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Edurne Elizondo Iruñea

G
oiti, bide osoan.

Goiti, Elizon-

doraino. Bida-

soko izokinak

aspaldi galdu-

tako erreketara

itzuli dira azken bi urteotan, be-

ren zikloa burutzera. Iaz eta aur-

ten, udaberrian eta udazkenean,

hainbat animalia markatu dituzte

Nafarroako Ingurumen Departa-

mentuko adituek, eta, haien bi-

deari jarraituz, Elizondoko Txo-

kotoko presaraino ailegatu dira.

Gainditu egin dute oztopo hori

ere, eta presatik gora iritsi dira,

gutxienez, markatutako bi izo-

kin. Azaroko euria izan dute la-

gun, batetik; bertzetik, azken ha-

mar urteotan ibaiaren bidean

dauden oztopoak kentzeko egin-

dako ahalegina.

Azken urteotan, Life Irekibai

proiektuaren barruan egin dituz-

te Bidasoko presak behera bota-

tzeko lanak. Endarlatsakoa eta

Berakoa bota zituzten 2016an,

adibidez, ibaiaren beheko aldean.

«Izokin guztiek pasatu behar

dute handik, eta, zalantzarik

gabe, oztopo horiek kendu izanak

anitz lagundu die bidean gora ja-

rraitzen. Lehen, izokin gutxi ba-

tzuk ailegatzen ziren Bertizerai-

no, gehienez ere; aurten, marka-

tutako hemeretzi izokinetatik 11

Doneztebetik goiti dira; haietako

hiru ailegatu dira Elizondora»,

nabarmendu du Ingurumen De-

partamentuko biologo Jose Ar-

daiz Ganuzak.

Hasieran izokinen bideari ja-

rraitzeko asmorik ez zutela azal-

du du biologoak, baina, bi urteo-

tan egin eta gero, lortutako emai-

tzekin «harrituta» daudela

onartu du. Ontzat jo du urratsa

egin izana, Bidasoan egiten ari di-

ren lanen eragina agerian utzi

duelako. «Azken 40 edo 50 urte-

otan egin dira izokin kumeak

ibaian askatzeko saioak, baina

horrek ez du ekarri animalion po-

pulazioak gora egitea; oztopoak

kentzeko lanak eragin du, ordea,

Bidasoan gora egiten duten izoki-

nen kopurua handitzea», erran

du Ardaiz Ganuzak.

Gobernua 2007an hasi zen Bi-

dasoko presa eta gainerako ozto-

po nagusiak kentzen, edo, gutxie-

nez, arrainek gaindi zitzaten mol-

datzen. «Ordura arte, urtean

batez beste 200-300 izokin ari zi-

ren ibaian sartzen; azken hamar

urteotan, 400 izokinekoa da ba-

tezbestekoa, eta 500 eta 600 ere

sartu izan dira; ia 700 noizbait».

Sortu eta hil

Bost urtekoa izaten ohi da izoki-

nen zikloa. Jaio eta gero, sortu di-

ren errekan bi negu ematen dute,

eta, ondoren, Ipar itsasorako bi-

dea hartzen dute. Itsasoan bertze

negu bat edo bi ematen dute erre-

kara itzuli aurretik. Itsasoan hiru

negu egoten diren izokinak ere

badira, baina gutxi dira. Errekan,

arrautzak jarri eta gero, izokin

gehienak hil egiten dira. Bakar

batzuek, hala ere, itsasorako bi-

dea egiten dute bigarrenez.

Bide hori, berez, zaila da izoki-

nentzat. Pilatutako koipe guztia

baliatzen dute sortu zireneko

errekako ur emariaren bila. Az-

ken hatsa ematen dute zeregin

horretan: belaunaldi berria sor-

tzen hiltzen dira. Egin behar du-

ten ahalegina are handiagoa da

bidean gizakiak eraikitako ozto-

poekin topo egiten dutenean. Eta

Bidasoan anitz dira ur emaria

erregulatzeko egindako azpiegi-

turak. «Sunbilla eta Doneztebe

artean, batez ere. Ibaiaren zati ho-

rretan ura ez doa bere bidetik:

erretenetatik doa, edo urmaele-

tan bildua dago», erran du Ardaiz

Ganuzak.

Horrek, noski, ez dio onik egi-

ten izokinari. Bere bidean behar

du ur bizia eta garbia. «Urmaele-

tan biltzen denean, ura ez da be-

har bezainbertze berritzen, eta

berotu egiten da. Sedimentuak,

Izokinak Bidasoa ibaian gora egin duela agerian utzi du Nafarroako Gobernuko
Ingurumen Departamentuko adituek animalion bideari jarraitzeko azken bi
urteotan egindako lanak. Bik, gutxienez, Txokotoko presa gainditzea lortu dute.

Itsasotik Elizondoraino

Berako Fundizioko presa; gobernuak izokinak zenbatzeko zentroa du hor. Animaliok gora egiteko eskailera dago, presako horma ezin baitute gainditu. IÑIGO URIZ / FOKU
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ATE IREKIAK
UNIBERTSITATE GRADUAK

_
2020/2021 ikasturtea

INGENIARITZA
ORONA IDEO ABENDUAK 14

LARUNBATA 10:30

ARRASATE URTARRILAK 11 

LARUNBATA 10:30

BILBO URTARRILAK 15

ASTEAZKENA 18:00

GOIERRI OTSAILAK 8 

LARUNBATA 10:30

ENPRESA KUDEAKETA
BILBO ABENDUAK 14

LARUNBATA 11:00

BIDASOA ABENDUAK 19 

OSTEGUNA 18:00

OÑATI  ABENDUAK 19 

OSTEGUNA 18:00

EKINTZAILETZA 
BILBO ABENDUAK 12

OSTEGUNA 18:00

BIDASOA ABENDUAK 19 

OSTEGUNA 18:00

OÑATI  ABENDUAK 19 

OSTEGUNA 18:00

HEZKUNTZA
ESKORIATZA ABENDUAK 14 

LARUNBATA 11:00

BILBO OTSAILAK 8 

LARUNBATA 11:00

KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA ABENDUAK 14 

LARUNBATA 11:00

BILBO OTSAILAK 8 

LARUNBATA 11:00

HUMANITATEAK
BILBO OTSAILAK 8 

LARUNBATA 11:00

GASTRONOMIA  
 — Basque Culinary Center

DONOSTIA ABENDUAK 14 

LARUNBATA 10:30

HIRIETAN AURKEZPENAK:

DONOSTIA ABENDUAK 11 18:00

Kursaal Jauregia

www.mondragon.edu/prest

Etorriko zarela jakinarazi!

nahi izan dute han jarritako ar-

gazkien eta panelen bidez; Bida-

soa eraman dute eraikinera, han

bizi diren animaliekin eta ibaier-

tzetako landare eta zuhaitzekin

batera.

Nafarroatik harago jo nahi izan

du erakusketak, hala ere. «Ibaiek

berezkoa duten bidea berreskura

dezaten bada mugimendu bat na-

zioartean, eta horren berri eman

nahi izan dugu», azaldu du Labrit

Multimediako Gaizka Arangure-

nek. Bi lan ildo osagarri ditu mu-

gimendu horrek: «Arrainen mi-

grazioa babestea du helburu ba-

tek, eta ibaietako presak behera

botatzea besteak», zehaztu du.

Mugimendu horrek Finlandia-

ko Seppo Leinonek egindako ilus-

trazioa baliatu du, eta Labrit Mul-

timediaren erakusketak irudi

hori hartu eta Bidasoko testuin-

gurura moldatu du. Izokina,

amuarraina, igaraba eta bertze

hainbat animalia jarri dituzte pre-

sa baten aurrean askatasuna es-

katzen. Gora egin nahi dutelako.

gainera, pilatu egiten dira». Bida-

soan gorago eginez, hain zuzen

ere, ur garbiagoa aurkitzen dute

izokinek, oxigeno gehiagorekin.

Gainera, arrautzak jartzeko ohi

baino toki gehiago aukeratu iza-

nak populazioari egiten dio mese-

de: «Toki gutxi direnean, denak

espazio berean pilatzen dira, eta

uholdeak gertatuz gero, adibidez,

denek pairatzen dituzte kalteak;

toki anitz egonda, Donezteben

bat-batean gertatzen ahal den

ekaitza batek, akaso, hango izoki-

nei eraginen die, baina ez, ordea,

Baztan aldean direnei».

Gorago ailegatu da izokina Bi-

dasoko arroan, oztopoak kentze-

ko egindako urratsei esker. Baina

oraindik ere lan handia da egite-

ko. Oztopo anitz da behera bota-

tzeko, Ardaiz Ganuzak nabar-

mendu duenez. Nagusietako bat

da Iruritako Oharrizko presa, Eli-

zondotik bost kilometrora. «Pre-

sa horretan ez dago inolako azpie-

giturarik arrainen bidea errazte-

ko. Bada garaia konponbide bat

bilatzeko, oztopo handia baita

izokinentzat eta bertze animalia

anitzentzat». Indarrean dagoen

kontzesio bat du presa horrek.

Herriko piszifaktoriako jabeak

erabiltzen du. «Harekin harre-

manetan jarri nahi dugu, izoki-

nentzat bidea egin dezan», berre-

tsi du Ingurumen Departamen-

tuko biologoak.

Iaz, hain zuzen ere, Oharrizko

presa hori izan zen markatutako

izokinen muga. Hogeita zortzi

markatu zituzten, zehazki, eta

haietako hiru ailegatu ziren Do-

neztebeko San Tiburcio presarai-

no. Batek lortu zuen gorago ja-

rraitzea, Iruritaraino.

Iazko eta aurtengo dinamike-

tan aldea sumatu dute Inguru-

men Departamentuko adituek.

«Iaz, nahiko mantso egin zuten

bide hori; aurten, anitzez ere az-

karrago aritu dira». Azaroko eu-

riak eman die Bidasoan bide hori

egiteko aukera izokinei, Ardaiz

Ganuzak aipatu duenez. «Behar

zuten ur emaria izan dute; ez

gehiegi, ez gutxiegi». Ezustean

harrapatu zituzten izokinek adi-

tuak, Elizondoko Txokotoko pre-

sara ailegatu zirenean, hain zuzen

ere. «Zikina zela ohartu, eta ko-

rrika eta presaka garbitu genuen,

izokinek bidea jarraitzeko», kon-

tatu du biologoak.

Erakusketa 
Life Irekibai proiektuak bertze

egitasmo bat jarri du martxan

egunotan, Bidasoan izo-

kinekin egindako lana-

ren osagarri: erakusketa

bat zabaldu dute Inguru-

men Departamentuak

Iruñeko Gonzalez Tablas

karrikan duen egoitzan,

Bidasoan eta gisako

ibaietan dauden oztopo-

ek duten eragina azaltze-

ko herritarrei. Abendua-

ren 15era arte egonen da departa-

mentuan, eta, gero, hilaren 16tik

aurrera, Bertizko jaurerrian jarri-

ko dute. Asmoa da handik bertze

hainbat herritara eramatea, tarte-

an Elizondo, Sunbilla eta Berara.

Labrit Multimedia etxeak pres-

tatu du erakusketa. Departamen-

tuaren egoitza erreka bilakatu

Ibaietan dauden oztopoen inguruko erakusketako irudi bat. LABRIT MULTIMEDIA / BIKAIN DISEINUA (SEPPO LEINONEN IDEIARI JARRAIKIZ)

Izokin bat, Bidasoan, ibaian gora egiten saiatzen. MIKEL ELIZONDO

Ingurumen Departamentuak
hogeita zortzi izokin markatu
zituen iaz, eta aurten, berriz,
bertze hemeretzi

Ibaien inguruko erakusketa
departamentuaren egoitzan
izanen da, hilaren 15era bitarte,
eta, gero, Bertizen



Kattalin Barber Iruñea

B
adakite udazkene-
an joan eta udabe-
rrian itzultzen zire-
la; badakite ehun-
ka emakumek

egindako bidea zela; eta badakite
zer-nolako lana zen. Halere,
oraindik ere galdera anitz eran-
tzun gabe daude Mauleko espar-
tin lantegietara joandako Erron-
karibarreko emakumeen ingu-
ruan, eta haien istorioak eta
esperientziak gorde nahi dituzte.
Hara joandako guztiei izen-abi-
zenak jarri, eta haien bizimodua
osatu nahi dute. Mugaz gaindiko
historia da enarena, eta joan zire-
nen izenak eta izanak bildu nahi
dituzte orain, aurreko mendean
Pirinioen beste aldera, Maulera,
espartinak egitera lanera joan zi-
ren emakumeak omentzeko. 
Asko eta asko izan ziren bizi-

modua ateratzeko Mauleko es-
partin lantegietara jo zuten
Erronkaribarreko emakumeak.
Etxeetan ez zuten bizitzeko adina
ere, eta han aurkitu zuten aldi ba-
terako lana. Ez ziren bakarrik
Erronkaribarrekoak izan. Zarai-
tzu eta Aragoiko (Espainia) Echo
eta Anso ibarreko emakumeek
ere igarotzen zuten urtearen sa-
soirik luzeena Maulen, lanean. 
Gotzon Perez Artutx Bidanko-

zeko Bidankozarte ekimeneko
kidea da. Burgiko Kukula eta Iza-
bako Kurruskla elkarteekin
proiektua abiarazi dute, Maluta
Films ekoiztetxearekin batera,
enara izandako emakumeen in-
guruko testigantzak jasotzeko.
Nafarroako berrehun emakume-
tik gora identifikatu dituzte jada;
horietatik, gehienak, Erronkari-
barrekoak. Esaterako, Bidanko-
zeko 35 enararen berri izan dute.
Perez Artutxek Bidankozeko udal
artxiboan murgilduta lortu du in-
formazio gehiago: bertan aurkitu
ditu Maulera bidaiatzeko agiriak
eta ezkontzeko baimenak ere. 

Ainara operazioa deitu diote
egitasmoari: «Oraindik ere
gehiago jakin nahi dugu, eta ena-
ra izandako emakumeen istorio
pertsonalak ahal dugun neurrian
berrosatu nahi ditugu», azaldu
du kideak. Horretarako, herrita-
rren laguntza behar dute, eta gal-
detegia prestatu dute datuak lor-
tzeko. Haien argazkiak, gutunak,
Mauletik ekarritako objektuak,
bitxikeriak eta pasadizoak jakin
nahi dituzte, besteak beste. «He-
rritarrek zer gogoratzen duten ja-
kin nahi dugu, zer kontatu zuten,
eta bakoitza denboran kok atu». 
Nerabeak eta gazteak ziren

emakume gehienak, eta Maulera
bizipoza eramaten zutela konta-
tzen ohi da. Akaso horregatik, eta
udazkenean joan eta udaberrian
itzultzen zirelako eta beltzez lan
egiten zutelako, deitzen zieten
enara. Perez Artutxek adierazi
duenez, hiruzpalau urte darama-
tzate Erronkaribarren hainbat
kolektibok enarak omentzen eta
haien lana aitortzen. Besteak bes-
te, omenaldiak, mendi ibilbideak
eta antzezpenak egin dituzte.
Oraingoan «haratago» joan nahi
dute eta haien historia berrosa-
tzea da asmoa. 

Ahaztu baino lehen
Haiek dakitela, ez da gelditzen
enara izandako emakumerik bi-
zirik ibarrean. «Eta bizirik bale-
go, oso zaharra izango litzateke».
Haien oroimena, ordea, oraindik
ere bizirik dago herrietan: «He-
mengo gehienek ezagutzen dute
haien historia eta badute senide-
ren bat bertan aritutakoa; memo-
ria gordetzea, halere, gero eta zai-
lagoa da, eta ahaztu baino lehen
gorde nahi dugu». Enaren haritik
tiraka ari dira, memoriak gorde
duelako haien historia.
Erronkarin hasi dute egitas-

moa, baina helburu dute enarak
egon ziren toki guztietara heltzea
eta proiektua hedatzea, testigan-
tza gehien jasotzeko helburuare-

kin. Bildutako guztiarekin, libu-
rua kaleratzea da xedea. Bitarte-
an, ainarak.eusweb-dokean bil-
duko dituzte lortutako lekukota-
sunak. Egitasmo horrez gain,
Maluta Films ekoiztetxea doku-
mentala prestatzen ari da enaren
inguruan.
Sasoiko lana zen espartingin-

tza, baina baziren hainbat urtetan
joandako emakumeak. Askotan,
ezkondu arte jarraitzen zuten la-
nean. Oihalak, arropak edo bes-
telako objektuak erosten xahu-
tzen zuten askok lortutako dirua.
«Batzuek, irabazitakoarekin, za-
patak erosten zituzten; lehenago
bakarrik espartinak edo abarkak
zeudelako», azaldu du Perez Ar-
tutxek. Sei edota zazpi urtez ja-
rraian joandako emakumeak ere
bazeuden.
Ez ziren, gainera, edozein ema-

kume. Beharrak bultzatuta joan
ziren emakumeak Maulera. Men-
dian barrena egindako ibilbidea
ez zen edonolako bidaia. Norma-
lean taldetan bilduta, hainbat
bide egiten zituzten, abiapuntu

zuten herriaren arabera, Perez
Artutxek jakinarazi duenez. Bide
horiek guztiek Maule zuten jo-
muga. Elurraren, ekaitzen eta
muturreko tenperaturen ondo-
rioz, Erronkaribarretik Maulerai-
noko bidea heriotzarako bide
bihur zitekeen. Horrelako istorio-
ak jaso izan dituzte ere: «Ekaitzak

bidean harrapatu eta pneumo-
niak jota hil ziren emakumeena,
adibidez», aipatu du.
Beharrak bultzatuta hartu zu-

ten lehendabiziko enarek Pirinio-
en beste alderako bidea, eta hala
jarraitu zuten, 1940. urte ingu-
ruan azkenekoak joan ziren arte.
Zuberoan industrializazioa zabal-

tzen ari zen bitartean, Nafarroan
lurrari loturiko familiak manten-
tzen ziren oraindik. Hori dela eta,
alde bateko diru beharrak eta
beste aldeko eskulan premiak
eragin zuten emakume gazteen
migrazioa. 
Maulen aurkitutako lan bal-

dintzak, gainera, ez ziren batere
onak. Mauleko Ikerzaleak
taldeak ahalegin handia
egin du emakume gazte
haien bizimodua ikertze-
ko, eta 1980ko hamarka-
datik ari da informazioa
biltzen eta testigantzak ja-
sotzen, hain zuzen. 
Lan gogorra zen enare-

na, eta lanaldiak 10 eta 12
ordu artekoak ziren, jakin

dutenez: «Enarak eskulan apro-
posa ziren Mauleko industriaren-
tzat: kualifikaziorik gabeak, bai-
na trebeak, eta soldata baxuak
onartuz», jasotzen du elkarteak
Les hirondelles à Mauléon idaz-
kian. Horrez gain, ostatu hartze-
ko baldintzak ere «oso prekario-
ak» ziren.

Pirinioko ibarretatik Mauleko espartin
lantegietara joaten ziren emakumeen
istorioak jasotzen ari dira hiru elkarte.
‘Enara’ esaten zieten, eta berrehun baino
gehiago identifikatu dituzte jada.

Enaren
hegaldia

Erronkaritik eta inguruko ibarretatik joandako emakumeak Maulen lanean. IKERZALEAK

Erronkariko emakumeak
udazkenean joaten ziren
Maulera lanera, eta 
udaberrian itzultzen ziren

Lan baldintza gogorrak 
izaten zituzten enarek: 
hamar edo hamabi orduko
lanaldia eta soldata eskasa

Udazkenetik udaberrira egoten ziren emakume nafarrak Maulen. IKERZALEAK
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Edurne Elizondo Iruñea

D
esagertzeko as-

moz sortu zuten

Paris 365 jantoki

solidarioa, duela

hamar urte, Iruñe-

an; elkartasun horren beharrik ez

izatea hartu baitzuten helburu

proiektua bultzatu zuten Gizakia

Herritar fundazioko kideek. Eta

desagertzeko arriskuan da orain,

hain zuzen, baina ez beharrik ez

dagoelako, fundazioaren egoera

ekonomikoak txarrera egin due-

lako baizik. Laguntzen jarraitu

ahal izateko laguntza behar du

jantokiak, eta SOSParis365 lelo-

peko kanpaina jarri dute mar-

txan, herritarren babesa jasotze-

ko.

2008. urtean eztanda egin zuen

krisi ekonomikoak eragindako

larrialdi egoerari erantzuteko ja-

rri zuten martxan Paris 365 janto-

ki solidarioa, 2009. urtean. Giza-

kia Herritar fundazioko kideek

argi izan dute beti erakunde pu-

blikoei dagokiela herritarren oi-

narrizko eskubideak bermatzea,

baina krisi ekonomikoak itota zi-

renen premiazko egoerari kon-

ponbidea emateko beharrean zi-

rela sentitu zutelako jarri ziren

martxan. 

Hamar urteotan, 278.000 gosa-

ri, bazkari eta afari baino gehiago

banatu dizkiete Gizakia Herritar

fundazioko kideek jantokiko era-

biltzaileei, Jarauta karrikan ha-

sieran, eta Descalzosen orain.

Gainera, 10.250 elikagai saski bai-

no gehiago banatu dituzte.

Batetik, 1.700 boluntario baino

gehiago izan dituzte laguntzen

fundazioko kideek hori guztia

lortzeko; bertzetik, 500 bazkide

baino gehiagoren babesa lortu du

egitasmoak. Proiektua garatuz

joan da, gainera, eta jantoki gisa

sortutakoari hamaika adar atera

zaizkio gero: Paris 365 Txokoa,

sukaldea, bigarren eskuko arropa

saltzeko dendak eta haurrentza-

ko ludoteka, bertzeak bertze.

Urtarrilera arte
«Egoera larria da». Horixe na-

barmendu du Gizakia Herritar

fundazioko presidente Patxi La-

sak. Bera da Paris 365 egitasmoko

sortzaileetako bat. Egoera alda-

tzen ez bada urtarrilera arte eutsi

ahal izanen diotela azaldu du, bai-

na gero itxi egin beharko dutela

jantokia. Elikagai saskiak bana-

tzeko proiektuarekin ere ezin iza-

nen lukete jarraitu, egoerak bere

horretan jarraitzen badu.

Irailean, mahai gainean jarri zi-

tuzten fundazioko kideek beren

ekonomiari buruzko datuak, eta

ezustekoa hartu zuten, agerian

gelditu zelako 67.000 euroren ga-

lera dutela. 2017an, gainera,

50.000 euroko bi mailegu eskatu

zituen fundazioak, eta horiek or-

daintzen segitu behar dute.

Fundazioko bazkide diren 500

pertsonen ekarpenekin 103.000

euro jaso zituen jantokiak

2018an. Aurrekontua, berriz,

750.000-800.000 euro inguru-

koa da, urte oro. Urtean 400 bo-

luntario baino gehiago aritzen

dira proiektuan lanean, eta, gai-

nera, zortzi langile ditu soldata-

pean fundazioak.

Jantoki solidarioak 600 pertso-

na inguru artatzen ditu hilabete

oro. Beharrak, beraz, ez du behe-

ra egin; alderantziz: itxaron ze-

rrenda ere badutela azaldu dute

Gizakia Herritar fundazioko ki-

deek. Haien ustez, azken urteotan

krisia amaitutzat ematen duen

mezua zabaldu da gizartean, eta,

horren ondorioz, behera egin

dute haien gisakoaren jantoki so-

lidarioentzako laguntzek. «Jada

ez gara lehentasun. Kezkagarria

da hori, beharra badelako. Erabil-

tzaileen kopuruak gora egin du»,

azaldu dute.

Egungo egoera ekonomikoak

kolokan jarri du euro baten truke

behar gehien dutenak laguntze-

ko aukera. Herritarren babesa

«beharrezkotzat» jo dute janto-

kia ez ixteko. Erakunde publiko-

en babesa ere behar dutela gaine-

ratu dute Gizakia Herritar

fundazioko kideek, arlo horretan

ere behera egin baitu jantokiak

jasotako laguntzak. «Hainbat

proiektutan murrizketak egin

beharko ditugu, eta herritarren

laguntza beharko dugu urtarrile-

tik aurrera».

Sare sozialen bidez, laguntza

hori jasotzeko kanpaina bat jarri

du martxan Paris 365

egitasmoak. Arduradu-

nek argi dute lanean ari-

tu diren hamar urteotan

lortu dutela toki bat gi-

zarte mugimenduetan

eta auzoko dinamiketan,

eta ez dute hori galdu

nahi. «Bazterketaren

aurka ari gara, eta zuze-

neko harremana dugu

jendearekin. Ezin dugu hori guz-

tia bertan behera utzi», nabar-

mendu dute. Elkartasuna eskatu

du jantokiak, elkartasuna eta jus-

tizia soziala elikatzen segitu ahal

izateko.

Gizakia Herritar fundazioak sortutako
Paris 365 jantoki solidarioa kolokan dela
erran dute proiektuko arduradunek, eta
‘SOSParis365’ kanpaina jarri dute abian
aurrera egiteko. 2009tik dira lanean.

Jaso, eman
ahal izateko

Descalzos karrikan dago Paris 365 jantoki solidarioa. ENDIKA PORTILLO / FOKU
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Hamar urtean 278.000 gosari,
bazkari eta afari baino gehiago
eman dituzte Paris 365 jantoki
solidarioan

Iraileko datuek 67.000 euroren
galera utzi zuten agerian;
2017an, gainera, bi mailegu
eskatu zituen fundazioak
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R
HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

Azala aldatuz,
sugea suge

O
lentzerok oparitu zi-

dan Librediskoa.

2007ko sanfermine-

tan, 14 urterekin 

ikusi nituen zuzenean lehen aldiz,

Ilazkirekin. Uda hartako oporrak

Italian pasatu genituen, eta 

Eskuak/ukabilak iltzatuta daukat

geroztik. Bi urte beranduago joan

ginen klasekoak Totemera; El In-

fierniton erosi nituen hamabost

pertsonarentzako sarrerak. Ge-

roztik, ondoan geunden kontzer-

tu guztietan lehertu naiz Iratire-

kin Jaio.Musika.Hilbakoitzean.

Berarekin joan nintzen Lodosara.

Gezurra esan genien gurasoei, eta

Elizondora joan ginen haiek ikus-

tera. Berba ta irudiabakoitzean

oroitu naiz Akortekin. Institutura

autobusez joaten ginenean, As-

traindik Zizurrera egunero entzu-

ten nuen LibreMartarekin. Biri-

bilgunean egiten genuen eztanda

(mundua obretan dago, baina

guk ez dugu ezer apurtu). Min

haukantatu dut Amayarekin,

Andrearekin. GaztEHerrira joan

ginen, lehen aldiz, Sara, Andrea,

Ane eta laurok. 

Euskal Herria zeharkatu dut
kideekin Denbora da polígrafo
bakarra entzuten, kantuen esa-
nahiaz konspiratzen. EHZ ezagu-
tu dut. Jon Kepak lortu zidan Al-
tsasuko sarrera. Sanferminetako
txandetatik korrika joan naiz Ko-
betamendira, Urtasun eta Edur-
nerekin oihu, barre eta negar egi-
tera. Baimenik ez manifen ondo-
ren Sols el poble salva el poble
jarri genuen. 

Lagunekin autoan egindako 
lehenengo bideetako bat egin ge-
nuen Tafallara, Andrea, Ane eta
Edurnerekin. Oihuentzun dut
Oihaneren bertsioan. Ezagutu di-
tut haiei esker Redemption song,
Kids, Knightcall. Katamalo, 
Peiremans. Paularekin imajinatu
dut nolakoa izanen litzatekeen
Berri Txarrak zaharrak garenean
elkarrekin ikustea. Ihes egin de-

zagun urrutira, amesten duzu-
netik bi metrora. Eta akatu di-
tzagun erlojuak hondarretan ito
arte, idazten genion elkarri Rakel
eta biok. Maravillasengandik ger-
tuago sentitu naiz Ibirikun. Ez
dadila haria eten, idatzi zidan ar-
gazki baten atzean Liernik. Irati
eta Iruneren begiradak bilatu di-
tut Katedral batbakoitzean. Bizi-
tzak oparitu dizkidan kide bere-
zienekin egin dut Madrilera ordu
gutxitako bidaia, piztiaren biho-
tzera, Eraitz eta Mikelekin metro-
an topatu eta bizitzaz mozkortze-
ko. Iraitzekin eztabaidatu dut
esaldirik onenaren inguruan.
«Autonomotan» jarraitu dut
gaua, Zentralen posible zena bai-
no gehiago edan ondoren (geroz-
tik jakin nahi nuke maitasuna
zer den zuretzat). Marinarekin
ikusi nahi nituen Bartzelonan.
Autoan Breytenekin maitemin-
du naiz, Leonor Maritxalarrekin
abestu dut Lotsarik gabe. Aski
dela esateko, Ukabilak; elkarre-
kin sentitzeko,Eskuak. Kantatu

dut Viana tabernan Ez. Jonekin
abestu dut Hutsa ta doblia. 
Erabaki beharrak ito nauene-

tan, lasaitu egin nau FAQek.
Amorrua askatu dut beste asko-
rekin: Betiko leloaren betiko le-
loa, Biziraun, Zirkua, Pintadek,
Ez dut nahi, Sed Lex, Albo kalte-
ak, Onak eta txarrak, Emazten
fabore II, Kezkak… Helduleku
guztiakerori zaizkit. Imajinatu
dut zelda hori, «eroria burruka-
ra» hormako pintaketa. 
Gure jainko ateoak izan zarete.

Gure bizitzaren soinu-banda,
tantaka etorri eta balio berriak
eta zaharrak ekarri dizkiguna.
Euskal Herria munduratu duena.
Batez ere, euskaraz sortu duen
taldea, euskaratik hitz egin eta
euskara erdigunean jarri duena.
Belaunaldi batzuen ispilua, ere-
dua. Ez dadila haria eten eta ez
gaitzala nostalgiak harrapa. Eto-
rriko dira bisaia berriak. Guztiak
izanen dira beharrezkoak. Ikusi
arte, Berri Txarrak! Plazera izan
da.

Gure jainko ateoak
izan zarete. Gure
bizitzaren soinu

banda

Irudiab Iruñea

Arduraz kontsumitzera deitu dute
Arduraz kontsumitzera deitu dute hainbat eragilek Iruñean, eta karrikan salatu dituzte black friday eta gisako

ohitura berriak. Zehazki, manifestazioa egin zuten ostiralean, Gazteluko plazatik abiatuta. Karlos III.aren etorbi-

dean Arropa Garbia kanpainaren barruan, ehungintzaren esparruko esplotazioa agerian uzteko performance

bat egin zuten. «Ardurarik gabeko kontsumoak» planetari kalte egiten diola ere salatu zuten manifestariek. La-

runbatean, hain zuzen, arduraz egiten den kontsumoari buruzko jardunaldi bat egin zuten. IDOIA ZABALETA / FOKU

Hil egin da joan den astean lapurreta
batean zauritutako 90 urteko emakumea

IRUÑEA bLapurreta egin ziotenean sufritutako zaurien ondorioz, hil
egin da 90 urteko emakume bat, Iruñean. Txantrea auzoko Lakuntza
karrikan gertatu zen lapurreta, joan den astean. Poltsa kendu zioten,
indarrez, eta lurrera erori eta buruan kolpea hartu zuen andreak. Na-
farroako Ospitale Gunera eraman zuten, baina bi egun larri egon eta
gero, hil egin zen. 52 urteko gizon bat atxilotu dute, lapurra delakoan.

29
ZENBAT PERTSONA HIL DIREN N-121-A ERREPIDEAN, 2010ETIK
Iruñea eta Behobia arteko N-121-A errepidea da herrialdeko arriskutsue-

netako bat, gertatzen diren istripuei so eginez gero. Batez beste, 127 istri-

pu gertatzen dira bide horretan, urtean; hau da, ia istripu bat, hiru egune-

ro. 2010etik, 29 pertsona hil, 69 larri zauritu, eta 217 arin zauritu dira.

Nafarroako Parlamentuaren Domina 
jaso du Euskaltzaindiak, mendeurrenean

IRUÑEA bEuskaltzaindiak Nafarroako Parlamentuaren Domina jaso
du, asteon, legebiltzarraren egoitzan. Mendeurrena bete du Euskal-
tzaindiak, eta aitorpena egin nahi izan dio parlamentuak, Nafarroaren
egunaren inguruan antolatutako programaren barruan. Parlamentu-
ko presidente Unai Hualdek eta Euskaltzaindiko buru Andres Urru-
tiak parte hartu dute osoko bilkurak hartzen dituen aretoan egindako
ekitaldian, bertzeak bertze. Euskaltzaindiaren aldeko mozioa onartu
zuen parlamentuak azaroan.

«Denbora eta solasaldiak
lapurtu dizkigute;
munduarekin dugun
harremana, ondorioz, 
prekario bilakatu da»

Bernardo Atxaga
Idazlea



MUSIKA

ATARRABIAEl Drogas. 

bGaur, 22:00etan, Totem aretoan.

ATARRABIAHamlet. 

bBihar, 21:00etan, Totem aretoan.

IRUÑEATarque & La Asociacion

del RIF. 

bGaur, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEAEl Drogas. 

bBihar, 21:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEABerlingo Filarmonikoaren

Hari Boskotea. 

bAstelehenean, 20:00etan, Gaiarre

antzokian.

IRUÑEANahiak Nahi 

bOstegunean, 20:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEANafarroako Orkestra 

Sinfonikoa. 

bOstegunean, 20:00etan, Baluarten.

TAFALLALa Muza Band. 

bGaur, 20:00etan, kulturgunean.

TAFALLAAuzoband & Ruben 

Simeo eta Alberto Urretxo. 

bBihar, 20:00etan, kulturgunean.

TAFALLAEnsemble Epsilon. 

b Igandean, 20:00etan,

kulturgunean.

BERTSO SAIOAK

IGANTZIMaddalen Arzallus 

eta Agin Laburu. 

b Igandean, 18:00etan.

IRUÑEASaioa Alkaiza, Irati 

Majuelo eta Sarai Robles. 

bOstegunean, 18:30ean,

Kondestablearen jauregian.

DANTZA

IRUÑEAQuorum Ballet: 

Saudade / Back to fado. 

b Igandean, 19:00etan, Baluarten.

ZINEMA

ELORTZIBARAladdin. 

b Igandean, 18:00etan, Noaingo

kultur etxean.

IRUÑEAPlanetec zikloa: 

El cielo de Cloe. 

bGaur, 11:00etan, planetarioan.

IRUÑEAPlanetec zikloa: 

El jardinero de la galaxia. 

bBihar, 11:00etan, planetarioan.

IRUÑEAHouse. 

bBihar, 19:00etan, Nafarroako

Unibertsitateko Museoan.

IRUÑEAPlanetec zikloa: La niña

que sabía caminar al revés. 

b Igandean, 11:00etan,

planetarioan.

ANTZERKIA

ALTSASUGlu Glu: Go!azen 6.0. 

bGaur, 18:30ean, Iortua kultur

etxean.

IRUÑEALos futbolísimosmusikala. 

bBihar, 17:00etan, Gaiarre

antzokian.

IRUÑEATitiritran Teatro: 

Arturo y Clementina. 

bBihar eta igandean, 18:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEAAtx Teatroa: 7ak bat.

Gaiztoetan gaiztoenak. 

bAsteazkenean, 20:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

LESAKAXanti Agirrezabala: 

Satiro. 

bGaur, 18:00etan, Harriondoa

kultur etxean.

LESAKAKamikaz Kolektiboa:

Panpina. 

b Igandean, 18:00etan, Harriondoa

kultur etxean.

ZIZUR NAGUSIALa Baldufa: Safari. 

bGaur, 18:00etan, kultur etxean.

ERAKUSKETAK

ALTSASUKarmelo C. Iribarren 

eta Ikorkotx: Aire freskoa.

b Iortia kultur etxean, abenduaren

22ra bitarte.

IRUÑEAAmaia Graciaren Nada

debería fallar.

bZiudadelako Bolborategian,

urtarrilaren 5a bitarte.

IRUÑEAPaul Alexandre argazkila-

riaren La lenteur.

bZiudadelako Mistoen Aretoan,

urtarrilaren 19ra bitarte.

BERTZELAKOAK

IRUÑEAExpo Wars. 

bHilaren 12ra bitarte, Baluarten.

Gure proposamena b Atarrabia

El Drogasek Totem aretoan aurkeztuko du lan berria
Enrique Villarreal El Drogas-en musikaz gozatzeko bi aukera izanen dira asteon Iruñerrian. Gaur, 22:00etan, Atarrabiako Totem aretoan ariko da mu-

sikaria; bihar, berriz, Iruñeko Zentral aretoan joko du, 21:00etan. Bi kontzertuotan bost diskok osatutako bere lan berria aurkeztuko du El Drogasek:

Sólo quiero brujas en esta noche sin compañía. El Drogasek azaroaren 22an hasi zuen bere azken kantak aurkezteko bira, Bartzelonan. Gasteizen

izan zen azaroan ere, eta, Iruñeko emanaldien ondotik, urtarrilean Bilbon ariko da. JON URBE / FOKU
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tserbatoriora jo nuen, hamabost
urterekin. Musika eskolan esan-
dakoa esan zidaten berriz ere:
ongi jotzen nuela, baina berandu
zela niretzat. Ia uzteko esan zida-
ten han. 
Eta zer egin zenuen?

Aitaren laguntzarekin, berriz ere,
beste irakasle bat aurkitu genuen,
gure kabuz. Zorte handia izan
nuen, hari esker hasi nintzelako
ikasten beste gauza asko, eta mu-
sika beste era batera ikusten. Ez
nuen jo bakarrik egiten; hasi nin-
tzen armonia aztertzen, konposi-
zio ariketak egiten, eta, horrela,

pixkanaka, konposatzen hasi
nintzen. Goizez pianoa jo, eta
arratsaldez konposatzen aritzen
nintzen.
Konposizioaren aldeko hautua

egin zenuen azkenean.

Bai. Baina konposizioa ikastea
erabaki nuen, batez ere, musika
barrutik ulertzeko eta ezagutze-
ko. Irakasleak esanda, askotan
joan nintzen Musikenera azterke-
tak egiten zituzten ikasleak en-
tzutera. Eta ikusten nuen tentsio
handiarekin jotzen zutela. Nik ez
nuen hori nahi. Pianoa maite dut,
eta gustura aritzen naiz jotzen,

baina ez nuen hori nahi. Eta kon-
posizioaren alde egin nuen. 
Zinemaren eta musikaren arte-

ko loturak piztu du zure intere-

sa. Nolakoa izan da esparru ho-

rretan lanean hasteko bidea?

Zauriak dokumentalaren berri
jaso nuen lagun batzuen lagunen
bidez. Musikari bat behar zutela
esan zidaten, eta, haiekin hitz
egin, eta hasi ginen lanean.
Buruko osasunari buruzko lana

da. Zaila izan da?

Bai. Hasieratik argi utzi zidaten
asmoa zela dokumentalean ager-
tzen diren pertsonak biktima gisa

ez agertzea. Musikak, beraz, neu-
troa behar zuen, eta hori erronka
izan zen niretzat.
Zinemaldian aurkeztu zuten par-

te hartu duzun bigarren lana: Re-

alari buruzko Sua. Irabazi arte.

Gaia hagitz bertzelakoa da.

Bai. Kasu honetan ere, lagunen
bidez izan nuen proiektuaren be-
rri, eta horrela hasi nintzen lane-
an. Bi dokumentalak oso ezberdi-
nak dira, baina, aldi berean, ezau-
garri komunak dituzte, bietan
emakumeak daudelako erdigu-
nean. Futbola ez zait gustatzen,
baina Realeko emakumeen ingu-
ruko lana zela jakin nuenean poz-
tu egin nintzen.
Lan prozesuetan aldea sumatu

duzu?

Bai. Zauriak lanerako ordenagai-
luz egin nuen dena. Realari bu-
ruzko dokumentalerako, berriz,
grabatzera joan nintzen bertze
musikariekin. Polita izan zen.
Bi lanetan bada aldarrikapen

bat. Zuk musika gizarte gaiekin

lotuta ulertzen duzu?

Bai. Kontserbatorioan, hain zu-
zen, ikuspuntua aldatu zait. Aile-
gatu nintzenean ez nintzen ohar-
tzen erreferenterik ez nuela. Ha-
mabi ikasgai nituen, eta ohartu
nintzen bakar batean ere ez zela
emakumerik agertzen. Emaku-
me konpositorerik ez zegoela si-
netsi nuen. Bigarren mailan, bat-
batean, Erik Satieren musika eza-
gutu nuen. Talde bat zuen, eta
taldean emakume bat bazen:
Germaine Tailleferre. Hari buruz-
ko erreferentzia bakarra hori zen,
taldeko emakumea zela, alegia.
Haserretu egin ninduen horrek;
zerbait egin nahi nuen.
Eta zer egin zenuen?

Erabaki nuen hari buruzko lan
bat egitea. Eta erabaki nuen, gai-
nera, kontserbatorioko nire lan
guztiak emakumeei buruzkoak
izango zirela. Nik ere ikasi nahi
nuelako.
Kontserbatorioan zein da egoe-

ra?

Irakasle emakume gutxi izan di-
tut. Eta haiek ere gauza asko ez
zuten ezagutzen. Jazzaren espa-
rruan, adibidez, ezagutzen diren
emakumeak abeslariak dira, ba-
tez ere. Baina piano edo bateria
jotzaile oso onak badira. Urratsak
egiten ari dira kontserbatorioan,
baina, batez ere, emakumeak dira
mugitzen ari direnak.
Zer duzu orain esku artean?

Aitarekin ari naiz. Eskultorea da.
Bere lan batzuekin ari naiz obra
osatzen. Nik sentitzen dut jolase-
an ari naizela musikarekin lan
egiten dudanean. Ahalegin bat
da, baina gozatzen dut. Hori da
kontua. Gustuko duzun horretan
sakontzea.

«Konposizioa ikastea
erabaki nuen musika
barrutik ulertzeko»

Haizea Huegun Duran b Musikagilea

Zinemarako egindako lanaz aritu da Haizea Huegun musikagilea,
Lekeition. Pianoa jotzen hasi zen, baina musikaren hizkuntza ulertzeko
grinak eraman du konposizioaren arlora, Iruñeko kontserbatorioan.

IÑIGO URIZ / FOKU
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Edurne Elizondo Iruñea

Musika barrutik ulertzeko eraba-
ki zuen Haizea Huegun Duranek
(Zarautz, Gipuzkoa, 1996) konpo-
sizioa ikastea. Musika barruan
daramala agerikoa da bere lanaz
mintzatzen denean. Zinemarekin
uztartu du lan hori, eta horri bu-
ruz aritu berri da, bertze bi ema-
kume musikagilerekin, Lekeitio-
ko Euskal Zine Bileran.
Hiru konpositore, hiru emaku-

me. Gero eta ohikoago bilakatu

da irudi hori?

Bai. Ni hasiberria naiz, baina Ali-
cia Morotek eta Paula Olazek ba-
dute bide bat egina jada. Oraindik
ere oso gutxi gara zineman soi-
nuaren eta musikaren esparruan
ari garen emakumeak. Horretaz
aritu ginen, hain zuzen. Bagoaz,
baina pixkanaka.
Zuk hasi duzu bidea. Kontent?

Bai. Bi lan egin ditut. Zauriakdo-
kumentala izan zen lehenengoa.
Oso lan polita izan da. Dokumen-
tala asko gustatu zitzaidan. Gero,
Realari buruzko Sua. Irabazi arte
dokumentaleko musika egin
nuen. Zinemaldian aurkeztu zu-
ten, gainera, eta oso esperientzia
polita izan da.
Nola hasi zinen musikaren mun-

duan?

Hasi nintzen 13 urterekin. Egun
batean, etxean esan nuen pianoa
jo nahi nuela. Gurasoak ez dira
musikariak. Baina gogo hori piztu
zitzaidan. Musika eskolara joan
ginen, baina esan zidaten zaharra
nintzela.
13 urterekin?

Bai. Eskolan hasteko zaharra nin-
tzela esan zidaten, lehenengo sol-
feoa ikasi beharko nuelako lau
urtez. Ondorioz, irakasle baten
bila hasi ginen, eta jazz musikan
aritzen zen bat aurkitu genuen.
Harekin hasi nintzen.
Hutsetik hasi zinen?

Bai. Ez nuen inoiz solfeorik ikasi.
Harekin hasi nintzen, pixkanaka,
eta segituan lotu nintzen. Kontu-
ratu nintzen hobera egiteko egu-
nero jo behar nuela, eta denbora
asko eman, eta hori egin nuen.
Nondik sortu zitzaizun musika-

rako grina hori?

Aitari asko gustatzen zaio musi-
ka, eta etxean beti entzun dugu
musika asko, musika klasikoa.
Orkestrarako musika entzuten
nuen, eta nahi nuen ulertu. Gogo
horrek piztu zidan interesa. Etxe-
an ikasi dut, eta, ondorioz, egune-
an bost, sei edo zazpi orduz jotzen
nuen.
Pianoa jotzen hasi zinen, baina

Iruñera konpositore izateko

nahiak ekarri zaitu, ezta?

Hasieran piano ikasketak egin
nahi nituen, eta Donostiako kon-


