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NAK Nafarroako Musika Garaikideko Jaialdiak lortu du osasun krisiari aurre egitea, eta martxan da,
seigarrenez b Musika klasikoaren eta abangoardiaren arteko harremana jorratuko dute egileek 2-3
b
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NAK Nafarroako Musika Garaikideko Jaialdia hasi da, Iruñean. Ziurgabetasunari aurre egin
nahi izan diote antolatzaileek, kulturari duen balioa emateko eta ikus-entzule kritikoak
aldarrikatzeko. Garaikideak zentroko musikagileek beren azken lana estreinatuko dute.

Musika, dena astintzeko

Klexos Ensemble. Gaur
Baluarten ariko da,
20:00etan. GARAIKIDEAK

Edurne Elizondo Iruñea

rresistentzia ekinaldi bat». Horixe
da Iruñean hasi
berri den NAK
Nafarroako Musika Garaikideko
Jaialdia, egungo koronabirusaren
pandemiaren jokalekuan. Halaxe
nabarmendu du Garaikideak
proiektuko kide eta jaialdiko zuzendari Yolanda Campos konpositoreak: «Kultura aldarrikatzeko garaia dugu oraingoa».
Eta kultura aldarrikatzeko,
duen balioa emateko, eta, kulturaren bidez «gizartea astindu eta
pentsamendu kritikoa bultzatzeko», atzo hasi eta hilaren 20ra bitarteko programa prestatu dute

E

Garaikideak kolektiboko kideek:
eboluzioaren eta iraultzaren
ideiak uztartuz, musika klasikoaren eta abangoardiaren arteko loturak jorratuko dituzte, erakusteko deus ez dela hutsetik sortzen.
«Klasikoa beti dugu erreferente;
jaialdiaren bidez, omenaldi bat
egin bainoago, argi utzi nahi dugu
badakigula gure musika sorkuntza nondik datorren», erran du
Camposek.
Musika «pasio» du konpositoreak, eta, horregatik, martxoan
ezarritako itxialdiak eragin zizkion kezkak erabat uxatzea lortu
ez badu ere, «esperantzaz» egin
dio aurre azken hilabeteotako lanari. «Argi genuen egun batetik
bertzera dena aldatu eta jaialdia
bertan behera gelditzen ahal zela;

baina parte hartzaile guztien
babesa sumatu dugu, denen aurrera egiteko gogoa, eta indar horrek bultzatu gaitu gure bidean
segitzera».

2010. urtetik
Garaikideak proiektua 2010ean
jarri zen martxan, egileen eta jotzaileen arteko topaketa batean.
Hego Euskal Herriko eta Errioxako eta Aragoiko (Espainia) zenbait musikarik egin dute bat taldean, geroztik. 2015. urtea «giltzarri» izan zen Garaikideak-eko
konpositoreentzat eta interpretatzaileentzat, urte horretan erabaki baitzuten NAK jaialdia antolatzen hastea. Ordura arte, urtean
obra bat sortzea eta aurkeztea zen
kideen zeregin nagusia. 2015etik,

eta jaialdiaren bidez, entzuleak
musika garaikidera hurbiltzeko
asmoz ari dira lanean. Martxoan,
Garaikideak proiektuaren hamargarren urteurrena ospatzeko,
Valentziako Mostra Sonora jaialdian egotekoak ziren taldeko musikariak, baina osasun krisiak
zapuztu egin zuen aurrenekoz
herrialdetik eta Euskal Herritik at
aritzeko aukera hori.
Atzo hasi zen aurtengo programari ere eragin dio pandemiak
ekarri duen egungo egoerak.
Urrian, Nafarroako Goi Mailako
Musika Kontserbatorioko 35
ikaslerekin hasi ziren lanean
jaialdiko arduradunak, baina,
krisiarengatik, ikasleek etxera
joan behar izan zuten martxoan,
eta haiekin egin behar zuten

proiektua hurrengo urtera arte
atzeratu behar izan dute. «Asmoa dugu, halere, kontserbatorioko musikariekin lanean segitzeko», azaldu du Yolanda Campos zuzendariak.
Jaialdia prestatzeko aurrez aurreko bilera eta saio anitz Interneten bidez egin behar izan dituzte
Camposek eta gainerako konpositoreek eta interpretatzaileek,
itxialdia arintzeko neurriak martxan jarri arte. «Aukera eduki bezain pronto hasi ginen elkartzen». Izan ere, kideen arteko komunikazioa eta elkarlana dira
Garaikideak proiektuaren oinarri, eta lan egiteko modu hori
ederki islatzen dute urtero prestatu eta estreinatzen duten obran.
Aurtengoa hilaren 19an aur-
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tzertuko lau piezetatik hiruretan
agertzen da txistua», erran du.
Aurtengo NAK jaialdiko ildo
nagusiari egin dio so Urkizak, eta
nabarmendu du txistua musikaren garapenaz eta aldaketez hitz
egiteko «tresna egokia» dela.
Camposek mahai gainean jarri
duen ideiarekin ere bat egin du:
«Deus ez da hutsetik sortzen;
aurretik ezarritako arauak hausteko ere, ederki ezagutu behar
dituzu arau horiek. Sortzaileek,
finean, oinarri klasikoa hor dute
nahi bezala erabiltzeko, edo garatzeko».
Ars Novak musikaren arloan
eragindako iraultza hartu dute

‘‘
Parte hartzaileen
babesa sentitu dugu,
aurrera egiteko gogoa;
indar horrek bultzatu
gaitu bidean segitzera»

Dua de Pel bikotea: Eva Guillamon eta Sonia Megias. 19an ariko dira. GARAIKIDEAK

Yolanda Campos
NAK jaialdiko zuzendaria

«Gaztela-Mantxako
folklorea eta Euskal
Herrikoa ere nahastuko
ditugu, gure ahotsen
eta txistuaren bidez»
Sonia Megias
Konpositorea

«Aurretik ezarritako
arauak hausteko ere,
ederki ezagutu behar
dituzu arau horiek:
erabiltzeko, garatzeko»
Aitor Urkiza
Txistularia, Garaikideak taldeko kidea

«Zuzenean baino ezin
dugu une horretako
sentimendua jaso, eta
hori funtsezkoa izaten
da niretzat»
Martin Etxauri ‘Txo!?’
Bideo sortzailea

Biharko saioan ariko da Iruñeko Ganbera Abesbatza jaialdian. GARAIKIDEAK

keztuko dute, Baluarte auditoriumean, 20:00etan. Ars Nova musika korrontea hartu du (R)Evolución II izenburuko lanak abiapuntu. «Italian eta Frantzian
garatu zen mugimendu hori, XIV.
mende hasieratik XV. mende
bukaerara arte. Erdi Aroko musikaren arau zurrunak hautsi egin
zituen Ars Novak, eta Errenazimentuko musikarako zubi bilakatu zen», azaldu du Camposek.
Lau konpositorek egindako lau
piezak osatzen dute obra: Yolanda Camposen Ars, David Cantalejoren Color, Ignacio Fernandez
Galindoren De Subtilitate, eta Sonia Megiasen KR2: Kriam Nama.
Garaikideak proiektuko konpositore dira Campos, Cantalejo eta
Fernandez Galindo. Megias, be-

rriz, propio gonbidatu dute jaialdiko antolatzaileek. Berak konposatutako pieza Garaikideakeko interpretatzaileek joko dute:
Ainara Martinez, Aitor Urkiza eta
Xabier Olazabal (txistuak) eta
David Johnstone (biolontxeloa);
ahotsa, berriz, Megiasek eta Eva
Guillamonek osatutako Dua de
Pel taldeak jarriko du.
2018. urtean aritu zen Megias
aurrenekoz NAK jaialdian. Itzultzeko aukera «biziki eskertu»
du, eta txalotu du, batez ere, antolatzaileen ahalegina. «Ikaragarria da; kulturaren arloan gertatu
dena benetako hondamendia da.
Kontzertu eta proiektu anitz gelditu dira bertan behera. Hori ikusirik, zoragarria da NAK jaialdiaren gisako ekinaldi batek aurrera

egitea», erran du konpositoreak.
Bere piezari buruz, «zaharra eta
berria» lotzen dituela nabarmendu du. «Gaztela-Mantxako folklorea eta Euskal Herrikoa ere nahastuko ditugu, gure ahotsen eta
txistuaren bidez».

Txistuaren garapena
Aitor Urkiza Garaikideak-eko interpretatzaileak argi du txistuak
ederki egin duela bat proiektu horretako asmoekin eta aritzeko
moduekin. Txistuak berak izan
duen garapena nabarmendu, eta
tresna «bizia» dela erran du.
«Urtzi Iraizozen eskutik sartu
zen txistua Garaikideak-en; ia urtero aurkeztu ditugu txistuarentzat osatutako pieza berriak. Aurten, 19ko Garaikideak-en kon-

(R)Evolución II obrako konpositoreek beren piezak osatzeko
abiapuntu. Gaiaz harago, musikarekin batera Martin Etxauri
Txo!? bideo sortzaileak oholtza
gainean eginen duen lanak emanen dio batasuna obrari. Iaz ere
NAK jaialdiko hainbat saiotan
aritu zen Etxauri, eta, Yolanda
Camposen eskutik, «gogoz»
hartu du aurtengo aldian parte
hartzeko aukera. Bideo sortzailea
da Etxauri; hau da, irudia du lan
tresna nagusi. Baina musikaren
arloan ere badu formakuntza, eta
horrek anitz laguntzen duela nabarmendu du. «Finean, ni ere
interpretatzaile bat naiz».
Etxauri ohituta dago bertze
norbaitek sortutakoarekin lan
egitera, baina prozesuan piezak
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bere egiten ditu; are gehiago, bere
parte hartzeak ere eragiten dio
azken emaitzari. Izan ere, bat-batekotasuna da sortzaileak erabiltzen dituen tresnetako bat, eta,
ondorioz, «obra ezberdina»
da jotzen den bakoitzean. Are
gehiago erran du: «Pieza, berez,
estreinatu arte ezin izanen dugu
bukatutzat jo». Yolanda Campos
konpositoreak bat egin du Etxaurirekin. Bien arteko lanak erakusten du beren hartu-emanek elikatzen dutela obra. «Interpretatzaileek ere badute zer erran,
noski; haiek dakite inork baino
hobeki jotzen duten tresnak zer
eman dezakeen», erantsi du
Etxaurik.
Sortzaileak maite du interpretatzaileak zuzenean entzutea, entseguetan. «Grabazioak ere erabiltzen ditut; entzungailuak jarri
eta paseo luzeak ematen ditut
obrak barneratzeko; baina zuzenean baino ezin dugu une horretako sentimendua jaso, eta hori
funtsezkoa da niretzat».
Entseguen garaia amaitu da.
Martxan da jaialdia. Gaur, Klexos
Ensemble izanen da Baluarte auditoriumean, 20:00etan, Electric
Motionsobra aurkezten. Bost piezak osatutako ikuskizuna da.
Bihar, berriz, 20:00etan karmeldarren komentuan, Requiem for
my friend aurkeztuko dute:
Iruñeko Ganbera Abesbatzarekin
ariko dira Jose Luis Etxetxipia organo jotzailea eta Dorota Grzeskowiak sopranoa.
Hilaren 17an, FeedBack hirukotea ariko da Iruñeko Kondestablearen jauregian, 20:00etan: Feedback Evolution izenburuko
lana aurkeztuko dute. Biharamunean, hilaren 18an, gazteenentzat
propio prestatutako saioa eginen
dute NAK jaialdian, Enigma hirukotearen eskutik. Civicanen eginen dute, 18:00etan.
Hilaren 19an, Garaikideakekoen kontzertua ez da izanen
eguneko saio bakarra: Hardware
Musical izenburuko tailerra hasiko dute —19an eta 20an eginen
dute—, batetik, eta, bertzetik,
haur eta gazteentzat prestatutako
ekinaldien osagarri, «kontzertu
sinestesikoa» eginen dute,
18:00etan, Civicanen. Atena Fundazioko kideak eta Iruñeko Planetarioko Miren Karmele Gomez
ariko dira. Gomezek sinestesia
du: bi zentzumen edo gehiago loturik agertzen direneko fenomeno neurologikoa da.
Pandemia dela-eta saio guztietan mugatua izanen da ikusle
kopurua. Sarrerak eskuratu ahal
izateko informazio osoa jaialdiaren webgunean dago: Nakfestival.com.

4

Gaiak

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2020ko irailaren 11

Angel Errok bere idazteko moduak eta bere literaturaren atzekoak
kontatu ditu Civican fundazioaren Letrakide programan; generoez eta
memoriaz aritu da, ‘Lerro etena’ bere azken lana abiapuntu hartuta.

IÑIGO URIZ / FOKU

Lerro eteneko
sormen bideak
Edurne Elizondo Iruñea

ontu zail batera
etorri naiz». Arazorik gabe onartu
du Angel Errok ez
zaiola erraza bere
lanaz hitz egitea. Iruñean, Civican
fundazioak antolatutako Letrakide programan aritu da bere obraz:
ez irakurleak jasotzen duen azken
emaitzaz, baizik eta liburua irakurleen esku jarri aurreko prozesuez: idazteko moduez eta letren
bidez azaldu nahi dituenez. Horretarako, Lerro etena (20042018) bere azken liburua hartu du
abiapuntu (Elkar, 2019). Lerro
etenez jositako bidea baita Errok
literaturan eta bizitzan egindakoa, egileak jendaurrean eta maskara jantzita azaldu duenez.
Civican egoitzako patioan aritu
da Erro, eguraldia eta egungo osasun krisiaren jokalekuan baimendutako ikus-entzule kopuru
mugatua lagun. «Ohitu beharko
dugu halako tokietan aritzera».
Karrikara eraman ditu koronabi-

K

rusak kultur ekinaldi anitz, eta
hortxe, karrikan, herabetasun
puntu batekin, ireki egin du
Errok bere kontuen, bere liburuen eta bere literaturaren oharrak gordetzen dituen kutxa.
«Pixka bat zaila da», berretsi
du. Civican erakundeko euskarazko irakurle klubeko arduraduna da idazlea aspalditik, baina
bere buruaz aritzeko hartu du
hitza, oraingoan. «Ez nago ohituta».
Poema liburuak dira Errok idatzitako lehendabiziko biak: Eta
harkadian ni (Elkar, 2002) eta
Gorputzeko humoreak (Alberdania, 2005). 2019an argitaratu
zuen Elkarrekin orain arteko azkena: Lerro etena (2004-2018).
2005eko eta 2019ko liburuok lerro etenez osatutako bere sormen
prozesuaz mintzatzeko erabili
ditu Angel Errok: batetik, balio
izan diote kronologikoak ez diren
gertaeren arteko harremanak
sortzeko; eta, bertzetik, agerian
utzi dute idazlearen genero aldaketa. Poesiaren lerroa eten, eta

«Idazten sufritzen duten
idazle horietakoa naiz ni;
emaitza bat lortu nahi
duzu, baina, horrat
iristeko, sufritu egiten dut»

dietarioarena hasi du egileak bere
azken liburuarekin. Baina zintzo
jokatu nahi izan du irakurleekin:
«Tranpa egin dut». Memoriak ez
duelako bide kronologikoa egiten
Lerro etena liburuko orrietan, eta
liburua «eginda» zegoela sentitu
duelako idazten hasi aurretik. Eta
gehiago erran du: «Idazten sufritzen duten idazle horietakoa naiz
ni; emaitza bat lortu nahi duzu,
eta emaitza hori eskuan duzula
disfrutatzen duzu; baina, horrat
iristeko, nik sufritu egiten dut».

Aspaldiko koaderno bat

«Kasualitatez aurkitutako
koaderno bat da
liburuaren ernamuina;
nire oharrak eta gauzak
zituen»
«Gehiegi biluzi naizela
pentsa dezake irakurleak,
baina nik badakit
zer ez dudan sartu,
eta ez da hala»
Angel Erro
Idazlea

Denboraren perspektibak emandako kokapenetik egin dio so
Errok Lerro etena osatzen duen
«ernamuinari»: «Kasualitatez
eta etxe aldaketa batean aurkitu
nuen koadernoa; nire oharrak eta
nire gauzak gordeak zituen».
Garai jakin bateko kontuak
jaso zituen Errok aurkitutako
koaderno horretan, eta, haiei
berriz ere so egin zienean, konturatu zen amaren gaixoaldiak eta
Gorputzeko humoreak liburua

kaleratzeko prozesuaren azken
txanpak bat egin zutela: editoreak liburuari buruz bidalitako
zuzenketen ingurukoak idatzi
zituen amak ospitalean emandako garaiari buruzkoekin batera,
bertzeak bertze. «Baina amari
buruz idazten nuen ez barrua
husteko, baizik eta egunero gertatzen zena jasotzeko. Ohar
horiek berriz ere irakurri nituenean ohartu nintzen poema liburua sortzeko prozesuaren bukaerak amarenarekin bat egin zuela,
hilabete horretan hil baitzen.
Horrek ukitu ninduen, eta iruditu zitzaidan adierazgarria izan
zitekeela, polita. Horrek eraman
ninduen hautatutako generoaren
alde egitera».
Dietarioa osatu du Errok bere
lerro etenen bidez. Eta dietarioak,
ezinbertzean, niaren literaturara
eraman du. Eta egin du hausnarketa: «Garai batean eleberriak
zuen freskotasuna galdu egin du:
garai batean, dena har zezakeen
edukiontzia zen eleberria, baina
fosildu egin da». Dietarioan aurkitu du Errok aitortzak, hausnarketak eta bertze jasotzeko euskarria. «Esku libreagoa izaten dute
idazleek dietarioetan eta egunerokoetan. Irakurle gisa maite
dudan genero bat da», erran du.
Aitortzak, hausnarketak, eta
memoria. Lerro eteneko memoria. Horixe gorde du Erroren
azken liburuak. Memoria ez da
kronologikoa, ezta Erroren liburua ere. «Gure memoria ez baita
lineala; kronologikoak ez diren
gertaeren artean harreman
magikoak sortzen ditugu». Lerro
eten horiek maite ditu idazleak;
lotura magikoek osatutako
memoriak. Baina ezin izan du
isildu: «Hamalau urtekoak jaso
ditu liburuak; gehiegi, jarraian
jartzeko».
Lerro etenen arteko harreman
magiko eta bitxien aldekoa dela
berretsi du Errok. Liburua osatzeko, baina, harriari puskak
kentzen dizkion eskultorearen
gisa aritu behar izan du, «autozentsuraren bidetik»: «Niretzat
katartikoak izan zitezkeen testu
guztiak ez ziren egokiak liburuarentzat». Eta, halere, «gehiegi
biluzi» ote den pentsa dezake
irakurleak, egilearen ustez. «Nik
badakit zer ez dudan sartu, eta ez
zait iruditzen gehiegi biluzi naizenik».
Bere idazteko moduaz aritzea
zaila zaiola aitortuz hasi du Errok
solasaldia. Argi utzi du, bukatu
arte, bere burua lerro eten baten
gisa ikusten duela, eta bere
memoriako lerro etenak ageri
direla bere testu guztietan. Erroren sokak lotutako lerro etenak.
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Buztintxuriko eraikinean jasotako hainbat arrautza. IRUÑEKO UDALA

Ilundaingo zentroan artatzen ari diren animalietako bat: hontzak begi batean du zauria. IDOIA ZABALETA / FOKU

Ilundaingo zentroko albaitariek naturan bizi baina gaixo edo
zaurituak diren animaliak artatzen dituzte. «Hartzen ahal
baditugu, hagitz gaizki diren seinale», erran du Enrique
Castiens arduradunak. Hegaztiak jasotzen dituzte, batez ere.

Gizakiak azken
aukera direnekoa
Edurne Elizondo Iruñea

eren senak gizakiengandik urruntzen ohi ditu naturan bizi diren animaliak. Gaixo edo
zaurituta direnean, ordea, ezin
mugitu edo minez daudenean, gizakiak bilakatzen dira euren au-

B

kera bakar, salbatzeko. «Hartzen
uzten badigute, hagitz gaizki diren seinale», azaldu du Ilundaingo fauna zaintzeko zentroko arduradun Enrique Castiensek. Nafarroako Gobernuko Ingurumen
Departamentuko Bioaniztasun
Zerbitzuko burua da Castiens, eta
argi erran du: «Jasotzen ditugun
animalien erdiek baino ezin iza-

ten dute naturara itzuli, suspertzea lortu eta gero».
Helburu nagusia hori da: artatzen dituzten animaliak euren
berezko habitatera itzultzea. Anitzetan, baina, egindako ahaleginak hutsean gelditzen dira. Uztailean, adibidez, Iruñeko Udaleko
langileek enara azpizurien bederatzi habia jaso zituzten, Buztin-

txurin, eraistekoak ziren eraikin
batetik, eta, denera, hamahiru
arrautza eraman zituzten Ilundaingo zentrora: «Bi txita bertzerik ez ziren jaio; bat berehala hil
zen, eta bertzea, jaio eta zenbait
egunera», azaldu du Castiensek.
Babestutako espezie bat da
enara azpizuria, eta legez babestuta daude hegaztion habiak ere;
hala ere, anitzetan, suntsitu, eta
lurrera botatzen dituzte. «Jendeak pazientzia gutxi du: etxe ondoko habiak suntsitzen dituzte, gorotzak traba egiten dielako. Gero,
kexu dira eltxoak etxean sartzen
zaizkielako. Kontraesan handi
bat da; izan ere, enarek, sorbeltzek eta saguzarrek, bertzeak bertze, eltxoak jaten dituzte», erran
du Castiensek.
Hegaztiok jatekoa duten tokietan bilatzen dute habia egiteko lekua. Buztintxurin, eraikina eraisteko lanetan ari ziren langileak
berandu ohartu ziren arrautzak
han zirela: «Eraikina botatzen
hasiak ziren; lanak geldituz gero,
bazen arriskua ezbeharren bat
gertatzeko. Horregatik hartu genituen habiak. Arrautzak, baina,
jarri berriak ziren, eta ezin izan
zuten aurrera egin», azaldu du
Ilundaingo arduradunak.

Basa animalientzat
Ilundainen hartzen dituzten gizakiz bertzeko animalia gehienak
hegaztiak izaten dira. Zentroko
atea ez da hegazti guztientzat zabalik, halere. «Karrikan zauritutako uso bat aurkitzen baduzu,
adibidez, ez dugu hemen jasoko», zehaztu du Castiensek.
«Ezta karrikan aurkitutako eta
zaurituta dagoen katu bat ere»,
erantsi du. Azken batean, Ilundainen ez dute artatzen «etxekotutako» animaliarik. «Haientzat,
bertzelako baliabideak bideratzen dituzte erakundeek. Guk
basa animaliak hartzen ditugu,

mehatxatuta dagoen fauna».
Bada salbuespen bat, halere: «Espezie exotiko guztiak jasotzen
ditugu, bertakoei kalterik egin ez
diezaieten».
Berezko habitatera itzultzeko
aukerarik ez duten basa animalien kasuan, hainbat bide daude:
«Aztore heldu bat hartzen badugu hegala erabat txikituta, adibidez, eutanasiaren alde egiten ohi
dugu. Gisa horretako animalia
batentzat, sekulako sufrimendua
ekarriko luke itxita egoteak, jendaurrean. Pentsa: beldurrez egonen litzateke uneoro, eta gizakien
ondotik ihes egiteko aukerarik
gabe», erran du Castiensek. Egoera bestelakoa da jasotako hegazti
mota arriskuan den espezie batekoa denean, adibidez. «Halakoetan, animaliok itxita hazteko programetan erabiltzen ahal dira».
Jasotako arrautzek aurrera egiten dutenean, bertzalde, Ilundaingo langileek bertze toki bat
bilatzen ohi dute jaiotako txitentzat. «Ez dira hemen gelditzen;
toki egokiagoak bilatzen ditugu». Toki horietako bat Arguedasko Sendaviva zoologikoa da,
Castiensek adierazi duenez. Ekainean, hain zuzen, Nor talde antiespezistak zentro horren inguruko ikerketa bat aurkeztu zuen,
eta agerian utzi zuen, bertzeak
bertze, han bizi diren zenbait animalia gaixo direla, «zookosiak
jota», eta arrautzaren zikloa azaltzeko egunero erakusten dituzten
txitak bertze animaliei jaten emateko erabiltzen dituztela. «Ez dut
horren berririk», azaldu du Castiensek. Erantsi du gero eta gehiago hausnartzen dela gizakien eta
bertze animalien arteko harremanari buruz, eta argi erran du
Ilundainen «gizarteak nahi dituen animaliak» artatzen dituztela. «Hurbil sentitzen dituen
animaliak inporta zaizkio jendeari, batez ere».
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Koloreztatzeko
ardura
z! Hori izan zen iragan
ostiralean, duela astebete justu-justu, Bigarren Hezkuntzako ikasleek entzun zuten lehenengo hitza. Ia sei hilabete ikastetxera
joan gabe igaro ondotik, itzuleraren eguna izan zen institutu askotan irailaren 4a. Baina a zernolako itzulera! «Guztion segurtasuna» arrazoitzat hartuta,
nerabeek institutu eta eskoletan
egin dezaketenaren zerrenda laburragoa da egin ezin dutenarena baino.
Martxoaren erdialdera etxean
gelditu behar izan zuten gazte askok, ziurrenik, ez zuten institutura itzultzeko gogo handiegia,
baina bai normaltasunaren lehen
zantzuak atzematekoa. Baina

E

lehengo bizitza «normal»
hura desagertu da. Maiz ahaztu
egiten bazaigu ere, bizi dugun
gaur egungo normaltasuna «berria» da.
Gure kasuan, institutuko itxitura kanpoan egin genuen hitzordua ikasleekin pasa den ostiralean. Zintzo azaldu ziren gehienak: barroteetatik begira,
jolastokian aldaketarik bazen kirika zebiltzan batzuk. Berehala
ohartu ziren bazirela. Jolastokiko
zorua klarionaz margotuta baitzegoen: 1. sektorea, 2. sektorea,
3. sektorea... irakur zitekeen.
Ikasle bakoitzak dagokion sektoreko eremua soilik erabili ahal
izango du. Hori bai, euria eginez
gero, aterperik gabeko sektorea
egokitu zaien ikasleek ikasgelan

R
HURBILDU ETA LAU
Naiara Elola

‘Guztion
segurtasuna’
arrazoitzat hartuta,
nerabeek institutu
eta eskoletan egin
dezaketenaren
zerrenda laburragoa
da egin ezin
dutenarena baino

Irudia b Iruñea

gelditu beharko dute jolastorduan. Penagarria!
Lehendabiziko albiste txarra
eman eta gero, gainontzekoak
iritsi ziren: «Zerrendaren arabera
sartu behar duzue, zuen artean
distantzia mantendu, musukoa
jantzi, sudurra ere tapatu, ez egin
korrika, futbolean ezingo duzue
jokatu, ez ekarri bizikleta...».
Ia mantra bat balitz bezala errepikatu zuten irakasle guztiek goizean goizetik hasi eta eguerdi
partera arte.
Niri ere egokitu zitzaidan halako jakinarazpenak ematea. Tutorea izaki, zuzendaritzak jakinarazi zigun oso garrantzitsua dela
ikasleek arauak ondo ezagutzea
eta barneratzea. Hala, ikasgelara
sartu eta bakoitza bere mahaian
eseri zenean, jarraitu nuen egin
ezin zutenaren zerrenda osatzen:
«Ezingo duzue materialik lagunekin partekatu; liburua etxean
ahazten bazaizue, ezingo duzue
ikasgai horretako zereginik egin;
leiho eta ateak ezin dituzue ireki;

lagun batengana ezin duzue gerturatu, mahaitik altxatzea debekatua dagoelako». Horrela aritu
nintzen ia ordubetean. Jakitun
nintzen ikasturte hasiera horrek
ezer gutxi zuela ikustekorik iazkoarekin. Bat-batean, 50 urte
egin genuen atzera. Lastima da,
baina ikasgelako horman, sortzez
galiziarra zen diktadore haren argazkia soilik falta zitzaigun.
Zuri-beltzeko bihurtu da gaur
egungo hezkuntza sistema.
Koloreztatzeko horrenbeste denbora eta ahalegin behar izan
denean, sei hilabete aski izan
dira egindakoa zapuzteko.
Baina, hala ere, etxean arazoak
dituzten ikasleek toki seguru bat
izango dute eskola orduetan.
Gainera, horrenbeste handitu
den ikasleen arteko arrakala txikitu ahal izango dugu, administrazioak jarritako diru funtsaren
bitartez. Orain, datorren ekainera bitarteko epea daukagu egun
grisa den errealitatea kolore
printzez argitzeko.

Astelehenetik martxan da RadarCovid
aplikazioa, koronabirusa atzemateko
IRUÑEA b Astelehenetik erabilgarri dago koronabirusa atzemateko

RadarCovid aplikazioa. Telefono arteko harremana detektatzen du
programak, bluethooth bidez, eta, horregatik, Osasun kontseilari Santos Indurainek herritarren «kolaborazioa» eskatu du. Aplikazioa sakelakoan deskargatu, eta, ondoren, aktibatu egin behar da. Indurainen hitzetan, «keinu txiki batek asko erraztu dezake prozesua».

58
ALOKAIRU PUBLIKOKO ZENBAT ETXE EGINEN DITUZTEN
Nafarroako Gobernua hasi da babes ofizialeko 58 etxebizitza berri eraikitzen Barañainen, alokairu publikoan emateko. 35 urtetik behetiko eta 60
urte baino gehiagoko herritarrentzat izanen dira, bai eta desgaitasunen
bat dutenentzat ere. 7,2 milioi euroren aurrekontua dute lanek.

«Aurre egin behar diogu
memoriarik ezari; iragana
ahaztu nahi duen gizarte
amnesiko bat ezin da inoiz
gizarte demokratiko bat izan»
Ana Ollo
Herritarrekiko Harremanetako kontseilaria

Balkoian kateatuta, AHTaren aurka
Mugitu mugimenduko hiru kide Espainiako Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzaren egoitzan kateatu dira
asteon, Iruñean, abiadura handiko trena egiteko lanak bertan behera utz ditzatela exijitzeko. Astelehenean
egin zuten ekintza, 10:30 aldera: eskailera luze bat baliatu zuten eraikinaren aurreko aldeko balkoian sartzeko,
eta han dauden banderetako mastetara lotu ziren. AHTaren aurkako pankartak zintzilikatu zituzten. Kanpoan,
mugimenduko bertze kide batzuen babesa jaso zuten. Guardia zibilak, Espainiako poliziak, foruzainak eta
Iruñeko udaltzainak hara joan ziren. 12:30ean lortu zuten ekintzaileak mastetatik askatzea, eta atxilotuta eraman zituzten Espainiako Poliziaren etxera. Kanpoan ziren ekintzaileak ere identifikatu zituzten. IDOIA ZABALETA / FOKU

Atzera bota dute Juan Carlos Borboikoari
parlamentuko domina kentzeko mozioa
IRUÑEA b Nafarroako Parlamentuko Bozeramaileen Batzarrak atzera

bota du erakunde horrek Juan Carlos Borboikoari emandako Urrezko
Domina kentzeko eskaera. EH Bilduk, Ahal Dugu-k eta Ezkerrak aurkeztu dute asteon adierazpena: Geroa Bairen babesa izan du, baina ez
Navarra Sumarena eta PSNrena. Bi talde horiek ezezkoa eman diote
domina kentzeko eskaerari. Pasa den ekainean, Juan Carlos Borboikoaren erretratua kentzeko mozioa bozkatu zuten parlamentuan, eta,
orduan bai, sozialistek aldeko botoa eman zuten.
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MUSIKA

7

Gure proposamena b Lizarra

BERA Kultur 2020: Jazz Big Band

Meets.
b Bihar, 20:30ean, Udaletxeko

plazan.
GARES Kultur 2020: Korrontzi.
b Igandean, 19:30ean, plazan.

IRUÑEA NAK Nafarroako Musika

Garaikideko Jaialdia: Klexos Ensemble.
b Gaur, 20:00etan, Baluarte
auditoriumean.
IRUÑEA NAK Nafarroako

Musika Garaikideko Jaialdia:
Iruñeko Ganbera Abesbatza.
b Bihar, 20:00etan, karmeldarren
komentuan.
IRUÑEA Tahures Zurdos.
b Bihar, 20:00etan, Baluarte

auditoriumean.
IRUÑEA NoisAlive.
b Asteazkenean, 20:00etan,

San Jose plazan.
IRUÑEA NAK Nafarroako Musika

Garaikideko Jaialdia: Feedback
hirukotea.
b Ostegunean, 20:00etan,
Kondestablearen jauregian.
LEITZA Kultur 2020: Roland

& Loop Abestiak.

Martxan da Nafarroako XI. Komiki Azoka
Martxan da Nafarroako XI. Komiki Azoka, urriaren 4ra bitarte, Iruñean, Lizarran eta Elizondon. Hilaren 4an egin zuten Tiza elkarteko antolatzaileek
aurkezpen saioa, Jose Luis Agreda komikigilearekin batera. Gaur, Buyan eleberri grafikoaren egile Xabier eta Martin Etxeberria anaiek – irudian, iazko Durangoko Azokan– eta Aritz Truebak parte hartuko dute azokan. Lizarrako Dragon Comics dendan izanen dira, 18:00etan, beren lanaren aleak
sinatzen, eta herriko kultur etxean, 19:30ean. Bihar, berriz, Ernest Sala izanen da Elizondon. JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

b Bihar, 20:00etan, herriko plazan.

LESAKA Lesakako abesbatza.

b Gaur, 20:30ean, Gaztanbide

b Gaur,19:00etan, plazan hasita.

antzokian.

LIZARRA Antzinako Musikaren

Astea: Manuel Horno &
L’Apotheose.
b Gaur, 18:00etan, musika eskolan.

ZINEMA
IRUÑEA Habitación 212.
b Gaur, 20:00etan, Nafarroako

ANTZERKIA

b Hilaren 22ra bitarte, Gustavo

Maeztu museoan.
ANTSOAIN Pirritx, Porrotx

IRUÑEA Artea eta Natura erakus-

eta Marimotots pailazoak:
Bizidantza.
b Asteartean, 16:30ean eta
19:00etan, antzokian.

keta kolektiboa.
b Igandera bitarte, Ziudadelako
Mistoen aretoan.
IRUÑEA Isabel Bakedanoren

Filmotekan.
LIZARRA Antzinako Musikaren

ERAKUSKETAK

IRUÑEA Nafarroako Antzerki

De la belleza y lo sagrado erakusketa.
b Urtarrilaren 10era bitarte,
Nafarroako Unibertsitateko
museoan.

BERTZELAKOAK
IRUÑEA Toponimia eta poetika

uztarri berean mahai ingurua.
Parte hartzaileak: Juankar Lopez
Mugartza, Mikel Belasko eta Fito
Rodriguez.
b Ostegunean, 19:30ean,
Nafar Ateneoaren egoitzan.

Astea: L’Apotheose.
b Gaur, 20:00etan, San Miguel
elizan.

IRUÑEA El Santo.

Nafarroako Filmotekan.

Eskola: Días estupendos.
b Gaur, bihar eta etzi, 20:00etan,
Nafarroako Antzerki Eskolan.

LIZARRA Antzinako Musikaren

IRUÑEA Café de París.

IRUÑEA El método Gronholm.

Astea: Secretum.
b Bihar, 17:30ean, Santa Clara
komentuan.

b Ostegunean, 20:00etan,

b Igandean, 19:00etan, Gaiarre

LIZARRA Revistart, 25 urte erakus-

b Urriaren 4ra bitarte, Iruñean,

Nafarroako Filmotekan.

antzokian.

keta kolektiboa.

Elizondon eta Lizarran.

LIZARRA Antzinako Musikaren

Astea: Nafarroako Orkestra Sinfonikoa.
b Bihar, 20:00etan, Los Llanos
aretoko lorategian.
RIBAFORADA Kultur 2020:

The Black List Soul Band.
b Gaur, 21:30ean, sakanan,

Caballeros Templarios kalean.
TAFALLA Kultur 2020: Koers.
b Gaur, 20:30ean, kulturgunean.

TUTERA La Bien Querida: Brujería.

b Asteazkenean, 20:00etan,

IRUÑEA XI. Komiki Azoka.
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«Orain arteko bidetik segitu
nahi dugu: harrobia sendotu»
Maria Urtasun b Nafarroako Errugbi Federazioko presidentea
Errugbi Federazioko presidente izendatu berri dute Urtasun. Lehendakari ohiak eta taldeak
eskatuta egin du ardura hartzeko urratsa. Emakumeak animatu nahi ditu kirol horretan aritzera.
Edurne Elizondo

Maria Urtasun (Auritz, 1986) Nafarroako Errugbi Federazioko
buru da, hilaren 2az geroztik. Koronabirusak baldintzatutako jokaleku bat egokitu zaio, baina gogoz hartu du ardura berria. La
Unica taldeko jokalaria ere bada,
eta ez du zelaia uzteko asmorik.
Zergatik erabaki duzu federazioko lehendakari izateko urratsa egitea?
Orain arteko lehendakari Javier
Lorentek eta nire taldeak proposatuta egin dut urrats hori. Asmoa
da orain arte egindako bidetik aurrera jarraitzea.
Jokalari izateari utziko diozu?
Ez. Nire asmoa da jokatzen jarraitzea. Egungo osasun krisiak uzten
badigu, behintzat.
Anitz baldintzatu du pandemiak
zuen lana?
Orain, adibidez, seniorrak baino
ez dira ari entrenatzen, gizonez-

koen taldekoak eta emakumezkoenak. Fisikoa lantzen ari gara,
batez ere, eta teknika, baina bakarka. Gainerako kategorietako
jokalariek ere lanean behar zuten
jada, baina egungo egoeragatik
urrira arte atzeratu dugu sasoiaren hasiera. Bertze taldeen egoera
ere antzekoa da.
Zaila da segurtasuna bermatzea?
Egia da errugbia kontaktuzko kirola dela, baina ez dut uste, koronabirusari dagokionez, gurea
bertze kirol anitzen egoeraren
bertzelakoa denik. Iruditzen zait
talde kirol gehienen egoera antzekoa dela. Gerta daitekeenaren
zain gaude.
Futbolaren esparruan hartzen
diren neurrien berri bada. Zuek
zer-nolako informazioa jaso duzue erakundeetatik?
Futbolak diru anitz mugitzen du,
eta azkarrago hartu dituzte hartu
beharreko erabakiak eta neu-

rriak. Gu zain gaude. Batetik, Nafarroako Gazteria eta Kirol Institutuak erraten digunari egin behar diogu so. Joan den astean, kirol jarduerak berriz ere martxan
jartzeko hainbat jokaleku aurreikusten zituen agiria kaleratu
zuen erakunde horrek . Baikor
samarrak direla uste dut, gobernuaren asmoa baita irailaren
erdialderako talde guztiak entrenatzen aritzea, eta lehiari ekitea
urriaren erdialdean. Espainiako
Errugbi Federazioak ere hartu
ditu neurriak, eta horiek bete
behar ditugu.
Nolako protokoloa ezarri dizuete?
Talde guztiek koronabirusaren
auzirako ordezkari bat izan behar
dute, adibidez. Azpiegiturak garbitzeko egin beharreko urratsak
ere zehaztu dituzte, eta markatu
dituzte entrenamendu saioetan
bete beharreko neurriak. Protokolo hori bete behar dugu guk.

Zaila da zuentzat egoerara egokitzeko neurri horiek guztiak
martxan jartzea?
Egia erran, handia da egin behar
dugun ahalegina. Ziurgabetasuna
da nagusi, gainera, eta horrek
dena zailtzen du. Egun batetik
bertzera aldatzen dira gauzak, eta
ez da erraza erabakiak hartzea.
Zorionez, jendeak ulertzen du
egoera denentzat dela zaila, eta
pazientziaz ari da.
Ezohiko garai batean hartu duzu
federazioaren ardura zure bizkar. Zer asmo duzu?
Asmo nagusia da hasitako bidea
egiten segitzea, eta bide horren
helburua da, batez ere, harrobia
lantzea. Gure kirolak oinarri sendo bat izan dezala nahi dugu.
Duela gutxira arte, herrialdeko
errugbiko fitxa gehienak ziren seniorrenak, eta gutxi ziren hemezortzi urtez azpiko kirolariak. Azken urteotan lan egin dugu gazteek errugbia aukera gisa har

dezaten. Kirolaren berri ematea
da kontua, eta edozeinek egin dezakeela erakustea.
Sumatu dituzue jada egindako
lan horren emaitzak?
Bai. Azken urteotan handitu egin
da zaletasuna, eta gora egin du
errugbian ari diren gazteen kopuruak. Bide horretan urratsak egiten jarraitu nahi dugu, eta, bereziki, emakumeak animatu errugbian aritzera. Egun, 18 urtetik
beheitikoen lau fitxetatik bat da
emakumeena. Arlo hori sustatzen jarraitu nahi dugu.
Zaila da gazteak erakartzea?
Hasieran bai, errugbiaren inguruko mito faltsu anitz badelako.
Taldeek, hain zuzen, lan ederra
egin dute dauden estereotipoak
apurtzeko, eta eskoletara joan
dira gazteenei errugbia benetan
zer den erakustera. Lan hori funtsezkoa izan da.
Errugbian ari den emakume talde bat benetan zer den erakutsi
zuen Cristina Nuñez Bakedano
argazkilariak 2017an, zure taldeari buruzko Unicas lanarekin.
Halakoek ere laguntzen dute?
Proiektu zoragarria izan zen,
benetako opari bat guretzat. Ez
genuen uste guk egiten genuenak
aparteko interesa pizten ahal zuenik.
Sumatu zenuten eragina?
Ez dakit zer eragin izan duen
proiektuak kanpora begira, baina
niri jende anitzek erran dit, erakusketa ikusi eta gero, errugbia ez
dela uste zutena. Kirola egiteko
bat egiten duen emakume talde
bat gara; denak ezberdinak gara,
adin ezberdinetakoak, baina komunitate bat osatzen dugu. Dena
emanen genuke bertzeen alde.
Errugbiak batzen zaituzte?
Bai, zalantzarik gabe. Lotura sendoa sortu du kirolak gure artean.
Zu nola hasi zinen errugbian?
Ni pilotan aritzen nintzen, palaz.
Kide bat errugbian hasi zen, probatzeko erran zidan, eta geroztik.
Duela zazpi urte hasi nintzen, eta
hagitz pozik nago.
La Unica da emakume taldea
duen bakarra?
Bai. Baina bada emakume gehiago jokatzen. 16 urtera arte mutilekin batera aritzen dira. Seniorren
mailara jauzia emateko orduan
gertatzen da emakume gehienek
uzten dutela.
Hori da aldatu nahi duzuna?
Bai. Taldeekin egin nahi dugu lan,
eta selekzioarekin ere bai. 18 urtetik beheitiko emakumeen selekzioa jarri nahi dugu martxan.
Zuri zer eman dizu errugbiak?
Bertze familia bat eman dit. Naizena naiz familia horretan. Errugbian denok dugu toki bat. Horrek
ahalduntzen lagundu dit.

