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Eskubide
bat dela
aldarrikatzen
Mendigorrian D eredua izanen da datorren ikasturtetik aurrera b Euskalgintzako eragileek, gurasoen
ahalegina nabarmendu, eta «bidea errazteko» eskatu diote gobernuari, eskubideak bermatzeko 2-3
b
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Lekunberriko haur eskolako
euskararen aldeko murala, joan
den asteburuan. IÑIGO URIZ / FOKU

Mendigorria izanen da eskolan D eredua ezarriko duen
hamalaugarren herria, eremu euskaldunetik kanpo.
Herriko gurasoen ahaleginari esker lortu dute, euskaraz
ikasteko aukera ez baita Nafarroa osoan bermatua, oraindik
ere, ustez legeak horretarako bidea ematen duen arren.

Beti bultzaka,
atea zabal dadin
Edurne Elizondo Iruñea

ortu dute: Mendigorriko haurrek
euskaraz ikasi ahal
izanen dute herriko ikastetxe publikoan, datorren
ikasturtetik aurrera. 2015ean aldatu zuten Nafarroako Euskara-

L

ren Legea azkenekoz, eta, geroztik, eremu misto eta ez-euskaldunean publikoan D eredua ezarriko den hamalaugarren herria
izango da Mendigorria. Gurasoen
ahaleginak lortu du euskarari bidea egitea, ustez legeak horretarako aukera jaso arren, eskubide
hori dutela aldarrikatu behar izan
dutelako, behin eta berriz: atea ez

zegoen itxita, baina gogor egin behar izan dute bultza zabal dadin.
Eremu euskaldunetik kanpoko
egoeraren adierazgarri da Mendigorriko gurasoek hilaren 6an
Iruñean egindako agerraldian
gertatu zena: herritarrak «hagitz
kontent» agertu ziren D eredua
ezartzea lortu dutelako, baina Behatokiko zuzendari Agurne Gau-

bekak, berriz, kezka bat jarri zuen
erdigunean: «Eskola mapa aldatzea falta da». Horri buruz galdetuta, Gaubekak garbi erran du ez
zirela «fidatzen». Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza Departamentuak eskola mapa berria argitaratu du, azkenean, eta jendaurrean erakutsi eta gero onartuko dute behin betiko.
«Tamalez, oinarrizko arazoa ez
da aldatu», erantsi du Gaubekak.
«Gaztelaniaz ikasteko aukera
ikastetxe guztietan dago bermatua; euskaraz ikasteko, berriz,
erreferentziazko zentroak ezarri
dituzte». Hau da, herri guztiei ez
diete, berez, eskubidea onartzen;
eskola mapan agertu behar dute
horretarako. Prozesua ez da erraza, herri bateko zein bertzeko esperientziek erakutsi dutenez.
«Gurasoek egin behar dute beti
ahalegin berezi bat, nork bere herrian euskaraz ikastea kapritxo
bat balitz bezala. Seinalatu egiten
dituzte, nolabait», dio Behatokiko zuzendariak.
Sortzen-eko Nafarroako koordinatzaile Marta Diez Napalek ere
garbi du Hezkuntza Departamentuak ez duela erraztasunik
ematen. «Villatuertan eta Oteitzan D eredua ezartzeko gogoz

direla badakigu, baina, segur
aski, izanen dira gehiago. Arazoa
da ez zaiela bidea batere errazten.
Iruñerrian hamasei haur eskoletatik bakarrak eskaintzen badu
murgiltze eredua, zer ez da gertatuko eremu diskriminatuan?».
Gurasoen ondoan egon nahi
dute Sortzen-eko kideek, eta euskaraz ikasteko eskubidea gauzatzeko bidean haiekin batera bultza egin. Herrien egunerokoan
ere eragin nahi dute, eta ludotekak jarri dituzte martxan, adibidez, Sesman, Lodosan, Allon eta
Castejonen. «Erriberrin, Caparroson, Azkoienen eta Garinoianen ere zabaltzeko zain dira.
Eskolatik kanpo, euskaraz aritzeko espazioak eman nahi dizkiegu haurrei», kontatu du Diez
Napalek.
Eremu euskaldunetik kanpo
D eredua ezartzea lortu duten gurasoek, berriz, beren esperientziak jarri nahi dituzte urrats bera
egin nahi dutenen esku. 2015etik,
hamalau izan dira, eta guztietan
nabarmendu dute ahalegina handia izan arren merezi izan duela.
Ondokoak dira Mendigorriko,
Castejongo, Erriberriko, Lodosako eta Caparrosoko herritar batzuen kontakizunak:
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HUGO BUSTAMANTE
Erriberriko gurasoa

«Euskara inposatzen
ari garela entzun behar
izan dugu»

JOSU GOÑI
Mendigorriko gurasoa

«Ez da samurra
gobernuaren aurka
egitea, baina merezi du»
Josu Goñiren alaba izanen da
2021-2022ko ikasturtean Mendigorriko D ereduan hasiko diren
haurretako bat. «Zoritxarrez,
gogor borrokatu behar izan dugu
hori lortzeko. Ez da bide erraza
izan; ez da samurra [Nafarroako]
gobernuaren aurka egitea, baina
garbi dugu merezi duela. D eredua nahi dugu, gure herrian»,
erran du Goñik.
D eredua herrian ezartzeak
Mendigorriari ere mesede eginen
diola argi du Goñik: «Gurea landa
eskola bat da. Euskaraz ikasi nahi
dutenek Garesera joan behar badute, eskola ere gal dezakegu».
Goñik oroitu du aurreko urtean
gurasoen %53k egin zutela D ereduaren alde seme-alabentzat. Sei
haur baziren euskaraz ikasten

hasteko zain, baina Hezkuntza
Departamentuak ez zien aukera
eman. Ikasturte berrian izanen
dute.
Oraindik euskaraz ikasteko aukera ez duten herritarrak «lan
egitera» deitu ditu Goñik. Halere,
garbi du Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Departamentuak
«bidea erraztu» beharko lukeela.
«Ez ditzatela beste herrietako
gurasoek guk izandako oztopoak
aurkitu; izan dadila errazagoa
besteentzat».

RAUL MALO
Castejongo gurasoa

«Pandemiak betean
harrapatu arren,
hagitz kontent gaude»
Castejonen 2019-2020ko ikasturtetik badute D eredua herriko eskola publikoan. Raul Maloren
seme zaharrenak sei urte ditu, eta
A ereduan dago. Lau urteko gazteena, berriz, D ereduan. «Lehen

promoziokoa da; lehen urtean 11
umerekin hasi ginen», azaldu du.
Martxan jarri aurreko lana
oroitu du Malok: «Hitzaldiak
egin genituen, guraso batzuekin
eta bertzeekin hitz egin genuen;
Sortzen-eko eta Euskarabideko
kideen laguntza ere izan genuen».
Castejongo ikastetxean PAI
programa dute: ingelesez ikasteko programa, alegia. «2019an, eskolako arduradunek erran ziguten D ereduak ere PAIrekin behar
zuela derrigorrez», kontatu du
Castejongo gurasoak. Handik sei
hilabetera, ordea, eskolak berak
eskatu zion Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuari
PAItik ateratzea.
2020ko otsailean ezezkoa jaso
zuten Castejongo eskolan. Orain,
bigarrenez egin dute eskaera.
«Nafarroako Gobernuak baiezkoa emanen duela espero dut; eskolako kideak ere ohartu dira
PAIk ez duela funtzionatzen».
Malok onartu du Castejonen gisako herri batean «euskararen
inguruko mitoen aurka» lan egin
behar dela, baina ontzat eman du
D ereduan egindako bidea. «Pandemiak betean harrapatu arren,
hagitz kontent gaude».

Erriberrin ere euskararen inguruko «aurreiritziei eta gezurrei»
egin behar izan diete aurre, Hugo
Bustamantek nabarmendu duenez. «Euskara inposatzen ari garela entzun behar izan dugu; gure
eskubidea da Tafallara joan behar
ez izatea euskaraz ikasteko; euskaraz ikasi nahi ez duenak badu
aukera, libre da».
2017-2018ko ikasturtean ezarri
zuten D eredua herri horretan.
Zortzi umerekin jarri zen eredua
martxan. «Nire semerik gazteena iaz hasi zen. Adin ezberdinetakoak batera aritzen dira, baina
hori biziki aberasgarria da haurrentzat».
Bustamante kolonbiarra da, eta
beti izan du garbi haurrek herrialdeko hizkuntzan ikasi eta hizkuntzari lotutako kultura jaso behar zutela. «Hasieratik egokitu
zaigu lan egitea; informazioa
zabaltzeko eta gurasoekin hitz
egiteko ahalegina egin behar izan
dugu beti. Finean, lehen eskuko
lekukotzak eskertzen ditu jendeak». Ereduak denbora behar
duela erantsi du, sendotzeko eta
denek ohikotzat hartzeko. Ez du
zalantzarik: «Hagitz kontent
gaude».

ALICIA ARAMENDIA MARZO
Lodosako gurasoa

«Gero eta gauza gehiago
egiten dira euskaraz,
baina ez da erraza»
Aspaldiko arantza bat atera ahal
izan zuen Alicia Aramendia Marzok, Lodosan D eredua ezarri zutenean: «Gure amak beti erraten
zuen pena handia zuela euskaraz
ez genekielako; orain dugu haren
ametsa betetzeko aukera».
Lodosan 2016-2017ko ikasturtetik dago euskaraz ikasteko aukera ikastetxe publikoan. Aramendia Marzoren semea da euskaraz ikasten ari diren ikasleetako
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bat. Ama ere ari da, bertze hainbat
gurasorekin batera, AEKn. Tristuraz onartu du semeak ez diola
euskaraz egiten. «Hizkuntza eskolarekin lotzen du. Gero eta gauza gehiago egiten dira herrian
euskaraz, baina ez da erraza».
Zortzi umerekin jarri zuten
Lodosan D eredua martxan.
«Egun, 36 ari dira. Hagitz kontent gaude. Badakigu bide luzea
dugula, eta lanean jarraitu behar
dugula, baina egindako hautuaz
seguru gaude».

NAIARA ERDOZAIN
Caparrosoko gurasoa

«D eredua ez da oztopo,
inondik inora, haurrek
ingelesa ikasteko»
Naiara Erdozainen etxean beti
izan dute garbi D ereduaren
alde eginen zutela apustu: «Nire
senarra bilbotarra da, eta beti
erran dit nahi zuela semeak euskaraz ikastea. Nik ere bai; gure
hizkuntza da».
2016an ezarri zuten D eredua
Caparrosoko eskolan. Ordura
arte, herrian euskaraz ikasi nahi
zutenek Tafallara jo behar zuten.
«Arazo bat zen hori, biok lanean
egonda zaila izanen litzatekeelako haurra herri batetik bertzera
mugitzen aritzea. Herrian ikasteko aukera izan genuenean, ez genuen zalantzarik egin», kontatu
du Erdozainek.
Garbi utzi du Caparrosoko giroa ez dela eremu euskalduneko
edozein herritan egon daitekeena. «Gutxiengo bat gara euskararen alde egin dugunak, eta bertzeentzat herriko arraroak gara».
Hasieran «lau katu» zirela onartu du Erdozainek, baina D eredua
bere bidea egiten ari dela ikusita,
erantsi du herritarrak hasi direla
euskarazko ereduarekin «ohitzen». Auzi bat garbi utzi nahi
izan die herriko gurasoei: «D eredua ez da oztopo, inondik inora,
haurrek ingelesa ikasteko».
Arazo nagusia da eskolatik at
euskaraz aritzeko espazioak lortzea. Horixe nabarmendu du Caparrosoko amak. Helburu horrekin sortu zuten haurrekin emozioak lantzeko espazio bat, eta
xede bera du Sortzen-en laguntzarekin martxan jarri nahi duten
ludotekak ere. «Pandemiaren
erruz atzeratu behar izan dugu;
herriko haur guztientzat zabaldu
nahi dugu».
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Zurbano eta Astrain aldi berean kirolari eta emakume izatearen argi-ilunez mintzatu
dira. Ibilbidean egindako urratsak azaldu dituzte, baita «arrakalak» salatu ere.

Gozabide izan nahi dute kirola
Uxue Rey Gorraiz Iruñea

i kirolari, bi emakume, bi ahots,
baina desio bera:
emakumezkoen
kirola ikusaraztea,
itzalpetatik ateratzeko. Nork bere
bizipenetatik baina iritzi askotan
bat eginez mintzatu ziren atzo
zortzi Uxue Astrain Arizala futbolaria (Etxauri, 2000) eta Irati Zurbano Zuazu arku tiratzailea (Elia,
1997), Euskaldunon Biltoki elkarteak antolatutako Emakumea
eta kirola solasaldian, Iruñeko
Txantrea auzoan. Urteetan, bi
kirolariak lehia bizian aritu dira
futbolean eta arku jaurtiketan.
Bidean, sentitu dituzte presio eta
buruhausteak, baina, orain, gozatzea dute helburu nagusi.
Zazpi urterekin hasi zen Astrain Arizala futbolean, eskolako
taldean. Adinean gora egin ahala,
gora egin zuen haren jokoaren
mailak ere, eta Nafarroako zenbait taldetan jokatu du azken urteetan; Ardoin jokatu ditu denboraldi gehien. Ondotik, Osasunaren lehendabiziko taldean egin

B

Uxue Astrain Arizala
futbolaria eta Irati
Zurbano Zuazu arku
tiratzailea, hilaren 11n,
Iruñeko Txantrea
auzoko Euskaldunon
Biltoki elkartean.
IÑIGO URIZ / FOKU

ditu bi urte, eta Berriozarren aritzen da gaur egun. Atzelaria da.
Zurbano Zuazu, berriz, gehiegi
pentsatu gabe hasi zen arku jaurtiketan, 10 bat urterekin. Umoretsu, kirolean emandako aurreneko pausoak ekarri zituen gogora:
«Txapelketa batean izandako
puntuaziorik baxueneko erreko-

‘‘
Kirolean, burua ongi ez
baduzu, deus gutxirako
balio du gorputzarekin
egiten duzunak;
alferrik da»
Uxue Astrain
Futbolaria

rrik baldin badago, ziur nirea
dela». Ordea, berehalakoan etorri ziren lorpenak eta garaipenak,
eta, urte luzez, goi mailako txapelketatan lehiatu da Zurbano
Zuazo; gehienetan, olinpiar arkuko modalitatean. Hain zuzen ere,
Espainiako txapelketa irabazi
zuen 2020an diziplina horretan.
Iaz, lehia behin-behinean alboratzea erabaki zuen Eliakoak, eta
arbitroa da gaur egun.
Hizlariek solasaldian egindako
adierazpenek etengabe utzi zituzten agerian futbolaren eta arku
jaurtiketaren arteko desberdintasunak. Kirolak eskatzen dituen
trebezia motetan, ikusgaitasunean, kirolari kopuruan, guztietan
sumatu daitezke aldeak. Hala ere,
batean zein bestean, ezinbestekoa da burua zaintzea; ondorio
horretara ailegatu ziren Astrain
Arizala eta Zurbano Zuazu. «Kirolean, burua ongi ez baduzu,
deus gutxirako balio du gorputzarekin egin dezakezunak; alferrik da», nabarmendu zuen futbolariak. Azaldu zuenez, horrek
ez du esan nahi gainerakoak inportantziarik ez duenik, baina,

edonola ere, psikologia da guztiaren gainetik. Gainera, aldebikoa
da onura; biek aitortu dute «terapiatzat» dutela kirola bera.
Bestalde, bi kirolariek aski ongi
dakite zer den presiopean lehiatzea eta entrenatzea. Dena dela,
atzean utzi dituzte garai horiek,
eta, esandakoen arabera, goza-

‘‘
Korean, arku jaurtiketa
kirol nazionala da.
Estatu Batuetan ere
bada profesionalik.
Hemen, ezin»
Irati Zurbano
Arku tiratzailea

tzea dute orain desio. Denborarekin ikasi dute horrek behar duela
izan bidea. Zurbano Zuazu, adibidez, «gainditua» sentitu zen iaz,
eta horregatik utzi du atzean kirola, «oraingoz». Kasu berezia da
harena, aita baitu entrenatzaile.
«Zorionekoa naiz. Maiz, aita izan
da lehiatzera bultzatu nauena,
baina kirola uztean ere guztiz
babestu ninduen».

Kirola ogibide izatea, zail
«Emakume batzuk bizi daitezke
futbolak ematen dizkien diru sarrerekin, baina jendeak uste baino gutxiago dira», adierazi zuen
Astrain Arizalak Txantrean, diru
kontuez hitz egiten hasi bezain
pronto. Kontatu zuenez, Espainiako Iberdrola Ligan jokatuta
ere, futbolari askok «nekez» irabaz dezakete bizitzeko adina, eta
ezinbesteko zaie kirolaz besteko
lanak izatea. Esan zuenez, hori
«pentsaezina» litzateke gizonezkoentzako, eta, are, haren iritziz, gizonezkoek futbolean irabazten dutena apaltzeak izan
behar luke lehen urratsa, «ikaragarri irabazten baitute».
Iritzi berekoa da Zurbano Zuazu, baina, bere kirolaren kasuan,
bestelakoa da egoera. «Arku
jaurtiketan, hemen inguruan ez
dago kirolari profesionalik».
Kontatu duenez, urrun jo beharko litzateke beste eredu batzuen
bila. «Korean, kirol nazionala da
arku jaurtiketa. Estatu
Batuetan ere izanen
da profesionalik.
Hemen, ezin».
Aho batez,
biek eskatu zituzten baldintza
hobeak emakumezkoen kirolerako, orokorrean. Futbolar i a r e n
esanetan, horrek lagunduko
luke emakumezko erreferenteak izateko; «Horien falta sumatu
dut beti».
Biak kritiko dira egoerarekin,
baina baita baikor ere, Zurbano
Zuazuren azken esaldiak agerian utzi zuenez: «Asko
dago aldatzeko, baina
ari gara; gu geu; emakumeak».

Haur literatura
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Ana Ibañezek eta Dani Martirenak
elkarrekin ondutako laugarren liburua
plazaratu dute: ‘Amonarenean kea’.
Errezeta bati lotutako irudiak dira
oroitzapenen inguruko testuaren oinarri.

Sukaldeko
sekretuak
Edurne Elizondo Iruñea

oroitzapenei eta memoria ahozaho transmititzeko beharrari egiten die so. Horregatik, amonak
bere lau bilobentzat prestatzen
duen hostopila aitonaren heriotzaz hitz egiteko aitzakia bilakatzen da, haurrek emakumea bisitatzen duten igande horietako
batean.

monarenean tximiniari darion
kea izaten da,
igande oro, bilobentzat kremazko eta marrubizko hostopil bat
laberatu duen seinale. Errezeta
hori da Ana Ibañez ilustratzaileak
eta Dani Martirena idazleak elka- Txiki, baina ez ergel
rrekin ondutako Amonarenean Aitonaren heriotzak indarkeriakea (Liburu Iletsuak, 2020) libu- ren hotsa jartzen du Martirenaren Ana Ibañez eta Dani Martirena egileak, Iruñeko Katakraken, urtarrilaren 26an, liburuaren aurkezpenean. IÑIGO URIZ / FOKU
ruaren abiapuntu. Batera eginda- testuaren erdigunean, 1936ko geko laugarren lana da, baina aurre- rran hil zutela kontatzen baitie eman dute argitara: Burgosen
koekin alderatuta, badauka ez- amonak bilobei, azkenean. Hau- (Espainia) maisu ari zen Antoni
berdintasunik: lehendabizikoz, rren eta helduen arteko komuni- Benaiges kataluniarraren istoIbañezek egindako ilustrazioei so kazioaz gogoeta egin nahi izan rioa; ikasleak lehenengo aldiz
idatzi du Martirenak testua; alde- dute egileek, eta garbi utzi dute itsasoa ikustera eraman nahi izan
rantzizkoa izan da prozesua au- haurrekin «edozeri buruz» hitz zituen. Amonarenean kea liburrekoetan: Martirenaren hitzak egiten ahal dela. Bai eta gerran hil ruko aitona bezala, 1936ko
hartu, eta irudi bilakatu izan ditu zuten aitonari buruz ere. «Maria- gerran hil zuten: 1936ko uztailasun Landak dio haurrak txikiak ren 25ean fusilatu zuten.
Ibañezek.
Ibañezen ilustrazioak ez ziren, direla, baina ez ergelak»,
berez, liburu bilakatzeko sortu. oroitu du Martiarenak: Autoekoizpenaren alde
«Galtzagorrirekin gastronomiaz eta ados da. «Kontua da egin dute egileek elkarrekin
eta ilustrazioaz egindako ikastaro nola eta noiz hitz egin jo- ondutako azkeneko lana
baterako egin nituen. Errezeta bat rratu nahi dugun horre- argitaratzeko
INGENIARITZA
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oinarri hartuta, plater bat presta- taz».
MARTXOAK 11
Ibañez eta Martirena «hagitz
Egileek nabarmendu dute libutu, eta, aldi berean, marraztu egin
MARTXOAK 13
behar genuen», azaldu du Ibañe- rua ez dela gerrari buruzkoa; kontent» dira beren lanaren
ORONA IDEO MARTXOAK 10
BILBO MARTXOAK 10
zek. Kontua zen, zehazki, txikita- berretsi dute oroitzapenak eta emaitzarekin. Bien arteko elkaGOIERRI MARTXOAK 13
memoria dituela rrizketak osatu du, urratsez
ko oroitzapen bat errezeta bateardatz. Kremazko eta urrats, liburua. Hala ere, idazleak
kin lotzea, eta IbañeEKINTZAILETZA
BIDASOA OTSAILAK 27
FITXA
marrubizko hostopi- nabarmendu du testua ilustraziozek amonaren etxean
OÑATI OTSAILAK 27
la egiteko errezetaren ei so eginez idatzi izanak «oreka»
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ENPRESA
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lentzen
ohi
zaio
irudiari,
baina
nak
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memoria
sentsazioak bilakatu
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partekatzen du bilo- kasu honetan ez da hain agerikoa;
zituen marrazki.
MARTXOAK 6
BIDASOA OTSAILAK 20
bekin,
errezeta emaitza orekatuagoa da».
«Etxean amaitu
OÑATI MARTXOAK 6
Beren kabuz pentsatu, prestatu
horren sekretua
zuen ikastaroan hasiuzten baitu haurren eta argitaratu dute liburua bi egitako lana; nik maHEZKUNTZA
ESKORIATZA OTSAILAK 27
esku. Oroitzapen leek. Horrek baditu alde onak eta
rrazkiak ikusi, eta
BILBO OTSAILAK 27
zehatz batek, gaine- txarrak, nabarmendu dutenez,
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GRADUAK
KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA OTSAILAK 27
kontatu du Martire- Izenburua: Amonare- ekartzen ditu: erreze- tzeko izan duten askatasuna.
2018an, Etxepare saria irabazi
tak ekartzen du aitonak. Amonarenean nean kea.
HUMANITATEAK
naren heriotza erdi- zuten Ibañezek eta Martirenak
kea da batek eta ber- Egileak: Ana Ibañez
BILBO OTSAILAK 27
tzeak egindako lana- Elosua eta Dani Marti- gunean jartzea, eta Cosimoren katiuskak ipuinareGASTRONOMIA
istorio hori baliatuz, kin; aurretik, Hankaz gora du
ren emaitza.
rena Indart.
Basque Culinary Center
Izena eman:
DONOSTIA MARTXOAK 27
www.mondragon.edu/ate-irekiak
amak
mundua
(2015)
eta
Jonek
Ibañezek eta MartireTxikitako oroitza- Argitaletxea: Liburu
nak
liburuaren Jone izan nahi du (2017) argitarapenak marraztu ditu Iletsuak.
Zalantzarik baduzu
Tel.: 943 71 21 85
mugak gainditzen tu zituzten. Garbi dute AmonareIbañezek, eta Marti- Urtea: 2020.
dituen bertze bat nean kea ez dela azkena izanen.
renaren testuak ere Orri kopurua. 32.
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Ongi esan
beharko
urreko astean ezusteko erantzun bat jaso
nuen elkarrizketatu
bati «zer moduz?»
galdetzean. Nire hitzak entzun,
eta aurpegia eskuekin igurtzi
zuen berehala, nik entzun nahi
nuenaren, publikoak espero zuenaren edo egiaren artean erabakitzen ariko balitz bezala. Horien
artean deserosoena aukeratu
zuen: «Bada, egia esan gaizki».
O. Eta orain zer? Zer erantzuten
zaio horri? Zergatik?
Modu automatikoan ia abiatzen ditugu solasaldiak zer moduz zaude? galderarekin. Gehienetan erantzuna zein den jakin
nahi ez badugu ere, horrela jokatzen dugu, aurrean dugunaren

A

ongi-a gai «garrantzitsuagoei»
bidea emateko oina bailitzan.
Egun, dena den, ohikoago bilakatu da ongi esan beharko esamoldea. Elkarrizketatuak ere xehetasun gehiago gehitu zizkion
haren erantzunari: «Baina beno,
iruditzen zait azkenaldian denek
dugula antzeko sentimendua».
Harena arrazoitu nahiko zuen,
agian; niri erantzuna erosoagoa
egin, edota biak batera. Eta, egia
esan, ez du arrazoirik falta. Azkenaldian, behin baino gehiagotan
azaldu zait gaia eguneroko elkarrizketetan, eta gobernuak ere aipatu du neurri murriztaileen luzatzea justifikatzean. Otsailaren
amaieran urtebete eginen du Nafarroan lehenengo koronabirus

R
HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Baina, tarteka, gaizki
gaude. Nekatuta.
Triste. Ez da dena
zuri edo beltz; grisak
ere normalizatu
beharko ditugu

Irudia b Iruñea

kasua atzeman zutela. Jardueren
atzeratzeak, eskolen itxiera,
itxialdia. Murrizketak, debekuak,
musukoa. Konfinamendu garaiko baikortasun itxaropentsu faltsua aspaldi utzi genuen atzean,
eta Munduko Osasun Erakundeak izena jarri dio orain sentitzen
dugun honi: neke pandemikoa.
Kutsatuak ez izateko etengabe
aktibatua dugun segurtasun
kode berria da tentsioaren arrazoietako bat. Osasun larrialdiak
eragindako krisi ekonomikoak
eta sozialak areagotu egin dute,
eta ekuazio guztiak antsietatearen eta depresioaren aurrean
zaurgarriago egin gaitu. Sindemiak eragindakoa izateagatik du
abizenez pandemikoa neke honek, baina birusaren antzera zabaldu dela dirudi. Era ikusezinean, isilpean. Europako Batzordeak dio Batasuneko biztanleen
%60 inguruk dutela neke hori.
Nekea arintzeko, osasun agintariek diote ezinbestekoa dela he-

rritarrei argi eta garbi jakinaraztea zergatik hartzen diren neurriak, zer ondorio dituen ez betetzeak, nola eta noiz altxa daitezkeen, eta herritarren bizitzak eta
osasunak duten balioarekin lotzea. Imajinatzen dut horrela egiten saiatzen ariko dela gobernua.
Baina nekea kazetariongana ere
iritsi da, eta, kontraesankorra
den arren, luzeak egiten zaizkit
agintarien agerraldiak. Biharkoa
gaurko nahi dugu, esaldi bakarrean. Baina biharkoa oraindik ez
da, eta ezinegona areagotzen da,
ezinezko bat bilatzen ari baikara.
Erruduntasun sentimendua alboratzen, unea bizitzen, gain-informazioa ekiditen ikasi beharko
dugu; bai eta zer moduz? galdetzean erantzunari garrantzia
ematen ere. Ongi gaudela erakustera behartuta gaudela ematen duelako maiz. Baina, tarteka,
gaizki gaude. Nekatuta. Triste. Ez
da dena zuri edo beltz; grisak ere
normalizatu beharko ditugu.

Nafarroako Parlamentuak salatu egin du
adingabe trans baten kontrako erasoa
IRUÑEA b Nafarroako Parlamentuak adierazpen instituzional bat

onartu du asteon, eta gogor salatu du Iruñerriko adingabe batek sufritutako eraso transfoboa. Parlamentuak aho batez onartu du Navarra
Sumak aurkeztutako adierazpena. Aho batez baino ezin dira onartu
adierazpenak, parlamentuko arautegia aldatu eta gero. Navarra Sumak aurkeztutako adierazpenaz gain, gainerako taldeek bertze bat
aurkeztu zuten, asteleheneko saioan, baina, akordioaren alde, bertze
adierazpen hori bertan behera uztea erabaki zuten, eta Navarra Sumak aurkeztutakoa babestu.

«Helburua da iraganaz ahaztea
eta etorkizunari so egitea;
helburua da kalea
berreskuratzea, anbizio
pertsonalak alde batera utzita»
Begoña Alfaro
Abokatua, Nafarroako Ahal Dugu koordinatzeko hautagaia

Manu Aierdiren auzia Iruñeko Instrukzio
Epaitegi Dekanoaren esku utzi dute
IRUÑEA b Espainiako Auzitegi Gorenak Iruñeko Instrukzio Epaitegi

Pandemiak ez ditu inauteriak gelditu
«Izurriari izurriarekin erantzun diogu», esan dute antolatzaileek. Izan ere, koronabirusaren pandemiaren oztopoak gainditu, eta Iruinkokoaren hirugarren aldia egin zuten igandean, Iruñean. Ezohiko moldean egin behar
izan zuten, osasun krisiak behartuta: ez kalejirarik, ez bazkaririk, ezta publikorik ere; baina kalean iragan zen
inauteri euskalduna, berriz ere. Kokoxuriak Ezkaba mendian eta Aretako (Uharte) industrialdean aritu ziren
dantzan, Izurritearen fanfarrearekin. Kokobeltzak eta bertsolariak, berriz, Iruñeko Alde Zaharrean agertu ziren,
ezustean, urtearen errepaso satirikoa egiteko. Internet bidez ikusteko aukera izan zuten herritarrek. Irudian,
Kokoxuriak –dantzariak– eta Kokobeltzak, Iruinkokoaren hirugarren aldi berezirako prestatutako ikuskizuneko
azkeneko borrokan. RAUL BOGAJO / FOKU

Dekanoaren esku utzi du Manu Aierdi Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomikoko kontseilari ohiaren auzia. Auzitegi Gorenak asteon
erabaki du ez dagokiola Davalor auzia ikertzea, Aierdik foruduna izateari utzi diolako, dimisioa eman eta Nafarroako Gobernutik at gelditu
eta gero. Ondorioz, Iruñeko Instrukzio Epaitegi Dekanoak jaso du auzia, eta erabaki beharko du, zehazki, zein instrukzio epaitegiren esku
utzi. UPNk eginiko salaketa baten ondorioz, prebarikazioa eta diru
publikoa xahutu izana leporatzen zaio Manu Aierdiri, Sodenako arduradun nagusi gisa Davalor enpresari emandako maileguengatik.

%

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
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Gure proposamenab Iruñea

AGOITZ Zuzendu Gabe:

Joli Pascualena, Leire Celestino
eta Paula Azkona.
b Igandean, 19:00etan,
kultur etxean.
ATARRABIA Whisky Barato.
b Igandean, 12:30ean,

Totem aretoan.
BAZTAN Baztan Kantuz.
b Igandean, 12:00etan,

Elbeteko plazan.
IRUÑEA Nafarroako Orkestra

Sinfonikoa.
b Gaur, 19:30ean,
Baluarte auditoriumean.
IRUÑEA Pamplonesa udal musika

banda.
b Igandean,
12:00etan eta 19:00etan,
Gaiarre antzokian.
UHARTE Jorge Sanchez.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

ZINEMA
ANTSOAIN Zauria(k).
b Ostegunean, 19:00etan,

antzokian.
BERRIOZAR Asterix:

Jainkoen egoitza.
b Gaur, 18:00etan, auditoriumean.

Migeltxo Molinaren ‘Chhaupadi’, filmotekan
Migeltxo Molinak zuzendutako eta Arena etxeak ekoitzitako Chhaupadi filma emango dute, astelehenean, 19:30ean, Nafarroako Filmotekan, Emakumeak aritzen zikloaren barruan. Nafarroako Liburutegi eta Filmotekak antolatutako ziklo bat da, eta hainbat esparrutan ari diren emakumeen ibilbidea ezagutzera ematea du helburu. Nepalgo Saipal mendia (7.031 metro) igotzeko Edurne Pasaban mendizalearen espedizio bat da filmaren ardatza.
Espediziokide tokiko lau neska gazte ditu Pasabanek –eskuinetik bigarrena, espedizioko bertze emakumeekin–. Hura eskualde urruna eta ezezaguna da, eta emakumeak baztertuta bizi izan dira urte askotan, hilekoa izateagatik. NAFARROAKO HITZA

IRUÑEA Beyond the Sun.

BAZTAN Txalo: FutbolisTOK.

IRUÑEA Amaia kuraia.

RIBAFORADA Pablo Carbonell: K.

ZANGOZA Txalo: Losers.

b Gaur, 18:00etan, planetarioan.

b Igandean, 18:30ean,

b Bihar, 19:00etan,

b Bihar, 20:00etan,

b Bihar, 19:00etan,

Iruritako Damaso Zabalza aretoan.

Gaiarre antzokian.

kultur etxean.

Carmengo auditoriumean.

b Gaur, 19:30ean,

BERA Mauma: Lurrun Minez.

IRUÑEA Una mochila, una vida.

SAN ADRIAN Sara Escuderoren

ZIZUR NAGUSIA Cancamisa:

Nafarroako Filmotekan.

b Bihar, 18:30ean, kultur etxean.

b Ostegunean, 19:00etan,

bakarrizketa: Tiempo al tiempo.
b Igandean, 19:00etan,
kultur etxean.

Ramper, vida y muerte de un
payaso.
b Bihar, 20:00etan,
kultur etxean.

IRUÑEA Winter Files.

Gaiarre antzokian.
IRUÑEA La niña que sabía

DONEZTEBE Haizea Loira

caminar al revés.
b Bihar, 16:30ean, planetarioan.

ipuin kontalaria.
b Asteartean, 11:00etan,
liburutegian.

IRUÑEA Chhaupadi.
b Astelehenean, 19:30ean,

IRUÑEA Las cosas que sé que son

Nafarroako Filmotekan.

verdad.
b Gaur, 16:00etan eta 19:30ean,
Gaiarre antzokian.

IRUÑEA Mi querida cofradía.
b Asteartean, 18:00etan,
Sanduzelaiko Civivox aretoan.

IRUÑEA Días del cielo.
b Asteazkenean, 19:30ean,
Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Dukla 61.
b Ostegunean, 19:30ean,
Nafarroako Filmotekan.

ANTZERKIA
ATARRABIA Atikus Teatro:

Romeo enmascarillado.
b Igandean, 19:30ean,

kultur etxean.

IRURTZUN Zirika Zirkus:

Zinemaz Blai.
b Igandean, 17:30ean,
kultur etxean.

TAFALLA Oscar Terol:

LODOSA Sara Escuderoren

VIANA Sara Escuderoren

bakarrizketa: Tiempo al tiempo.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

bakarrizketa: Sara Es... Cudero.
b Gaur, 19:30ean, kultur etxean.

¡Por comentarlo!
b Bihar, 19:00etan, kulturgunean.

ERAKUSKETAK
IRUÑEA Gerardo Lizarraga.

Artista erbestean.
b Maiatzaren 23ra bitarte,
Nafarroako Museoan.

NAFARROAKO HITZA

OSTIRALA, 2021eko otsailaren 19a
Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea.
Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010
www.nafarroa.hitza.eus b nafarroa@hitza.eus
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«Artea erabili behar dugu
kontzientziak astintzeko»
Lucia Cervantes b Tatuatzailea
Madrildik Errioxara, eta handik Iruñera. Antzinako pinturen zaharberritzailea da Lucia Cervantes,
bai eta hori baino anitzez gehiago ere: tatuatzailea, eskulangilea... Hitz batean, artista.
Edurne Elizondo Iruñea

Iruñeko Jazar espazioan du Lucia
Cervantesek (Madrild, 1976) Area
13 izeneko bere tatuaje estudioa.
Duela bost urte etorri zen Nafarroara, eta geroztik ari da lan horretan. Orain, gainera, Huye,
hombre, huye liburua oinarri
duen komikia prestatzen ari da.
Nolakoa izan da tatuatzaile bilakatu aurreko zure bidea?
Nik beti izan dut artea buruan.
Beti aritu naiz zerbait marrazten,
margotzen edo sortzen. Antzinako pinturen zaharberritzailea
naiz formakuntzaz, eta urte luzez
aritu nintzen lan horretan. Madrilen aritu nintzen lehendabizi,
eta Kolonbiara joan nintzen gero.
Bide hori bazter utzi nuen haurdun gelditu nintzenean.
Zergatik?
19 eta 16 urteko bi seme dituen
guraso bakarra naiz. Lehendabizikoa izan eta gero, Errioxara [Es-

painia] mugitu ginen, beti izan
dudalako garbi landa eremua
dela umeak hazteko tokirik aproposena. Errioxan bizi, baina Euskal Herriko hamaika azokatan
aritu nintzen lanean, haurrak txikiak zirenean. Txapinak egiten
nituen eskuz; oraindik ere egiten
ditut. Azokak maite nituen, aukera nuelako haurrekin mugitzeko.
Errioxatik etorri zinen Iruñera?
Bai. Errioxan landa eskola batera
joan ziren semeak. Zaharrenak
instituturako bidea hartu zuenean, hiri batera mugitzea erabaki
genuen. Hori zen gure asmoa, hasieratik, eta, semearekin batera,
Iruñea aukeratu nuen.
Zergatik Iruñea?
Herri handi baten antza duen hiri
bat da; ederra da, gainera. Hemen
ez genuen inor ezagutzen, eta,
egiari zor, onartu behar dut hasiera gogor samarra izan zela. Baina
orain hagitz gustura gaude. Seme
gazteena Errioxako eskolako

ikasketak amaitu eta gero etorri
zen. Biak ari dira hemen ikasten
orain. Joan gara jendea ezagutuz,
eta kontent gara.
Iruñean hasi zara tatuatzaile lanetan.
Etorri baino pixka bat lehenago
hasi nintzen. Iruñean nire tatuaje
estudioa dut Jazar espazioan, eta

ikusgarriago bilakatzen ari zarete?
Tatuajeena beti izan da hagitz
mundu maskulinoa. Emakumeok ez genuen tokirik mundu horretan, eta aritzen zirenak ikusezinak ziren. Zorionez, gauzak
aldatzen ari dira, eta, azken urteotan, indarra hartu dugu.
Eta zerk bultzatu zaituzte horretara?
«Emakumeok bat egin dugu.
Ohartu gara garrantzitsua dela Emakumeok bat egin
elkarri laguntzea, eta hori egin dugu. Ohartu gara
garrantzitsua dela elkadugu: sare bat osatu dugu»
rri laguntzea, eta hori
«Artearena ez da bide erraza.
egin dugu. Sare moduko
Orain lana ez dut falta; jasotzen bat osatu dugu. Horrek
ari naiz egindako lanaren uzta, eman digu ahalduntzeko
baina ez da beti horrela izan»
aukera. Nire estudiora,
adibidez, emakumeak
kolaboratzen dut bertze hainbat baino ez dira etorri kolaborazioak
estudiorekin ere. Bartzelonan ari- egitera. Uste dut gero eta balio
tu izan naiz, bai eta Madrilen ere. handiagoa ematen zaiola gure
Tatuatzeaz gain, ilustrazioak ere lanari, eta horrek anitz pozten
egiten ditut.
nau.
Emakume tatuatzaileak gero eta Ezaugarri berezirik badu?

Baietz uste dut. Iruditzen zait lehengo moldeak hautsi ditugula,
eta loreak, emakumeak, bihotzak, ilustrazioak sartu ditugu tatuajeen munduan. Hasieran, beldurra ematen zidan. Uste nuen
inork ez zuela nahiko nik egindako marrazki bat tatuaje baterako.
Kritiken beldur nintzen, baina alderantzizkoa gertatu da. Harrera
hagitz ona izan dut.
Zein da zure estiloa?
Uste dut komikien edo haurrentzako ilustrazioen antza dutela
nire tatuajeek. Halere, ez dut batere gustuko esparru jakin batean
sailkatzea, eta, ondorioz, beti ari
naiz bide berriak jorratzen. Nahi
dudana egiten dut, finean, sentitzen dudana, aurretik zehaztutako molderik izan gabe.
Animalien marrazki anitz dituzu,
adibidez.
Bai. Animaliak maite ditut, eta
hori islatzen da nire lanetan.
Orain, hain zuzen, arratoiak ari
naiz marrazten, esku artean dudan proiektu berriari esker.
Zer proiektu da?
Komiki bat prestatzen ari naiz,
Madrilgo El Imperdible argitaletxearekin, eta arratoiak dira protagonista. Jose Tarriok argitaletxe
horrekin idatzitako Huye, hombre, huye liburua du oinarri
komikiak. Argitaletxe horrekin
lan egitea gustuko dut, anitz
jorratzen duelako trans historia,
transfeminismoa, anarkismoa
eta abar. Irabaziak, gainera,
borroka sozialetara bideratzen
dituzte.
Zure lanak konpromiso sozial
bat izatea garrantzitsua da zuretzat?
Bai, artea ez dut bertzela ulertzen.
Arteak ez badu helburu hartzen
gizartea eraldatzea, bere zentzu
nagusia galtzen du. Artea erabili
behar dugu kontzientziak astintzeko, eta azaltzeko gure egunerokoan bertze modu batera erran
ezin dezakegun hori.
Sortzeko aske sentitzen zara?
Artearena ez da bide erraza. 44
urte ditut, eta, orain, arteari esker
bizi naizela erran dezaket. Lana
ez dut falta; jasotzen ari naiz egindako lanaren uzta, baina ez da
beti horrela izan. Garai zailak izan
ditut, deus saldu gabe, bertzeen
onarpena jaso gabe, zalantzaz
beteta. Baina aurrera egin dut. Ez
dut etsi, eta sentitzen nuena egin
dut. Hori izan da gakoa.
Orain tatuatzaile lana da zure lehentasuna?
Gehien gustatzen zaidana da, bai.
Hori egin nahi dut. Ikasten jarraitu nahi dut. Tatuatzeko lanak
mugitzen dit barrena. Erritual zoragarria da tatuaje bat egitea, eta
ardura handia, aldi berean.

