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Aroztegia

Iker Tubia Lekaroz

I
siltasuna da nagusi Le-

karozen. Miru bat dabil

plazan itzulika. Ez da

makinen hotsik; bare da

herria. Metro batzuk au-

rrera eginda, Aroztegia

jauregia ikusten da. Zaila da ger-

turatzea, zuhaitzak botata daude

bidearen erdian. Hari so gelditu

dira Aintzane Ariztegi, Lierni

Oteiza eta Aritz Alunda, Aroztegi-

ko proiektu urbanistikoaren kon-

trako ekintzaileak. Ezinbestean

gogora etorri zaizkie lanak geldi-

tzeko egindako protestak. Gelditu

dute proiektua, oraingoz, baina

badakite ez dela deus bukatu. Go-

gotsu daude aurrera egiteko, eta

maiatzaren 15ean manifestazioa

eginen dute, Elizondon. 

Apirilaren 8an hasi ziren lane-

tan Palacio de Aroztegia SM en-

presak aginduta. Luxuzko 228

etxebizitza, 126 logelako hotel

bat, spa gune bat eta bederatzi zu-

loko golf zelai bat eraiki nahi di-

tuzte han, 300 biztanle inguruko

Lekaroz herriaren lurretan. Ma-

kinen hotsa aditzearekin batera,

herritar talde bat joan zen lanak

gelditzera. «Ikusi genituen txiki-

zioa egiten, eta erantzun zuzen

bat behar zen eman: erabaki ge-

nuen makinen aitzinean para-

tzea», azaldu du Oteizak. Hala

egin zuten, lau egunez. 

Horrekin ez zen aski; estrategia

«eraginkorragoa» behar zutela-

eta, kanpaldia abiatu zuten. «He-

men geundela erakutsi genuen,

eta lanak hasiz gero aditzen ge-

nuen, eta segidan mozten geni-

tuen». Beti modu berean eran-

tzuten zuten: hondeamakina edo

motozerren aitzinean paratzen

ziren, geldi. «Gu ikusi bezala,

haiek gelditzen ziren». Alundak

uste du «errazki» gelditzen 

zituztela, langileek ere ikusten

zutelako arriskua bazela.

Kritikak ere jaso dituzte. Erai-

kuntza arloko patronala biltzen

duen Anecop elkarteak salatu

zuen Aroztegian lanean ari zire-

nek «jazarpena» eta «meha-

txuak» jasan zituztela, eta maki-

na eta ibilgailuetan «erasoak»,

pintaketak eta gurpil zulaketak

egin zituztela. Protestak indarke-

riarekin lotu zituen, «eraso kan-

painatzat» hartuta. CCOO sindi-

katuak ere «gogor» kritikatu zi-

tuen Tex enpresako langileen

aurkako «presioa» eta «ekin-

Apirilean hasi ziren lanak Aroztegian proiektu urbanistiko bat eraikitzeko, baina herritar talde batek
gelditu zituen. Lekarozko 11 eguneko kanpaldiaren ostean, lanak bazter utzi zituzten. Aroztak taldea
kontent da lortutakoarekin, eta borrokan segituko duela ohartarazi du. Hilaren 15ean, manifestazioa.

Garaipen bat aitzinera egiteko

Lierni Oteiza, Aintzane Ariztegi eta Aritz Alunda Aroztegiko proiektu urbanistikoaren kontrako ekintzaileak, astelehenean, Lekarozen, Aroztegiko jauregia atzean dutela. ANDONI CANELLADA / FOKU

Herritar talde bat lanak trabatzen, Aroztegian, apirilaren 16an. IÑIGO URIZ / FOKU
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Aroztegia

tzak». «Kasu batzuetan, langile-
en segurtasuna bera arriskuan ja-
rri dute», esan zuten, ohar bidez. 
Salaketek ez dituzte ezustean

harrapatu proiektuaren aurka-
koak: «Argi zegoen bertze alder-
diek kontradiskurtsoa egin behar
zutela», esan du Alundak. «Pre-
sioa euren nagusiengandik eto-
rriko zitzaien langileei. Guk egin
dugun bakarra da makinen aitzi-
nean gelditu eta parajeak babes-
tu». Are, Ariztegik uste du indar-
keria Baztango herritarrek jasan
dutela Nafarroako Gobernuaren
eta enpresaren aldetik. «Hau ez
da langileen kontrako mugimen-
du bat, txikizioaren kontrakoa
baizik», argitu du Oteizak.

Kanpaldi «aberasgarria»
11 egun iraun zuen kanpaldiak.
Apirilaren 23an herritik alde egin
zuten langileek, eta bost egun be-
randuago desmuntatu zituzten
kanpadendak. «Epe laburreko
helburua bete dugu. Badakigu
kanpaldi batekin ez dugula
proiektu osoa geldituko», azaldu
du Alundak. Gainera, esperien-
tzia «arras aberasgarria» izan
dela kontatu dute; izan ere,  jende
anitz batzeko modua izan da, eta
Aroztegiko proiektuaren afera
mahai gainean paratu dute. 
Egunero bi batzar egiten zituz-

ten kanpaldian, eta denen artean
erabakiak hartu. Hor sortu zen
Aroztak mugimendua, Aroztegia
eta gero zer?plataformaren lekua
hartu duena. Oteizak emakume-
en presentzia azpimarratu du:
«Bai aurpegia paratzen zutenak,
bai atzeko lanean ari zirenak. Nik
uste dut horrek zaintza giro bat
sortu duela». Ez hori bakarrik:
adin guzietako pertsonek parte
hartu izana goraipatu du. Horrez
gainera, bestelako loturak sortu
dira, Nafarroa osotik, Gipuzkoa-
tik eta Ipar Euskal Herritik ere
joan baitira kanpaldira.
Ekaitzaren ondoko baretasuna

sumatzen da Baztanen. Hala ere,
itzuliko dira hodei beltzak. Otei-
zak argi du: «Ez gara inozenteak,
badakigu hau ez dela hemen aki-
tzen. Baina pila bat gara, indartsu
gaude, eta, bueltatzen badira, gu
ere bueltatuko gara». Bitartean,
lanean jarraitzen dute: Lekarozen
larunbatero jarduerak antolatu
dituzte —bihar kontzertua izanen
da—, eta elkarretaratzeak herriz
herri. Maiatzaren 15ean manifes-
tazioa eginen dute Elizondon, eta
«inflexio puntua» izatea nahiko
lukete Aroztak taldeko kideek. 
Jendea batu dutela sinetsita

dago Alunda: «Hainbertze jende
etxean zegoena hasi da mobiliza-
tzen, aurpegia ematen, eta hori
mantendu beharra da. Bertzela,

bada arriskua giroa itzaltzeko, eta
jendea ohartu behar da borrokan
segitzen dugula eta bero-bero da-
goela afera. Agertuko baitira. Ezin
dugu pauso bat gibelera egin».
Aroztak mugimendukoek uste

dute baztandar gehienak proiek-
tuaren aurka direla, eta UGEP
udalerriz gaindiko eragina duen
plana «kolpe» bat izan zela azal-
du du Ariztegik, modu horretan
Nafarroako Gobernuak baimen-
du ahal izan zuelako Aroztegiko
proiektua. «Herritarren eta uda-
laren ahotsa isiltzeko tresna bat
izan da. Baina gu gai gara iritzia

emateko eta erabakitzeko». Are,
ez du uste intereseko proiektua
denik: «Honek atzetik duen inte-
res bakarra pribatua da, eta berta-
ko nekazarien lurrak eta lur ko-
munalak desjabetu dituzte». Go-
bernuak oraindik atzera egin
dezakeela ere ohartarazi du.
Proiektua kontraesankorra

dela uste du Ariztegik: «Krisi
ekosozial baten erdian gaude, eta,
alternatibak sortu beharrean, 
horrelako makroproiektuak bul-
tzatzen dituzte». Proiektu hori
«lurra txikitzeko prozesuen par-
te bat» dela dio. Turismoa ere
izan dute hizpide. Oteiza: «Ho-
nek ez du turismoa erakartzen,
honek Baztan txikitzen du. Kan-
potik etortzen zaizkigu erranez
zer den egokiena, baina badakigu
nola bizi nahi dugun». Ariztegi:
«Oreka bilatu behar da, herri txi-
kiak babestu».
Kontent dira orain arte lortuta-

koarekin, eta etorriko denari au-
rre egiteko gogotsu. Gertatzen
dela gertatuta ere, borroka ez da
alferrik izanen. Hala uste du
Alundak: «Hemengo borroka
izan dadila gerorako eredu bat;
ikus dezatela ezin dutela UGEP
bat hain erraz inposatu. Herrita-
rren hitza errespetatu behar da».

KRONOLOGIA

2008

Otsaila. Palacio de Arozteguia

SMk proiektua aurkeztu zuen.

Urria.UGEP gisa tramitatzearen

aurka agertu zen gobernua.

2009

Urriak 4. Lekarozko Batzarrearen

herri galdeketa: %67, kontra.

Irailak 7.Baztango Udalak lurren

kalifikazioa aldatzeko udal plana-

ren aldaketa abiatu zuen.

Abenduk 17. Aroztegia eta gero

zer? plataformaren aurkezpena.

2010

Ekainak 7.Aroztegiko proiektua

onartu zuen Baztango Udalak.

2011 

Otsailak 21. Udal planaren alda-

ketaren behin betiko onespena

Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Maiatzak 22.Udal hauteskunde-

ak egin ziren; Garbiñe Elizegi

izendatu zuten Baztango alkate.

2012 

Apirilak 19. Aroztegiko proiektua

berrikustea onartu zuen udalak. 

2013 

Urriak 10.Lekarozko lursailen

kalifikazio aldaketa baliogabetu

zuen auzitegiak.

2015 

Maiatzak 20. UGEPa onartu zuen

Nafarroako Gobernuak. 

Maiatzak 24.Hauteskundeak:

Joseba Otondo Baztango alkate.

Ekainak 19. Promotoreak Gar-

biñe Elizegi salatu zuen.

Uztailak 1.Baztango Batzar Na-

gusiak UGEPa bertan behera uz-

teko eskatu zion gobernuari.

Urriak 16.UGEParen kontrako

900 sinadura erregistroan.

Abenduak 30. Nafarroako Go-

bernuak proiektuarekin aurrera

egitea erabaki zuen.

2016

Ekainak 5. Baztango Batzar Na-

gusien galdeketa: %83, aurka;

%27ko parte hartzea.

Azaroak 6. Otondoren eta Eli-

zegiren deklarazioa auzitegian.

Azaroak 28.Aroztegiko urbani-

zazio lanen txostena onartu

zuen Nafarroako Gobernuak.

2017.

Ekainak 19. UGEPa babestu zu-

ten auzitegiek.

Iraila. Enpresak EH Bildu eta Ez-

kerrako hautetsiak salatu zituen.

2019. 

Martxoak 10. Garbiñe Elizegi

errugabetzat jo zuten.

2021. 

Apirilak 8.Makinekin lanean

hasi ziren Lekarozen, eta herritar

talde batek gelditu egin zituen.

Apirilak 11. Lanak «legez kan-

po» hasi zirela salatu zuen 

EH Bilduk, parlamentuan.

Apirilak 17.Kanpaldia hasi zen.

Apirilak 23.Langileek alde egin

zuten Lekaroztik.

Apirilak 28. Kanpaldia bertan

behera utzi zuten.

Iñaki Etxeleku 

Baztango herriek erakutsia dute
Palacio de Aroztegia enpresaren
etxegintza xedearen kontra dire-
la, eta Baztango Udalak ireki ditu
auzibideak urratu arauen salatze-
ko. Auzitegiek arrazoi eman dio-
te, baina, aldiro, Palacio de Aroz-
tegiak dei egin du. Joseba Otondo
(Elizondo, 1977) Baztango alkate-
ak eginahalak oro egiten ditu egi-
tasmoari buru egiteko.
Auzibideek geldiaraz dezakete

Aroztegiko proiektua?

Epai horiek ez dute proiektua gel-
diaraziko. Proiektua geldituko da
herritarrek geldituko dela eraba-
kitzen badute, mugitzeko boron-
date sendoa agertzen badute. Ho-
rrek ekarriko luke enpresa gibela-
raztea eta Nafarroako Gobernuak
berak hartu dituen erabakien gai-
nean gibelerat egitea. 
Maria Txibiteren gobernuarekin

mintzatu ahal izan zarete?

Zeharka, eta nahi genuke zuzene-
an egin. Joan den ortzegunean
mozio bat onartu genuen gober-
nuari eskatuz udalez gaindiko
plan sektoriala bere horretan uz-
teko. 
Hotela eta golfa aitzakiak direla

salatu duzue.

Aroztegia jokaldi urbanistiko bat
da: 45 hektarea 228 familia baka-
rreko bizitegi egiteko. 2002ko hi-
rigintzako udal plan handinahiak
aukera ematen zuen Baztanen
1.665 bizitegi egiteko; gehienak,
kolektiboak. Badira lur eraikiga-
rriak herrien inguruan, Lekaroz-
tik hasita.
Zuek tokiko beharrei begira se-

gitu duzue hirigintzan?

Udalak herriguneak biziberritze-
ko hirigintza plan berezi bat abia-
tu du, hutsik gelditzen ari diren
bizitegien parkea biziberritzeko.
Bigarren egoitzen merkatuaren

presioa du Baztanek ere?

Badaude arrasto batzuk, iduri bai-
tu Baztanen landa-gentrifikazio
prozesu baten hastapenetan ga-
rela. Eta horrek kezka pizten du.

«Proiektua
geldituko da
herritarrek hala
erabakitzen
badute»

Joseba Otondo 

Baztango alkatea
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Honek atzetik duen
interes bakarra pribatua
da, eta nekazarien lurrak
eta lur komunalak
desjabetu dituzte»
Aintzane Ariztegi
Aroztak mugimenduko kidea

«Badakigu hau ez dela
hemen akitzen. Baina
pila bat gara, indartsu
gaude, eta, bueltatzen
badira, bueltatuko gara»
Lierni Oteiza
Aroztak mugimenduko kidea

‘‘



Iker Tubia Iruñea

E
guerdia da, eta eguzkiak

goxo jotzen du Iruñeko

San Frantzisko eskolan.

Euskara ohiko hizkun-

tza da plaza horretan. Barruan

dira Alde Zaharreko haurrak,

haien eskoletan. Kanpoan, duela

25 urte D ereduan ikasten hasi zi-

ren lehenbiziko ikasle ohietako

lau eta haien gurasoak, ibilbide

horren hasiera kontatzeko gogoz.

Ez baitzen erraza izan Alde Zaha-

rrean D ereduko eskola publikoa

lortzea, baina gurasoek ez zuten

amore eman. Geroz eta ikasle gu-

txiago zituen San Frantzisko es-

kolak; D eredua ezarri eta 25 urte-

ra, 420 ikasle ari dira han; horie-

tarik bi heren, euskaraz.

Marian Antoñana eta haren

seme Ander Garcia de Bikuña;

Nahia Lopez; Iñaki España; Ekiotz

Lakasta eta haren aita Koldo La-

kasta; eta Ane Lopez eta haren

aita Koldo Lopez —argazkiko hu-

rrenkeran— elkartu dira San

Frantzisko eskolako atarian. El-

karrizketa bukatutakoan jarraitu

dute orduko istorioek. «Guretzat

eta auzoarentzat garrantzi handia

zuen D eredua lortzeak. Guraso

ginen neurrian, haurrak euskaraz

hezi nahi genituen», kontatu du

Koldo Zabaletak. «Eskola ezin

aproposagoa zen, auzoan bertan,

gainera. Gazte hauek bizitza han-

dia ematen diote orain auzoari».

Uste du Iruñeko Alde Zaharra 

herri txiki baten antzekoa dela.

1994. urtean hasi zuten D ere-

dua lortzeko borroka, baina urte

hartakoak ez ziren aski izan. Hu-

rrengo urtean hemeretzi haur

matrikulatu nahi zituzten euska-

raz. «Argi genuen: seme-alabek

euskaraz ikastea nahi genuen au-

zotik atera gabe», azaldu du Ma-

rian Antoñanak. «Eskola hau de-

sagertzear zegoen, oso gutxik

ikasten zutelako hemen; beraz,

haurrak hona ekarri nahi geni-

tuen». D eredua zabaltzeko 20

ikasle behar zituztela esan zieten.

«Uste genuen indarra egiteko 

llano Hezkuntza zuzendariarekin

biltzen saiatu ginen, baina, ez gin-

tuenez hartu nahi, pankarta eta

guzti joan ginen haren bulegora,

eta baimenik gabe sartu ginen».

Foru hauteskundeak izan ziren

1995ean, eta gobernu aldaketa.

PSN, CDN eta EA alderdiek koali-

zio gobernua osatu zuten, eta ho-

rrek eman zien modua San Fran-

tzisko eskolan D eredua ezartze-

ko. Hamabi haur hasi ziren: 3

urteko bederatzi eta 4 urteko

bidean geundela, eta hasi ginen

bilerak eskatzen. Administrazio-

an inoiz ez gintuzten hartu», esan

du Zabaletak. Ate guziak jo zituz-

ten, protestak antolatu zituzten,

kartelak egin, kalejirak, txaran-

gak, kale antzerkia...; eta hedabi-

deetara jo zuten. 

Garai hartan UPNk zuzentzen

zuen Nafarroako Gobernua, eta,

entzungor egiten zuenez, ekintza

zuzenera ere pasatu ziren, An-

toñanak dioenez: «Santiago Are-

hiru. «Bi promoziotako haurrak

elkarrekin egotea normala zen

guretzat», kontatu du Nahia Lo-

pezek. «Pozik bizi ginen». Ekiotz

Lakastak azaldu du institutura

joan zirenean ohartu zirela haien

eskola «berezia» zela. «Bedera-

tzi ginen San Frantziskoko azken

ikasturtean, eta institutura joate-

rakoan 30 kideko eskolak izaten

hasi ginen». 

San Frantzisko eskolak ehun

urte baino gehiago ditu, eta hori

sumatu zuten ikasleek. «Hog-

wartsmoduko eskola bat zen:

jantokia sotoan zegoen; iluna zen,

leihorik gabea...», esan du Lope-

zek. «Amaiur edo Hegoalde ikas-

tetxeak ikusten genituen, horre-

lako jolastokiekin, jostailuekin...;

harritu egiten ginen», dio Ane Za-

baletak. «Gogoan dut antzokia;

lehen urtean erabili genuen, an-

tzezlan bat egiteko Riki rikikanta-

rekin. Gero, lanekin hasi ziren, eta

ezin izan genuen erabili», gogora-

tu du Ander Garcia de Bikuñak.

Guraso borrokalariak
Euskarazko eredua lortzeko ez

ezik, haurrak tokiz ez aldatzeko

ere borrokatu behar izan zuten.

1999an liburutegi nagusia esko-

laren tokian ezarri nahi zuten, eta

ikasleak Ezpeleta jauregira bidali.

«Ordurako, indar handiagoa

genuen. 200 haur izanen ziren,

eta zaila zen atzera egitea», esan

du Koldo Zabaletak. «Batasun

handia genuen gurasoek, eta

buru-belarri aritzen ginen».

Antoñanak ere gogoan du garai

hura: «Manifestazio pila bat egin

genituen auzoko kaleetan».

Nafarroako Hezkuntza Departa-

mentuak ere onartu zuen gero

beste tokia txikiegia zela. 

Gurasoek esker hitzak izan

dituzte han lanean aritu diren

guzientzat: Ane Gaztelumendi

lehenbiziko irakaslea eta Ane

Diez de Ure jantokiko arduradu-

na aipatu ditu Antoñanak, eta

ondoren etorritako guzien lana

ere goraipatu: «Pedagogikoki

ere, oso berritzailea izan zen D

eredua garai horretan». Gaur

egun, auzoan erroturik dago

eskola, eta, hein handi batean,

eskolak auzoa biziberritu du.

«Bikote gazteek alde egiten

zuten haurrak edukitzerakoan,

eta hori, nolabait, eten egin zen»,

kontatu du Zabaletak. Izan ere,

turismoaren gainetik, Alde Zaha-

rra auzo bizia dela aldarrikatu du,

eta horretarako eskolaren rola

«ezinbestekoa» izan dela.

Duela 25 urte ezarri zuten D eredua Iruñeko Alde Zaharrean, San
Frantzisko eskolan. Gurasoen eta auzokideen borrokari esker lortu
zuten, eta euskarazko ereduak segurtatu zuen eskolaren etorkizuna. 

Euskara, auzoa eta
eskola biziberritzeko

Iruñeko San Frantzisko eskolako D ereduko lehen promozioko gurasoak eta ikasleak, asteartean, eskolan. IÑIGO URIZ / FOKU
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Eskola desagertzear
zegoen, oso gutxik
ikasten zutelako hemen;
beraz, haurrak hona
ekarri nahi genituen»
Marian Antoñana
Iruñeko San Frantziskoko guraso ohia

«Bederatzi ginen 
San Frantziskoko 
azken ikasturtean, 
eta institutuan 30 kide
ginen eskoletan»
Ekiotz Lakasta
Iruñeko San Frantziskoko ikasle ohia

‘‘



ere. Duela sei urte Munduko Txa-

laparta Kongresua antolatu zuten

Iruñean, Jazar zentroan, eta, hari

horretatik tiraka, Iruñeko Udalak

eskatu zien Txalaroa antolatzeko.

Bosgarren edizioa du aurtengoak.

Asteartean Ttakunbira egitas-

moari buruz ariko dira Hutsune-

ko biak. Duela zazpi urte haien bi

zaletasunak elkartuta sortu zen

proiektua: bizikletan ibiltzea eta

txalaparta jotzea. «Lagun batek

gurditxo bat utzi zigun txalaparta

txikia eramateko. Beraz, bost

egunez herriz herri ibiltzen gara

Euskal Herrian barrena. Herrie-

tan txalaparta atera, garagardoa

eskatu, txorizoa prestatu eta jo-

tzen dugu», esan du Urrutiak.

Urteko hitzordu berezieneta-

koa dutela aitortu du Ganbrak:

«Ikusten duzu hasierako idei ero

batek nola hartu dezakeen ibilbi-

de bat; urtean ez dira hainbeste

gauza egiten txalapartari buruz,

beraz, Ttakun-birak badu bere

garrantzia Euskal Herrian egiten

diren egitasmoen artean». Iruñe-

rriko adiskideak joan ohi dira

haiekin batera, baina baita beste

herrialde batzuetako txalaparta-

riak ere. Bidean ere bada Ttakun-

birari batzen zaionik. «Polita da,

herri askotan txalapartariak to-

patu ditugulako, eta sarea zabal-

tzeko modu bat ere bada hau»,

azaldu du Ganbrak. 

Lekukoa pasatu nahian
Hutsunekoek badute eskarmen-

tua, eta txalapartaren bilakaera

ikusteko aukera izan dute. Duela

hamar urte ari ziren batzuek utzi

dutela dio Urrutiak, baina gehia-

go dira, egun, hala ere. Txalaparta

mota eta jotzeko manera berriak

sortu dira tarte horretan, eta hori

goraipatu du. Baina bada zer egi-

nik: «Txalaparta oso bizirik dago,

baina zor bat dugu harekin: he-

men ezin da musika eskoletan

ikasi». Ikasketak arautu beharko

liratekeela uste du Urrutiak, Gi-

puzkoako zenbait herritan egiten

duten modu berean. 

Ganbrak uste du Iruñerrian

«inoiz baino sasoikoago» dagoe-

la txalaparta: talde anitz, jotzeko

ohitura, Txalaparta Topaketak

eta Txalaroa, emanaldiak... Baina,

hala ere badu kezka bat: «30 ur-

tetik beherako txalapartari gutxi

daude». Hor da erronka: «Txala-

parta modu eraginkorrean nola

bultzatu pentsatu behar dugu».

Txalaroa jardunaldiak abiatu dira Iruñean.
Hutsun taldeak hamar urte darama txalapartan
sakontzen eta zabaltzen. Egoera ona bada ere,
lekukoa pasatzeko beharra aipatu dute.

Hutsune bat
bete nahian 

Anai Ganbra eta Mikel Urrutia Hutsun taldeko kideak, asteartean, Iruñean, Patxi Larrainzar ikastetxean. J. MANTEROLA / FOKU
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INGENIARITZA 

BILBO MAIATZAK 8

ARRASATE MAIATZAK 11

MAIATZAK 12

MAIATZAK 15   
ORONA IDEO MAIATZAK 12

EKINTZAILETZA 
BILBO MAIATZAK 8

BIDASOA MAIATZAK 8

OÑATI MAIATZAK 8

ENPRESA KUDEAKETA
BIDASOA MAIATZAK 13

OÑATI MAIATZAK 13

HEZKUNTZA
ESKORIATZA MAIATZAK 15

BILBO MAIATZAK 15

KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA MAIATZAK 15

HUMANITATEAK
BILBO MAIATZAK 15

GASTRONOMIA   
Basque Culinary Center

DONOSTIA  MAIATZAK 22

ATE  
IREKIAK
UNIBERTSITATE  
GRADUAK

Izena eman:

www.mondragon.edu/ate-irekiak

Zalantzarik baduzu

Tel.: 943 71 21 85

EGITARAUA

Txalaroa txalapartari buruzko jar-

dunaldiak abiatu ziren astelehene-

an, Iruñean. Egunotako egitaraua:

Gaur

19:30. Sendoa Gomezen hitzaldia,

Iruñeko Juslarrocha Civivoxen:

Sestaoko txalaparta eskolak 

30 urte. 

Bihar

10:00. Joko txukun: haurrendako

txalaparta tailerra, Juslarrocha Ci-

vivoxen.

Astelehena

19:00. Txalaparta hastapen taile-

rra, Juslarrocha Civivoxen.

Asteartea

19:30. Mikel Arrutia eta Anai Gan-

braren hitzaldia Juslarrocha Civi-

voxen: Ttakun-bira.

Asteazkena

19:00. Txalaparta hastapen taile-

rra, Juslarrocha Civivoxen.

Maiatzak 14

19:30. Bihotx taldearen kontzer-

tua, Sanduzelaiko Civivoxen.

Iker Tubia Iruñea

T
xalapartan sakontzeko

gogoak batu zituen

Hutsun taldeko kide-

ak. Ttakuna jotzen

hasi, eta hamar urteko ibilbide

oparoa egin dute. Aritu dira ere

txalapartaren zabaltze lanetan;

egitasmoak, tailerrak eta ikuski-

zunak antolatzen, eta horrek izan

du fruiturik: Iruñerrian txalapar-

tari gehiago dago orain, eta pro-

posamen berriak egiten dituzte.

Lekukoa hartzeko jenderik iza-

nen ote den galdetzen diote orain

beren buruei. Horretan lagundu

dezake astelehenean abiatutako

Txalaroa jardunaldiak. Heldu den

ostiralera arte txalapartari buruz-

ko hitzaldiak, kontzertuak eta

tailerrak izanen dira, Iruñean. 

Mikel Urrutia eta Anai Ganbra

dira Hutsuneko partaideak gaur

egun. 2011n sortu zen Hutsun.

«Gehiago behar genuen», kon-

tatu du Urrutiak. «Hasieran hu-

tsune bat zegoela ikusi genuen:

jendeak txalaparta ezagutzen

zuen, baina ez bere historia». Ho-

rrela, kontzertu didaktikoekin

hasi ziren, jendeak sakonago eza-

gutu zezan musika tresna hura.

«Musika tresna zaharra izan

arren, aldaketa asko izan ditu».

Gerora, erritmoa bakarrik zegoen

tokian, notak ere paratu zituzten.

«Txalaparta afinatua niretzat

iraultza izan zen: barruan nituen

erritmo guztiak noten gainean

jartzeko aukera izan nuelako».

Ganbra pixka bat beranduago

sartu zen Urrutiak eta Simon

Ahechuk sortutako taldera.

«Uste dut egunerokotasuna eta

ausardia izan direla gure ezauga-

rriak. Ongi ezagutzen ez genituen

gauza askotan sartu gara, eta

eman diogu saltsa eta energia.

Orain badugu esperientzia»,

azaldu du. 

Hutsunek bidean gauza anitz

egin dituela esan du Urrutiak: bi-

deoklipak, kontzertuak, taile-

rrak, diziplina askotako jendea-

rekin aritu dira..., eta baita txala-

parta dibulgatzeko jardunaldiak

Txalaparta oso bizirik
dago Iruñerrian, baina
zor bat dugu harekin:
hemen ezin da musika
eskoletan ikasi»
Mikel Urrutia
Hutsun txalapartari taldeko kidea

‘‘



6 NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko maiatzaren 7aIritzia

R
HURBILDU ETA LAU
Olatz Azpirotz
Larzabal

Gorria gorritu

U
rteko urtaro guztiek
egun bereziren bat
daukate; errealitate-
an bizi direnentzat

aldarrikapen egunak izanen
direnak, aurtengo udaberrian
koronabirusaren egoerak
murriztuta bi egunek soilik bete
dute funtzio hori: martxoak 8ak
eta maiatzak 1ak. Errealitateari
uko edo bizkarra emanez bizi
direnentzat aurreko asteko
eguna jaiegun arrunta izan zen,
horiekin maiatzaren 1ak ez zuen
bere funtzioa bete. 
Egun horren harira, Joxe Iriar-

te Bikila idazle eta politikariak
2017ko maiatzaren 12an idatzita-
ko Non dago langile klasea?zu-
tabeaz oroitu naiz, bertako hain-

bat adierazpenek gaurkotasuna
galdu ez dutela iruditu baitzait.
Iriartek testuan hainbat esparru
ezberdin ukitzen ditu, baina kul-
turari dagokion bat gogora eka-
rri nahi izan dut: «Garai batean
langile munduak literaturan
zuen garrantzia ia desagertu da
munduan eta are gurean. Gorki-
ren Amaedo Zolaren Germinal,
edo Jack Londonen Burdinazko
orpoabezalako lanak jada ez
dira idazten. XIX. eta XX. men-
deetan ez bezala, gaur egun lan-
gileriademodeedo boladaz kan-
pokotzat jotzen da. Batez ere be-
launaldi berrian. Hortik
kontuak! Gabriel Aresti, Koldo
Izagirre eta bakan batzuk izan
ezik, gure idazleek ia ez dute ain-

tzakotzat hartu literatura mota
hau. Ez atzo, langile mugimen-
dua epikarako ematen zuenean,
ezta gaurko garai hitsetan. Eta ez
da literaturaren aldetik berezko
interesa ez duelako». (BERRIA) 
Garratza izan daitekeen arren,

Iriarteren adierazpen horien
funtsak bertan dirau: euskal
literaturari ez zaio langile klasea
interesatzen, eta hori konpondu
beharreko zeozer da. Ez baka-
rrik borroka hori lantzeko, baita
lexikoa lantzeko eta gaur egun
langile klaseak daukan egoera
eta maiatzaren 1eko erradiogra-
fia bat egiteko ere.
Azken bi urteotan aldaketa

asko jasan behar izan ditugu,
guztiok; horregatik, langile kla-

sea garen heinean, horrek ere
aldaketak izan ditu. Hori ikusi-
rik eta aldaketa guztiek behar
duten bezala, lanketa gaurkotu
bat beharrezkoa da (hala ere,
horrek ez du iragana albo batera
uztea ahalbidetu behar). 
Agian, lanketa horrek ekarriko
baitu gaurkotasun totala eta
freskotasuna; betikoaren beti-
kotasuna ahalbidetzea, 
alegia.
Agian, freskotasun horrek 

irekitako ibilbidean bat eginen
du mezuak eta Maiatzaren
Leheneko argazkiak. Agian,
freskotasun horrekin langile
askorentzat jaieguna den eguna
aldarri eguna izatera igaroko da,
eta, azkenik, agian, barne 
—zein kanpo— aldaketa horiek
langile klasea eta euskal litera-
tura elkarri helduta bidea zabal-
duko diote eta merezi duen lan-
keta izanen du. Langile klasea
beti egon baita hor eta bertan
dirau. Bertan diraugu. 

Euskal literaturari ez
zaio langile klasea

interesatzen, eta hori
konpondu beharreko

zeozer da. Ez
bakarrik borroka

hori lantzeko, baita
lexikoa lantzeko eta

langile klasearen
egoeraren

erradiografia 
egiteko ere

IrudiabCorella

Gertatutakoaren irudia, memoriarako
Konfinamendua gogoratzen duen horma irudi bat egin dute Corellan, COVID-19aren pandemia eta haren on-

dorioz hildakoak herriaren gogoan geldi daitezen. Corellako Udalak Rafa Gonzalez Ruiz herrian bizi den artista

altsasuarrari eskatu zion lana: Espainiako plazan dago, eta 11 metroko altuera eta bederatziko zabalera du. Ar-

tistak azaldu duenez, konfinamendua bizitzeko manera ezberdinak irudikatu nahi izan ditu begia engainatzen

duen irudiarekin. Erdian, pertsiana jaitsia duen leiho bat ageri da, hildakoen omenez. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Familiarteko harremanak euskaraz izateko
egitasmo bat aurkeztu dute, Iruñean

IRUÑEA bParkean euskarazegitasmoan izena emateko epea ireki
dute bi eta sei urte arteko haurrak dituzten familia euskaldunentzat.
Egitasmoak familiarteko harremanak euskalduntzea du helburu, eta
Iruñeko Txantrean, Arrotxapean, Iturraman, Donibanen eta Arrosa-
dian, eta Sarrigurenen eta Antsoainen paratuko dute martxan. Hiz-
kuntza erabileran eragin eta eskolatik kanpo euskaraz ariko den talde
bat osatu nahi dute bultzatzaileek. Hasteko, hiru saio eginen dituzte
maiatzean eta ekainean, eta irailean jarraitzeko asmoa dute. Izena
emateko, Labur.eus/42agl webgunera jo behar da, igandera arte.

Andeloko Erdi Aroko zubia babestu eta
konponduko du Nafarroako Gobernuak

MENDIGORRIA bNafarroako Gobernuak 400.000 euro inbertituko
ditu Andeloko Erdi Aroko zubiko segurtasuna hobetzeko eta babeste-
ko lanetan. Zubi hori da Andelo erromatar hiriaren aztarnategira joa-
teko bidea, eta ezin dute igaro hogei tona baino gehiago pisatzen duten
ibilgailuek. Izan ere, pilareak eta horma bularrak azpitik zulaturik
daude Arga ibaiaren emariaren higadurarengatik. Segurtasuna hobe-
tzeko ez ezik, zubiak gehiago iraun dezan ere eginen dituzte lanak; pa-
retak garbituko dituzte, pilare nagusiak finkatu, eta drainadura zulo-
ak eginen dituzte horma bularretan eta gangetan. Andelokoa XV. eta
XIX. mendeetan zaharberritutako zubibidea da, 97,70 metrokoa.

«Sistema hau benetan
puskatzeko unea da, ikusten ari
garelako kapitalaren ezkerra
erreformetan erortzen dela,
eskuinari jokoa egiten»

Imanol Kañamares
Iruñerriko Kontseilu Sozialistako kidea

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

baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Nafarroako Hitza-k mozteko eskubidea

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

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

%



MUSIKA

ALTSASUHaize Berriak banda:

Piazzollaren tangoa.

bBihar, 19:30ean, 

Iortia kultur gunean.

ATARRABIACiudad Jara.

bBihar, 17:00etan eta 20:00etan, 

Totem aretoan.

ATARRABIAHamlet.

bBihar, 12:30ean, Totem aretoan.

IRUÑEAZarzuela festa. Sabina

Puertolas, M. Jose Montiel, 

Jose Luis Sola eta Manuel Lanza

bakarlariak, Nafarroako Orkestra

Sinfonikoa eta AGAOren

Abesbatza Lirikoa.

bGaur, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEAEn Tol Sarmiento.

bBihar, 18:00etan eta 20:00etan, 

kultur etxean.

IRUÑEADaniel Hope eta

Sebastian Knauer.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEAMarco Mezquida:

Beethoven Collage.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEANafarroako Orkestra

Sinfonikoa: Oinordekoak eta

berritzaileak.

bOstegunean, 19:30ean, 

Baluarte auditoriumean.

LIZARRA JUM.

bGaur, 20:00etan, 

Los Llanos kultur gunean.

NOAINLos Tenampas.

bBihar, 18:00etan eta 20:00etan,

kultur etxean.

ZANGOZA Juarez.

bBihar, 19:00etan, 

Karmengo auditoriumean.

ZIZURZugardi Big Band.

bBihar, 20:00etan, 

Zizur Nagusiko kultur etxean.

DANTZA

BERRIOZAREstitxu Arroyo: 

La memoria de la carne.

bBihar, 20:00etan, auditoriumean.

BERRIOZARDinamo Danza:

Elektrical body.

bBihar, 19:00etan, auditoriumean.

IRUÑEACarmen Larraz eta

Wubkje Kuindersma: Nikola 

& YOUth.

bBihar, 19:00etan, Baluarten.

BERTSOLARITZA

AGOITZZapla bertsolaritza

egitasmoa. Bertso saioa: Ander

Fuentes Itturri, Mintxo Astiz Goñi,

Joanes Illarregi, Aitor Irastortza

Arrizurieta eta Endika Legarra.

bBihar, 18:30ean, kultur etxean.

ANTSOAINZapla bertsolaritza

egitasmoa. Kopla saioa: 

Patxi Castillo, Ainara Ieregi, 

Saats Karasatorre, Mikel Lasarte, 

Josu Sanjurjo eta Joana Ziganda.

bBihar, 18:30ean, antzokian.

LESAKASeñora sariketako finala:

Saioa Alkaiza, Paula Amilburu,

Haizea Arana, Miren Artetxe eta

«ohorezko» bi gonbidatu.

bBihar, 17:00etan, 

Arrano ostatuko terrazan.

TAFALLABertso saioa: Miren

Amuriza, Maddalen Arzallus,

Endika Legarra eta Jon Maia.

bBihar, 19:00etan, kultur gunean.

ANTZERKIA

IRUÑEAEstefania de Paz: 

La reina del Arga.

bGaur, 19:00etan, 

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEAAnita Maravillas:

Kotondarrak.

bBihar, 18:00etan, 

Sanduzelai auzoko Civivoxen.

IRUÑEABonbon beltz: 

Gure xaharrak.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

NOAINEl Cau de l’Unicorn:

Eureka!!!

bEtzi, 18:00etan, kultur etxean.

ZINEMA

IRUÑEAEmak bakia baita.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

ERAKUSKETAK

BERA Iñaki Atxa: Basabizitza.

bMaiatzaren 30era arte, 

Labiaga ikastolan.

BERTZELAKOAK

IRUÑEAMahai Editoriala 2021

topaketak.

bGaur, 10:00etan, 

Katakrak liburu dendan.

IRUÑEA Fiesta. Eguzkia jaikitzen
da liburuaren aurkezpena eta

solasaldia Koro Navarrorekin.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Kondestablearen jauregian.

Proposamenab Lesaka

‘Señorena’ izateko lehian
Lehen aldia du Señora sariketak –irudian, Aramaioko (Araba) saioa–, eta bihar jokatuko da finala, 17:00etan,

Lesakako Arrano ostatuan. Bertsolari eta bertsozale feminista batzuek sortu zuten,emakume bertsolariek elka-

rrekin kantatzeko eta haien ikusgarritasuna handitzeko. Saioa Alkaiza, Paula Amilburu, Haizea Arana, Miren Ar-

tetxe eta «ohorezko bi señora gonbidatu» ariko dira lehian, eta Ainhoa Larretxea gai jartzaile. SEÑORA SARIKETA

Arnasa Gara kanpainak, zortzi bideo 

laburren bidez, euskararen arnasguneetan 

ohikoak diren egoerak erakusten ditu, 

horien inguruan hausnartzeko.  

www.arnasagara.eus 
martxoaren 22tik maiatzaren 14ra

astero bideo bat eta

 elkarrizketa bat

Euskarari bizi-bizirik eusten dioten udalerriak dira 

arnasguneak. Euskararen biziberritzean berebiziko 

garrantzia dute, eta benetako arnasa dira gure 

hizkuntzarentzat.
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Uxue Rey Gorraiz 

Ilargiaren zikloari so eginez; ha-
laxe jakiten da ramadanak noiz
duen hasiera eta noiz amaia. Aur-
ten, islama praktikatzen dutenek
apirilaren 13an ekin zioten rama-
dana ospatzeari, eta maiatzaren
12an, datorren asteazkenean iza-
nen dute azken eguna, ilberrian.
Bigarren urtez, izurriteak bete-
betean baldintzatu du ohitura
hori. Fatna Chachai tuterarrak
(Casablanca, Maroko, 1975) kon-
tatu duenez, «asko dira mugak»,
eta sakon hunkitua da horrega-
tik. Azaldu du ramadana, erlijioa-
rekin loturiko asmoetatik harago,
«partekatzeko» eta «elkarri la-
guntzeko» hilabete bat dela. 
Apirilaren 13an hasi zen aurten-

go ramadana. Zer moduzkoa ari

da izaten?

Egia esateko, nahiko gaizki bizi
dut, ez da batere erraza izaten ari;
latza da pandemiak hain baldin-

tzatuak gaituen egoera batean
egin behar izatea. Normalean,
anai-arrebekin, gurasoekin eta
ilobekin gosaltzen dugu ramada-
neko egunetan; orain, ordea, nor
bere etxean gelditzen da, ezinbes-
tean, eta etxekoekin baizik ezin
gara elkartu eguneko momentu
horretarako. Otordu horri gosari
esaten diogu, baina zera izenda-
tzeko erabiltzen da: baraualdia
hausteko otordua, hau da, iftar-a.
Berriz ere, iaz gertatu bezala, oso
arraroa da.
2020an, gainera, are mugatua-

go zineten hura ospatzeko: tar-

tean zen etxeko konfinamen-

dua. Zer oroitzapen duzu?

Oraindik ere gogorragoa izan zen,
bai; ia bakarrik pasatu behar izan
nuen. Gainera, meskitak ere
itxiak ziren, eta, beraz, ezinezkoa
zen horietara joatea tarawih-
rako, baraualdiaren osteko otoi-
tzerako. Aurten bai, ahal da. Dena
dela, iruditzen zait ez dela jende

asko joaten. Herritar anitz izu-
tuak dira, kutsatzeari  beldur dio-
telako. 
Erlijioak berebiziko garrantzia

du ramadanean, baina ez da ho-

rretara mugatzen. Zer beste as-

pektu dira inportanteak?

Jainkoari eskainitako hilabetea
da, jakina, baina harago doa. Ba-

tetik, sinetsia nago osasun aldetik
on egiten digula, eta, bestetik,
esanen nuke maite duzun jende-
arekin elkartzeko ospakizun
handia dela, baita partekatzekoa
ere, zalantzarik gabe. 

Zer partekatzen duzue? Eta no-

rekin?

Behartsuenei laguntzeko garaia
ere bada ramadana. Guretzat, el-
kartasuna balio bereziki inpor-
tantea da aste hauetan guztietan;
zorionez, mugak muga, aurten
posible da horri eustea. Adibidez,
maiz kozinatzen dira jatekoak,

gero meskitara eraman
eta ahora zer eraman ez
dutenek har ditzaten.
Gainera, oro har, erakus-
ten zaigu hori guztia
modu nahiko diskretuan
egin beharra dagoela.
Jendeak ez du zertan ja-
kin zer egiten ari zaren
besteei laguntzeko; ez da
harrotzeko egiten den

ekintza bat. Hain zuzen, uste dut
hori dela laguntzeko erarik hobe-
rena: nahi duzulako egiten duzu-
nean, ondokoa babesteko, eta ez
inori deus erakusteko edo lezioak
emateko. 

Oso antzinako tradizioa da.

Modu bakarra dago ospatzeko?

Normala denez, ohiturak guz-
tientzat ditu elementu berberak
oinarrian. Denek egiten diegu so
eguzkiari eta ilargiari; izan ere,
horiek zehazten dituzte egunean
egin beharrekoak eta ramadana-
ren hasierak eta bukaerak. Hale-
re, bakoitzak bere bizipen emo-
zionalak ditu, eta nork bere uki-
tua ematen dio hilabete honetan
egiten denari. Ez da harritzekoa:
beste herritar askori ere antzekoa
gertatuko zaie, esaterako, Aste
Santuarekin edo Gabonekin.
Gure etxean, adibidez, janariari
begira, ez da inoiz falta harira.
Datilak, are gutxiago. 
Zer rol hartzen du emakumeak?

Normalean, emakumeak kozina-
tu behar izaten du etxean. Lan
zama handiagoa eduki beharra
dakar ramadanak, otorduak ez
baitira egunerokoan egiten dire-
nen neurrikoak; konplexuagoak
dira. Seguru nago familia batzue-
tan asmatzen dutela lanen bana-
keta egiteko orduan, baina egia
da gehienbat emakumea dela 
ardura hori hartzen duena, zori-
txarrez. Beste familia batzuetan
igandeetan gertatzen denarekin
konpara liteke; izan ere, gizarte
osoan da desorekatua lanen ba-
naketa.
Zure ustez, zer iritzi dute islama

urruneko errealitatetzat duten

herritarrek ramadanari buruz?

Iruditzen zait, orokorrean, erres-
petu handiz ikusten dutela ohitu-
ra, baina desinformazioa oso age-
rikoa da. Dakienari galderak egi-
tea izan daiteke ohiturari buruz
ikasteko modu egokiena, eta, ho-
rregatik, nik beti animatzen ditut
horretara, eta lortzen dut, neurri
batean. Gustuko dut inguruan 
jakin-mina sumatzea. 
Zein galdera dira ohikoenak? 

Gehienak baraualdiari buruzko-
ak izaten dira: ‘Ni ezinen nintza-
teke hainbeste ordu egon deus jan
gabe. Nola moldatzen zara?’. Edo:
‘Inoiz ez duzue hutsik egiten?’.
Asmo txarrik gabeko galderak
dira, harridurak bultzatuak, beste
ezerk baino gehiago. Izanen da
inguruan aurreiritzi asko nabari-
tzen duenik, baina ni oso errespe-
tatua eta babestua sentitzen naiz,
zorionez.
Nolakoa izatea espero duzu da-

torren urteko ramadana?

Familiarekin ospatu ahal izatea
espero dut, nahi dugun guztiok
elkartu ahal izatea. Eta, ameslari
izatea bada ere, ea ordurako ez
den maskararik jantzi beharrik
eta ez dugun gure artean distan-
tzia fisikorik gordetzeko premia-
rik. Orain urrun gara besteengan-
dik; hurbil nahi ditut sentitu.

«Behartsuenei laguntzeko
garaia ere bada ramadana»

Fatna Chachai b Tuterar musulmana

Apiriletik, ramadanean murgilduak dira hainbat herritar. Bigarrenez, birusak oztopatu egin ditu
haren parte diren zenbait ospakizun. Elkartasunak, ordea, ez du indarra galdu, Chachairen ustez.
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«Aurten posible da meskitara
joatea, baina ez da jende asko
joaten. Herritar asko izutuak
dira; beldur diote kutsatzeari»

«Iruditzen zait, oro har, ohitura
errespetu handiz ikusten
dutela, baina desinformazioa
oso agerikoa da»
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