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Jose Mari Apezetxea zenaren lanen erakusketa bat zabaldu du haren familiak, Erratzunb Baztanen,
uda oroko erritu bihurtu da eskualdeko margolarien obrak erakustea b Ikastaroak ere eginen dituzte b 2-3
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Nafarroako Hitza-k udako oporrak hartuko ditu, eta abuztuan ez da gehiago argitaratuko astekaria. Hurrengo zenbakia irailaren 6an publikatuko da, 
eta, ordutik aurrera, astero izango da eskuragarri BERRIArekin eta kioskoetan.%
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Edurne Elizondo 

E
z dago, baina
badago. Jose Mari
Apezetxea mar-
golari baztanda-
rra 2017. urteko
irailean zendu

zen, baina jarraitzen du parte
hartzen eskualde horretako artis-
tek uda oro egiten duten errituan:
beren etxeak, tailerrak eta herrie-
tako kultur etxeak betetzen
dituzte beren obrekin, herrita-
rrek eta bisitariek artelan horiek
ikus ditzaten. Apezetxearen
familiak aurten ere zabaldu ditu
pintorearen Erratzuko etxeko
tailerreko ateak, iaz egin bezala.

«Gure artean solastatu, eta aita-
ren erakusketa antolatzen jarrai-
tzea merezi zuela erabaki
genuen. Etxean ditugun koadro-
ak paratu ditugu, nahi duenak
ikusteko aukera izan dezan»,
azaldu du margolariaren seme
Josetxo Apezetxeak. Hilaren 18ra
bitarte egonen da zabalik.
Pintorearen alarguna da

Encarna Larrainzar. Semeak
azaldu du ez duela hedabideetan
agertzea gustuko, baina argazki-
lariaren kameraren aurrean eseri
da [azaleko argazkian], senar
zuenak margotutako koadroen
artean. Jose Mari Apezetxea jada
ez dago. Baina badago. Bere
obran, bere etxean badago.

«Margolariz beteta egon da
beti gure etxea; giro horretan hazi
gara», gogoratu du Josetxo Ape-
zetxeak. Erratzuko etxean aterpe
aurkitu izan duten artista horie-
tako bat da Tomas Sobrino. Eli-
zondoko margolariak argi eta
garbi erran du: «Jose Mari lagun
handia izan zen niretzat; lankide
izan ginen azken unera arte; pin-
turaren munduan, nire aita izan
da».
Emozioz mintzatu da Sobrino

Apezetxeari buruz, eta eskertu du
familiak erakusketa antolatzeko
ohiturari eutsi izana. Sobrinok
ere antolatu du berea. Elizondoko
Arizkunenea kultur etxean dago
ikusgai, irailaren 1era bitarte.

Toki berean, bertze solairu bate-
an, Eva Irazoki margolariak zin-
tzilikatu ditu bere koadroak ere.
Apezetxea zena gogoratu nahi
izan du Irazokik. Artearen espa-
rruan Irungo udal akademian
egin zituen lehendabiziko urra-
tsak Irazokik, baina Apezetxeare-
kin eta Sobrinorekin ikasitakoa
nabarmendu du.

Apezetxea eta Cezanne
Pintore anitzen maisu izan zen
Apezetxea, hain zuzen ere. Mar-
golariak, gainera, zubi lana egin
zuen garai bateko artisten eta egi-
le gazteen artean. Denen artean
zegoen gustura. Apezetxeak txo-
ko kutun anitz zituen Baztanen,

mihisearekin atera eta kanpoan
margotzeko. Baina espazio fisiko-
ez harago, bertze mota bateko le-
kuak aldarrikatu zituen pintore-
ak: «Denak heldu gara toki bere-
tik, eta toki hori Cezanne da»,
erran zuen, duela hamar urte
luze, BERRIAko orrietan. «Nire
historia guztia dago Cezanneren-
gan. Cezanne gaur egun da...
Erran daiteke egiten den pintura-
ren erdia egiten dela Cezanne dela
medio. Hark ireki zuen atea, eta
ate horretatik pasatu gara anitz.
Cezanne da margolari bat aski
txarra zena hasieran, baina pus-
kaka-puskaka, bere gogo guztia-
rekin, ailegatu zen azken mutur
horretara. Berak egin zuena baino

Uda oro errepikatzen da erritua: erakusketa areto handi bilakatzen da Baztan. Eskualdeko pintoreek
beren etxeak eta tailerrak zabaltzen dituzte, bisitariek beren obrak ikus ditzaten. Aurten, hamahiru
erakusketa antolatu dituzte; Jose Mari Apezetxea zena omendu nahi du bere tailerrean jarri dutenak.

Oroitzeko eta sortzen segitzeko

Diana Iniestak erakusketa zabaldu du, eta, gainera, ikastaroak antolatu ditu bere tailerrean. GORKA RUBIO / FOKU
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gehiago da zer utzi zuen bertzeek

egiteko».

90 urte zituen Apezetxeak hil

zenean. Gaztetan izan zuen Ma-

drilera edo Parisera margotzera

joateko asmoa, baina etxean lana

bazelako uko egin behar izan zion

desio horri. Javier Ziga izan zuen

maisu, eta, gero, Apezetxea bila-

katu zen bertze anitzentzat erre-

ferente. 

Sobrinorekin harreman estua

izan zuen. Elkarrekin antolatu di-

tuzte, urte luzez, udako pintura

ikastaroak Baztanen. Orain, Ape-

zetxea gabe egiten ditu Sobrinok.

Datozen bi asteotan ariko dira

aurtengo parte hartzaileak, aste-

lehenetik ostiralera. «Goizez ate-

ra, margotu, eta denen lanei so

eginez ikastea da kontua. Ikasta-

roa amaitzen dugunean, erakus-

keta egiten dugu Elizondon»,

azaldu du Sobrinok.

«Pinturaz gozatzea» da gako

nagusia, Elizondoko margolaria-

ren hitzetan. Irazokik ere horixe

uste du. Eta Sobrinoren eta Ape-

zetxearen eskutik egindako ikas-

taroetan «ikasi eta disfrutatu»

egin duela nabarmendu du.

«Aurkikuntza handia izan zen

niretzat: kanpora atera, eta mihi-

se zuriaren aurrean jartzea. Zaila

da, neurri handi batean, baina as-

katasun handia ematen dizu. So-

brino eta Apezetxea beti ziren ira-

kasteko prest».

Irakatsi eta ikasi. Horixe nabar-

mendu du Sobrinok. Nolabaiteko

elkarrizketa sortzen dela ikasta-

roan parte hartzen duten artista

guztien artean. Elkarren ondoan

margotuz, elkarri eragin eta elka-

rri irakasten diote. «Hori hagitz

polita da», erran du Sobrinok.

Apezetxearentzat ere, karrikan

margotzea zen kontua: «Baztan-

Bidasoko margolarion ezaugarria

da naturan bertan margotzen du-

gula. Ibaia ere bada gure arteko lo-

tura, hemen Baztan eta gero Bida-

soa deitzen dena». Bidasoko mar-

golarien eskolaz hitz egitea, hale-

re, ez zuen hagitz gustuko. «Gau-

zak sobera sailkatzea ez zuen mai-

te aita zenak», gogoratu du Jose-

txo Apezetxeak. «Duela ehun ur-

te, bazen mugimendua, eta, orain

ere, bertze modu batera bada ere,

badu segida. Nik uste dut hori dela

politena», erantsi du.

Irazokik ez du zalantzarik, eta

Baztan-Bidasoko eskolako kide-

tzat jo ditu eskualdean bertze ar-

tisten erreferente bilakatu diren

horiek. «Margotzeko eta paisaiari

so egiteko berezko modua badu-

te; Baztango margolarien begira-

da horretan badira zertzelada,

kolore eta mugimendu propioak,

hain zuzen ere. Baztango eskola-

ko parte dira maisu eta maistra

bilakatu diren aurreko belaunal-

diko artistak».

Eskolaz harago, pinturak es-

kualdean pizten duen interesak

pozten du Irazoki. Sobrino ere

bai. Biek argi dute zaletasunak

gora baino ez duela egin. Udako

ikastaroa eta erakusketak, gaine-

ra, ez dira eskualdeko margola-

riek elkarrekin aritzeko duten au-

kera bakarra. «Hilabetean behin,

kanpora ateratzen gara margo-

tzera. Nahi duena etor daiteke»,

nabarmendu dute bi margola-

riek.

Sobrinok eta Irazokik hilaren

22an zabaldu zituzten beren era-

kusketak. Azken urteko lanak

zintzilikatu ditu Sobrinok, zehaz-

ki. «Ohi baino itsas pintura

gehiago ditut aurten», azaldu du.

Baztango paisaiek, noski, toki na-

barmena dute, baina badira Nafa-

rroa erdialdekoak eta Bardeako-

ak ere. Irazokik, bertzalde, 2005.

urtetik gaur egunera bitarte egin-

dako koadroak eraman ditu Eli-

zondoko Arizkuneneara. Irazo-

kik abstrakzioaren alde egin du

bere azken lanetan, eta hautu ho-

rren atzean dagoen prozesua era-

kutsi nahi izan die ikusleei, bere

azken urteotako lanak zintzilika-

tuz. «Hasieran, Sobrinoren eta

Apezetxearen eragina nabarme-

na zen nire lanetan; bidean, nire

margotzeko modua bilatuz joan

naiz. Figurazioa bazter utzi gabe,

bilaketa horrek eraman nau abs-

trakziora», azaldu du margola-

riak. «Beti hutsetik hasteko» as-

moa duela erantsi du.

Hutsetik hasteko urratsak tes-

tuinguru zehatza du artearen es-

parruan, Sobrinoren ustez. «Nos-

ki, nork bere bidea egin behar du.

Baina idatzi ahal izateko, irakurri

egin behar duzu; eta margotzeko,

pinturari so egin behar diozu. Ber-

tzeen bidea ezagutu behar duzu

zurea egiteko», erran du.

Hamahiru erakusketa
Apezetxearen, Sobrinoren eta

Irazokiren erakusketak ez dira

egunotan ikus daitezkeen baka-

rrak, Baztanen. Denera, hamahi-

ru antolatu dituzte. Elizondon,

Arizkunenea kultur etxean bada

bertzerik: Manuel Bermejo eta

Xabier Celestinoren Hamalau

izenburukoa, eta Miquel Cazaña-

ren Baztandik mundura. Kultur

etxeko erakusketez gain, Ana

Mari Marin margolariak berea

antolatu du Elizondoko bere

etxean. Hilaren 13an zabalduko

du. Jaime Urrutia karrikako

15ean, gainera, Lesagibelen era-

kusketa dago zabalik; eta kale be-

reko 3an, Jose Luis Alzugarairena.

Arizkunen, Xabier Santxotena-

ren museoan daude egile horren

eskulturak eta Teresa Lafragua-

ren margoak; Sasternea etxean,

berriz, Xabier Soubeletenak ikus

daitezke. Erratzun, Apezetxearen

erakusketarekin batera, Roque

Lasaren lanak ikusgai daude Zu-

bieta etxean. Diana Iniestak ere

ireki ditu bere tailerreko ateak,

eta Loreak, sagarrak, besarka-

dak izenburuko erakusketa pres-

tatu du. Irailaren 1era bitarte ego-

nen da zabalik.

Iniestak eginen du bertzerik,

artistentzako hainbat proposa-

men antolatu baititu udako dato-

zen asteotarako. Lau eguneko

ikastaroak eginen ditu, batetik,

irailera bitarte, naturan margo-

tzeko; bertzetik, bost edo zazpi

eguneko formakuntza saioak egi-

nen ditu bere etxean eta tailerre-

an. Irakasteko eta ikasteko prest

dira Baztanen. Beti paisaiari so.

Jose Mari Apezetxea zenaren seme Josetxo Apezetxea. GORKA RUBIO / FOKU Tomas Sobrino, bere itsas pinturetako baten ondoan. GORKA RUBIO / FOKU

Eva Irazokik Elizondon jarri du erakusketa. GORKA RUBIO / FOKU Sobrinoren erakusketan ikus daitezkeen paisaietako hainbat. GORKA RUBIO / FOKU

Duela ehun urte, bazen
mugimendua, eta, orain,
bertze modu batera
bada ere, badu segida;
hori da politena»
Josetxo Apezetxea
Jose Mari Apezetxearen semea

‘‘
Baztango margolarien
begiradan badira
zertzelada, kolore eta
mugimendu propioak,
hain zuzen ere»
Eva Irazoki
Margolaria

‘‘
Jose Mari lagun handia
izan zen niretzat; lankide
izan ginen azken unera
arte; nire aita izan da
pinturaren munduan»
Tomas Sobrino
Margolaria

‘‘
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E
z zuten zer jan, ezta
zer edan ere. Etxalde
batean utzi zituzten
txakurrak, bakarrik,
hil arte. Hamasei zi-

ren, eta Foruzaingoa ari da zer
gertatu zen argitzeko lanean. As-
teon ezagutarazi du Ingurumen
Ikerketarako Taldeak bost per-
tsona ikertzen ari dela, animaliok
Tuterako etxalde horretan aban-
donatzeagatik, eta inolako zain-
tzarik ez emateagatik.
Ez da kasu bakarra. Iazko udan,

gazte batek tiroz hil zuen ondoko
etxeko katua, Tuteran. Aben-
duan, auto batean sartuta zeuden
bost txakurren arduraduna sala-
tu zuen Iruñeko Udaltzaingoak,
tratu txarrengatik. Horiek ere ez
zuten zer jan, ezta zer edan ere,
eta autotik atera zituztenean, he-
zur eta azal bertzerik ez ziren. Be-
rriki, zortzi hilabeteko espetxe zi-
gorra ezarri diote gizon bati, Erri-
berrin, bere ardurapean zen
txakurra tiroz hil eta lurperatzea-
gatik. 2018an, hain zuzen ere, Fo-
ruzaingoak eta Guardia Zibilak
169 ikerketa abiatu zituzten giza-
kiz bertzeko animalien aurkako
tratu txarrengatik.
Urte hasieran, gisa horretako

erasoak gogorrago zigortzeko as-
moz, etxekotzat jotzen dituzten
gizakiz bertzeko animalien lege
berria onartu zuen Nafarroako
Parlamentuak, eta indarrean da,
jada, herrialdean. Arau berriak
ematen duen babesak, halere,
badu mugarik: batetik, gizakiz
bertzeko animaliak, oro har, ob-
jektutzat hartzen dituelako lege-
ak, oraindik ere; bertzetik, eta,
horren ondorioz, legez babestu-
takoak espezie jakin batzuk dire-
lako; eta, hirugarrenik, ustez ba-
bestutako animalien aurkako
eraso guztiak ez direlako tratu
txartzat jotzen.
Adibide argi bat jarri du mahai

gainean Etxauriko Neskak era-

kundeko Susana Garmendiak:
«Karrika edo errepide erdian
uztea ez, baina legezkoa da txa-
kurra Etxauriko egoitzara era-
matea, adibidez, eta han uztea;
han abandonatzea legezkoa da,
alegia», salatu du. Erantsi du
«itxaron zerrenda» badela aban-
donatzeko, eta sartzen diren
baino animalia gehiago dituztela
Etxauriko zentroan, jada. Gober-
nuarena da. Etxauriko Neskak
boluntario gisa aritzen dira, txa-
kurrentzako familiak bilatzen
(https://sites.google.com/site/

adoptadifusion/home/txikas-

de-etxauri).

Gehienak, ehiztarien esku
«Alde handia dago, anitzetan, le-
gezkoa denaren eta etikoa dena-
ren artean», laburbildu du Gar-
mendiak. Etxaurin txakur bat uz-
teko eskatzen den gauza bakarra
dirua da. «Lehen, hamar euro zi-
ren; orain, pixka bat gehiago. Bai-

na, diruaren truke, txakurra
abandonatzen ahal duzu». Ez
hori bakarrik: «Gerta daiteke
Etxaurin txakur bat uztea, eta
bertze bat hartzea, gehiago gusta-
tzen zaizulako», azaldu du, tris-
turaz eta amorruz.
Udako garaia da txakur gehien

abandonatzen direnetako bat.
Iaz, urte osoan, abandonatutako
850 txakur hartu zituzten Nafa-
rroan; karrikan ziren 900 katu in-
guru jaso zituzten, gainera. Gar-
mendiak zehaztu du, halere, he-
rrialdean abandonatzen diren
txakurren erdiak baino gehiago

ehiztarien esku zirela. «Horiek
dira baldintzarik txarrenetan ja-
sotzen ditugun txakurrak».
Ehiztariek, hain zuzen, parte

hartu dute egun indarrean dago-
en animalien lege berria osatzeko
prozesuan. Animalistekin eta al-
baitariekin batera, ehiztariak eta

abeltzainak ere aritu dira beren
proposamenak egiten. Legea
«aurrerapausotzat» jo du Susana
Garmendiak, baina oraindik ere
hobetzeko anitz badela berretsi
du. «Gauza bat da legea indarre-
an izatea, eta bertze gauza bat da
betetzea. Orain arte ere bazen

lege bat, baina anitzetan inork ez
zuen betearazteko ardurarik har-
tzen».
Gakoetako bat animalien sale-

rosketa dela nabarmendu du
Etxauriko Neskak taldeko kide-
ak. «Txakur emeak kumeak iza-
teko makinak bertzerik ez dira
negozio horretan», erran du.
Etxera gizakiz bertzeko animalia
bat eraman nahi dutenei, gainera,
«ongi pentsatzeko» eskatu die.
«Animalia horren bizitza osora-
ko konpromiso bat da, eta hori
onartzeko prest egon behar dugu
adoptatu aurretik».
Gizakien «berekoikeria» jarri

du Garmendiak agerian: «Haur
bat izatea edo etxez aldatzea ez
dira zurekin bizi diren animaliak
abandonatzeko arrazoia; aitza-
kiak baino ez dira». Etxauriko
Neskak taldeko kideak onartu du
anitzetan ez dakiela zer pentsatu:
«Aurrera goazela sinetsi nahi
dut; baina egunerokoak kontra-
koa erakusten digu». Berretsi du
legeak eta etikak ez dutela bat egi-
ten anitzetan; eta hori aldatu nahi
duela.

Etxekotzat jotzen diren gizakiz bertzeko
animalien aldeko lege berria indarrean da
herrialdean, haien aurkako erasoak
gogorrago zigortzeko asmoz. Gakoa da
arauak zer jotzen duen tratu txartzat.

Oraindik
babesgabe

Txakur abandonatuentzako familiak bilatzen dituzte Etxauriko Neskak taldeko kideek. TERESA RESANO

Anitz dira elkarteko kideek zaintzen dituzten animaliak. TERESA RESANO
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Karrika edo errepide
erdian uztea ez, baina
legezkoa da txakurra
Etxauriko zentroan
abandonatzea»
Susana Garmendia
Etxauriko Neskak taldeko kidea

‘‘



Edurne Elizondo Iruñea

G
ero eta gehiago
gara». Horixe
erran du klima al-
daketaren aurka-
ko Fridays for Fu-

ture (Ostiralak Etorkizunaren-
tzat) mugimenduko Nafarroako
ordezkari Iruña Errok. 22 urte
ditu, eta, bertze gazte anitzekin
batera, martxan jarri da inguru-
menaren alde. Oporretan ere, la-
nean jarraitzen dute gazteok,
protesta eginez hasi nahi baitute
ikasturte berria: nazioarteko
deialdiarekin bat egin dute, eta
greba prestatzen ari dira, irailaren
27rako.
«Klima aldaketaren auzia serio

har dezatela eskatu nahi diegu
mundu osoko agintariei; bai eta
Nafarroakoei ere. Entzun dezate-
la zientzialariak erraten ari dire-
na, eta har ditzatela neurriak kli-
ma aldaketari aurre egiteko», na-
barmendu du Errok.
Hori da Fridays for Future mu-

gimenduaren helburu nagusia.
Gazteek aldarrikatu dute etorki-

zuna irabazi nahi dutela, eta ez
dutela galdu nahi daukaten pla-
neta bakarra. Munduan, Suedia-
ko Greta Thunberg gazte autista
bilakatu da Fridays for Future
mugimenduko ikur. Klima alda-
ketaren aurkako gazteen protes-
tak oihartzuna izaten hasi ziren,
hain zuzen, Thunberg bere herri-
ko parlamentuaren aurrean ager-
tzen hasi zenean, 2018ko udan.

Martxotik lanean

«Sekulakoa da Greta Thunbergek
egin duena; jende anitz altxarazi
du klima aldaketaren aurka»,
erran du Errok. Nafarroan ere
izan du eraginik. Hemengo taldea
martxoan hasi ziren mamitzen.
«Martxoaren 15ekoa protesta
eguna izan zen; bizpahiru egun
lehenago hasi ginen hemen anto-
latzen, korrika eta presaka, baina
lortu genuen jendea mugitzea.
Lauzpabost ginen hasieran, eta el-
karretaratzean berrehun inguruk
egin genuen bat».
Berrogei pertsona inguruk osa-

tzen dute taldea, gaur egun. Esta-
tuko bertze taldeekin elkarlanean

aritzen dira, sare sozialen bidez
hamaika hiri eta herritako ekin-
tzaileek egin baitute bat, inguru-
menaren alde mugitzeko. «Nafa-
rroan, taldeko kiderik gazteenak
12 urte ditu, eta zaharrenak, be-
rriz, 40 baino gehiago», zehaztu
du Errok.
Gazteek, oraindik ere, infor-

mazioa behar dutela argi du
Errok. «Horregatik, garrantzi-
tsua da gurearen gisako mugi-
mendu bat sortzea. Klima aldake-
ta hemen dugu, eta ordua da duen
eraginaz ohartzeko, eta gaian sa-
kontzeko».
Ikastetxe orotan klima aldake-

ta erdigunean jartzeko eskatu du
Errok, hain zuzen. «Beharrezkoa
da kontzientzia hartzea, ahalik
eta azkarren». Administrazioak
ere lan egin behar duela argi du,
bere esku direlako baliabideak.
«Hasi gara Iruñeko Udaleko eta
Nafarroako Parlamentuko talde-
ekin bilerak egiten, kontuan har
gaitzaten». Horixe izanen da irai-
laren 27ko grebaren xedea ere:
klima aldaketa mahai gainean
jartzea, neurriak hartzeko.

Nafarroan ere martxan da Fridays for Future klima aldaketaren
aurkako nazioarteko mugimendua. Irailaren 27rako prestatzen
hasi dira, grebara deitu baitute mundu osoko hamaika elkartek
eta eragilek. Auzia «serio» hartzeko eskatu diete agintariei.

Etorkizuna irabazi
nahi dute gazteek Mugimenduko bultzatzaile Greta Thunberg, pankarta batekin, Parisen. STEPHANE P.

Klima aldaketaren aurkako Fridays for Future mugimenduko Nafarroako kideak, martxoko protestan. NAFARROAKO HITZA
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R
HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Eskua altxatu

zutenekoak

P
ortugalen harrapatu

nau zutabe hau idatzi

beharrak. Portugalgo

kostaldean zehatzago

esanda, Peniche herrian. Herria

penintsula txiki batean dago ko-

katuta, eta arroila ikaragarri poli-

tak daude zona honetan. Horiek

ikusteko leku aproposarenaren

bila, azkenean, herriaren sarre-

ran dagoen aparkalekuan utzi

dugu autoa. Herria ezagutzeko

paseo bat eman, eta arroilaraino

iritsiko ginela pentsatu dugu. 

Ez da hala izan. Ez ditugu

arroilak aurkitu; bai, ordea, as-

koz interesgarriagoa izan den

eraikin zaharberritu bat: Peni-

cheko gotorlekua. Antza, garai

batean herria ez zen gaur egun

dena, eta irlatxo bat zuen ondo-

an. Irla hori penintsulari lotuz

joan zen denborarekin, eta giza-

kiak berehala aprobetxatu zuen

hori hantxe eraikitzeko. Gaztelu

bat izan zen lehenik, gobernado-

rearen etxea, 1836aren inguruan.

Lehenengo Mundu Gerraren

garaian kartzela izan zen. Alema-

niarrak eta austriarrak atxiki zi-

tuzten barruan. 1930az geroztik,

1974ra arte, Portugalgo Estatu

Berria bitartean, Oliveira Salazar

diktadoreak hasitako eta Marce-

llo Caetanok jarraitutako agintal-

di autoritarioan, segurtasun han-

diko espetxe politikoa izan da.

Egun, ordea, erresistentzia anti-

faxistaren museo bilakatu dute.

Zer zen ongi jakin gabe sartu

ginen gotorlekuan. Presoek

familiakoekin hitz egin ahal iza-

teko gelaxkak bisitatu ditugu.

Baita sekretu izeneko bakartze

zelda txikia ere. Antonio Dias

Lourenço komunista eduki

zuten han, esaterako, 1954an.

Atean zulo txiki bat eginez alde

egitea lortu zuen. Hogei metroko

hormatik zintzilikatu zen, zapi

batzuekin egindako soka bat

baliatuta. Apurtu, eta itsasora

jauzi zen. Arrantzale zenbaiten

laguntzaz lortu zuen ihes egitea.

1960an, berriz, Penicheko ihesa

gertatu zen. Hamar bat komu-

nistak egin zuten ihes, tartean

Portugalgo Alderdi Komunista-

ko idazkari nagusiak. 

Gertakariei buruz irakurtzen

ari ginela, nahigabean Iruñea

etorri zait gogora. Iruñea eta Ez-

kabako gotorlekua. Ihesa. Hilda-

koak. Fusilatuak. Elkarte eta 

senideengatik izan ez balitz, ezer

gutxi jakingo genukeen gertatu-

takoaz.

Aitonaren anaia ere badut go-

goan. Ezkaban eduki zuten. Gali-

ziara eraman zuten ondoren.

Camposancos kontzentrazio es-

parrutik idatzi zituen azken es-

kutitzak. Han ere izan naiz. Ez

zen erreza izan eraikina aurki-

tzea. Ez dago plakarik, ez infor-

maziorik. A Guardako biztanleei

galdetu behar izan genien. Harri-

tu egin ziren. 

Landarediak jan egin du Jesui-

ten eskola izandako eraikina.

90eko hamarkadan egin zuten

azken erreforma, baina kresalak

nabarmenki kaltetu ditu hor-

mak.

Krabelinen Iraultzaren ondo-

tik askatu zuten Penicheko

gotorlekua, 1974an. Sei urte

geroago bilakatu zuten museo.

1945ean itxi zuten Ezkabakoa,

eta frankismoa amaitu zela 44

urte dira. Itxita jarraitzen du.

Espainiako estatuak memoria-

rako baino, desmemoria elika-

tzeko ditu gordeak.

Nahigabean Iruñea
etorri zait gogora.

Iruñea eta Ezkabako
gotorlekua. Ihesa.

Hildakoak.
Fusilatuak

Irudia b Iruñea

Eraso egin diote Salazarren eskulturari
Elkarretaratzea egin zuten larunbatean, 78ko Sanferminak Gogoan plataformak deituta, Orreaga karrikako

Dora Salazarren Gogoaneskulturari egindako erasoa salatzeko. Plataformak joan den ostiralean ezagutarazi

zuen eskulturako plaka kendu zutela. Iazko ekainean jarri zuten lan hori Iruñean, 1978ko sanferminetan gertatu-

takoa gogoratzeko: Espainiako Polizia Armatuak German Rodriguez tiroz hil zuen. Salazarren lanak hiri osoa

omendu nahi izan du, Iruñe osoak jaso zuelako erasoa. Gobernuak gertatutakoa gaitzetsi du. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Gutxienez hiru gorpuzki dituen hobia
aurkitu du Aranzadi zientzia elkarteak

ETXALATZ bAranzadi zientzia elkarteko kideek 1936ko gerran fusila-

tutako hiru pertsonaren arrastoak aurkitu ditu hobi batean, Etxala-

tzen. Hainbat lekukok emandako datuei esker aurkitu dute hobia. In-

dusketak egiten hasi, eta, Nafarroako Gobernuak ezagutarazi duenez,

hiru gorpuzki aurkitu dituzte jada. Ez dute baztertzen gehiago izatea.

Etxalatzen sei gorpu zituen bertze hobi bat aurkitu zuten Aranzadiko

kideek, 2018. urtean.

%81,7
C HEPATITISA IZAN DUTEN ERIETATIK ZENBAT OSATU DIREN

Hepatitisaren Nazioarteko Eguna izan zen igandea. Nafarroako Ospitale

Guneak «ontzat» jo ditu gaixotasun horren aurkako planaren emaitzak:

Nafarroan, C hepatitisa izan duten gaixoen %81,7k gainditu dute gaitza.

Gobernuak 25 milioi euroren inbertsioa egin du eritasun horren aurka.

Elkarretaratzea egin dute herritarrek,
bestetan jazotako sexu erasoa salatzeko

TUTERA b Gutxienez sexu eraso bat gertatu da Tuterako bestetan, hiri

horretako Foruzaingoak jasotako salaketaren arabera. Eraso matxista

uztailaren 25ean jazo zen. Gertatutakoa salatzeko, Tuterako emaku-

meek elkarretaratzera deitu zuten joan den ostiralean, eta Foruen pla-

zan egin zuten bat. Tuterako Udalak ere erasoa salatzeko adierazpena

onartu du. Herritarrek antolatutako elkarretaratzean, hala ere, Ezke-

rreko hainbat zinegotzi baino ez ziren izan. Udal gobernuko kideek ez

zuten parte hartu, ezta PSNko zinegotziek ere.

«Hamabi urte ditugu gauzak
aldatu eta klima aldaketaren
eraginak gibelera bueltarik
gabeak ez izateko, NBEk iaz
egindako ikerketaren arabera»

Lorea Flores Compains
Greenpeaceko Hego Euskal Herriko koordinatzailea



MUSIKA

ABARTZUZAKultur: Arangurengo

abesbatza. 

bBihar, 12:00etan, Irantzuko

monasterioan.

BERAEskean Kristo eta Pleura. 

bGaur, 23:00etan, Altzateko plazan.

BERA Joseba Irazoki eta Lagunak,

eta Zopilotes Txirriaus. 

bBihar, 23:00etan, Altzateko plazan.

BERAEl Diluvi eta Ira. 

b Igandean, 23:00etan, Altzateko

plazan.

BERABide Batez. 

bAstelehenean, 23:00etan,

Altzateko plazan.

BERAPelax. 

bAsteartean, gauerdian, Altzateko

plazan.

BURLATAThe Cheap & Nasty Boys.

bGaur, 22:30ean hasita, udal

parkean.

BURLATALos Deltonos. 

bGaur, gauerdian, udal parkean.

GARESKultur: The Eclectic Celtic
Band. 

bGaur, 20:30ean, plazan.

IRUÑEAVenturi. 

bGaur, 20:00etan, Burguen plazan.

IRUÑEALa Negra y El Panky

bBihar, 19:30ean, Indara aretoan.

IRUÑEAChelsea Hotel

b Igandean, 13:00etan, Zentral

aretoan.

IRUÑEAMind the Cap. 

bAstelehenean, 20:00etan, 

San Jose plazan, Alde Zaharrean.

IRUÑEAHarresien Jaialdia: 

Belatza. 

bAsteartean, 21:00etan,

Ziudadelan.

IRUÑEAHarresien Jaialdia: 

La Shica & Didi Gutman. 

bAsteazkenean, 21:00etan,

Ziudadelan.

IRUÑEAHarresien Jaialdia. Nacho

Mastretta: Mastretta en familia. 

bOstegunean, 20:00etan,

Ziudadelan.

IRUÑEALatxatarra. 

bOstegunean, 20:00etan, 

Zaldi Zurian.

LIZARRALevine, La Tokokera 

eta Mad Muasel. 

bGaur, gauerdian, txosnetan.

LIZARRAHerdoil, Mala Pekora

eta Radio Revolucion. 

bBihar, gauerdian, txosnetan.

LIZARRA Iruñerria Jamaika Clash,

Nikotina eta Kalimba Sound. 

b Igandean, 20:00etan, txosnetan.

ORBAITZETALa Reina Flower. 

bOstegunean, 20:00etan,

frontoian.

TAFALLA Jota jaialdia. 

bBihar, 19:00etan, 

kulturgunean.

TAFALLALaure de Marcellus 

eta Alberto Urroz. 

bOstegunean, 20:45ean,

kulturgunean.

BERTSO SAIOAK

BERAMaialen Lujanbio eta Julio

Soto. 

bBihar, 12:00etan, Udaletxeko

plazan.

ETXARRI ARANATZ Julio Soto,

Xabat Illarregi, Eneko Lazkoz eta

Jone Uria Albizuri. 

bAstelehenean, 12:30ean, plazan.

LIZARRASaioa Alkaiza, Joanes

Illarregi, Sarai Robles eta Alazne

Untxalo.

b Igandean, 13:00etan, Santiago

plazan.

DANTZA

BERAFandango eta larrain dantza.

bGaur hasi eta asteartera bitarte,

21:00etan, Altzate karrikan.

BERAGure Txokoa taldea: Berako

makil dantzak eta bordon dantzak. 

bBihar, 11:30ean, Udaletxeko

plazan.

IRUÑEANuc: Aigua. 

bAsteazkenean, 20:00etan,

Ziudadelan.

ZINEMA

BURLATA Horman erlojua duen

etxea.

bGaur, 22:00etan, kultur etxean.

BURLATA Amy.

bOstegunean, 19:30ean, parkean.

IRUÑEA Luces de la Ciudad.

bGaur, 20:00etan,

Kondestablearen jauregian.

Gure proposamena b Bera

Joseba Irazoki lagunekin ariko da herriko bestetan
Gaur hasiko dira Berako bestak, baina biharkoa izanen da egun handia: San Esteban. Bihar, hain zuzen ere, herriko musikari bat igoko da Altzateko

plazako oholtza gainera: Joseba Irazoki. Ez da bakarrik arituko, halere, Lagunak taldearekin emango baitu kontzertua, 23:00etan hasita. Joseba Ira-

zokik eta Lagunak taldearen bigarren diskoa da Zu al zara? izenburukoa. Urte hasieran aurkeztu zuten musikariok lan hori; diskoan jasotako kantak

beratarren aurreko emanaldian interpretatuko dituzte. Herritarren eta lagunen artean ariko da Irazoki. NAFARROAKO HITZA
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Edurne Elizondo Iruñea

Aranzadi zientzia elkarteak Auri-
tzen duen lantaldeko kide da
Oihane Mendizabal (Donostia,
1992). Aurkitutako aztarnen ga-
rrantzia nabarmendu du ikerla-
riak.
Ari zarete puzzlea osatzen?

Bai, baina pieza asko falta da
oraindik. Eraikin handia da; 600
metro koadro baino gehiago ditu,
eta oraingoz espazioaren erdia az-
tertu dugu. Hiru urte daramagu
aztarnategi hau induskatzen, eta,
hasieratik, gure hipotesia zen he-
men termak izan zirela. Baina ez
genekien ziur hala izan zen, ate-
ratzen zitzaizkigun elementuak
ez zeudelako beren jatorrizko le-
kuan kokatuta. Aurten, azkene-
an, ura eta gelak berotzeko erabi-
liko zuten egitura bat aurkitu
dugu, bere jatorrizko lekuan, eta
horri esker baieztatu ahal izan
dugu eraikinaren funtzioa.

Zuen hipotesia zuzena zela

baieztatu duzue, beraz?

Bai, eta urrats garrantzitsua da
hori. Argi genuen eraikin inpor-
tante bat zela, botere leku bat,
aurkitzen genituen egiturek, tek-
nikek eta materialek horixe era-
kusten baitzuten, baina ezin ge-
nuen ziurtatu. Eta ezin genuen
zehaztu zer-nolako botere lekua
izaten ahal zen. Orain, bai, esan
dezakegu terma publikoak izan-
go zirela.
Zer-nolako garrantzia zuen ho-

rrelako azpiegitura batek?

Erromatarren garaiko zenbait
ohitura asko hedatu ziren inpe-
rioan, eta Erroman edo Italian
edo inperioko beste lurralderen
batean jaio ez arren, bertako biz-
tanleak ere joan ziren pixkanaka
erromatarren bizimodu horretan
integratuz; ohituretako bat zen
bainuetara joatea. Garbitzeko
joaten ziren, garai hartan gorpu-
tzaren zaintzari garrantzi handia

ematen baitzioten, bai eta bestee-
kin harremanetan jartzeko ere.
Espazio sozial bat ziren termak,
bizitza sozialerako toki bat.
Kokapenak ere erakusten du

eraikinak zuen garrantzia?

Bai. Geofisikari esker, badakigu
herriguneak nondik norako es-
pazioa hartzen zuen, gutxi gora-
behera, eta termak izango ziren
galtzada edo bide nagusiaren er-
tzean, eta, gainera, herriguneko
erdigunean. Badakigu, beraz,
leku garrantzitsu batean kokatu-
ta zegoela.
Bertze aurkikuntza bat nabar-

mendu duzue aurtengo kanpai-

nan. Zer da, zehazki?

Irudi antropomorfo bat. Aurkitu
dugun terma erabiltzeari utzi 
zioten, noizbait. Aprobetxatzen
ahal zen guztia eraman zuten
handik, eta gainerakoa harriz eta
hondakinez beteta gelditu zen.
Arkeologoak halako toki batera
ailegatzen garenean, lehen pau-

soa da aurkitzen ditugun honda-
kin horiek guztiak ateratzea,
zehazteko hondakina non amai-
tzen den eta non hasten den erai-
kina. Harriak kentzen ari ginene-
an, konturatu ginen haietako
batek grabatu bat zuela. Eskema-
tikoki bada ere, pertsona baten
irudikapena dago, eta, azpiko
aldean, hiru letra idatzita. T bat
eta E bat irakur daitezke, baina
hirugarrena ez, harria hautsita
dagoelako.
Hipotesirik baduzue?

Goiz da jakiteko. Ikertzen jarraitu
behar dugu. Baina nabarmentze-
koa da ez dela batere ohikoa erro-
matarren aztarnategietan horre-
lako materialak aurkitzea. Nafa-
rroan, oso gutxi dira harrian
grabatuta aurkitutako pertsonen
irudiak, beraz, pista esanguratsu
bat izan daiteke.
Ikertzen jarraitzeko gogoak

gora egiten du aurkikuntzekin?

Bai, zalantzarik gabe. Urtez urte,

puzzlea osatzen ari gara, baina
oraindik ez dakigu puzzle horren
ertzak non dauden. Ateratzen
zaizkigun materialen arabera,
ikerketa ildo berriak garatuz
goaz.
Zein izan zen lehen pista Zaldua-

ko puzzlea osatzen hasteko?

Juan Mari Martinez Txoperena
Aurizberriko herritar eta Aranza-
diko kideak egindako aurkikun-
tzarekin hasi zen dena. Material
erromatarrak aurkitu zituen soro
batean; lehen indusketak hasi
genituen, eta bilatzen hasi ginen
ere hemengo ingurua zeharkatu
zuen galtzada erromatarraren
arrastoak. Orain badakigu Doni-
bane Garazitik Zangoza inguru-
raino zein izan zen galtzada
horren bidea, Martinez Txopere-
nak egindako lanari esker.
2012an egin zen Zalduan lehen
indusketa, galtzadaren ondoko
eremu horretan besteetan baino
material gehiago ateratzen zela-
ko. Orain badakigu arrazoia dela
hor termak zeudela.
Nafarroako testuinguruan, zer

garrantzi du Zalduako aztarna-

tegiak?

Erromatar garaiari buruz asko
ikertu da Nafarroan, baina, batez
ere, Ebro ibaiaren inguruan,
Iruñerrian, gehienbat lauak diren
tokietan, eta nekazaritzak ga-
rrantzi handia izan zuen lekue-
tan; klima eta paisaia lehorrak
dauden lekuetan, oro har. Piri-
nioetako eremua eta mendialdea
beti bigarren mailan gelditu dira.
Zalduako terma hau eta hemengo
galtzada aurkitu izanak irauli
egin du 50 urtez hemen zegoen
ikuspegia. Duela hamar urte, ez
zegoen ia ezer, eta orain herrigu-
ne bat eta galtzada bat ditugu. Ga-
rai hartako errealitatearen non-
dik norakoak ezagutzen ari gara,
finean.
Erromatarren eragina, beraz,

uste zena baino handiagoa izan

zen? 

Hori da. Beti izan dugu mito erro-
mantiko hori, euskaldunok men-
dialdeko artzainak, independen-
teak izan zirela beti, eta etorri
ziren beste herriek ez zituztela
menperatu. Gaur egun ikusten
dugunak bestelako errealitate bat
erakusten digu, eta erromatarren
eragina nabarmena izan zela.
Lanean segitzeko prest?

Bai, noski. Dirua ere behar da ho-
rretarako. Nafarroako Gobernua-
ren eta Aurizko Udalaren lagun-
tza izan dugu orain arte. Herrita-
rrek ere bat egin dute, eta aritu
dira boluntario gisa. Eskertzekoa
da inplikazio hori. Bestelako fi-
nantzaketa bideak ere bilatu nahi
ditugu. Urtetik urtera antolatzen
ditugu kanpainak.

«Zalduan aurkitutakoak irauli
egin du 50 urteko ikuspegia»

Oihane Mendizabal b Aranzadiko arkeologoa

Aranzadiko ikerlariek baieztatu ahal izan dute beren hipotesia zuzena zela, Aurizko aurtengo
indusketa kanpainari esker: terma publikoak zeuden Pirinioetan aurkitutako eraikin horretan.
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