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Kolore eztanda
Iruñerrian

Azken urteetan ‘drag’-a zabaltzen ari da Nafarroan: geroz eta ‘drag queen’ gehiago daude, eta ugaritu
egin dira gaiari buruzko hitzaldi eta tailerrak b‘Drag’ arteari balioa eman nahi diote, eta ikusgarri egin 2-3
b
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‘Drag’ artea
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Azken urteetan ‘drag’ artea eztanda
egiten ari da Iruñerrian, eta urtetik
urtera ‘drag queen’ gehiago ari dira
beren lanak publikoan erakusten. ‘Drag’
arteari balioa emateko eskatu dute, eta,
aurreiritzien aurka, ikusgaitasuna
aldarrikatu. «‘Drag’-a politika da».

Sussie Pussie eta Albina
Stardush, asteazkenean,
Uharteko karriketan.
IÑIGO URIZ / FOKU

‘Drag’-a
karrikan da
Iker Tubia Iruñea

ruñerriak kolorea hartu
du azkeneko bost urteetan. Drag tailerrak, hitzaldiak eta ikuskizunak
ugaritzen ari dira, pandemiak erritmoa geldotu badu ere. Interesa piztu du
gaiak, eta ikusgaitasuna irabazi.
Horrek drag queen gehiago sortzea ekarri du, eta Iruñerrian badira batzuk haien lanak publikoan aurkezten. Eztanda horren ardura puntu bat badute Donatella
Mani, Albina Stardust eta Sussie
Pussie trabestiek.
Gazteak dira, eta mezu politiko
bat dute zabaltzeko. Eneko Gartzia (Burlata, 1997), Miguel Biurrun (Iruñea, 1999) eta Odei Alkazar (Iruñea, 1998), adiskideak ez
ezik, gremioko kideak ere badira.
Hirurak dira drag queen: Albina
Stardust, Donatella Mani eta Sussie Pussie, hurrenez hurren. Argi
dute drag-a tresna politikoa dela,
genero bitasuna gainditzeko,
norbera den modukoa eta aske
izateko aldarria zabaltzen baitute
lau haizeetara. Hori da trabestismoak ematen diena: askatasuna.
Txikitatik dira drag queen; hala
uste dute hirurek. «Haurra nintzenean, banuen trabesti alderdi
hori ezkutuan: amatxiri ezpainetakoa eta izebari takoiak kendu,
eta aitatxiren irratiarekin playback egiten nuen», kontatu du
Sussie Pussiek: «Hau egiten nuenean, haurren tontakeriak ziren,
baina, bat-batean, haurrak 15
urte ditu, eta ohartzen da jantzi
horiek, ileordeak eta makillajea
maite dituela. Behin, nire bikotekideak bere arropa utzi zidan; ispiluari begiratu, eta Sussie Pussie
ikusi nuen».
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Donatella Manik uste du drag-a
«izaeran» dagoela. Disneyren filmak ikusten zituenean, emakumeetan paratzen zuen arreta. Are,
emakume gaiztoetan edo errebeldeetan: Grimhilde erregina, Maleficent eta Esmeralda ziren haren
erreferenteak: «Beti janzten nintzen Maleficent bezala». Barrutik
ateratzen da norberaren drag-a:
«Hasten zara ohartzen zure baitan badela zerbait beste sexukoa
izatea eskatzen dizuna; nik modu
femeninoan adierazten nuen nire
burua». Nerabezaroan «txundituta» utzi zuen La Prohibidak:
«Hasieran, baztertu egin nuen,
emakume itxura izan arren gizon
ahotsa zuelako». Baina gero ezagutu zituen beste batzuk, eta zaletu. 2017ko Aste Santuan Madrilera joan zen: diru guzia xahutu
zuen bidaia hartan, besteak beste,
180 euroko ileorde bat erosita.
Iruñeko Gurutzeko Plazako institutuan, batxilergoko galan, drag
zela erakutsi zuen lehenbiziko aldiz. «Denek oso ongi hartu zuten,
eta hori egiten jarraitzea erabaki
nuen».
Antzekoa da Albina Stardusten
sorrera: «Ni trabesti jaio nintzen.
Txikitan amaren takoiak eta ahizparen gonak jantzita familiakoei
Lady Marmalade abestiaren
ikuskizuna egiten nien». Nerabezaroan alderdi hori ezkutatu bazuen ere, Gasteizera ikastera joan
zenean hasi zen berriz ere: «Nire
burua ezagutzen hasi nintzen, eta
horrela ezagutu nuen drag-a. Eta
drag-a ezagutuz nire burua are
gehiago ezagutu nuen. Azkenean, nire identitatearen garapena
izan da». Hasieran argazkiak egiten zituen. Iruñeko LGTBI besta
batean sortu zen Albina Stardust,
Donatella Manik bultzatuta.

Sussie Pussie, 2020an, Huarten. KAOSPELIRROJO

Albina Stardust, larunbatean, Txantrean. MARTA HERNANDEZ
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Donatella Mani, Iruñean egindako argazki saio batean. LUKENE SANCHEZ

‘‘
Askatu egiten ditu drag-ak:
«Enekok Albinari asko erakutsi
dio, baina baita Albinak Enekori
ere. Azkenean, pertsona bera
gara, eta Albinak askatasuna
ematen dit nahi dudan bezalakoa
izateko, hitz egiteko eta nire artea
erakusteko», kontatu du Albina
Stardustek. «Berdin zait jendeak
pentsatzea maritxu hutsa naizela,
berdin zait; Mírame (begira nazazu) da nire singlea, eta horixe: begira nazazu, sekulakoa naiz eta».
Ez da mozorro bat; argi utzi du
Sussie Pussiek: «Beste pertsona
bat bilakatzen naiz, baina ez naiz
mozorrotutako gizon bat; nire
izaera da, eta oso terapeutikoa
da». Lagundu dio genero estereotipoak gainditzen, eta bere izaeran «oreka» lortzen. Donatella
Manik uste du gizartearen «beste
ikuspegi bat» ematen diola dragak. «Jendeak jarraitzen nauela
eta egiten dudana maite duela
ikusteak gogobetetzen nau».

Ez dago ikuskizunak
egiteko taberna asko,
eta ez gaituzte kontuan
hartzen. ‘Drag’-a ez dute
artetzat, eta bada»
Albina Stardust
Drag queen-a

«Aktibismo politiko eta
soziala egiten ari gara
gure mezuarekin; mezu
ezkutu asko daude gure
ikuskizunetan»
Donatella Mani
Drag queen-a

«Beste pertsona bat
bilakatzen naiz, baina
ez naiz mozorrotutako
gizon bat; nire izaera da,
eta terapeutikoa da»
Sussie Pussie
Drag queen-a

Azken urteetan drag arteak
ikusgaitasuna eta indarra lortu du
Iruñerrian, baina oraindik bide
luzea dago egiteko. Basamortu
batean sortu zen Donatella Mani:
ez zuen erreferenterik, ez zuen
inor ezagutzen, baina berak au-

rrera egin zuen drag-arekin.
«Bost urte daramatzat, eta gero
eta gehiago garela ikustea pozgarria da». Lehenbizikoa izan zen
Iruñeko harrotasunaren manifestazioan drag jantzita agertzen,
baina gero eta gehiago dira han
ere, Albina Stardustek azaldu
duenez: «Harrotasun eguna trabestien fashion week-a bihurtu
da Iruñean. Denak elkarrekin joaten gara, apain eta zoragarri».
Sussie Pussiek uste du Iruñea
nahiko hiri beatoa dela, eta ikusgaitasuna falta izan dela: «Ezkontza aurreko agur bestetarako
kanpoko drag queen-ak ekartzen
zituzten. Uste dut gu hasi garela
ikusgaitasuna lortzen».

batzuk garela; aizu, hain erraza
bada, egizu zuk». Hirurek eskaintzen dituzte ikuskizunak.
Musika eta umorea erabiltzen dituzte jendeak ongi pasatu dezan,

baina baita haiengan eragiteko
ere. «Drag-a arma politiko bat
da», argitu du Donatella Manik:
«Aktibismo politiko eta soziala
egiten ari gara gure mezuarekin;
mezu ezkutu asko daude gure
ikuskizunetan. Lan garrantzitsua
egiten dugu: asko esatera ausartzen ez diren gauzez hitz egiten
dugulako, eta mendeetan zokoratu diren identitateak erakutsi
eta normalizatzen ditugulako».
Albina Stardust kontent da
handik eta hemendik deitzen dietelako hitzaldiak eta tailerrak
emateko. Hala ere, oraindik lumafobia asko dagoela salatu du,
eta aurreiritziei aurre egin behar
zaiela. Gizartea irekitzen hasia da,
hala ere, Donatella Maniren aburuz: «Trabestia gauza ilunekin lotzen zen lehen. Orain, homosexualitatearekin nahasten dute askok, baina, behintzat, ausartzen
dira galdetzera. Gehiago onartzen
da». Azken eskari bat ere egin du
Albina Stardustek: haien lanari
balioa ematea. «Iruñerrian ez
dago ikuskizunak egiteko taberna asko, eta daudenek ez gaituzte
kontuan hartzen. Ez dute drag-a
artetzat hartzen, eta bada».

INGENIARITZA

Gizartearen begien aurrean
Erreferenteen beharra azpimarratu dute hiru drag nafarrek, karrikara ateratzeko bultzada baita.
«Iruñean drag asko izanen ziren,
baina etxearen itzalpean. Ederra
da hori ere, baina ez genituen ezagutzen», esan du Sussie Pussiek.
Bide beretik jo du Albina Stardustek: «Iruñean drag-a beti egon
dela uste dut, asko horrela jaiotzen baikara. Baina gero traba asko daude. Azkenean, drag izatea
ausarta izatea da». Gainera, drag
ikuskizunak ez dira ohikoak izan:
«Telebista saio batzuei eta LGBT
komunitatearen garapenari esker, ikusgaitasun handiagoa eta
erraztasun gehiago lortu ditugu».
Aukera gutxi izaten direla salatu du Donatella Manik, LGTBI giroko ostatu gutxi daudela Iruñerrian, eta daudenak ere ez daudela «haien onenean». «Serio
hartu behar gaituzte; batzuek
uste dute margotutako maritxu
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Nafarroan 10.000 biztanle baino gehiago
dituzten hamabi udalek sare sozialak nola
erabiltzen dituzten ikertu du Oroitz
Zabalak. Planifikazioa, baliabideak eta
ezagutza berezitua falta direla ikusi du.

Esan bai, baina
erantzun ez
Iker Tubia Iruñea

nterneten erabilera orokortuz joan den heinean
zabaldu dira sare sozialak
gizartean, eta bide bat ireki da, komunikatzeko
beste manera bat. Erakundeek ere
jauzi egin dute sare sozialetara,
herritarrei esateko dutena sakelakoan eta ordenagailuan jaso dezan jendeak. Baina ongi komunikatzen dute? Ongi erabiltzen dituzte horretarako tresnak? Lortzen al dute komunikabide berriek eskaintzen dituzten aukerei
zukua ateratzea? Horixe ikertu du
Oroitz Zabalak, eta hobetzeko asko dagoela ikusi du. Izan ere, esan
ez ezik, erantzun ere egin behar
da; elkarreragina baita sare sozialen muina.
Komunikazio aholkularia da
Zabala (Zizur, 1983), eta hamar
urte baino gehiagoz aritu da komunikazio politiko eta instituzionalean lanean. Komunikazio korporatiboari buruzko master bukaerako lana izan da ikerketaren
abiapuntua. Biztanle gehien dituzten udalerriak izan ditu ikergai: aztertu du sare sozialak nola
erabiltzen dituzten Nafarroan
10.000 biztanle baino gehiago dituzten hamabi udalek. «Hobetzeko gauza asko daude oraindik», esan du ikertzaileak.
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«Nahiko berria da sare sozialen
fenomenoa, eta batuz joan dira
ahal izan duten bezala. Beraz,
gauza batzuetan asmatu dute,
baina besteetan ez». Planifikazio
eta baliabide falta eta komunikazio arduradunen espezializazioa
dira hutsunerik nabarmenenak.
Eta horren ondorio izan daitekeena: interakzio falta. Sare sozialak
ez baitira noranzko bakarreko
komunikabideak.
Udalak hankamotz dabiltza interakzioan, Zabalak dioenez. «Sare sozialen filosofia elkarrekintza
da, baina udal gehienek iragarki
taula gisa erabiltzen dute. Ez diete
jaramonik egiten jendeak esaten
dizkien gauzei». Adibide bat paratu du: udalak antolatutako ikuskizun bati buruzko berriari erantzunez, norbaitek galdetu du zeini
zuzendua den ikuskizuna, eta ez
diote erantzun. «Ez du itxura onik
ematen udal batek herritarrei ez
erantzuteak». Azterketaren arabera, udalen %91k ez dute egiten.
Udalek ez dute sare sozialen
erabilera ezbaian paratzen; orokortuta dago haien erabilera. Ez
da gutxiagorako, Nafarroako Estatistika Institutuaren arabera,
2020an, 16 eta 74 urte arteko herritarren %86,6 konektatu ziren
egunero Internetera, sare sozialak
erabiltzeko nagusiki. Pandemia
aurretik antzekoa zen datua:

Oroitz Zabala komunikazio aholkularia, Zizurren, bere lantokian, otsailean. NAFARROAKO HITZA

riak—. «Geroz eta kontzientzia
handiagoa dute sare sozialen garrantziari buruz, baina besterikda
baliabideak jartzea: dirua, denbora eta profesionalak. Hori nahikoa
behean dago oraindik lehentasunen zerrendan».
Sare sozialek ez dute
balio jendearen galderei
erantzuteko soilik. «BaSare sozialen filosofia
lio dute ikusteko herritaelkarrekintza da, baina
rrek zer iritzi duten, udaudal gehienek iragarki taula
lak egiten dituen gauzak
gisa erabiltzen dute»
ongi ikusten dituzten,
Oroitz Zabala
Komunikazio aholkularia
proposamenak egiten dituzten...», kontatu du
fikazio zehatzik —soilik bik—, eta Zabalak. Are, zer egiten den ez
agerian geratu da profesionalak ezik, hori zergatik egiten den azalfalta direla —soilik hiru udaletan tzeko balio dute sare sozialek.
dituzte komunikazio teknika- «Galdetzen badute, elkarrekin2019an, %84,5. Hala ere, Zabalak
ikusi du udalek ez diotela behar
adinako garrantzirik ematen sare
sozialen erabilerari. Aztertu dituen udal gehienek ez dute plani-

‘‘

tza horren bidez udalek aukera
dute azalpenak eta argudioak
emateko, herritarrek hobe ulertzeko. Horrela, harremana sendoagoa eta gertuagokoa da». Azken finean, elkar ulertzeko bidea
izan daitezke sare sozialak, eta
gertuko erakundeentzat hori oso
baliagarria izan daiteke.

Facebook da eraginkorrena
Nola erabiltzen diren ez ezik, sare
sozial horiek zein diren eta zer
eraginkortasun duten aztertu du
Zabalak. Twitter da udalek
gehien erabiltzen duten tresna,
baina Facebook omen da eraginkorrena. Udalen %83,33k dute
Twitter kontua, %75ek Facebook,
%50ek Youtube eta %27k Instagram. «Facebook da eraginkorrena, mainstream-ena delako;
ni nago, baina nire ama ere bai».
Zabalak uste du Twitter politikan
eta aktualitatean interesa duen
jendeak erabiltzen duela, bereziki. «Udalak, agian, sare horretan
mugitzen dira naturalen, baina
jakin behar dute zein den haien
publikoa». Orain Instagram da
erronka: «Gehien handitzen ari
diren sareetako bat da, eta udal
asko ari dira pausoa ematen gazteengana heltzeko. Bide onetik
doa hausnarketa, baina, orduan,
Instagramen kodeetara egokitu
behar duzu komunikazioa».
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Bardeako tiro eremuaren aurka
batu dira hamabi gazte erakunde
Ager Vasconumeko kideek beren lurraldean gertatzen denari buruz
erabakitzeko ahalmena izan nahi dute b Ekainaren 26an, manifestazioa
Iker Tubia

Bardeako tiro eremua sortu eta 70
urtera, haren kontra aritzeko
mugimendu berria sortu dute
Erriberan: Ager Vasconum. Erriberako eta Erdialdeko hamabi
gazte antolakunde batu dira.
«Jaio ginenetik, etengabe entzun
ditugu bonben soinua eta hegazkin militarren hegaldia gure buruen gainean», kontatu zuten,
larunbatean, Uztarriko Ama Birjinaren baselizaren ondoan egindako agerraldian. Tiro eremuaren
kontra erabakitzeko eskubidea
galdegin zuten, eta manifestaziora deitu; ekainaren 26an izanen
da, 11:00etan, Bardeako informazio gunetik abiatuta.
Tiro eremuaren kontra «gogor» borrokatuko direla aurreratu zuten gazteek: «Ekologiaren
eta gure osasunaren aurkako eraso argi horren aurka gaude; izan
ere, gure landaredian eta faunan
eragin zuzena izateaz gain, kutsatzeko arrisku handia dago, maniobra militarretan erabilitako
materialak direla eta». Inguruko
herritarren aurkako «abusu lizun» eta «lotsagabea» dela iritzita, horri buruzko erabakiak
hartzeko ahalmena herritarren
esku egotea eskatu zuten.
NATOko edozein herrialdek
erabil dezake Bardeako eremua
gerrarako prestatzeko, eta hori
gogor salatu zuten Ager Vasconum taldeko kideek, NATO Europako eta Ipar Amerikako estatuen «interes inperialistak defendatzeko sistema» dela uste
baitute. Gainera, eremuari buruzko alderdi askotan «iluntasuna» dagoela salatu zuten.

Herrietako gazteak, batuta
Ager Vasconumen bildu diren
taldeek Tuteran, Caparroson,
Martzillan, Tafallan, Erriberrin,
Azkoienen, San Adrianen, Azagran, Andosillan, Carcarren, Zarrakaztelun, Figarolen, Artaxoan,
Larragan eta Sesman egiten dute
lan. «Gazte errebeldeak gara, eta
aliantzak egiten eta elkartasuna
adierazten, protesta egiten eta
borrokatzen jarraituko dugu, tiro
eremu honen eta ordezkatzen
duenaren kontra».
Ekainean kalera aterako dira,
militarrei «beren planetara joan
daitezela» eskatzeko.

Ager Vasconum taldearen agerraldia, larunbatean, Bardean. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Gora bizitza!

R
HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

au argitaratzen denean ez dakit zein izanen den egoera zehatza, baina esanen
nuke han jarraituko dutela. Han
jarraituko dutela dozenaka eta
dozenaka pertsonak, egunez
egun, Aroztegiko proiektuaren
kontrako kanpalekuan. Txandaka, denbora luze edo laburrez,
egun batzuetan jarraian edo
ordu batzuetarako, besterik ez.
Inportantea da auzolana, elkartasuna eta batzen gaituen zerbait: proiektua gelditzeko grina.
Garai hauetan, ez da gutxi: asko
da. Asko da irautea, erresistitzea
eta eraikitzea: Aroztegia gelditzeko bidea eraikitzea ere badelako. Ez da zerbaiten kontra ego-

H

tea bakarrik: lurraren aldeko borroka da.
Luxuzko hotela, 200 etxebizitzako urbanizazioa eta golf zelaia
egin nahi dituzte Baztanen. Lekarozen, 300 biztanle pasatxoko
herri batean. Gentrifikazioaz dezente hitz egin da azken urteetan,
hiriak bizitzen ari diren prozesu
hori: nola egin bizilekuak parke
tematiko. Aroztegia ere ez da oso
atzean geratzen: nola moztu haritzak golf zelaiak paratzeko, nola
lapurtu herri lurrak kapitalaren
mesedetan. Turistifikazioaren
beste adibide lazgarri bat da Baztan. Turistentzat gero eta leku
gehiago duen tokia, emantzipatzea nekeza den leku batean.
Herritarren aurkakotasunare-

Turistifikazioaren
beste adibide lazgarri
bat da Baztan.
Turistentzat gero eta
leku gehiago duen
tokia, emantzipatzea
nekeza den leku
batean

Altsasuko auziari buruzko dokumentala
burutzeko diru bilketa abiatu dute

«Oso gogorra da
bi urtez sanferminik
ez ospatzea; inoiz ez
nuen pentsatuko hau
gertatuko zenik. Trago
txarra pasatzen ari
naiz: erabaki gogorra
da, sentimenduei
eragiten dielako»
Enrique Maia
Iruñeko alkatea

kin aurrera eraman nahi den
proiektua da Aroztegikoa. Herri
galdeketan ezezkoa jaso zuen.
Udalari bere eskumenak lapurtu
zaizkio, gainera: 2015ean, gobernuaren azken egunetan, UPNk
UGEP izendatu zuen proiektua
(interes orokorraren mesedetan
omen), eta Geroa Baik bide horrekin jarraitu zuen aurrera. Espekulazioa, herri-lurrak nekazariei kentzea, herritarrentzat ez
diren eta herria bera guztiz desitxuratuko duen etxeak eraikitzea beharrezkoa eta ezinbestekoa omen da. Enpresak berak
bide judiziala hartu izan du
behin baino gehiagotan herritarren aurka (haien artean alkateak), proiektuari pelotazo deitzeagatik, edo prentsaurreko bat
egiteko baimena emateagatik.
Urte luzetako bidea izan da
Aroztegiarena. Finean, Baztan
zer izanen den egon daiteke jokoan. Baina ez bakarrik Baztan:
harago ere begira dezakegu, por-

lana ama lurraren kontra. Eta
horretan ari dira aste hauetan
Baztanen: proiektuari aurre egiten, makinei suntsiketa oztopatzen; lurra, ingurua, oraina eta
etorkizuna babesten eta zaintzen. Garapenkeria zalantzan
jartzen, kapitalismoaren aurka
borrokan; izan ere, ez dira gutxi
bizitzen ari garen krisiak, baina
klima larrialdiari dagokiona ere,
hortxe. Etorkizunari begira, zulora joanen garen ala ez baino
gehiago, zein izanen da galdera?
Zulo horren tamaina? Erronka
handiak etorriko zaizkigu, eta
igual konturatuko gara: dena
irauli edo... ez orainik, ez etorkizunik.
Jarraituko dute, jarraituko dugu. Suntsiketa besterik nahi ez
duten zementuzko eraikin eta
proiektu horien aurka. Ekonek
duela urte batzuk esaten zuen:
«Gizakiaren garapen suntsitzailearen aurkako ekintzak. Aurrera ekosabotaia, gora bizitza!».

Irudia b Iruñea

ALTSASU b Altsasu (Gau hura) dokumentala grabatzen aritu dira
Marc Parramon eta Amets Arzallus azken lau urteotan; Altsasuko auziari buruzko lana da. Postprodukzio fasean daude, eta, lana burutzeko, diru bilketa abiatu dute Verkami atarian. Maiatzaren 22an estreinatuko dute, «gertatutakoa gure mugez harago zabaltzeko».

Iruñeko Udalak ez du baimenik eman
Txantrean kultur jarduerak egiteko
IRUÑEA b Asteburu honetan, Iruñeko Txantrea auzoko bestak lirateke, eta auzoko jai batzordeak zenbait kultur jarduera «txiki» egin
nahi zituen Salestarren jolastokian, «osasun neurriak zorrotz errespetatuz». Iruñeko Udalak ez du baimenik eman, jendeak ez duela pilatu
behar esanez, eta jai batzordea erabaki horren kontra agertu da.

Ukabila gora, borroka
sindikalaren alde
Larunbatean manifestazioa antolatu zuen LAB sindikatuak –irudian– joan den asteko atxiloketak salatzeko; izan ere, LABeko sei kide atxilotu zituzten garbitzaileen aldeko zenbait protesta egiteagatik. Denak aske geratu ziren; gehienak, 24 orduren buruan. Bihar, sindikatu guziak karrikara
aterako dira maiatzaren 1eko martxetan parte hartzeko. JON URBE / FOKU

%

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
NOAIN Xian Martinez eta
ARANGUREN Suakai:

Luces, música, ¡acción!
b Etzi, 18:00etan,
Mutiloagoitiko kultur etxean.
ATARRABIA Juantxo Skalari

Unplungeed eta Loco pirata.
b Gaur, 19:00etan, kultur etxean.
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Proposamena b Iruñea

Saioa Belarra: Aitzindariak.
b Gaur, 20:00etan, kultur gunean.
RIBAFORADA Estitxu Arroyo:

La memoria de la carne.
b Gaur, 19:30ean, Juan Antonio
Ducun auditoriumean.
ZIZUR NAGUSIA Dinamo Danza:

ATARRABIA Ross the Boss eta

Asomvel.
b Gaur, 19:30ean, Totem aretoan.

Electrikal body.
b Gaur, 20:00etan, kultur etxean.

BERTSOLARITZA
ATARRABIA Lehendakaris

muertos.
b Bihar, 13:00etan eta 19:45ean,
Totem aretoan.
IRUÑEA El Consorcio.

IRURTZUN Zapla bertsolaritza

egitasmoa. Zentzumenen bertso
saioa: Irati Majuelo, Iker
Gorosterrazu eta Sustrai Colina.
b Gaur, 18:30ean, kultur etxean.

b Gaur, 19:00etan,

Gaiarre antzokian.
IRUÑEA Nafarroako Orkestra

Sinfonikoa: Ausartendako musika.
b Gaur, 19:30ean,

Baluarte auditoriumean.
IRUÑEA Pamplonesa:

ZIZUR NAGUSIA Zapla

bertsolaritza egitasmoa. Bertso
trama: Beñat Astiz, Miel Mari
Elosegi Luze, Idoia Granizo, Xabat
Illarregi eta Sarai Robles.
b Etzi, 18:30ean, kultur etxean.

ANTZERKIA

Queen. The Show Must go on.
b Bihar, 17:00etan eta 20:00etan,

ARANGUREN Pirritx, Porrotx eta

Gaiarre antzokian.

Marimotots: Amaren intxaurrak.
b Asteazkenean, 18:00etan,
Mutiloagoitiko kultur etxean.

IRUÑEA Carlos Sadness.

Aditu ohi ez diren hitzak
Artedrama eta Huts Teatroa konpainiek Atzerrian lurra garratz antzezlana taularatuko dute asteazkenean,
Iruñean, Nafarroako Antzerki Eskolan. Antzezlanak kolonialismoa du hizpide, Euskal Herrian bizi den kolonbiar
baten bizipenetatik abiatuz. Ama hilberria ehorzteko sorterrira itzuli edo ez erabaki beharko du protagonistak.
Laura Penados eta Ander Lipus ariko dira oholtzan, Amancay Gaztañagaren zuzendaritzapean. AINHOA RESANO

b Bihar, 20:00etan,

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Estefania de Paz:

IRUÑEA Arnau Griso.

La reina del Arga.
b Gaur, 19:00etan,
Kondestablearen jauregian.

b Etzi, 20:00etan,

Baluarte auditoriumean.
IRUÑEA Javier Aranda: Parias.
IRUÑEA Euskadiko Orkestra:

b Gaur, bihar eta etzi, 19:00etan,

Gazteak.
b Asteartean, 19:30ean,
Baluarte auditoriumean.

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEA Accademia del Piacere,

Fahmi Alqhai & Arcangel: Las idas
y las vueltas: músicas mestizas.
b Asteartean, 19:30ean,
Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Artedrama eta Huts

Teatroa: Atzerrian lurra garratz.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Nafarroako Antzerki Eskolan.

ERAKUSKETAK
IRUÑEA Irene Cabañas: Tribu.

IRUÑEA Andres Calamaro.

b Maiatzaren 9a arte,

b Asteazkenean, 21:00etan,

Ziudadelako Mistoen aretoan.

Zentral kafe antzokian.
IRUÑEA Ilan Wolff argazkilaria:
LESAKA En Tol Sarmeniento.

Pliegues y huellas.

b Bihar, 17:00etan, kultur etxean.

b Maiatzaren 16ra arte,

Ziudadelako labean.

BERTZELAKOAK
IRUÑEA Fuego en el cuerpo.
IRUÑEA Hitzaldia: Armiarma:

20 urte literatura saretzen.

DANTZA

b Asteartean, 19:00etan,

Katakrak liburu dendan.
AGOITZ Xian Martinez eta

Saioa Belarra: Aitzindariak.

IRUÑEA 2020ko Egile

b Etzi, 19:00etan, kultur etxean.

Berriendako Literatur Lehiaketako
irabazleekin solasaldia.
b Ostegunean, 20:00etan,
Kondestablearen jauregian.

LODOSA Kirolak.
b Gaur, 19:30ean, kultur etxean.

Euskarari bizi-bizirik eusten dioten udalerriak dira
arnasguneak. Euskararen biziberritzean berebiziko
garrantzia dute, eta benetako arnasa dira gure
hizkuntzarentzat.

www.arnasagara.eus
martxoaren 22tik maiatzaren 14ra

ZINEMA

b Gaur, 19:30ean, Filmotekan.

Arnasa Gara kanpainak, zortzi bideo
laburren bidez, euskararen arnasguneetan
ohikoak diren egoerak erakusten ditu,
horien inguruan hausnartzeko.

astero bideo bat eta
elkarrizketa bat

NAFARROAKO HITZA

OSTIRALA, 2021eko apirilaren 30a
Zuzendaria: Iker Tubia. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea.
Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010
www.nafarroa.hitza.eus b nafarroa@hitza.eus

ANDONI CANELLADA / FOKU

«Xorroxinek bizkarrezurra
ematen dio eskualdeari»
Josetxo Apezetxea b Xorroxin irratiko esataria
Xorroxin irratia 1981eko martxoan sortu zen. 40 urte egin ditu uhin artean; euskaraz, eta tokiko
informazioa herritarrei ekartzen. Apezetxearen esanetan, hala segituko dute, «bizi-bizirik».
Uxue Rey Gorraiz

Ez da izan ospakizunik, baina badute zer ospatua: Xorroxin irratiak 40 urte egin ditu joan den
martxoan. Irratiko esatari eta Karakola segi hola saioaren aurkezle da Josetxo Apezetxea (Erratzu,
1965). Ilusioz oroitzen ditu irratiaren lehen pausoak, eta gogoz begiratzen die datozen urratsei ere.
Zein du irratiak sorburu?
Erratzuko gazte batzuek jarri zuten martxan egitasmoa. 1970eko
hamarkadaren hondarrean, bidaia bat egin zuten garai hartako
Jugoslaviara, eta kulturalki zerbait
egin beharra zegoela ikusi zuten.
Solasaldi arinen artean atera zen
irratia sortzeko ideia, gero gorpuztuko zena. Gainera, kontuan izan
behar da urte horietan gertatzen
ari zela irrati libreen sortze prozesua Euskal Herrian. Adibidez,
Iruñean zen Radio Paraiso; erdarazkoa zen. Erratzun jaiotakoa,

berriz, euskarazkoa; hasieratik
zuten garbi. Are, euskara izango
zen sortuko zen irratiaren ardatz.
Gogoan dituzu aurreneko emisio egunak?
Oso ongi oroitzen naiz lehenbizikoaz; Erratzuko eskolatik egin
zen. Nik 15 bat urte nituen, eta,
jakina, herri txikia izanik, beti
hartzen zenuen kontuan zu baino
zaharxeagoek egiten zutena. Irratiak sekulako jakin-mina eta
ikusmina piztu zuen inguruan;
izan ere, eskailera handi bat erabili zuten eskolako lehenbiziko
solairura iristeko, leihotik sartzeko. Hasiera oso polita izan zuen,
eta begira orain: egitasmoaren
bultzatzaileek ez zuten inondik
ere pentsatuko berrogei urteren
ondotik irratiak bizirik segituko
zuenik, are gutxiago eskualde
osora zabalduko zenik.
Zein dira Xorroxin irratiaren lehentasunezko gaiak?
Euskara dago oinarrian: hura da

guztia lotzen duen haria. Hala
zen, eta hala segitzen du izaten.
Bestalde, jakina, hedabide bat izanik, irratiak balio du eskualdea
hezurmamitzeko. Erranen nuke
eskualdeari nolabaiteko bizkarrezurra ematen diola, neurri batean. Saiatzen gara hemen egiten

Inportantzia handia ematen diozue tokiko informazioari. Nola
uztartzen duzue hurbilekoari
begiratu nahia mundu zabaleko
kontuei ere so egitearekin?
Eskualdetik kanpoko gauzei ere
eskaintzen diogu tartea. Ulertzen
dugu Nafarroaren eta, beraz, Euskal Herriaren parte bagarenez, inguruko zen«Irratiaren bultzatzaileek
bait gaik ere badutela
ez zuten inondik ere usteko
garrantzia. Beti ematen
berrogei urteren ondotik
diogu lehentasuna hebizirik segituko zuenik»
mengoari, baina ez dugu
«Egungo garaietara egokitu
bestea ahanzten.
behar dugu: aztertu beharko
Tokikomeko kide zaredugu gazteengana nola iritsi
te. Zer neurritan babesgehiago eta hobeki»
ten du horrek irratia?
Kideak izateak aukera
diren gehienak irratian ateratzen, ematen digu Tokikomen guardajendea jakinaren gainean izateko. solpean babesteko. Gainera, gidaEz bakarrik informatua egoteko; ri ere bada, eta, hari esker, euskapizgarri izan gaitezke gauza asko raz ari garen hedabideek norabide
indartzeko. Ez dut erranen egitas- bertsuan egiten dugu arraunean.
moen motorra garenik, baina la- Gauzak eskatzeko orduan, askoguntzen dugu horiek bultzatzen.
tariko proiektuak aitzina atera

nahi direnean, lagungarri da. Bakoitzak lanak bere gain bakarrik
hartu beharko balitu, aski neketsuagoa litzateke.
Kolaboratzaile sare zabala duzue. Nola erdietsi duzue?
Eskualdea oro har herri txikiz osatua denez gero, irratikoek erabaki
zuten komeni zela horietan guztietan berriemaileak izatea. Horrela, lortuko zen herri guztietako
albisteak biltzea, eta balioko zuen
ingurua elkartzeko eta, aldi berean, entzuleak geureganatzeko.
Sarea osatu egin da urte hauetan
guztietan; ez bakarri berriemaileekin, baita hainbat motatako kolaboratzaileekin ere. Askotariko
ekarpenak egiten dituzte, eta, hala, eduki asko eramaten ditugu
irratiaren uhinetara. Gai batzuk
sinpleak edo txikiak dira itxuraz,
baina merezi dute, eta jendeari
anitz gustatzen zaio bertako gauzak entzutea.
Hizkuntzari dagokionez, batuaz
gainera, euskalkiak aditu daitezke irratsaioetan. Erabaki
kontzientea da horren atzean?
Uste dut euskalkien erabilera
aberasgarri dela, eta, horrez gainera, beharrezkoa dela iruditzen
zait. Egia erran, gure euskara ez
dago batutik oso urrun, baina,
hala izanagatik ere, saiatzen gara
bakoitzak bere herriko hizkeran
egin dezan. Oreka lortzea izaten
dugu helburu; ez gara euskalki
garbi-garbian aritzen, baina ezta
euskara batu hutsean ere.
Azkenaldian asko egin da aurrera digitalizazioan. Zer aurrerapauso eman duzue zuek?
Barne funtzionamenduak urrats
inportanteak egin ditugu. Baita
kanpora begira ere. Adibidez,
Erran.eus agertokian argitaratzen ditugu gure edukietako
asko, podcast formatuan. Gainera, sare sozialetan aktiboagoak
gara orain. Badakigu jende gero
eta gehiagok kontsumitzen dituela edukiak horien bidez eta
gero eta gutxiago entzuten dela
irratia betiko moduan. Bereziki
gazteen artean ari da hori gertatzen, eta badugu nolabaiteko kezka. Egungo garaietara egokitu
behar dugu: aztertu beharko
dugu gazteengana nola iritsi
gehiago eta hobeki. Nahi genuke
haiek ere senti dezaten Xorroxin
beren parte izan daitekeela.
Etorkizunera begira, zein dira
Xorroxin irratiaren erronkak?
40 urte egin ditugu, eta ederra litzateke bertze horrenbertze egitea. Herritarrengandik hurbil dagoen hedabidea izan nahi dugu,
eta horretan ahalegintzen jarraituko dugu. Jendearen, elkarteen
eta erakundeen bozgorailu izatea
da helburua.

