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Edurne Elizondo Iruñea

Bihotza: erdian dagoelako, eta

eraikin bizia delako, Francisco Ja-

vier Saenz de Oiza arkitektoak di-

seinatutakoa. Duela hogeita bost

urte hasi zen taupadaka NUP Na-

farroako Unibertsitate Publikoko

Arrosadiko campuseko liburute-

gia, eta, egunotan, mende laurde-

na bete duela ospatu dute eraiki-

neko langileek eta erabiltzaileek.

1992. urtean hasi ziren egoitza

eraikitzen, eta handik bi urtera

amaitu zituzten obrak, 1994. ur-

tean.

NUPeko liburutegiak, halere,

lehenago egin zituen bere lehen-

dabiziko urratsak. Nafarroako

Parlamentuan sinatu zuten uni-

bertsitate publikoa sortzeko lege

proiektua, 1987ko apirilaren

21ean, eta 1989-1990 ikasturtea

izan zen erakunde horren lehen-

dabizikoa. Garai hartan, Sario

eraikineko areto batean ziren li-

buruzainak, hori izan baitzen

NUPen aurreneko egoitza. 

Concha Guijarro orduan hasi

zen liburutegian lanean; hasie-

ran, bakarrik aritu zen. «Paper

batean jasotzen nituen erositako

liburuen izenak. Dena hutsetik

hasi behar izan genuen», gogora-

tu du. Liburutegiko zerbitzuen

saileko buru da orain.

Sariotik NUPeko ikasgelategira

mugitu zuten liburutegi zerbi-

tzua, Guillermo Sanchezek sail

horren ardura hartu eta gero. Eta

handik, azkenean, oraingo egoi-

tzara eraman zuten; azken hogei-

ta bost urteotako egoitzara, ale-

gia. 1994. urtetik, Arrosadiko

campuseko eraikinak azalari eu-

tsi dio, baina haren mamia eten-

gabe joan da aldatuz eta garaian

garaiko beharretara egokituz. 

Behar horiek bereziki baldin-

tzatu ditu azken urteotako digita-

lizazio prozesuak. Hainbat datuk

agerian uzten dute digitalizazioa-

ren eraginak zenbateraino aldatu

duen liburutegiko kideen egune-

rokoa, hain zuzen ere: 1994an,

hamasei ordenagailu zeuden

eraikinean; egun, berriz, 197; li-

burutegia zabaldu zutenean, ez

zen liburu elektronikorik; denek

zuten papera euskarri: 140.079 zi-

ren hasieran; orain, berriz,

443.137 dira, eta liburu horien

guztien %21 elektronikoak dira.

Aldea nabarmena da, batez ere,

aldizkari elektronikoen arloan:

1994. urtean bakar bat ere ez ze-

goen; orain, berriz, liburutegiak

dituen 11.584 aldizkarien %95,7

dira elektronikoak.

«Digitalizazioaren eraginak

ekarri du aldaketarik handiena

NUPeko liburutegira». Horixe

nabarmendu du Carmen Etxebe-

rria zuzendariak. 2007. urtetik ari

da erakunde horretan lanean, eta

joan den irailetik liburutegiko

buru da. Eskertu du unibertsita-

teak egunotan liburutegiko kide-

en lanari egindako aitortza. Libu-

rutegia ikasle eta irakasleen topa-

gune dela erran du, eta espazio

horretan liburuzainak bilakatzen

direla ikasleon eta irakasleon la-

guntzaile eta aholkulari; elkarla-

nerako espazio bat dela, beraz, li-

burutegia.

NUPeko liburutegian ari diren

profesionalen sareak ia 70 kide di-

tu. Arrosadiko campuseko eraiki-

na da mende laurdena bete berri

duena, baina unibertsitate publi-

koak bertze bi liburutegi ditu: bat

Osasun Zientzien Fakultatean,

Iruñean, eta, bertzea, berriz, 

NUPek Tuteran duen campusean. 

Angela Berasategik, Carlos del

Campok eta Maria Jose Quinta-

nak Arrosadiko eraikina dute lan-

toki, baina egoitza hori egin au-

rretik bilakatu ziren NUPeko li-

buruzain, Concha Guijarro

bezala. Berasategi Ruiz 1992. ur-

tetik ari da NUPen lanean. Egun,

ikerketarako bildumen zerbitzu-

ko burua da. Urtebete lehenago

ailegatu ziren Del Campo eta

Quintana NUPera, 1991. urtean.

Liburutegiko irakasleak eta iker-

lariak laguntzeko zerbitzuko ar-

duraduna da Del Campo, eta

erosketen zerbitzukoa, berriz,

Quintana. Liburutegiarekin bate-

ra egin dituzte azken hogeita bost

urteotako urratsak, eta nabar-

mendu dute etengabe «aldatzen

eta moldatzen» ari den tokia eta

zerbitzua dela. «Guk ere, ondo-

rioz, etengabe moldatu behar iza-

ten dugu gure lanak eskatzen diz-

kigun elementu berrietara»,

erran du Del Campok.

Espazioak moldatu
NUPeko liburutegiaren jardue-

ran, ikerketaren esparruak toki

gero eta nabarmenagoa hartu du.

Horrek eragin du, batetik, espa-

NUPek unibertsitatearen «bihotz» izendatu du
liburutegia, Arrosadiko campuseko eraikinaren 
25. urteurrenean. Ikasle eta irakasleen topagune dela
nabarmendu dute langileek, eta garaian garaiko
beharretara egokitzea jo dute erronka nagusitzat.

Mende laurdena
taupadaka

Nafarroako Unibertsitate Publikoko liburutegia apaindu dute 25. urteurrena ospatzeko. IÑIGO URIZ / FOKU

Paper batean idazten
nituen erositako
liburuen izenburuak;
dena hutsetik hasi behar
izan genuen»
Concha Guijarro
NUPeko liburuzaina

«Digitalizazioaren
eraginak ekarri du
aldaketarik handiena
unibertsitateko
liburutegira»
Carmen Etxeberria
NUPeko liburutegiko zuzendaria

‘‘



zioa aldatu behar izatea. Lehen,

liburutegia «Isiltasun eremu bat

zen, baina hori aldatu egin da: tal-

dean aritzeko toki bilakatu da; el-

karrekin hitz egitekoa eta lan egi-

tekoa, alegia», azaldu du Ana

Amigotek, liburutegiko zuzenda-

riordeak. «Hainbat aretotan, ma-

haiak kendu, eta besaulkiak jarri

ditugu». 2002tik ari da Amigot

NUPen, eta irailetik liburutegiko

zuzendariordea da.

Bertzetik, ikasleek eta irakasle-

ek talde lanak eta ikerketak egite-

ko duten behar gero eta handia-

goak eragin du liburutegiak es-

kaintzen dituen zerbitzuak

egokituz joatea. Erabiltzaileek la-

nerako eta ikerketarako materia-

la bilatzen dute, eta behar duten

informazio digital hori aurkitze-

ko eta eskuratzeko prestakuntza

eskaintzen dute liburutegiko pro-

fesionalek, gero eta gehiago.

Liburutegia gero eta «birtuala-

goa» da, nolabait erranda, langi-

leek nabarmendu dutenez. Erre-

alitate hori ederki islatzen dute

maileguen inguruko datuek, hain

zuzen ere: liburutegiaren hasta-

penetan, NUPen urtean 62.480 li-

buru inguru ematen zituzten

maileguan; gaur egun, mende

laurdena joan eta gero, behera

egin du kopuru horrek, eta 58.265

inguru dira urtean maileguan

ematen diren liburuak. Liburute-

giko materiala begiratzeko eta ja-

sotzeko bertzelako moduak dau-

de orain, ordea: urtean 676.750

dokumentu elektroniko jaisten

dituzte NUPeko liburutegiko era-

biltzaileek, hain zuzen ere.

Zerbitzuak egokitu
«Puntakoa izan da liburutegia,

hasieratik». Hori argi du Guija-

rrok. Ontzat jo du NUPek liburu-

tegi nagusi eta zentralizatu baten

aldeko apustua egin izana. «Ber-

tze unibertsitate askotan ohikoe-

na zen fakultate bakoitzak bere li-

burutegia izatea; hemen bertze

bide bat egin zuten, eta liburutegi

sendo bat sortu zuten. Erabiltzai-

leek zerbitzu guztiak dituzte toki

berean eskura», azaldu du libu-

ruzainak.

Hasieran, halere, Saenz de Oi-

zaren eraikina zutik izan arte, es-

pazio falta izan zen arazo nagusie-

tako bat, eta departamentuka 

banatu zituzten liburutegia esku-

ratuz joan zen liburu bildumak.

«Aurten, oraindik ere, bilduma

horietako hainbat berreskura-

tzen aritu gara», erran du Ana

Rosa Casimiro liburuzainak.

Ikerketa bildumen artean egin

ditu Casimirok urte gehienak,

1996an NUPeko liburutegira aile-

gatu zenetik. Orain kontrol bi-

bliografikoko arduraduna da. Ilu-

sioz gogoratu ditu hasierako lan

haiek. «Liburutegi bat sortzea

proiektu biziki aberasgarria izan

da».

Lankideek gogo eta ilusio bera

dutela berretsi dute. «Liburute-

gia espazio berezi bat da: eraikin

bizi bat. Mugimendu handia

dago. Hemendik pasatzen dira

unibertsitateko kide guztiak»,

erran du Quintanak.

Del Campok, zehazki, NUPeko

lehen mailako ikasle guztiekin du

harremana, guztiei eskaintzen

dielako unibertsitateak informa-

zioaren esparruan gaitasunak ga-

ratu ahal izateko formakuntza

saioa. «Gure zerbitzuak du for-

makuntza horren ardura. Dau-

den baliabideen berri zabaltzea

eta baliabide horiek erabiltzen

ikastea da kontua. Ez hori baka-

rrik, ikerketa lanetan ere babesa

eta laguntza ematen baitiegu ira-

kasleei», gaineratu du.

Del Campok argi du aldaketa

nagusia liburutegiko erabiltzaile-

ek eskura dituzten tresnetan ger-

tatu dela: «Bibliografia bilatzeko

tresnen esparrua izugarri aldatu

da azken urteotan; klik bakar ba-

ten bidez, munduko hamaika

txokotan argitaratu denaren berri

jaso dezakete ikasleek eta irakas-

leek». Hasieran, paperezko eus-

karritan ziren argitalpen horien

zerrendak, eta liburutegian kon-

tsultatu behar zituzten ikerlariek.

Disko konpaktuen gisako euska-

rriak izan ziren hurrengo urratsa,

baina horiek ere liburutegian

egoten ziren. «Orain, ikerlariak

etxetik egin ditzake kontsultak».

08:00etan zabaltzen ditu ateak

Arrosadiko campuseko liburute-

giak, eta 21:30ean ixten ditu.

Ikasleak taldeka elkartu ahal iza-

teko 24 areto ditu, gaur egun.

Ikasleen eta irakasleen joan-eto-

rria etengabekoa da Saenz de

Oizak diseinatutako eraikinaren

inguruan. NUPeko bihotza da

liburutegia, eta indar handiz ari

da taupadaka.Liburutegiko zerbitzuak erabiltzeko moduak aldatuz joan dira hogeita bost urteotan. IÑIGO URIZ / FOKU

3NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2019ko urriaren 18a Astekoa

Lehen, liburutegia
isiltasun eremu bat zen;
taldean aritzeko toki
bilakatu da, elkarrekin
aritzekoa»
Ana Amigot
NUPeko liburutegiko zuzendariordea

«Bibliografia bilatzeko
tresnen esparrua
izugarri aldatu da
liburutegian azken
urteotan»
Carlos del Campo
NUPeko liburuzaina

‘‘



Edurne Elizondo Iruñea

K
ontent nago, libu-
ruak balio izan
duelako hitz egite-
ko, eta gu osatze-
ko». Kattalin Mi-

ner idazlearenak dira hitzak;
Moio. Gordetzea ezinezkoa zen

(Elkar) lanari buruz erran ditu,
Iruñean egindako aurkezpenean.
Trans Urria programan parte har-
tu du, hiriko Zikutak eta Bullerak
taldeek antolatutako ekinaldian.
Tene Mujika bekari esker argita-
ratu zuen Minerrek liburua,
maiatzean, Hernaniko Aimar
Elosegi Ansaren heriotzak era-
gindako mina abiapuntu hartuta.
Bere buruaz bertze egin zuen
trans gazteak 2007. urtean; lagun
mina eta herrikidea zuen Mine-
rrek.
Aimar Elosegi Ansa Moio zen

Hernaniko bere kuadrillako kide-
entzat. Minerrek ez du liburua
idatzi lagunari buruz, halere; ez
du lagunaren bizitza ardatz hartu;
bertze ertz batetik heldu dio gaia-
ri: Elosegi Ansak bere buruaz ber-

tze egin eta gero herrian auziari
buruz ezarritako isiltasunaren in-
guruan hitz egin nahi izan du ida-
tzitako orrietan. Isiltasun hori
apurtzeko, hain zuzen ere; isilta-
sun hori zerk eragin zuen ulertu
ahal izateko.
Izan ere, Elosegi Ansaren herio-

tza gertatu eta gero, Hernaniko
herriko plazan egin zioten hileta
zibila; omenaldiak ere izan zi-
tuen; eta, ekitaldiotan guztietan,
familiak eta lagunek mahai gai-
nean jarri zuten gaztea transa zela
eta bere buruaz bertze egin zuela.
Haren heriotzak, beraz, izan zuen
oihartzun sozial eta politikoa;
baina oihartzun horren indarrak
behera egin zuen denborak au-
rrera egin ahala, gaia isilpean utzi
arte.
Elosegi Ansaren suizidioaren

hamargarren urteurrena izan
zen, duela bi urte, Minerren libu-
ruaren pizgarri. «Lehenengo
aldiz, ez nuen sentitu omenaldi-
rik egiteko beharrik». Doluaren
amaieratzat hartu zuen seinale
hori, baina hasierako lasaitasuna
ezinegon bilakatu zitzaion, eta

eguneroko bat idazten hasi zen,
gogoeta egiteko, memoria lantze-
ko. Eguneroko hori idazten kon-
turatu zen Miner lagunaren
heriotzari buruz jada ez zutela
hitz egiten kuadrillan; ez zirela

auziaz gehiago mintzatzen
herrian. «Isilpean zegoen»,
gogoratu du.
Isiltasun horri memoria landuz

erantzun nahi izan dio Minerrek,
hain zuzen ere: memoria kolekti-

boaren bidez. Horretarako, espa-
rru ezberdinetako testigantzak
jaso ditu. Elosegi Ansaren anaia
Ander eta lagunak elkarrizketatu
ditu, bai eta Medeak talde transfe-
ministako kideak, Maialen Lujan-
bio bertsolaria, Iratxe Retolaza
kultur kritikari eta EHUko ira-
kaslea, eta Hernaniko Brayan Al-
timasbere gazte transa ere.

Hiri eta herri «bizigarriak»
Liburua osatzeko elkarrizketatu
dituen guztien inplikazioa nabar-
mendu du Minerrek. «Errespetu
eta ardura kolektibo handia topa-
tu ditut. Uste dut denek parte
hartu dutela badakitelako, per-
tsonaletik harago, gizartean era-
giteko asmo bat baduela proiek-
tuak». Horixe erran zuen egileak,
maiatzean, liburua aurkeztu zue-
nean.
Eragiteko asmo horren bidetik,

hain zuzen ere, idazleak argi utzi
du gizarteak baduela hiri eta herri
bizigarriak eraikitzeko ardura eta
betebeharra. «Denentzako bizi-
garriak izango diren hiri eta he-
rriak». Elosegi Ansaren anaiaren

hitzak ekarri ditu gogora Mine-
rrek, ardura horri lotuta: «Urteak
eman ditu anaiari buruz hitz egin
gabe. Tabua ez zen suizidioa; ta-
bua bestea zen: anaiak bere bu-
ruaz beste zergatik egin zuen
azaldu beharra. Ezjakintasunari
eta komentario ergelei egin behar
izan zien aurre, eta isiltzea eraba-
ki zuen».
«Isiltzea erabaki zuen gaiak ez-

tabaida eragiten zuelako, baina
baita berak behar zuelako ere, be-
rak ere ez zuelako ondo ulertzen
zer zen transexualitatea», erantsi
du Minerrek. 2007. urtetik gau-
zak aldatuz joan direla uste du
idazleak, eta orduko diskurtso
anitz bazter gelditu direla jada.
Minerrek nabarmendu du, hale-
re, anitz dagoela ikasteko, orain-
dik ere, trans pertsonen errealita-
teari buruz. «Transfobia handia
zen garai hartan; prezio garestia
ordaindu zen gaia garrantzitsua
zela ikasteko».
Ikusezina dena ikusgarri bila-

katzea da gakoa, erantsi duenez.
Transentzat ere bizigarri izanen
diren espazioak eta gizarteak
eraikitzea. Eta, hori lortzeko, ar-
durak ez du haien bizkar egon be-
har: «Zis pertsonoi dagokigu be-
girada aldatzea; oraindik ere,
gure asmo onenekin ere, ez dugu
lortu espazio bizigarri horiek sor-
tzea. Lan pila dugu egiteko, asko
dugu ikasteko. Oraindik ere, tra-
ba egiten digu indefinizioak».
Minerren liburuak isiltasuna
apurtu du, eta fase bat itxi. Bidea
eman du ikasten eta ezagutzen ja-
rraitzeko. Espazio bizigarriak sor-
tzen laguntzeko.

Elosegi Ansari buruzko memoria ariketa egin du Kattalin Minerrek ‘Moio. Gordetzea
ezinezkoa zen’ liburuan; gazte trans horren heriotzaren inguruko isiltasuna apurtu du.

Memoria, begirada aldatzeko

Kattalin Miner idazlea eta Bullerak taldeko Saioa Alkaiza, ostiraleko aurkezpenean, Iruñeko Plazara espazioan. IÑIGO URIZ / FOKU

TRANS URRIA, IRUÑEAN 

Urriak 22, asteartea

Ametsen kutxa.Familientzako

tailerra, Dani Martirena eta Ana

Ibañezekin. Plazara espazioan,

18:00etan.

Urriak 23, asteazkena

Makillaje tailerra.Harrotun,

18:00etan.

Urriak 25, ostirala

Bizipen mahaia.Mahai ingurua

eginen dute, esperientziak elkarri

kontatzeko. Plazara espazioan,

19:00etan.

Urriak 27, igandea

Elkarretaratzea.Udaletxe plazan

izanen da, 12:30ean. Gero, bazka-

ria eginen dute, Ziudadelan,

14:00etan.

Urriak 30, asteazkena

‘Coreografias de la transgresion’.

Dokumentalaren aurkezpena, 

Zabaldin, 19:00etan.
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Tabua ez zen suizidioa;
tabua bestea zen: anaiak
bere buruaz beste
zergatik egin zuen
azaldu behar izatea»

«Zis pertsonoi dagokigu
begirada aldatzea;
oraindik ere ez dugu
lortu denentzat espazio
bizigarriak sortzea»
Kattalin Miner
Idazlea

‘‘



Kattalin Barber Iruñea

P
rekaritatea, lan bal-

dintza txarrak eta

murrizketak». Ho-

rixe salatu dute Na-

farroako hainbat

kultur azpiegitura kudeatzen di-

tuen Sedena enpresako langileek.

Hiru egunez egon dira greban,

«lan baldintza hobeak aldarrika-

tzeko». Urriaren 8, 9 eta 10ean

izan zen lanuztea, eta langile ba-

tzordeak adierazi du erantzun

«ezin hobea» izan zuela. Besteak

beste, grebak eragina izan zuen

Iruñeko Civivox sarean; Mendi-

llorriko, Sanduzelaiko eta Iturra-

mako udal liburutegietan; Gazte-

riaren Etxean; Kondestablearen

jauregiko Herritarren Arretarako

Bulegoan eta Elkarlanerako Zen-

troan; Beriaingo Gazte Zentroan;

Liburutegi Nagusian; Uharteko

Arte Garaikideko Zentroan; Tute-

rako gizarte etxean; eta Nafarroa-

ko Artxibo Nagusian. 

Beren lan baldintzak hobetu di-

tzatela eskatu diete Sedenak azpi-

kontratatuak dituen langileek

enpresari. Hori lortu bitartean,

orain arte adina denbora «euste-

ko prest» daude.

Denera, berrehun langile ditu

enpresak, eta hainbat kultur az-

piegitura kudeatzeko kontratu

publikoak lortuak ditu. Ainara

Izko langile batzordeko kidea da,

Nafarroako Artxibo Nagusiko

langilea. Azaldu du zerk eragin

duen greba: «Sedenak irabazi

zuen Iruñeko Civivox sareko gar-

biketa lizitazioa; are gehiago, aur-

keztutako enpresa bakarra izan

zen». Deialdian, Iruñeko Udalak

%30 murriztu zituen baldintzak,

eta enpresak %20ko beherapena-

rekin lortu zuen. «Kaltetuek era-

baki zuten ez zutela inolako mu-

rrizketarik negoziatuko, eta kul-

tur arloan lan egiten dugunok bat

egin genuen lankideekin, gure

egoera ere ez delako batere ona».

Esaterako, Izkok salatu du hama-

bi urtean ez dela igo KPIa. Hortaz,

Civivox sarean lan egiten duten

garbitzaileei eta aisialdiko eta

denbora libreko hitzarmenarekin

aritzen diren beharginei eragin

die grebak. 

Izkoren esanetan, lan baldintza

horiek izateko bi gako daude.

Alde batetik, estatu mailako hi-

tzarmen bati lotuta daude, eta hi-

tzarmen sektoriala eta lurralde-

kakoa galdegin du. Bestetik, kul-

tur munduan nagusi diren

prekarizazioaren eta azpikontra-

tazioaren aurka mintzatu da.

«Azpikontratazioen bidez, kul-

tura lan prekario bihurtzen ari

dira. Azpikontratazioekin lortzen

da langileei gutxiago ordaintzea,

eta gu gara beti galtzaile». 

Horrez gain, Nafarroako admi-

nistrazioek zerbitzua azpikontra-

tatzeko garaian eginiko deialdien

aurka jo du: «Beharrezkoa da ad-

ministrazioak beren erantzuki-

zunaz jabetzea; esaten digute lan

kontuetan ez direla sartzen, gure

baldintzak okertzen ari direla ja-

kinda». Murrizketen eraginez,

lanaldia murriztuko zaie langile-

ei, eta, hortaz, soldata ere bai.

«Proposatu genion enpresari

bere gain hartzea murrizketak,

baina ez ginen ados jarri», esan

du Izkok. Oraindik ez da murriz-

ketarik aplikatu, norbaitek hele-

gitea jarri duelako deialdian,

«baina asmoa hori da». 

Izkok gogorarazi du zerbitzu

publiko bat ematen dutela, eta,

prekaritatea «edonon» dagoen

arren, zabaltzen ari dela kultura-

ren esparruan.

Grebari ekin aurretik ere hain-

batetan agertu zioten kexa Sede-

nari, baina kasu egin ez izana sa-

latu du Izkok. Egoera aldatzen ez

zela ikusita, langileek ez zuten

ikusi grebara jotzea beste biderik.

Hain zuzen ere, ez da lehen aldia

Sedenako langileek greba egiten

dutela. Donostiako Tabakalerako

Ubik liburutegia kudeatzen du

enpresa berak, eta bertako bitar-

tekariek zazpi hilabeteko greba

egin zuten. Abuztuan lortu zuten

baldintzak hobetzea.

Elkartasuna, erruz
Grebak iraun duen hiru egunetan

izandako erantzunarekin eta jaso

duten elkartasunarekin «pozik»

agertu da Izko. Babes handia izan

dute: «Auzokoen eta ohiko era-

biltzaileen elkartasuna izan du-

gu». Gertu sentitu dituzte herri-

tarrak eta langileak. Lanuztearen

ondoren, oraindik ez dute erabaki

zer-nolako bidea hartuko duten.

Argi dute, halere, baldintza dui-

nak lortu arte egonen direla lane-

an. «Grebak balio izan du, gaine-

ra, gure artean gehiago ezagutze-

ko eta elkarrekin aritzeko; oso be-

reizita lan egiten dugu, eta ia ez

genekien enpresa berarentzat lan

egiten genuela ere; prozesuak ba-

tu gaitu». Indarra ematen die ho-

rrek guztiak, eta adierazi dute lan

baldintza duinak lortu arte ez

daudela amore emateko prest.

Oraingoz, enpresarekiko ha-

rremana eten da. Prentsa ohar

baten bidez, Sedenak adierazi du

«hitzarmen probintzial eta sek-

torial baten alde» ari dela lanean

eta ez duela greba «egokitzat»

hartu. Langile batzordeak babes-

ten du aipatu hitzarmena, baina

baldintzak «orain» hobetu behar

dituztela dio. «Ezin diogu etorki-

zunari begiratu; erantzunak nahi

ditugu lehenbailehen».

Sedena enpresako langileek hiru eguneko greba egin dute
Nafarroan. Karrikara atera dira, lan baldintza duinak eskatzeko,
eta garbiketaren arloko murrizketak salatzeko. Enpresako
arduradunekin negoziatzeko zain dira, oraindik ere.

Kulturan, lan egiteko
baldintza duinen eske

Sedenako langileak, Iruñean egindako protesta batean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Azpikontratazioen
bidez, kultura 
lan prekario bihurtzea
lortzen ari dira; 
gu gara beti galtzaile»

«Grebak balio izan du,
gainera, gure artean
gehiago ezagutzeko 
eta elkarrekin aritzeko;
prozesuak batu gaitu»
Ainara Izko
Nafarroako Artxibo Nagusiko langilea

‘‘
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HURBILDU ETA LAU
Saioa Alkaiza

Erromantizismo

iraultzaileaz

G
uk ez dugu printze eta
printzesetan sinesten,
are hala hasten den
zutabe bat irakurtzen

haste hutsak pereza ematen du,
oinarrizkotasunaren oinarrizko-
tasunaz, jakin badakigu-eta mai-
tasun erromantikoaren kontra
gaudela, maitasun pentsamen-
dua dela laranja erdiak bilatzera
garamatzana, norbera zukutu ar-
te, heteroarauaren zurrunean sa-
kontzen duena, generoaren erai-
kuntzan bertan beste adreilu bat
jartzen duena. Maitasun erro-
mantikoaren kontra gaude, nahi
ez genukeen gizarte horren isla
delako, eta Mari Luz Estebanen
hitzak gogora ekarriz, eredu hori
delako mendeak pasatuta ere in-

darrez mantendu dena, gauzak
bere horretan utziz. Honako hau,
beraz, urteek aldatu ez dutena:
«Maitasun eredu burgesa eta 
kapitalista, zeinean maitasunak
(irrazionala arrazionalizatzen
duena) gizonak eta emakumeak
bereizten dituen, eta bikotea 
(heterosexuala) erdian jartzen
duen».
Bestela esanda, bere garaian

Anna JónasdóttirekEl poder del
amor ¿Le importa el sexo a la de-

mocracia? liburuan Firestoneren
pentsamendua jasotzerakoan
azaldu zuen bezala, maitasuna
beharrezkoa da patriarkatuaren
mantenurako: «Patriarkatu ga-
raikidean, maitasuna dominazio
maskulinoaren zutabea da; izan

ere, estatistikoki, emakumeek
egindako maitasun inbertsioa
handiagoa da: jaso baino gehiago
ematen dute». Dioenez, maita-
sun plus hori dela-eta irteten dira
gizonak esparru publikora auto-
estimu handiagoarekin, jasotako
erreziprozitaterik gabeko kariño-
aren ondorioz. Gauzak horrela,
eta berriz diot, maitasun erro-
mantikoaren kontra gaude. Ezin-
bestean.
Edo bestela, Estebanen Crítica

del pensamiento amoroso lane-
an irakur daiteke Jónasdóttiren
pentsamenduaren beste ale bat;
eta merezi du gogora ekartzea:
«Kapitala alienatutako lanaren
metaketa bada, autoritate mas-
kulinoa (emakumeengan duen
eragina dela eta) maitasun alie-
natuaren metaketa da». Horre-
gatik, berriz ere: maitasun erro-
mantikoaren kontra gaude. 
Ez naiz hutsetik ari, ez naiz be-

rritik ari; aspaldi dago «gure»
ezkerreko giroetan mugimendu

antierromantikoa. Hau bagene-
kien. Aurrekoan, lagun batek,
baina, gako bat eman zidan pen-
tsatzeko ez ote garen ari geure
buruari jarritako tranpan eror-
tzen deseraikitze lan hauetan:
«Bikotearen tiraniatik ihes egin
nahian, lagun talde batean jarri
nuen nire indarra, kolektibo ba-
tean, aurrera begirako proiektu
bat garatzeko, eta, total, azkene-
an, bikotea baino gehiago erro-
mantizatu nuen kolektiboa!». 
Eta azaldu zidan nola imajina-

tu zituzten denen artean etxe 
berri bateko planoak, eta kolekti-
bitatean nola pentsatu zituzten
inoiz jaioko ez diren alegiazko
haur batzuen bizitzak eta nola 
indar pila jarria zuen proiektuan,
ia ahitzeraino, eta nola azkenean,
bada, nola hautsi zen. 
Eta nik neure burua ikusi nuen,

binakako egitasmotik ihesi, eta
lagun taldeak eta proiektu politi-
koak erromantizatzen. Erroman-
tiko bezain inkoherente.

Lagun batek, baina,
gako bat eman zidan

pentsatzeko ez ote
garen ari geure

buruari jarritako
tranpan erortzen
deseraikitze lan

hauetan

6 NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2019ko urriaren 18aIritzia

Karrikan salatuko
dituzte euskararen
aurkako epaiak
IRUÑEA bEuskara administra-
zioan arautzeko foru dekretua
kamustu duten epaiei aurre egi-
nen diete euskararen aldeko
gizarte eragileek, Kontseiluan
bilduta. Bihar eginen dute pro-
testa, 12:00etan, Karlos III.aren
etorbidean, Nafarroako jauregia-
ren aurrean. «Ausardia» eskatu
diote euskalgintzako kideek
Maria Txibite Nafarroako Gober-
nuko lehendakariari, eta kritika-
tu egin dute UGT sindikatuaren
jokabidea.

«Eskertzekoa da
Unescok emandako
saria, Skolae
programa
beharrezkoa baita
genero
desberdinkeriari 
eta indarkeriari 
aurre egiteko»
Maria Txibite
Nafarroako Gobernuko presidentea

455
GENERO INDARKERIAGATIK
AURKEZTUTAKO SALAKETAK
Indarkeria matxistagatik 455 sala-

keta jarri dituzte Nafarroan urteko

bigarren hiruhilekoan, apirila eta

ekaina bitartean. Espainiako Bote-

re Judizialaren Kontseilu Nagusiak

eman ditu datuak. Iaz, denbora tar-

te berean, 447 salaketa jarri zituz-

ten genero indarkeriagatik. Apirila

eta ekaina bitartean, denera, 115

gizon auzipetu dituzte, eta haieta-

ko 93 zigortu egin dituzte epaileek.

Gainera, emakumeak babesteko

96 agindu sinatu dituzte epaileok.

NUPen Twitter kontua hackeatu, eta
Maiaren aurkako mezuak zabaldu dituzte

IRUÑEA bNUP Nafarroako Unibertsitate Publikoko Twitter kontua
hackeatu zuten astelehenean, hainbat orduz. NUPek salatu egin zuen
gertatutakoa, eta barkamena eskatu zuen eragindako eragozpenenga-
tik. Kontua erabili zutenek Iruñeko Udaleko alkate Enrique Maiaren
aurkako mezuak zabaldu zituzten. Navarra Sumak gogor kritikatu
zuen alkatearen aurkako «erasoa».

Agerraldia izeneko proiektua sortu du
Errigorak, euskara sustatzen jarraitzeko

TAFALLA bEuskara sustatzeko proiektu bat sortu du Errigorak: Age-
rraldia. Nafarroaren erdialdean eta hegoaldean eragin nahi du. Egitas-
moaren xede nagusiak hauek izango dira: euskararen ezagutza zabal-
tzea, erabilera handitzea, eta hizkuntzaren aldekotasuna indartzea.
Nafarroako Erriberako produktuak saltzen ditu Errigorak, eta herrial-
deko eremu horretan euskararen alde ari diren eragileei ematen dizkie
irabazi ekonomikoen %25.

Errigorak Tafallan aurkeztu du bere proiektu berria. IDOIA ZABALETA / FOKU



MUSIKA

ATARRABIAKasta Tutum. 

bGaur, 22:00etan, Totem aretoan.

BERAKaskezur. 

bGaur, 23:00etan, Kataku ostatuan.

BURLATA Iruñeko Ganbera Opera:

Hamelingo txirula jotzailea.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

IRUÑEANafarroako Orkestra 

Sinfonikoa. 

bGaur, 20:00etan, Baluarten.

IRUÑEAExceso. 

bGaur, 21:00etan, Subsuelon.

IRUÑEAMelendi. 

bGaur, 21:30ean, Nafarroa Arenan.

IRUÑEAGreen Valley.

bBihar, 21:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEAGreen Valley.

bOstegunean, 20:00etan, Garazin.

TAFALLAPatricia Kraus. 

bBihar, 19:00etan, kulturgunean.

TUTERANafarroa Oinez: Txutxin

Ibañez y Los Txarros. 

b Igandean, 14:00etan, 1. gunean.

TUTERAOinez: Tximeleta. 

b Igandean, 14:00etan, 4. gunean.

TUTERAOinez: Modus Operandi. 

b Igandean, 15:00etan, 2. gunean.

TUTERAOinez: Trikiteens.

b Igandean, 15:30ean, 3. gunean.

TUTERAOinez: Afu. 

b Igandean, 15:30ean, 4. gunean.

TUTERAOinez: Zopilotes Txirriaos.
b Igandean, 16:15ean, 2. gunean.

ZIZUR NAGUSIACamut Band.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BERTSOLARITZA

IRUÑEABertsokabi sariko finala.

bOstegunean, 18:30ean, Herriko

tabernan.

LESAKAAne Labaka: U-morez: 
Bertsolaritzan garatutako umorea(k).

bGaur, 17:30ean, Harriondoan.

ANTZERKIA

ATARRABIATDiferencia eta Teatro
El Cuervo: Perdiendo el juicio.

b Igandean, 19:30ean, kultur etxean.

BURLATAMireia Delgado eta 

Nagore Txintxurreta: Zirimola.

bAsteartean, 18:00etan, haurren

liburutegian.

CASTEJONTDiferencia: Con fajas
y a lo loco.

bBihar, 20:00etan, Sarasate

zentroan.

CINTRUENIGOProducciones 

Maestras: Loco desatino.

bBihar, 20:00etan, Avenidan.

FALTZESViridiana: Amor oscuro.
bBihar, 20:00etan, kultur aretoan.

IRUÑEAEspainiako Antzerki Kla-

sikoko Konpainia eta Noviembre

Teatro: Entre bobos anda el juego.

bBihar, 19:30ean, Nafarroako

Unibertsitateko Museoan.

IRUÑEAMariana Pineda.
b Igandean, 19:00etan, Gaiarren.

IRUÑEAEnrique San Francisco:

La penúltima.

b Igandean, 20:00etan, Zentralen.

IRURTZUNZanguango Teatro:
Esto no me lo esperaba.

bGaur, 20:30ean, kultur etxean.

LIZARRA Juanra Bonet eta David

Fernandez: Dos.

bBihar, 20:30ean, Los Llanosen.

RIBAFORADAProducciones 

Maestras: Loco desatino.

b Igandean, 19:00etan, kultur

etxean.

TUTERAOinez: Potxin eta Patxin. 

b Igandean, 12:00etan, 3. gunean.

TUTERANafarroa Oinez: 

Kiki, Koko eta Moko. 

b Igandean, 15:00etan, 1. gunean.

ZANGOZAAdos: Dublineses.

bBihar, 20:00etan, auditoriumean.

ZIZUR NAGUSIAMarzo Produc-

ciones: El lunar de lady Chatterley.

bAsteartean, 22:00etan, kultur

etxean.

DANTZA

LODOSAFueradeleje: 

¿Quién teme al lobo feroz?

b Igandean, 18:00etan, kultur

etxean.

ZINEMA

ALTSASUAgur Etxebeste!
bOstegunean, 19.00etan, Iortia

kultur etxean.

BURLATAEl balcón de las muje-
res.

bAsteazkenean, 19:00etan, 

kultur etxean.

Gure proposamena b Zangoza

Ados Teatroaren dublindarrak, Carmengo aretoan
Ados Teatroa konpainiak Dublineses lana aurkeztuko du bihar Zangozako Carmengo auditoriumean. 20:00etan hasiko da emanaldia. James Joyce-

ren Dublindarrakantzerkirako egokitu dute Ados taldeko Garbi Losadak eta Jose Antonio Vitoriak. Dublinen kokatzen da istorioa, 1904. urteko Erre-

ge egunean. Naiara Arnedo, Isidoro Fernandez, Lierni Fresnedo, Asier Hormaza, Iñake Irastorza, Klara Mendizabal, Ion Sagarzazu eta Asier Sota ari-

ko dira aktore lanetan, Losadaren zuzendaritzapean. ADOS TEATROA
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Edurne Elizondo Iruñea

Tuterako ikastolako kideek argi
dute euskaraz bizi nahi dutela.
Bost familiak jarri zuten martxan
proiektua, eta, egun, ia berrehun
ikasle ditu zentroak. Urte eta erdiz
aritu dira igandean ospatuko du-
ten Nafarroa Oinez besta presta-
tzen. Gogoz dira euskaltzaleak
hartzeko, eta parte hartzera deitu
ditu ikastolako lehendakari Maru
Erizek (Arrasate, 1964). 
Dena prest?

Azken egunotan egin beharreko
lanekin ari gara. Ibilbidean eman
dugu azken astea, dena presta-
tzen, karpak eta hesiak jartzen,
bazterrak garbitzen...
Urte eta erdiko lana dago atze-

an. Luzea izan da?

Luzea da, besta hartuko duzula ai-
patzen denetik egin arte gauza as-
ko antolatu behar direlako. Lan
handia egin behar da. Batzordeak
osatu, lanak banatu... Hasieran,

hilabetero ziren bilerak, eta, irai-
letik, berriz, astero egin ditugu.
Sanferminetako lana ere handia
da, bederatzi egunez egoten bai-
kara Oinez Txokoan. Bestaren
egunerako entrenamendu baten
gisakoa da. Ahalegin handia egin
behar da, baina merezi du, jende
askok egiten duelako bat gurekin.
Orain, igandeko bestan dugu de-
nok burua.
Sumatu da urduritasuna ikasto-

lako giroan, azken egunotan?

Bai, giro berezia sumatzen da.
Ikastola bera da Oinez bestaren
inguruko kontu guztietarako
erreferentziazko gunea, eta, on-
dorioz, gure egoitzara ailegatzen
dira paketeak, kaxak, deiak eta
bestelakoak. Mugimendu handia
dago, eta horrek eragina du ikas-
leen arteko giroan. Bada Nafarroa
Oinez ospatzeko gogoa: ikastola-
tik mugitzen zarenean, beti bada
norbait gelaren batean prestatu-
tako kanta abesten, edo dantza

egiten, edo grabazioren bat egi-
ten. Urrian hedabide askotako
langileak etorri zaizkigu, eta bisita
asko jaso ditugu. Badator Oinez,
eta sumatzen da!
Ikasleak, ikasle ohiak ari dira la-

guntzen eta parte hartzen?

Bai, erabat murgildu dira besta
prestatzeko lanetan. Jende asko

dago laguntzeko prest. Aurreko
astean lortu genuen goizeko txan-
da guztiak betetzea, eta argi dugu
igandean moldatuko garela. Ikas-
tolako familiei, ikasle ohiei, herri-
tarrei eskatu diegu laguntza, bai

eta beste herrietako ikastoletako
kideei ere. Hamaika txokotako
jendea etorriko da.
Bestan jasotakoa zertan balia-

tzeko asmoa duzue?

Nafarroa Oinez prestatzea erron-
ka handia da, baina aukera ona
ere bai; aukera ona, batetik, diru
laguntza garrantzitsu bat lortze-

ko, eta, bestetik, gure
proiektuaren berri za-
baltzeko. Aurten, hiru
proiektu uztartu nahi
izan ditugu. Batetik, ai-
patzekoa da ikastolak
murgilduta gaudela es-
parru pedagogiko be-
rrian, eta horrek berekin
dakar Haur Hezkuntzan
hainbat aldaketa egin be-

har izatea, espazioak egokitzeko.
Jasotako diruaren zati bat horre-
tarako erabili nahi dugu. Bestetik,
2013an egindako kiroldegia mol-
datzeko baliatu nahi dugu beste
zati bat. DBH legeztatzeko eraiki

behar izan genuen, baina falta zai-
gu obra burutzea, eta horixe egin
nahi dugu orain. Azkenik, dirua
erabili nahi dugu ikastolaren erai-
kina txukuntzeko. Urteak joan
dira egin genuenetik, eta beti be-
har da zerbait konpondu; teilatua,
adibidez. Beti bada zerbait egite-
ko. Horiek dira gure asmoak, au-
rrera jarraitu ahal izateko.
1984. urtean egin zituen ikasto-

lak lehen urratsak Tuteran. Nola-

koa izan da bidea?

Lan asko eginda, baina asko lortu
dugu. Bost familiak jarri zuten
martxan proiektua, eta, gaur
egun, ia berrehun ikasle ditugu.
Asmo batekin hasi ginen, eta
asmo berarekin jarraitzen dugu:
hemengo familiek aukera izan
dezatela euskaraz ikasteko. Au-
kera hori eman nahi dugu, nor-
maltasun osoz. Batzuek ez dute
hori nahi, beste batzuek ez dute
ulertzen, baina guk aukera hori
eskaini nahi diogu Erriberako gi-
zarteari.
Aurreiritziak badira oraindik?

Bai. Oraindik ere, jende askok ez
du ezagutzen gure eredua, eta au-
rreiritziak nagusitzen dira. Beldu-
rra, ezjakintasuna eta abar nahas-
ten dira. Guk gure esku dagoena
egiten jarraitu behar dugu, lana
ongi egiten, proiektu berritzaile
eta aurrerakoiak garatzen. Fine-
an, ikastolako gurasoek egiten
ahal digute propagandarik onena.
Beti maldan gora aritzeko senti-

pena duzue?

Neurri handi batean, bai. Beti egin
behar izan dugu lan handia, baina
beste toki askotan ere bai. Gurea
maratoi bat da: ez da ehun metro-
ko lasterketa bat. Egunero-egu-
nero eta poliki-poliki egin behar
dugu lan, gizartearen esku jarri
nahi dugun aukera hori eman
ahal izateko.
Azken sententziak gogorrak

izan dira zuentzat?

Bai. Argi dago erabaki politikoa
dela. Kontua da ez dutela nahi; ez
dute euskararen alde egin nahi.
Aurrerapausoak ematen ditugu,
baina, gero, horrelako senten-
tziek jota uzten gaituzte, ikusten
baitugu ez dagoela modurik au-
rrera egiteko dezenteko abiadura
batekin. Bi urrats aurrera egiten
ditugu, eta lau atzera. Horrelako
ebazpenek ez dute batere lagun-
tzen, baina aurrera egin beharko
dugu.
Hasteko, Nafarroa Oinez ospa-

tuz?

Hori da. Beti jaso dugu euskaltza-
leen babesa, eta ziur gara igande-
an ere jasoko dugula. Denak har-
tzeko prest gara, egun ederra pa-
satzeko prest. Erribera ezagutze-
ko aukera polita ere izan daiteke
Nafarroa Oinez besta.

«Gurea maratoi bat da: ez da
ehun metroko lasterketa bat»

Maru Eriz b Tuterako Argia ikastolako lehendakaria

Nafarroa Oinez besta ospatuko dute igandean Tuteran. 1984. urtean egin zituen lehen urratsak
Argia ikastolak. «Maldan gora, baina lanean ari gara», nabarmendu du Maru Eriz lehendakariak.
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«Jende askok ez du ezagutzen
gure eredua: aurreiritziak
nagusitzen dira; beldurra eta
ezjakintasuna nahasten dira»

«Bi urrats egiten dugu aurrera,
eta lau atzera; horrelako
ebazpenek ez dute laguntzen,
baina aurrera egin behar dugu»


