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palkuntza hori sufritzen dutenek

egon behar dute borrokaren «le-

hen lerroan». «Ongi da bertze

herritarren eta elkarteen lagun-

tza eta babesa jasotzea, baina guk

gidatu behar dugu prozesu hau.

Karrikan egon behar dugu»,

erantsi du.

rekin. 12:00etan hasiko da, Iruñe-

ko Gazteluko plazan.

Han izanen da Watt, argi baitu

karrikara atera behar dutela bi-

dezkoa ez dena aldatzeko. Siste-

mak bere erroan du arrazakeria,

senegaldarraren hitzetan, eta

egoera hori irauli ahal izateko, za-

Arrazakeriaren eta xenofobia-

ren aurkako eguna izan zen atzo-

koa, eta, bihar, zapalkuntza ho-

rren aurka protesta egiteko, ma-

nifestaziora deitu dute SOS

Arrazakeria, Paperak Denontzat

eta Afrikako Lorea erakundeek,

bertze hainbat eragileren babesa-

Edurne Elizondo Iruñea

S
enegalen jaiota-

ko nafarra da

Farmata Watt.

Afrikako Lorea

elkarteko kidea

da, eta, orain,

Munduko Medikuak erakundeko

langilea. 2004. urtean ailegatu

zen herrialdera. Duela gutxira

arte, alokatutako gela batean bizi

izan da, partekatutako etxebizi-

tza batean. Orain, lanpostu be-

rriari esker, bakarrik bizi da. «La-

gun baten bidez lortu dut etxea

alokatzea; agentzien bidez saiatu

naizenean, trabak bertzerik ez

dizkidate jarri. Jaso ditudan begi-

radak izan dira okerrena; nire

egoeraren berri jaso aurretik ere

erran izan didate niretzat ez zego-

ela deus. Afrikarra naizelako; bel-

tza naizelako. Ezin dugu horrela-

korik onartu».

Orainak kezka sortzen dio Wa-

tti. «Egoerak okerrera egin duela

uste dut. Lehen lasai ibiltzen nin-

tzen karrikan; orain ez; orain,

beldurrez». Eskuin muturraren

eta talde faxisten gorakadak era-

gin dio beldur hori. Watten kez-

karik nagusiena, halere, etorki-

zunari buruz duena da: haurrek

hezurmamitzen duten etorkizu-

na, alegia.

Kezka hori azaltzeko, Mundu-

ko Medikuak taldearen eskutik

zuzendutako tailer batean gerta-

tutakoa jarri du adibide. Haurre-

kin egotea egokitu zitzaion Watti.

Adingabeak marrazten hasi zi-

ren, eta haietako bik Ez naiz po-

brea leloa idatzi zuten egindako

marrazkietan. «Harrituta gelditu

nintzen, eta esaldi hori zergatik

idatzi zuten galdetu nien. Eran-

tzun zidaten eskolan barre egiten

zietela, pobreak direla erraten

zietela, eta sorterrira itzuli behar

Arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako eguna izan zen
atzokoa; bihar manifestazioa eginen dute SOS Arrazakeria,
Paperak Denontzat eta Afrikako Lorea erakundeek, bertze
eragile anitzen babesarekin. Nafarroako gizartea hamaika
herritan jaiotakoek osatzen dutela aldarrikatu dute.

Eskubide guztiak
hiritar guztientzat
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kabuz egin behar duzu aurrera,

eta lortzen baduzu, orduan har-

tzen zaitu administrazioak bere

besapean», erantsi du SOS Arra-

zakeriako kideak.

Adibide bat jarri du, egoera hori

azaltzeko: Osasunbidean gertatu

dena. Iazko apirilean, Espainiako

Auzitegi Konstituzionalak bertan

behera utzi zuen Nafarroako osa-

sun legea. Arau horren helburua

zen herritar ororen arreta berma-

tzea. Legea hutsean gelditu eta

gero, dekretu bat onartu zuen go-

bernuak, zerbitzua bermatzen ja-

rraitzeko. «Horrelako aldaketek

nahasketa eragiten dute, eta ho-

rrek ekarri du hainbat pertsonak

zegokien arreta jaso ez izana».

Azken garaiko joerek ez diote

baikor izateko aukerarik uzten

Villahizani. «Eskuin muturreko

alderdien eta taldeen gorakadak

kezkatzen nau, batez ere, migra-

Gehiago ere badira. Arrazakeria

instituzionalak aurpegi anitz di-

tuela erantsi du, eta denen aurka

egin behar dela lan. Atzerritarren

legearen kontra, hasteko. «Tran-

pa hutsa» da, Watten hitzetan. 

Bat egin du SOS Arrazakeria

erakundeko kide Beatriz Villahi-

zanek. Arrazakeria instituziona-

laren ondorio jo du lege hori. Era-

kunde horrek «sistemak bere

egituran» duen arrazakeria sala-

tu nahi du, aurtengo protestaren

bidez, hain zuzen ere.

«Atzerritarren legea

maltzurra da; sekulako

gehiegikeriak onartzen

ditu. Lege horrek merka-

tu globalaren interesei

baino ez die mesede egi-

ten. Langileria bitan ba-

natzen du; batetik beren

eskubideak murriztuta

dituzten langileak dau-

de; bertzetik, eskubide

horiek lortzeko aukera-

rik ere ez dutenak. Siste-

mak bi kategoriak behar

ditu eutsi ahal izateko»,

erran du Villahizanek.

Nafarroan ere arazo

anitz bada, oraindik ere,

konpontzeko, SOS Arra-

zakeriako kidearen hi-

tzetan. «Migratzaileak

hartzeko benetako pla-

nik gabe jarraitzen dugu;

herritarren elkartasun sareak ari

dira administrazioaren rola bete-

tzen. Administrazioak, gainera,

joera du migrazio eskubidea mu-

gatzeko; denei ez die aitortzen.

Gobernu batek bere administra-

ziopean bizi diren herritarren es-

kubideak bermatu behar ditu»,

azaldu du. Ez da hori gertatzen,

ordea. «Paperik ez baduzu, siste-

mak bazterrean uzten zaitu. Zure

nabarmendu du egun indarrean

dagoen legeak ekarri dituela CIE

izeneko atzerritarrentzako zentro

itxiak.

Nafarroan gisa horretako zen-

trorik ez da. «Herrialdetik Ma-

drilgo Alucheko zentrora erama-

ten dituzte migratzaileak», azal-

du du Villahizanek. Zentro hori

eta gisako guztiak ixteko eskatze-

ko plataforma sortu dute Madri-

len, eta talde horretako kide Jose

Arizak hitzaldia eskainiko du

gaur, 19:30ean, Zabaldin.

«Duela lauzpabost urte jarri gi-

nen martxan, atzerritarrentzako

zentro itxiak existitzeak berez

urratzen dituelako giza eskubide-

ak», erran du Arizak. Aluchekoa

2005. urtean zabaldu zuten. 60

pertsonarentzako tokia zuen ha-

sieran; orain, berriz, 280rentzat.

2017an, ia 9.000 pertsona hartu

zituzten Espainako Gobernuaren

pean diren zazpi zentro itxietan,

eta pertsona horien %65,5 kanpo-

ratu zituzten.

2011ra arte, gizarte eragileek

debekatua zuten sarrera zentro

itxi horietan. «Orain sartzen gara.

Salatzeko, eta laguntzeko», eran-

tsi du Arizak. «Itxi arte».

zioaren auzia botoak eskuratzeko

tresna bilakatu dutelako».

Legeari egin nahi izan dio so,

berriz ere; atzerritarren legeari.

«Bada garaia berrikusteko inda-

rrean dauden arauek zer baimen-

tzen duten». Beatriz Villahizanek

zutela oihukatzen zietela; lur jota

gelditu nintzen. Etxean entzun-

dakoa errepikatzen zuten haur

horiek».

«Anitz kezkatzen nau gure

umeak triste eta sufritzen ikuste-

ak; nola sentituko dira harro afri-

kar izateaz, eskolan kontinente

horri buruz entzuten duten guz-

tiak lotura badu pobreziarekin

eta gosearekin? Ez dute beltz izan

nahi. Eta horrek biziki mintzen

nau. Eskolek irakatsi beharko lu-

kete Afrikan benetan gertatzen

dena, gure herriek sufritzen du-

ten espoliazioa; haurrei errefe-

rente afrikarrak eskaini behar

dizkiete», erran du, irmo.

Atzerritarren legea
Egungo sistema arrazista dela za-

lantzarik ez du Farmata Wattek,

eta afrikarren historia, errealita-

tea eta erreferenteak ezkutatzea

sistema horren ondoriotzat jo du.

Haur bat Elhadji Ndiayeren heriotza

salatzeko protesta batean, Iruñean,

2016an. IDOIA ZABALETA / FOKU

11 Kolore besta, Iruñeko karriketan, hiriko aniztasuna ospatzeko. IÑIGO URIZ / FOKU

Eskolek irakatsi beharko
lukete Afrikan benetan
gertatzen dena, gure herriek
sufritzen duten espoliazioa»
Farmata Watt
Afrikako Lorea elkarteko kidea

«Atzerritarren legeak sekulako
gehiegikeriak onartzen ditu;
merkatu globalaren interesei
baino ez die mesede egiten»
Beatriz Villahizan
SOS Arrazakeriako kidea

«Martxan jarri ginen, giza
eskubideak berez urratzen
dituelako atzerritarrentzako
zentro itxiak existitzeak»
Jose Ariza
Zentro itxien aurkako Madrilgo taldeko kidea

‘‘
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Edurne Elizondo Iruñea

P
atriarkatuak ema-
kume libreari erra-
ten dio sorgin. Inki-
sizioak hildako an-
dreen memoria

gaur egungo emakumeen aurka-
ko indarkeriarekin lotu zuen Sil-
via Federicik, Iruñean, 2017ko
irailean egin zuen hitzaldian.
Gaur asmo berarekin ariko da,
18:30ean, hiriburuko Gurutze
plazako institutuan. Sorgin ehi-
zaren historiari buruzko topaketa
feminista eginen dute lehenengo
aldiz, Katakrak eta Traficantes de
Sueños liburu dendek bul-
tzatuta. 2017an hasi zi-
ren Federicirekin
proiektua mamitzen,
eta, gaurtik igandera
bitarte, errealitate bila-
katuko da azkenean.
«Historia aztertuz eta

ulertuz, egunerokotasuna-
ren politizazioan sakondu
nahi dugu», hala laburbildu
du Katakrakeko kide Nerea Fi-
llatek topaketen helburua. Jardu-
naldiek bat egin dute Federicik
martxan jarritako kanpainare-
kin, Elizak eta estatuek bultzatu-
tako emakumeen aurkako jazar-
pen prozesua nazioartean sala-
tzeko. 1535. urtetik 1650. urtera,
hirurehun pertsona baino gehia-
go atxilotu zituzten Euskal He-
rrian, Katalunian eta Aragoin.
Gehienak emakumeak ziren, eta
haietako anitz jendaurrean hil zi-
tuzten, urkatuta edo bizirik erre-
ta. «Europan, 100.000 emakume
hil zituzten sorgin ehizaren ondo-
rioz», erantsi du Fillatek. Eta ber-
tze anitz, gero, Ameriketan. Kon-
kistarako eta kolonizaziorako
tresna gisa erabili zuten sorgin
ehiza; batez ere, Brasilen, Kolon-
bian eta Perun.
Egungo sistema heteropatriar-

kalak ere bere menpe nahi ditu
emakumeak. Ez du emakume
librerik nahi. Sorgin etiketa
jartzen die, ehizan jarraitze-
ko. «Sorginak ez ziren exis-
titu, baina; sorgin ehiza
emakumeen gorputzak di-
ziplinatzeko prozesu handi
bat izan zen. Helburua zen ema-
kumeok ez izatea aukerarik bizi-
tza autonomo bat garatzeko. Ho-

ariko dira Markham-Cantor,
Iraitz Agirre, Lisset Coba (Ekua-
dor) eta Elena Pina (Espainia).
Biharko saioa afari batekin

amaituko dute, Katakra-
ken. Igandean, berriz,
topaketako parte har-
tzaileak Zugarramurdira
eta Sarara mugituko
dira. Sorgin ehizarekin

lotutako memoriaren tokiak dira
horiek, eta halakotzat aldarrikatu
nahi dituzte igandeko bisiten bi-
dez, hain zuzen ere. Fillatek azal-
du du bilera bat egitea eskatu du-
tela Zugarramurdin eta Saran

sorgin ehizarekin lotutako espa-
zioak kudeatzen dituzten era-
kundeetako arduradunekin.
Baiezkoa jaso eta gero, egiteko
zain daude.
Antolatzaileek kezka dute he-

rriotan ustezko sorginen ingu-
ruan zabaltzen duten irudiarekin.
«Irudi horren arabera, sorginak
emakume zahar, itsusi eta bel-
durgarriak dira. Gure lana da hori
deuseztatzea», erran du. Gizarte
osoari dagokio sorgintzat jotako
emakumeon memoria gogora-
tzea eta jorratzea, Fillaten hitze-
tan. «Haien historia ezkutatu
egin da; agerian uzteko garaia
da». Eta agerian uzten den horri
begirada feministarekin so egite-
ko beharra erantsi du Katakrake-
ko kideak.
Horretan ariko dira sorgin ehi-

zaren historiari buruzko lehen to-
paketa feministan, gaur hasi eta
igandera bitartean. Atzoko eta
egungo sorgin guztien omenez.
Libre izateko duten eskubidea al-
darrikatzeko.

Silvia Federiciren hitzaldiarekin hasiko da, gaur, Iruñean, sorgin ehizaren historiari
buruzko lehendabiziko topaketa feminista, hildako emakumeon memoria lantzeko.

Oraindik bukatu ez den ehiza

Topaketa iragartzen duen

sorginen inguruko grabatu

zahar bat. SORGINEN MEMORIA

rretarako, sorginaren irudia sortu
zuten, eta iruditeria horri eutsi dio
patriarkatuak mendetan», azal-
du du Fillatek.
Sorgin ehiza eta egungo ema-

kumeen aurkako indarkeria lo-
tzen dituen soka aztertzeko egi-
nen dute topaketa. Hazi bat erein
nahi du, gainera, uzta bildu ahal
izateko. «Tokian tokiko taldeak
sortu nahi ditugu sorgin ehizaren
ondorioz hildako emakumeen
memoria lantzeko», erran du Ka-
takrakeko kideak.

Historia feminista
Federiciren hitzaldia izanen da
gaurko ekitaldi nagusia, 18:30ean,
Gurutze plazako institutuan.
Biharko, berriz, egun osoko egita-
raua prestatu dute antolatzaileek.
Katakrak liburudendan eginen
dute, 10:30ean hasita. Amaia
Nausia eta Gemma Pierola his-
torialariek eta Nuria Morello
antropologoak hartuko dute
parte lehen saioan; sorgin

ehizari buruzko «historia femi-
nista» egitea hartuko dute helbu-
ru. Fillatek agerian utzi du, hain
zuzen ere, Nafarroan ere auzi ho-

rri buruz egindako lanak gizonek
idatzi dituztela, eta ez dutela ema-
kumeen ikuspuntua erakusten.
«Hori aldatzeko garaia da».
Arratsaldeko saioan, Federicik,

Morellok, Eva Vazquezek eta Ali-
ce Markham-Cantorrek hartuko
dute hitza. Vazquez Ekuadorko
ikerketa taldekoa da; Markham-
Cantor, berriz, AEBetakoa. Egun-
go sorgin ehiza izanen dute ar-
datz.
Lau adituok txostena aurkez-

tuko dute, 16:30ean, eta, gero,
18:00etan hasita, ma-
hai ingurua eginen
dute. Horretan

Egun osoko egitaraua prestatu
dute biharko, Katakraken; eta,
etzi, parte hartzaileak Sarara
eta Zugarramurdira joanen dira



Ainhoa Larretxea Agirre Iruñea

G
ozatua» eta «opa-

ria». Nafarroako

Bertsolari Txapel-

ketako finalistei fi-

nalak zer sentia-

razten dien galdetuta, hitz horiek

errepikatu dituzte gehien. Goza-

tua, finalean kantatzea gozatzeko

modukoa delako. Oparia, batek

baino gehiagok ez zuelako espero

finalean kantatzea eta opari gisa

jaso dutelako aukera. Bihar joka-

tuko da finala, Iruñeko Anaitasu-

na kiroldegian, 17:00etan. Bertan

kantatuko dute Eneko Lazkozek,

Xabier Terrerosek, Joanes Illarre-

gik, Eneko Fernandezek, Julio So-

tok, Xabat Illarregik, Julen Zelaie-

tak eta Xabi Maiak. Alaitz Rekon-

do eta Fernando Anbustegi ariko

dira gai jartzaile. 

Txapela irabazteko, erruz egin

beharko dute bertsotan zortzi fi-

nalistek. Bi fase izanen ditu fina-

lak. Lehen fasean, zortzi bertsola-

riek kantatuko dute. Binaka, gaia

emanda aritu beharko dira zortzi-

ko handian, zortxiko txikian eta

hamarreko txikian. Banaka, pun-

tua emanda hiru bertso osatu be-

harko dituzte zortziko txikian eta

gaia emanda bi bertso nahi duten

neurri eta doinuan. Fase horretan

puntuazio onena lortzen duten bi

bertsolariak pasatuko dira buruz

burukora. Buruz burukoan, bina-

ka gaia emanda puntuka zortzi

bertso osatu beharko dituzte, bi-

naka hiru bertso osatu beharko

dituzte sei puntuko motzean, eta,

azkenik, kartzelako lanean, hiru

bertso egin beharko dituzte nahi

duten neurri eta doinuan.  Lan ho-

rietan denetan puntuazio altuena

jasotzen duen bertsolaria izanen

da irabazle. 

Joxema Leitzak jarriko dio txa-

pela. Alaitz Rekondo Nafarroako

Bertsozale Elkarteko lehendaka-

riaren hitzetan, Leitzak urte luzez

bertsolaritzaren alde egindako

lan eskerga aitortu eta eskertu

nahi izan dio elkarteak keinu ho-

rrekin. Arbizun sortua izanik, Na-

farroako txapelketan hainbatetan

kantatu du Leitzak. Gainera, ber-

tsolari izateaz gain, epaile eta gai

jartzaile ere izan da, eta saio anda-

na ere antolatu du. Sakanako ber-

tso eskolaren sortzaile eta susta-

tzailea ere bada. 

Aurpegi berriak izanen dira

aurtengo finalean: Xabat eta Joa-

nes Illarregi anaiak, bata 17 urte-

koa, eta bestea 19koa. Lehen aldiz

kantatuko dute Anaitasunan.

Txapelketa fina eginda ailegatu

dira biak finalera. Joanes, kanta-

tutako bi saioak irabazita, indar-

tsu iritsi da. Finalean «gozatzeko

helburua» duela adierazi du,

nahiz eta bertzelako helbururik

ez duen baztertu nahi. 

Xabatek ere txapelketa fina

egin du; irregularrago ibili da, bai-

na ongi merezita lortu du finalera-

ko txartela. Galtzeko deus eta ira-

bazteko dena dute Illarregi anaiek

eta litekeena da sorpresa ematea.

Bertze sei bertsolariak aitzine-

ko finalean arituak izanen dira.

Zelaietak hamaikagarren finala

du aurtengoa eta bera da denetan

beteranoena. Txapelketa fina egin

du nahiz eta onartu duen «urdu-

ri» ibili dela. Finala «opari» gisa

hartu du beratarrak. 

Bederatzi finalekin Soto da be-

teranoetan bigarrena. Lau aldiz

irabazi du txapela, eta bera da

egungo txapelduna. Aurtengo

txapelketan egindako lana «bide

xelebre» gisa deskribatu du So-

tok. Finalaurreko saioan ideiak

josten bereziki asmatu zuen,

nahiz eta bi poto ere egin zituen.

Hala ere, txapelerako hautagai

sendoa da Soto. 

Terrerosek eta Lazkozek seina

finaletan kantatu dute. Beren fi-

nalaurrekoa irabazita igaro dira

finalera biak. Terrerosek maila

ona erakutsi du txapelketa guz-

tian. Oholtzan «disfrutatu» due-

la dio, eta finalera begira «ilu-

sioz» dago. Atarrabiako finalau-

rrekoan kantatu zuen Lazkozek,

eta saio borobila egin zuen, hasi

eta buka. Akatsik gabe, dotore ibi-

li zen bertsotan. Atarrabian har-

tutako bidean «segitu» nahi du

finalean ere. Orain arteko maila

emanez gero, txapelerako hautagi

sendoa da etxarriarra. 

Emakumerik gabe
Eneko Fernandezek laugarren fi-

nala izango du biharkoa. Lesaka-

ko finalaurrekoan indartsu ibili

zen. Txapelketarako prestatzea

kostatu zaion arren, kantatutako

bi saioetan inoiz baino gehiago

gozatu du, eta finalerako ere hel-

buru bera du: «Goza-

tzea». 

Xabi Maia da azken fi-

nalista. Bigarren finala da

Elizondoko bertsolaria-

rentzat. «Neure burua-

rekin bakeak egiteko txapelketa

izan da», azaldu du Maiak. Badu

finalerako bertze asmorik, halere:

publikoarekin duen zorra kitatu

nahi du bertsolariak, alegia. 

Arratsaldeko bortzetan hasita

zortzi buru izango dira txapel ba-

karraren bila. Azken txapelkete-

tan bezala, ordea, emakumezko-

rik ez da izanen finalean. «Finale-

ko argazkiak ez du bere osoan era-

kusten Nafarroako bertsolaritza-

ren errealitatea», adierazi du

Ander Perez elkarteko ordezka-

riak. Belaunaldi ezberdinetako

bertsolariak izango dira aurtengo

finalean; ez da anitz falta emaku-

meek berriro Anaitasunako plaza

hartzeko.

Bihar jokatuko da Nafarroako Bertsolari
Txapelketako finala, Iruñeko Anaitasuna
kiroldegian, 17:00etan hasita. Joxema
Leitza bertsolari eta bertsozaleak jantziko
dio txapela aurtengo txapeldunari.

Zortzi buru
txapel bila

Nafarroako finalean kantatuko duten zortzi bertsolariak, Anaitasuna kiroldegian. Ezkerretik hasita, Eneko Lazkoz, Eneko

Fernandez, Xabier Terreros, Julio Soto, Xabat Illarregi, Xabi Maia, Joanes Illarregi eta Julen Zelaieta. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Aurpegi berriak izanen dira
bertso finalean: Xabat eta
Joanes Illarregi anaiak; batek
17 urte ditu, eta besteak, 19 



R
HURBILDU ETA LAU
Jon Barberena Ibarra

Zelofana 
eta mamia

E
gun on» erran, eta 
45 minutuko egonaldia
egin zuen Pedro
Sanchezek, Espainiako

presidenteak, Euskaltzaindiko
egoitza nagusian. Ohorezko
liburuan letra aldrebes xamarrez
eta espainolez hitz batzuk idatzi
eta gero, ozen irakurri zituen:
«Euskararen errege akademiari,
bere zuzendaritzari eta langileei,
eta, haien bidez, euskal herriari
[pueblo vasco], historia luzea eta
are etorkizun oparoagoa duen
euskarari esker, euskal eta
espainiar gizarteak aberasten
jarrai dezaten. Harrotasunez eta
ohorez, besarkada bat, Pedro
Sanchez».

Garai berdintsuan, Silvia
Cepas PSNko Tuterako alkate-
tzarako hautagaiak Martxoaren
8ko kartela elebiduna izatea kri-
tikatu zuen. Gogor solastatu zen
Eneko Larrarte Tuterako alkate-
aren kontra. Cepasen ustez,
«euskara inposatu du sozialisten
iritzia kontuan hartu gabe», eta
kartel horietan euskara agertze-
ak «ez du bat egiten Tuterako
errealitate soziolinguistiko eta
politikoarekin». Eremu ez-eus-
kaldunean kokatzen dela arra-
zoitu, eta «gobernu abertzalea-
ren nahia eta desioa» bete
nahian ibiltzea leporatu zion
Larrarteri.
Ez dakit Pedro Sanchezek eus-

tzen. Akaso, oparitu zizkioten
hiru liburuetatik bi leituz gero,
ikusi eta ikasiko du euskararen
esparrua zabalagoa dela. Linguae
Vasconum Primitiae liburua 
Nafarroa Beherekoa zen Bernart
Etxeparek idatzi zuen. Guero, 
berriz, Urdazubiko gizon batek,
Pedro Agerre Axularrek, hain zu-
zen ere.
Itxurakeriak nagusi izaten dira

hauteskundeen aitzinetik, eta
iduritzen zait Pedro Sanchezen
bisitak ere zelofan anitz baina
mami guti izan duela. Bilbon, 
Donostian edo Gasteizen bezala,
Cintruenigon, Ablitasen, Tute-
ran, Corellan... euskaraz bizitze-
ko eskubide osoa daukate.
Ez dakit zertaz, baina 1976. ur-

tean, Eibarko Astelena frontoian,
Felipe Gonzalezek oihukatutako
«Gora Euskadi askatuta!» esal-
dia etorri zait gogora. Zelofan
gehiegi eta mami gutiegi izan 
zuten hitz potolo haiek.

barra aditzen zela euskara, eta
gaur ere euskaraz bizi nahi duen
jende anitz bizi dela bertan. 
Euskarari prestigioa eta espa-

zioa kenduagatik, hango euskal-
dunek eginahalak egiten dituzte
euskaraz bizitzeko. Ikastola,
AEK eta Errigora dira egungo
euskararen arnasgune nagusiak,
eta Cepasek aipatutako «zonal-
de ez-euskaldunean» egon
beharrak alimaleko kalteak
sorrarazten dizkio gure hizkun-
tza zaharrari; euskarak ez du
deus balio Nafarroa Garaiko
eremu ez-euskalduneko admi-
nistrazioan. Sanchezek euskarari
aurreikusten dion «etorkizun
oparoa» zeren arabera neurtzen
du?
Era berean, «Euskal herriari

[pueblo vasco]» erreferentzia
egiten dio, eta beldur naiz bere
kotazio geografikoa ez ote den
bakar-bakarrik Gipuzkoara, 
Bizkaiara eta Arabara muga-
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Euskarak ez du 
deus balio Nafarroa

Garaiko eremu 
ez-euskalduneko
administrazioan

kararen «historia luzea»  aipa-
tzerakoan non kokatzen duen
gure hizkuntza zaharra. Agian,
Tuterako taldekideari erran be-
harko dio aspaldi Tuteran barra-

%30
60 URTE BAINO GEHIAGO
IZANEN DITUZTENAK 2033AN
Nafarroako Gobernuak zahartzea-

ren inguruko jardunaldi bat egin

du. 2033. urterako, uste dute nafa-

rren %30ek izanen dutela 60 urte

baino gehiago. Eta herritarren 

%7k izanen dute 80 urte baino

gehiago.

Gitarrek bat 
egin dute Mañueta
karrikan, ‘Sabicas’
maisuaren omenez
IRUÑEA bGitarrek hartu dute
Iruñeko Mañueta karrika, Agus-
tin Castellon Campos Sabicas
jotzaile nafarraren omenez. 
1912. urteko martxoaren 16an
jaio zen, Iruñeko Alde Zaharrean;
1990. urtean zendu zen, eta hiri-
ko hilerrian dago lurperatuta.
Gaz Kalo ijitoen elkarteen federa-
zioak, Flamenco On Fire ekinal-
diak eta Sabicas Etxeak antolatu
zuten joan den larunbateko ome-
naldia. Herritar oro deitu zuten
beren gitarrekin Mañueta karri-
kan bat egitera eta Sabicasen
omenez jotzera. Gainera, Lorena
Jimenez abeslariak Sabicas gogo-
ratzeko idatzitako kanta bat es-
kaini zuen: La canción de Sabi-
cas; Lorena Jimenezen aita Bruno
Jimenez da musikaren eta hitzen
egilea. Sabicas omendu dute haren jaiotzaren urteurrenean. ENDIKA PORTILLO / FOKU

«Oraingoz ez dugu
auto elektrikorik
ekoitziko
Landabenen, 
ez behintzat 2022a
baino lehen»

Jurgen Stackmann
Volkswageneko salmenten arduraduna

Espainiak 
helegitea jarriko dio
hondakinen legeari
IRUÑEA bEspainiako Gobernuak
iragarri du helegitea jarriko duela
Nafarroako hondakinen legearen
aurka. Nafarroako Gobernuak
gogor kritikatu du Madrilen era-
baki hori. «Ez dago helegitea jar-
tzeko justifikaziorik», erran du
Isabel Elizalde Ingurumen kon-
tseilariak.



MUSIKA

ALTSASU The Rock & Kids Band.

b Igandean, 17:00etan, Iortian.

ALTSASU Berri Txarrak.

bAsteazkenean, 20:00etan,

gaztetxean. 

ATARRABIA Perpendicular.

bBihar, 23:00etan, Totem aretoan.

BURLATA Wyoming & Los

Insolventes.

bBihar, 22:30ean, kultur etxean. 

IRUÑEA Ibon RG.

bGaur, 20:00etan, Karrikirin.

IRUÑEA Kim Lenz eta Micky & The

Buzz.

bGaur, 21:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA Saratoga.

bGaur, 22:00etan, Indara aretoan.

IRUÑEA Los Gandules.

bBihar, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEA Iker Bakarlari.

bAsteazkenean, 20:30ean, 

Herriko tabernan.

IRUÑEA Korrika Kulturala.

Kalaportu: Joseba Sarrionandiaren

lurralde poetikoa kantuz.

bOstegunean, 19:00etan, Gaiarren.

ZANGOZA Camut Band:Big Drums.

bBihar, 20:00etan, Carmengo

auditoriumean.

BERTSO SAIOAK

ATARRABIA Bertso afaria: 

Uxue Alberdi eta Unai Iturriaga.

bGaur, 21:30ean, Etxe Beltzan.

IRUÑEA Nafarroako Bertsolari

Txapelketako finala.

bBihar, 17:00etan, Anaitasunan.

ANTZERKIA

ALTSASU Che y Moche: El funeral.

bBihar, 19:30ean, Iortian.

ATARRABIA Lilura Teatro:Santa

Perpetua.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

AZAGRA Patxi Larrea: Las

historias del Mulá Nasrudín.

b Igandean, 19:30ean, ikastetxean.

BURLATA La Teatreria: Gretel 

y Hansel.

b Igandean, 18:00etan, kultur etxean.

BURLATA Viriginia Moriones

kontalaria: ¡Sorpresa, sorpresa!.

bAsteartean, 18:00etan, kultur

etxean.

ELORTZIBAR Che y Moche:

Oua Umplute, el funeralmusikala.

bGaur, 21:00etan, Noaingo 

kultur etxean.

IRUÑEA NAE: Distracciones.

bGaur, bihar, etzi eta asteazkenean,

20:00etan, Antzerki Eskolan.

IRUÑEAMy Waymusikala.

bBihar, 20:00etan, Gaiarren.

LIZARRAGo!azen 5.0.

b Igandean, 16:00etan, zineman.

OLAZTILa que hemos liado.

bGaur, 22:30ean, kultur etxean.

ZIZUR NAGUSIA In Extremis: 

La prueba.

bGaur, 22:00etan, kultur etxean.

ZIZUR NAGUSIA El Bardo: 

La taberna fantástica.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

kultur etxean.

ZINEMA

IRUÑEAEl comienzo del verano.

bBihar, 19:30ean, Kondestablean.

IRUÑEATiempos modernos.

bAsteartean, 19:00etan,

Iturramako Civivox aretoan.
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Kontratatu pakete hau

sustapeduzu izango hilabetez sei eta lehen, baino 2019/3/30 zuntzera Zatoz 

detan | 1717an

abileraren politika bat du ezarria. BEZa sartuta 
aleko 14:00etatik asteleheneko 24:00ak arteko 

hasita. zenbatzen kontratazio-egunetik hau, en 
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datu-kontsumoak sartzen dira NAHI ADINA GIGA aukeran, eta arrazoizko era
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Ane Eslava Iruñea

Berriozarren 50 lagun inguruk ja-
san izan dituzte atxiloketak eta
torturak, baina batzuek ez dute
kontatu ere egin bizi izandakoa.
Xavi Berraondo zinemagileak
(Bartzelona, 1958) horren berri
izan zuen herrian film labur bat
grabatzen ari zenean, eta gaia
ikertzea eta argitara ateratzea
erabaki zuen. Hogei testigantza
baino gehiago jaso ditu, Itziar Pe-
rez kazetariaren laguntzarekin,
eta dokumental batean bildu
ditu: Gari Gorria. Isiltasunaren
ahotsa. Iragan asteburuan estrei-
natu zuten, Berriozarren bertan.
Toki jakin batean oinarritutako
lana izan arren, Euskal Herri oso-
an gertatu den zerbaiten adieraz-
garri izan daiteke, zuzendariaren
ustetan.
Zer kontatu duzue dokumenta-

lean?

Berriozarren egon diren atxiloke-

ta eta tortura kasuen lagin zabal
bat da dokumentala. 50 kasu bai-
no gehiago izan dira, eta guk 25
testigantza inguru jaso ditugu.
Hala ere, ez da torturaren inguru-
ko dokumental bat. Dokumenta-
lak erakusten du zer inpunitate
eta isiltasun egon diren Berrioza-
rren moduko herri txiki batean
hainbeste gauza gertatu ondoren.
Euskal Herriko hainbat tokitan
gertatu denaren adibide bat da.
Berriozarren bereziki larria izan

da errepresioa, edo beste edo-

zein herri izan zitekeen?

Berriozaren oso larria izan da,
baina, nire ustez, historian araka-
tuko bagenu, aurkituko genituz-
ke errepresio bera edo are gehiago
jasan izan duten beste herri asko.
Sektore politiko eta kultural bat
itotzeko saiakera bat egon da he-
men, eta hori guztia gatazka poli-
tiko baten ondorio bat da.
Orduan, zergatik Berriozar?

Beste bide batzuetatik konektatu

dudalako herriarekin. Ni arrazoi
pertsonalengatik heldu nintzen
Nafarroara, eta, fikzioaren mun-
dutik natorrenez, gonbidatu nin-
duten ikastaro bat ematera Be-
rriozarren egiten den FICBE Gai
Sozialei Buruzko Film Laburren
Nazioarteko Jaialdian. Horren

ondorioz, fikziozko film labur bat
sortu genuen, eta, hura ekoizten,
herriko jende asko ezagutu nuen.
Orduan, haiekin hitz egiten, gu-
txika-gutxika, konturatu nintzen
haietako askok sufritu izan dutela
errepresioa. Ikusi nuen ez zela
zerbait puntuala, eta erabaki
nuen ikertzea eta zabaltzea.
Askotariko esperientziak kon-

tatzen dituzte, ezta?

Bai, askotariko kasuak daude:

bere tabernan borrokarekin lotu-
tako kartelak jartzen zituen ta-
bernari bat, intsumisio mugi-
menduan sartuta zegoen lagun
bat, apaiz bat... Edo, adibidez,
agertzen dira ustez ETAko kideak
izateagatik espetxeratu zituzten
bost gazte, haiek ETArekin inon-

go loturarik izan gabe;
egungo alkateordeak
kontatzen du bost urte
eman zituela espetxean
salaketa faltsu batenga-
tik... Denetarik dago, eta

dokumentala testigantza horie-
kin guztiekin osatu dugu, narra-
tzailerik gabe.
Nolakoa izan da testigantzak fil-

matzeko prozesua?

Prozesua motela izan da, jendea
eta kasuak ezagutu behar izan ni-
tuelako. Eta, elkarrizketak filma-
tzerakoan, askotariko esperien-
tziak egon dira. Adibidez, badago
jendea urte askoren ostean orain-
dik hunkitu egiten dena bizi izan-

dakoa kontatzean, baina beste
batzuek inongo arazorik gabe
ematen dituzte jasan zituzten tor-
turen xehetasunak.
Gogorra izan da horiek entzu-

tea?

Bai. Tortura sufritu duen jendeak
esaten duen moduan, tortura pai-
ratu ez dugunok ezin dugu jakin
benetan zer den hori. Nik fikzioz-
ko gidoiak idazten ditut, eta hala-
ko gauzak entzutean pentsatzen
dut errealitateak batzuetan antz
handia duela fikzioarekin. Gaine-
ra, pertsona bakoitzak bere bizi-
pena kontatzen dizunean, kontu-
ratzen zara kanpotik tortura kasu
bakoitza beste kasu bat besterik
ez dela; baina halako zerbait bizi-
tzea izugarri gogorra da. 
Dokumentalean agertzen diren

pertsona batzuek lehen aldiz

kontatu dute orain bizi izan du-

tena? 

Bai, pertsona batzuentzat sufritu-
tako errepresioa kontatzeko le-
henbiziko aldia izan da. Horrega-
tik, Isiltasunaren ahotsa deitu
diogu dokumentalari. Izan ere,
hemen egon da alde bat egia ofi-
zialaren jabe izan dena eta iritzi
publikoan eragiteko bozgorailua
izan duena, eta beste aldeari ez
zaio aukerarik eman bere konta-
kizuna azaltzeko. Horregatik, nik
ahotsa eman nahi izan diot beste
alde horri. Eta uste dut merezi
izan duela.
Zergatik jarri diozue Gari Gorria

izenburua?

Ezkabako gotorlekuarekin lotuta
dago izenburua. Berriozar Ezka-
bako mendi-hegalean dago, eta
ezagutu nuenean Ezkabako ihe-
saren istorioa, jakin nuen herriko
biztanleek asko sufritu izan zute-
la hura, askok senideak zituztela-
ko gotorlekuan. Orduan, pentsa-
tu nuen hori izan zitekeela doku-
mentalaren lehen ekitaldiaren
pizgarria, eta, hain zuzen, Ezka-
bako iheseko biktima baten seni-
de baten testigantzak irekitzen du
lana. Modu horretan, erakutsi
nahi izan dut leku hori odolez zi-
kinduta egon dela 1936ko Gerra
garaitik. EtaGari Gorria izenbu-
rua jarri diot zeren, garai hartan,
orain dauden etxebizitzak eraiki
aurretik, Berriozarren inguruko
eremua gari gorria izeneko gari
mota bateko zelaiz beteta baitze-
goen. Paralelismo bat egin dut
minarekin, odolarekin...
Nola hartu dute dokumentala

Berriozarko bizilagunek? 

Jendea eskertuta dagoela uste dut
nik. Honek guztiak oso bizirik ja-
rraitzen du Berriozarko jendea-
rengan, egia esan; horregatik,
erantzuna oso ona izan da, eta he-
rrian ikusmin handia sortu da la-
naren inguruan.

«Tortura pairatu ez dugunok
ezin dugu jakin zer den hori»

Xavi Berraondo b Zinemagilea

Xavi Berraondok Berriozarren izan diren errepresio kasuen inguruko dokumental bat ondu du:
‘Gari Gorria. Isiltasunaren ahotsa’. Hitza eman die beren kontakizuna azaldu ezin izan dutenei.

ENDIKA PORTILLO / FOKU

«Berriozarko jendea 
ezagutu nuenean konturatu
nintzen horietako askok
sufritu izan dutela errepresioa»
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Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea. 

Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010

www.nafarroa.hitza.eus bnafarroa@hitza.eus


