea, nolako zailtasunak dituzten
erabiltzeko. Baina ere gauza ederrak: ikasi dutena besteengandik, sortu dituzten harreman
berriak, dituzten praktika kulturalen aldaketa eta antzekoak. Hunkigarria egin zait, ikustea
zein pozik ziren guziak, nola jardun duten euskara ia hutsean, nola bat-batean beren burua
positiboki
baloratu
duten.
Aipatu da ere artetik legitimitateari lot dakiokeen zerbait: “orain, besteekin konparaturik,
badakigu gu ere hiztunak garela”. Ez da gutxi. Horretan aurrera egiten ahal badute aste
honetan, lortpen handia izanen da.
Hortik gogora jin zait kontu bat: orain arte, ulermen maila jakin batetik gora ziren ikasleekin,
gertatu izan zaigula erdaraz erraitea gauzak. Edo, gaurko egunean belarriprest diren

jendeekin ere hainbat aldiz erdaraz aritu garela. Distantziarekin damutzen naiz. Azken
batean euskaraz zerbait egin nahi duenarekin, ulertzeko prest denarekin, elkarrizketa
oraindik berak itxi ez duenarekin euskaraz segitu beharko nuen. Atx! Pentsatzen jarrita,
izugarrizko errespetu eta kontsiderazio falta da nire partetik. Haiek saiatu, nahi izan edo utzi
euskaraz egiten eta gu erdarara pasatu, zalantzarengatik edo erraztasunarengatik.
Hainbatetan haien prestutasunari tu egiten diogulako inpresioarekin geratu naiz.
Ateratzean, Marengo inguruetako gazte batzuk txapak soinean haiek ere.
Ibiliz geroz, ikusgarria da behatzen duenarentzat, ezker eta eskuin badirela BAMeko
partaideak.
Ez da erraza eta! BAB bezalako lurralde zabalean, biziki urbanizatuan, nahiz 800 kide egon
aktibaturik, ez da erraza nork bere xitoak atzematea! Baiona Tipian errazena dudarik gabe.
Batek erraten zidan momentukoz, ikastolako lizeoko ikasleez aparte ez zuela nehor
gurutzatu txaparekin. Harrigarria? Ez. Sinesten dut. Beharrik badela ekitaldi programa oso
bat, jende juntatzeko aitzakia emateko.
Bihar asteazkena, tartea baldin badut, ene erosotasunetik atera eta eguberriko oparien
erosten hasiz, ezohizko lekuetara joanen naiz. Ea.

Juduak bezala. Edo ez.
- A: vous mettez une étoile comme les juifs?
Gaur ene lehen pasarte korapilatsua bizi izan dut. Eta
pareko mutur saldari azaldu diodanean zertan zen BAM
dinamika, zenbat ginen, zein zen gure helburua, ene tertulia
dibulgatiboa moztu du aurrekoak, irri trufakor batean botaz,
juduen pare ezartzen genuela izar bat. Hots, gure euskaldun
patua afitxatzen dugula miserableki. Beharrik, eskafandra
soinean ateratua nintzen! Herri honetan ez baitu sekulan atertzen!
Xantzaz, banuen gogoan jadanik antzeko zerbait entzun izana. Eta ez edozeinengandik,
garaia Hezkunde Nazionaleko langile batek zigun plazer hori eskaini eta denak aho bete
hortz gelditu ginen. Garaian jada, nahi genuen euskaldunek euskaldunen artean euskaraz
egiteko paradarik ez galdu eta eskatzen genuen euskaldunak ziren lekuetan hauen
presentzia nola edo hala adierazia izatea. Ondorio batzuk izan ziren “euskaraz mintza
gaitezke” ahaleradun kartoizko seinaleak besteak beste.
Orduan izanen zen edo geroxeago agian, 2013an, idatzi nuela horretaz hemen . Orduan
jada azpimarratuz euskaldunak identifikagaitzak izateak sortzen zizkidan nekeak.
Juduen izarrak ez bezala, papoan dudan txapak ez dit eskubiderik kentzen, ahal berriak
ematen baizik. Ene burua euskaldun gisa aldarrikatu eta ezagutarazten du eta besteei
parada ematen enekin harremanetan nahi duen hizkuntzan sartzeko. Hori zen asmoa aste
honetan. Bistan dena, aurkariak beti atzemanen du molde bat mesprexatzeko, hala nola
Baiona honetan, zeinetan urteetan juduak Santespirituko auzora baztertuak izan baitira,
hain zuzen ere juduei konparatzea.
Ene solaskideek bazituzkeen behar bada, beste arbasoek juduei eginaren antzekoa
gauzatzeko euskaldunokin. Ez ninduke harrituko. Momentuan berean nik ere ukan baitut
haren
kalitzeko
enbeia.

Belarriprest batek zioen pozten zela txapa bat ukaiteaz; hari nehork ez diola sekulan
euskaraz egiten edo arras gutxi, ez delako gai erantzuteko. Txaparen bidez, zioenez,
besteei adierazi nahi die ulertzen duela eta berak erran arte, nahi duela segitzen berekin
euskaraz. Harago, estimatzen zuen hemendik aitzina euskaldun gisa identifikatua eta
prestutasuna
adierazteko
tresna
ukatea.
Denak prest bagaude, ez dut ikusten zertan lukeen 'reak batek problema.
Hemen, kasu honetan, izar liranjak eta ubelak eramateko hautua egin dugunok eskubide
gehiago nahi ditugu, aukera gehiago, ahal gehiago. Gure izarrek gure egoera hobetzeko
bidean
gaituzte
laguntzen.
Bihar, izar liranja jarriko dut berriz ere, etziko denentzat izar gorri handi bat nahi dudalako.
Gaur laugarren eguna dut kronika honetan,
laugarrena ene Ahobizi esperientzian.
Irudikatzeko sentitzen dudana, aipamena
eginen diot hemen holako gauzak azaltzen ni
baino anitzez trebeagoa den Koldo Izagirreri,
hona ekarriz bere “Autopsiarako Frogak”
saiakerako pasarte bat:

Zaila omen da izugarri. Ez dute ulertzen, erraz esan liteke zaila da.
«Nik zuri bai» erantzun izan du euskaldunak. Eta berdin jarraitzen dute ulertu gabe.
Yo sí te entiendo. Eta ez zaie burutik pasatzen ahalegin bat egin behar izan
duzula.
Mintza gaitezen beraz biok ulertzen dugun horretan, zertarako hainbeste
espantu, erdaldunaren gogoeta.
Zer zaren frogatu behar duzu aldiro: bestearena ulertzen duzun gizakia, besteak
(inoiz) ulertuko (ez) zaituelakoan. Ez da samurra.
Hori bazterrean ezarririk, zer erran besterik?
BAMeko parte hartzaileek elkar gurutzatzen dugunean, beti dela ospatzeko arrazoia! Parte
hartzaileak pozik ikusi ditut eta nik ere pozik hartu. Txapa ubel nahiz laranja bat ikusteak,
aste honetan, suposatzen du kalakan gelditzea, bederen bi hitz trukatzea. Harremanen
sortzeko tresna polita da azken finean, sare humanoa aktibatzen du, gurutzarazten. Astea
aurrera doa eta bakoitzak du abentura pertsonal propioa. Ederra da. Agian hori da
ederrena. Biderkatzen direla bizipenak, onak eta besteak. Guziek dute horren partekatzeko
gogoa gainera!

Euskara hankekin

Gaur eguna sobera fite joan da eta berandu da jada idazten jartzen naizenean.
Hala ere bosgarren eguneko anekdota labur bat bederen zor dut, ene buruari baizik ez bada ere.
Ostiraletan goizago joaten naiz haurren xerka. Saiatzen bederen. Parada da beste guraso
batzuekin, usaiakoak ez direnak eta beti portalera goiz heltzen direnen kurutzatzeko.
Anitzek, usaian baino gehiagok, agurtu naute irribarre batekin, euskaraz, eta astea ea nola iragan
den galdetuz. Eta gero mila gauzez aritu zaizkit. Erran behar zuten. Edo holako zerbait senditu dut.
Mintzatzeko gogo bat.
Senditu naiz ene ohiko hartarik bestalde. Ez bakarrik nitaz ukan ohi dudan irudia. Beste zerbait...
Ez da lehen aldia. Beste batzuetan ere sentiarazi didate maiz. Gustura utzi izan nauen jokamoldea
da. Asetzen duena. Batzuetan pisu ere izan daitekeena baina gaur ez.
Sentitu naiz, sentiarazi naute, euskara hankekin ikastolaren inguruan paseatzen.

Ez da sekulan bukatuko
Hogei ginen hastapean, guzien usteak gainditurik,
milatik ez urrun gara heltzean.
Honek ez du orainokoan egiazko finitzerik izanen.
BAM ekimenaren ondar egunera helduak gara eta
bihar segipena nola eman dugu gogoeta gai
ukanen.
Izan dira alde zailak. Norberaren nekezien gainditzea, erdararen zurrunbilotik nork bere burua
ateratzen saiatzea, muturrak jasaitea, gutxiegi ginela pentsatzea noizbehinka.
Eta izan dira alde pozgarriak. Euskaldun berri batzuk ezagutzea, partaideen animoa senditzea,
800etik gora jende mobilisatzea, nahikeria gaitza antzematea inguruan.
Enetzat ez du funtsezko aldaketarik eragin, bistan dena pribilegiatu bat bainaiz jada. Baita ere
astean zehar dudan bizi soziala hutsaren ondokoa baita (hortaz ohartzea ere bada ona nahiz
kezkagarria izan).
Alta ene mugetatik hara joaten entseatu eta mugak non ditudan senditu dut. Astebete baino
luzeago kostatuko zait gainditzeko baina ahaleginean behin jarririk jarraituko dut.
Bitartean bloga honen berpizteko parada ere izan dela ia ahantzi dut!
Badut gogoan beste ekimen batzuk beharko ditugula, errepikak, eta zabaldu hurbileko eremutik
harago.
Baina biharko ere utziko ditugu egitekoak, asperdura haizatzeko parada zainduz.
Maitatu dut aste hau. Sentiarazi didana eta deskubriarazi didan guziarengatik.
Zerbait maitatzen hasten garen momentutik zerbait sufritzen hasten omen gara zioen Delerm
aitak.
Sufritzen dut kotsia egunerokoa bihurtu ezin izanaz.
Berehala arte lagunak.

