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EIBAR ertzetik pasatzean, Ermua ikustean,
edo inoiz Soraluzera iritsitakoan, begiratu
ito bat bota izan diet beti herriei, eta pen-
tsatu eguzkiak okerka sartu beharko duela
han, argitzekotan. Ez dakit bi irribarre
herrenka kabitzen diren kalean. Baina bi
errezildar ba omen zihoazen Pariserako
trenean, paisaiaren zabalari begira, oko-
tzak leihoan, harriturik, eta batek besteari
esan: “Hi, Plaentxi egin zianak ez zian
jakingo hau hemen zegoanik!”.  

Aitari umetan entzun nion errezilda-
rrak ostikoketan onak zirela, futbolean

eta bestean. Ez dakit eibartarrak beste
horretan zer moduzkoak diren, baina
futbolean ari dira zerbait erakusten. 

Xoxak ongi kontaturik, eta paisaiaren
itoa joko estilo bihurturik, balentriaren
zorian dira. Jekerik eta txekerik gabe. Esta-
dio faraonikorik gabe. Bestela. Armak
bizikleta bihurtu zituen herriak bere ber-
degune apurrean lanari ohore
egiten segitzen du. Denak erre-
zildarrak ez baldin badira ere
hartuko nuke poz ederra lortu-
ko balute. n

DUELA ZENBAIT HILABETE, herri hauteskundeetako
garaia hasi aitzin, prefetak bi lan hartu zituen bere
gain: alde batetik, azken 20 urteetako statu quoa
apurtu ondoren ikastolak diru publikoz laguntzeari
buruzko zirkularra idatzi, eta bestalde, Ipar Euskal
Herrirako gobernantza hautabide batzuk proposatu,
frantses gobernuak Lurralde Kolektibitatearen aukera
baztertu ondoren. Geroztik hautes-
kundeek ekarri dituzte sozialistei
zafraldia eta abertzaleen gorakada
nabarmena. Ondorioz, Manuel
Valls lehen ministroa izendatua
izan da eta honek gobernu berria
osatu du. 

Lehen etxeko lana atera berri du
prefetak, eta legedi guztia arakatuz
gero baieztatu du (hau scoop hau!)
ikastola berriak ezin direla eraiki
diru publikoarekin. Lokal zaharrak
edota “prefabrikatuak” soilik aloka-
tzen ahal zaizkie! Legediaren bar-
nean “aterabide” teknikoak propo-
satzen saiatu bada ere, haserrea
baizik ez du piztu prefetak, oroz gainetik irudikatu
baitu mundu osoari askatasun, berdintasun eta esku-
bideez irakasgaiak eman nahi dituen Frantziaren par-
tetik euskarak merezi duen estimua. Momentu berean
Batera plataformak luzatu galdeketari erantzunez, 64
auzapez berri engaiatu dira “herri mailako hizkuntza

politika bat plantan ezartzearekin euskarari ezagupen
eta bizitza publikoan leku bat aitortuko dizkiona,
haren ikasketa, erabilera eta herritarren artean pro-
mozioa bultzatuz”. 

Lurralde Kolektibitatearekiko atxikimendua dela
eta, nabaria da hauteskundeen biharamunean herri
handienetan gertatu aldaketa: populazioaren gehien-

go zabala ordezkatzen duten auza-
pezak alde dira gaur egun eta kon-
trako jarrera aktiboena zuten sektore
sozialistak guztiz ahulduak gelditu
dira. Bizkitartean, Vallsek bere aur-
kezpen diskurtsoan frantses institu-
zioen berrantolaketari buruzko ezta-
baida ireki du berriz. Bi urte barne
sozialisten hirugarren proiektua da
eta aldi honetan aldaketa sakonak
proposatzen ditu: eskualdeak batu,
departamenduetako asanbladak
desegin, konpetentzien banaketa
zorrotza... Eztabaida luze eta beroak
aurreikus daitezke Frantzia osoan,
baina dudarik ez da biharko antola-

keta instituzionalari begira, azken urteetan egindako
lanari esker Ipar Euskal Herriko jendartea
prestatuenetariko bat dela politikoki nahiz
gogoetaren aldetik. Ikusteko da prefetaren
bigarren etxeko lanak jendartea asetu,
zatitu ala mobilizatuko ote duen. n
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Haserrea baizik ez du
piztu prefetak, oroz
gainetik irudikatu baitu
mundu osoari
askatasun, berdintasun
eta eskubideez
irakasgaiak eman nahi
dituen Frantziaren
partetik euskarak
merezi duen estimua


