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Gitarra
doinuak
ikasgelan
Gobernuak abian jarri du Musikariak Ikastetxeetan programa, euskara eta euskal kultura bultzatzeko
asmoz b Izaki Gardenak taldeko Jon Basagurenek Zizur Nagusiko institutuan egin du lehen saioa 2-3
b
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Musikariak Ikastetxeetan izenburuko programa jarri du
abian Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak.
23 musikari hainbat ikastetxetara joango dira, beren
musikaren bidez euskara eta euskal kultura bultzatzeko
asmoz. Jon Basaguren Izaki Gardenak taldeko abeslaria
Zizur Nagusiko institutuan izan zen aitzineko ortziralean.

Musika bidaia
liburutegian
Ainhoa Larretxea Zizur Nagusia

oizeko bederatzi
eta erdiak dira. Zizur Nagusiko institutuko liburutegian 30 aulki daude, U forma osatuz. Parean, aulki
bat eta gitarra bat. Bigarren Hezkuntzako lehen mailako ikasleak
zalaparta batean sartu dira gelara.
Liburutegian egonagatik, ordea,
gaur ez dute libururik ekarri. Belarriak prest ekarri dituzte euskal
musikaren munduan murgiltzeko. Segituan entzun da atearen
zarata, eta Jon Basaguren sartu
da; Izaki Gardenak taldeko abeslaria eta Euskadi Irratiko Arratsean saioaren gidaria.
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak antolatutako Musikariak Ikastetxeetan
programaren barruan izan zen Basaguren Zizur Nagusiko Bigarren
Hezkuntzako Institutuan aitzineko ostiralean. Musikaren bitartez
euskara eta euskal kultura sustatzea du helburu zikloak. Horretarako, urrian hasi eta abenduaren
23ra bitartean, 23 musikarik emanaldiak egingo dituzte Nafarroako
37 ikastetxetan. Programa urria-

G

ren 26an hasi bazen ere, Zizur Nagusikoa Basagurenek egindako lehen saioa izan zen. Iruñeko Jaso
ikastolan bertze bi eginen ditu, datorren abenduaren 4an. Basagurenez gain, bertzeak bertze, Gorka
Urbizu, Zuriñe Hidalgo eta Petti
abeslariek ere hartuko dute parte
aipatu programan.
Gelara sartu orduko ezagutu du
Basaguren lehen ilaran eserita dagoen ikasleetako batek. Bertze
anitzek ezagutzen ez zutenez, ordea, bere buruaren aurkezpen labur bat egin du saioa hasi aitzinetik. Adi-adi, begira ditu ikasle
guztiak, eta hasierako une horiek
aprobetxatu ditu saioaren nondik
norakoak azaltzeko: «Ni orain
musika egiten ari naiz, Euskal
Herrian eta euskaraz. Beti ez da
horrela izan, ordea. Saioa hasteko, euskarazko musika nondik
datorren eta noiz hasi zen kontatuko dizuet».
Saioak, kontzertu izateaz harago, euskal kulturaren inguruan
jakintza zabaltzeko gune ere
izango dira, eta, horregatik, euskal musikaren historiaren inguruko azalpen labur batzuk egingo
dituzte sortzaileek, programaren
eskutik.

Ordenagailua piztu, eta, ipuin
bat balitz bezala, euskal musikaren historia kontatzen hasi da Basaguren. Ez Dok Amairu taldean
hasi du ibilia. Taldea zer zen eta
zer egin zuen kontatu ondotik,
Mikel Laboaren Txoriak Txori
kantaren zati bat abesten hasi da.
Ikasle batzuk berarekin abestera
ere animatu dira, eta denak batean kantatu dituzte Joxean Artzek
sortutako hitzak. Euskal kantagintza klasikotik berbena taldeetara eta frankismo garaiko diktadurara egin du jauzi kontakizunak: «Hego Euskal Herriko
probintziak diktadura baten
menpe zeuden. eta horrek euskal
musika zein kanpokoa baztertzen zituen. Jendea Ipar Euskal
Herrira joaten zen diskoen bila,
eta autoan ekartzen zituzten, gordeta».
«Frankismoa hil zenean, musika ere aldatu zen, eta egun Euskal Rock Erradikala izena ematen
zaien taldeak sortu ziren. Horiek
musika gogorra eta hitz zuzenak
egiten zituzten, baina, tamalez, ia
denek gazteleraz egiten zituzten», kontatu die abeslariak.
Kortatu, Barricada eta La Polla
Records taldeak aipatu ditu; gaz-

Ikasleak adi Jon Basaguren
kantuan ari dela. IÑIGO URIZ / FOKU

teek buruarekin baiezkoa egin
dute, ezagutzen dituzten seinale.
«Euskal Rock Erradikala
1990ean bukatu zen, eta bertze estilo bat etorri zen: heavy metala»,
kontatu du Basagurenek. «Su Ta
Gar» aipatu du lehen ilaran eserita dagoen mutil batek. «Bai, hori
da. Su Ta Gar izan zen heavya euskaraz egin zuen lehen taldea»
erantzun du Basagurenek.
«1990eko urteetan bertze musika
estilo batzuk egiten hasi ziren; tartean, Berri Txarrak. Ezagutzen
duzue?». «Bai», erantzun dute ia
denek, aho batez. Hamarkada horretan, hala ere, bertze musika estilo bat nabarmendu zela erran die
Basagurenek: «Triki pop-a, trikitia bateria, gitarra, baxu eta panderoarekin nahastuta»
Euskal historiaren ipuina iritsi
da amaierara, gaur egunera. «Era

guztietako musika dago euskaraz: rapa, trapa, ska... Denetarik
dago. Zuek zer entzuten duzue?», galdetu die abeslariak.
«Zartako, Su Ta Gar, Huntza, Gatibu». Talde andana aipatu dituzte ikasleek. Gaur egungo musikara helduta, amaitutzat eman du
saioaren lehen zatia. Ibilbide pertsonalaz solastatu aitzinetik, ordea, azken gauza erakutsi die musikariak: Badok.eus webgunea.

Izaki Gardenak
Euskarazko musika ibilbidearen
maparen ondotik etorri da Izaki
Gardenak taldearen ibilbideaz solastatzeko ordua. Gitarra hartu,
eta idatzitako lehen kanta jo du,
Sagarroia. Jo aitzinetik, kantaren
azalpen txiki bat eman du, gitarra
eskuetan duela: «Joseba Sarrionandiaren poema bat da oinarria.
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Ikasleek adi entzun zuten
Basagurenen saioa. I. U / FOKU

Kontatzen du nola batzuetan
arantzak kanpora izan beharrean
barrura izaten ditugun. Nola batzuetan gu garen geure buruaren
etsairik handiena». Denak isildu
dira, eta Basagurenen gitarra eta
ahotsa bakarrik aditu dira liburutegian. Ikasleak adi-adi dira.
Txalo zaparradarekin erantzun
diote ikasleek, eta hasierako lotsak alde batera utzita etorri dira
gazteen lehenengo galderak:
«Nola sortu zenuen taldea?»,
«Zergatik izen hori?». Bat bertzearen gibeletik egin dituzte galderak, eta Basagurenek goxo
erantzun die guzti-guztiei. Gazteak bereziki interesatu dira abestien sorkuntza prozesuaz. Hitzak
idazteko orduan ideiak edozein
lekutatik etortzen zaizkiola kontatu du: filmetatik, poema batetik, jendearekin solastatu ondotik. Horregatik beti «adi» ibiltzen
dela kontatu die.
Lehen galdera sortaren ondotik, berriro ere gitarra hartu, eta
Aurri gara diskoko Hibernazioa
abestia jo die. Gogoz jo diote txalo
gazteek. Abestia gitarraz jo ondotik, bideoklipa ere jarri du, abesti
bera talde osoak jota nola entzuten den alderatzeko. Taldeak ia bi
urtez egindako etenaz mintzatu
zaie gero, eta baita Dena oskol
izeneko azken diskoaren grabaketaz ere. Diskoari izena ematen
dion abestia ere jo du, primizian.
Gitarrarekin kantatzeaz gain,
bertze sorpresa bat ere eman die

sortzaileak: Izaki Gardenak taldeak atera duen azken diskoaren
itsasgarriak ekarri ditu. Gazte bakoitzari itsasgarri bat eman, eta
ondoko lagunarenarekin elkartzeko eskatu die. Gazteak berehala konturatu dira itsasgarriak elkartuta alde guztietan bat egiten
duela irudiak: «Ze polita», esan
du txundituta erdian eseritako
ikasleetako batek. «Nola egin duzue hau?», galdetu dio bertze batek. Saioa bukatu artean, itsasga-

«Ongi funtzionatu du;
uste dut interesgarria
izan dela. Abestera ere
animatu dira, eta, beraz,
oso pozik nago»
Jon Basaguren
Izaki Gardenak taldeko abeslaria

rriekin jolasean aritu dira anitz,
itsasgarri bat baino gehiago elkartuta denek nola bat egiten duten
deskubritu nahian.
Galdera eta erantzun artean,
uste baino azkarrago pasatu da
denbora. Ikasleekin batera gelan
den irakasleak bortz minutu gelditzen zaizkiola adierazi dio Basagureni, eta saioa bukatu aitzinetik
azken aldiz hartu du gitarra.
Oraingoan, ordea, aitzinekoetan

ez bezala, gazteak ere gonbidatu
ditu berarekin batera kantatzera:
«Nik esaten dudana errepikatu
buruarekin keinua egiten dudanean. Ados?». Baiezkoa erantzun
diote ikasle denek batera, eta
kanta hasi orduko errepikapen
guztietan lagundu dute Basagurenen ahotsa.
Hasieran lotsati eta isilak ziren
ikasleek gitarraren doinuak kantatuz amaitu dute saioa. Azken
kantarekin bat, txalo zaparrada
luzea eskaini diote Basagureni.
Argazki bat atera dute denek batera, eta oihu eta txantxa artean
alde egin dute gazte ia denek. Bakar batzuk gelan gelditu dira banatutako itsasgarriak noiz sinatuko zain.
Saioa bukatuta, pozik da Basaguren: «Ongi funtzionatu du;
uste dut interesgarria izan dela.
Abestera ere animatu dira, eta,
beraz, oso pozik nago». Saioan
egondako gazteak ere pozik dira
entzundakoarekin: «Oso ongi
pasatu dugu, Jonek oso ongi abesten du, eta interesgarria izan da».
Hiru aste falta dira Musikariak
Ikastetxean zikloa bukatzeko,
baina egitasmoa jada ari da bere
fruituak ematen. Zizur Nagusiko
institutuko ikasleek euskal musikaren inguruan ezagutza sakonagoa dute hitzaldiaren ondotik.
Batek baino gehiagok seguru luzaroan oroituko duela institutuan
zela Jon Basagurenek bisita musikatua egin zuenean.
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Indarkeria matxistaren aurkako manifestazioa egin zuten igandean, Iruñeko karriketan. Irudian, protesta Gazteluko plazan. IÑIGO URIZ / FOKU

Elena Saura ekonomialari feministak salatu du 2019rako aurrekontuek ez dutela
bat egiten indarkeria matxistaren aurkako konpromisoekin. Baliabideak eskatu ditu.

Paperak dirua behar du lagun
Edurne Elizondo Iruñea

orondate eta konpromiso politikoa
behar da, lehenik
eta behin, indarkeria matxistari aurre
egiteko. Baina hori ere ez da nahikoa. «Konpromisoek, egia bilakatu ahal izateko, aurrekontua
behar dute». Horixe erran du Elena Saura ekonomialari feministak, Iruñean. Zehazkiago, nabarmendu duenez, lege bilakatutako
neurriak benetan eraginkor izan
daitezen, «ezinbertzekoak» dira
neurri horiek bete ahal izateko diru sailak. Paperak dirua behar
duela lagun, alegia. Indarkeria Sexistaren Aurkako Nafarroako Plataformak antolatutako bilkura
sozialean mintzatu da Saura, Nafarroako Parlamentuaren egoitzan.
Saurak, zehazki, Nafarroan indarkeria matxistari aurre egiteko
indarrean dauden legeetan jasotako konpromisoak aztertu ditu,
eta, aldi berean, konpromiso horiek bete ahal izateko Nafarroako
Gobernuak 2019rako prestatu
duen aurrekontu nagusien
proiektuan jasotako diru sailak

B

jorratu ditu. Ondorio nagusia da
baliabide gehiago behar direla indarkeria matxistaren aurka lan
egiteko.
Indarkeria matxista sufritzen
duten emakumeekin lan egiten
duten profesionalek baieztatu
dute behar hori benetakoa dela.
Egun jada baliabideak urriak direla, alegia. Bilkura sozialean parte hartu dute Olga Aroz gizarte
langileak eta Izaskun Esparza gizarte hezitzaileak. Azaldu dute indarkeria jasan duten emakumeak
artatzeko hiru baliabide nagusi
daudela herrialdean: larrialdietarako zentroa, harrera etxea eta
egoitza etxea. «Baliabide guztiak
daude azpikontratatuta, eta ez dira nahikoa», salatu dute.
Saurak argi du kanpora ateratzeak kalte egiten diela zerbitzuei.
Bat egin du Arozekin eta Esparzarekin, eta azpikontratazioaren bidea ez du, inondik inora, egokitzat jo.
Hori aipatu du arazo orokor gisa. Aurrekontu proiektuak zehaztutako sailei so eginez, berriz, arloz arloko egoera jarri du mahai
gainean ekonomialari feministak. Hezkuntzaren esparruan,
Saurak nabarmendu du departa-

mentuaren aurrekontuaren
%0,05 bertzerik ez dela hezkidetzarako eta genero berdintasunerako. Nafarroan indarkeria matxistaren aurkako legeak jasotzen
ditu konpromiso zehatzak hezkuntzaren alorrean, bertzeak
bertze irakasleen formakuntzarako, curriculumak egokitzeko, indarkeria matxistak jotako haurrak eskolaratzeko eta sentsibilizazio kanpainak egiteko.
Saurak gogoratu du Nafarroan

«Hezkuntzan, diruaren
%0,05ak berekin dakar
eskujokoak egin behar
izatea konpromisoak
bete ahal izateko»
«Foruzaingoaren
ikastaroak aipatzen
dira, baina ez, zehazki,
indarkeria matxistaren
ingurukorik»
Elena Saura
Ekonomialari feminista

10.000 irakasle baino gehiago
daudela lanean unibertsitatetik
kanpoko hezkuntzaren esparruan, eta, denera, 106.800 ikasle
baino gehiago artatzen dituztela.
«Departamentuaren aurrekontuaren %0,05ak, beraz, ekartzen
du eskujokoak egin behar izatea
konpromisoak bete ahal izateko», erran du Saurak.

Formakuntza, kolokan
Osasunaren eta gizarte zerbitzuen arloak ere jorratu ditu ekonomialari feministak. Legean jasoa dago indarkeria matxista antzemateko estrategiak martxan
jartzea, bai eta indarkeria sufritzen duten emakumeak artatzeko
planak egitea, profesionalak trebatzea eta protokoloak prestatzea
ere. «Legeak arreta osoa bermatzen du, eta horrek ekartzen du
emakumeen osasun fisiko eta
mentala zaintzea, bai eta emakumeon beharrak kontuan hartzea
ere ekonomiaren, etxebizitzaren
eta enpleguaren arloetan», erran
du Saurak.
Ekonomialariak mahai gainean jarri ditu Osasun Departamentuak zehaztutako diru sailak: formakuntzarako, 370.000 euro ja-

sotzen ditu aurrekontuen proiektuak. «Ez dago zehaztuta, halere,
formakuntza hori benetan izanen
ote den indarkeria sexista guztien
biktimak identifikatzeko eta artatzeko eduki espezializatuen ingurukoa», azaldu du Saurak.
Gizarte Eskubideen Departamentuaren esku gelditzen den esparruan ere bada zer hobetu, ekonomialariaren hitzetan. «Legeak
dio osatu arte duela emakumeak
arreta soziala jasotzeko eskubidea. Aipatzen da gutxieneko neurriak jarriko direla martxan indarkeria matxistari aurrea hartzeko eta aurre egiteko, eta jasoa
dago, halaber, formakuntza garatzeko programazioa eginen dela». Helburu edo konpromiso horien inguruan inolako zehaztasunik ez du aurkitu Saurak aurrekontu proiektuan. «Aipamen zehatzik ez dago Gizarte Eskubideen
Departamentuaren aurrekontuan». Saurak erantsi du Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren sailak baietz, jasotzen duela
emakumeei harrera egiteko baliabideen kudeaketa (608.680 euro) eta bertze hainbat laguntza
(143.000 euro). «Gizarte zerbitzuetako profesionalentzako formakuntza espezializaturako dirurik ez dago, ordea», salatu du.
Segurtasunaren eta laguntza
juridikoaren arloa ere aztertu du
Saurak. Arlo horietan ere Nafarroako legeak jasotzen du formakuntza bermatzeko konpromisoa. «Aurrekontuetan Foruzaingoaren ikastaroak aipatzen dira,
baina ez, zehazki, indarkeria matxistaren ingurukorik. Diru saila
5.000 eurorena da. Genero indarkeriaren aurkako segurtasun zerbitzuen inguruko aipamen zehatza bada, bertzalde, baina kopurua hamar eurorena baino ez da».
Pleno sozialean parte hartu duten
bertze hainbat profesionalek gogoratu dute, gainera, salaketa jartzeko ere zailtasunak badirela Foruzaingoan, indarkeria matxistari aurre egiteko talde bereziak dituen baliabideak «urriak» direlako.
Justiziaren esparruan ere kopuruak ez dira hagitz handiak,
Saurak agerian utzi duenez: departamentuak 375.000 euroren
saila du indarkeria matxistaren
auzirako. «Bere aurrekontuaren
%0,01».
Parlamentuan beren bidea egin
behar dute 2019rako prestatutako
aurrekontuek, behin betiko onartu baino lehen. Gobernua osatzen
duten taldeei «gogoeta» egiteko
eskatu die Saurak. «Aurrekonturik gabe, konpromisoak asmo bilakatzen dira». Eta asmoak ez dira nahikoa.
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V itxura hartzen dute kurriloen taldeek hegan egiten dutenean. Irudian, hegazti talde bat, Iturengo zeruan. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Hegaztiok ekartzen dute negua. Irailean hasi zuten Europa
iparraldeko herrietatik hegoalderako bidea, baina azaroan
igarotzen dira herrialdetik, batez ere. 120.000 inguru pasatu
dira jada. Haietako anitz Nafarroan geldituko dira neguan.

Milaka kurriloren
bidaldi zaratatsua
Edurne Elizondo Iruñea

ur, kur, kur». Lehendabizi entzun,
eta gero ikusi. Kurriloen kantuak ez
du parekorik, eta
aditu orduko zerura bideratzen
ditu denen begiradak. Negua
ekartzen dute hegaztiok, hotza
hasten denean hartzen baitute
Europa iparraldeko herrietatik
hegoalderako bidea. Nafarroatik
igarotzen dira haietako anitz bidaldi horretan. Jada 120.000 inguru pasatu dira herrialdeko zeru
gainetik. Denek ez dute aurrera
eginen, eta hemen geldituko dira.
Figarol herri ingurua dute gustuko, hango arroz soroetan zer jan
izaten baitute neguan.
«2016an, Figarolen, 6.000 kurrilo baziren neguan; gero eta
gehiago gelditzen dira herrialdean», erran du Jesus Mari Lekuona
biologoak. Nafarroan, Lekuona
da kurriloen errolda egiteko lanen koordinatzailea. Berez, herritar orok parte hartzen ahal du zeregin horretan. «Gogoa da behar

K

den gauza bakarra», azaldu du
Lekuonak. Zeruari behatzeko,
kurriloak zenbatzeko eta datuak
jasotzeko gogoa, alegia.
Jasotako datu horiek guztiak
aztertzen ditu biologoak gero;
hau da, batek hemen eta bertzeak
han ikusitako kurrilo taldeen inguruko informazioa hartu, eta
errepika daitezkeenak bazter uzten ditu, datu ahalik eta zehatzenak eduki ahal izateko. «Batek
Iruñean ikusi badu kurrilo talde
bat, eta handik hogei minutura
bertze batek Tafallan ematen
badu antzeko bertze talde baten
berri, ziurrenik hegazti multzo
berari behatzen ari dira», azaldu
du.

30.000 egun bakar batean
Irailaren erdialdean hasi ziren
kurriloak herrialdetik pasatzen.
Hegazti gehienak, halere, urrian
eta azaroan igarotzen dira Nafarroa gainetik. Hilaren 4an, adibidez, Aurizko Lindus tontorrean
zeruari so ziren Lindus 2 proiektuko ornitologoek 26.700 kurrilo
zenbatu zituzten, gutxienez.

«Bertze egun batean 30.000 pasatu ziren», erran du Lekuonak.
240-260.000 kurrilok pasatzen
dute negua, denera, Iberiar penintsulan; gehienek Andaluzian,
Extremaduran eta Gaztela-Mantxan. «Nafarroatik 120.000 pasatzea, beraz, ez da datu txarra».
Udaberrian kontrako bidea
eginen dute kurriloek. Hegaztion
migrazioei buruz gero eta datu
gehiago dituzte adituek, teknologiak haien bideari jarraitzeko
gero eta aukera gehiago ematen
duelako. Jatorria ezagutzeko
aukera ere bada. «Hemen izan
ditugu Norvegia, Alemania,
Lituania, Letonia eta Poloniatik
etorritako kurriloak», erran du
Lekuonak.
Hegaztion bideari so eginez,
adituek jakin dute uste baino
ordu gehiago pasatzen ahal dituztela hegan. «Jakin dugu zortzi eta
bederatzi ordu eman ditzaketela
zeruan; eta 80-100 kilometro
mugitzen dira, orduan», erran du
biologoak, kurriloen ingurukoek
liluratuta. «Kur, kur, kur». Zeruari egin dio so.
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Euskara ez da
bozkatzen
ahi al duzu zure auzokoaren seme-alabek
euskaraz ikasteko eskubidea izatea? Nahi
al duzu beheko ostatukoak administrazioarengana euskaraz jotzeko eskubidea izatea?». Bada,
361 pertsonak bozkatu dute
ezetz, ez zaiela ongi iruditzen
ez haiek ez beste inork euskara
erabili ahal izatea gisa horretako
tramiteetarako.
Herritar batzuek erabaki dute
beste herritar batzuek eskubideak izan beharko lituzketen edo
ez, eta ezezkoa atera da. Herritar
batzuek erabaki dute beste batzuk hunkitu ezin izatea Mikel
Laboa kantuan entzunda, erabaki dute lilura muinetan ez sentitzea Maialen Lujanbio kantuan

N

entzunda, erabaki dute malkoak
ez erortzea Uxue Alberdiren edota Joseba Sarrionandiaren obrak
irakurriz, erabaki dute mundu
bat ukatzea ondokoei, eta D eredura joan nahi izatekotan, herritik kanpo joatera behartzea bizilagunaren haurrak. Are, eta
emaitzekin zehatzagoa izanda,
30 botoko aldea dago Aiegi eremu mistoan sartzea nahi dutenen
eta nahi ez dutenen artean. Hilaren 18an egin zuten galdeketa herrian, Ayegi Unido alderdiak deituta: 766 lagunek botoa eman zuten, hau da, herritarren %42k,
1.849k baitzuten parte hartzeko
aukera: baietz bozkatu zuten
361ek; ezetz, berriz, 391k.
Juan Mari Iantzi alkateak parte
hartzea laudatu eta emaitza lotes-

R
HURBILDU ETA LAU
Saioa Alkaiza

Herritar batzuek
erabaki dute beste
herritar batzuek
eskubideak izan
beharko lituzketen
edo ez, eta ezezkoa
atera da

Irudia b Orbaizeta

lea izanen dela azaldu du, BERRIAk
jaso duenez: «Aiegik erabaki egin
du, eta, udal batzarrean esan nuen
bezala, emaitza loteslea da, emaitza edozein izanda ere».
Iratxe hautagaitza independenteak, bestalde, herria eremu
mistoan sartzearen aldeko idazkia sinatu zuen, baina erreferendumean ateratakoa errespetatu
behar dela deritzo. «Erreferendum bat da, demokrazia batean
gaude, eta herriaren erabakia
errespetatu beharra dago, gustatu ala ez. Ez da ezer gertatzen,
Aiegik aurrera jarraituko duelako», ziurtatu du Esperanza Gastea zinegotziak. EH Bilduko Juan
Luis Camarero zinegotziak uste
du eskubideak «kendu» egiten
dizkietela euskaldunei eta «demokrazia batek» ezin dituela
eskubideak ebatsi.
Demagogia lirudike erreferendum baten kontra azaltzea. Baina
hizkuntza eskubideak ez dira bozkatzen. Bada esaten duenik ere
zuritze ariketa izan dela galdeketa,

era horretan Ayegi Unido taldeak
ez duelako eremu mistoan sartzearen kontra dagoela zuzenean
esan behar izan; bada esaten duenik erabilpen partidista izan duela
erreferendumak; kuriosoa da beste deusen inguruko galdeketak
egiten ez diren honetan zeri eta
euskarari buruz galdetzea.
Kontuak kontu, azkenean, kilometro eskasetara dagoen lizarratar batek, gauzak horrela,
ondo-ondoan dagoen aiegiar batek baino eskubide gehiago dauzka. Pentsa zer litzatekeen kontu
bera oposizioetara aurkezteko eskubide gehiago baleuzka edo
osasun zerbitzu ezberdinak edota
foru legeen erabilpen bestelakoa.
Galdera bat egin beharko genioke laukoari, eta ez erreferendum formatuan: «Nafar guztien
eskubideak berdindu eta zonifikazioa amaituko duen Euskararen Legea sortzekoarekin bat egiten duzue?».
Bada garaia arazoaren muinari
heltzeko.

Maria Solanari mehatxuak egin dizkiotela
salatu du gobernuak foruzainen aurrean
IRUÑEA b Skolae programaren aurkako kanpaina «urrunegi» joan

dela erran du Nafarroako Gobernuak: foruzainen aurrean salatu du
mehatxu egin diotela Maria Solana Hezkuntza kontseilari eta gobernuko bozeramaileari. Bizkartzaina jarri diote. Gobernuak ezagutarazi
du mezu anonimoak eta pornografia zuten CDak bidali dituztela Solanaren bulegora; gainera, hirutan, mezu faxistak eta mehatxuak utzi
dituzte bulegoan. Lanean segitzeko konpromisoa berretsi du Solanak.

60.000
IRUÑEAN ZENBAT ZUHAITZ DAUDEN
Iruñean 428 espezietako 60.000 zuhaitz daude. Zuhaitzen %90ek hosto
erorkorrak dituzte. Udazkenean, ondorioz, hiriko lorategietako langileek
aparteko lana dute hosto horiek biltzen. Sasoi osoan 650 tona hosto biltzen dituzte, zehazki.

«Harreman ona eta bizia dut
euskararekin; etxean euskaraz
hitz egiten dugu, baita kalean ere,
lagun euskaldunekin; farmazian
egunero erabiltzen dut»
Pello Iturria
Botikaria

83 urteko emakume bat hil da bere
etxean piztutako sute baten ondorioz

Mikel Zabalza omendu dute sorterrian
Omenaldi bero eta sentitua egin diote Mikel Zabalzari, Orbaizetan, hil zutenetik 33 urtera. Mikel Zabalza Gogoan herri ekinaldiak «ausardia» eskatu zion Nafarroako Gobernuari, igandean, Orbaizetako Olan egindako ekinaldian. Ekinaldi horrek eskertu egin du gobernuak herrialdeko tortura kasuak ikertzeko egindako urratsa, baina ez du nahikotzat jo, bakarrik 1960tik 1978ra bitartekoak aztertuko dituztelako. Zabalzaren kasua eta bertze
anitz kanpoan geldituko lirateke. Gobernuaren ordezkari Alvaro Baraibar Orbaizetan izan zen. LOHIZUNE AMATRIA

IRUÑEA b Emakume bat zendu da Iruñeko Txantrea auzoko etxebizitza batean piztutako sutearen ondorioz. Igandean gertatu zen ezbeharra, 21:00 aldera. 83 urte zituen hildako andreak. 84 urteko haren senarra ere zauritu zen sutean, eta Nafarroako Ospitale Gunera eraman
zuten. Gizonak eman zuen sutearen berri; etxebizitzako leiho batetik
ohartarazi zituen eraikineko gainerako bizilagunak. Antza, egongelan
piztu zen sua. Zer gertatu zen ikertzen ari dira suhiltzaileak.
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MUSIKA

Gure proposamena b Uharte

7

TAFALLA Titania Teatro: Chateau

Margaux.

ATARRABIA Udal Musika Banda.

b Bihar, 19:00etan, kulturgunean.

b Gaur, 20:00etan, kultur etxean.

DANTZA
ATARRABIA Lucas Colman.
IRUÑEA Kukai Dantza.

b Gaur, 21:30ean, Totem aretoan.

b Gaur, 19:30ean, Nafarroako

BURLATA Ciento Volando.

Unibertsitateko Museoan.

b Bihar, 22:30ean, kultur etxean.

ZINEMA
BURLATA Eguesibarko abesbatza.
b Astelehenean, 13:00etan,

IRUÑEA Wallay.

parrokian.

b Gaur, 17:30ean eta 20:00etan,

Nafarroako Filmotekan.
IRUÑEA Pamplonesa.

ERAKUSKETAK

b Gaur, 20:00etan, Gaiarren.

IRUÑEA Carlos Tarque.

IRUÑEA Maiela Zurutuzaren

Komorebi.

b Gaur, 21:30ean, Zentralen.

b Gaur azken eguna, 15:00etatik

IRUÑEA Taupadak, Governors,

21:00etara, Yamagutxi liburutegian.

Garilak 26 eta Modus Operandi.
b Bihar, 17:00etan hasita, Indaran.
IRUÑEA Jarabe de Palo.
b Bihar, 22:00etan, Zentralen.

IRUÑEA Nafarroako Orkestra Sin-

fonikoa, Nafarroako Goi Mailako
Kontserbatorioko Orkestra, Iruñeko Ganbera Abesbatza eta Manuel
Eskauriaza tronpa jotzailea.
b Astelehenean, 19:00etan,
Baluarten.

BERTZELAKOAK

Bertso afaria Alkaiza eta Zelaietarekin
Bertsozaleek hainbat aukera izanen dute, datozen egunetan, bertsolaritzaz gozatzeko. Gaur, Uharten, bertso
afaria eginen dute kiroldegiko tabernan. Han izanen dira Saioa Alkaiza eta Julen Zelaieta –irudian– bertsolariak.
Ultzaman ere bertso afaria eginen dute gaur, Nerea Elustondo eta Alaia Martinekin. Lakuntzan saio musikatua
eginen dute bihar, eta Leitzan, berriz, bertso bazkaria, igandean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

ALTSASU Hasier Larretxea:

Itzulerako bideetan barrena.
Performancea.
b Gaur, 19:30ean, Iortia kultur
etxean.
BAZTAN Arkaitz Goikoetxearen

ELORTZIBAR Titzina: La zanja.

IRUÑEA Panta Rhei: Corre, Payasa,

IRUÑEA Teatros del Canal: Esto

b Gaur, 21:00etan, Noaingo kultur

aretoan.

corre.
b Bihar, 18:00etan, Civican aretoan.

no es la casa de Bernarda Alba.
b Bihar, 20:00etan, Gaiarren.

hitzaldia: Bertsolaritza puntuagarria. Nola epaitzen da bertsoa?
b Gaur, 20:00etan, Elizondoko
Arizkunenea kultur etxean.

b Gaur, 23:30ean, Atekabeltz

IRUÑEA Pirritx, Porrotx eta

IRUÑEA Humo: Diablos y dragones.

LIZARRA Yllana: Chefs.

ZUBIETA Talo jatea.

gaztetxean.

Marimotots: Musua.
b Gaur, 18:00etan, Baluarten.

b Bihar, 18:00etan,

b Gaur, 20:30ean, Los Llanos

Kondestablearen jauregian.

aretoan.

b Gaur, 18:00etatik 20:00etara,
estalpean.

LEITZA Kurkuma eta Humus.

TUTERA Beatriz Bernad.
b Asteazkenean, 20:30ean,

Gaztanbide antzokian.
TUTERA Susana Seivane.
b Ostegunean, 20:30ean,

Gaztanbide antzokian.

BERTSO SAIOAK
LAKUNTZA Bat-batean bertso

saio musikatua: Maddalen Arzallus
eta Oskar Estanga.
b Bihar, 21:30ean, Pertza elkartean.
LEITZA Bertso bazkaria: Uxue

Alberdi eta Sebastian Lizaso.
b Igande eguerdian.

UHARTE Bertso afaria:

Saioa Alkaiza eta Julen Zelaieta.
b Gaur, 21:00etan, kiroldegiko

tabernan.
ULTZAMA Bertso afaria:

Nerea Elustondo eta Alaia Martin.
b Gaur, 21:00etan, Lizasoko

elkartean.

ANTZERKIA
BERA Atauts: Guduak.
b Gaur, 22:30ean, Errekalden.

NAFARROAKO HITZA

OSTIRALA, 2018ko azaroaren 30a
Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea.
Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010
www.nafarroa.hitza.eus b nafarroa@hitza.eus

Ane Eslava Iruñea

Haien espazio bakarra etxea zen,
eta haien eginbeharra, seme-alabak izatea; hori da frankismoak
emakumeei helarazi nahi izan
zien ideia nagusia. Baina zer tresna erabili zituen diskurtso hori zabaltzeko? Galdera horri erantzuten saiatu da Gemma Pierola historialaria (Barañain, 1974), Mujer
e ideología en la dictadura franquista. Navarra 1939-1960 liburuan (Emakumea eta ideologia
diktadura frankistan. Nafarroa
1939-1960). Ondorioztatu du Nafarroan espero zuten baino arrakasta txikiagoa izan zutela diskurtsoa zabaltzerakoan.
Zergatik ikertu duzu frankismoko emakumeen diskurtsoa?
Jakin nahi nuen nondik zetozen
frankismoko emakumeen eguneroko jarrerak. Horretarako, aztertu nuen zer erakundek mobilizatzen zituzten emakumeak, eta
ikusi nuen hauek zirela: [Espainiako Falangearen] Emakumeen
Saila, Ekintza Katolikoko zentroak eta, Nafarroan, Margaritak,
emakume karlistak. Aztertu nuen
zer diskurtso zuen estatuak erakunde horien ahotan, eta zer tresnaren bitartez helarazi zizkieten
ideia horiek emakume guztiei.
Artxiboetara eta prentsara jo
duzu. Zailtasunik izan duzu?
Bai, oso zaila izan da erakunde horien inguruko dokumentazioa
aurkitzea, batez ere Emakumeen
Sailarena. Nafarroan, ez dago
ezer, ezta Madrilen ere, eta han
Espainiako probintzia guztietako
dokumentazioa dago. Horrek
arreta ematen du; izan ere, Nafarroan ez zen fronterik egon, errepresioa ikaragarria izan zen, Emakumeen Sailak ez zuen toki handirik izan… Eta, hala ere, ez dago
dokumentaziorik. Ez du inolako
zentzurik.
Elkarrizketak egin dituzu. Norekin hitz egin duzu?
Hiru emakume talde elkarrizketatu nituen, adinaren arabera,
ikuspegi zabala izateko: altxamenduaren garaian 8-10 urte zituztenak, gerraostean jaiotakoak,
eta 1960-1970eko urteetan protagonista izandakoak. Ez nituen elkarrizketatu nahi kargu garrantzitsuak zituzten emakumeak;
ikusi nahi nuen nola barneratu
zuen diskurtsoa emakumeen
gehiengoak.
Zein diskurtso zabaltzen zuten
aipatu dituzun erakundeek?
Erregimenak emakumeei helarazten zien diskurtsoa ez zen berria, baina errepublika garaian
eten txiki bat izan zuen. Frankismoak, jada hor zegoena aprobetxatuz, funtzio sozial eta politiko

IDOIA ZABALETA / FOKU

«Urte luzez irauten
duten diskurtsoek
arrakasta izaten dute»
Gemma Pierola b Historialaria
Frankismoaren diskurtsoa Nafarroako emakumeei helarazteko baliatu
zituzten tresnak aztertu ditu Gemma Pierolak. Emakumeen Saila,
Ekintza Katolikoko zentroak eta Margaritak izan ziren bide nagusiak.
bat ezarri zion emakumeari: espiritu nazionalean heziko ziren
haurren produktorea izatea. Bada, ideia hori txertatzea zen Emakumeen Sailaren zeregin nagusia,
errepublikan perbertitu ziren
emakumeak berriz hezteko.
Ekintza Katolikoak bat egiten
zuen diskurtso horren zati batekin, baina kristautasunaren balioekin berriz hezi nahi zituen
emakumeak. Margaritek ere diskurtsoarekin bat egiten zuten,
baina karlismoaren ideia politikoak erantsi zizkioten.
Talde horiek nola helarazi zieten
diskurtsoa beste emakumeei?
Emakumeen Sailean, mota guztietako jarduerak egiten zituzten
emakumeentzat: landa eremuari
lotutakoak, heziketa intelektualekoak, kulturalak… Horietan
guztietan zabaltzen zuten diskurtsoa. Gainera, emakume guztiek

gizarte zerbitzua egin behar zuten, eta, han, espiritu nazionalaren formakuntza ikastaro bat jasotzen zuten, baita emazte eta
ama ona izatekoa ere. Han zeudenean, emakumeek hori guztia entzun behar zuten.

«Esan izan diguten arren
Falangeak toki handia
izan zuela Nafarroan,
nik frogatu dut ezetz»
Erlijioak garrantzia izan zuen?
Bai, morala eta erlijioa erabili zituzten diskurtsoa sendotzeko.
Eta, herritarren bizitza kontrolatzeko orduan, Eliza ezinbestekoa
izan zen estatuarentzat.
Zer garrantzi izan zuen publizitateak diskurtsoa zabaltzeko?
Publizitateak izugarrizko garrantzia du populazioa kontrolatzeko
orduan. Garai hartako aldizkarie-

tan antzeko irudiak agertzen dira
behin eta berriz: emakumea etxeko lanak egiten. Produktua oso
hizki txikian iragartzen da, helburu nagusia beste bat baita. Adibide
asko daude; kasurako, garbigailuen iragarki batek honakoa dio:
«Ez du jai hartzen igandean, eta ez da mutil lagunarekin ateratzen ostegunean. Zure zerbitzari perfektua izango da».
Emakumea objektu bat
baino ez da, eta halako asko daude. Horrenbeste denbora izan zutenez publizitate mota hori zabaltzeko, gizartea pixkanaka diskurtsoa barneratuz joan zen. Izan ere,
halako diskurtsoek arrakasta izaten dute urte luzez irauten dutenean.
Hezkuntza ere erabili zuten.
Bai, hezkuntza kontrolatzea ezinbestekoa da edozein botereren-

tzat: arma bat da. Frankismoak
egin zituen lehenbiziko gauzetako bat izan zen irakasleria garbitzea. Nafarroan, mende hasieran,
mugimendu handia zegoen:
Iruñeko maistren eskolan borborka zeuden ideia berriak. Baina
diktadurak hori guztia desagerrarazi zuen, herritarrak kontrolatzeko.
Sexualitatearen kontrola baliatu
zuten emakumeak kontrolatzeko?
Espainia berrian, emakumearen
espazio bakarra arlo pribatua zen;
haren eginbeharra zen haurrak
izatea, eta hor, sexu gozamenak
ez zuen tokirik. Elizarentzat bekatuzkoa zen, eta estatua ez zen zuzenean horretara sartzen diskurtsoarekin, baina bai araudiarekin.
Hala ere, emakumeek bideak aurkitzen zituzten beren ugalketa
kontrolatzeko. Adibidez, ezkutuan bazen ere, antisorgailuak
erabiltzen zituzten. Eta askok
abortatu zuten: Iruñean, harrigarria da zenbat aborturen berri heltzen zen epaitegietara.
Prostituzioaren gaia ere jorratu
duzu. Zer aurkitu duzu?
Iruñean prostituzio asko zegoen,
eta, emakume batzuentzat, bizirik irauteko modu bat izan zen. Ez
dakit zenbat izan ziren, ez baitute
hitz egin nahi gai horri buruz. Baina batzuek iradokitzen dute errepresaliatuen edo eraildakoen
emazteak zirela, eta, ezer ez zutenez, prostituziora jotzen zutela.
Emakumeek frankismoaren diskurtsoa barneratu zuten?
Askok bai, barneratu zuten etxean egon behar zutela, haurrak
zaintzen, senarra lanetik heltzen
zenerako etxea zaintzen…Baina,
aldi berean, beren desirak eta kezkak zituzten: aisialdia izan nahi
zuten, dantzatu… Eta, eguneroko
bizitza debekuz beteta zegoen
arren, jakin izan zuten horiei
buelta ematen; denek esaten dute
hori. Adibidez, modu jakin batean
dantzatu behar zen, baina, batbatean, dantza areto pribatu asko
sortu zituzten. Edo mendi taldeen
txangoak: ibilaldiak baino askoz
gehiago ziren. Eta moda kristauari aurre egiteko tranpak zituzten...
Esango zenuke aztertu dituzun
erakundeek beren helburua lortu zutela Nafarroan?
Estatuak eta Elizak emakumeei
transmititu zieten diskurtsoa hemen berdina izan zen; beraz, horretan Nafarroa ez zen salbuespena izan. Baina, esan diguten arren
Falangeak toki handia izan zuela
Nafarroan, nik frogatu dut ezetz.
Beraz, Emakumeen Sailak hemen
ez zuen lortu espero zuen emaitza.
Hemen zerbaitek pisua izan bazuen, karlismoak izan zuen.

