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Nafarroan egindako hamaika protesta eta manifestazioren irudiak jaso ditu Patricia Arangurenek bere webgunean. ‘MALEANTES’

Nafarroako LGTB kolektiboaren borrokari buruzko memoria berreskuratzeko
proiektua jarri du martxan Patricia Aranguren iruindarrak. 1980ko eta
1990eko hamarkadetan karriketan egindako lana gogoratu nahi izan du, eta
mugimenduaren izaera politiko, subertsibo eta transbertsala nabarmendu du.

Iraultza karrikan zegoen

Edurne Elizondo Iruñea

G
aizkiletzat. Ha-
lakotzat har-
tzen zituen ho-
mosexualak
Alferren eta
Gaizkileen Le-

geak. Hitzaren erabilera horri
buelta eman nahi izan dio Patricia
Arangurenek Maleantes. Genea-

logía de la lucha LGTB en Nava-

rra (Gaizkileak. Nafarroako LGTB
borrokaren genealogia) izenbu-
ruko proiektuan. Memoria histo-
rikoa lantzeko ekinaldi bat da;
1980ko eta 1990eko hamarkade-
tan LGTB kolektiboak Nafarroako
karriketara eraman zituen leloak
eta aldarrikapenak gogora ekarri
nahi ditu, eta orduko lan egiteko
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moduak aztertu. Egindako bide-
an atzera begiratu nahi izan du
Arangurenek, orain arteko urra-
tsek protagonista izandakoen
ekarpena mahai gainean jartze-
ko.
«Aspaldi nuen LGTB kolekti-

boaren borrokaren historian
murgiltzeko asmoa, eta, azkene-
an, ikasketek eman didate auke-
ra». Iruindarra da Aranguren
(1994), baina Madrilen da orain,
transmedia dokumentaleko mas-
terra egiten. Ikasgai baterako lan
gisa web dokumental bat egin be-
har izan zuen, eta LGTB borroka-
ren gaia jorratzeko baliatu zuen.
«Proiektua handituz joan da, ha-
lere; nire kabuz jarraitu dut lane-
an».
Nafarroako E28 plataformako

kide da Patricia Aranguren; LGTB
mugimenduko militante, alegia.
«Nafarroa osoko jendea bada pla-
taforman, eta belaunaldi ezberdi-
netakoak». Kolektiboan aspaldi-
tik direnen ahotik entzundako
kontuek piztu zioten Arangureni
bere proiektua mamitzeko gogoa,
hain zuzen ere. «Kontatzen zute-
nak ez zuen zer ikustekorik jende
anitzek mugimenduari buruz
uste duenarekin, eta horrek ha-
rritu ninduen». Arangurenek
uste du anitzentzat jai giroko mu-
gimendu bat dela, batez ere,
LGTB kolektiboarena. «Postmo-
dernotzat eta berekoitzat hartzen
da, neurri handi batean». 
Irudi horrek errealitatea urrun

duela argi du Arangurenek:
«1980ko eta 1990eko hamarka-
detako borroka hagitz politikoa
zen, hagitz soziala, eta transber-
tsala; LGTB kolektiboak harre-
man handia zuen bertze hamaika
mugimendurekin, intsumisioa-
ren edo okupazioaren aldekoe-
kin, bai eta feminismoarekin ere.
Kolektiboa hagitz subertsiboa
zen, iraultzailea», nabarmendu
du Arangurenek.

Maleantesproiektuaren egile-
ak erantsi du izaera politiko eta
iraultzaile hori ez duela galdu
egungo mugimenduak. «Ni ko-
lektiboko militantea naiz, eta nik
ezagutzen dudan mugimendua,
argi eta garbi, mugimendu auto-
nomo, antikapitalista, feminista
eta antifaxista da; karrika dugu
lan esparru, eta ez dugu klase
ikuspegia galdu».
«1980ko eta 1990eko hamar-

kadetan karrikan ziren nerabeek
kolektiboan jarraitzen dute, fine-
an», gaineratu du. Arangurenek
onartu du, halere, existitzen dela
erakundeetatik gertuago dagoen
bertze mugimendu bat. «LGTB

kolektiboko jendea arlo publiko-
ra eta politikora ailegatzen hasten
den unetik gertatzen da hori».
Hedabide nagusiek «politikaz
hustutako» erreferenteak zabal-
tzen dituztela uste du Arangure-
nek, baina errealitatea bertzela-
koa dela berretsi du.

Ordenatu eta digitalizatu
Patricia Arangurenek webgune
baten bidez eman dio forma LGTB
borrokaren memoria lantzeko
proiektuari(https://maleantes.
atavist.com/maleantes). Kolek-
tiboan aritu zirenen eta ari dire-
nen laguntzarekin, azken hamar-
kadetako materiala jaso du, nahi
duenaren esku jartzeko. «Mate-
rial anitz dago; fanzineak, karte-
lak, prentsa oharrak eta egunka-
rietan argitaratutako artikuluak,
bai eta zintetan gordetako irrati

saioak ere. Digitalizatu eta orde-
natu gabe dago material hori, or-
dea». Arangurenen asmoa hori
da, hain zuzen ere: materiala digi-
talizatzea eta gordetzea, landu eta
kontsultatu nahi duenak egin
ahal izateko.
Arangurenek Elizaren aurka

egindako kanpainen inguruan
dauden materialak nabarmendu
ditu, bertzeak bertze. «Nafarroan
Opus Deiren eragina handia da,
eta sumatzen da. Ondorioz, ko-
lektiboak egindako kanpaina
anitzek izan zuten Eliza jomu-
gan». Performanceak egin zituz-
ten, adibidez, Opus Deiren uni-
bertsitateko campusean. Eta

apostasiaren inguruan
egindako kanpaina ere
gogoratu du Arangure-
nek. «Sekulakoa izan
zen. Nafarroan apostasia
egitea lortu zuten, eta es-
tatu osoko jendea eraka-
rri zuten, ondorioz, ho-
rretara». Hiesaren pre-
bentziorako egindako
lana ere nabarmendu

nahi izan du Maleantes proiek-
tuaren egileak. «Kanpaina han-
diak egin zituzten, erakunde pu-
blikoak betetzen ari ez ziren espa-
rruetara ailegatzeko».
Nafarroako LGTB kolektiboa-

ren jarduerak, noski, Iruñean
izan zuen indar gehien. Herrietan
egindako lanari ere egin dio so
Arangurenek, halere. Nafarroako
homosexualentzako lehendabi-
ziko taberna, adibidez, Erriberrin
zabaldu zutela gogoratu du, eta
Tuteran egin zutela, ustez, Euskal
Herriko Ekainaren 28ko lehenda-
biziko manifestazioa. «Estatuan
Bartzelonakoa izan zen aurrene-
koa, 1978an; hurrengo urtean edo
handik bi urtera egin omen zuten
Tuterakoa. 1970eko hamarkada-
ren amaieran talde feminista in-
dartsu bat sortu zuten han; kide
gehienak lesbianak ziren».

Garai horretako errepresioa ai-
patu nahi izan du Arangurenek,
hain zuzen ere: 1970eko hamar-
kadaren amaieran eta ondorengo
urteetan LGTB kolektiboko kide-
ek sufritu zuten errepresioa.
«Guri bertzelako kontakizun bat
ailegatu zaigu; trantsizioaren kul-
tura kontatu digute, baina errea-
litatea da, 1978tik aurrera, aurre-
tik Alferren eta Gaizkileen Legea

erabiltzen zuten polizia beren ja-
zarpena jasan zuela mugimen-
duak».
LGTB kolektiboak urrats anitz

egin ditu Nafarroan. Harrotu eta
Kattalingune zerbitzuak martxan
daude, adibidez, eta indarrean
lege berri bat. Karrika, hala ere,
borroka esparru da oraindik ere.
Borrokarako eta iraultzarako
toki.

Opus Deiren eragina handia da;
ondorioz, kolektiboak
egindako kanpaina anitzek
izan zuten Eliza jomugan»
Patricia Aranguren
‘Maleantes’ proiektuaren egilea
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Kattalin Barber Iruñea

M
aravillas Lam-

bertok hil au-

rretik egin zuen

bide bera egi-

nen dute bihar

Larragan. Frankistek tiroa jo eta

bortxatu baino lehen egin zuen

Lambertok bide hori, 14 urte zi-

tuela. Aitarekin egin zuen. Itzule-

rarik gabeko bidea izan zen bien-

tzat. 1936ko abuztuaren 15ean, ai-

ta eta alaba guardia zibilekin atera

ziren Larragako etxetik, eta ez zi-

ren inoiz itzuli. «Maravillas bor-

txatu zuten, eta gero biak hil zi-

tuzten», azaldu du Jesus Nietok,

Maravillas Lamberto elkarteko

kideak.

Elkarte horrek ekitaldi berezia

prestatu du biharko, Larragan,

herriko 47 fusilatuak gogoratze-

ko, tartean Maravillas Lamberto

eta haren aita, Vicente Lamberto.

Era berean, frankistek kaska-

moztu eta umiliatu zituzten

herriko emakume guztiak izanen

dituzte gogoan, aurreneko aldiz.

Larragan bizi da Jesus Nieto.

«Emakume askori, ilea moztu,

eta errizino olioa ematen zieten,

ondoren herriko kaleetan zehar

publikoki iraintzeko asmoare-

kin», gogorarazi du. Frankismo-

ak orbain sakona utzi die Larra-

gako bizilagunei, eta

emakumeen istorio anitz isilpean

gorde dituzte urtez urte. «Mara-

villas gogoratuko dugu, baina,

harekin batera, herriko emaku-

me guztiak izan nahi ditugu

gogoan, Maravillasena ez zelako

kasu bakarra izan».

Memoriaren ikur

Oroimen historikoaren eta fran-

kismoaren aurkako ikur bilakatu

da Lamberto: «Istorio oso lazga-

rria da harena, baina sistematikoa

izan zen: gizonak fusilatu eta

emakumeak umiliatu, bortxatu...

egiten zituzten». Zama handiare-

kin bizi ziren emakumeak, gerra-

rekin ez zelako errepresioa amai-

tu. «Berandu dator omenaldia,

baina herriko emakume guztiak

babestu nahi ditugu, haien ahale-

gina eta urte latzenetan egindako

lana aitortu».

Bihar egingo den ekitaldian

parte hartuko dute, besteak

beste, Paz de Ziganda helduen

abesbatzak, Fermin Balentziak

eta Gorka Urbizuk, Maravillas

abestia kantatzeko. Larragan

2012an Memoriaren parkea egin

zuten, 36ko gerran egindako

sarraskiak eta ondorengo zapal-

kuntza oroitzeko. Urtero, bertan

egin ohi dute omenaldia, baina

aurten herriko plazan izanen da

ekitaldi nagusia. «Eragile askok

egin dute bat omenaldiarekin, eta

leku handiagoa behar dugu: Liza-

rrako bertsolariak etorriko dira,

Iruñeko Maravillas gaztetxeko

kideak, Larragako dantza tal-

dea... Espero gabe, handia egin da

ekitaldia». 

Bihar 11:00etan da lehendabizi-

ko hitzordua, Memoriaren parke-

an. Bertatik kalejira eginen dute

Maravillas Lambertoren etxerai-

no. Hortik, udaletxerako bidea

hartuko dute, eta Foruen plazan

izanen da ekitaldi nagusia,

12:00etan. 

Urtero egiten diete omenaldia

36ko fusilatuei; ez, ordea, bizirik

iraun zuten emakumeei. Nietok

esan du badela garaia: «Memo-

rian izan ditugu beti, baina inoiz

ez dugu ezer publiko egin. Mara-

villasen kasua ezaguna da, baina

beste hamaika sexu eraso egon zi-

ren herrian». Herriko emakume-

ak kaskamotz utzi zituzten, egu-

nero umiliatu, eta kolpeka ikasi

behar izan zuten bizirik irauten.

«Isilik egon dira emakumeak ur-

te askoz, beldurra zutelako».

Orain dela urte asko hasi zen

Nieto memoria historikoaren ar-

loan lanean, eta erasoak salatu zi-

tuzten bi emakume baino ez ditu

ezagutu. «Allon eta Fiteron ger-

tatutako bi kasu baino ez ditut

ezagutzen; bi emakumek publi-

koki salatu zuten faxistek bortxa-

tu zituztela». Nietori osaba hil

zioten 1936ko gerran: «Egun ba-

tetik bestera dena aldatu zen: fu-

silatu aurreko egunean lagunekin

zebilen osaba, eta hurrengo egu-

nean haietako batek eman zion

tiroa. Horrela izan zen sarraskia».

Ezkutuko istorioak

Ezkutuan gelditutako istorioak

agerian utzi nahi dituzte Larra-

gan. Nietok autokritika egin du:

«Beti izan ditugu buruan fusila-

tuak, eta gutxi oroitu gara herrian

geratu ziren emakumeekin. Jada

ez daude gurekin, baina memo-

rian egotea garrantzitsua da».

Ahaztutako eta ezabatutako

emakumeak dira: «Zer gertatu

zen herrian gelditu zirenekin?

Lanik gabe gelditu ziren emaku-

me asko, seme-alabak eta familia

aurrera eramaten, eta egunero

umiliatzen zituzten». Bortxake-

tak, erasoak, ilea moztea edota

arropa urratzea bezalako jazar-

penak jasan zituzten emakume-

ek. «Jendaurrean lotsarazi nahi

zituzten, eta lortu zuten». Nietok

badaki, andrazkoen presentziari

dagokionez, hutsune handia

dagoela historian, baina uste du

gauzak aldatzen hasi direla, eta

horren adibide da ere bihar

Larragan eginen dieten omenal-

dia. «Emakumeak, 1936ko

gerran eta ondorengo urteetan,

ama, alaba eta emazte baino

gehiago izan zirelako».

«Maravillas bezalako beste ha-

maika emakume daude, baina bi-

zirik jarraitu zutenek ez zuten

haien istorioa kontatu, beldurra-

gatik batik bat». Memoria lantze-

ko beharra aipatu du Nietok, eta

belaunaldi berriek lekukoa hartu

behar dutela esan du. 

Badaki biharko eguna berezia

izanen dela, eta argi du gogoratu

egin behar dela urte beltz horie-

tan herrian jazotakoa. Larragako

oroimen historikoa berreskura-

tzen ari dira, Nietoren esanetan,

oroimen historikoak zor handia

baitu emakumeekin.

Bihar omenaldia eginen diete Larragan fusilatutako 47 lagunei; bereziki gogoratuko
dituzte 1936ko gerran eta frankismo garaian errepresioa jasan zuten emakumeak.

Ahaztutako andreengatik

Maravillas Lambertoren ahizpa Josefina Lamberto, Iruñeko alkate Joseba Asironekin, Maravillas Lamberto plazaren inaugurazioan. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Maravillas Lamberto. NAFARROAKO HITZA
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Edurne Elizondo Lizarra

A
uguste Rodinen
ikaslea; haren bi-
kotekidea; buru-
ko gaitza zuen
emakumea. Anitz

idatzi da Camille Claudeli buruz,
baina gutxitan nabarmendu da
lehen mailako eskultorea izan ze-
la; gutxitan erran da sen bizi eta
bereziko artista izan zela; Rodi-
nengandik ikasi, baina Rodini ira-
katsi eta eragin ziola; Claudelek
eginak zirela, adibidez, Rodinek
sinatutako figura anitzen eskuak
eta oinak. Gizona zen Rodin; ema-
kumea Claudel. Emakume eta ar-
tista. Ahaztua. Isildua.
Psikiatriko batean hartu zuen

heriotzak Claudel (1864-1943), fa-
miliak eta munduak abandona-
tuta. «Inpresionismoaren eskul-
tore nabarmenenetako bat izan
zen, ordea». Fermin Alvira mar-
golariarenak dira hitzak. Lizarra-
ko Gustavo Maeztu museora era-
man du artista frantziarraren la-
na, artearen historiak ahaztutako
emakume sortzaileen lanari bu-
ruz egindako tailerraren eskutik.
Hilaren 7an egin zuen lehen saioa,
eta 28koa izanen da azkena. «Du-
ten balioa aitortu nahi diegu ema-
kume artistei; beren garaian na-
barmendu zirenak ere ahanztu-
rara kondenatu baititu histo-
riak».
«Biziki interesgarria da ema-

kumeon guztion lana». Horixe
erran dute Alviraren azken saioan
parte hartu dutenek, behin eta
berriz. Ekinaldiak hagitz harrera
ona izan du Lizarrako herritarren
artean. XVI. mendean jaiotako
Sofonisba Anguissola, Artemisia
Gentileschi eta Clara Peeters eza-
gutu zituzten hilaren 7ko lehen
saioan; bigarrenean, berriz, Ca-
mille Claudel, Mary Cassatt eta
Berthe Morisot artista inpresio-
nisten berri jaso dute. Biharkoan,
emakume abangoardistak jorra-
tuko ditu Alvirak, tartean Maria

Blanchard eta Natalia Gontxaro-
va. Azken saioan, berriz, emaku-
meek egindako arte garaikide eta
kontzeptualari eginen dio so
margolariak.

Bide gogorra
Emakume gehienentzat itxiak zi-
ren ateak ireki zitzaizkion Cami-
lle Claudeli: Parisko Arte Ederre-
tako eskolarenak, alegia. Artista-
ren eskulturarako trebezia
apartaz jabetu ziren erakunde
horretako arduradunak. Ezetz
erran zien, ordea, Claudelek. Es-
kola bazter utzi, eta Auguste Ro-
dinen ikasle izatea erabaki zuen.
Hamar urtez egon ziren elkarre-
kin, eta, denbora horretan, Rodi-
nen lanik nabarmen eta ospe-
tsuenen sortze prozesuan parte
hartu zuen Claudelek, bertzeak
bertze Infernuko atea ezagune-
an.
«Bizitza gogorra izan zuen, go-

rabeheraz betetakoa; Rodinekin
izan zuen harremana ere halakoa
izan zen; horrek guztiak badu isla

haren obran», azaldu du Alvirak.
Rodinen bustoa egin zuen
1889an; 1903an, berriz, Balsaedo
Bals dantzariak. Lan horretan bi-
kote bat ageri da; goiko aldea ze-
haztasunez egin zuen Claudelek;
behekoa, berriz, ukitu gabeko ha-
rria balitz bezala utzi zuen artis-
tak.
Gizakien figurari erreparatu

zion Claudelek bere obretan; in-
presionismoak egin zion so giza-
kiari, oro har. Ez bakarrik paisaiei
edo naturari. Mary Cassatt eta
Berthe Morisot margolarien

obren artean ere anitz dira giza-
kiaren figura lantzen dutenak.
Ameriketako Estatu Batuetan

jaio zen Cassatt (1844-1926), baina
Parisko Louvre museoko lanei so
trebatu zen pinturaren arloan.
Hura izan zen bere benetako es-
kola. Gainera, Edgar Degas mar-
golaria izan zuen lagun eta bultza-
tzaile. Cassatt ez zen ezkondu, eta
ez zuen seme-alabarik izan; bere
lanetan, halere, maiz agertu ziren
haurrak besoetan zituzten ema-
kumeak. Breakfast in bed lana da
gai hori jorratzen duten obren
adibide. 1882an Lydia ahizpa gal-
du zuen Mary Cassattek, eta de-
presioak hartu zuen. Behera egin
zuen, nabarmen, haren lanen ko-
puruak.
Familia burges bateko kide izan

zen Cassatt; Berthe Morisot ere
bai (1841-1895). Horrek
lagundu zien artearen
munduan bide bat egiten.
Dirurik eta baliabiderik
ez zutenentzat talentua
ez baitzen nahikoa. Mori-
sotek, gainera, familiaren
babesa izan zuen. Zituen
gaitasunez jabetu, eta
bultzatu zuten artearen
munduan murgiltzera.

Morisot Eugene Manetekin ez-
kondu zen. 1892an zendu zen Ma-
net, eta hamahiru urteko alabare-
kin bakarrik gelditu zen Morisot.
Margolaria 1895ean zendu zen,
eta alaba Edgar Degasen babespe-
an gelditu zen. «Gazte hil zen; ar-
tearen esparruan, halere, arra-
kastaz betetako bidea egin zuen.
Margolari inpresionisten erakus-
keta guztietan parte hartu zuen»,
nabarmendu du Fermin Alvirak.
Emakume inpresionistek beren
obrak utzi dituzte. Historiak
ahaztutako arrasto sakona.

Historiak isildutako emakume artisten
lanari duen balioa eman nahi izan dio
Lizarrako Gustavo Maeztu museoak, 
eta Fermin Alvirak zuzendutako tailerra
hartu du, andreon ekarpena jorratzeko.

Falta zen
begirada

Camille Claudelen Balsa izenburuko eskultura. ALLIE_CAULFIELD

NAFARROAKO HITZA

Ostirala, 2018ko apirilaren 20a

Duten balioa aitortu nahi diegu
emakume artistei; beren
garaian nabarmendu zirenak
ere ahaztu ditu historiak»
Fermin Alvira
Margolaria

‘‘
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HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

Duintasun 
eredu

E
z dakit zenbat aldiz ida-
tziko nuen hemen da-
goeneko Altsasuren in-
guruan. Ez da gutxiago-

rako ere. Oroitzen naiz nola izan
zen dena hain surrealista 2016ko
urriaren 15 hartaz geroztik. Go-
goratzen naiz lehen aste haietako
urduritasunaz, zer gertatuko zen
ez jakiteak eragiten zigunaz. Bai-
na uste dut oso jende gutxik ima-
jinatzen zuela zer gerta zitekeen,
eta inork ez zuela pentsatuko
gertatu den guztia gertatuko ze-
nik. Batzuetan errealitateak fik-
zioa gainditzen duen bezala,
oraingoan ere espainiar estatuak
beste jauzi bat eman du.  
Hainbat astez zer gertatuko

zen jakin gabe geundela atxilotu

zintuzteten eta amesgaiztoa han-
ditu besterik ez zen egin handik
aurrera: Audientzia Nazionalean
epaitzeko erabakia; defentsa pro-
ben ukazioa; Jokin, Oihan eta
Adur kartzelan mantentzea; zer
gertatuko ote den egunez egun ez
jakitea; dispertsioa eta urruntzea;
Lamela epailea; Espejel epailea,
guardia zibilak saritua eta guar-
dia zibil baten emaztea; hilabete-
etan zehar egon den epaiketa
mediatikoa; muntaia polizial eta
politiko guztia; beldurra erraieta-
raino. Gogoratzen ez ditudan
beste hamaika kontu. 
Baina ez dakizue nola mugitu

den herri hau. Aste eta hilabete
luze hauetan Altsasuk lezio bat
eman dio Euskal Herriko herri

bateko manifestazioak lezio asko
eman ditu. Aurten, Iruñera uda-
berria apirilaren 14an heldu zen,
eta ez bakarrik eguzkia atera ze-
lako. Aurreko egunetik bertatik
ikusten zen egun handi baten
bezperan geundela. Ez da gutxia-
gorako, 50.000 pertsona batzea
orain arte ez du beste inork lortu.
Garrasia Navalcarnero, Aranjuez
eta Estremeran entzuteko modu-
koa izan zen. Ez dira bederatzi
pertsona epaitzen ari; herri oso
bat eta gazteria epaitzen ari dira.  
Jende uholdeak ez zuen beste-

rik adierazten: bihotz eta buru as-
ko (imajina dezakeguna baino
gehiago, beharbada) mugitu di-
tuela Altsasuk. Astindu dituela
kontzientziak eta ozen oihukatu
duela hemen herri duin bat dago-
ela, eta ez dagoela prest txikitua
izateko, gazteak defendatuko di-
tuela. Zutik jarraituko duela,
duintasuna ezin dela lapurtu eta
askatasuna lortu arte ez duela
etsiko.

bakoitzari. Jarraitu dute Altsasun
ekimenak egiten; bertako eragile-
ek haien lana eskaini eta eman
dute; eman diote itzulia Nafarroa-
ri, eta nola eman ere; egin dituzte
elkarrizketak, komunikatu dituz-
te mila kontu; erakusketa egin eta
toki batetik bestera garraiatu du-
te; hitz egin dute lagun eta ez hain
lagunekin; saldu dituzte kamise-
ta, poltsa, bandera tonak; egin
diote aurre beldurrari, lanaren bi-
dez; sortu dituzte abestiak; barre
egin dute, negar, desesperatu di-
ra, jarraitu dute aurrera, erori dira
eta behin eta berriz altxatu egin
dira berriz ere. Egia esan, infinitu-
raino luza zitekeen zerrenda
amaigabea. Zuengatik eta Altsa-
surengatik. Tinko eta zorrotz,
duin.
Epaiketa Auzitegi Nazionalean

izanen zela jakin genuenean edo
konfirmatu zenean, bagenekien
aurreko manifestazioa, egoteko-
tan, izanen zela. Ez zegoen beste
aukerarik. Baina pasa den larun-

Jende uholdeak 
ez zuen besterik

adierazten: bihotz
eta buru asko

(imajina
dezakeguna baino

gehiago, beharbada)
mugitu dituela

Altsasuk

Urrira atzeratu dute
Bororen aurkako
epaiketa
IRUÑEA bAstelehenean egitekoa
zen La Hainehedabide digitaleko
Jorge Correa Borokazetariaren
aurkako epaiketa, Madrilgo Jus-
tizia Auzitegian, baina urriaren
3ra atzeratu dute, deklaratu be-
har zuten polizietako bat ez zela-
ko agertu. Epaiketa hasi baino 
ordubete eskas lehenago bidali
zuen faxa erranez gaixo zela. Fis-
kalak sei urteko espetxe zigorra
eskatu du Bororentzat. Kazeta-
riak bere hedabidearen aurkako
azpijokotzat jo du operazioa. 

«Proportziorik gabea
eta bidegabea izaten
ari da Altsasuko auzia;
ez da kasualitatea
Euskal Herrian
gertatzea; justizia
eskatzen ari gara,
zentzuz jokatzea»
Bakartxo Ruiz
EH Bilduko parlamentaria

600
KASEDAN HILDAKO ARDIAK
Azken egunotako uholdeek ia 600

ardi hil dituzte Kasedan. Aragoi

ibaiak gainezka egin zuen joan

den astean, eta animaliak arrasta-

ka eraman zituen urak. Ez zituzten

etxaldetik atera. 40 inguru lur pus-

ka batean gelditu ziren, eta bizirik

atera ahal izan zuten ibaitik. Bertze

ardi guztiak itota zendu ziren. 

PACMA alderdiak haztegiak hus-

teko protokoloak exijitu ditu, eta

salatu du animaliak ateratzeko la-

guntzari uko egin dioten abeltzai-

nen jarrera.

HILBERRIA 

Felipe Rius.
Euskara,
kazetaritza 
eta literatura

Edurne Elizondo Iruñea

Euskara, kazetaritza eta literatura.

Horiek izan ziren Felipe Riusen

hiru ardatz nagusiak (Iruñea, 

1961-2018). Nerabezaroan hurbil-

du zen euskarara; kazetaritza izan

zuen lanbide, urte luzez; eta litera-

tura, berriz, afizio nagusietako bat.

Hori baino gehiago. Felipe Rius

kazetaria joan den ostiralean zen-

du zen, 56 urte zituela. Igandean

eman zioten senideek eta lagunek

azken agurra, Iruñean.

Nafarroako Gobernuaren ko-

munikazio arloan aritu zen Rius 

lanean, azken urteotan. Aurretik,

hainbat hedabidetan egin zuen bi-

dea: ETBn eta Eginegunkarian,

bertzeak bertze. Euskaldunon

Egunkaria-ren Nafarkariagehiga-

rriko kolaboratzaile ere izan zen,

bai eta Euskalerria irratiko Metro-

poli foralasaiokoa ere; izen bere-

ko iritzi tartea zuen. Nekez ahaztu

ahal izanen dute entzuleek Riusen

ahots sakon eta nahasezina.

12-13 urterekin hasi zen Rius

euskara ikasten. Arturo Campion

euskaltegian aritu zen. «Ikasle iza-

nik irakasle bihurtu nintzen ia ohar-

kabean, gau eskola txiki batean

hasiera batean, 16 bat urte nituela,

eta Arturo Campionen gero». 

Medikuntza ikasteko asmoa izan

zuen, baina kazetaritzaren aldeko

apustua egin zuen azkenean. Ikas-

keta garaian, hain zuzen ere, bi lite-

ratura lehiaketa irabazi zituen,

Iruñean.

1999an, bi liburu argitaratu zi-

tuen: Bi argazki eta hainbat pola-

roidnarrazioa (Pamiela) eta Zine-

ma japoniarrasaiakera ( Alberda-

nia). 2010ean, berriz, Oroitzape-

nak gogoan, proiektuak gorderik

eta lehengusu bat Kalifornian kale-

ratu zuen, Nafarroako Liburuzai-

nen Elkartearen TKaldizkarian. Az-

ken lana iaz atera zuen, hain zuzen

ere, 39 idazle nafar narrazio bildu-

man, Pamiela argitaletxearekin.

Idazteaz gain, gertutik errepara-

tzen zion literaturari: «Literaturaz

aritzea maite dut, baina ez naiz

euskal literaturaren nondik nora-

koak argituko dituen teoria bat

eraikitzeko gauza sentitzen.

Nahiago dut irakurri teorizatzen

aritu baino». Irakurri eta idatzi egin

zuen. Bai eta kontatu ere. Igande-

an egin zioten azken agurra Riusi.

Bere lanak utzi ditu idazle eta kaze-

tariak.
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MUSIKA

BERA Rukula.
bGaur, 23:00etan, Kataku

ostatuan.

IRUÑEA O’Funk’illo.
bGaur, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEA Belako eta Yellow Big
Machine.

bBihar, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEA Iruñeko Orfeoiko haurren
abesbatza.

bAsteartean, 19:30ean, Civican

aretoan.

IRUÑEA Elsa.
bAsteazkenean, 20:30ean,

Carmen karrikako Herriko

Tabernan.

IRUÑEA Nafarroako Orkestra 
Sinfonikoa.

bOstegunean, 20:00etan, Baluarte

auditoriumean.

LESAKA Julian Gaiarre abesbatza.
bBihar, 19:30ean, elizan.

LIZARRA Rosana:En la memoria
de la piel.

bBihar, 20:30ean, Los Llanos

zinema aretoan.

TUTERA Dorian.
bBihar, 22:00etan hasita, Foruen

plazan.

ZANGOZA Ramon Garcia Lara
piano jotzailea: Proyecto Luces 

del Norte.

bBihar, 20:00etan, Carmengo

auditoriumean.

BERTSO SAIOAK

ARBIZU Bertso bazkaria: 
Miren Amuriza eta Julio Soto.

bBihar, 14:30ean, plazan.

IRUÑEA Nafarroako Eskolarteko
Bertsolari Txapelketa: Ekain Ale-

gre, Beñat Astiz, Etxahun Azkarra-

ga, Xabat Ilarregi, Amaia Lasheras

Zapata, Uxue Mesa Garmendia,

Emma Murillo, Iratxe Muxika, Idu-

rre Villanueva del Burgo, Ekhiñe

Zapiain Arlegi eta Zuhara Zaratiegi

Lopez.

bGaur, 19:00etan, Maravillas

gaztetxean.

DANTZA

FALTZES Sandra Gallardo 
konpainia:Aire, fuego y tierra.

bBihar, 20:00etan, Pedro Iturralde

aretoan.

IRUÑEA Karrikadantza.
bBihar, 14:00etan, Zentral aretoan.

ANTZERKIA

ATARRABIA Jaione Urtasun ipuin
kontalaria:Pontxa eta piratak.

bOstegunean, 18:00etan, kultur

etxean.

BAZTAN Jolaseanmusikala.
bBihar eta etzi, 20:30ean,

Elizondoko frontoian.

BAZTAN Ipuin kontalaria:Ameli
eta Xirrikituen jostunen istorioa.

bAstelehenean, 17:30ean,

Elizondoko liburutegian.

IRUÑEA Dirty Dancing.
bGaur eta bihar, 18:30ean 

eta 22:30ean, eta igandean,

17:00etan, Baluarte

auditoriumean.

IRUÑEA Noviembre konpainia:
El caballero de Olmedo.

bGaur, 20:00etan, Gaiarre

antzokian.

IRUÑEA Ainhoa Ruiz ipuin konta-
laria:Liburuen sendatzailea.

bAsteazkenean, 18:00etan,

Civican aretoan.

OLATZAGUTIA Tartean Teatroa:
Ez Dok Hiru.

bBihar, 20:00etan hasita, kultur

etxean.

TAFALLA Suripanta Teatro kon-
painiarenLas Pelópidasantzezla-

na.

bGaur, 20:30ean, kulturguneko

agertokian.

ZANGOZA Tdiferencia konpainia:
Peter Punk.

b Igandean, 18:00etan hasita,

Carmengo auditoriumean.

ZINEMA

IRUÑEA Marmaduke.
b Igandean, 17:30ean,

Euskaldunon Biltoki elkartean.

IRUÑEA Trabajos de amor perdi-
dos.

bAstelehenean, 20:00etan,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Young & Beautiful eta
Yours Truly.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Nafarroako Filmotekan.

Gure proposamena b Olatzagutia

‘Ez Dok Hiru’ lanaren bertsio akustikoa, kultur etxean
Tartean Teatroa konpainiak hartuko du bihar, 20:00etan hasita, Olatzagutiko kultur etxeko agertokia: Mikel Martinez eta Patxo Telleria aktoreek Ez

Dok Hiru lanaren bertsio akustikoa aurkeztuko dute Olatzagutian, Adrian Garcia de los Ojos musikari eta aktorearen laguntzarekin. Telleriak eta Mar-

tinezek urteak egin dituzte elkarrekin lanean, eta «halako estilo propioa» sortu dute. «Euskal Herriko imajinario musikalaren errepaso ironiko, absur-

du eta dibertigarria» eskainiko dute bihar, kultur etxean. Telleriarena da lana, eta Jokin Oregik zuzendu du. GUILLERMO CASAS



Edurne Elizondo Iruñea

Dibertsitate mentala duten eta
sufrimendu psikosozialeko espe-
rientziak izan dituzten pertsonen
eskubideak defendatu nahi ditu
Giza Eskubideen eta Buruko Osa-
sunaren Plataformak. Asteazke-
nean jendaurrean azaldu zituen
bere lan ildoak. Buruko osasun
zerbitzuen erabiltzaileekin bate-
ra, arloko profesionalek, senideek
eta bertze hainbat elkartek parte
hartzen dute taldean. Kide dira
Manuel Vazquez erabiltzailea
(Osuna, Espainia, 1964) eta Cristi-
na Monreal psikologoa (Corella,
1972).
Noiztik da plataforma lanean?

MANUEL VAZQUEZ: Iazko mar-
txoan sortu zen, Mejorana elkar-
teak bultzatuta. Barruko lana
egin dugu, orain arte, eta ez da gu-
txi izan! Manifestua osatu, eta lan
ildoak zehaztu ditugu, eta, orain,
lan horiek egin eta gero, platafor-
ma jendaurrean aurkezteko mo-
mentua dugu.
CRISTINA MONREAL: Gure hel-
buruak zehaztu ditugu, eta ho-
rien berri eman nahi diogu gizar-
teari. Gure asmoa da jendeak jaki-
tea zer gertatzen den; jakin
dezala, adibidez, dibertsitate
mentala dutenak ohera lotzeko
sistemak erabiltzen dituztela.
Plataforman arlo ezberdinetako
kideok egin dugu bat: buruko
osasun zerbitzuen erabiltzaileak
daude, arlo horretako profesio-
nalak, bai eta bertze hainbat es-
parrutako profesionalak eta el-
karteak ere.
Plataforma irekia da?

C. M.: Bai. Gure asmoa da interesa
duenak parte hartzea. Kontua da
gizarteak ezagutzea dibertsitate
mentalaren ingurukoak, ezagu-
tzea buruko osasun zerbitzuak
erabiltzen dituztenek beren es-
kubideen alde egiten duten lana.
Dibertsitate mentala duten edo

sufrimendu psikosozialeko es-

perientziak izan dituzten per-

tsonen errealitatea ezezaguna

zaio gehiengoari?

M. V.: Ezezaguna da gure egunero-
koa. Legea ere ezberdina da diag-
nostiko bat dugunontzat; ez dugu
babes bera. Ni Ospitalizazio Psi-
kiatrikorako Unitate batean ixten
ahal naute, diagnostiko bat duda-
lako. Psikiatra baten aginduz. Us-
tez epaile batek gainbegiratzen
ditu psikiatraren erabakiak, bai-
na inoiz ez du erabaki horien aur-
ka egiten. Inoiz ez.
C. M.: Egia da buruko osasunaren
esparruan egin direla urratsak az-
ken urteotan, tratamenduetan,
bertzeak bertze. Sufrimendu psi-
kosozialeko esperientziak izan
dituzten pertsonen eskubideak

urratzen jarraitzen dute, ordea.
Eskubideak urratzen dira profe-
sionalen eta erabiltzaileen arteko
eguneroko harremanetan; lotze-
ko sistemen bidez urratze larria-
goak gertatzen dira, bai eta era-
biltzaileak beren borondatearen
aurka eramaten dituztenean os-
pitalizazio unitateetara, edo boti-
ka bat edo bertze hartzera behar-
tzen dituztenean. Aldaketak izan
dira; Ospitalizazio Psikiatrikora-
ko Unitateetan erabiltzaileak lo-
tzeko sistemen erabilerari buruz-
ko datuak jasotzea eta publiko
egitea onartu du gobernuak, adi-
bidez. Baina gehiago behar da.
Halako egoeren aurrean ahal-

duntzeko sortu dira Mejorana-

ren gisako elkarteak, ezta?

C. M.: Bai. Europan bada ereduak
aldatzeko mugimendu bat, eta

hemen ere hasi da sortzen. Bertze
hainbat erkidegotan, hemen be-
zala, erabiltzaileek beren elkarte-
ak sortu dituzte, eta profesional
anitzek ere haiekin egin dugu bat,
ez gaudelako ados gauzak egiteko
oraingo moduarekin. Nafarroan
Mejorana ari da bide horretan
urratsak egiten.
Arreta ereduak aldatzeko, ga-

rrantzitsua da erabiltzaileek eta

profesionalek bat egiteko espa-

zioak sortzea?

M. V.: Erabiltzaileontzat garran-
tzitsua da gurekin bat eginen du-
ten profesionalak aurkitzea. Guk
salatzen ditugun eskubide urra-
tzeak, egia erran, agerikoak dira,
baina ez da erraza psikiatriaren
arloko lan egiteko moduak alda-
tzea, halere. Horregatik, hagitz
garrantzitsua da sortu dugun pla-

taforman profesionalak egotea
gure ondoan.
C. M.: Profesionalon artean ere
bada gauzak aldatzeko gogoa. Be-
har hori ikusten dugu. Nik buru-
ko osasunarekin lotutako diag-
nostikoa duten pertsonak arta-
tzen ditut egunean hainbat
orduz, eta haien ahotik jasotzen
dut pairatzen duten sufrimen-
duaren berri: ohera lotzen dituz-
teneko sufrimendua, adibidez;
edo kontuan hartzen ez dituzte-
nekoa. Nik ezin dut erraten dute-
na entzun eta deus egin gabe gel-
ditu. Are gutxiago gauzak egiteko
bertzelako moduak egonda. Era-
ginkorrak eta baliagarriak diren
moduak, hain zuzen ere. Badugu
ordua pertsonak jartzeko proze-
suen erdigunean. Zerbitzuak ego-
kitu behar ditugu bakoitzaren be-

harretara. Ari gara bide horretan
urratsak egiten, baina, aldi bere-
an, oraindik ere, erabiltzaileen in-
guruko erabakiak hartzen dira
haien iritziak entzun gabe, edo
botikak ematen zaizkie, izan di-

tzaketen ondorioen berri eman
gabe. 
Zeintzuk dira zehaztu dituzuen

helburu eta lan ildo nagusiak?

C. M.: Anitz dira. Erabiltzaileak lo-
tzeko sistemen inguruan, gure
helburua da bakar bat ere ez ger-
tatzea. Horren alde lan egitea. Es-
katu dugu, adibidez, laster zabal-
duko dituzten unitateetan horre-
lako sistemarik ez jartzeko. Bertze
helburu bat da erabiltzaileen bo-
rondatearen kontrako ospitalera-
tzeen esparruan lan egitea, ahalik
eta gutxien izan daitezen, eta be-
ren eskubideak urra ez ditzaten.
Ezgaitasunaren auzia ere jarri
nahi dugu mahai gainean, arlo
horretan ere gehiegikeriak gerta-
tzen direlako. Formakuntzarena
da jorratuko dugun bertze espa-
rru bat.
Profesionalen formakuntzare-

na?

C. M.: Garrantzitsua da orain tre-
batzen ari diren profesionalek,
hau da, psikiatrek, psikologoek
eta erizainek, informazioa jaso-
tzea lan egiteko modu berrien
inguruan.
M. V.: Psikologoei, adibidez, auto-
defentsa irakasten diete. Uste dut
anitzez ere egokiagoa litzatekeela
dibertsitate mentala duten per-
tsonak hitz eginez artatzen ikasi-
ko balute. Badira inor lotzen ez
duten zentroak, eta ongi funtzio-
natzen dute. Gu gara, gehienetan,
indarkeria jasaten dugunok.
Hedabideak, gizartea, oro har,

trebatzeko beharra ere bada?

C. M.: Bai. Aurten jardunaldi bat
egin nahi dugu esparru guztieta-
ko jendearekin hitz egiteko. De-
nen parte hartzea bultzatu nahi
dugu, giza eskubideen alde eta
oraindik indarrean dauden estig-
men aurka.

«Pertsonak prozesuen
erdigunean jartzeko
ordua dugu jada»

Cristina Monreal eta Manuel Vazquez bGiza Eskubideen 
eta Buruko Osasunaren Plataformako kideak

Psikiatriaren arloko lan egiteko erak aldatu nahi ditu Giza Eskubideen
eta Buruko Osasunaren Plataformak, dibertsitate mentala duten
pertsonen eskubideak bermatzeko. Jendaurrean aurkeztu dute taldea.

IÑIGO URIZ / FOKU

Ezin dut erraten dutena
entzun eta deus egin
gabe gelditu; gutxiago
lan egiteko bertze modu
batzuk egonda»
Cristina Monreal
Psikologoa

«Salatzen ditugun
eskubide urratzeak
agerikoak dira, baina
zaila da psikiatriaren 
lan moduak aldatzea»
Manuel Vazquez
Mejorana elkarteko kidea

‘‘
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