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Edurne Elizondo Iruñea

B
esta eta erresis-

tentzia. Hiru

urte bete ditu

Iruñeko Arro-

txapeko Gazte-

txeak, eta ospa-

tzeko aukera ez dute bazter utzi

nahi izan auzoko kideek; urteu-

rren jaia, halere, isunen eta huste-

ko arriskuaren mehatxupean

egin behar izan dute. Arrotxape-

ko gazteak hamaika aldiz saiatu

dira, azken urteotan, beren gazte-

txea martxan jartzen. 2016ko irai-

laren 3an hasi zen oraingo okupa-

zioa, eta orain arteko luzeena izan

da. Aurrera egiteko gogoa berretsi

dute gaztetxeko kideek.

«Isunen eta mehatxuen gaine-

tik, gure proiektuaren alde egiten

jarraituko dugu, autogestioaren

bidetik», nabarmendu dute. Bide

horretan ez dira bakarrik, urteu-

rrena ospatzeko hilaren lehenda-

biziko astean egindako ekinaldie-

tan agerian gelditu denez. «Jende

asko etorri da gurekin bat egite-

ra». Besta nagusia joan den la-

runbatekoa izan zen: kalejira egin

zuten gaztetxearen alde, eta,

gero, bazkaria. 80 pertsona ingu-

ruk parte hartu zuten. Kontzer-

tuak ere antolatu zituzten, baina

egoitzatik kanpo.

Izan ere, Iruñeko Udaletik eki-

taldi publikoak antolatzeko debe-

kua jaso dute Arrotxapeko Gazte-

txeko kideek. «6.000 eta 60.000

euro bitarteko isuna jaso dezake-

gu, eginez gero, eta espazioa ixten

ahal dute». Urtarrilean, adibidez,

Saioa Alkaizarekin eta Julio Soto-

rekin egin behar zuten bertso afa-

ria bertan behera utzi behar izan

zuten, Iruñeko udaltzainen deia

jaso eta gero. Maravillas gaztetxe-

ari elkartasuna agertzeko antola-

tu zuten urtarrilaren 18ko ekinal-

di hori.

Zailtasunak zailtasun, urratsak

egiten jarraitu du Arrotxapeko

Gaztetxeak, 2016an ateak ireki

zituenetik. Asmo nagusietako bat

izan da, hasieratik, auzoko talde,

elkarte eta eragileekin elkarlana

sustatzea, eta emaitzarekin

«kontent» direla nabarmendu

dute. Larunbateko bestan Arro-

txapeko Batean kolektiboko

kideekin aritu ziren haurrentza-

ko jokoak prestatzen; ikasturte

berriarekin batera, berriz, Zapo-

reak kolektiboarekin lan egiteko

asmoa dute gaztetxeko kideek.

Auzoko mugak gainditu ditu

Arrotxapeko Gaztetxeak elkarla-

nerako erakutsi duen gogoak, eta

hamaika izan dira Iruñerritik Ar-

tika karrikako gaztetxearen egoi-

tzara beren hitzaldiak eta bestak

egitera joan diren elkarteak eta

kolektiboak.

Diagnostikoa
Herritar anitzen topagune bila-

katu da Arrotxapeko Gaztetxea.

2016ko irailean okupatu zuten,

baina lanean aurretik hasi ziren

auzoko gazteak. Arrotxapeko

gazteen beharren inguruko diag-

nostikoa egin zuten, bertzeak

bertze, 300 pertsonak bete zuten

Iruñeko Arrotxapeko Gaztetxeak hirugarren urteurrena ospatu du; 2016ko irailaren 3an okupatu
zuten Artika karrikako eraikina, eta zailtasunak zailtasun, bide propioa egiten jarraitzeko prest daude
auzoko gazteak. Husteko arriskuak eta ordenantzak egunerokoa baldintzatzen dutela salatu dute.

Isun eta mehatxuen gainetik

Arrotxapeko Gaztetxearen kanpoko aldea; larunbatean auzotar anitzek bat egin zuten han, gaztetxearen hirugarren urteurrena ospatzeko. IDOIA ZABALETA / FOKU

Gazteen kalejira, auzoan, gaztetxearen alde. IDOIA ZABALETA / FOKU
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galdetegiaren bitartez. «Ikerketa
horrek agerian utzi zuen auzoko
gazteok guk kudeatutako espazio
bat behar eta nahi genuela»,
azaldu dute gaztetxeko kideek.
2015ean, gainera, gazteek eraikin
bat okupatu zuten Iruñeko Alde
Zaharreko Compañia karrikan.
«Okupazio horrek, neurri handi
batean, piztu egin zuen, berriz
ere, Iruñerriko okupazio mugi-
mendua». Eta azken bultzada

eman zien Arrotxapeko gazteei
Artikako eraikinera sartzeko.
2016tik, anitz izan dira Arro-

txapeko Gaztetxean garatutako
ekinaldiak. Hamaika taldek egin
dituzte han beren hitzaldiak, tai-
lerrak eta bertzelakoak; gaztetxe-
ak berak, gainera, rokodromoa
zabaldu du, serigrafia tailerrak
egin ditu, eta okindegi komunala
ere jarri du martxan.
Orain, hori guztia kolokan da,

neurri handi batean, gaztetxean
ekitaldi publikoak egiteko debe-
kuarekin batera, husteko arris-
kuak ere baldintzatzen duelako
auzoko gazteen jarduera. Duela
hilabete bat agerraldia egin zuten
gaztetxeko kideek arrisku horren
berri emateko, eta, geroztik,
«eusten» ari dira. Hau da, hogei-
ta lau orduz bada norbait eraiki-
nean, alarma pizteko asmoz.
Maiatzeko hauteskundeek ere

izan dute eraginik gaztetxekoen
egunerokoan. Navarra Sumak
irabazi zituen Iruñeko Udalerako
bozak, eta, ondorioz, alkatetza
galdu zuen laukoaren babesa
zuen Joseba Asironek (EH Bildu).
«UPN hor egonda, argi dugu edo-
noiz etor daitezkeela gaztetxea
hustera».

Aurreko udal gobernuarekin
ere gauzak ez ziren nahi bezala
atera Arrotxapeko Gaztetxeko ki-
deentzat. Negoziazioak hasi zi-
tuzten, baina emaitzarik lortu
gabe utzi zituzten bertan behera:
«Helburuetan ez genuen bat egi-
ten; argi genuen ez genuela deus
lortuko», erran dute. Gaztetxeko
kideen apustua autogestioaren
aldekoa izan da, hasieratik, eta
negoziazioek ez zuten bermatu

beren espazioan beren
erabakiak hartzeko au-
kera, azaldu dutenez.
Maravillas, hain zu-

zen, maiatzeko hautes-
kundeak egin aurretik
hustu zuten. Alde Zaha-
rreko gaztetxeko kide-
entzat nolabaiteko ba-
besleku bilakatu da
Arrotxapeko eraikina,

geroztik. «Lehen ez genuen ha-
rreman handirik, baina lotura
sendoa sortu da gure artean, elka-
rri laguntzeko eta elkar babeste-
ko», nabarmendu dute Arrotxa-
peko gazteek.

Epaiketaren zain
2016tik, gora eta behera egin du
Arrotxapeko Gaztetxearen bide-
ak. Azken bi urteotan, adibidez,
bi epaiketari egin behar izan diote
aurre auzoko gazteek. «Ez ditugu
irabazi, baina lortu dugu proze-
suok geldiaraztea», azaldu dute
gaztetxekoek. Epaiketa egiteko
aukera, halere, ez da bazter geldi-
tu, oraindik ere, eta arrisku hori
mahai gainean dela ohartarazi
dute Arrotxapeko kideek.
Beren aurkako debekuen, isu-

nen eta salaketen aurrean, «auzo
alternatibo» bat eraikitzen jarrai-
tzeko asmoa eta gogoa berretsi
dute Artika karrikako gaztetxeko
partaideek. Kulturen arteko elka-
rrizketa aldarrikatu dute, auzoak
espekulaziorako gune bilakatu
nahi dituztenen interes ekonomi-
koen gainetik. Lanean jarraitzeko
prest daude, auzoan eta auzoko-
entzat, besta eta erresistentzia uz-
tartuz.

E. Elizondo Iruñea

E
z Dago Hilda musika
jaialdia eginen du izen
bereko kolektiboak,
urrian, Berriozarko

Ilargi parkean. Bi eguneko eki-
naldia izanen da, Iruñeko Mara-
villas eta Arrotxapeko gaztetxeen
alde: urriaren 25ean, 19:00etan
hasita, Rude Pride, Streetwise,
Hexen, Los Zopilotes Txirriaos eta
Unidad Alavesa taldeek kontzer-
tua eskainiko dute. Urriaren
26an, berriz, Txan Magoa eta
Andreina Jolin ariko dira goizez,
eta bazkaria egin eta gero,
19:00etan, kontzertua eskainiko
dute Egurra Ta Kitto, Afu, Dina-
mita, Herdoil eta El Sonido de la
Metralla taldeek.
Duela sei hilabete sortu zen

EDH Ez Dago Hilda kolektiboa;
musikaren arloko hamaika tal-
dek eta eragilek osatzen dute, eta
helburu dute Iruñerriko eszena
antikomertziala sustatzea. Gazte-
txeetan aurkitu izan dute nahi
zuten oholtza talde horiek, eta,
horregatik, Ez zaituztegu baka-
rrik utziko, euskal eszena gazte-

txeen alde lelopean kanpaina ja-
rri zuten abian, duela hainbat hi-
labete, errepresioak jotako gazte-
txeetako kideak laguntzeko as-
moz.
Zehazki, Iruñeko Maravillas eta

Arrotxapeko gaztetxeak lagun-
tzeko izanen da urriko Berriozar-
ko jaialdiaren bidez lortuko diren
irabaziak. Kontzertuak egin ez
ezik, kanpainak iraun bitartean
EDH kolektiboko kideek lortu

duten materiala zozketatuko
dute ere. Nahi duenak badu auke-
ra txartelak erosteko. Diskoak,
elastikoak eta musikarekin eta
musika taldeekin lotutako bertze
hainbat objektuk osatzen dute
zozketatuko duten sari nagusia.
Iruñeko gaztetxeen aurkako

azken urratsek hainbat ondorio
izan dituzte, eta zama ekonomiko
handia ezarri diete, bertzeak ber-
tze, bertako kideei. Iruñeko Ma-

ravillas iazko abuztuan hustu zu-
ten lehendabiziko aldiz; gazteak
berriz sartu ziren barrura, baina
urtarrilean berriz kanporatu zi-
tuzten, indarrez.

Epaiketa, urriaren 17an
Prozesua oraindik ez da itxi.
Maiatzean egitekoa zen Maravi-
llas gaztetxeko hogeita bi kideren
aurkako epaiketa, baina udazke-
nera atzeratu egin zuten. Urria-
ren 17an eginen dute, hain zuzen
ere. Usurpazio delitu arina egotzi
diete gaztetxeko kideei, eta isun
ekonomikoa jaso dezakete. Gaz-
tetxeko kideek ezagutarazi dute-
nez, 70.000 euro baino gehiagoko
isuna eskatu du gobernuak aku-
satuentzat; 36.000 euro erantzu-
kizun zibilari dagozkionak lirate-
ke.
Gaztetxeen aurkako isunek ez

dituzte bakarrik beren kideak
ukitu, EDH kolektiboko ardura-
dunek azaldu dutenez. Izan ere,
gaztetxeetan isunak jasotzen hasi
zirenean, egoitza horietan aritu
izan diren musikariei eta soinu
teknikariei ere, bertzeak bertze,
ezarri dizkiete. «Errepresioaren
gainetik», gaztetxeek Euskal He-
rriko musika talde eta musikari
anitzentzat duten balioa nabar-
mendu nahi izan dute EDH ko-
lektiboan bat egin duten eragile-
ek, eta laguntza sarea antolatzeko
urratsa egin dute. 
Lan horren emaitza da azken

hilabeteotako kanpaina. Ekitaldi
nagusia eta ekinaldia amaituko
duena izanen da Berriozarko
urriaren 25eko eta 26ko jaialdia,
hain zuzen ere. Azken eguneko
kontzertuak amaitu eta gero,
gauerdian, kanpainari amaiera
ofiziala emateko ekitaldia eginen
dute Ilargi parkean.
Elkartasunaren bidetik egin

nahi diote aurre errepresioari,
musikaren esparrutik. Isunen eta
epaiketen gainetik, gaztetxeak
ere musikarentzat espazio direla
aldarrikatu nahi dute, gune auto-
gestionatuen alde eginez, zirkuitu
komertzialetatik urrun.

Ez Dago Hilda kolektiboak bi eguneko ekinaldia
antolatu du, Berriozarren, Iruñeko Maravillas
eta Arrotxapeko gaztetxeen alde hainbat
hilabetez abian jarritako kanpaina amaitzeko.

Elkartasun
jaialdia, urrian

Urrian gaztetxeen alde eginen duten jaialdiko kartela. IÑIGO URIZ / FOKU

EDH kolektiboak
kanpaina egin du azken
hilabeteotan, musikaren
arloan gaztetxeek duten
balioa aldarrikatzeko

Maiatzeko hauteskundeen
aurreko udal gobernuarekin
negoziatu zuen gaztetxeak,
baina akordiorik lortu gabe

2016an eraikina okupatu
aurretik, auzoko gazteen
beharrak aztertu zituzten
galdetegi baten bidez



Edurne Elizondo Uharte

M
akilak eta ala-

bek lagunduta,

baina betiko

begirada bihu-

rriarekin. Ha-

laxe sartu da Patxi Buldain artista

Uharteko Arte Garaikideko Zen-

troan. Lepo bete dute herritarrek

egoitzako areto nagusia. Zentro-

ak berak eta udalak omenaldia

prestatu diote, eta inork ez du

huts egin nahi izan. «Anitz zor»

diotelako, batek baino gehiagok

ekitaldian errepikatu duenez.

Margolari eta eskultore handia ez

ezik, eskualdeko artisten maisu

ere izan da Buldain, urte luzez.

Arteari astindua eman dio Uhar-

teko bere txokotik.

Iruñean jaio zen Patxi Buldain,

1927. urtean. Hiriburuko Arte eta

Lanbide Eskolan hasi zuen bere

bidea, baina Pirinioak zeharkatu

zituen 20 urte zituenean, eta 1970.

urtera arte ez zen Nafarroara itzu-

li. 1947an, soldaduz jantzita guru-

tzatu zuen Buldainek muga.

«Soldaduska egiten ari nintzen.

Makiak harrapatzera bidali nin-

duten, eta haiekin ihes egitea era-

baki nuen».

Halaxe kontatu zuen Buldai-

nek duela hamar urte, Parisera

eraman zuen bidaiaren hasiera.

Han, abangoardia ezagutu zuen,

eta, batez ere, teknikak ikasi eta

menperatu zituen. «Parisen, arte

eskolan egon nintzen. Mundu ho-

rrekin harremana izatea sekula-

koa izan zen niretzat».

1970. urtean itzuli zen Buldain.

Uharte bilakatu zuen bizitoki, eta

herrian bizi da oraindik ere. «As-

paldi ez dut margotzen, ezin dut

jada». Ikusmena eta entzumena

ez ditu fin Buldainek, baina umo-

rerik ez du galdu. Oraindik ere

barre egiten dute haren begiek eta

ezpainek, hitz egiten duen bakoi-

tzean.

«Gustuko dut kontent dagoen

jendez inguratuta egotea», erran

du Uharteko Arte Garaikideko

Zentroan egin dioten omenaldia

amaitu bezain pronto. Txaloak,

besarkadak eta uhartearren esker

ona jaso ditu, erruz.

Esker on horri liburu forma

eman dio Pili Rubio Carmonak.

Buldaini egindako omenaldia ba-

liatu du aurkezteko. Lienzos li-

bertarios izenburupean, artista-

ren ibilbideari egin dio so Rubio

Carmonak. Artistaren sortzaile

izaera nabarmendu du, bereziki:

arte eta artista sortzaile, gazteak

zirikatu eta artera hurbildu baiti-

tu Buldainek, urte luzez, bere es-

tudiotik.

Rubio Carmonak ere estudioan

eta eskolak hartzen ezagutu zuen

Buldain. «Baina ez nintzen tre-

bea. Urtebete eta erdi egon nin-

tzen Patxiren margo eta eskultura

tailerrean, eta amore eman nuen

azkenean». Idazleak nabarmen-

du du Buldain ez zela «ohiko»

irakasle bat: «Ikasleon barruan

bilatzen zuen bakoitzak artearen

bidez emateko zuena».

«Errespetu handia» dio Rubio

Carmonak Buldaini, eta, horrega-

tik, gogoz murgildu zen artistaren

biografia idazteko proiektuan.

«Patxiri komentatu nion lehen

aldian, erran zidan bere bizitza ez

zela bertze inorena baino garran-

tzitsuagoa. Pertsonen pentsamol-

dea aldatu zuten esperientziak eta

gertakariak bizi izan zituela gogo-

ratu, eta horren berri emateak

jende askori on egiten ahal ziola

erantzun nion, eta lanean haste-

ko prest zela erran zidan», gogo-

ratu du Rubio Carmonak.

Belaunaldien arteko zubi
Uharteko Arte Garaikideko Zen-

troko arduradun Nerea de Diegok

«biziki» eskertu du idazleak bere

lana argitaratu izana. «Buldainen

bideak merezi du halako liburu

bat». Artistaren obra ez ezik, ar-

tearen esparruan sareak osatzeko

erakutsi duen gaitasuna ere na-

barmendu du De Diegok. «Artea

zabaltzeko eta artisten lana bul-

tzatzeko lan hagitz garrantzitsua

egin du».

Belaunaldien arteko «zubi»

izan dela erantsi du De Diegok,

eta lan horrek ekarri duela artista

anitzen arteko elkarlana herrian.

2005. urtetik 2012. urtera bitarte,

hain zuzen ere, tresna berezia

izan zuen Buldainek zubi lan hori

garatzeko: haren izena hartu

zuen fundazioa. Bere etxea bertze

artistentzako erakusleiho bilaka-

tu nahi izan zuen Buldainek,

proiektu horren bidez. Baliabide

nahikorik ez zutelako utzi behar

izan zuen bertan behera.

Buldaini egindako omenaldia

bilakatu da orain artisten arteko

lanaren adierazgarri: Uharteko

arte zentroak Cantamañanas

kolektiboko kideen esku utzi du

Buldainek bere ikasleekin herri-

ko hormetako batean egindako

irudia interpretatzeko ardura.

1980ko hamarkadakoa da Bul-

dainek eta haren ikasleek San

Juan plazan margotu zuten lana.

Oraingo beren sortzeko moduen

ukitua eman diote Cantamaña-

nas kolektiboko kideek obra

horri zentroan, lana jasotzeko

propio prestatutako oihal han-

dian. Eta lan hori guztia Buldai-

nen begiradapean egin dute artis-

ta gazteek.

Gustukoa du margolariak giro

hori. Berezkoa baitu. Artea izan

du beti ongarri. Eta, artearen bi-

dez, gizakia bera. «Arteak egiten

du pertsona», erran izan du Patxi

Buldainek. Eta gizakiari egin dio

so artistak bere obren bidez. Giza-

kiari eta askatasunari. Gizakiak

aske izateko duen beharrari eta

eskubideari.

Patxi Buldain omendu dute Uharteko Udalak eta herriko arte garaikideko zentroak.
Artista sortzaile anitzen maisu izan da. Pili Rubio Carmonak haren biografia idatzi du.

Betiko begirada bihurriarekin

Cantamañanas kolektiboko kideek Buldainen omenezko lana margotu dute Uharteko Arte Garaikideko Zentroan. IÑIGO URIZ / FOKU

Patxi Buldain, makilarekin, herriko alkatearen agurra jasotzen. IÑIGO URIZ / FOKU
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Cantamañanas taldeko
artista gazteek
Buldainek margotutako
horma irudi baten
bertsio bat egin dute



Kattalin Barber Iruñea

M
usikak hartuko
du Iruñeko
G a z t e l u k o
plaza, igande-
an, ezohiko

kontzertu baten bidez: 35 bateria
jotzaile ariko dira elkarrekin,
Vesarte herri arte kolektiboak
antolatuta. Hamabi pertsonak
osatutako rock taldea arduratuko
da emanaldiaz, eta haiekin ego-
nen dira 35 bateriak, burrunba
Iruñeko Alde Zahar osoan zabal-
tzeko asmoz.
Ez da kolektiboak antolatzen

duen gisako lehen ekinaldia. Iaz,
Vesartek kontzertu bat eskaini
zuen hamargarren urteurrena
ospatzeko, eta hainbat taldetako
musikariak eta 20 bateria jotzaile
elkartu zituzten plazan. «Egun
izugarria izan zen; bertan elkar-
tutakoek sentsazio biziki ona izan
genuen, eta bukatu bezain laster
pentsatu genuen aurten ere zer-
bait prestatu behar genuela»,
esan du Javier Orduña kideak.
Horregatik, aurten errepikatuko

dute, baina pauso bat harago joan
nahi dute oraingoan. «Iruñean ez
da horrelakorik inoiz egin, diru
laguntza eta babeslerik gabe; he-
rritarren parte hartzea da gure
xedea».
Orduñak azaldu duenez, iazko

bateria jotzaile gehienek parte
hartuko dute aurten, berriz ere.
Artista eta antolatzaileen artean
70 pertsona inguru dabiltza kon-
tzertua prestatzeko lanetan.
Urtarriletik ari dira. Kontzertu
«ezohikoa eta berezia» izanen
dela aurreratu du Vesarteko
kideak, eta Gazteluko plazan egi-
tea ez dela kasualitatea: «Iruñeko
egongela da plaza hau, eta hor
egon nahi dugu; gehienetan
enpresa pribatuek erabiltzen
duten espazioa da, eta herritarre-
na dela aldarrikatu nahi dugu».
Inor hotz utziko ez duen kontzer-
tua izanen dela esan du, «ongi
pasatzeko eta aldarrikatzeko».
Lan handia egin dute, eta hila-

beteak daramatzate prestatzen,
ez baita erraza ia 50 musikariren
kontzertua koordinatzea. Kola-
boratzaile asko izan dituzte. Nafa-

rroakoak ez ezik, Hego Euskal
Herriko hainbat hiritako eta Ma-
dril eta Errioxako (Espainia) mu-
sikariek ere parte hartuko dute. 

Arte alternatiba 

Ohi duen moduan, Vesartek he-
rritarren parte hartzea plazara
eraman nahi du. Probokatzaileak
izan nahi dute, eta «kontsumoa-
ren gizarteari» alternatibak es-
kaini. Horregatik ez dute nahi ad-
ministrazioaren diru laguntzarik,
ez baitute inongo erakunderen
menpe egon nahi: «Hamaika
urte daramatzagu posible dela
erakusten, eta horrela jarraituko
dugu; musu truk egiteak ez du
esan nahi ez duela kalitaterik».
Hamar pertsonak parte har-

tzen dute egunerokoan, baina
ekitaldiz ekitaldi, jende gehiago
batzen da. Kolektiboak sormen
gune bat kudeatzen du Iruñeko
Arrotxapea auzoan, eta doako
ikastaroak antolatzen dituzte.
Heldu den astetik, besteak beste,
argazkilaritza, margolaritza, eta
serigrafia tailerrak eskainiko di-
tuzte.

Kontzertu berezia antolatu du Vesarte kolektiboak iganderako:
35 bateria jotzailek eta rock talde batek hartuko dute Iruñeko
Gazteluko plaza, 18:00etatik aurrera. Herri artea eta espazio
publikoak erabiltzeko eskubidea aldarrikatu nahi dituzte.

Baterien burrunba
aterako dute plazara

Iaz 20 bateria jotzaile aritu ziren Vesarte kolektiboaren hamargarren urteurrena ospatzeko kontzertuan. VESARTE
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R
HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

Kale nagusiak

A
urretik hamaika aldiz
kontatu dizkigute-
nak bizitzeak ez du
preziorik (noizbehin-

ka). Egoera nolakoa den eta bere
nondik norakoak esplikatzen
ahalegindu zaizkizu; istorioaren
—eta historiaren— zergatiak. Ga-
tazkaren ibilbidea, korapiloa non
zegoen, nora mugitu zen, non
dagoen orain eta zein bide gera-
tzen den egiteko. Oraindik ere.
Irakurri dituzu liburuak, kroni-
kak, ahotsak entzun. Bideoak
ikusi (joan aurretik prestatzeko). 
Memorian daukazu zerbait

gertatzen dela herri horretan 
—behintzat— urtean behin, baina
neurri batean egunerokoa guztiz
baldintzatzen duela: nortasuna,

ohiturak, lagunak, non ikasi eta
non ez, non poteoan ibili eta non
ez, nor bozkatu eta nor ez, nor
agurtu, nori bizkarra eman.
Deialdia egina zegoen, eta aur-

ten bertaratzeko aukera genuen.
Baietz, joateko, giroa ez zela erra-
za izaten eta babesa ematea ga-
rrantzitsua zela. Baietz, oso goiz
zela, baina merezi zuela urtean
behin egitea. Baietz, festa bera 
—eta haren zergatiak— sobera on-
gi ulertu gabe eta berezko ospaki-
zunarekin ados egon gabe ere, jo-
an behar genuela. Autoa goizeko
seietan hartu igande batean.
Igande batean, goizeko seietan.
Hartu genuen autoa goizeko

seietan eta abiatu ginen. Aurreko
guztiari euria batu zitzaion, eta

ustekabean harrapatu gintuen.
Han geunden, Hondarribian,
goizeko zazpiak pasatxo, gu, gal-
durik. Hitzordurako lekua topatu
genuen, nahiko azkar. Aurpegi
ezagunak ikusten hasi ginen,
etxean sentitzen —pixka bat
gehiago—. Konturatu orduko,
Kale Nagusian gora igotzen ari gi-
nen hamarnaka emakume, ahal
genuen moduan aurre eginez eu-
riari. Ez dakit tentsioa usaintzen
den, aurretik prest dagoen edo
ezustekoan harrapatzen zaituen.
Baina sentitu, sentitu egiten da.
Tentsioari eta borrokari gorputz
osoa jarri genion.
Hortik aurrerakoa bideoetan

eta asteleheneko titularretan iku-
siko zenuten. Jaizkibelek beste
aurrerapauso bat eman du, eta
atzeraezina da duela urte gehiegi
hasitako bidea. Bizkarra ematen
zutenen gainetik eta plastiko bel-
tzen gainetik txalo-zaparrada
amaigabeak, oihuak, barreak eta
animoak. Zarata horren guztia-

ren gainetik ere, desfilea egiten
ari ziren guzti-guztiei aurpegira
eta begietara begiratzeko nahia,
aitortza keinuak, malkoren bat
edo beste eta, azken finean, zer-
bait berezia bizitzen ari izatearen
sentsazio indartsu hori.
Zein surrealista den batzuetan

gure herrietan gertatzen dena.
Edo hori iruditzen zaigu? Duela
ez hainbesteko Baztango irudiak
ditugu gordeta buruan, eta duela
ez hain hamarkada gutxi geure
amek borroka gogorra egin behar
izan zuten elkarteetan bazkide
izan ahal izateko, adibidez. Zen-
bat lan oraindik ulertzeko ezetz,
gizonak bakarrik ezin direla erdi-
gune bakar, absolutu eta normal

izan. Tradizioak zalantzan jarri
ahal izateko ere aukera berak
eman behar zaizkigula. Bestela,
guk hartu beharko ditugu. Tradi-
zioak zalantzan jarri nahi ditugu-
lako ere. Baina plazak, erdigune-
ak eta kaleak guk (ere) okupatu-
ta. Baimenik eskatu gabe. 

Tradizioak zalantzan
jarri nahi ditugulako

ere. Baina plazak,
erdiguneak eta
kaleak guk (ere)

okupatuta. Baimenik
eskatu gabe

Irudia b Iruñea

Mellase ez dute kanporatuko
Huerta de Peraltako langile Abdenabi Mellaseren aldeko kanpainak lortu du helburutzat hartu zuena: ez dute

espetxeratuko, ezta kanporatuko ere. Asteartean agerraldi bat egin zuten iragartzeko Mellaseren abokatuak

akordio bat egin duela fiskalarekin eta Foruzaingoaren abokatuarekin. Enpresan egindako greban autoritatea-

ren aurkako delitua egotzi zioten Mellaseri. Bi urte eta sei hilabeteko kartzela zigorra eta bost urteko kanpora-

tzeko agindua eskatu zituen fiskaltzak. Langilearen aldeko kanpaina hasi zuten orduan. IÑIGO URIZ / FOKU

6 NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2019ko irailaren 13aIritzia

Artzapezpikutzak dio ez duela eskumenik
salatu diren sexu abusuak ikertzeko

IRUÑEA b1950eko hamarkadatik 1980ko hamarkadara Nafarroan
hainbat ikastetxetako apaizek egindako sexu abusuak agerian geratu
dira. Horiek ikertzeko eskumenik ez duela erran du orain Iruñeko Ar-
tzapezpikutzak. «Kontuan hartu behar da ea salatutako apaizak he-
rriren bateko elizako arduradun edo elizbarrutiaren menpeko ikaste-
txeren bateko irakasle ziren; ez baziren, ezin dugu deus egin, ez da
gure ardura», erran du erakundeko bozeramaile Josetxo Berak.

39
HERRIALDEKO IBAIETAN BEHERA BOTATAKO PRESAK
Nafarroako ibaietan 39 presa bota dituzte behera 2008. urtetik. Ebroko

Ur Konfederazioak haietako hamazazpi bota ditu, eta gainerakoak, be-

rriz, Nafarroako Gobernuak. Oraindik, hala ere, ibaien bidea oztopatzen

duten presa eta antzeko azpiegitura anitz dago: 700 inguru.

Urrian aurkeztuko du Drogasek bere
disko berria, eta azaroan bira hasiko du

IRUÑEA b Enrique Villareal Drogasmusikariak datorren urriaren 4an
kaleratuko du bere disko berria: Solo quiero brujas en esta noche sin
compañía izena du lanak, eta Al salir la luz izenburukoa da Drogasek
aurkeztuko duen lehendabiziko kanta. Bira eginen du musikariak,
azaroaren 22an hasita. Bartzelonan emanen du lehenengo kontzertua.
Iruñean, berriz, abenduaren 7an aurkeztuko du musikariak bere lan
berria. Zentral aretoan eginen du kontzertua, eta sarrera guztiak
amaitu egin dira jada.

«Ez naiz duela lau urteko
pertsona bera; ezagutu ditudan
biktimen bizipenek, izan
dituzten zailtasunek eta haien
minak sakon eragin didate»

Alvaro Baraibar
Bake, Bizikidetza eta Giza Eskubideen zuzendari ohia



MUSIKA

ALTSASUReincidentes 
eta DJ Balver.

bGaur, 23:30ean, Foruen plazan.

ALTSASUTarantella orkestra.
bBihar, 13:00etan eta 00:00etan,

Foruen plazan.

ALTSASUHaize Berriak banda.
b Igandean, 13:00etan, Foruen

plazan.

ALTSASUOihan Vega.
b Igandean, 23:30ean, Foruen

plazan.

ALTSASUGauargi.
bAstelehenean, 19:30ean eta

00:00etan, Foruen plazan.

ANTSOAINHerdoil, Xexen, 

Marianitoz Blai eta DJ Map-H.

bGaur, 22:30ean, txosnetan.

ANTSOAIN Iparfolk, Los Zopilotes

Txirriaos eta DJ Majaris.

bBihar, 22:30ean, txosnetan.

ANTSOAINFermin Valentzia 

eta Anje Duhalde.

b Igandean, 18:30ean, txosnetan.

ATARRABIA Mike Tramp.

bBihar, 21:00etan, Totem aretoan.

AZAGRA Puro Relajo.
bBihar, 13:30ean, Foruen plazan.

BERA Kurkuma, Joseba B. Lenoir

Trio eta Joseba Irazoki eta Lagunak.

bBihar, 20:30ean, Kataku ostatuan.

IRUÑEA Musika Garaikideko 

Jaialdia. Santiago Martinez Abad

eta Julian Elvira: Ondas sonoras.
bGaur, 20:00etan,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Beltza Weekend: Aretha

Soul Divas & The Silverback eta

Roy Ellis & Migthy Megatons. 

bGaur, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEA Beltza Weekend: 

The Allnighters.

bBihar, 13:00etan, Burguen plazan.

IRUÑEA Musika Garaikideko 

Jaialdia. CMC Garaikideak: 

Kosmos 3.0. Los sonidos del 
espacio.
bBihar, 20:00etan, planetarioan.

IRUÑEA Beltza Weekend: Michelle

David & The Gospel Sessions eta

Lee Fields & The Expressions.

bBihar, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEALa Fuga. 

bOstegunean, 20:30ean, Zentral

aretoan.

ZIZUR NAGUSIABaizera, Dinami-

ta, Urkabe eta LaDjs. 

bGaur, 22:00etan, txosnagunean.

ZIZUR NAGUSIAS.M.O.G., Bake

Faltsua, Sodade eta DJ Map-H.

bBihar, 22:00etan, txosnagunean.

ANTZERKIA

ALTSASUAnita Maravillas: 

Sardina bakalau.
b Igandean, 18:30ean, Foruen

plazan.

GOROZIAINYllana: The Ópera 
Locos. 
bBihar, 18:00etan.

IRUÑEATeatro Amico: Amico on
the beach. 
bGaur, 20:00etan, Gaiarre

antzokian.

LESAKA Txalo: Zoaz pake santuan.
bBihar, 20:00etan, Harriondoa

kultur etxean. 

DANTZA

ATARRABIABarañaingo Harizti

dantza taldea: Iruñerria Dantzabira. 
b Igandean, 12:30ean, Udaletxe

plazan.

BAZTANDantzari Eguna

bBihar, 10:00etan hasita, Iruritan.

IRUÑEATxistu eta gaita dantzaldia. 

bAsteartean eta ostegunean,

18:30ean, Gazteluko plazan.

ZINEMA

IRUÑEALola. 
bBihar, 19:00etan, Nafarroako

Unibertsitateko Museoan.

LESAKA Igual no es tan fácil como
dicendokumentala.

bGaur, 19:00etan, Harriondoan.

ERAKUSKETAK

LIZARRAArtearen objektua: XX.
mendeko artisten obra grafikoa.

bHilaren 29ra bitarte, Gustavo

Maeztu museoan.

BERTZELAKOAK

BERTIZARANABertizko jaurerria

ezagutzeko eguna.

bGaur, 10:00etan, jaurerrian.

LIZARRADesprincesamiento
tailerra, Irantzu Varelarekin.
bGaur, 17:00etatik 21:30era, eta

bihar, 10:00etatik 14:30era, Txoko

Feministan.

VALTIERRAKalabaza erraldoien

azoka.

bGaurtik igandera, Foruen plazan.

Gure proposamena b Lesaka

Txaloren ‘Zoaz pake santuan’, bihar, Harriondoan
Barre eragitea da Txalo konpainiaren Zoaz pake santuan antzezlanaren helburu nagusia. Bihar, Lesakan eskainiko dute. Bikote bizitza aspergarria
duten senar-emazte batzuen istorioa du oinarri obrak. Andreak, egoera horrekin gogaituta, gizona pozoitzea erabakiko du; baina guztia ez da atera-

ko berak espero bezala, eta plana hankaz gora joanen zaio. Ane Gabarain eta Mikel Laskurain aktoreek antzezten dute Begoña Bilbaok zuzendutako

komedia. Emanaldia 20:00etan hasiko da, herriko Harriondoa kultur etxean. DAVID VICENTE
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Edurne Elizondo Iruñea

Bakarrik ailegatu zen Maialen
Oñate (Iruñea, 1992) helmugara,
urrezko domina eman zion Abia-
dura Patinajeko Europako Txa-
pelketako maratoian. «Ezin sine-
tsi» zegoen. Patinen gainean zo-
riontsu da, baina, kirol emaitzen
gainetik, lehian hasi zenetik lor-
tutako lagunak jarri ditu.
Irabazi bezain pronto, ezin sine-

tsi zinela erran zenuen. Zerga-

tik?

Aurreko eguna nahiko txarra
izan zelako. Nekatuta nengoen,
eta ezin nuen imajinatu ere egin
hurrengo egunean irabaziko
nuenik. Presiorik gabe atera nin-
tzela uste dut, eta gauzak ongi
atera zitzaizkidan.
Nolakoa izan zen lasterketa?

Italiarrak ziren aurkari nagusiak,
argi eta garbi. Maratoia lasterketa

luzea da, eta argi genuen erasoal-
diak izanen zirela. Hala izan zen,
baina lortu genuen ongi erantzu-
tea. Bi buelta falta zirenean eraba-
ki zen lasterketa. Konturatu nin-
tzen bi patinatzaile frantziar mu-
gitzen hasi zirela. Ongi ezagutzen
ditut, eta ohartu nintzen poliki-
poliki ari zirela aurrera egiten.
Haien atzean jartzea erabaki
nuen, eta, azkenean, erritmoa al-
datu zutenean, haiekin joan nin-
tzen.
Eta lehena ailegatu zinen helmu-

gara; non, eta etxean. Berezia

izan da garaipena?

Helmugara ailegatu, eta mundu
guztia hunkituta zegoela ikusi
nuen, eta horrek hunkitu nin-
duen ni. Sekulakoa izan zen. Az-
ken lau kilometroak bakarrik
egin nituen, eta gogorrak izan zi-
ren, baina jendeak izugarrizko in-
darra eman zidan.

Protagonista izateko ohiturarik

ez duzula ere erran zenuen. Pati-

natzailea edo emakume kirola-

ria zarelako?

Patinajea ez da futbolaren gisako
kirol bat. Gutxi ezagutzen da, eta
are gutxiago emakumezkoena.
Erdigunean egoteko ohiturarik ez
dugu, eta, horregatik, helmugara
ailegatu nintzenean, hagitz txiki
sentitu nintzen.
Ez da kirol hagitz ezaguna, oro

har, baina Iruñean zaletasun

handia dago, ordea.

Bai, Iruñean bada patinajearen
inguruko kultura. Espainian ber-
tze inon baino gehiago. Patina-
tzaile anitz daude. Baditugu esta-
litako hiru pista inguruan, eta er-
digunean, gainera, hiri zirkuitu
bat. Udaberrian hasten gara An-
toniuttiko pista hori erabiltzen,
eta jendeak patinatzen ikusten
gaitu. Zaletasuna sortzen lagun-

tzen du horrek. Europako txapel-
keta egin izanak ere eman dio
bultzada gure kirolari.
Zu nola hasi zinen?

Bost urte nituenean hasi nintzen.
Kirola beti maite izan dut. Doni-
baneko igerilekuan ikusi nuen
ikastaroa egin behar zutela pati-
natzen ikasteko, eta nebak eta
biok izena eman genuen. Nebak
laster utzi zuen, baina nik ez. Gero
eta gehiago murgilduz joan nin-
tzen, eta hogei urte joan dira jada.
Zer eman dizu kirolak urteotan

guztietan?

Niretzat hagitz kirol erakargarria
da patinajea. Kirol bizia da, beroa,
eta harrapatu egiten zaitu. Gaine-
ra, kirol arloaz harago, patinajeak
aukera eman dit jende anitz eza-
gutzeko. Lagun hagitz onak lortu
ditut, eta haiekin izan ditudan
momentuak biziki estimatzen di-
tut. Erranen nuke lagunekin bizi

izandako gauza horiek guztiak
kirol emaitzen gainetik daudela
niretzat. Elkar zaintzen dugu de-
nok.
Maite Anzin patinatzailea ondo-

an izan duzu zure bidean, adibi-

dez. Garrantzitsua da kirolaren

esparruan gisa horretako harre-

manak garatu ahal izatea?

Hamalau urte nituenetik izan dut
ondoan Maite. Gero kanpora joan
zen ikastera, eta, denbora tarte
batez, nork bere bidea egin zuen.
Baina itzuli zen, eta azken urteo-
tan egunero entrenatu gara elka-
rrekin. Gauza anitz partekatu
dugu. Ongi ezagutzen dugu elkar,
eta pistan elkarri laguntzen dio-
gu. Pistatik kanpo ere, lagun han-
diak gara.
Zaila da kirolak eskatzen dizun

erritmoari eustea?

Lan handia egin behar da. Heme-
zortzi urte bete nituenean, eraba-
ki nuen lehiaketa bazter uztea.
Patinatzen jarraitu nuen, baina ez
nuen neure burua gehiegi estutu
nahi. Itzultzea erabaki nuen, ha-
lere, kirol hau maite dudalako.
Neure buruari gehiegi ez exijitzea
erabaki nuen, eta gauzak ongi
joan direla uste dut.
Zaletasuna handia da emakume

gazteen artean, baina gutxiago

dira lehian aritzen direnak. Zer-

gatik?

Egia da. Kategoria apalenetan
emakume gehiago daude, baina,
adinean gora egiten dugun neu-
rrian, joera alderantzizkoa da,
gehiago dira mutilak. Gu desa-
gertuz joaten gara: kirola uzten
dugu, hamaika arrazoi direla me-
dio. Finean, emakumeak ikusezi-
nago gara kirolaren esparruan,
eta horrek badu eragina. Hainbat
herritan, oraindik ere, emaku-
meok sari txikiagoa jasotzen
dugu.
Zu patinatzaile gazteak entrena-

tzen ari zara. Nolakoa da bertze

arlo hori?

Hagitz kontent nago lan horre-
kin. Patinajea deskubritzen ari di-
ren neskekin ari naiz, eta hagitz
polita da hori.
Erreferente bilakatu zara haien-

tzat. Garrantzitsua da hori?

Ez dakit erreferente bat ote naizen
haientzat. Ni saiatzen naiz nire
onena ematen, eta, lehiaketaren
gainetik, garrantzitsuena egiten
dutenarekin gozatzea dela irakas-
ten. Ongi pasatzea irabaztea bai-
no garrantzitsuagoa da.
Zer asmo duzu datozen hilabe-

teotarako?

Patinatzen ongi pasatzen jarraitu
nahi dut, batez ere. Asteburuan
Zubiri, Iruñea eta Gares arteko bi
etapako maratoia dugu. Proba
gogorra da, baina hagitz polita,
eta maite dut.

«Helmugan denak hunkituta
ikusteak hunkitu ninduen ni»

Maialen Oñate b Abiadura patinatzailea

Iruñean egin berri da Abiadura Patinajeko Europako Txapelketa, eta urrezko domina irabazi du
Maialen Oñatek maratoian. Bost urte zituenean hasi zen patinatzen, eta «gozatzen» jarraitzen du.
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