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NAFARROAKO HITZA

Ostirala, 2018ko ekainaren 15a2 b Astekoa

Edurne Elizondo Iruñea

K
ultura inklusi-

boaren aldeko

sarea da Kata-

luniako Apro-

pa, eta Sonia

Gainza kideak

eman du helburu horrekin lotu-

tako gako nagusietako bat: «Gu-

txi batzuen aldeko neurriek, fine-

an, denei egiten ahal diete mese-

de». Kuna Nafarroako Kultur

Kudeaketa elkarteak antolatuta-

ko jardunaldian aritu da Gainza,

Iruñean. Irisgarritasunaz eta kul-

tura inklusiboaz gogoeta egin

nahi izan dute herrialdeko kultu-

ra kudeatzaileek, bide horretan

urratsak egiteko asmoz. 

Ez da Kunarena esparru horre-

tan zabaldutako ate bakarra, gai-

nera: Nafarroako Parlamentuak

onartu berri du Irisgarritasun

Unibertsalerako Foru Legea, eta

Nafarroako Gobernuko Kultura

departamentua, berriz, kultura

eskubideena prestatzen ari da.

Herritar ororenak dira eskubide

horiek, ustez, baina, egun, orain-

dik ere, badira hainbat kolektibo

kulturaren esparrutik at uzten di-

tuzten mugak eta oztopoak.

Aipatzekoa da, adibidez, Iruñe-

ko Gaiarre antzokian berriki egin

dituztela igogailua jartzeko eta

antzokiko sarrera egokitzeko la-

nak, irisgarritasuna errazteko as-

moz. Obrak egiteko gastua

300.000 eurorena izan da, eta, or-

daintzeko, «mezenasgo kanpai-

na bat» jarri dute abian; finantza-

keta kolektiboa, alegia. Parla-

mentuak onartu berri duen

Irisgarritasun Unibertsalerako

Foru Legeari buruz, hain zuzen

ere, «baliabidez» horni dezatela

eskatu du Cerminek, bertze deus

baino lehen. Ezintasunen bat du-

tenen erakunde ordezkarien ba-

tzordea da Cermin.

Kultur espazioetara eta jardue-

retara iristeko oraindik ere inda-

rrean diren mugen eta oztopoen

kontra lan egiteko asmoz antola-

tu du Kunak Iruñeko jardunaldia.

Gaur egun bazter gelditzen diren

talde eta kolektiboei egin nahi

izan diete so: ezintasunen bat du-

tenak edo baztertzeko arriskuan

direnak. Batetik, kolektibo horie-

tako kideek kultura garatzeko es-

pazioetara iristeko eta sartzeko

dituzten zailtasunak jorratu di-

tuzte; bertzetik, berriz, kultura

produktuak sortzeko, zuzentze-

ko edo kudeatzeko aurkitu ohi di-

tuztenak.

Sonia Gainzak irisgarritasunari

egin dio so, batez ere, bere hitzal-

dian. Kultura denen esku jartzeko

bideak bilatzea da Apropa sarea-

ren lana, hain zuzen ere. Berretsi

du hasieran errandakoa, gutxi

batzuen alde hartutako neurriek

denei egiten ahal dietela mesede,

alegia. Eta adibide argi bat jarri du

mahai gainean: «Antzoki batera

sartzeko arrapalak aulki gurpil-

duna dutenei egiten die mesede,

beti. Momentu zehatz batean

mugitzeko zailtasunak dituenak

ere eskertuko du, eta, denok joko

dugu ontzat, berriz, zahartzen ga-

renean».

Denen neurrikoa
Kultura garatzeko espazioa kude-

atzen duenak kontuan hartu be-

har du anitza dela kultura kon-

tsumitzen dutenen soslaia. Espa-

zio horrek, ondorioz, denen

neurrikoa izan behar du. «Ani-

tzetan, argibide gutxi batzurekin

lor dezakegu hori», azaldu du

Gainzak. Bertze adibide bat ekarri

du: «Autistentzat garrantzitsua

da, adibidez, espazioa ezagutzea.

Lagungarria da, adibidez, espa-

zioaren webgunean jartzea infor-

mazioa azaltzeko nola heldu, sa-

rrerak non erosi eta abar. Argaz-

kiak jar daitezke prozesua

errazteko. Tokia ezagutzen ez

duen orok eskertuko du hori, gai-

nera».

Irisgarritasuna, halere, ez dago

bakarrik espazio fisikoarekin lo-

tuta. «Bazterketa arriskuan dire-

nekin ere egiten dugu lan, adibi-

dez. Haientzat prezio bereziak es-

katzen ditugu». Ez hori bakarrik.

«Ohiko saio batera joaterik ez

dutenentzat, adibidez, entseguak

zabal ditzakegu; edo saio bereziak

egin haiekin. Komunikazioare-

kin, espazio fisikoarekin, prezioa-

rekin, inguruarekin, edukiarekin

eta profesionalen jarrerarekin lo-

tutako mugak bazter uzteko lan

egitea da kontua».

Edukiaren berri emanen duten

eskuorri irakurterrazak sortzea;

atsedenaldiak egiteko aukera

emanen duten saioak antolatzea;

zaharrekin edo ezintasun jakin

bat duten pertsonekin saio bere-

ziak prestatzea, giro lasai bate-

an... Gisa horretako proposame-

nak egin ditu Apropak, eta lan

ildo horiek lantzen ari dira jada

Kataluniako hamaika kultura es-

paziotan.

Asmo horiek jasotzen ditu bere

baitan Apropak sareko antzokiei

eta gainerako espazioei eskatzen

dien konpromisoak: tokien %2

gordetzea gizarte erakundeen-

tzat, hiru euroko prezioan. Gain-

zak gisako konpromisoak hartze-

ra deitu ditu Nafarroako kultura

espazioak ere.

Ohiko zurruntasunetik alden-

tzea eta begirada aldatzea da le-

hen urratsa. Madrilen, Una Mira-

da Diferente izeneko jaialdiak

Kultura eskubideen legea prestatzen
ari da gobernua. Abiapuntua da
herritar ororenak direla eskubide
horiek, baina kontrakoa dio egungo
errealitateak. Irisgarritasunaz eta
kultura inklusiboaz aritu da Kuna.

Denon esku
egon behar
duelako
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Gutxi batzuen alde
hartutako neurriek,
azken finean, denei
egiten ahal diete
mesede»
Sonia Gainza
Apropa sareko kidea

«Baztertutako
kolektibo anitz daude,
eta ezintasunen bat
dutenena ikusezina da;
estigmaren zama du»
Ines Enciso
Una Mirada Diferente jaialdiko kidea

«Arteak anitz irabazten
du ezberdina den hori
bere egiten duen
momentuan; aukera bat
da»
Jesus Vidal
Aktorea

‘‘



hori egitea hartu du helburu, hain

zuzen ere. Espainiako Arte Dra-

matikoen Zentroko kide Ines En-

ciso da arduradunetako bat, eta

kultura inklusiboaren alde egin

du Kunak antolatutako jardunal-

dian.

Encisok funtsezkotzat jo du, le-

henik eta behin, argi uztea gizar-

teak «rol erabakigarri bat» duela

kultura inklusiboa garatuko du-

ten politikak ahalbidetzeko or-

duan. «Baztertutako kolektibo

anitz daude, eta ezintasunen bat

dutenena ikusezina da; estigma-

ren zama du gainean. Kulturak

izan behar du bizi garen gizartea-

ren isla, eta, egun, ez dugu hori

lortu». Ez da gizartearen isla, bere

aktore anitz oholtzatik kanpo gel-

ditzen direlako.

Encisok nabarmendu du ez-

berdintasuna «balio erantsi bat»

dela artearen arloan, eta argi du

Una Mirada Diferente jaialdian

parte hartzen duten konpainia

inklusiboek horixe erakusten du-

tela, beren lanak sortzen eta aur-

kezten dituzten bakoitzean. Enci-

sok ezintasunen bat dutenekin

garatutako bertze proiektu bate-

an parte hartu du, Campeonesfil-

man, alegia. Javier Fesser zuzen-

dariak aurten aurkeztutako lana

da. Lan horretako aktore da Jesus

Vidal, eta bat egin du Encisorekin.

«Arteak anitz irabazten du ezber-

dina den hori bere egiten duene-

an; aukera bat da».

Ezintasun fisiko bat du Vidalek:

ikusmen arazo larriak. «Campe-

ones filman, halere, ezberdinta-

sun intelektuala duen pertsona

baten rola bete dut, nire itsutasu-

netik». Filologia ikasi zuen Vida-

lek, baina antzerkiaren arloak

laster harrapatu zuen; aktore

gisa, bai eta idazle gisa ere. «Arte-

aren bidez, errealitatean parte

hartu, eta aldatu egiten dut. Beti

harritu nau ohartzeak zein neu-

rritan alda daitekeen bertzeek gu-

taz duten iritzia, betaurreko lo-

diak eramaten ditugulako, edo

ezaugarri fisiko jakin batzuk ditu-

gulako».

Antzerkiaren esparruan treba-

tu dela nabarmendu du Vidalek.

Ines Encisok ere «funtsezkotzat»

jo du lan amateurraren eta profe-

sionalaren arteko bereizketa argi

uztea. Arrisku batez ohartarazi

nahi izan du, halaber: ghetto bat

sortzekoa, alegia. «Helburu har-

tu behar dugu aniztasuna oinarri

dituzten jaialdiak antolatzea?

Nire ustez, gaur egun gogoeta ze-

hatz hori eginen duten ikuskizu-

nak eta espazioak sortzea garran-

tzitsua da. Baina helburutzat har-

tu behar dugu lan egitea halako

toki eta produktu propioak izate-

ko behar hori desagertzeko».

Esperientziak
Bertze hainbat sortzailek parte

hartu dute Kunak antolatutako

jardunaldian. Haietako bat da Mi-

kel Belaskoain. Arazo neurologi-

koak dituzten hainbat pertsona-

ren inguruan garatu du Personas

izenburuko bere proiektua. Artis-

tak berak behin-behineko parali-

sia eragin zion gaitz bat izan zuen.

Esperientzia hori oinarri hartuta

osatu du bere arte lana. Ezintasu-

naren marra malgua dela ikasi du

bere proiektuaren bidez, batetik.

«Denok egon gaitezke gaur alde

batean, eta bihar, berriz, bertze-

an». Bertzetik, emozioaren ga-

rrantzia nabarmendu nahi izan

du. «Emozioa aldarrikatu nahi

dut artearen esparruan». Aulki

gurpilduna behar duen pertsona

bat, amnesia duen bertze bat, eta

alboko esklerosi amiotrofikoak

jota den hirugarren bat dira, ber-

tzeak bertze, Belaskoainen Perso-

nasproiektuko parte.

Arte plastikoen arloan ari da

Alicia Otaegi ere, eta Nafarroako

Gobernuak sustatutako Landarte

programaren bidez, Otsagabiko

zahar etxeko erabiltzaileekin egin

du lan. Parte hartzeko izan duten

borondatea eta gogoa nabarmen-

du ditu artistak.

Zaharren kolektiboarekin lan

egin nahi izan du Ados Teatroa

konpainiak ere, aurten giza esku-

bideen arloan garatzen ari den El

baile de los añosproiektuan. Giza

eskubideak oholtzara izenburu-

ko programa du konpainia ho-

rrek 2016tik, eta aurtengo lanera-

ko zaharrekin aritzea erabaki du,

«bazter gelditzeko arriskua duen

kolektiboa» badelako, Jose Anto-

nio Vitoria konpainiako ardura-

dunaren hitzetan.

Migratzaileekin eta langabee-

kin ere egin dute lan Ados Teatroa

konpainiako kideek. Aurtengo

proiekturako Becky Siegel dan-

tzari eta koreografoa dute lagun.

Siegelek badaki ezintasunen bat

dutenekin lan egitea zer den,

Konmocion Danza konpainiaren

bidez jorratu baitu esparru hori.

Koreografoak argi du: «Artea gi-

zartearen aurretik dago, arteak

ederki ikasi baitu aniztasuna abe-

rastasuna dela, ezberdintasune-

tik aukera berriak sor daitezkee-

la».

Esklerosi anitza zuten pertso-

nekin hasi zen dantza lantzen Sie-

gel. Bere esperientzia abiapuntu

hartuta, argi utzi nahi izan du in-

klusioahitz konplexua dela, eta,

batez ere, kultura inklusiboa lor-

tzeko formula magikorik ez da-

goela. Adibide bat aipatu du:

«Neska bat etorri zen niregana;

aulki gurpilduna behar zuen.

Dantza egin nahi zuen, eta eskola

bat bilatzen lagundu nion. Aurki-

tu genuen. Lehen egunean pozik

egon zen; bigarrenean bertze

ikasleek ez zioten jaramonik egi-

ten; hirugarrenean okerrera bai-

no ez zuen egin egoerak. Kontua

ez da bakarrik aritzeko espazioak

aurkitzea; espazio horretan ari-

tzeko giro egokia behar dugu

ere».

Giro positibo hori bilatzen dute

Atena Fundazioko kideek, hain

zuzen. Ezintasun intelektuala du-

tenek artea erabiltzen dute, han,

garatzeko. Artea sortu eta erakus-

ten dute. Bide luzea bada, orain-

dik ere, egiteko. Kunak urrats bat

egin nahi izan du aurrera.
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1 ‘Personas’.Gaitz neurologiko-

ak dituztenekin osatu du Mikel Be-

laskoainek Personasproiektua.

2Atena Fundazioa.Ezintasun

intelektuala dutenekin osatu dute

taldea Atena Fundazioan. Irudian,

aktoreetako bi.

3Dantza.Claire Cunningham

dantzari eta koreografoa, bere

ikuskizunetako batean, Madrilgo

Una Mirada Diferente jaialdian.

ARGAZKIAK: MIGUEL GOÑI-FOKU-

CLAIRE CUNNINGHAM
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Edurne Elizondo Iruñea

A
razoa ez da Iruñe-

an sortu, baina

hiri horretan egin

du gainezka egoe-

rak. GITEk anto-

latutako Zinema eta Emakumeak

izenburuko zikloan, zehazki.

Gaur amaituko da jaialdia. Aste-

azkenean Arantxa Etxebarria zu-

zendari bilbotarraren Carmen y

Lolafilma eman behar zuten, bai-

na egitarautik at gelditu zen, az-

kenean. Antolatzaileek egun ho-

rretarako antolatua zuten mahai

inguruak eragin zuen arazoak ez-

tanda egitea: zuzendariarekin ba-

tera, Aniztasunaren Aldeko Ema-

kume Ijito Feministen Elkarteko

kideak gonbidatu zituzten, aurre-

tik agerian utzitako desadostasu-

nei eta kritikei buruz eztabaida

egiteko. Zuzendariak ez zuen par-

te hartu nahi izan, ordea. Etxeba-

rria ez da Iruñera etorri, ezta bere

filma ere. 

Aniztasunaren Aldeko Emaku-

me Ijito Feministen Elkarteko ki-

deak ere hitza hartzeko aukera

gabe gelditu dira. «Minduta» di-

rela nabarmendu dute, eta ez du-

tela uste zinema jaialdiko antola-

tzaileen tratua «bidezkoa» izan

denik. «Haiek deitu gintuzten;

guk filmari buruz egindako kriti-

kak ezagutzen zituzten, eta on-

tzat jo zuten gure iritzia zabaltzea

beren jaialdian. Bigarrenez deitu

gintuztenean, gure hitzak jada ez

zuen deus balio. Guk parte har-

tzen bagenuen zuzendaria eta

ekoiztetxekoak ez zirela joanen

erran ziguten. Gonbidapena, be-

raz, bertan behera utzi zuten».

Ijito feministen elkarteko kide

Carmen Fernandezenak dira hi-

tzak. Elkarte horrek kritika egin

dio Arantxa Etxebarriaren Car-

men y Lola filmari. Bi emakume

ijito lesbianaren arteko harrema-

naren berri ematen du lanak. «Ez

gaude istorioaren aurka, ez gaude

filmaren aurka, ezta zuzendaria-

ren aurka ere. Etxebarriarekin bi-

lera egin genuen lana zabaltzen

hasi aurretik, eta orduan, jada, fil-

mak bultzatzen dituen hainbat

estereotipo bazter uzteko eskatu

genion, ijitoen aurkako diskur-

tsoa sustatu bertzerik ez zutelako

egiten».

Lanak estereotipoei eutsi diela

salatu du Fernandezek. Kritika

zorrotzena egin die, halere, Aran-

txa Etxebarriak filmari buruz

egindako hainbat elkarrizketatan

errandakoei. Etxebarriaren adie-

razpenen aurkako artikulu bat

ere jaso zuten ijito feministek

webgunean: Rebeca Santiago He-

rediak sinatutako Las gitanas no

achantamos la muí izenburukoa.

Lan horretan aipatzen da ijito fe-

ministek mahai gainean jarri nahi

izan duten kritika nagusia: Etxe-

barriak ukatu izana emakume iji-

toek ahots propioa dutela.

Zuzendariak erran du, zehazki,

payoekeman behar dutela ijitoen

egoeraren berri, haiek egin ezean

inork ez duelako eginen. «Payo

batek kontatu behar du, ijitoek ez

dutelako ahotsik», erran du

Etxebarriak elkarrizketa batean.

«Haurtzat hartu, eta halaxe tra-

tatu gaitu; Etxebarriaren mezua

da emakume ijitoak ez gaudela

boteretuta, eta bagaude. Gure bo-

rroka eskubide kontu bat da, ez

karitatezkoa», erran du Fernan-

dezek.

Carmen y Lola filma Iruñeko

jaialditik at gelditu eta gero, gu-

tun baten bidez azaldu du bere

iritzia Arantxa Etxebarriak. NAFA-

RROAKOHITZAharekin hitz egiten

saiatu da, baina gutun horretan

jasotakoaz harago, ez du bertze-

rik erran nahi izan. Etxebarriak

zabaldutako idazkian nabarmen-

du du ijito feministekin mahai in-

guruan parte hartzeari ezezkoa

eman ziola, eztabaida berekin

kontsultatu gabe prestatu zutela-

ko antolatzaileek. Zuzendariaren

hitzetan, ijito feministen kolekti-

botik filmari buruz zabaldutako

iritziak «suntsitzaileak eta irain-

garriak» izan dira. Errespetua es-

katu du Etxebarriak bere filma-

rentzat. «Patriarkatuaren eta

matxismoaren aurka elkarrekin

egin behar dugu lan, berdin pa-

yoen zein ijitoen munduan»,

erran du zuzendariak.

«Feminismo ‘payoa’»
«Mundu berean bizi gara denak,

payoak eta ijitoak. Gure elkarte-

an era askotako emakumeak ba-

dira: irakasleak, antropologoak,

saltzaileak, ikertzaileak... femi-

nisten hitzaldi anitzetara joan

gara, eta emakume ijitoak inoiz ez

dituzte aipatzen. Feminismo zuri

etapayoak ez gaitu ordezkatzen.

Guk argi dugu ezin duzula femi-

nista izan arrazakeriaren aurka

egiten ez baduzu», erantzun du

Carmen Fernandezek.

Gaz Kalo Nafarroako Ijitoen El-

karteen Federazioak ere hartu

nahi izan du hitza Carmen y Lola

filmaren inguruan sortutako ez-

tabaidan. «Gizartea anitza da, eta

ijitoak ere bai. Ez gara herri ho-

mogeneo bat. Guri buruz hitz

egin nahi duenak egin dezala,

behintzat, umiltasunez», erran

du Ricardo Jimenez presidenteak.

Gaz Kalo federazioko kide da

Esmeralda Amador ere. «Min»

egin dio Iruñeko zinema jaialdian

gertatutakoak. Bereziki salatu

nahi izan ditu, halere, ijitoei bu-

ruzko estereotipoak. Uste du

Etxebarriaren hitzek estereotipo

horiek nabarmendu bertzerik ez

dituztela egin. «Emakume ijito

guztiek gizonek erraten dutenari

men egiten diogula saldu dute;

nik bi seme-alaba ditut eta ba-

nanduta nago. Ikasi dut eta kan-

poan egiten dut lan. Estereotipo-

en bidez ez gaituzte ezagutuko».

Gaz Kalo federazioko kideek

bilera eskatu diote GITEri. Jaialdia

amaitzeko zain dira egiteko. Eta

GITEko kideek, hain zuzen, ohar

baten bidez azaldu dute beren ja-

rrera. Erran dute jaialdiaren as-

moa dela emakume zuzendarien

lana zabaltzea, eta, aldi berean,

emakume anitzen errealitate so-

zialen berri ematea. «Bi asmo ho-

riek bete nahi genituen filma

emanez eta eztabaida eginez; le-

hendik ere ez zetozen bat zuzen-

daria eta elkarteko kideak, eta,

ondorioz, ezinezkoa izan da egi-

tea».

GITEk antolatutako zinema ziklotik at gelditu da ‘Carmen y Lola’; zuzendariak ez
du bere lana eta jarrera kritikatu duten ijito feministekin eztabaida egin nahi izan.

Arazoak gainezka egin du

GITEk antolatutako Zinema eta Emakumeak zikloa gaur amaituko da. Irudian, emakume bat Golem Baiona aretoan, zikloko egitarauari so. IÑIGO URIZ / FOKU
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Etxebarriaren mezua da
emakume ijitoak ez
gaudela boteretura, eta
bagaude; gure borroka
eskubide kontu bat da»
Carmen Fernandez
Aniztasunaren Aldeko Ijito Feministak

«Elkarrekin egin behar
dugu patriarkatuaren
eta matxismoaren
aurka, berdin ‘payoen’
zein ijitoen munduan»
Arantxa Etxebarria
Zinema zuzendaria

«Nik ikasi dut, eta
kanpoan egiten dut lan;
ijitoei buruzko
estereotipoen bidez 
ez gaituzte ezagutuko»
Esmeralda Amador
Gaz Kalo Ijitoen Elkarteen Federazioa

«Lehendik ere ez zetozen
bat filmaren zuzendaria
eta elkarteko kideak, 
eta ezinezkoa izan da
eztabaida egitea»
GITE

‘‘



Kattalin Barber Iruñea

B
ertsolaritza da Na-

farroan ongien gor-

de den eta azpima-

rragarriena den

errepentismoa».

Horrela aitortu du berriki Nafa-

rroako Gobernuak, eta bertsolari-

tza Kultur Intereseko Ondasun

izendatu du, ondare inmateriala-

ren kategorian. Albiste pozgarri-

tzat hartu du izendapena Nafa-

rroako Bertsozale Elkarteak, eta

bertsolaritzarentzat ez ezik, eus-

kal kulturarentzat ere «aitortza

garrantzitsua» dela jakinarazi

du. Hilaren 20an izendapena aur-

kezteko ekitaldi bat antolatu du

gobernuak, 18:00etan, Nafarroa-

ko Museoan. Ekitaldiaren bu-

ruan, bertso saioa eginen da kan-

poan, bertsoak kantatu ohi diren

lekuan: plazan.

Nafarroako Bertsozale Elkarte-

ak abiatu zuen izendapen proze-

sua, 2011n. Urte horretan, Nafa-

rroako Parlamentuak, aho batez,

gobernuari bertsolaritza Kultur

Intereseko Ondasun izendatzeko

prozesua has zezala eskatu zion,

ondare inmaterial gisa. Orduz ge-

roztik, «luze» jo du bertsolaritza

Nafarroako kultur intereseko on-

dasun izendatzeko prozesuak,

Gontzal Agote bertsozale elkarte-

ko kidearen iritziz.

Hainbat arrazoi direla medio,

gaia hainbat urtez «ukitu gabe»

egon ondoren, 2016an berriro

heltzea erabaki zuen elkarteak.

Nafarroako Gobernuko Kultura

departamentuarekin harrema-

netan jarri eta bi aldeek izenda-

pen prozesua berraktibatzeko

aukera ikusi zuten. «Administra-

tiboki ez da batere erraza izan,

baina hainbat urtetako lanak

amaiera pozgarria izan du». 

2017ko hasieran egin zuen

izendapenerako eskaera ofiziala

elkarteak, eta orain iritsi da onar-

pena. Agotek adierazi duenez,

izendapena, finean, aitortza da:

«Errekonozimendua bertsolari-

tzaren mugimendu osoari, eta ez

bakarrik oraingoari, baizik eta

hainbat mendez Nafarroan egin

den lanari eta izan duen eragina-

ri». 

Agotek aitortu du izendapenak

ez duela, oraingoz, «ondorio

praktikorik», baina Nafarroako

gizartean izan dezakeen eraginari

erreparatu dio. Besteak beste,

bertsolaritzari prestigioa ematea

da izendapenak dakarrena. «Ai-

tortza honen bidez, bertsolaritza-

ri prestigioa ematen zaio gizarte

osoaren aurrean, ez bakarrik eus-

kaldunon artean; gizarte erdal-

dunean ere prestigiatzeko eta

ikusarazteko aukera bat da».

Izendapenak dioen moduan, ber-

tsolaritza Nafarroako ondarea de-

lako, ez soilik euskaldunen onda-

rea. «Hortaz, guztion ondarea da

eta babestu eta zaindu beharra

dugu». 

Hein batean, bertsoa ezezagu-

tzatik ezagutzara pasatzeko balio

dezake izendapenak, batez ere,

gizarte erdaldunean. Bi urtetik

behin Nafarroako Bertsolari Txa-

pelketa antolatzen du elkarteak,

Bardoak taldekako txapelketaz

gain, eta jarduera eta ekitaldi des-

berdinak ere bai. «Oihartzun

mediatikoa jasotzen dute gehien-

bat txapelketek, eta horien bidez

jende gehiagorengana iristen

gara, baina oraindik ezezagutza

da nagusi». 

Bide horretan, Nafarroako

Gobernuak esan du bertsolaritza

babesteko neurriek helburu

dutela  saihestea jarduera horren

«fosilizazioa», eta ekarri behar-

ko luketela, aldi berean, haren

bereizgarritasunari eta autono-

miari eustea. Kultur intereseko

ondasuntzat jotzeak bertsolari-

tzari eusten lagundu nahi du,

«kontrolatutako eraldaketa

ahalbidetuz».

Bertsolaritza transmititzea,

bertso-saioak antolatzea eta sus-

tatzea, ikertzea, eta egindakoa

hedatzea eta jasotzea dira Bertso-

zale Elkartearen xedeetako ba-

tzuk. Indarra eman die izendape-

nak, eta lanean jarraituko dute,

bertsoen etorkizuna bermatzeko.

«Egoera kaxkarragoak izan ditu-

gu, eta osasuntsu dago bertsoa

Nafarroan; lanean jarraitu behar

dugu, halere, hemendik ehun ur-

tera bertsozaleak, bertsolariak eta

bestelako eragileak egoteko»,

esan du Agotek. 

Gorantz doa bertsoa 
Bertso eskolak dira belaunaldi be-

rrietara bertsolaritzaren transmi-

sioa ziurtatzeko erremintetako

bat. Nafarroan, «inoizko talde

kopururik handiena» osatzen

dute egun, bai gazteen zein hel-

duen artean. Bertsolari eta ber-

tsozaleen harrobia berritzea da

helburua, bertsoaren sarea trin-

kotuz. «Azken hogei urteotan,

bertsolaritzaren mapa aldatu da

Nafarroan, eta aldaketa esangu-

ratsuak egon dira», nabarmendu

du Gontzal Agotoek. Gero eta

gehiago dira bertsozaleak, gero

eta gehiago bertso eskolak, eta

gero eta gehiago bertsolariak ere.

Are, bertsolaritzaren transmisio-

an jarritako arreta eta indarraren

fruitu dira, eta hedapen lan ho-

rrekin jarraitu nahi du Nafarroa-

ko Bertsozale Elkarteak.

Bertsolaritza kultur intereseko ondasun
izendatu du Nafarroako Gobernuak,
Nafarroako Bertsozale Elkarteak hala
eskatuta. Euskal kulturarentzat, oro har,
«urrats garrantzitsutzat» jo du.

Bat-batekoari

aitortza

2017an egin zuten Nafarroako Bertsolari Txapelketa, azkenekoz. Irudian, finaleko saioa. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Prestigioa ematen zaio
bertsolaritzari gizarte
osoaren aurrean, ez
bakarrik euskaldunen
artean»
Gontzal Agote
Nafarroako Bertsozale Elkarteko kidea
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R
HURBILDU ETA LAU
Jon Barberena

Beldurraren
beldur

E
san itxarotea ere bade-

la bizitzea, kantatu
zuen doinu goxoz Bide
Ertzean taldeak itxaro-

naldiez aspertua den herri honen
belarrietara. Itxarongela erral-
doia da gure herria. Urduri, beti
itxoiten ditugu gutxitan asebete-
tzen gaituzten berriak. Madrildik
idazten eta bidaltzen dituzten be-
rriak.
Ostatu batean pasatako liskar

arrunt batengatik, hamahiru ur-
tera arteko kondenak ezarri diz-
kiete Altsasuko zortzi gazteri. Es-
painiako Auzitegi Nazionalean,
bertze behin ere, epaia epaiketa
hasi aurretik idatzia zen susmoa
dut. Bazekiten ezinen zituztela
terrorismoagatik zigortu, baina
izuan oinarritutako argudio esa-

jeratu hori behin eta berriz erabili
dute zigor neurrigabeak eta go-
gorrak jartzeko.
José Luis Sampedrok aspaldi

errana da izua oinarri hartuta go-
bernatzea eraginkorra izaten
dela: «Buruzagiak ingurukoak
lepoa moztearekin izutzen eta
mehatxatzen baditu, eta, gero,
zintzurra ebaki beharrean, egu-
nerokoan zapaltzen baditu, haiek
konforme izanen dira. Burua
bere lekuan izanen baitute behi-
nik behin».
62 urtera arteko kondenak es-

katu zituen fiskaltzak hasieran,
eta oraingo kondenak ikusi eta
gero, norbaitek pentsa dezake
konforme egoteko arrazoiak di-
tugula. Baina epaia suntsitzailea
da; justizian baino gehiago, men-

riekin lotura eginez, Alain filoso-
fo frantziarraren hitzekin oroitu
naiz: «Arriskurik gabeko beldu-
rra sufritzen duten pertsonek
arriskua asmatu ohi dute beren
beldurra justifikatzeko». Liskar
bat baino ez zen izan, kitto! Altsa-
su bakean bizi nahi duen herri
bat da!
Gaur Altsasu izan da. Gaur Iña-

ki, Oihan, Adur, Jokin, Julen, Jon
Ander, Aratz, Ainara eta euren
familiak izan dira. Baina bihar,
Azpeitia, Erratzu edo Faltzes izan
daitezke. Edo zu izan zaitezke...
Edo ni izan naiteke... Beraz, onar-
tu eginen dut, auziak eta konde-
nek eragindako amorrua eta sa-
mina sentitzeaz gain, beldurra
ere, proportzio txikiago batean
bada ere, senti dezaket. Estatua-
ren beldurren (mamuen) beldur
naizela.
Gure mina, ezintasuna eta bel-

durra kanporatzeko, hilaren 16an
hitzordua daukagu Iruñean. Te-
rapia kolektiboak on eginen digu
denoi.

dekuan oinarritzen dena, hain
zuzen.
«Izua deus pasatzen ez denean

ematen da. Bi gertaeraren arteko
itxaronaldia da», hitz gordin be-
zain ederrak bota ditu Lander
GarrokGerra txikia liburuaren
inguruan hitz egiterakoan. Bi
gertaeraren artean kokatu izan
dut azkenaldian herri hau, epaia
noiz iritsiko ote zen beldurrez.
Desberdintasun handi batekin,
haatik. Gurean gauza anitz pasa-
tu dira eta pasatzen ari dira.
Herria kalera atera da, eta bere

izuan ezkutatu beharrean, ausar-
diaz bere amorrua kanporatu
egin du. Horren adibide da, hain
justu, justizia eske bildutako
50.000 pertsonek babestutako
manifestazioa, Iruñean, joan den
apirilaren 14an.
Altsasu arrisku maila handiko

lekua dela, eta bertako gazteen
eguneroko ekintzak eta ospaki-
zunak arriskutsuak direla diote
Espainiako komunikabide sona-
tuek. Gustu txarreko gezur ho-

Liskar bat baino 
ez zen izan, kitto!
Altsasu bakean 
bizi nahi duen 
herri bat da!

Irudiab Iruñea

Ekonomia soziala sustatzeko espazioa
Iruñeko alkate Joseba Asironek inauguratu du Geltoki, hiriko autobus geltoki zaharrean ekonomia sozial eta

solidarioa sustatzeko asmoz zabaldutako espazioa. Geltoki Iruña izeneko taldeak du espazio horren kudeake-

ta bere esku, datozen zazpi urteotarako. Talde horretako kide dira, bertzeak bertze, Reas elkartea eta Emausko

Trapuketariak. Asmoa da ekonomia sozialarekin lotutako proiektuak zabaltzea. Sentsibilizazio lana eginen

dute espazioan, eta ekonomia sozialeko produktuak eskainiko dituzte, bertzeak bertze. IDOIA ZABALETA / FOKU

Bihar eginen dute Altsasuko gazteen
aldeko protesta, zigorrak salatzeko

IRUÑEA bHerritarrak manifestaziora deitu dituzte Altsasuko Guraso-
ek, zigortutako zortzi gazteei babesa agertzeko. Bihar eginen dute,
Iruñean, 17:00etan, Sadar futbol zelaitik hasita. Espainiako Auzitegi
Nazionalak bi eta hamahiru urte bitarteko espetxe zigorrak ezarri diz-
kie herriko zortzi gazteri, taberna batean bi guardia zibilekin izandako
liskarrengatik. Joan den astean, aske ziren bost gazteetako lau atxilotu
eta espetxeratu zituzten.

2,8
UHOLDEEN KALTEAK ORDAINTZEKO SAILA, MILIOI EUROTAN
Nafarroako Gobernuak 2,8 milioi euroko diru saila onartu du, hainbat ur-

tetarako, joan den apirilean gertatutako uholdeek Nafarroako hainbat

herritan eragindako kalteak ordaintzeko; bertzeak bertze, azpiegiturak

konpontzeko erabiliko dute dirua.

Elkarretaratzea egin dute bi emakumek
salatutako sexu erasoak gaitzesteko

BERA bElkarretaratzea egin du Goldatz Berako Emakume Feministen
Taldeak, herriko bi emakumek salatutako sexu erasoak gaitzesteko,
eta emakumeoi babesa eta elkartasuna agertzeko. Astelehenean egin
zuten protesta. Goldatz taldeko kideek salatu dute emakumeek meha-
txuak jaso dituztela, sufritutako erasoen berri eman eta gero. «Ema-
kumeen aurkako indarkeria patriarkatuak sortutako egiturazko arazo
soziala da», erran dute talde feministako kideek.

«Nafarroa ezin da bakarrik
Nafarroan babestu, estatu
kontu bat da; Nafarroa galtzen
bada, Espainia galduko da, eta
hori kontuan izan behar dugu»
Ana Beltran
PPNko presidentea
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MUSIKA

BURLATA Udal Musika Banda.
bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BURLATA San Blas abesbatza.
b Igandean, 13:00etan, parkean.

IRUÑEA Joaquin Maia eskola.
bGaur, 18:00etan, Basotxoan.

IRUÑEA Julen NTH, The Offensive,
Rawan eta Kimera.

bGaur, 18:30ean, Iturramako

Civivox aretoan.

IRUÑEA Opera: Don Perlimplín.

bGaur eta bihar, 20:00etan,

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA The Wizards.

bGaur, 21:00etan, Infernu tabernan.

IRUÑEA Los Chichos.
bGaur, 22:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA Status Quo, Uriah Heep,
Kadavar, Burning eta Jared James

Nichols.

bBihar, 16:30ean, Ziudadelan.

IRUÑEA The Broken Horizon.
bBihar, 21:00etan, Infernu tabernan.

IRUÑEA Jo & Swiss Knife eta 
Moonshine Wagon.

bBihar, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEA Opera:King Arthur.

bAsteartean, 17:00etan, Nafar

Ateneoan.

IRUÑEA Alicia Griffiths eta bere
ikasleak, Tempo d’Intermezzorekin.

bAsteartean, 19:15ean, 

San Antonio elizan.

IRUÑEA Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoa.

bAsteartean, 20:00etan, Baluarten.

IRUÑEA Seitan.
bAsteazkenean, 20:30ean, 

Carmen karrikako Herriko Tabernan.

IRUÑEA Santero y Los Muchachos.
bOstegunean, 20:00etan, 

Zaldi Zurian.

IRUÑEA Jean Bordaxar.
bOstegunean, 20:30ean,

Erraldoien Txokoan.

NOAIN The Good Time Rollers.
bOstegunean, 20:00etan,

Zentzumenen parkean.

DANTZA

BARAÑAIN Diana Casas Dantza
Eskola: Wonderland.

b Igandean, 17:00etan eta

19:30ean, auditoriumean.

IRUÑEA Karrikadantza.
bBihar, 18:00etan, San Nikolas

plazan.

IRUÑEA Ravel Dantza Eskola.
bBihar, 20:00etan, Baluarten.

ANTZERKIA

ARTAXOA La Clap: Desde el cerco

(Danza de la muerte.

bBihar, 19:30ean, herriko harresian.

IRUÑEA Tombs Creatius: 
Los extraños viajes del Sr. Tonet.

bGaur, 18:00etan eta 21:00etan,

Gortari doktorearen plazan.

IRUÑEA Teatrolari: Historias de 

un andén.

bGaur, 19:00etan, Gazteriaren

Etxean.

IRUÑEA Teatrolari: Que comience

el espectáculo.

bBihar, 12:30ean, Gazteriaren

Etxean.

IRUÑEA Teatrolari: Teatro en la

chácena.

bBihar, 19:30ean, Sanduzelain.

IRUÑEA Bakarrizketak: Loulogio.
b Igandean, 19:30ean, Zentralen.

UHARTE Pirritx, Porrotx eta 
Marimotots:Borobilean.

bAsteazkenean, 18:00etan,

kiroldegian.

BERTSO SAIOAK

IRUÑEA LGTB: Amaia Agirre,
Saioa Alkaiza, Maider Arregi eta

Irati Majuelo.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Erraldoien Txokoan.

LEKUNBERRI Bertso bazkaria:
Amets Arzallus eta Julio Soto.

b Igandean, 14:00etan.

URROTZ Bertso bazkaria: 
Aratz Igartzabal Bidegain Potto

eta Jexux Mari Irazu Muñoa.

bBihar, eguerdian.

ZINEMA

IRUÑEA Mary Shelley.

bGaur, 11:00etan eta 20:00etan,

Golem Baiona aretoan.

IRUÑEA Uraren bila.

bGaur, 19:00etan, planetarioan.

IRUÑEA El dormilón.

bGaur, 20:00etan, Filmotekan.

IRUÑEA El manantial de la 

doncella.

bBihar, 19:30ean,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Odio en las entrañas.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Filmotekan.

Gure proposamena b Iruñea

Status Quo, protagonista Ziudadelan
Rock jaialdia eginen dute Ziudadelan, bihar, eta parte hartuko duten taldeen artean bat nabarmentzen da, argi

eta garbi: Status Quo. Batetik, Iruñekoa izanen delako penintsulan emanen duten kontzertu bakarra, eta, ber-

tzetik, taldea bere lehen diskoaren 50. urteurrena ari delako ospatzen. Status Quorekin batera ariko dira,

16:30ean hasita, Uriah Heep, Burning, Kadavar eta Jared James Nichols. RAUL BOGAJO / FOKU



Zergatik utzi dituzue entzierro-

ak zuen diskurtsotik eta lan es-

parrutik kanpo?

Hautu estrategiko bat izan da, argi
eta garbi. Onartu behar dugu, ha-
lere, taldean badela entzierroen
alde dagoen jendea ere. Baina
hautu estrategikoa da, batez ere.
Zezenketen aurkako lanari eman
diogu lehentasuna uste dugulako
badela gehiengo sozial bat zezen-
ketak bertan behera uztearen al-
de. Ez da gauza bera gertatzen, or-
dea, entzierroarekin. Lor dezake-
gun horretan lan egin nahi dugu,
horretan jarri indarrak.
Iaz jarri zineten martxan. Kon-

tent, orain arte egindako bidea-

rekin?

Bai. Hutsetik hasi ginen. Gure as-
moa hasieratik izan da talde zaba-
la osatzea, zezenketen kontra egi-
teko helburu zehatzarekin. Iazko
sanferminen aurretik egin ge-

nuen lehen batzar irekia, eta jen-
de anitz etorri zen. Orduan ikusi
genuen bazela lan egiteko aukera.
Gure ildoak zehaztuz joan gara
geroztik.
Zer asmo duzue aurtengo san-

ferminei buruz?

Aurten, nabarmendu nahi dugu
bestak denonak direla, ez baka-

rrik zezenketen zaleenak. Zezen-
ketekin deus ikustekorik ez
dugun milaka eta milaka herritar
gara, eta bestak erruz ospatzen
ditugu. Horregatik, aurten, san-
ferminetako eskailera ospatzea
erabaki dugu, argi uzteko hiriko
bestetako ikonoak gureak ere
badirela.

Zer prestatu duzue eskaileraren

azken egunerako?

Iaz bezala, kalejira eginen dugu
Alde Zaharrean. Hori izanen da
gure ekinaldi nagusia. Uztailaren
7an izanen da, 19:00etan.
Hil honetan, berriz, manifesta-

zioa izanen da zezenketen aur-

ka, ezta?

Bai. Nafarroako Anima-
lien Askapena taldeak
antolatu du, iaz bezala,
eta aurten ere bat egitea
erabaki dugu. Inportan-
tea iruditzen zaigu parte

hartzea eta karrikara ateratzea.
Gure asmoa ere bada eztabaida
mahai gainean jartzea.
Nola?

Azken hilabeteotan, adibidez, bi-
lera egin dugu Iruñeko Peñen Fe-
derazioarekin. Zezenketen ingu-
ruko gogoeta bat eskatu diegu, eta
argi utzi diegu, batetik, plazan

gertatzen diren tratu txarrak ezin
ditugula onartu; bertzetik, joera
dela zezenketek gero eta zale gu-
txiago izatea. Eztabaida ez egiteak
ekartzen ahal du Iruñea Tordesi-
llas bilakatzea, tauromakiaren az-
ken gotorleku bihurtzea. Jendeak
erraten badu berez besta maite
duela, erakuts dezatela. Hiruga-
rrenik, uste dugu eztabaida gerta-
tzen ez bada Irungo edo Honda-
rribiko alardeen gisako egoera bat
izan dezakegula hemen. Arazoa
kroniko bilakatuko da. Horren
guztiaren aurrean, iruditzen zai-
gu herritarrek eztabaida egin be-
har dutela. Hiri gisa egin behar
dugu gogoeta, eta erabaki.
Zer erantzun dizuete peñek?

Harrera ona egin digute. Txostena
helarazi diegu, eta federazioak
peña guztiei pasatu die; peña ba-
koitzak, berriz, kide guztiei.
Haiek erabakiko dute zer egin.
Guk gutxieneko gogoeta eskatzen
diegu. Gertatzen denaz ohar dai-
tezela eta jarrera har dezatela.
Joseba Asiron alkateak zezen-

ketak babestu ditu, urtero pla-

zan egon baita. Zer deritzozu?

Ñabardurak badirela uste dugu.
Iaz, adibidez, udalak sanferminei
buruz egindako bideo ofizialean
ez zegoen zezenketen irudirik. Ez
da kasualitatea. Guk talde gisa ez
diogu udalari deus eskatu, kon-
ponbidea ez baitago haren esku,
hiritarren esku baizik. Behetik
egin behar da presioa. Nahiko ge-
nuke alkatea plazara ez joatea,
baina ez dugu halakorik eskatu.
Azken egunotako sabotajearekin,
jendea ohartuko zen, agian, uda-
leko hainbat taldek ere eskatu du-
tela gu eskatzen ari garena, herri-
tarren arteko eztabaida, alegia. 
Animalien Askapenerako Fron-

teak egin du sabotajea Gaseko

eskortetan. Salatu duzue? 

Ez. Hainbat hedabidetan hori za-
baldu da, baina ez da egia. Guk ar-
gi utzi nahi izan dugu ez dugula
ekintzarekin deus ikustekorik. Ez
da gure lan ildoa. Guk eztabaida-
ren alde egiten dugu; hori bertze-
rik ez dugu erran.
Juan Jose Padilla toreatzailea

izanen da sanferminetan. Kriti-

katu egin duzue, eta peñei jarre-

ra hartzeko eskatu diezue, Es-

painiako bandera frankistarekin

agertu izan baita.

Iruñeko plazan ezkerrarekin lo-
tutako leloak entzuten dira, bai
eta feministak ere, baina, aldi be-
rean, plazan egon daiteke Padilla-
ren gisako pertsona bat. Hori age-
rian utzi nahi dugu. Nahiko genu-
ke peñak plazan ez sartzea Padilla
datorrenean. Bandera frankista-
rekin eroso dela erran du. Peñeta-
koei ikusarazi nahi diegu hori ere,
kontraesan hori agerian utzi.

«Herritarrek egin
behar dute eztabaida,
eta hiri gisa erabaki»

Txaro Buñuel b Iruñea Antitaurinoa kolektiboko kidea

Animalien erabilera zehatz baten aurka lan egiteko sortu da Iruñea
Antitaurinoa, zezenketak bertan behera uzteko asmoz, alegia. Iruñeko
Peñen Federazioarekin bilera bat egin dute, «gogoeta eskatzeko».
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Edurne Elizondo Iruñea

Zezenketen aurkako kolektiboa
da Iruñea Antitaurinoa. Lan
esparru hori zehaztu dute, zezen-
keten aurkako «gehiengo sozia-
la» badela uste dutelako. Horixe
nabarmendu du taldeko kide
Txaro Buñuelek (Corella, 1962).
Datozen asteotarako asmoen
berri eman du.
Zezenketen garaia bukatzen

hasi dela uste duzu?

Hori lortzeko bidean garela uste
dut; hasi dugula zezenketak ber-
tan behera uzteko bidea. Taldea
osatu genuenean, gure asmoa
helburu zehatzak lortzea zen.
Argi genuen tauromakiak nabar-
men egin duela behera nazioarte-
an eta estatuan. Azken zazpi
urteotan, adibidez, zezenak era-
biltzen dituzten ikuskizunek %53
egin dute behera; ikusleen kopu-
ruak, berriz, %59 egin du behera,
eta gazteen %84k ez dute anima-
lien aurkako tratu txarrekin lotu-
tako herri batekin identifikatu
nahi. Datuek hori diote. Iruñeko
egoera aztertzen hasi ginen tal-
dea osatu genuenean, eta argi
ikusi genuen, batetik, entzierroa
hagitz errotuta dagoela, eta, ber-
tzetik, plazara joaten den jendea-
ren zati batek onartzen duela bes-
tak erakarrita joaten dela, ez
zezenketengatik.
Lelotzat hartu duzuen esaldiak

hori dio, Iruñeak besta maite

duela, ez, ordea, zezenketak. Ha-

la da?

Hori nabarmendu nahi dugu, hori
delako bidea, gure ustez, zezen-
keten aurkako urratsak egiteko.
Uste dugu herritar anitzek eutsi
nahi diotela zezenketen inguruko
eztabaidari, bertan behera uzteko
asmoz. Ez da hori gertatzen, or-
dea, entzierroaren kasuan. Talde
zabala osatu nahi genuen, helbu-
ru zehatzak ezarri, eta lanean ha-
si. Horregatik erabaki genuen ze-
zenketen aurka aritzea. Egia da
entzierroan tratu txarrak gerta-
tzen direla; hori agerian uzten du-
te albaitarien txostenek. Errotuta
dago, ordea. Orain arte, gainera,
kanpokoak etorri izan dira pro-
testa egitera, eta hemengoek ia
bestaren zatitzat hartu dituzte.
Tauromakiaren kontrako pro-

testak egin dituzte bertakoek

ere: Rosa Negrak, Zezen Gorrik,

LiberAberek, Denok Animaliak

taldeak...

Ez dugu ukatzen aurretik eginda-
ko lana, baina jendeak pentsatu
du batez ere kanpotik etorri direla
protesta egitera. Orain, indarbe-
rrituta atera gara zezenketen
kontra egitera; helburu zehatza
markatu izanak ekarri du jende
gehiagorengana heltzea.

«Eztabaida ez egiteak ekartzen
ahal du Iruñea Tordesillas
bilakatzea: tauromakiaren
azken gotorleku»


