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Edurne Elizondo Iruñea

E
strategikotzat» jo

zuen Nafarroako

Kultura zuzendari

nagusi Dori Lopez

Juriok, iaz, 948

Merkatua ekinal-

dia. «Lan handia egin genuen,

baina emaitza oso ona izan zen»,

berretsi du, aurten, arteen azoka-

ren lehen aldiari buruz. Kultura-

ren arloko programa nagusitzat

jo du gobernuak 948 Merkatua,

eta bigarren aldiz antolatu du, on-

dorioz: hilabete barru eginen

dute, Iruñean, azaroaren 21etik

23ra.

Kulturaren esparruko herrial-

deko eragileek «ontzat» jo dute

azokari segida emateko urratsa

egin izana, baina nabarmendu

eta Indara aretoetan, Ziudadelan,

Civivox aretoetan, Nafarroako

Filmotekan eta Joaquin Maia mu-

sika eskolan.

Hainbat gai nagusi edo ardatz

zehaztu dituzte Kultura Departa-

mentuko kideek azokan garatze-

ko: genero ikuspegia, jabetza in-

telektuala, internazionalizazioa,

diseinua edo sektorearen profe-

sionalizazioa… Aipatzekoa da,

gainera, Nafarroa-Akitania Be-

rria-Euskadi euroeskualdeko he-

rrialdeak izanen direla aurtengo

948 Merkatua azokako gonbidatu

nagusiak. Espainiako Errioxa eta

Aragoi erkidegoek ere parte har-

tuko dutela erantsi dute antola-

tzaileek.

Programari, gonbidatuei, eta,

oro har, aurtengo egitarauari so,

azoka «asmo handiko egitasmo

Gobernuak 948 Merkatua antolatu du, bigarrenez. Azaroaren 21, 22 eta 23an eginen dute, Iruñeko
Baluarte auditoriumean eta bertze hainbat egoitzatan. Ekinaldiak Nafarroako kultur produkzioaren
erakusleiho izan nahi du. Bide propioa egiteko beharraz ohartarazi dute zenbait kultura kudeatzailek.

Besteen pareko ala berezi izan

Iaz egin zuten 948 Merkatua ekinaldia lehendabiziko aldiz. Irudian, iazko azoka, Baluarte auditoriumean. IÑIGO URIZ / FOKU

Asmoa da azoka
erreferentziazko
topaketa bilakatzea
kulturaren arloko 
gure produktuentzat»
Ana Herrera
Nafarroako Kultura kontseilaria

«Ezberdin bihurtuko
duen hori bilatu behar
du Iruñeko azokak;
espezializazioa 
bilatu behar du»
Rebeca Esnaola
Kuna elkarteko presidentea

«Musikaren gure
esparruan zailtasun
handiak izan genituen
programatzaileekin
harremanak jorratzeko»
Iñigo Oses
Nafarroako Ganbera Abesbatza

‘‘
egin dute, halere, ekinaldiari bu-

ruz gogoeta egiteko beharra. Go-

goeta eskatu dute, zehazki, azo-

kak bide propioa egin dezan. Ber-

tze azoken pareko ala berezi

izatea baita kontua, haien ustez. 

948 Merkatuaren bigarren al-

diaren bidez, euskarri horren al-

deko bere apustua berretsi egin

du Nafarroako Gobernuak. Kul-

tura kontseilari Ana Herrerak

argi eta garbi erran du ekinaldia-

ren aurkezpenean: «Asmoa da

azoka erreferentziazko topaketa

bilakatzea kulturaren arloko gure

produktuentzat; ezagutza parte-

katzeko eta proposamen berri-

tzaileak erakusteko espazio

bihurtu nahi dugu».

Hori lortzeko, 180 proposamen

jasotzen dituen programa bat

prestatu du Kultura Zuzendaritza

Nagusiak, azarorako. Proposa-

men horien artean izanen dira hi-

tzaldiak, tailerrak, erakustaldiak,

bilerak, eztabaidak, aurkezpenak

eta bertze. Gobernuaren asmoa

da, denera, kulturaren eta artea-

ren esparruko mila profesional

inguru hartzea bere azokan. «Di-

ziplina askotako hirurogei propo-

samen artistikori baino gehiagori

eman nahi diegu espazio bat, kul-

turaren esparruko eragileen arte-

ko sinergiak sor daitezen; elkarla-

na eta elkar ezagutza bultzatu

nahi ditugu», gaineratu dute go-

bernuko arduradunek.

Sektoreko kideek Baluarte au-

ditoriuma izanen dute agertoki

nagusi, baina bertze hainbatetan

garatuko da, gainera, aurtengo

programa; bertzeak bertze Nafa-

rroako Antzerki Eskolan, Zentral
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bat» dela nabarmendu du Kuna

Nafarroako Kultur Kudeaketa el-

karteko presidente Rebeca Esna-

olak. «Lehen aldiz egin zutenean

ere halakoxea izan zen, asmo

handikoa». Horrek ekarri du, Es-

naolaren hitzetan, antolatzaileek

sektore guztietara ailegatu nahi

izatea. Eta asmo horrek jarri du

zailtasuna mahai gainean, hain

zuzen ere: «Zaila da 948 Merka-

tuaren gisako azoka bat martxan

jartzea; arlo eta sektore guztiak

ukitu nahi izateak are zailago bi-

lakatzen du», azaldu du Kuna el-

karteko buruak.

Esnaolak zalantzarik ez du ona

dela gobernuak kulturaren espa-

rruko gisa horretako ekinaldi ba-

ten alde egin izana. «Aukera ha-

gitz garrantzitsua ematen du el-

kar ezagutzeko, elkarrengandik

ikasteko, elkarren arteko dinami-

kak sortzeko». Kunako presi-

denteak uste du, gainera, 948

Merkatuak lortu duela Iruñea eta

Nafarroa «kulturaren mapan»

jartzea. Hori ona dela berretsi du,

egiten diola mesede arloari.

Abiapuntua hori izanda, hale-

re, kontuan hartu beharreko ele-

mentuak badirela argi du Esnao-

lak ere, eta elementu horien ingu-

ruko gogoetak eta lanak ekarriko

dutela azokak hemendik aurrera

izanen duen izaera zehaztea. Ha-

ren ustez, hori da erronka nagu-

sia: «Ezberdin bilakatuko duen

hori bilatu behar du Iruñeko azo-

kak; espezializazioa bilatu behar

du; bertzela, urtero egiten diren

bertze azoken pareko izanen da,

eta horrek ez du erreferente bila-

katuko».

Azoka erreferente bilakatuko

da bere marka propioa sortzea

lortzen duenean. Hori uste du Es-

naolak. Argi du 948 Merkatua

ekinaldiak bide hagitz motza egin

duela eta goiz dela, oraindik ere,

izan ditzakeen helburu guztiak

bete ditzala eskatzeko. «Argi

dago gisa horretako ekinaldiek

behar dutela denbora, sendotze-

ko. Halere, hasi behar du bere

ezaugarri bilaka daitekeen hori

garatzen», erantsi du Kunako

presidenteak.

Formakuntza nagusi
Kuna Nafarroako Kultur Kudea-

keta elkarteak hitzarmena du Na-

farroako Gobernuarekin, eta

akordio hori baliatu zuen erakun-

deak iazko azokan bazkideen,

parte hartzaileen eta adituen ar-

teko topaketa antolatzeko. Biga-

rren urteko egitarauari so, Esnao-

lak nabarmendu du aurten ere

formakuntzari eman diola ga-

rrantzia gobernuak, batez ere.

«Topaketarako eta formakun-

tzarako azoka izanen da, batez

ere; ez hainbertze, ordea, proiek-

tuak eta ekoizpenak erakuste-

koa».

Nafarroako Ganbera Abesba-

tzako kudeatzaile Iñigo Osesek

ere sumatu du proiektuak eta

ekoizpenak erakusteko espazio-

en eta aukeren falta. Esnaola bai-

no kritikoago agertu da 948 Mer-

katuaren lehen aldiaren emaitze-

kin, eta, datorren azaroan eginen

duten azokan parte hartuko du-

tela argi utzi duen arren, ez du

ukatu zalantzak badituela. «Iaz

profesional gisa parte hartu nuen,

eta abesbatzak ere izan zuen bere

erakuslekua. Aurten, ordea, ez

dugu jarriko, iazko emaitza ez

baitzen ona izan», erran du Ose-

sek, argi eta garbi.

Azokaren neurriak eta arlo

guztiak ukitu nahi izateak eragin

zuen, abesbatzako kudeatzailea-

ren hitzetan, nahi zutena lortu ez

izana: «Arlo guztiak ukitu nahi

izan zituzten: musika, dantza, li-

teratura, antzerkia, arte plastiko-

ak... Musikaren gure esparruan,

behintzat, zailtasun handiak izan

genituen programatzaileekin ha-

rremanak jorratzeko», azaldu du

Osesek.

Osesek nabarmendu du espa-

rru bakoitzak izaten ohi dituela

bere zirkuitu propioak, eta, ondo-

rioz, zaila dela denak uztartu nahi

dituen azoka bat «erreferente»

bilakatzea. «Argitaletxeek Du-

rangoko Azoka dute, adibidez.

Abenduan da, eta horretan jar-

tzen dute indarra etxeek. Musika

modernoaren arloan ere Bilboko

Bime azoka dago. Halako ekinal-

dien ondoan, desitxuratuta geldi-

tzen da diziplina guztiak ukitu

nahi dituen ekinaldi bat».

Osesek gobernuaren apustua

txalotu du, eta eskertu egin du

kulturaren arloan urratsak egin

nahi izatea. «Ona da ekinaldiak

antolatzea; guk, noski, parte har-

tuko dugu». Baina gehiago haus-

nartu behar da , haren ustez, azo-

kari norabide egokia emateko.

Osesek kritikatu egin du, adibi-

dez, gobernuak diruz laguntzen

dituen proiektu edo ekoizpenak

erakusteko espazio berezi bat ez

antolatzea. «Gobernuak ez badu

ordaintzen duen hori saltzen,

nork salduko du?», galdetu du.

Espezializazioa eskatu dio admi-

nistrazioari, azokak ardatz sendo

bat izan dezan. Berezia izan dadin.



Edurne Elizondo Iruñea

M
utilak eta nes-

kak berdinak

gara; eta denak

izan behar du

denontzat».

Horrela azaldu du Kaiet Albizuk

berdintasuna zer den. Bederatzi

urte ditu, eta Getariakoa da. Balo-

reak taldeko kide da, Netsanet

Iriart, Luna Gonzalez, Iradi Gon-

zalez eta Asier Lusarretarekin ba-

tera. Deepsoda ekoiztetxea da Ba-

loreak proiektuaren bultzatzaile.

«Giza balioak sustatzeko egitas-

moa da», azaldu du Pello Reparaz

kideak. Musikari nafarrak idatzi

ditu Baloreak taldeko kideak gra-

batzen ari diren zortzi kantak.

Durangoko azokarako kaleratu-

ko dute lehendabiziko diskoa.

Zortzi kanta horietatik hiru Ba-

loreak taldeko bost kideek landu

dituzte, elkarrekin. Gainerako

bostak, berriz, bakoitzak Euskal

Herritik kanpoko bertze haur ba-

tekin prestatutakoak dira. «Balio

jakin baten inguruan aritu da bi-

kote bakoitza, eta hitz egindako

hori abiapuntu hartuta osatu dut

nik kanta», azaldu du Pello Repa-

razek.

Kaiet Albizu berdintasunari

buruz aritu zen Mexikoko bere

kidearekin. Eta ondorio hori jarri

zuten biek mahai gainean: muti-

lak eta neskak berdinak direla,

alegia. «Oso pozik» dago Albizu

Baloreak taldeko gainerako kide-

ekin. «Musika eskolako andere-

ñoak kontatu zigun casting bat

egiten ari zirela, eta parte hartzea

erabaki nuen».

«Semearentzat bezala, gure-

tzat ere esperientzia berri bat da

hau», azaldu du Albizuren ama

Josune Aizpuruak. Nabarmendu

du parte hartzeko ideia haurrare-

na izan zela. «Guk ez genion deus

esan; castingaren berririk ere ez

genuen. Azken egunean bidali

zuen bere bideoa, eta hartu egin

zuten; dena izan da ezuste bat gu-

retzat».

Deepsoda ekoiztetxeko kideen

babesa nabarmendu du Aizpu-

ruak. Hasieratik sentitu dute tal-

dea osatu duten haur eta gazteen-

ganako erabateko errespetua eta

zaintza. «Gurasook ere babes

hori sentitu dugu, eta horrek

dena errazago bilakatu du». Re-

parazek argi du gurasoak ere

proiektuko parte direla, eta azal-

du du Baloreak taldeko sustatzai-

leentzat «garrantzitsua» dela

haien babesa izatea.

Deepsoda etxean Reparazek,

Joseba Razkinek eta Paxkal Etxe-

parek egin dute bat. Vendetta tal-

deko kide da Reparaz, musikaria

eta ekoizlea. Razkin, berriz, musi-

ka managerra da, eta Etxepare,

soinu teknikaria. Etxeparek eta

Reparazek, halere, badute musi-

ka baino zerbait gehiago komu-

nean, eta partekatzen duten inte-

res hori da, hain zuzen, Baloreak

taldea sortu duena: «Irakasletza

ikasi genuen biok. Musikaren al-

deko apustuak urrundu gintuen

arlo horretatik; bagenuen gogoa,

ordea, zerbait egiteko, eta Balore-

ak taldea sortzea erabaki genuen,

bi diziplinak uztartzeko», azaldu

du Reparazek.

Arbizukoa da musikaria, eta

herri hori bilakatu dute, neurri

handi batean, Baloreak taldeko

kideen egoitza nagusi. Han gra-

batu dute taldearen izena hartu

duen lehen kantaren bideoklipa,

eta han ezagutu zuten elkar tal-

dea bera osatu duten kideek.

«Askotarikoa eta aberatsa»
Deepsoda etxeko hiru kideek

martxoan jarri zuten martxan Ba-

loreak osatzeko castinga. «Bideo-

ak bidaltzeko eskatu ge-

nien Euskal Herriko

haur eta gaztetxoei. Asko

jaso genituen, eta denak

aztertu eta gero, taldea

osatu duten bostak au-

keratu genituen», azaldu du Re-

parazek egindako prozesua.

Euskal Herriko hainbat txoko-

takoak dira taldekideak: Netsanet

Iriart Baionakoa, Kaiet Albizu Ge-

tariakoa, Luna Gonzalez Bilbo-

koa, Iradi Gonzalez Berriozarkoa

eta Asier Lusarreta, berriz, Iruñe-

koa. «Sentitu genuen talde ho-

nek zerbait ematen ahal diola gi-

zarteari; talde askotarikoa eta

aberatsa da».

Haien ahotsen bidez, giza ba-

lioen esparruan egin nahi dute

lan Deepsodako kideek. «Erres-

petuaren, elkartasunaren edo

umiltasunaren gisako balioak,

neurri handi batean, desitxuratu-

ta daude egun. Erlijioaren ikus-

puntutik lantzen dira askotan,

adibidez. Guk hori bazter utzi

nahi izan dugu, eta giza balio gisa

landu».

Taldea ari da diskoa grabatzen,

eta Durangon aurkeztea da as-

moa. Kontzerturik eskaintzeko

intentziorik ez dute, ordea; orain-

goz, ez, behintzat. «Ez dugu epe

luzerako helbururik zehaztu

nahi», azaldu du Reparazek.

Argi utzi nahi izan du abesla-

rien lehentasuna orain ikasketak

direla, eta beren prozesuak erres-

petatu nahi dituztela. Haiekin eta

beren gurasoekin hartuko dituzte

hartu beharreko erabakiak, mu-

sikariak erantsi duenez.

Orain diskoa egiteko prozesuaz

ari dira denak gozatzen. «Espe-

rientzia polita» izaten ari dela na-

barmendu du Kaiet Albizuk, eta

bat egin du Reparazek. Lanaz dis-

frutatzen ari dira.

Deepsoda ekoiztetxeak Baloreak proiektua sortu du: 9 eta 14 urte bitarteko bost haur eta gaztek 
bat egin dute disko bat prestatzeko. Pello Reparazek idatzitako zortzi abesti ari dira grabatzen.

Balioak kantu bilakatu nahi dituzte

Baloreak musika taldeko kideak. Ezkerretik: Netsanet Iriart, Iradi Gonzalez, Luna Gonzalez, Asier Lusarreta eta Kaiet Albizu. JOSEBA RAZKIN
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Baloreak taldeak Durangoko
Azokan aurkeztuko du lana;
kontzertuak egiteko asmorik
ez dute kideek, oraingoz



Ane Eslava Iruñea

C
armen Baroja Nessi
idazlea Iruñeko
Kale Berriko 30.
zenbakian jaio zen,
1883an. Orain,

eraikin horren aurrealdean plaka
bat dago haren omenez. Iruñeko
Udalak jarri zuen, iragan astean,
Iruñean Emakumeak Izendatu
taldearen eskariz. Urrats garran-
tzitsu bat izan da idazlea ahanztu-
ratik ateratzeko eta aintzat har-
tzeko kulturan eta emakumeen
eskubideen aldeko borrokan egin
zuen lana.
«Emakume feminista, adi-

mentsua, kosmopolita eta eus-
kalduna zen, eta, gaurko hitzak
erabilita: ahaldundua». Hala de-
finitu du Carmen Baroja haren
biografoak, Amparo Hurtado fi-
lologo eta itzultzaileak. Hain zu-
zen, Baroja 98ko belaunaldiko
idazlea eta etnologoa izan zen, eta
artikuluak, liburuak eta katalo-
goak idatzi zituen. Izen handiko
gizonez inguratuta bizi zen, baina
lortu zuen horien artean bere to-
kia egitea: Pio Baroja idazlearen
eta Ricardo Baroja margolariaren
arreba zen, baita Julio Caro Baroja
antropologoaren eta Pio Caro Ba-
roja zinemagilearen ama ere.
Hainbat hiri eta herritan bizi izan
zen: Madril, Valentzia, Zestoa (Gi-
puzkoa) eta Donostia. 30 urtere-
kin, Rafael Caro Raggiorekin ez-
kondu zen.
Emakume engaiatua izan zen.

1926an, Lyceum Club Femenino
taldea sortu zuen, beste emaku-
me batzuekin batera, Madrilen,
kulturaren bitartez emakumeen
independentzia bultzatzeko.
Idazleak lan garrantzitsua egin
zuen konferentziak eta erakuske-
tak antolatzen. Hurtadok elkarte
horren garrantzia azpimarratu
du: «Europa osoan eta AEBetan
zeuden halako klubak, eta ga-
rrantzi handia izan zuten emaku-
meentzat, baina gutxi hitz egiten
da horien inguruan». Barojak tal-

de horretako emakumeengan
aurkitu zuen sostenguari esker
egin ahal izan zuen bere bidea,
Hurtadoren arabera: «Beste
emakume batzuekin aliatu zela-
ko egin zuen bere tokia gizonen
artean; Lyceum Cluben, emaku-
meak elkartu ziren elkarri lagun-
tzeko eta babesteko». 36ko gerra
piztu zenean itxi zuten elkartea.
Barojak frantsesa, ingelesa eta

pianoa ikasi zuen. Poemak eta
haurrentzako ipuinak idatzi zi-
tuen, baina haren gairik kuttune-
nak etnografiari eta folkloreari lo-
tutakoak ziren. 1933an, El encaje
en España liburua idatzi zuen,
eta, lanak hain oihartzun zabala
izan zuen, ezen idazlea Prado
museoko patronatuko batzorde
exekutiboko kide izendatu bai-
tzuten. Horrez gain, 1945ean,Ca-
tálogo de la colección de amule-

tos lana publikatu zuen, Trabajos

y materiales del Museo del Pue-

blo Españolserieari hasiera eman
ziona. Kazetaritzaren arloan ere
egin zuen ekarpenik: artikuluak
idatzi zituen Buenos Airesko La
Nación egunkarian, Vera de Alza-
te ezizenez. Halaber, haren anaia
Pioren zenbait obra zinemara
moldatu zituen. 1925ean, antzer-
ki talde berritzaile bat sortu zuen
hainbat intelektualekin batera,
Madrilen: El Mirlo Blanco. 
Carmen Baroja Nessiren histo-

ria ahaztuta egon zen urte asko-
an, Amparo Hurtadok haren be-
rri izan zuen arte. Julio Caro Baro-

jaren memoriak irakurtzen ari
zenean ezagutu zuen. Hurtado:
«Hark aipatzen zuen bere etxean
guztiek idazten zutela: osabek, ai-
tak, anaiak… eta amak. Orduan,
nik pentsatu nuen: zein bitxia…
Andre bat Baroja familiaren etxe-
an». 

Oroitzapenak berreskuratu
Emakume horren historia ezagu-
tzeko irrikaz, Hurtadok familia-
rengana jo zuen: gutun bat idatzi
zien. Haiek azkar erantzun zuten,
eta Beran zuten Itzea izeneko ba-
serrira gonbidatu zuten. Han gor-
detzen zituzten emakumearen
argitaragabeko idatziak. Karpeta
batean aurkitu zituzten ipuinak,
erreportajeak, oharrak, zinema
gidoiak, komediak eta oroitzape-
nak. «Memoriak eskuz idatzitako
ehun orri inguru ziren, inolako
ordenarik gabeak». Hurtadok
horiek txukuntzeari ekin zion.
Anabasa sekulakoa bazen ere,
ziurtatu du idatziak kalitate han-
dikoak zirela eta emakumearen
adimena, sentiberatasuna eta
umorea erakusten zutela.
Ondoren, idazlearen bizitza

ikertzen aritu zen bost urtez, eta,
azkenik, 1998an Recuerdos de
una mujer de la generación del 98

liburua idatzi zuen, Barojaren eta
haren belaunaldiko emakumeen
inguruan. Idazleak berak, oroi-
tzapenetan, esan zuen 98ko be-
launaldiko parte sentitzen zela;
haren anaiek, ordea, ez zuten
inoiz azpimarratu hori. Hurtado-
ren arabera, hark bere tokia alda-
rrikatu nahi zuen: «Erakutsi nahi
zuen, isilarazi nahi bazituzten
ere, 98ko belaunaldian bazirela
emakume idazleak ere».
Orain dela 25 urte, Baroja

ahanzturatik ateratzen hasi zen
Hurtado, eta ordutik lortutakoa-
rengatik kontent dagoela dio:
«Barojatarren etxera joan nintze-
nean, esan zidaten inork ez zuela
inoiz hari buruz galdetu; orain,
berriz, plaka bat dauka Iruñean.
Pozik nago: ahotsa eman diot». 

Carmen Baroja Nessiren lana aitortzeko urrats bat egin du
Iruñeko Udalak: plaka bat jarri du haren omenez. Idazleak bere
bidea egin zuen gizonak nagusi ziren inguru batean, baina
haren historia ahaztu egin da. Orain ari da argitara ateratzen. 

Ahanzturatik atera
dute haren izena

Carmen Baroja Nessi omendu dute, Iruñean. BERRIA
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«Barojatarren etxera
joan nintzenean, 
esan zidaten inork 
ez zuela inoiz Carmen
Barojari buruz galdetu»
Amparo Hurtado
Filologoa eta itzultzailea



R
HURBILDU ETA LAU
Jon Barberena

Marrazki bizidunak
eta euskara

A
limaleko garrantzia

izan zuten Nafarroa

Garaian 2015eko

maiatzaren 24ko 

udal eta foru hauteskundeek. 

Nafarroako Parlamentuan, EH

Bildu, Geroa Bai, Ezkerra eta Ahal

Dugu-ren hautetsien batuketak

UPN foru gobernutik kanpo uz-

tea ekarri zuen eta urteetan

hauen aliatuak izan ziren eta di-

ren PSN eta PP bigarren maila ba-

tean utzi zituen. Ospatu genuen

eta ospatzen dihardugu. Gero eta

hurbilago ditugun hauteskudeen

ondotik ere, UPN agintetik kanpo

egotea nahiko nuke eta bere bi

aliatu fidelek indarra galtzea.

Beraz, zorionekoak gu, erre-

gionalisten gainbehera eta haien

doktrinen apokalipsia bizi izan

genuenok! Bai, hala da… Zorione-

koak gara, berrogi urtez UPNk

eraikitako basamortua ortozik

zeharkatu eta gero, bidean ames-

ten genuen oasi berdea aurkitu

dugulakoz. Oasia aurkitu dugu,

baina erabateko udaberria orain-

dik ez. Aitortu beharra dugu zen-

bait aldaketa ez direla uste bezain

agudo etorri gurera. Uste nuen

ETB3ko afera fite konponduko

zutela egungo agintariek, baina

ez da hola izan. Zorionez, Iruñe-

rriko haurrek ETB3ko marrazki

bizidunak telebistan ikusteko au-

kera dute pasa den hilabetetik.

Lizarran, Tafallan, Tuteran eta

Zangozan ere, ETB3 2016tik ikus-

teko aukera dute, baina Bazta-

nen, egun, ez dugu modurik ma-

rrazki bizidunek hornitzen duten

euskarazko katea ikusteko. 

Haur ttipiak ditugun guraso

euskaldun anitzek Landetarat

egiten dugu erromesaldia eguz-

kia kukuka hasten den sasoian.

Ohatzerat sartzeko errituaren le-

haiendako gozagarri diren ma-

rrazki bizidunak euskaraz nahi

ditut. Ez naiz kalitateari buruz

mintzatuko, bai baitakit Dorae-

mon katu kosmikoak ia progra-

mazio osoa hartzen duela, baina

3txulo eta 3zpa4 ere Doraemone-

kin batera Baztango telebistetan

sar daitezela eskatzen dut!

18. Korrikan, Amets Arzallusek

aipatu zuen ama hizkuntza ez

dela lehenbizikoa ikasten dena,

ez eta amaren altzotik hartzen

duguna. Ama hizkuntza pentsa-

mendua sortzen duen hizkuntza

dela aldarrikatu zuen eta akabe-

rako mezua argia izan zen: «He-

rri hau euskaraz pentsatuko

dugu edo ez da izanen». Irudi-

tzen zait irudimenak baduela

pentsamendutik eta pentsamen-

duak baduela irudimenetik.

Haurren altxor handienetakoa

imajinazioa da; beraz, plazer itu-

rri duten mundu sinbolikoan

eman diezaiegun euskaraz ari-

tzeko aukera. Pentsamenduak

badu irudimenetik eta, hortaz,

nik %100ean euskaraz aritzeko

modua duen Nafarroa Garaia iru-

dikatu eta amestu nahi dut.

hendabiziko pausoa izanik, bun-

galow-eko telebista piztu eta to!

ETB3 ikusteko aukera izan ge-

nuen Léon-en.

Landetan bai, baina Erratzun,

erraterako, ez. Erratzuko hau-

rren egunerokoa euskaraz ema-

ten da batik bat. Euren egunero-

koan euskara erabiltzen dute,

baina mundu sinbolikoan mur-

giltzen direlarik, gazteleraz solas-

tatzen dira. Irudimenaren zu-

rrunbiloan guztiz sarturik dau-

delarik; Leidy Bag, Spider-Man

edo Bob Esponja izan daitezke.

Irudimenez gorpuzten dituzte

fikziozko pertsonaia hauek, bai-

na gazteleraz aritzen dira. Euska-

razko ereduak falta dituzte euren

irudimena asetzeko. Norbaitek

pentsatuko du haur euskaldunek

ere gaztelera jakin beharra dute-

la, eta onuragarria dela hauenda-

ko telebista Cervantesen hizkun-

tzan ikustea. Trankil, ez dute

aparteko esfortzurik egin behar-

ko gaztelera ikasteko. Nik ere

Euskal Herriko haurrek Euskal

Herrian solastatzen diren hiru

hizkuntzak jakin beharko lituz-

ketela pentsatzen dut. Baina

Haurren altxor
handienetakoa
imajinazioa da;

beraz, plazer iturri
duten mundu

sinbolikoan eman
diezaiegun euskaraz

aritzeko aukera
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123.000
GRIPEAREN KONTRAKO 
KANPAINARAKO DOSIAK
Martxan da herrialdean gripearen

aurkako txertoaren aurtengo kan-

paina. Gonernuak 123.000 dosi

erosi ditu, 332.600 euroren aurre-

kontuarekin.

Klima aldaketaren
aurka bat egin dute
hainbat emakumek
IRUÑEA bKlima aldaketaren aur-
ka bat egin dute hainbat esparru-

tako emakumeek, Iruñean, Nafa-

rroako Gobernuak antolatutako

Emakumea eta klima aldaketa.

Nafarroa 2018 topaketan. Astele-

henean egin zuten lehendabiziko

saioa, eta adierazpen bat adostu

zuten parte hartzaileek. Nafarro-

ako Parlamentuan egin zuten,

eta erakunde horretako presi-

dente Ainhoa Aznarezek egin

zuen hasierako hitzaldia. Parte

hartzaileek emakumeen ezagu-

tza aldarrikatu dute klima alda-

ketaren aurka borroka egiteko,

eta argi utzi dute lehentasuna

eman behar zaiola arazo horri.

Erradiologia
zerbitzua jarri dute
osasun etxean
ALTSASU bAltsasuko osasun
etxeak erradiologia zerbitzua du,

astelehenetik. Ondorioz, 23.550

pertsona inguruk ez dute jada

Iruñera mugitu beharko. Arretak

«hobera» egin duela erran dute

Osasun departamentuko kideek.

Emakumeak eta klima aldaketa topaketako parte hartzaileak, astelehenean, parlamentuan. IDOIA ZABALETA / FOKU

«Mola eta
Sanjurjoren aurrean
otoitz egiten dutenak
dira gure kontra 
egin dutenak»
Clemente Bernard
‘A sus muertos’ dokumentalaren egilea



MUSIKA

ANTSOAINOlatz Zugasti.

bBihar, 20:00etan, antzokian.

BERAMary Bell eta Bit Part.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Kataku ostatuan.

IRUÑEAAnouar Merabet, 

Yogurinha Borova eta Ira Rap. 

bGaur, 19:30ean, Zentralen.

IRUÑEANafarroako Orkestra 

Sinfonikoa. 

bGaur, 20:00etan, Baluarten.

IRUÑEAPimpinela. 

bGaur, 20:30ean, Gaiarren.

IRUÑEALa Banda Trapera del Rio

eta Kagando Blando. 

bGaur, 21:30ean, Zentralen.

IRUÑEA Iruñea Kantuan. 

bBihar, 20:00etan, Baluarten.

IRUÑEAFredi Leis. 

bBihar, 22:00etan, Indara aretoan.

IRUÑEARosendo. 

bBihar, 22:00etan, Nafarroa Arenan.

IRUÑEAPamplonesa musika 

banda. 

b Igandean, 12:00etan, Baluarten.

IRUÑEALuz Casal. 

b Igandean, 19:30ean, Baluarten.

IRUÑEA Iñaki Sandoval. 

bAsteartean, 20:00etan, Fernando

Remacha auditoriumean.

TAFALLADavid Gonzalez de la

Viña eta Iñigo Remirez de Ganuza. 

bBihar, 17:45ean, Andre Maria

elizan.

TAFALLA La Teatreria: Gretel y

Hansel.

bAsteazkenean, 18:00etan,

kulturgunean.

TUTERA Micomicon Teatro: 

Donde el bosque se espesa.

bGaur, 20:30ean, Gaztanbiden.

TUTERASpasmo Teatro: 

El mundo Lirondo.

b Igandean, 12:30ean, Gaztanbiden.

DANTZA

ATARRABIAAdos Teatroa: 

El baile de los años.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

ZINEMA

IRUÑEAOmar. 

bGaur, 20:00etan, filmotekan.

IRUÑEAPasión. 

bBihar, 19:30ean, Kondestablearen

jauregian.

IRUÑEAMemoria oculta.

b Igandean, 20:00etan, filmotekan.

IRUÑEASicixia. 

bAsteartean, 20:00etan, filmotekan.

BERTZELAKOAK

BARAÑAINLur Away. Hainbat dizi-

plina uztartzen dituen ikuskizuna.

bBihar, 20:30ean, auditoriumean.

IRUÑEABegibakar. Xabi Bandini-

ren diskoaren aurkezpena.

bGaur, 20:00etan, Karrikirin.

IRUÑEALiteratura tailerra: 

Idazteko lanaren alderdi praktikoa.

Bernardo Atxagaren eskutik.

bBihar, 11:00etan, Civicanen.

Gure proposamenab Antsoain

Olatz Zugasti ariko da bihar, antzokian
Olatz Zugasti musikariak Ur goiena, ur barrena lana aurkeztuko du bihar, 20:00etan, Antsoaingo antzokian.

2015ean egin zuen Zugastik disko horretako kantak aurkezteko lehen kontzertu sorta, Hernanin, jaioterrian.

Zugastik sortu ditu kanta guztiak, herriko kanta bat izan ezik, eta hura ere bere modura moldatu du. Taldeak

ematen dion pop-rock oinarriaren gainean, folk doinuak erantsi ditu. MICHEL BARDIN

TUTERANafarroako Orkestra 

Sinfonikoa. 

bBihar, 20:30ean, Gaztanbiden.

BERTSO SAIOAK

IRUÑEAAimar Karrika eta Xabier

Terreros Gartzia. 

bGaur, 21:30ean, Euskaldunon

Biltoki elkartean.

JAUNTSARATSOihana Iguaran
eta Beñat Gaztelumendi. 

bGaur, 21:00etan, Apeztegi berrian.

ANTZERKIA

ATARRABIA La zanja.

b Igandean, 20:00etan, kultur etxean.

BARAÑAINLuces de Bohemia. 

b Igandean, 19:00etan,

auditoriumean.

BURLATA Iluna Teatro: Un cuento

de detectives. 

b Igandean, 18:00etan, kultur etxean.

CASTEJON Demode Quartet: 
Todos los musicales o casi. 

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

IRUÑEA Eché mi corazón a freír. 

bGaur, bihar eta etzi, 20:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEAParaiso: Lunáticus Circus. 

bBihar, 17:00etan (euskaraz) eta

18:30ean (gaztelaniaz), Baluarten.

IRUÑEABodas de sangre. 

bBihar, 20:00etan, Gaiarren.

IRUÑEAKarabansai: Ele!!! 

Lauaxeta-Lorca. 

bAsteazkenean, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.

IRURTZUN TDiferencia: 
Salir de cuentas a los 50. 

bGaur, 21:00etan, kultur etxean.

SAN ADRIAN Pablo Carbonell:
Conozco un lindo regato.

b Igandean, 19:30ean, kultur

etxean.

TAFALLA Lurrak Antzerkia: Lurrak.

bGaur, 20:30ean, kulturgunean.
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Edurne Elizondo Iruñea

Urduri eta, aldi berean, lasai. Ha-
laxe dago Altsasuko Iñigo Aritza
ikastolako lehendakari Eneida
Carreño (Iruñea, 1973). Nafarroa
Oinez besta igandean da, eta egu-
na hain gertu egoteak «urduri-
tu» du; baina «lasai» dago, urte
osoko lana ongi egin dutela bada-
kielako. Euskaltzaleen zain dira
jada Altsasun.
Jendea hartzeko prest?

Bai. Lehengoan galdetu zidaten
urduri ote nintzen, eta esan behar
dut orain bai, orain urduritzen
hasi naizela. Zerbait ari da pizten.
Urduri gaude, baina onerako. Go-
goz garelako. Lasai gaude egin be-
harrekoak egin ditugulako, eta
jende asko ari delako lana oso
ongi egiten.
Nolakoa izan da igandeko besta

prestatzeko urte hau?

Lan handiko urtea izan da. Oinez
festak eta ikastolak, halere, nork
bere bidea egin dute. Ikastolan
badugu batzorde murriztua deri-
tzona, baina Nafarroa Oinez-ek
bere funtzionamendu propioa
du, eta ez dio ikastolaren egune-
rokotasunari eragiten, ez du bal-
dintzatzen. Dena oso ongi antola-
tuta dago, eta eskertzekoa da
hori. Ikastolako zuzendaria eta ni,
noski, bi batzordeetan gaude, bai-
na ongi moldatu gara.
Sumatuko zen, halere, ikastola-

ren egunerokoan Oinez besta-

ren itzala, ezta?

Bai, festa antolatzeko ilusio hori
sumatzen da. Batez ere, azken ha-
mabost egunotan. Ona da gogo
hori sumatzea!
Altsasun baduzue eskarmentua

Nafarroa Oinez antolatzen. Lau-

garren aldiz eginen duzue.

Lehen aldia 1981ekoa izan zen, eta
urte hartan Etxarri Aranazko
ikastolarekin batera antolatu ge-
nuen. Sakanako beste hainbat
herritako gurasoek ere parte har-
tu zuten. Bakarrik, beraz, hiruga-
rrenez eginen dugu festa aurten.
Egia da eskarmentua badugula,
jendeak badakiela zer egin behar
duen, eta lan egiteko moduan su-
matzen da hori. Nik oso modu ez-
berdinean bizi izan ditut Oinez
guztiak: ikasle gisa, ama gisa...
Aurtengoa esperientzia berri bat
izanen da, lehendakari gisa ariko
bainaiz.
1981. urtean ikasle zinen?

Bai. Bederatzi urte nituen, eta ez
dut egunari buruzko oroitzapen
argirik. Gogoratzen dut ikastola
kutxaz beterik zegoela! Poltsak,
eranskailuak, elastikoak bazirela
toki guztietan! Mugimendu han-
dia bazela ere bai. Baina Nafarroa
Oinez egunari buruz ez dut oroi-
tzapenik.

1993ko bestari buruz bai?

Urte hartan, zorixarrez, mutil-la-
guna atxilotu zuten, eta egun har-
tan, Nafarroa Oinez bestaren egu-
nean, bisita genuen Carabanche-
len.
2005ekoan parte hartu zenuen?

Erditu berria nintzen. Haurrak
hilabete gutxi zituen. Komunika-
zio taldean aritu nintzen urte har-
tan lanean. Gogoan dut gune ba-
tean hiruzpalau aurkezpen egin
nituela oholtza gainean, baina
ezin izan nuela gehiago parte har-
tu.
Aurtengo besta, beraz, goizetik

gauera aprobetxatuko duzu?

Hori espero dut! Argi dut gozatu-
ko dudala.
Noiztik zara lehendakari?

Duela bi urte hartu nuen ardura
hori. Batzordean, halere, denbora
gehiago egin dut. Bosgarren urtea
dut jada. Hiruzpalau urteren

bueltan berritzen ohi dugu ba-
tzordea, baina Nafarroa Oinez
heldu zela kontuan hartuta, ni
batzordean gelditzea erabaki ge-
nuen, egoera hobeki kudeatze al-
dera, orain arteko esperientzia
aprobatxatzeko.
1981. urteko Nafarroa Oinez

hura izan zen lehendabizikoa

herrialde osoan, ez bakarrik Al-

tsasuko gurasoentzat. Harre-

man berezi bat ekartzen du ho-

rrek bestarekin?

Bai, hala da. Egunotan, gainera,
aurkitu dugu garai hartako akta
bat, eta agiri horretan ikastolako
batzordeak aipatzen zuen Kilo-
metroak 81 festa eginen zutela.
Izen horrekin jaso zuten. Nafa-
rroa Oinez gisa ez zen agertzen,
oraindik ere. Entzuna zuten Gi-
puzkoan Kilometroak festa egi-
ten zutela, eta hemen ere egitea
erabaki zuten, ondorioz. Akta

aurkitu dugu, eta oso bitxia irudi-
tu zaigu.
Etxarri Aranazko gurasoekin

egin zenuten lehen besta hura.

Orain ere, Altsasuko ikastolak

hainbat herritako haurrak har-

tzen ditu, ezta?

Altsasuko, Ziordiako, Urdiaingo
eta Olatzagutiko haurrak hartzen
ditu ikastolak. Nafarroa Oinez
hau, beraz, denona da, ez baka-
rrik Altsasuko haur eta gurasoe-
na. Lanean familiak ari gara, eta
herri guztietako familiak murgil-
du dira azken hilabeteotako lan
prozesu horretan. Herriotako
udalak ere inplikatu dira. 1993an
Altsasun prestatu genuen ibilbi-
dea, eta 2005ean Olatzagutian eta
Ziorduan. Aurten, berriz ere, Al-
tsasun eginen dugu. Urdiain gel-
ditu da bazter, urteotan. Pena
izan da, eta zor bat genuen; baina
ezinezkoa izan da. Kontua da ibil-

bide bat antolatu ahal izateko
erraztasunik ez dugula han.
Besta aurkeztu zenutenetik na-

barmendu duzue aurtengo Oi-

nez inklusiboa izanen dela. Nola

eginen duzue?

Iñigo Aritzan gai horri buruz lan
handia egin dugu. Gizarte inklu-
siboari buruzko gogoeta sustatu
eta landu da beti. Urteak egin di-
tugu horren aldeko apustua egi-

ten, baina beste jauzi bat eman
nahi genuen, eta Nafarroa Oinez-
ek ematen zigun aukera aprobe-
txatu dugu. Apustu hori berretsi
dugu, festa inklusiboa egiteko.
Sentsibilizaziotik hasi, eta ekina-
ren ekinez gizarteratu nahi dugu
auzi hori. Ikastaroak egin ditugu,
hitzaldiak, ikasleek ezagutu dute
zer den bestearen lekuan jartzea,
hainbat elkartetako kideak izan
ditugu ondoan...
Igandeko bestan nola mamitu-

ko dira asmo edo gogoeta ho-

riek guztiak?

Lehen gunean izanen dugu in-
klusioaren inguruko tailer bat. Bi
elkarte ariko dira gurekin gune
horretan. Ibilbidean ere jaso nahi
izan dugu inklusioaren auzi hori,
eta landu dugu, inor kanpoan
gera ez dadin. Bermatu nahi izan
dugu denok izanen dugula auke-
ra ibilbidea egiteko. Urte osoko
lanean ere, izaera trasnbertsal bat
eman nahi izan diogu gaiari, eta
batzorde guztiek egin dute lan in-
klusioa bermatzeko batzorde be-
rezi horrekin. Asmoa da igandeko
festan ere toki guztietan inklusioa
berma dadila.
Igandeko bestan lortuko du-

zuen diruarekin azpiegiturak za-

harberritu nahi dituzue. Zer

asmo duzue, zehazki?

Ikastolaren egoitza oso zaharra
da, 40 urte baino gehiago ditu.
Berrikuntzak behar ditu. Itoginak
badira, hezetasuna ere bai, hain-
bat gelatan. Hori konpondu nahi
dugu, batetik. Bestetik, behar pe-
dagogiko berrietara egokitu nahi
dugu ikastola. Beste gela ereduak
behar ditugu, eta horretarako ere
aprobetxatu nahiko genuke lor-
tutakoa.
Jendea baino ez da falta.

Bai, zain gara! Ez dut uste deialdi
berezirik behar denik. Jendeak
ezagutzen du Altsasu. Zoritxa-
rrez, azken bi urteotan hodei gris
bat dugu gainean. Espero dugu
igandean gure festarekin eguzki
izpi bat zabaltzea zeruan. Bizida
gure leloa, eta bizirik gaude.

«Festa inklusiboa
egiteko apustua
berretsi dugu»

Eneida Carreño b Altsasuko Iñigo Aritza ikastolako lehendakaria

Nafarroa Oinez besta hartuko du Altsasuk igandean. Eskarmentua
badute herriko gurasoek, laugarrenez antolatu baitute jaia. 1981ean,
lehen aldian, Iñigo Aritzako ikasle zen Eneida Carreño lehendakaria.
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«Azken bi urteotan
hodei gris bat dugu
gainean; gure festarekin
eguzki izpi bat zabaldu
nahi dugu zeruan»


