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Memoria historikoa

Edurne Elizondo Iruñea

L
iburu ausarta da;
ez die biktimei
erreparatzen, bik-
tima horien hil-
tzaile izan ziren
erantzule, lagun-

tzaile eta gauzatzaileei baizik».
Orreaga Oskotzenak dira hi-
tzak –Isidoro Egia Olaetxearen bi-
loba da; aitatxi zuena eta haren
hiru anaiak hil zizkioten, 1936ko
altxamendu militarraren ondo-
rioz–; 2016an erran zituen, Fer-
nando Mikelarenak Sin piedad.
Limpieza política en Navarra,
1936. Responsables, colaborado-
res y ejecutores (Pamiela, 2015)
argitaratu eta gero. Historialariak

lan horrekin hasi zuen Muertes
oscuras (Pamiela, 2017), eta La
(des)memoria de los vencedores
(Pamiela, 2019) liburuekin osatu
duen trilogia, 1936ko garbiketa
politikoari buruz. Duela bost ur-
teko hitzak berretsi ditu Oskotzek
orain, eta nabarmendu du gertatu
denak erakutsi diola zuzen zela:
Jaime del Burgo Torresen biloba
Arturo del Burgok Fernando Mi-
kelarena salatu du, bere aitona
trilogian aipatzeagatik. 
«Salaketa horrek erakusten du

bide onetik ari dela Fernando
[Mikelarena]», erran du Osko-
tzek; azkura duelako egin duela
hatz Del Burgoren familiak, ale-
gia. Irainengatik kereila krimina-
la aurkeztu aurretiko adiskidetze

egintzara deitu zuten Mikelarena,
hilaren 18an, Iruñeko Lehen
Auzialdiko 5. Epaitegira. Arturo
del Burgok bere eskaerari eutsi
zion egun horretan: asmo zuen
Mikelarenak onar zezala La
(des)memoria de los vencedores
liburuaren eta 2020ko urrian
argitaratutako Saca de Tafalla-
Monreal 21/10/1936 artikuluaren
egilea dela, eta onar zezala ez
duela inolako frogarik aurkitu
Jaime del Burgo ezein hilketare-
kin lotzeko.
«Ez nuen horrelakorik espe-

ro», erran du Fernando Mikela-
renak, lasaitasunez. Adiskidetze-
ari uko egin zion hilaren 18an;
1936. urteko garbiketa politikoari
buruz aipatutako lanak idatzi di-

tuela onartu zuen, noski, eta lan
horietan errandakoa berretsi
zuen, gainera: «Jaime del Burgo
Torres Nafarroako erreketeen bu-
ruzagia izan zen». Esteban Ezku-
rrak izendatu zuen, behin-behi-
nean. «Kargu horretan izan zen,
gutxienez, 1936ko urriaren 18tik
27ra; halaxe jaso zuten garai har-
tan Pensamiento Navarro eta
Diario de Navarraegunkariek». 

Tafallako fusilatuak

Del Burgo erreketeen buruzagi
zela gertatu zen, beraz, Tafallako
ateratzea. Eta hori berretsi du 
Mikelarenak. «Datuak mahai
gainean jarri bertzerik ez dut
egin. Datuek diote Del Burgo zela
erreketeen buruzagi egun horie-

tan, eta horixe erran dut, ez ber-
tzerik». 
1936ko urriaren 21ean, Nafa-

rroako Karlisten Gerra Batzorde
Nagusiaren baimenarekin, Tafa-
llako 64 errepublikazale herritik
atera, eta Elon hil egin zituzten.
Tafallako erreketeen buru Julian
Castiella urriaren 18an hil zen, 
Siguenzako (Espainia) frontean,
eta «zigor gisa» hil zituzten Tafa-
llako herritarrak. Egun hartakoaz
dauden lekukotzek ez dute Del
Burgo Torres Tafallan edo Elon
kokatzen.
«Garai hartako lekukotzen eta

datuen araberako informazioa
eman dut nik; nire diskurtsoa kri-
tikatzen ahal da, noski, baina 
datuekin egin behar da hori; eta

Fernando Mikelarenak bertze historialari anitzen babesa jaso du, Arturo del Burgok haren kontrako
salaketa jarri eta gero. Bere lanetan errandakoa berretsi du Mikelarenak, Iruñeko epaitegian: Arturo
del Burgoren aitona Jaime del Burgo Torres Nafarroako erreketeen buruzagi izan zela 1936ko urrian.

Azkura duelako egiten du hatz
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datuen arabera argitaratu dudana
ezin du inork ezeztatu», nabar-
mendu du Mikelarenak. Historia-
larien lana «mugatzeko» saiake-
rak kezkatzen du beratarra batez
ere, eta garbi erran du epaileek
ezin dutela lan historiografikoa
berrikusi. «Historialarion lana da
hori».
Mikelarena ez da hori uste duen

bakarra. Historialari anitzen ba-
besa jaso du egunotan; batetik,
Basilio Lacort Ateneoko zenbait
kidek gutuna idatzi eta zabaldu
dute haren alde. Interneten bidez,
bertzetik, Ikerketa historikoaren
judizializazioaren aurka eta

frankismoaren krimenak ezagu-

tzeko eskubidearen alde izenbu-
ruko manifestua bultzatu dute
historialari batzuek –https://ma-
nifiestojudicializacion.blogspot.c

om/p/manifestua-eu.html–. Si-
natzaileen artean dira Nerea Pe-
rez Ibarrola, Gemma Pierola Nar-
barte, Zuriñe Sainz Pascual eta
Amaia Alvarez Berastegi, bertze-
ak bertze.
Pamiela argitaletxeko kideen

babesa ere jaso du Fernando Mi-
kelarenak. «Haiei deitu nien, ke-
reilaren berri jaso bezain pron-
to», oroitu du historialariak.
1936ko garbiketa politikoari bu-
ruzko trilogiaren egileak bezala,
Pamielako arduradun Txema
Aranazek ere aitortu du Arturo
del Burgok egindako urratsak
«harritu» egin duela. «Ez ge-
nuen espero», berretsi du. «Are
gutxiago kontuan hartuta asmo
berean atzera egin behar izan
zuela bere aita Jaime Ignacio del
Burgok», erantsi du Aranazek.
Izan ere, antzeko kereila krimi-

nala aurkezteko saiakera egin
zuen UPN-PPko diputatu izanda-
ko Jaime Ignacio del Burgok
2016an, Jose Ramon Urtasun
margolariaren aurka, Nava-
rra1936Nafarroa izenburupean
Nafarroako Parlamentuan egin-
dako erakusketagatik. Orduan,
orain bezala, agerian gelditu zen
Zigor Kodeak ez duela hildakoen
ohorearen defentsarako aukera-
rik ematen; saiatzekotan, bide zi-
biletik egin behar dela, alegia.
Lanean jarraitzeko gogo eta

asmo sendoa agertu du Fernando

Mikelarenak. Eta eskertu egin dio
keinua Orreaga Oskotzek. «His-
torialari zintzoa da, eta senideen-
ganako errespetu handiz egiten
du lan», nabarmendu du. Osko-
tzek garbi du Del Burgoren bilo-
bak «mahaian kolpea jo» nahi
izan duela aurkeztutako salake-
taren bidez. «Fernandoren lanak
min egiten dien seinale». Oskotz
Areka memoria elkarteko kidea
da. 1936ko garbiketa politikoan
hildakoen eta errepresaliatuen

bilobek eta ilobek osatzen dute.
Elkarteak babesa eta elkartasuna
agertu dizkio Mikelarenari, hain
zuzen ere, eta eskertu egin du
1936ko errepresio horren ardura-
dunak erdigunean jartzeko histo-
rialariak egindako ahalegina. «Ez
da zilegi mezularia isilaraztea ja-
sotzaileak mezua gustukoa ez
duenean». 

Kontseilariaren erantzuna
Nafarroako Gobernuko Herrita-
rrekiko Harremanetarako kon-
tseilari Ana Ollok ere hartu du 
hitza Fernando Mikelarenaren
aurkako kereilari buruz. Depar-
tamentu horren ardura da me-
moria historikoa lantzea herrial-
dean, eta, hori egiteko, hain zu-
zen, «Fernando Mikelarenaren
gisako historialarien» lana de-
fendatu du kontseilariak: «Dis-
kurtso negazionistek gora egiten
duten une honetan, ahanztura
eta memoriarik eza bultzatzen di-
ren honetan, inoiz baino beha-
rrezkoagoa da Mikelarenaren gi-
sako historialariek egiten duten
lana babestea, lan horren bidez
saiatzen baitira urte luzez ezku-
tuan egon den iragana ezagutze-
ko gakoak gure esku jartzen»,
erran du Ana Ollok.
Erantsi du ikerlarien lana «ju-

dizializatzea» ez dela bidea: «Me-
sede eskasa eginen diogu memo-
ria ikuspegi positibo batetik erai-
kitzeko eta gizarte demokratiko
bat eraikitzeko bideari, ikerlarien
lana eta ezagutza bera judizializa-
tzen baditugu», nabarmendu du
Nafarroako kontseilariak.
«Historialariak askatasunez

egin behar du lan», berretsi du
Fernando Mikelarenak. Euskal
Herritik kanpo gertatzen ari de-
nari ere egin dio so, eta Polonian
jazotakoa salatu du. Berriki, bi
historialari zigortu dituzte herri
horretan, eta 1.600 orrialdeko
saiakera bateko paragrafo bat
«zuzendu» eta «barkamena es-
katu» beharko dute. Jan Gra-
bowski eta Barbara Engelking
dira Amaierarik gabeko gaua: ju-
dutarren patua Polonia okupa-

tuan izenburuko lanaren egileak.
Malinowo herriko alkateak ema-
kume judu bat nazien esku utzi
zuela eta zeukana lapurtu ziola
kontatu zuten historialariek saia-
keran. Alkatearen iloba batek sa-
latu zituen, eta bere aldeko ebaz-
pena jaso du. Poloniako Gober-
nuak ukatu du epaiketarekin zer
ikusirik izatea. Prozesuak, halere,
gobernuak bultzatutako lege bat
du oinarri, Poloniako nazioari
irain publikoak egitea zigortzen
duen legea, alegia. «Horrelakorik
ezin da onartu», erran du Mikela-
renak.

E. Elizondo Iruñea

J
ose Ramon Urtasunek
Burlatako Uranga jaure-
gian erakutsi zituen bere
koadroak, Jaime Ignacio

del Burgok artistaren kontra aur-
keztutako kereila kriminalaren-
gatik epaitegira deitu zuten egun
berean. 2016ko ekainaren 23an
egin zuten bi aldeen arteko adis-
kidetze saioa, Nafarroako Justizia
Jauregian. Adiskidetzeari uko
egin zion margolariak, eta orduan
azaldutakoei eutsi die orain ere,
Fernando Mikelarena historiala-
riari «babes osoa eta elkartasu-
na» agertzeko: «Ez da ataka sa-
murra epaitegira joan behar iza-
tea, baina aurrera egin behar
dugu, arrazoia lagun baitugu».
«Ezin dut ulertu Del Burgo 

familiak, berriz ere, kereila aur-
kezteko urratsa egin izana»,
erran du Urtasunek. 2016an, Na-
varra1936Nafarroa izenburuko
erakusketa jarri zuen margola-
riak, Nafarroako Parlamentuan,
eta erakusketa horregatik salatu
zuen Jaime Ignacio del Burgok
Urtasun, bi koadrotan bere sen-
dia «iraintzen» zuela argudiatu-
ta. «Orduan, orain bezala, Del
Burgo familiakoak barregarri gel-
ditu ziren». Izan ere, salaketak ez
zuen aurrera egin. Del Burgok
Nafarroako Parlamentuko ordu-

ko presidente Ainhoa Aznarezen
kontra egiteko asmoa ere agertu
zuen, baina horretan ere atzera
egin zuen, azkenean.

«Kontrakoa» lortu
«Nabarmentzeko gogoa bertze-
rik ez dut ikusten Mikelarenaren
kontrako salaketaren atzean»,
azaldu du Jose Ramon Urtasunek.
«Kontrakoa» lortuko dutela uste
du, ordea. Hau da, gertatu denak
oihartzun handiagoa emanen
diola, azkenean, historialariak
bere liburuetan 1936ko garbiketa

politikoari buruz ikertu eta argi-
taratutakoari.
Del Burgoren salaketa jaso eta

gero, Urtasunek Corellan eraku-
tsi zituen parlamenturako presta-
tutako erakusketako koadroak.
«Bat zulatu egin zidaten», oroitu
du margolariak. Iaz, berriz, Salo-
breñara (Espainia) eraman zuen
artistak bere erakusketa, eta, han
ere, zenbait lan hautsi zizkioten.
«Ez ditut konpondu; gertatzen
dena egun dugun errealitatearen
isla da, finean», erantsi du mar-
golariak.

Jose Ramon Urtasunek «babes osoa» erakutsi
dio Mikelarenari, ederki baitaki kereila bati
aurre egitea zer den. 2016an, Jaime Ignacio 
del Burgok margolariaren kontra egin zuen.

«Arrazoia
dugu lagun»

Jose Ramon Urtasun, 2016ko ekainean, epaitegira sartzeko zain. J. MANTEROLA / FOKU

Parlamentuko orduko
presidente Ainhoa
Aznarez salatzekotan
izan zen Del Burgo,
baina atzera egin zuen
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1Egilea.Fernando Mikelarena

historialaria, Iruñeko Alde Zaharre-

an, 2019ko abenduan. JAGOBA MANTE-

ROLA / FOKU

2 ‘Sin piedad’.Mikelarenak

2015. urtean argitaratutako trilo-

giako lehen liburuaren azala. 

PAMIELA

3 ‘La (des)memoria de los ven-

cedores’.Mikelarenak 2019an ar-

gitaratutako liburua, 1936ko garbi-

keta politikoari buruz. PAMIELA

Nire diskurtsoa
kritikatzen ahal da,
baina datuen arabera
argitaratu dudana ezin
du inork ezeztatu»
Fernando Mikelarena
Historialaria

«Historialari zintzoa da
[Fernando Mikelarena],
eta senideenganako
errespetu handiz 
egiten du lan»
Orreaga Oskotz
Areka memoria elkarteko kidea

«Ez genuen espero; are
gutxiago asmo berean
atzera egin behar izan
zuelako Jaime Ignacio
del Burgok»
Txema Aranaz
Pamiela argitaletxeko arduraduna

«Inoiz baino
beharrezkoagoa da
Mikelarenaren gisako
historialariek egiten
duten lana babestea»
Ana Ollo
Nafarroako Gobernuko kontseilaria

‘‘



Edurne Elizondo 

Azken txanpan da Bardeako tu-

rismo plan berria: abenduaren

16an argitaratu zuten Nafarroako

Aldizkari Ofizialean, eta, alega-

zioak aurkezteko epea amaitu eta

gero, Bardeako Komunitateko

Batzar Nagusiaren oniritzia baino

ez du falta. Oraindik ez dute ze-

haztu batzarrak noiz eginen duen

bilera, baina Bardeako Komuni-

tateko idazkari Juan Jose Marti-

nezek azaldu du «udaberria hasi

baino lehen» egin nahi dutela.

2018. urtean hasi ziren Bardea-

ko turismo plan berria lantzen,

eta 2030. urtera arteko «lan ildo

nagusiak» zehaztu nahi izan di-

tuzte agirian. Bertzeak bertze,

hiru interpretazio zentro berri

egiteko aukera jasotzen du, bai

eta turistei sarrera kobratzeko

aukera ere. Martinezek azaldu du

azken neurri horrek «oihartzun

handia» izan duela, baina garbi

utzi nahi izan du «erabakirik ez»

dutela hartu. «Planak jasotzen du

turistek ordaintzeko aukera, bai-

na landu behar dugun asmo bat

da. Planak aukera hori jaso behar

zuen, ordea, nahi izanez gero

gauzatu ahal izateko», erran du.

Jendaurrean erakutsi eta gero,

Erriberako Ekologistak Martxan

taldeak egindako alegazioak jaso

dituzte Bardeako Komunitatea-

ren planean. Ekologistek plana

osatzeko prozesua kritikatu dute,

batetik, eta nabarmendu dute he-

rritarren parte hartzea «eskasa»

izan dela. Bertzetik, salatu dute

turismo planak ez dituela kon-

tuan hartu Bardea «espazio bere-

zi» bilakatzen duten ezaugarriak.

«Natur parke bat da, Natura 2000

Sarean dagoen Kontserbazio Be-

rezirako Eremu bat; kontserba-

zioaren inguruko neurririk, or-

dea, ez da jasotzen; kontserbazioa

ez dute kontuan hartu», azaldu

dute Ekologistak Martxan talde-

ko kideek.

Hitzez harago
Oro har, Bardean bultzatu nahi

den «turismo eredua» kritikatu

du Erriberako Ekologistak Mar-

txan-ek, esparru horretako

enpresei egin nahi dielako mese-

de, Bardeak dituen «kontserba-

zio beharrak» aintzat hartu gabe.

«Planean behin eta berriz ager-

tzen dira jasangarri eta ekoturis-

mo-ren gisako hitzak, baina ez

du hitz horien esanahiarekin bat

egiten», ohartarazi dute ekolo-

gistek.

Oroitu dute, gainera, indarrean

dagoen Natura Baliabideak Anto-

latzeko Plana 1998. urtekoa dela,

eta «tamalgarritzat» jo dute be-

rritu ez izana, turismo plana pres-

tatu baino lehen. «1998an, bost

urterako onartu zutela erran zuen

Bardeako Komunitateak berak,

baina ez dute urratsik egin».

Ekologistek azaldu dute giza

jarduerek «gora» egin dutela

Bardean: «Turismoaren

esparruan, gero eta jende

gehiagok bisitatzen du,

eta turismoarekin lotu-

tako jarduera gero eta

gehiago dago». Abel-

tzaintzarekin eta ehizarekin lotu-

tako jarduerak ere egiten direla

erantsi dute, eta horiek guztiek

eragiten dietela Bardeari, eta han

bizi diren espezie guztiei.

Bardeako tiro eremua ere aipa-

tu dute Ekologistak Martxan-eko

kideek, eta salatu dute, hain

zuzen, Bardeako Komunitateak

egindako turismo planak ez

duela «ia deus» erraten azpiegi-

tura horri buruz. Gogorarazi dute

2015. urtean turista bat zauritu

zutela.

Batzar Nagusiaren oniritzia falta
du Bardeako turismo plan berriak
Abenduan argitaratu zuten Nafarroako Aldizkari Ofizialean b Ordaintzeko aukera jaso dute
planean b Ekologistek alegazioak aurkeztu dituzte, eta kontserbaziorako neurriak eskatu 

Castildetierra muinoa, haizeak eta urak zizelkatutako Bardeako paisaiaren irudi eta ikur, artxiboko argazki batean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

«Enegarren»
ariketa militarrak
salatu dituzte 

R
Pandemiak ere ez ditu

geldiarazi Bardeako tiro

eremuko maniobra militarrak:

Espainiako armadak berriz egin

zituen joan den astean, Tiro

Eremuaren Aurkako Batzarrak

salatu duenez. Batzarrak nabar-

mendu du Bardeakoa natur par-

ke bat ez ezik, biosferaren erre-

serba ere badela, eta «kontraja-

rritzat» jo dute gune berean tiro

eremu bat egotea. «Bertan be-

hera» uzteko eskatu dute.

Bardea Libre plataformako

kideek ere salatu dituzte han

egin berri dituzten maniobra

militarrak: «Herritarrok oinez

ere ezin gara sartu zenbait toki-

tan, otsailetik abuztura bitarte,

hegaztien habiak babesteko;

maniobra militarrak egiten di-

tuzte, ordea, inolako arazorik

gabe», salatu du plataformak.

«Bitxia da Bardeako agintariek

uste izatea maniobrak inguru-

menaren babesarekin uztartzen

ahal direla», erantsi du.

Bardeako tiro eremuaren aurkako protesta, Tuteran, 2016an. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Bardeako Komunitatea 2018.
urtean hasi zen bere turismo
plan berria prestatzen; turistek
ordaintzeko aukera jaso dute



Edurne Elizondo Iruñea

Larunbatean, auto karabana; as-

teartean, elkarretaratzea; eta, 

asteazkenean, berriz, bi orduko

lanuztea. Autoak konpontzeko

tailerretako langileek Iruñerrian

egindako azken protestak dira

horiek, Nafarroako arloko patro-

nalari eskatzeko 2018ko abendu-

tik iraungia duten lan hitzarmena

berritu dezatela, «behingoz».

Asteon egindako protestek

abenduan hasitako mobilizazioei

eman diete segida. Otsailaren

amaierarekin batera, ordea, lan

gatazka bertze etapa batean sar-

tzen ahal dela ezagutarazi dute

langileek –3.000 inguru dira he-

rrialdean–. «Egoera aztertu, eta

erabaki beharko dugu mobiliza-

zio eta aldarrikapen gehiago egi-

nen ote dugun», azaldu du ELA-

ko ordezkari Carlos Sarasak.

Patronalaren erantzunaren

araberakoa izanen da erabaki

hori. Orain arte, negoziazioari

uko egin dio patronalak; 2020ko

ekainekoa da sindikatuek mahai

gainean batera jarritako azkene-

ko proposamena. Patronalak ez

zuen onartu, eta, geroztik, ez du

bertze urratsik egin. «Ez dute ne-

goziatu nahi», berretsi du CCOO

sindikatuko ordezkari Eva Ziau-

rrizek. Horregatik, azken mobili-

zazioek ez badute patronalaren

jarrera aldatzen, bertze pauso bat

emateko prest dira sindikatuak.

Izan ere, ekainean mahai gai-

nean jarritako proposamena

«gutxienekoak» jasotzen zituen

testu bat zen, eta helburu nagusia

zuen 2019-2020ko urteak ixteko

«zubi lana» egitea, 2021ean, be-

rriz ere, «hitzarmen duin bat»

negoziatzen hasteko. «2021. ur-

teak aurrera egin ahala, ordea,

zentzua galtzen du proposamen

horrek», azaldu du Ziaurrizek.

Pandemiaren «aitzakia»
ELA eta CCOO sindikatuekin ba-

tera, UGTk eta LABek ere badute

ordezkaritza autoak konpontze-

ko tailerren mahaian; 2019ko 

urtarrilean hasi ziren urratsak

egiten, nor bere bidetik, 2018ko

abenduarekin batera iraungitako

lan hitzarmena berritzeko.

Lan horrek, baina, ez zuen lortu

helburu zuen emaitza, eta egoe-

rak okerrera egin zuen 2020ko

koronabirusaren pandemiak ez-

tanda egin eta gero. «Osasun kri-

sia baliatu du patronalak, baina

pandemiak ezin du aitzakia izan

ukatzeko 2018an eta 2019an jaso

dituen irabaziak», na-

barmendu du ELAko

Carlos Sarasak.

Sindikatuek patrona-

laren ordura arteko isil-

tasuna apurtu nahi izan

zuten, ekainean, eta elkarrekin

prestatutako proposamena egin

zioten: «Erreferentziazko soldata

igo KPIa + %1; eta erreala, berriz,

KPIa + %0,5; hori da egin dugun

aldarrikapen ekonomiko baka-

rra, 2019-2020rako», erran du

Sarasak. Proposamenaren biga-

rren puntuak jasotzen du, berriz,

adostutakoa bete beharra.

2019-2020koa itxita, 2021etik

aurrerako «lan hitzarmen dui-

na» lortzeko lan egitea zuten

xede sindikatuek. Denborak au-

rrera egin du, eta patronalaren 

teilatuan segitzen du pilotak.

Patronalak zer
erantzun zain,
tailerretan prest
dira protestan
jarraitzeko
Autoak konpontzeko tailerretako
beharginek segida eman diete, asteon,
abenduan hasitako mobilizazioei b2018tik
ari dira lan hitzarmen berri bat lotu nahian

Sindikatuek joan den larunbatean Iruñeko kaleetan egindako auto karabanako parte hartzaile bat. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

ELAk, LABek, CCOOk eta UGTk deitutako elkarretaratzea, Orkoienen, otsailaren 16an. ELA

LAB, ELA, UGT eta CCOO
sindikatuek dute ordezkaritza;
ekainean proposamen
bateratua egin zuten

5NAFARROAKO HITZA
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HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

Ereserkia 
behar dugu?

B
adira hilabete batzuk
gaiak galdu duela pro-
tagonismoa (sareetan,
behintzat), baina hor

dago kontua, batzuen buru eta
esku artean. Euskal Herriak, bes-
te herri/nazio/estatuen antzera,
ereserkia behar duela uste dute
batzuek, eta ezetz beste zenbai-
tek. Horretan pentsatu ez duten
beste lagun asko ere badira. 
XXI. mende hasieran euskal

herritar taldetxo bat heldu da
proposamen bat esku artean:
gure herriak ereserkia behar du
eta Gernikako Arbolada egokie-
na. Dozenaka musikari ezagunek
sinatu dute alde. Segituan sortu
zitzaizkidan zalantzak horren be-
rri izatean. Zergatik behar dugu

ereserki bat? Nork erabakitzen
du behar dugun ala ez? Eta behar
izatekotan, zein da eta zergatik ez
Gernikako Arbola?
Kontua argitu nahian eta nire

burua pixka bat gehiago kokatze
aldera, Euskal Herriko punta
desberdinetako lagunei galdetu
diet. 20-30 urte arteko zortzi la-
gunekin mintzatu naiz: Iruñea,
Ahatsa, Bilbo, Irunberri, Getxo
eta Tuterakoekin. Hona hemen
era xumean iritzi batzuk:
Bilbo aldeko lagunetako batek

ez du gehiegi pentsatu ereserki
baten inguruan, eta horrek uler-
tarazten dio agian ez dela gazte-
riak dituen kezkatako bat. Ez zaio
Gernikako Arbolaegokia irudi-
tzen horretarako; «nik errepu-

blika laikoa nahi dut», azaldu du.
Ereserkia izatekotan herri senti-
mendua adierazten duen kantu
polit bat hautatuko luke, nazio
ikuspegia zaintzen duena. Ima-
nolen baten bat aipatu du.
Tuteratik antzeko iritzia heldu

zait, beharrezkoa da ereserkia,
bai, herri batek sinboloak behar
dituelako bere burua eraikitzeko.
Inklusiboa beharko luke, letrak
eduki aldetik indar handia izan
eta eguneratua egon. «Gernika-
ko Arbola-k ez du puntx-ik». Ai-
tortu dit gaia berarendako ere ez
dela inoiz premiazkoa izan.
Irunberriko lagunak dio ere-

serki bat izatea ona izan daiteke-
ela, baina ez dela beharrezkoa.
«Letrarik gabeko kantu bat izan
daiteke, edo dantzatzen den mu-
sika bat». Dagoenetik hautatu
beharko genukeela dio, bozka-
tuz. Getxoko lagunak, nazio
identitatea sortzeko, ereserkia
elementu zentral gisa ikusten du.
Eusko gudariakedo Gora eta

gora Euskadi aipatu ditu, eta
Gernikako Arbola-ren kontra
ere ez litzateke agertuko, baina
ulertzen du agian kantu hauek ez
dutela Euskal Herri osoko jendea
berdin ordezkatzen.
Ahatsakoak ere ez du iritzi ar-

girik, ez du inoiz gogoeta handie-
girik egin gaiaren inguruan, bai-
na ez, Gernikako Arbolaez zaio
kantu egokia iruditzen. Tuterako
beste lagunak antzekoa dio: kan-
tu horrek ez duela bat egiten
orainarekin, eta ez duela argi ere-
serkirik behar ote dugun; baditu-
gula momentu eta egoera desber-
dinetarako «ereserkiak». Iruin-
darrek baietz, ereserki bat
beharko genukeela agian, baina
lehenago litzatekeela Txoria txo-
ri, Gernikako Arbolabaino.
Ez dira dozenaka sinadura,

baina ereserkia egotekotan ho-
rren transmisioaz arduratuko li-
ratekeenen iritziak dira, agian
beste batzuenak baino gehiago
kontuan hartzekoak.

Iruindarrek baietz,
ereserki bat beharko

genukeela agian,
baina lehenago
litzateke ‘Txoria
txori’ ‘Gernikako

Arbola’ baino

IrudiabBera

Suak bi mila hektareatik goiti erre ditu
Suak hego haizea izan zuen lagun larunbatean, eta Beran piztutako suteak bi mila hektarea baino gehiago erre

zituen, herritarrengan izua eta tristura sortuz, eta hamaika animaliaren heriotza eraginez –irudian, sua ardi ba-

tzuen atzean–. Berako eta Lesakako mendiez gain, suak Gipuzkoako eta Lapurdiko lurrak ere erre zituen. Suhil-

tzaileek astelehenean eman zuten itzalitzat, eta nola piztu zen ikertzeari ekin zioten. Berako alkate Aitor Elexpu-

ruk uste du «nahita» piztua izan zela, zenbait puntutan «batera» hasi baitzen. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Zabalza torturatuta hil zutela baieztatzen
duen elkarrizketa bat argitaratu dute

IRUÑEA bPúblico egunkari digitalak argitara eman du Alberto Perote
CESIDeko koronel eta zerbitzu sekretuetako buruaren, eta Pedro Go-
mez Nieto Guardia Zibileko kapitainaren arteko elkarrizketa bat, eta
solasaldiak baieztatzen du Mikel Zabalza Donostiako Intxaurrondoko
kuartelean hil zela, torturatuta. Elkarrizketa horren transkripzioa ar-
gitaratua zuen El Mundoegunkariak, baina sekula entzun gabea zen
audioa. Non dago Mikel?dokumentala egiteko prozesuan, audioa es-
kuratu dute Amaia Merino eta Miguel Angel Llamas Pitudokumenta-
laren egileek. Gaur estreinatuko dute zinema aretoetan.

Azagran gertatutako eraso matxista
salatu du Nafarroako Parlamentuak

AZAGRA bNafarroako Parlamentuak adierazpen bat onartu du aste-
on, joan den larunbatean Azagran gertatutako eraso matxista salatze-
ko: 54 urteko emakume bat zaurituta aurkitu zuten foruzainek haren
etxean, eta helikopteroz eraman behar izan zuten, «hagitz larri», Na-
farroako Ospitale Gunera, Iruñera. Haren bikotekideak eman zuen
egindakoaren berri foruzainen aurrean: foruzainen etxera joan, eta
emakumea hil egin zuela uste zuela erran zien. Etxebizitzara joan, eta
han aurkitu zuten. Gizona atxilotu egin zuten. Igandean, elkarretara-
tzera deitu zuen Azagrako Udalak, eta ehunka pertsonak parte hartu
zuten herriko plazan egindako protestan.

«Programatik kanpo gelditzen
zara 18 urte beteta; hezitzaileek
mesede egiten didate nahi
dutelako, ez baitute batere
obligaziorik ni laguntzeko»

Mohamed Ounasser
2019ko Gazte sariduna, amazig migratzailea

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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MUSIKA

ATARRABIAModus Operandi. 

bBihar, 18:00etan hasita, 

Totem aretoan.

BERA Ivan Allue: Txomin 

& Txistuman Deskontzertuan. 

bBihar, 18:30ean hasita, 

kultur etxean.

BURLATATrikidantz. 

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

IRUÑEA Travellin’ Brothers 

eta Jo & Swissknife. 

b Igandean, 19:00etan, 

Zentral aretoan.

TUTERAMikel Erentxun. 

bBihar, 18:00etan, 

Gaztanbide antzokian.

ZINEMA

ALTSASULa chica del brazalete. 

b Igandean, 19:30ean, 

kultur etxean.

ANTZERKIA

ALTSASUTxalo: Losers. 

bBihar, 17:00etan, 

Iortia kultur etxean.

ANTSOAINLurrak Antzerkia: 

Urbasa.

bBihar, 19:00etan hasita,

antzokian.

ANTSOAIN Iluna Producciones:

Pirados en la isla del tesoro.

b Igandean, 

12:00etan eta 18:00etan,

antzokian.

ATARRABIAAdos Teatroa: 

Una mochila, una vida.

bEtzi, 19:30ean, kultur etxean.

ELORTZIBARVaiven 

Producciones: Erlauntza. 

bGaur, 20:00etan, 

Noaingo kultur etxean.

IRUÑEAAdos Teatroa: 

Una mochila, una vida.

bGaur, 19:00etan, Gaiarren.

IRUÑEAOihan Vegaren 

bakarrizketa: Euskañolitis.

bGaur, 19:00etan, 

Euskaldunon Biltokin.

IRUÑEAEché mi corazón a freír en

la sartén.

bGaur, bihar eta etzi, 19:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEATartean Teatroa: 

Ez Dok Ero.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRURTZUNTxalo: FutbolisTOK.

b Igandean, 19:00etan, 

kultur etxean.

FALTZESTxalo: FutbolisTOK.

bBihar, 19:00etan, 

Pedro Iturralde aretoan.

IRUÑEAConcha Velasco: 

La habitación de María.

bBihar eta etzi, 19:00etan hasita, 

Gaiarre antzokian. 

LESAKAMairu Antzerki Tailerra:

Iluntzen.

bBihar, 18:00etan, kultur etxean.

LODOSAOscar Terol: 

¡Por comentarlo!

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

LODOSAZirika Zirkus:Va de cine. 

b Igandean, 18:30ean, 

kultur etxean.

OLATZAGUTIAMari Pompas.

b Igandean,17:00etan, 

kultur etxean.

RIBAFORADAAdos Teatroa: 

Viejos mundos nuevos.

b Igandean, 19:00etan, 

kultur etxean.

TAFALLAB vocal: Vocalocuras

bGaur, 20:00etan hasita,

kulturgunean.

VALTIERRAMari Pompas.

bBihar, 18:00etan, 

kultur etxean.

VIANAOscar Terol: 

¡Por comentarlo!

bGaur, 19:30ean, kultur etxean.

ZIZUR NAGUSIAAdos Teatroa:

Una mochila, una vida.

bBihar, 20:00etan, 

kultur etxean.

DANTZA

ELORTZIBARRoseland: Un día. 

b Igandean, 

17:30ean eta 18:30ean, 

Noaingo kultur etxean.

ZANGOZAAmico Teatro: 

Tránsitos. 

bBihar, 19:00etan, 

Carmengo auditoriumean.

BERTZELAKOAK. .

MURIETABide Berdeko azoka. 

b Igandean.

Gure proposamena b Elortzibar

Vaiven konpainiaren ‘Erlauntza’ komedia, Noainen
Vaiven konpainiak Elortzibarren aurkeztuko dut gaur, 20:00etan hasita, Erlauntzaantzezlana –irudian, aktoreak antzezten ari zirela, Altsasuko kultur

etxean, 2019ko azaroan–. Noaingo kultur etxean eginen dute emanaldia. Vaiven taldeak 2019. urteko uztailaren 18an estreinatu zuen obra, Donos-

tian. Geroztik, Euskal Herriko hamaika herritan izan dute ikusteko aukera. Obrak kontatzen du nola txikitako sei lagun elkarrekin joango diren lande-

txe batera haietako baten ezkon-aurreko agurra ospatzera. Asteburu horretan lagunen arteko ezinegonak azaleratuko dira. «Komedia bizia da, eta

malkoak nahiz barreak baimenik eskatu gabe uztartzen dira», kontatu izan du Ana Pimenta Vaiven konpainiako zuzendariak. JAIZKI FONTANEDA / FOKU

7NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko otsailaren 26a Agenda 

Otsailak 26-Martxoak 4



Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Gogotsu heldu dio Ines Castiella
Imazek (Iruñea, 1974) erronka be-
rriari. Nafar Ateneoko bi saileko
eledun izendatu dute berriki: Eus-
kara eta Euskal Kultura Sailekoa
eta Zientzia Sailekoa. Kargu ho-
riek dituen lehendabiziko ema-
kumea da elkartean. Bi alorrak in-
dartzea du asmoa hark, baita ba-
tak besteari laguntzea ere; izan
ere, sinetsia da zenbaitetan esku-
tik helduta ere egin dezaketela bi-
dea zientziak eta euskarak. 
Eledun izan aurretik, zer harre-

man zenuen Nafar Ateneoarekin?

2018. urtearen bueltan hasi zen
nire hartu-emana elkartearekin.
Orduan, euskarazko irakurketa
talde batzuen koordinatzaile nin-
tzen, eta urte hartako Euskaraldia
hastear zenean iruditu zitzaigun
zerbait berezia antolatu geneza-
keela, zenbait talderen arteko to-
paketa moduko bat. Horretarako,

elkarlanean aritu ginen Nafarroa-
ko Liburutegiarekin, eta hantxe
zen Josu Jimenez Maia, orain gu-
txi arteko Nafar Ateneoko Euska-
ra Saileko eleduna. Harekin ha-
rremanetan izan naiz azken urte-
otan, eta nire izena proposatu
zuen bere lekukoa hartzeko;
baietz esan nion, bistan denez.
Zer lortzeko sortu zen Euskara

eta Euskal Kultura Saila?

Eugenio Arraizak abiarazi zuen,
1992. urtearen inguruan. Arraiza
gizon euskaltzalea zen, Iruñekoa,
eta sinetsia zegoen euskara beza-
lako ondare bat gizarteratu beha-
rra zegoela. Hori izan zuten as-
moa hasieran, eta helburu bera
dugu oraindik ere. 
Zer leku du euskarak Nafar Ate-

neoaren programazioan?

Zoritxarrez, ez dakit askorik eus-
karaz lehendik egiten zenaz;
orain, ordea, ohartzen naiz azke-
naldian gero eta gauza gehiago ari
direla antolatzen. Egoera sozio-

politikoan izandako aldaketak
izan daitezke horren atzean, ez
dakit, baina uste dut Nafar Atene-
oak euskarari eta euskalgintzari
lekua egin nahi diola eta egiten
diola. Logikoa da, elkartea nafar
guztion kultur ekimenei buruz
hausnartzeko eta jarduerak anto-

latzeko foru bat baita. Euskara eta
euskal kultura ere badira nafar
kultura. Hori elkarteak badaki,
eta lagundu nahi du erakusten.
Zer jardueraren bidez, zehazki?

Bi motatako jarduerak ditugu;
batetik, eledunak berak proposa-

tzen dituen ekimenak daude, eta,
bestetik, Iruñeko Udalarekin
dugun hitzarmenarekin aurrera
ateratzen direnak. Lehendabizi,
jadanik martxan daudenei eutsi
nahi diegu, esaterako, Joxe Miel
Bidador euskarazko poesia tal-
deari eta Nafar Ateneoa sariketa-

ri. Gainera, beste egitas-
mo batzuk ere sortuko
ditugu.
Zer egitasmo, adibi-

dez?

Gustatuko litzaidake
euskara beste diziplina
batzuekin uztartzea; ez
dut letren mundura mu-
gatu nahi. Zientziarekin
eta artearekin, adibidez,

gauza asko egingo ditugu aurki.
Zehaztu duzue jardunaldirik?

Martxoaren 2an zientzia jardu-
naldi batzuk izanen dira Iruñeko
Iturramako Civivoxen. Mahai 
inguru bat izanen da, teknologia
munduko zientzialariekin.

Otsailaren 11n Emakume eta

Neska Zientzialarien Nazioarte-

ko Eguna izan zen; zenbait alda-

rrikapen egin zenituen sarean.

Zein da egoera?

Aurrerapausoak eman dira me-
diatikoki; praktikan, ordea, ez
dakit hala den. Esaterako, nik in-
dustria ingeniaritza ikasi nuene-
an emakumeak izaten ginen gela-
ko %40. Kontuan izanda tradizioz
gizonezkoei esleitu zaien dizipli-
na dela, ez dago hain gaizki. Or-
dea, gaur egun estatistikek diote
hamarretik bakarra dela emaku-
mea adar horretan. Hor agerian
gelditzen da zerbait egin dugula
gaizki; izan ere, pentsatu nahi dut
nik bezala ingeniaritza ikasi du-
ten emakumeek seme-alabei edo
ondoko belaunaldiei ez dietela
transmititu neskak printzesak
izateko jaio direla edo mutilek
futbolari izan behar dutela. Huts
egiten ari garela zerbaitetan, edo
hainbat gauzatan.
Zertan egiten da huts?

Ez gara mezua ongi ematen ari,
eta egiten ari garen irakurketa ez
da guztiz zuzena. Zientzian pen-
tsatu, eta ez zaizkigu behar adina
adar etortzen burura. Berehala jo-
tzen dugu ingeniaritzetara begi-
ratzera, eta, hortaz, hori bakarrik
ikusten dugu. Berriki, estatistika
batean ikusi dut bioteknologia eta
kimikaren alorreko zenbait gra-
dutan neskak direla ikasle gehie-
nak. Batzuetan iruditzen zaigu
zientzian ez dagoela neska asko-
rik, baina oker gaude: neskak na-
barmen ari dira murgiltzen zien-
tzia munduan, eta haiei esker ari
gara aurrerapauso asko ematen,
adibidez, medikuntzan.
Sumatu duzu aldaketarik azken

urteotan?

Bai, baina gizarte matxista batean
bizi gara, eta, oraindik ere, ema-
ten du gizonezkoek esaten dute-
nak balio duela bakarrik. Ari gara
gauzak aldatzen, baina poliki.
Esango dudana ez da oso ausarta,
agian, baina nire itxaropena da
hemendik pare bat belaunaldira
ikusi ahal izatea benetako aldea
gaur egungo egoerarekiko. 
Emakume zientzialaria zara, bai-

na lotura estua duzu letrekin

ere; itzultzaile modura.

Bai; maite dut literatura, gusta-
tzen zait irakurtzea. Dena dela,
itzulpengintzan ere zientziari lo-
turik hasi nintzen. Artikulu zien-
tifiko gehienak ingelesez idazten
dira, batzuk gaztelaniaz, eta, eus-
kaltzalea izanik, inportantea iru-
ditzen zitzaidan zientzia euskara-
ra ekartzea. Euskarari merezi
duen duintasuna eman nahi ba-
diogu,  ikusgaitasuna eman behar
diogu arlo guztietan, ez bakarrik
folklorean. 

«Arlo guztietan eman behar
zaio ikusgaitasuna euskarari»

Ines Castiella Imaz b Nafar Ateneoko Euskara eta Zientzia sailetako eleduna

Castiella Imaz bitan ageri da Nafar Ateneoaren organigraman: eledun da Euskara eta Zientzia
sailetan. Bere aurrekoek egindako bidearekin segitzea eta horretan sakontzea du helburu. 

IÑIGO URIZ / FOKU

NAFARROAKO  HITZA
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Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea. 

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

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

«Euskara eta euskal kultura ere
badira nafar kultura. Hori Nafar
Ateneoak badaki, eta lagundu
nahi du hori erakusten» 

«Iruditzen zaigu zientzian ez
dagoela neska askorik; oker
gaude. Haiei esker ari gara
aurrerapauso asko ematen»


