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Nafarroako Liburutegia eta Filmoteka

Nafarroako Liburutegia eta Filmoteka, kanpotik, aste honetan. Iruñeko Antonio Perez Goiena pasealekuko hirugarren zenbakian dago 2011tik . IÑIGO URIZ / FOKU

Edurne Elizondo Iruñea

N
afarroako Li-

burutegiar i

pandemia ga-

raian egokitu

zaio 150. ur-

teurrena ospa-

tzea. Egoera horrek «ilundu»

egin du okasiorako prestatutako

erakusketa: Liburu eremua-Ere-

mu librea izenburupean antolatu

dute, eta hilaren 31ra bitarte ikusi

ahal izanen da. «Eskolentzat bisi-

tak antolatzea zen asmoa, herri-

tarrak gurera erakartzea, baina,

tamalez, ezin izan dugu egin».

Nafarroako Liburutegiko zu-

zendari Anabel Olasorenak dira

hitzak. Iaz hartu zuen liburutegi

nagusiaren ardura, eta garbi

erran du «etsipena» eragin dio-

tela osasun krisiak ekarri dituen

ondorioek. «Zabaltzeko eta era-

biltzaileengana hurbiltzeko pro-

zesu batean murgilduta ginene-

an, atzera egin behar izan dugu,

eta herritarrengandik urrundu,

eta gure lanpostuetan bakartu.

San Frantzisko plazako egoitzako

lan egiteko moduetara itzuli be-

har izan dugu ia».

Nafarroako Liburutegiak 2010.

urtean utzi zuen Iruñeko Alde Za-

harreko San Frantzisko plaza. Na-

farroako Gobernuak 2011ko mar-

txoan inauguratu zuen egun

duen egoitza, eta erantzuna eman

zion, azkenean, liburutegiko ar-

duradunek eta langileek urte lu-

zez egindako eskaerari, espazioa-

rena ezin gainditu zezaketen

muga baitzen Alde Zaharrean.

Nafarroako Liburutegia 1972. ur-

tean aldatu zuten Karlos III. etor-

bidetik San Frantzisko plazara.

Sei hilabete iraun zuen liburuak

eta agiriak tokiz aldatzeko proze-

suak. Azpiegitura modernizatze-

ko ahalegina egin zuen adminis-

trazioak: liburuak eskatzeko fi-

txak eskuz bete behar zituzten

erabiltzaileek, oraindik ere, baina

lehendabiziko fotokopiagailuak

eta mikrofilmak irakurtzeko tres-

nak ailegatu ziren liburutegira.

1978rako, baina, liburuzainek

San Frantziskon zuten tokia bete-

ta zegoen jada.

Elizari kendutako liburuak
Jose Bonaparteren aginduz Elizari

kendutako liburuak izan ziren

duela mende eta erdi sortutako

Nafarroako Liburutegiaren oina-

rria, 1810ean. Frantziarren oku-

pazioa amaitu eta gero, liburuak

batera eta bertzera barreiatu zi-

ren, eta 1870ean Nafarroako Li-

burutegia sortu arte ez zituzten

toki berean hartu, berriz ere.

Mendebaldea auzoko egungo

egoitzak zer ikusteko gutxi du

Nafarroako Liburutegiak bete zi-

tuen hasierako tokiekin. San

Frantzisko plazakoarekin aldera-

tuz ere, nabarmena da oraingo

eraikinean aurrera egindako

urratsa. 2008tik ari da Olaso Na-

farroako Liburutegian lanean, eta

onartu du oraingo egoitzara mu-

gitu zirenean –geroztik da Nafa-

rroako Liburutegia eta Filmote-

ka–, eraikin berrian aurkitu zi-

tuzten toki zabalek «pixka bat

beldurtu» zituztela langileak.

Osasun krisiak ekarri duen jo-

kalekura egokitzeko, baina, la-

gungarri izan zaie espazio zabal

hori. «Edukiera murriztu arren,

espazioa aprobetxatu ahal izan

dugu, ahalik eta erabiltzaile

gehien hartzeko». Liburutegian

ez da arazorik distantzia sozialari

eusteko. Koronabirusarengatik

Nafarroako Liburutegiak zabalik du 150. urteurrena ospatzeko erakusketa, ‘Liburu eremua-Eremu
librea’ izenburupean. 1870ean sortu zuten, baina 1810ean du jatorria. Azken hamarkadetan, 2011ko
toki aldaketa izan da urrats nagusia. Anabel Olaso zuzendariak proiektua garatzen jarraitu nahi du.

Mende eta erdiko eremu librea

45.607
ZENBAT BAZKIDE DITUEN 

NAFARROAKO LIBURUTEGIAK

Herrialdeko 45.607 biztanlek dute

Nafarroako Liburutegiko txartela,

2020ko datuen arabera. 2018an,

43.400 inguru ziren, eta 2019an,

berriz, 44.400 baino gehiago. He-

rritarrek sareko liburutegi guztie-

tan erabil dezakete txartela.

Nafarroako Liburutegia
Karlos III.a etorbidetik
San Frantzisko plazara
mugitu zuten, 1972an;
laster gelditu zen txiki 
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Nafarroako Liburutegia eta Filmoteka

ezarritako protokoloek, dena
den, eragin diote eguneroko jar-
duerari, ezinbertzean. «Irakurle
taldeak, adibidez, bertan behera
utzi behar izan ditugu, eta hutse-
an gelditu zaizkigu, halaber, eki-
naldi anitz», azaldu du Olasok.
Maileguei ere eragin die egungo

egoerak: 2019. urtean, adibidez,
107.100 mailegu baino gehiago
egin zituen Nafarroako Liburute-
giak, eta 2020an, berriz, ia 65.000.
Liburuak garbitzeko protokoloak
ezarri dituzte, eta, ondorioz, be-
rrogeialdian izan behar dituzte
berriz utzi baino lehen.
Oraingo egoerak ekarri du gau-

za onik ere: horixe nabarmendu
nahi izan du zuzendariak, eta ai-
patu du, batetik, liburutegia «he-
rritarrentzako topagune» bilaka-
tu dela. Bertzalde, liburutegiak
edukiak sortzeko duen gaitasuna
jarri du erdigunean Nafarroako
Liburutegiko buruak. Izan ere,
sortu eta mende erdira, liburute-
gia idatzizko hitzaren gordailu
huts bat baino anitzez ere gehiago
da: irakurtzeko, ikasteko, iker-
tzeko, kontsultatzeko, sortzeko
eta zabaltzeko gune bat ere bada.

550.000 bolumen
Nafarroako Liburutegiaren fun-
tsa nagusia gordetzen dituen li-
buruek, argitalpenek eta agiriek
osatzen dute: 550.000 baino
gehiago dira, denera. Altxor hori
zaintzea, erakustea eta erabiltzai-
leen esku jartzea da erakundeko
arduradunen zereginetako bat.
Liburutegiko funtsekin batera,
filmotekakoak ere gordetzen ditu
Mendebaldeko eraikinak. Bertze-
ak bertze, herritarrek filmoteka-
ren esku utzitako materiala gor-
detzen dute Antonio Perez Goie-
na pasealekuko hirugarrenean. 
2021aren hasieran, Nafarroako

Liburutegiak mende eta erdi bete
duenean, Anabel Olaso zuzenda-
riak erakunde horren «marka
propioa» indartzea eta «edukiak
sortzeko gaitasuna» garatzea
hartu ditu helburu nagusi. «Pan-
demiak uzten digun neurrian,
behintzat, ildo horretan lanean
jarraitu nahi dugu», berretsi du
zuzendariak.
Datozen asteotarako, adibidez,

gizonek bete ohi dituzten arloe-
tan lan egiten duten emakumeen
inguruko ziklo bat prestatu du
Nafarroako Liburutegiak; otsaila-
ren 15etik martxoaren 8ra izanen
da, eta Mari Paz Benito epailea,
Itziar Insausti Mujika alpinista eta
Alejandra Martinez DYAko kude-
atzailea ariko dira. Sareen bidez
ere zabalduko dituzte ekinaldiok,
garaian garaikora egokituz bete
baitu liburutegiak mende eta
erdi.

E. Elizondo Iruñea

Nafarroako Filmotekako progra-
mazio arduradun Alberto Caña-
dak (Iruñea, 1962) Antonio Perez
Goiena pasealekuko egoitzako le-
hen solairuan du bulegoa. Osasun
krisiari aurre eginez iritsi da zen-
troa hamargarren urteurrenera.
Nolakoa izan da 2020. urtea

zuentzat?

Martxoaren 13an bertan behera
utzi behar izan genuen prest ge-
nuen programazioa, eta irailera

arte ez ginen martxan jarri berriz
ere. Halere, gure ohiko jarduerari
eusten saiatu gara; segurtasun
protokoloak bete, eta herritarrei
helduleku bat eskaini nahi izan
diegu. Horretarako, udan, bertze-
ak bertze, zinemarekin lotutako
jarduerak egin genituen, online. 
Martxoan hamar urte beteko

ditu Nafarroako Filmotekak.

Kontent?

Urteotan, lortu dugu publiko fidel
bat izatea: batez bertze, 110 ikusle
ditugu gure saioetan. Oraingo
osasun krisiak edukiera mugatu
du, eta berehala betetzen zaigu
aretoa. 2011n ez genuen deus, eta
egoitza honek aukera eman digu
lan handia egiteko. Programazio
heterogeneo bat eskaintzea izan
dut beti xede; bai eta kalitatezkoa
ere. Klasikoek toki nabarmena
dute, noski, baina gurea egoitza
bizia da, eta bertze herrietan egi-
ten duten zinema ere erakutsi
nahi dugu. Hemengoa ere bai: he-
men egina, gure herrialdeari bu-
ruzkoa... Egile nafar guztiek, nos-
ki, zabalik dute gure atea. Lortu
dugu anitz egitea, baina zaila du-
gu bide batzuk jorratzea.
Zer bide berri jorratu nahiko ze-

nuke?

Adibidez, haurrentzako progra-
mazio bat; haientzat sortu nahiko
nuke eskaintza berezi, pedagogi-
ko eta didaktiko bat, zinemari bu-
ruz. Baina gaur egun ditugun mu-
gekin, hagitz zaila da.

Zeintzuk dira muga horiek?

Nafarroako Liburutegiarekin
partekatzen dugu egoitza. Astean
hirutan egiten ditugu saioak, 
asteazken, ostegun eta ostiralean,
asteburuetan eraikina itxita da-
goelako. Udan ere, arratsaldez
itxi egiten dute. Egoera horrek
mugatzen gaitu. 
Eta zein izan daiteke konponbi-

dea?

Nik aspaldiko aldarrikapen bati
eutsi nahi diot: filmotekak egoitza
propioa izan dezala hiriaren erdi-
gunean. Aldarrikapena ez da ba-
karrik nirea; erabiltzaile anitzek

eskatzen dute, eta etortzen ez 
diren anitzek ere bai. Azkeneko
horiek interesatzen zaizkit, bere-
ziki, horiek gureganatuko geni-
tuzkeelako egoitza hiriaren erdi-
gunean izanda. 
Autonomia handiagoa nahiko

zenuke?

Bai. Egoitza eta kudeaketa pro-
pioa izateak aukera emanen ligu-
ke gure eskaintza indartzeko eta
aberasteko: adibidez, haurren-
tzako jarduerekin osatuz. Hau-
rrak eskolan dira astegunez, eta
oraingo gure egoitza itxita dago
larunbatetan. Orain ezin dugu
horrelakorik egin, ondorioz.

Hiriaren erdigunean, gainera, 

zinema aretorik ez da jada.

Ez dago eskaintza zinematografi-
korik, eta tamalgarria da hori. Fil-
moteka erdigunera eramanez,
beraz, helburu bikoitza lortuko
genuke. Ezin dugu ahaztu zinema
gurearen gisako areto batean
ikusteak balio erantsi bat duela;
filmotekaren eginbeharra ez de-
lako film bat erakustea bakarrik,
baizik eta lan hori bere testuingu-
ruan jartzea, eztabaida piztea...
Egoitza propio hori lortzeko au-

kera badela uste duzu?

Oraingoz, zaila dela uste dut nik.
Non egin: hori da gako
nagusietako bat. Nik, ha-
lere, Kultura Zuzendari-
tza Nagusiko arduradu-
nen mahai gainean utzi
dut eskaera. Ez da nire

eskaera, herritarrena baizik. Bai-
na garbi dago dirua arazo bat iza-
nen dela; are gehiago oraingo kri-
si egoeran. Filmotekak lortu du
hamar urteotan gero eta jende
gehiago erakartzea. Interesa
bada; batez ere, hiritik desagertu
diren zinema aretoetara joaten 
zirenen artean.
Gazteen artean ez?

Zailagoa da interes hori piztea.
Baina nik uste dut badugula gai-
tasuna piztea lortzeko. Argi dut
zinema komertziala etxean kon-
tsumitzea dela joera, baina garbi
dut, halaber, filmotekak bertze
zerbait eskainiko duela beti.

«Aspaldiko
aldarrikapen bati
eutsi nahi diot:
egoitza propioa
erdigunean»

Alberto Cañada 

Filmotekako arduraduna
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H
iriburutik kanpo bada
herri txikietan bizi di-
ren bizilagun anitz,
eta horiek ere behar

dute nork lagundu»: mezu hori
jaso zuen Nafarroako Diputazio-
ak 1950. urtean, herrialdeko libu-
rutegien sareko arautegia onar-
tzeko testuan. Altsasukoa izan
zen Iruñetik at sortu zuten lehen-
dabiziko liburutegia; gaur egun,
berriz, Nafarroako Liburutegiare-
kin batera, bertze 91 zentrok osa-
tzen dute sarea.

Herriz herri zabaldutako libu-
rutegiak beti saiatu dira artatzen
dituzten herritarren beharretara
egokitzen. Horren adibide da Au-
rizberrikoa. Azaroan, hain zuzen,
sari bat jaso zuen egoitza horrek,
pandemia garaian garatutako Li-
burutegia esparru segurua: Piri-

nioak zaintzen zaitu #Kultura

Segurua izenburuko proiektua-
gatik. «Kanpainaren helburu na-
gusia izan da nabarmentzea gure-
aren gisako zentroek egiazko in-
formazio iturri gisa betetzen
duten rola», azaldu du Mari Mar
Agos Aurizberriko liburuzainak.

Bada herri horretako liburute-
gia nabarmentzen duen bertze
proiektu bat, halere: Berragu 
liburutegi ibiltaria. 2019an sortu
zen, ofizialki, Nafarroako Gober-
nuak liburuzainentzako auto bat
erosi eta gero. Ibilgailu hori balia-
tzen dute liburuak herriz herri
banatzeko. Gobernuak oraingo
autoa erosi baino lehen ere egin
izan dute lan hori Aurizberriko 

liburuzainek, baina beren boron-
datez.
Aezkoa, Erroibar, Artzibar, Lu-

zaide, Auritz, Orreaga eta Orotz-
Beteluko herritarrak artatzen ditu
Aurizberriko liburutegiak: dene-
ra, 2.640 biztanle baino gehiago.
Inguruko eskolak eta Ibañetako
zahar etxea ere hornitzen ditu
zentro horrek. Autoz, batetik ber-
tzera joaten da liburutegia.

Herrialde osoko ia ehun zentrok osatzen dute
Nafarroako Liburutegien Sarea: 92 dira denera,
Nafarroakoa barne. Aurizberrikoak sari bat jaso
du, pandemian garatutako proiektu bati esker.

Herrian bere
bidea egiten

Mari Mar Agos Aurizberriko liburuzaina, herrian, azaroan. NAFARROAKO GOBERNUA

«Haurrentzako programazio
bat sortu nahiko nuke, baina
egun ditugun mugekin 
hagitz zaila da»
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H
erritarrentzat eta

herr i tarrekin.

Esaldi horrek la-

burbiltzen du Na-

farroako Gorosti

natur zientzia elkarteak bere jar-

dueraren oinarri nagusia: ingu-

ruarekin eta ingurumenarekin

kezka duten herritarrek osatu 

zuten elkartea, 1983an, eta geroz-

tik, egindako lanaren bidez jaso-

takoa zabaltzen ari dira. Gorosti-

koek arkeologian egin dute azken

urratsa, Miguel Ezkurdiarekin

zuten «zorra» kitatzeko: aplika-

zio batean jaso dute Ezkurdiak

zenbait urtez herrialdeko megali-

toen inguruan bildu zuen infor-

mazioa, herritarren esku jarri, eta

erraz balia dezaten.

Ezkurdiak paleontologia eta

historiaurreari buruzko saila sor-

tu zuen, Gorostin. Hil zenean, fa-

miliak natur zientzia elkartearen

esku utzi zituen Ezkurdiak urte

luzez jasotako datu guztiak. «Lan

itzela egin zuen, eta lan horrek

merezi zuen zabaltzea», erran du

Guillermo Deanek, Gorostiko

kide eta aplikazioaren egileak.

Hasieran, Ezkurdiaren senide-

ek emandako datuak digitalizatu

egin zituzten Gorostiko kideek.

«Jasotako altxorra gordetzea zen

asmo nagusia». Are gehiago, el-

karteko paleontologia eta histo-

riaurre saila desagertu eta gero.

Ezkurdiaren lana bazter gelditu-

ko ote zen beldur ziren Gorostiko

kideak, ez baitzegoen esparru 

horretako jarduerak bultzatuko

zituen talde zehatzik, eta horre-

gatik sortu dute aplikazioa.

Megalitosnavarra.hero-

kuapp.com/helbidearen bidez

ezagutzen ahal da Ezkurdiak

egindako lana. 1985. urtean, lan

esparru bat antolatu zuen gazte

boluntario talde batekin, lehen-

dabizikoz, Mintxaten. Orduan

hasitako bidean, herrialdeko me-

galito anitzen kokapena zehaztu

zuten Gorostiko kideok, eta aha-

legin hori eskertu eta omendu

nahi izan du elkarteak sarean ja-

rritako tresna berriarekin.

Dolmen, menhir, harrespil
«Duela 5.000 urte, Pirinioetako

ibarretan bizi ziren gure arbasoek

natura basati eta arrotz baten

erdian egin behar zuten aurrera.

Biztanle haiek monumentu

megalitikoak utzi zizkiguten,

beren existentziaren eta kultura-

ren bertze lekukotasun anitzen

artean», idatzi zuen Miguel

Ezkurdiak, Gorostikoen aldizka-

rian.

Herrialdeko mendiek gorde-

tzen dute arbasoek utzitako on-

dare hori. 50 eremutan baino

gehiagotan, 1.500 megalitotik

gora daude zerrendatuta Nafarro-

an. Gorostik prestatu duen tres-

naren bidez, erabiltzaileak jakin

dezake trikuharri, menhir eta ha-

rrespil horiek zehazki non dau-

den eta zer ezaugarri nagusi du-

ten. «Asmoa da mendira joaten

garenean inguratzen gaituena

hobeki ezagutu ahal izatea. Ani-

tzetan, ondoan zer dugun jakin

gabe ibiltzen gara mendian, eta

merezi du ondarea ezagutzea»,

berretsi du Guillermo Deanek.

Ezagutzea eta zaintzea. Goros-

tiko kideak salatu du megalitoak

galdu izan direla mendietan egin-

dako lanen ondorioz, eta «tamal-

garritzat» jo du ondarea «modu

horretan» galtzea. 2018an, Lei-

tzako Irusoko dolmena hondatu

zuten: monumentuaren gainean

ehizarako dorre bat eraiki zuten.

Iaz, berriz, Etxarri Aranazko Fa-

gamendiko dolmena txikitu zuen

basolanetarako makina batek.

«Bada zer zaindu».

Gorostik aplikazio batean jaso ditu Miguel Ezkurdiak
herrialdeko megalitoen inguruan zenbait urtez bildutako
datuak. Natur zientzia elkarteko kideek helburu dute
informazioa herritarren esku jartzea, erraz balia dezaten.

Mendiak gordetako
ondarea ezagutzeko
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1Goizuetan.Añoneako trikuha-

rria.

2Ardaitzen.Ardaitz II izeneko

megalitoa.

3Larraunen.Mikel Arrizabalaga

aditua, Pikabortz trikuharriaren on-

doan.

4Lesakan.Agiñako megalitoak

ikus daitezke.

ARGAZKIAK: XABIER TABERNA, MI-

GUEL EZKURDIA, MIKEL ARRIZABA-

LAGA ETA IÑIGO URIZ / FOKU



Edurne Elizondo Iruñea

N
UP Nafarroako
Unibertsitate Pu-
blikoko historiala-
ri Imanol Satruste-
gik (Uitzi, 1993) hi-

ru urteko lanaren emaitza aurkez-
tuko du, hilaren 29an: 1970eko
hamarkadako ezker «iraultzaile-
aren» gorabeherak aztertu ditu
bukatu berri duen doktoretza te-
sian. Ikasketak amaitu baino le-
hen piztu zitzaion gai horren in-
guruko interesa, eta sakontzea
erabaki du, galdera nagusi bati
erantzuna emateko asmoz: «Iru-
ditzen zitzaidan Nafarroako ezker
iraultzaile edo erradikalak rol ga-
rrantzitsua bete zuela [Espainiako
Estatuko] trantsizioaren garaian,
baina gaiaren inguruko testuak
irakurtzen nituenean ez nuen
mugimendu horrek ustez izan
zuen garrantziaren isla ikusten».
Gainbehera edo eten horren

arrazoiak azaleratu nahi izan ditu
Satrustegik, zehazki: «Frankis-
moaren azken urteetan ezker
erradikalak indar handia izan
zuen diktaduraren aurkako bo-
rrokan, baina mugimendu ho-
rrek babes soziala galdu zuen
trantsizioan, eta alderdi gehienak
desagertu egin ziren edo beren
eragin esparrua galdu zuten».
NUPeko historialariak ongi ze-

haztu du bere tesiaren subjektua,
bertze deus baino lehen: «Estatu-
ko alderdiei lotutako taldeak
izendatzeko erabili dut nik ezker
erradikalkontzeptua; ezker tra-
dizionala baino ezkerrerago ko-
katzen ziren, eta lotura bazuten
Parisko 68ko maiatzeko eta Hiru-
garren Munduko nazio askape-
nerako mugimenduekin, bai eta
ezker berriko korronteekin ere».
Talde horien atzean, «sigla

zopa bat» zegoen: antzekotasun
ideologikoak bazituzten, baina,
halere, ugariak ziren haien arteko
zatiketak. Nafarroan gehien na-
barmendu zirenak jorratu ditu

Satrustregik, batez ere: ORT
(Langileen Talde Iraultzailea),
EMK (Euskadiko Mugimendu
Komunista), LKI (Liga Komunista
Iraultzailea) eta PTE (Espainiako
Lanaren Alderdia).
«Espainiako lurralde gehien-

gehienetan, Santiago Carrilloren
PCEk gidatu zuen frankismoaren
aurkako borroka, baina hemen,
ez; Nafarroan, erradikalagoak zi-
ren talde horiek zuten oposizioa-
ren kontrola», azaldu du histo-
rialariak. Gainera, bere tesiaren
bidez, mahai gainean jarri du hori
gertatu izateko arrazoia: «Mugi-
mendu erradikal horien jatorria
dago mugimendu kristauen erra-
dikalizazioan. Elizaren sektore
batzuk herritarrengana hurbildu
ziren, eta apaiz gazte askok sortu
zituzten langile elkarte kristauak;
langileen errealitatearekin bat
egin zutenean, zegoen miseria
gorriaz eta askatasunik ezaz
ohartu ziren, eta elkarte kristau
horiek erradikalizatu egin ziren».

Diktaduraren azken hamarka-
dan, ezker erradikalaren mobili-
zazioek gero eta arrakasta han-
diagoa izan zuten: «Lortu zuten
langileekin eta auzo eta ikasle
mugimenduekin bat egitea; ezker
erradikalaren presentzia nabar-
mena izan zen, batez ere 1970etik
1977ra», azaldu du Satrustegik.
Gauzak aldatu egin ziren tran-

tsizioarekin batera, ezker iraul-
tzaileak zuen babes soziala galdu
baitzuen. «Trantsizioan, kon-
frontazioaren eredua aldatu zen,
agintean zeuden eliteek amore

eman behar izan zutelako, neurri
batean, jasandako presio soziala-
ren ondorioz. Erreforma prozesu
bat hasi zuten, eta horrek aldatu
zuen eliteen eta jende zapaldua-
ren arteko konfrontazio eredua».

Iraultzaren estrategia
Erreformak ez zuen ase militante
eta herritar anitzek zuten haustu-
ra gogoa, eta horrek izan zuen
eraginik: «Hausturaren aldeko
oinarri sozialaren lekukoa ezker
abertzaleak hartu zuen, 1977-
1979 artean». 1979ko hauteskun-
de desberdinetako emaitzek alda-
keta hori berretsi zutela azaldu du
Satrustegik: «Ezker erradikala-
ren hautagaitzek galdutako boto-
ak Herri Batasunak irabazi zi-
tuen». Elementu batek erraztu
zuen hausturaren aldeko oinarri
sozialaren mugimendu hori: «Ez-
kerreko korronteen eta korronte
abertzaleen arteko uztartzea ger-
tatu zen; euskal ikurrek bazuten
konnotazio aurrerakoi eta anti-
frankista bat, hausturazalea».
Trantsizioak ez zituen ekarri

militanteek helburu hartutako sa-
koneko aldaketak, baina Satrus-
tegik nabarmendu du haien bo-
rrokak eskubide sozial ugari lortu
zuela. «Komunismoa helburu
izan zutelako lortu zen hori guztia;
iraultza xede hartzeak balio izan
zuen mobilizatzeko; eta estrategia
iraultzaile hori izan zen gero sortu
ziren gizarte mugimenduen piz-
garri». Utopia zuten helburu.

NUPeko historialari Imanol Satrustegik
1970eko hamarkadako Nafarroako ezker
«iraultzailea» aztertu du, hilaren 29an
aurkeztuko duen tesian. «Iraultza xede
hartzeak mobilizatzeko balio izan zuen».

Utopia
helburu

Imanol Satrustegi, astelehenean, Iruñean, NUPeko bere bulegoan, tesirako baliatu dituen paperen artean. IÑIGO URIZ / FOKU

INGENIARITZA
BILBO URTARRILAK 27

ARRASATE URTARRILAK 28 

OTSAILAK 6

GOIERRI URTARRILAK 28

ORONA IDEO OTSAILAK 6

EKINTZAILETZA 
BIDASOA URTARRILAK 23

OÑATI URTARRILAK 28

BILBO MARTXOAK 6 

ENPRESA KUDEAKETA
BILBO URTARRILAK 30

OTSAILAK 6

OÑATI OTSAILAK 6

BIDASOA OTSAILAK 20 

HEZKUNTZA
ESKORIATZA URTARRILAK 23

BILBO OTSAILAK 27

KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA URTARRILAK 23 

HUMANITATEAK
BILBO URTARRILAK 23

GASTRONOMIA   
Basque Culinary Center

ONLINE URTARRILAK 23

DONOSTIA URTARRILAK 30

 

ATE  
IREKIAK
UNIBERTSITATE  
GRADUAK

Izena eman:

www.mondragon.edu/ate-irekiak

Zalantzarik baduzu

Tel.: 943 71 21 85

5NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko urtarrilaren 22a Politika

Hausturaren aldeko
oinarri sozialaren
lekukoa ezker
abertzaleak hartu zuen,
1977-1979 bitartean»
Imanol Satrustegi
NUPeko ikerlaria eta historialaria
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Ipar eta hego

H
itza hiz, herriaren,

mendiaren eta gero-

koen onerako»: hitz

horiekin sinatzen

dute urtero Aezkoak eta Garazik

bi herrien arteko artzainen seni-

detasuna. Iratiko goialdeko baz-

kalekuak denek, aetzek eta ga-

raztarrek, aprobetxatzeko sortu

zuten ituna, eta aspaldikoa da

harremana: hitzarmenak 500

urte baino gehiago ditu, pentsa.

Roldan Jimeno historialariak

jaso duenez, aro modernoan

«iparraldearekiko fazeria» asko

izan ziren Nafarroan: Berak Sara-

rekin, Urruñarekin eta Biriature-

kin zuena; Etxalarrek, Sararekin;

Baztan eta Ortzaizeren artekoa;

Baztanek Sara, Senpere, Ainhoa,

Ezpeleta, Itsasu, Bidarrai eta Bai-

gorrirekin zuena; Baztan, Erro

eta Baigorri artean hitzartutako

Aldudekoa; Luzaidek Bankare-

kin eta Lasarekin zuena; edota

Ondarrolarekin eta Arnegirekin;

Zaraitzuk eta Erronkarik Zubero-

arekin zituztenak… Herri muga-

kideen arteko bake hitzarmenak

izan ziren horietatik zenbait;

kanpoko erasorako defentsa tres-

na, beste batzuk. Badute, halere,

ezaugarri bat denek komunean:

muga administratiboak gaindi-

tzeko elkartasun keinuak izan zi-

ren, herrikidetasunaren adibide.

Bi Nafarroak zatitu zituztene-

an, mendietan abereak aske baz-

katzeari buruzko liskarrak larria-

gotu egin ziren: esaterako, Aez-

koako eta Garaziko herritarren

artean. Behin mugarri guztiak ja-

rrita zirela sinatu zuten hitzar-

mena, 1556an. Ordutik hona os-

pakizun artean egiten da fazeria-

ren berritzea. Egun horretan,

mahai beraren inguruan aritzen

gara kantuan; ahazteraino Espai-

niako eta Frantziako estatuen ar-

teko 212. mugarrian garela, guz-

tientzat Iropil baita leku hori. 

Abereak eta artzainak, ondo-

rioz; baina ez dira soilik bortuan

elkartu izan. Bizirik diren artzain

aetzek, luzaidarrek, auriztarrek

eta erroibartarrek egin zituzten,

adibidez, Pirinioetako bi isurial-

deen arteko azken larre aldake-

tak. Nafarroa garaitik baxura, ne-

guan; eta baxutik garaira, udan.

Eta ez dira gutxi, halaber, iparral-

dera bestelako lanetara joanda-

koak. XIX. mendearen amaieran

eta XX. mendearen hasieran,

udazkenean zein udaberrian,

Mauleko espartin lantegietara jo-

aten ziren enarak izanen dituzue

gogoan, edo agian ezagutzen du-

zue Lizuniagako lepoa, Lizarieta-

ko lepoa, Sarako bidea, Izpegiko

lepoa, Aldude edota Iturzaetako

lepoa egunero igarotzen duenik.

Zuenik.

Zazpiak bat garela esan ohi

dugu maiz, eta, hitzak imajinario

kolektiborako beharrezkoak izan

arren, ezin gara errealitatetik al-

dendu. Segur aski bide luzeagoa

egiten ariko da orain buruan du-

zun hori, aipaturiko muga artifi-

zial horiek fisikoak ere bilakatu

dituztelako Frantziak eta Espai-

niak. Herrialde arrotzak, hitzar-

men arrotzak. Terrorismoaren

aurkako borrokaren aitzakiape-

an, euskal herritarren arteko ha-

rreman kulturalak, sozialak eta

ekonomikoak baldintzatu dituz-

te. Beste behin. Ipar eta Hego. Ba-

naketa agerikoagoa da orain. He-

rrialde zatikatu batean ez dugula

bizi nahi errepikatu beharko

dugu, «herriaren, mendiaren eta

gerokoen onerako».

Mahai beraren
inguruan aritzen
gara kantuan;
ahazteraino

Espainiako eta
Frantziako estatuen

arteko 212.
mugarrian garela.

Guztientzat Iropil da
leku hori

Irudiab Iruñea

Bigarren dosia hartu dute El Vergelen
Nafarroako zahar etxeetako egoiliarrak eta langileak hasi dira COVID-19aren aurkako txertoaren bigarren do-

sia hartzen. Iruñeko El Vergel etxekoak izan dira lehendabizikoak –irudian, zahar etxeko emakume bat, txertoa

hartzen–, abenduaren 27an ere han jarri zituztelako aurreneko dosiak. Osasunbideko langileek asteazkenean

jarri zituzten lehen dosiaren azken txertoak; otsailaren 12rako, berriz, zahar etxeetako egoiliarrei eta langileei

bigarrena jartzeko prozesua amaituko dute, Osasun Departamentuak nabarmendu duenez. NAFARROAKO GOBERNUA

Herritarrak etxean artatzeko zerbitzu
publiko baten alde egin dute langileek

IRUÑEA bIruñeko Udalak herritarrak etxean artatzeko duen zerbitzu-
ko langileek nabarmendu dute zerbitzu horrek publikoa izaten jarrai-

tu behar duela, udaletxeko agintariek mahai gainean jarri eta gero zer-

bitzu hori kudeatzeko enpresa bat sortzeko aukera. Iruñeko Udalak

1997tik du bere esku zerbitzu horren ardura, baina urte luzez bi enpre-

sa aritu dira lan hori egiten: bat publikoa eta bertzea pribatua. 2017an,

Iruñeko Udalak erabaki zuen zerbitzua zuzenean kudeatzea berriz

ere, eta bere gain hartu zuen lantalde osoa. Langileek berretsi dute zer-

bitzuak «publikoa eta bidezkoa» izan behar duela.

AHT Gelditu plataformak salatu du 62
milioi euro jasoko dituela azpiegiturak

IRUÑEA bAHT Gelditu plataformak salatu du Nafarroak 62 milioi euro
jasoko dituela abiadura handiko trenaren obrentzat, Espainiako au-

rrekontu nagusietan jasotakoaren arabera. Zehazki, aurrekontuetan

87 milioi euroko saila dago herrialdearentzat, eta hortik 62 izanen dira

AHTarentzat: «%71 baino gehiago, alegia», AHT Gelditu plataformak

salatu duenez. Plataformako kideek nabarmendu dute EH Bilduk eta

Ahal Dugu-k aurrekontu horiek babestu dituztela, baina taldeok ez

dutela «batere autokritikarik» egin. « Ez diete inolako azalpenik

eman boto emaileei», gaineratu dute plataformako kideek. AHTa

«marra gorri bat» dela erantsi du azpiegitura horren aurkako taldeak.

«Ez dugu lortzen ondoko
belaunaldiei transmititzea
haien arazoa izanen dela, 
haiek ez dituztela izanen 
egun ditugun pentsioak»

Patxi Urrutia
Sasoia pentsiodunen elkarteko kidea

Nafarroako Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta NAFARROAKO HITZA-k mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Iratxeko 

Monasterioa 45, 13. 31011 Iruñea. Eskutitzak Internetez bidaltzeko:nafarroa@hitza.eus

%



MUSIKA

ATARRABIAHay Poco Rock 

And Roll jaialdia: Bribriblibli, Los

Platero eta Triscando en la Hierba.

bBihar, 18:30ean,

eta etzi, 12:00etan, 

Totem aretoan.

ATARRABIAKorrontzi 

& Xabier Amuriza: Koplariak.

b Igandean, 19:30ean, 

kultur etxean.

BAZTANBaztan Kantuz.

b Igandean, 12:00etan, 

Arizkungo plazan.

ELORTZIBARLos Cazahuates

mariatxia.

bBihar, 18:00etan, 

Noaingo kultur etxean.

IRUÑEAKimberley Tell.

bGaur, 19:30ean hasita, 

Zentral aretoan.

IRUÑEARoyal Film Concert 

Orchestra.

bBihar, 19:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

ANTZERKIA

ANTSOAINLa Baldufa: Safari.

b Igandean, 18:00etan, 

antzokian.

ARANGURENProducciones 

Maestras konpainia: Mentiras 

cotidianas.

b Igandean, 19:00etan, 

Mutiloako kultur etxean.

ATARRABIALurrak Antzerkia: 

Urbasa.

bGaur eta bihar, 19:30ean, 

kultur etxean.

BERAEsnatu naiz.
bBihar, 19:00etan hasita, 

kultur etxean.

CINTRUENIGOAroa Berrozpe:

Mejor será reírnos.

b Igandean, 19:00etan, 

Avenida aretoan.

DONEZTEBEHaizea Loira 

ipuin kontalaria.

bAstelehenean, 11:00etan,

liburutegian.

IRUÑEA Ignatius Farray: 

La comedia salvó mi vida.

bGaur, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEALos Pirometidos: 

Solo creo en el fuego.

bGaur, bihar eta igandean,

19:00etan hasita, 

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEAEl marido ideal.
bBihar eta etzi, 19:00etan, 

Gaiarre antzokian.

UHARTELaPiel Producciones:

Ura.

bBihar, 17:00etan eta 18:30ean,

kultur etxean.

ZANGOZAProducciones 

Maestras konpainia: 

Mentiras cotidianas.

bBihar, 19:00etan, 

Carmengo auditoriumean.

ZINEMA

ALTSASU Ipuin-herriko berriak.

bEtzi, 17:00etan, kultur etxean.

ALTSASULa bonne epouse
bOstegunean, 19:00etan, Iortian. 

IRUÑEADe aquí a la eternidad.

bGaur, 19:30ean, filmotekan.

IRUÑEAL’Atalante.

bAsteazkenean, 19:30ean, 

Nafarroako Filmotekan.

ZANGOZASahrawi Lives Matter.
bOstegunean, 19:00etan,

Carmengo auditoriumean.

ZIZUR NAGUSIABi urte, lau 
hilabete eta egun bat.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean

DANTZA

ALTSASUPanicmap: 

Pequeño Big Blue.

b Igandean, 12:00etan,

Iortia kultur etxean.

ERAKUSKETAK

IRUÑEAVik Muniz.

bMartxoaren 21a bitarte, 

NUko museoan

BERTZELAKOAK

METAUTENBide Berdeko azoka.

b Igandean, Boilurren museoan.

OLATZAGUTIATony Bright: 

Volver a creer, magia ikuskizuna.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

Gure proposamena b Atarrabia

Korrontzi eta Xabier Amurizaren koplak, igandean
Korrontzi eta Xabier Amuriza Atarrabiako kultur etxeko oholtzan izanen dira, igandean, 19:30ean, Koplariak (Elkar, 2020) diskoa aurkezten. Korrontzi-

ren hamargarren lana da, eta Amurizaren koplekin osatu du taldeak. Abenduan egin zituzten lehendabiziko aurkezpenak. Amurizaren hitzetan, «ge-

nero tradizionalak modernoa izateko, ideia batzuk aldatzea besterik ez du behar». Erromerietako klasikoa izan den kopla generoari beharrezko alda-

keta horiek egin dizkio, eta molde egokitu horretan ondu ditu Korrontzik disko berrian. Hiru urtez aritu dira elkarrekin lanean. MARISOL RAMIREZ / FOKU
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

2017ko ekainean zabaldu zituen
ateak Harrotu LGTBI zentroak,
Iruñeko San Gregorio kalean. Ka-
ttalingorri elkarteak kudeatzen
du zerbitzua, eta, sorreratik, Ha-
rrotu zenbait alditan izan da es-
tualdian jadanik. Berriki hartu du
azken kolpea: udalak, Navarra
Suma eta PSNren botoekin, aben-
duan onartu zituen aurrekon-
tuak, eta nabarmen gutxitu da
zerbitzua kudeatzeko  dirua. Edur
Garcia (Iruñea, 1995) Kattalingo-
rriko eta Batzar Transbollomari-
kako kideak azaldu du kinka la-
rrian dagoela Harrotu. «Ez dugu
aski zerbitzua bermatzeko». 
Zer neurritan murriztu dute Ha-

rroturen aurrekontua, zehazki? 

Aurreko urtekoaren erdia da, ka-
sik. 2020an 111.000 euro inguru
zen; aurten, berriz, 60.000 euro
jasoko ditugu. Izan ere, esku har-
tze sozialeko hitzarmenaren ara-

bera, LGTBI kolektiboari zuzen-
dutako aurrekontua iazkoa baino
handiagoa da orain, 116.000koa,
baina askoz gutxiago da Harrotu
zerbitzua zuzenean kudeatzeko
bideratutakoa; hain justu, hor da-
go aldea, sekulakoa, gainera. Ez
dugu aski izango zerbitzua ber-
matzeko, inola ere.
Iruñeko Udalak eman al du era-

bakiaren gaineko azalpenik?

Udalekoek diote ez dagoela mu-
rrizketarik, kolektiboari guztira
bideratutako dirua aurreko urte-
an baino gehiago delako, printzi-
pioz. Azaldu dute beste ildo estra-
tegiko batzuk garatzeko erabiliko
dutela dirua eta, beraz, horiek ere
aurrekontu horren barrenean
sartu behar direla. Gu ez gaude
batere ados horrekin; beste pro-
tokolo batzuk edo beste ekintza
batzuk jarri nahi badira martxan,
handitu dezatela aurrekontua,
baina ez dezatela aldatu gaur
egun Harrotuk jasotzen duena. 

Ez dugu gehiago eskatzen, dugu-
nari eustea baizik. 
Zer uste duzue dagoela eraba-

kiaren atzean?

Agerian gelditu da udalak ez due-
la borondate politikorik. Zerbi-
tzuaren ikusgaitasuna murriztu
nahi dute; hiltzen utzi. Ez dute

zerbitzua kentzen, baina aurre-
kontua hainbeste murriztuta ezi-
nezkoa da aurrera egitea. Ozto-
poak jarri, eta, funtzionatzerik
izango ez dugunez, gero aitzakia
izango dute Harrotu ixteko, hain
zuzen. 

Aurrekontuaren murrizketa izan

da hartu duzuen azken kolpea,

baina ez da zerbitzua estualdian

dagoen lehenengo aldia, ezta?

2020a zaila izan da. Harrotu ixte-
ko mehatxua oso handia izan zen
urtarrilean. Hartan, udalak bi-
koiztasunaren kontuarekin argu-

diatu zuen zerbitzua ez
zela premiazkoa, ziote-
nez, gobernuak kudeatu
beharrekoa delako alor
hori. Ez zuen zentzurik.
Zergatik ez da posible go-
bernuak egiten duenaz
gain guk gure zerbitzua
ematea? Azkenean, ez
zen gertatu itxierarik,
baina kolektiboaren al-

darrikapenekin lortu genuen
hura eragoztea. Egin genuen au-
rrera; orain, ikusiko dugu nola.
Baduzue egoera aldatuko den

itxaropenik?

Ez. Adibidez, PSNk esan digu iza-
teko esperantza, baina haien era-

bakiak agerian utzi zuen egiazki
ez zaiela inporta zer gertatuko
den gurekin. Aski zuten bozkake-
tan gure aldeko jarrera erakuste-
arekin, eta abstenitu egin ziren.
Pentsatuko balute gure zerbitzua
premiazkoa dela, bestela jokatu-
ko zuten. Bestalde, deus gutxi
esan dezakegu Navarra Sumaz: ez
daude gu aditzeko prest ere.
Zer neurritan eginen zaio kalte

zerbitzuari?

Programazio eta jardueretan na-
barmen sumatuko da kaltea, eta,
gainera, langile bakarra izan
ahalko da. Gaur egun, hiru gara,
jardunaldi osoarekin, eta, bestal-
de, abokatu bat ere aritzen da gu-
rekin, astean hamar orduz.
Orain, ezinezkoa izango da. Az-
ken finean, zerbitzuaren kalitate-
an nabarituko da gehien.
Arriskuan dago zerbitzuaren

iraupena bera?

Bai, eta uste dugu horixe nahi
duela udalak; hori da Navarra Su-
maren isilpeko estrategia. 
Zertan oinarritzen da Harrotu-

ren jarduera? 

Besteak beste, sexu eta genero
aniztasunaren esparruko ahol-
kularitza eskaintzen dugu, lagun-
tza juridikoa, eta ahalduntze zer-
bitzua. Gainera, LGTBIfobia era-
soak jasan dituztenei laguntza
ematen diegu. Izan ere, pertsona
askok erreferente gisa gaituzte
diskriminazioak salatzeko or-
duan, eta, horrez gain, datuak
jaso eta txostenak egiten ditugu
batik bat administrazioei bidal-
tzeko. Gero, ordea, ez dute kasu
handirik egiten: Navarra Sumak
dio aurreko urtean ez dela izan sa-
laketarik, eta hori ez da egia. 
Zenbat salaketaren berri izan

duzue zuek?

Ia hilabetero izan da salaketaren
bat; gure bilketaren arabera, ha-
mar izan dira 2020an, baina kon-
tuan hartu behar da zerbitzua
itxia izan dela hainbat astez, pan-
demiarengatik, eta, beraz, ziur
izan direla gehiago. Gainera, jaki-
na, horiek salatu direnak baizik ez
dira; gehiago gertatu dira. Area-
go, badakigu itxialdi garaian han-
dia izan dela bortizkeria. 
Zergatik da premiazkoa Harro-

turen zerbitzua Iruñean?

Dibertsitatea hiriko txoko eta es-
parru guztietara zabaltzeko balio
du zerbitzuak, eta babesa ematen
diegu kolektiboko kideei. Hona
datorrenari harrera hurbila egi-
ten diogu, inolako juiziorik gabea,
eta kalitatezkoa. Erabiltzaileek ja-
danik modu askotara adierazi di-
gute zerbitzuak bere horretan se-
gitzea nahi dutela, asko eskertzen
dutela hemen izatea, eta, urtee-
tan, gauza bat ikusi dugu argi:
Harrotuk bizitzak salbatu ditu.

«Zerbitzuaren ikusgaitasuna
mugatu nahi dute; hiltzen utzi»

Edur Garcia b Kattalingorriko eta Batzar Transbollomarikako kidea

Iruñeko Udalak abenduan onartutako aurrekontuen arabera, ia erdira murriztu da Harrotu LGTBI
zentroak jasoko duena. Zerbitzuaren iraupena kinka larrian dela salatu dute arduradunek.

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

NAFARROAKO  HITZA
OSTIRALA, 2021eko urtarrilaren 22a

Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea. 

Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010

www.nafarroa.hitza.eus bnafarroa@hitza.eus

«Aurrekontua iazkoaren erdia
da. 2020an 111.000 euro inguru
zen; aurten, berriz,  60.000
jasoko ditu Harrotuk»

«Erabiltzaileek asko eskertzen
dute zerbitzua hemen izatea,
eta gauza bat argi dugu:
Harrotuk bizitzak salbatu  ditu»


