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OROITZ ZABALA-PETRUS

Harginaren
bidetik
Helena Bengoetxea ‘Petrus’ film luzea prestatzen ari da Erdi Aroko hargin horri buruz b Harginaren lanak
Itzagaondoko zenbait elizatan daude b Museo bat dago ibarrean, Petrusen ondarea zabaltzeko 2-3
b
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Astekoa
‘Petrus’ dokumentala

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

Joseba Lekuona hargina, Itzagaondoko Petrusen omenezko museoan, joan den ekainean. OROITZ ZABALA-PETRUS

Helena Bengoetxea ‘Petrus’
dokumentala egiten ari da,
XII. mendeko Gergetiaingo Petrus
harginaz. Itzagaondoan daude haren lan
gehienak. Simeon Hidalgok harginaren
omenezko museo bat zuzentzen du han.

Harri bizia
Joseba Lekuonak museorako egindako kapiteletako bat, Petrusen lana oinarri hartuta. OROITZ ZABALA-PETRUS
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Astekoa
‘Petrus’ dokumentala

HARURU EKOIZTETXEA
SORTU ZUTEN URTEA
Helena Bengoetxeak eta Ruben Marcillak hamabost urte
luzeko bidea egin dute ikusentzunezkoen munduan.
2019ko maiatzean, Haruru
sortu zuten, beren ekoiztetxe
propioa.

‘Matrioskas’
dokumentala
estreinatzeko zain

R

Petrus museoko Simeon Hidalgo eta Helena Bengoetxea zuzendaria, museoan, joan den ekainean. OROITZ ZABALA-PETRUS

Edurne Elizondo

U

stekabean»
sortutako
proiektu bat da
Petrus dokumentala, neurri
handi batean.
Horixe azaldu du Helena Bengoetxea zinemagileak (Iruñea, 1967).
Hura ari da lan hori prestatzen,
XII. mendeko Gergetiaingo Petrus harginari buruz. Egileak
«erronkatzat» hartu du, sendo
errotu delako film luze bat egiteko hasierako asmoa, eta bertze
hamaika adar eman dituelako
jada: «Proiektu kolektibo bat»
bilakatu da, herrialdeko kultur
ondare «ezezaguna» erdigunean
jartzeko eta landa eremuko herriak biziberritzeko.
Bengoetxea Ruben Marcillarekin batera sortutako Haruru
ekoiztetxearekin egiten ari da Petrus. Marcillak hargintza ikasi
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zuen, Iruñean. «Han ezagutu zituen Joseba Lekuona eta Simeon
Hidalgo», kontatu du Bengoetxea zuzendariak. Harreman hori
da, hain zuzen, Petrus filmaren
«ustekabeko» abiapuntua. Izan
ere, Lekuonak eta Hidalgok Gergetiaingo Petrusen lanen inguruko ikerketa sakona egin dute azken urteotan. Hidalgok liburu bat
du idatzia XII. mendeko harginari
buruz —La ruta del maestro Petrus
de Guerguitiáin (Gergetiaingo Petrus maisuaren ibilbidea)—, eta,
gainera, Petrus museoa zuzentzen
du harginaren lan gehienak hartzen dituen Itzagaondoa ibarrean,
Lizarraga herrian. Lekuonak eginak dira museoan ikus daitezkeen
Petrusen kapitelen kopiak –Lekuona hargina da–.
«Rubenek [Marcilla] eman zidan Petrusen berri, eta, hasieratik, liluratuta gelditu nintzen; zoragarria iruditu zitzaidan Lekuonak eta Hidalgok harginaren
lanari buruz egindako ikerketa
ere, eta museo bat zabaldu izana», erran du Bengoetxeak.

lausoaz gogoeta egin nahi baitu», azaldu du Joseba Lekuonak
—Hartea.net—, Bengoetxearen
lanari buruz. Hargin, artista, eskulangile. Artearen eta eskulangintzaren arteko «muga lauso»
horretan mugitzen da Lekuona
ere. Eskulangintza «hizki larriz»
idazten duten horietako bat da,
eta, gauza guztien gainetik, «ofizioa» aldarrikatu nahi du.

Artea eta eskulangintza

«Asmo berezirik gabe
sortu, eta, azkenean,
film honetan parte
hartzen ari garenok
elkarri eragin diogu»

Petrusen unibertsoan sartu bezain pronto, Bengoetxea ohartu
zen ibili nahi zituen bertze hamaika bidezidor zituela aurrean.
Kontua ez zela bakarrik Gergetiaingo Petrus; erdigunean jarri
nahi zituen hargintzaren gisako
ofizio ia galdu bat, Itzagaondoaren gisako ibar bateko ondare ezezaguna, eta arteaz sortutako
hausnarketak —kapitalismoak
eragindako merkantilizazioa,
adibidez—, bertzeak bertze.
«Proiektua oso polita iruditu
zitzaidan, batez ere artearen eta
eskulangintzaren arteko muga

‘‘
Altxor ezezagun bat dago
Itzagaondoan; susmoa
dut inor gutxik ezagutzen
dituela Petrus eta hark
egindako lana»
Helena Bengoetxea
Zinemagilea

«Proiektua oso polita
iruditu zitzaidan, artearen
eta eskulangintzaren
arteko muga lausoaz
gogoeta egin nahi baitu»
Joseba Lekuona
Hargina

Simeon Hidaldo
Itzagaondoko Petrus museoko
arduraduna

Hargintzak eraman du Lekuona Petrus museorako egin dituen
kapitelak sortzera, bertzeak bertze. Petrusek inguruko zenbait
elizatan egindakoen kopiak dira,
hain zuzen. Lan horiek harginaren sinadura dute: Petrus me fecit
esaldia (Petrusek egina), alegia.

«Atentzioa eman zidan horrek,
garai hartan ez baitzuten egiten;
ez zituzten lanak sinatzen, ez baitzituzten hartzen artetzat», azaldu du Helena Bengoetxea zinemagileak.
Museo «txiki eta bitxia» da Petrusen ingurukoa, zuzendariaren
hitzetan. Hidalgoren lana eta
ahalegina ditu atzean, bai eta Itzagaondoko Bailara elkartearena
ere. Herritarren lan eta ahalegin
horrek balioa eman nahi dio Itzagaondoko ondareari, eta Bengoetxeak asmo horrekin bat egin du,
Petrus egiteko prozesuan.

Ondarea
Museoaren inguruko lan labur
bat sortu du Bengoetxeak,
Lekuonaren kapitel bat egiteko
prozesua oinarri hartuta. Museoan bertan erakusteko ikusentzunezko pieza bat ere sortu
du, Hidalgoren proiektua laguntzeko asmoz. «Bitxitzat» jo du
Bengoetxeak Iruñetik hain gertu
erromanikoaren inguruko
«altxor ezezagun» bat egotea.
«Susmoa dut inor gutxik ezagutzen duela Petrus eta Petrusek
egindako lana». Museoaren berri
zabaldu nahi du, herritarrak Itzagaondora eramateko.
Petrus ezagutzeko aukera egokia eskaintzen du Hidalgok eta
bertze zenbait boluntariok urratsez urrats sortutako museoak
—Facebook.com/Petrusmuseum/—. Itzagaondoko ondarea
zabaltzea du helburu, eta, horregatik, «kontent» hartu du Hidalgok Bengoetxearen Petrus egitasmoa. «Proiektu interesgarria da,
hemengo ondarea zabaltzen lagunduko digulako. Asmo berezirik gabe sortu, eta, azkenean, film

Helena Bengoetxeak
joan de ekainean eman
zituen amaitutzat Matrioskas
dokumentalaren produkzioaren ondoko lanak. Zinemagileak Haruru ekoiztetxearekin
egindako lehendabiziko film luzea da hori, eta 1936ko gerraren
ondorioz erbestera joan ziren
haurren auzia jarri nahi izan du
erdigunean.
Zehazki, Sobiet Batasunean
hazi eta handik Kubara joandako euskal herritarren eta asturiarren (Espainia) bidea jarraitu
du Bengoetxeak lan horretan,
eta, bereziki, emakumeen esperientziak jaso ditu.
Haruruk hasitako proiektua
nazioarteko ekoizpen bilakatu
zen bidean. Zinemagilea Kuban
eta Errusian izan da grabatzen,
bertzeak bertze. Pandemiaren
hasierak bete-betean eragin
zion proiektuari, eta horregatik
atzeratu da. Produkzioaren ondoko lanak amaituta, estreinatzeko zain dago orain.

honetan parte hartzen ari garenok elkarri eragin diogu. Hori polita da». Herritarren ahalegina
eskertu, eta auzolanaren garrantzia nabarmendu du Hidalgok
ere. «Erakundeen babesik gabe
garatutako proiektua da gure
museoa».
Elkarlana dago Petrusen inguruko museoaren atzean; elkarlana da nagusi, aldi berean, Bengoetxearen zuzendaritzapean
proiektu horren berri zabaltzeko
egindako azken urratsetan.
Petrus dokumentala garatzeko
bidean ere elkarlana izaten ari
den garrantzia nabarmendu du
Bengoetxeak. Lantaldea osatzeko
modua jarri du horren adibide,
Napar elkartea bilakatu baitu
lantalde hori osatzeko tresna.
Nafarroako ikus-entzunezkoen
arloko ekoiztetxeen eta profesionalen elkartea da Napar, eta
horko kide da Haruru ekoiztetxea. «Elkar ezagutzeko balio du
elkarteak, eta proiektuak elkarlanean garatzeko».
Daniela Fung Machak hartu du
Petrus laneko soinu diseinuaren
ardura —harriaren soinua nabarmentzea hartu du erronka—, eta
soinua grabatzeko arduraduna,
berriz, Cristina Esteban izanen
da. Ruben Marcilla ariko da argazki zuzendari; musika Iñigo Perez Artiedak eginen du, eta, muntaketa lana, Maria Callek. Martxan dira taldeko kideak.

4

Giza eskubideak

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a

Liburutegiek
bakearen eta
bizikidetzaren
aldeko zikloa
hasi dute
Herrialdeko 33 gunetan eginen dute
b 75 tailer eginen dituzte denera, 5 eta 16
urte bitarteko haur eta gazteentzat b Giza
eskubideak jorratzea da helburu nagusia
Edurne Elizondo Iruñea

Herrialdeko liburutegietan giza
eskubideen auzia jorratzeko udako programa bat abiatu du Nafarroako Gobernuak. Uztailean eta
abuztuan eginen dute, 33 zentrotan. 5 eta 16 urte bitarteko haur
eta nerabeentzat prestatutako
programa da, «bakearen eta bizikidetzaren» aldekoa. Denera, 75
tailer eginen dituzte. Kultura Departamentuak eta Herritarrekiko
Harremanetako Departamentuak prestatu dituzte, gobernuz
kanpoko zenbait erakunderekin
elkarlanean.
Programan parte hartzen
duten liburutegietan, adinaren
arabera prestatutako lau tailer
mota eginen dituzte, hain zuzen:
5 eta 8 urte bitarteko haurrentzat,
ordubeteko saioak antolatu

dituzte, giza eskubideei buruz
hitz egiteko. Jolasaren bidez, giza
eskubideen auzia jorratzen hasiko dira gazteenak. Inma Gurrea,
Izaskun Mujika eta Marisa Serrano ariko dira haurrekin dinamizatzaile lanetan.
8 eta 12 urte bitartekoentzat,
berriz, Eskolara bideak izeneko
tailerra prestatu dute, batetik;
Arete Activa erakundeak zuzenduko ditu saioak, haur eta nerabeei azaltzeko munduko zenbait
tokitan bizi diren ume anitzek zer
zailtasun dituzten eskolara joateko. Bertzetik, adin tarte horretarako bertze tailer bat prestatu du
Bakeolak, parte hartzaileek munduan giza eskubideen alde ari
diren ekintzaileen berri jaso
dezaten.
Azkenik, 12 eta 16 urte bitarteko nerabeentzat, Pobreziaren eta

Nafarroako Gobernuak antolatutako programaren berri emateko kartela. NAFARROAKO GOBERNUA

Bazterketa Sozialaren Aurkako
Nafarroako Sareak sustatutako
ihes gela izango dute programarekin bat egin duten liburutegietan. «Helburuetako bat da gazteoi azaltzea bazterketa sozialak
hamaika aurpegi dituela», erran
du sareko kide Jaione Eugik.
Bazterketa sozialaren inguruko
aurreiritziak alde batera uztea da

‘‘
Liburutegiak guztionak
dira, kulturarako toki
irekiak; hor bazterketa
sozialaz aritzea oso
egokia da»
Jaione Eugi
Pobreziaren eta Bazterketa Sozialaren
Aurkako Nafarroako Sareko kidea

asmoa, eta ideia orokor eta abstraktuagoetatik kasu zehatzetara
jotzea, egunerokora, gazteek
«inguratzen dituen errealitatea»

ezagutzeko aukera izan dezaten,
hain zuzen ere.
Pobreziaren eta Bazterketa Sozialaren Aurkako Nafarroako Sareak urte hasieran bazterketa sozialaren inguruan prestatutako
kanpaina hartu du abiapuntutzat
bere ihes gelarako. Liburutegietan aritzeko aukera «oso interesgarritzat» jo du Eugik. «Liburutegiak guztionak dira, kulturarako toki irekiak; gune horietan
bazterketa sozialaz aritu ahal izatea oso egokia iruditzen zaigu».

Zer eta nola azaldu
Kanpainarekin batera, gazteentzako unitate didaktikoak ere
prestatu dituzte sareko kideek azken hilabeteotan, eta material
hori guztia baliatuko dute datozen asteotan liburutegietako zikloan. «Inportantea da zer azaltzen den, bai eta nola azaltzen den
ere», erran du Nafarroako sareko
kideak. Helburua da informazioa
«erakargarria» izatea. «Bazter-

ketaz ari gara, aurreiritziez eta
berdintasun asmoez; gaiak konplexuak dira, eta, horiek azaltzeko, inportantea da gazteen moldeekin bat egitea»
Horretarako, ihes gelaren formatua aukeratu dute, eta, haren
barruan, jolasen bidezko «abentura» bat. «Bazterketa den bezala
ikusteko betaurrekoak janztea da
xedea. Betaurrekoak puskatuta
daude, eta, jolasen bidez, gazteek
piezak lortu behar dituzte, betaurreko horiek jantzi ahal izateko».
Bazterketaren zenbait alderdi
jorratuko dituzte sareko kideek,
hain zuzen: genero indarkeria,
lan esparruko bazterketa eta etxebizitzaren arloa. «Askotan gazteek uste dute bazterketa pobrezia
ekonomikoarekin lotuta dagoela,
baina auzia askoz ere zabalagoa
da», azaldu du Eugik. Horren
guztiaren inguruko hausnarketa
bultzatzeko lan eginen dute datozen asteotan, liburutegietan garatuko duten programan.

Meatzaritza

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko uztailaren 16a
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gozako Udalaren lan baimena
beharko du Geoalcalik, eta
Mirandak zalantzan jarri du hori
lortzeko aukera. «Udalaren
egungo planari so, zaila izanen
da, meategiko lantegiak hartuko
lituzkeen lurretan planak babestutako zenbait baso eremu daudelako».

Geoalcaliren Muga
meategi proiektuak
Nafarroako eta
Aragoiko lurrak ukitzen
ditu
Zangozako Udalak
onartu du udal plana
moldatu beharko duela
enpresari lan baimena
eman ahal izateko

Muga meategiak izanen duen itxura, Geoalcali enpresako kideek sortutako irudi batean. Lantegia Zangozako lurretan egonen litzateke. GEOALCALI

Espainiako, Nafarroako eta Aragoiko gobernuek Muga meategia ustiatzeko baimena
eman diote Geoalcaliri. Ekologistek berretsi dute ingurumenari kalte eginen diola.

Bertze urrats bat aurrera
Edurne Elizondo Iruñea

adu baimena: Geoalcali enpresaren
Muga
meategi
proiektuak badu
gatza eta potasa ustiatzeko baimena; uztailaren 1ean
sinatu zuten Espainiako, Nafarroako eta Aragoiko gobernuek.
Hiru administrazio horien oniritzia behar zuen meategiak, Nafarroako eta Aragoiko (Espainia) lurrak ukitzen dituelako. Lantegia,
hain zuzen, Zangoza ondoan eginen dute; meatze ahoa, berriz,
Aragoiko Undues de Lerga herrian. 1.700 hektareako luze-zabalera izanen du meategiak, eta
600 metroko sakonera duten tunelak eraikiko dituzte, lur azpian.
Geoalcalik urrats bat egin du
aurrera Muga meategia ustiatzeko baimenarekin; ez da azkena,
halere. Horixe nabarmendu du
proiektu horren kontrako plataformako kide Enrique Mirandak,
eta garbi erran du helegitea aurkeztuko dutela Mugak jasotako
baimenaren aurka. Zangozako
Udaleko alkate Lucia Etxegoienek ere horixe nabarmendu nahi
izan du: «Ustiatzeko baimena

B

egin beharreko urrats bat da, baina bidea ez da amaitu». «Zuhurtziaz» jokatzeko beharra aipatu
du alkateak. «Proiektua aspaldikoa da, eta orain arteko bidean
hobera egin du, Zangozako Udalak eta bertze zenbait erakundek
egindako zuzenketei esker; hemendik aurrera ere adi aztertu
beharko ditugu emandako pauso
guztiak», erran du Etxegoienek.

«Hagitz kontent»
Geoalcaliko arduradunek eman
zuten jasotako baimenaren berri,
uztailaren 5ean, enpresaren webgunean jarritako bideo baten bidez; Geoalcaliko zuzendari nagusi Ignacio Salazarrek hartu zuen
hitza bideo horretan: «Hagitz
kontent gaude baimena jaso dugulako; horretarako aritu gara
urte luzez borrokan eta lanean.
Berehala hasiko gara meategia
eraikitzeko lanak prestatzen».
Enpresako kideek berretsi dute
«urratsak egiten» jarraituko dutela, eraikitzeko lanak «ahalik eta
azkarren» hasteko. Gogorarazi
dute proiektua 2011n jarri zutela
martxan, eta 40 zundaketa inguru egin dituztela geroztik. Orain
arte, hain zuzen, 75 milioi euro

Nafarroako Gobernuko eta Geoalcaliko kideen arteko bilera, apirilean. NG

gastatu ditu Geoalcalik, enpresak
berak ezagutarazi duenez.
Geoalcaliko arduradunek nabarmendu dute ingurumena
zaintzeko behar diren «neurri
guztiak» hartu dituztela kontuan, eta proiektuak ukitzen dituen «alde guztiei» eman dietela
hitza prozesuan. «2022ko udaberrian hasi nahi dugu meategia
eraikitzen», erantsi dute.
Muga proiektuaren kontrako
plataformako kideek ere erran
dute lanean jarraitzeko prest direla. Enrique Mirandak azaldu du
«zerbaiten zain» zirela, enpresak

jasotako baimenaren berri eman
aurretik. Izan ere, Geoalcali enpresa Highfield Resources multinazionalaren parte da, eta duela
zenbait aste, kotizazioa bertan
behera uzteko eskatu zuen Australiako burtsan. «Hori egiten da
urrats esanguratsuren bat egin
aurretik, espekulazioari bidea ixteko asmoz», azaldu du Mirandak.
Geoalcalik meategia ustiatzeko
baimena jaso du; hurrengo urratsa izanen da meategia eraikitzeko proiektua egitea. Meategia
eraikitzeko, hain zuzen ere, Zan-

Zangozako Udaleko alkateak
uxatu ditu Mirandak erdigunean
jarritako zalantzak: «Nafarroako
Gobernuak erran digu jada udal
plana moldatu beharko dugula
enpresari lanak egiteko baimena
eman ahal izateko», ezagutarazi
du Lucia Etxegoienek. Ez du zehaztu prozesu horrek zenbat
iraun dezakeen, baina «denbora» beharko dela erran du. Plana
aldatzeko prest da udala, halere.

Kezka segurtasunarekin
Muga proiektuaren aurkako plataformak garbi du meategiak
«kalte handia» eraginen lukeela
ingurumenean. Nafarroako Ekologistak Martxan erakundeak ere
salatu du proiektua, eta «berri
txartzat» jo du ustiatzeko baimena jaso izana. Meategiaren aurkakoek erdigunean jarri dituzten
auzien artean daude hondakinena —enpresak erran du ez dituela
kanpoan utziko, eta galeriak
betetzeko erabiliko dituela—, sismikotasunarena —Loitiko faila
dago inguruan; administrazioak,
hain zuzen, sismografo sare bat
jartzera behartu du Geoalcali—,
eta Esako urtegiari eragiteko
arriskuarena.
Ebroko Ur Konfederazioak
berak ohartarazi du Esari eragiteko arrisku horretaz; Zangozako
Udalak ere onartu du urtegia
handitzeko lanek sortutako kezkak «gora» egin duela meategi
proiektuarekin: «Adi egonen
gara».
Geoalcaliko arduradunek azaldu dute, hain zuzen, «ingurumena eta segurtasuna zaintzeko baldintzapean» jaso dutela ustiatzeko baimena. «Ohiko prozedura
da hori», erantsi dute enpresako
kideek. Administrazioaz gain,
proiektuaren aurkakoak ere adi
izanen dituzte datozen hilabeteotan. Bidea ez da amaitu.
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Ez-sanfermin
batzuen kronika
rropa zuriak detaile
gorriekin, eskuetan
erosketa poltsak gora
eta behera Estafeta
kalean barna. Ezagunen batekin
topatu, eta eguneko plan «alternatiboa» komentatu. Motibazioa
sumatzen da, baina inoiz baino
gehiago ikusten dira musukoak
soinean. «E, e, e, aizu, igo etxera
eta har ezazu galtza zuria, kamisetak bakarrik ez du balio!», egin
dio oihu urrutitik lagun batek
besteari. Udaltzainak paseoan.
Euskal telebistako pare bat langile zuriz doazenei elkarrizketak
egiten. Inguruko tabernetan hamaiketakoa egiteko ohiturari eutsi dioten asko, eta balkoiren batetik oihuka eta Lololo kantari

A

beste batzuk. Riiiiiiiiiiiin jo du
txirrinak. Ama da, erosketa karrotxoa bete janari. Konfinatua
nago, bai.
Etxetik hurbil dago Kukuxumusu zena, eta, harekin batera,
Sanferminetarako zenbat falta
den markatzen duen atzera kontu famatua egiten duen erlojua.
Eguerdia hurbildu ahala, jendea
pilatzen hasi da haren parean.
12:00ak helduta entzun da suziri
bat, eta beste bat, eta petardo bat,
eta beste suziri bat, eta petardo
bat gehiago. Zapiak lepora (ez dut
ulertzen triangelua aurrean daraman jendea; zergatik daramate
aurrean? Ez da horrela).
PCRa egiteko Mutiloara egin
dut, eta, nire sorpresarako, han

R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

Eta nik, bitartean,
etxean geratzen
zaizkidan egun
hauetan, kalera
begira segituko dut

Irudia b Iruñea

ere bada sanfermin giroa. Praka
batzuk kalimotxoz zikin. Eta Forem-era sartzeko bi ate: PCR eta
PCR Salou. Eskerrak ez dudan bigarrenetik sartu behar. Gaua heldu da, eta hasi da kuadrillako
WhatsApp taldea mugitzen: taberna honetan ez dakit zer, azkenean Aranzadira ez, foruzainak
ez dakit non, hemendik ezin da
pasatu, beste hura itxi dute…
Inguruko beste kuadrilla bat
konfinatua, ahizparen lagunak
berdin, beste bidaia bateko dirua
galdua, oporrik ez… Nabari da nekea, neke handia, txertatu gabekoen artean batez ere. Kontuz eta
beldurrez etxean geratzea da aukera bat; atera eta etxeratzea derrigorrezkoa izatera arriskatzea
bestea. Normala den bezala, bigarrenaren hautua egin du jende
askok, eta bai, suarekin aritzen
dena… bada, badakizue, erre daiteke.
7an, elizara bat baino gehiago;
8an, jendea Germanengana; 9an,

hizketaldi luzeak telefonoz, eta
10ean, amatxiren bigarren bisita,
dagoeneko ez hozkailuan ez izozkailuan ere sartzen ez den ez dakit zenbat kilo janarirekin. Bada
jendea kalean uniformearekin
segitzen duena, gerriko eta guzti.
Eta ez pentsa, aurten ere animatu dira kanpoko zenbait, 2.
pisu honetako urruntasunetik
ere kanpokoak direla antzematen zaien horietakoak. Baina lasaitu da giroa, eta berriz jarri da
jendea heldu den urteari begira,
hurrengo atzera kontua bukatzen denean entzuten den suziriaren soinua Udaletxe plazatik
etorriko den esperantzaz.
Eta nik, bitartean, etxean geratzen zaizkidan egun hauetan,
kalera begira segituko dut, ea pareko bizilagunaren eta bere
leihoan pausatu nahi duen usoaren arteko gerran oraindik usoa
den garaile.
Balkoitik oso bestelakoa da
mundua.

Osasun etxeak arduraz jokatzera deitu
du, COVID-19 kasuek gora egin eta gero
LESAKA b Lesakan eta inguruko herrietan nabarmen egin du gora

COVID-19a dutenen kopuruak, eta egoerak alarma piztu du Lesakako
osasun etxeko arduradunen artean. Arduraz jokatzera deitu dituzte
herritarrak, Lesakako Udalaren bidez zabaldutako ohar batean. Jendea ez pilatzeko eskatu dute, eta maskara erabiltzeko ere bai. Sanferminak bertan behera gelditu arren, jendetza ibili da Lesakan azken
egunotan. Gainera, positibo kopuruak «anitz» egin du gora 14 eta 16
urte bitartekoen artean. Lesakako Udalak ere arduraz jokatzera deitu
ditu herritarrak.

«Nafarroan gero eta jende
gehiagok du krisi
ekologikoaren inguruko
kontzientzia, baina aldaketak
egitea zailagoa da»
Lorea Flores
Greenpeaceko Hego Euskal Herriko koordinatzailea

Nafarroako Gobernuak eta Gaz Kalo
federazioak hitzarmena berritu dute
IRUÑEA b Nafarroako Gobernuko Giza Eskubideen Departamentuak

Berrioren hilketa salatu dute karrikan
Sumina eragin du Maria Pilar Berrio Jimenezen hilketa matxistak —irudian, ostiralean Iruñean egindako elkarretaratzea—. Uztailaren 7an hil zuten, labankadaz, Murchanten. Ertzaintzak ostegun arratsaldean atxilotu zuen
ustez emakumea hil zuen gizonezkoa, Donostian, 33 orduko bilaketaren ostean. Epaileak behin-behineko
espetxealdi komunikatua eta bermerik gabea ezarri zion auzipetuari larunbatean. Tuterako Auzitegia arduratuko da krimenaren instrukzioa egiteaz. IDOIA ZABALETA / FOKU

eta Nafarroako ijitoen elkarteen Gaz Kalo federazioak hitzarmena berritu dute, federazioko hamabi elkarteek ijitoen aldeko beren programak garatzen segitzeko. Gobernuak, zehazki, 90.000 euroren sailarekin lagunduko ditu Gaz Kalo federazioko kideen jarduerak. 2020an
baino 15.000 euro gehiago jasoko dituzte, hain zuzen. Gobernuaren
eta federazioaren arteko hitzarmenak helburu du, bertzeak bertze,
hezkuntzaren esparruko zenbait jarduera laguntzea. Sentsibilizazio
eta bitartekaritza lanak ere eginen dituzte federazioko kideek,
2021eko hitzarmenaren babespean.

%

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

7

Proposamena b Erriberri

ARANTZA Satelitik.
b Bihar, 19:30ean, aterpean.

ERRIBERRI Euskal Herriko Txistu-

larien Elkartea.
b Gaur, 19:00etan,
Teobaldos plazan.
ERRIBERRI 40 años de flamenco.
Carmen Linares.
b Gaur, 22:00etan, La Cavan.
IRUÑEA Quique Gonzalez.
b Gaur, 21:30ean, Ziudadelan.

IRUÑEA Mala Rodriguez.
b Bihar, 21:30ean, Ziudadelan.

IRUÑEA Agoizko Mariano Garcia

musika banda.
b Igandean, 19:30ean, Ziudadelan.
IRUÑEA The Titanians.
b Asteartean, 20:00etan,

San Jose plazan.
IRUÑEA Terela Gradin Quartet.
b Ostegunean, 20:00etan,

Ziudadelan.
LESAKA Mice.
b Gaur, 19:00etan,

Plaza Zaharrean.

BERTSOLARITZA

Gaur hasiko da Erriberriko Antzerki Jaialdia
Erriberrin dena prest dute gaur Erriberriko Antzerki Jaialdia martxan jartzeko. Abuztuaren 1era bitarte, hamaika ikuskizun, kontzertu eta tailer eginen
dituzte herri horretan, Nafarroako Gobernuaren Kultura Departamentuaren eskutik —irudian, Iluna konpainiaren Vencidos; ostegunean aurkeztuko
dute, La Cava aretoan—. Aurten, Juan Carlos Rubio izanen da zuzendari gonbidatua. La isla obra aurkeztuko du, eta tailer bat zuzenduko du. Bertzalde, nabarmentzekoa da aurten Erriberrin ez ezik Beiren ere eginen dituztela zenbait ekinaldi. ERRIBERRIKO ANTZERKI JAIALDIA

BAZTAN Gure aldetara. Alazne

Untxalo, Ekhiñe Zapiain eta Irati
Majuelo.
b Gaur, 19:00etan,
Lekarozko ostatuan.
LIZARRA Gure aldetara. Saioa Al-

kaiza, Joana Ziganda, Maddi Ane
Txoperena eta Ainara Ieregi.
b Igandean, 19:00etan,
La Bota elkartean.
IRUÑEA Gure aldetara. Sarai Ro-

bres, Idoia Granizo, Erika Lagoma
eta Amaia Lasheras.
b Asteartean, 19:30ean,
Ezpeleta jauregiko lorategian.

ANTZERKIA
ERRIBERRI Superhombre. Inextre-

mis konpainia.
b Gaur, 20:00etan,

kultur etxean.
ERRIBERRI Viaje a pie Marta Jua-

niz, Josetxo Goia-Aribe eta Mixel
Ducau.
b Bihar, 20:00etan,
kultur etxean.
ERRIBERRI Espejo. Capricho es-

cénico. Bum Creaciones.
b Bihar, 22:00etan,
La Cavan.

ERRIBERRI Adrenalina, feniletila-

mina, oxitocina y otras hormonas.
Tdiferencia konpainia.
b Igandean,
20:00etan,
kultur etxean.

ERRIBERRI Vencidos. Iluna konpainia.
b Ostegunean, 22:00etan,
La Cavan.

ERAKUSKETAK
BERTIZARANA Azken eguzkilo-

rea. Gua-Mia-Buren erakusketa.
b Abuztuaren 31ra arte, jauregian.

ZANGOZA Eguneroko bizitza Erdi

Aroko Zangozan.
b Irailaren 19ra arte, jauregian.

BERTZELAKOAK

ZINEMA
EGUESIBAR Huts baten amaiera

IRUÑEA El circo encantado.
b Gaur, 19:30ean; bihar eta etzi,

22:15ean,
Baluarteko terrazan.

beste baten hasiera da. Fermin Jimenez Landa.
b Urriaren 31ra arte,
Altzuzako Oteiza museoan.

ERRIBERRI Chicas y chicos. El Sol

IRUÑEA Sommarnattens leende.

IRUÑEA Memorándum. Luis Gor-

de York.
b Asteazkenean, 22:00etan,
La Cavan.

b Ostegunean,

dillo.
b Irailaren 12ra arte,
NU museoan.

ERRIBERRI Tránsitos. Amico Tea-

IRUÑEA Summertime.

tro.
b Asteartean, 22:00etan,
La Cavan.

b Asteartean,

22:15ean,
Baluarteko terrazan.

18:00etan eta 20:30ean,
Hiper Eroskin.

@
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«Argazkilaritza gai da
errealitatea eraldatzeko ere»
Alejandra Akerreta b Argazkilaria
Nafarroako Gobernuak Akerreta saritu du Iruñeko Arte Eskolan egindako bideagatik, haren lanen
bikaintasuna goraipatuta. Argazkilariak urte emankorra izan du, eta gogotsu da lanean segitzeko.
Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Alejandra Akerreta (Iruñea, 1990)
argazkilariaren aurpegieran bista-bistakoa da sentitzen duen poza: «Zorionekoa naiz. Urte gogorra izan da askorentzat, eta, nik,
ustekabean, lorpen handiak egin
ditut; ezin naiz kexatu». Nafarroako Gobernuak bikaintasunaren
saria eman dio, Argazkilaritza
ikasketetan erdietsitako espedienteagatik. Gainera, maiatzean
atera zen argitara haren lehenbiziko argazki erakusketa: En todas
norabide. Iruñeko Txantrea auzoak hartu zituen obrak; datozen
hilabeteetan beste toki batzuetara
iritsiko dela azaldu du.
Zure argazkiak publikoaren bistara jarri zenituen udaberrian.
Zein da erakusketaren jatorria?
Abiapuntua nahiko zoroa izan
zen. Orain dela hilabete batzuk,
argazkilaritzaren arloko emakumeei buruzko hitzaldi batean

parte hartu nuen, eta erakusketa gabeko bidaiak, lehen egin ohi
bat ontzeko aukera eskaini zida- genituenen modukoak. Finean,
ten. Hasierako asmoa zen ikaske- jendeak bere burua irudikatua
tak amaitzeko egin nituen obrak ikustea nahi nuke. Gustatuko lierabiltzea, baina, halako batean, tzaidake irribarreak eragitea. Izan
bururatu zitzaidan beste zerbait ere, argazkiak dibertigarriak izasortzea, hutsetik hasita. Doku- tea nahi dut, entretenigarriak,
mentatzeari ekin nion, ziztu bate- tristeziatik guztiz urrunduak.
an. Banituen ideiak, baina ez nuen lortzen ho- «Maite dut abiada bizian aritzea.
rien arteko lotura argirik Behin proiektu batean sartuta,
zehaztea. Azkenean, nahiago dut buru-belarri aritu,
ezustean okurritu zitzai- kasik erlojupean»
dan ideia: lanera bidean,
errepide ertzetan egon «Historian, emakume
ohi diren seinaleetako argazkilariak izan dira, aspaldi,
bat ikusi nuen: Norabide baina ez dira artistatzat jo.
guztiak. Road movie Arrakala izugarria da»
moduko bat egitea erabaki nuen. Bi hilabetean egin Lana azkar batean egin zenuela
aipatu duzu. Zer dakar hain abianuen, erlojupean.
Argazkiei so, zer interpretazio da bizian lan egin beharrak?
Maite dut horrela aritzea, azeleranahi zenuke ikusleak egitea?
Garai hauetan bizitzea ezinezko tua naiz eta. Behin proiektu batezaigun hori adierazi nahi dut: an sartuta, nahiago izaten dut
adibidez, askatasuna, mugarik buru-belarri aritu eta kasik erlo-

jupean lan egin. Gauzak gehiegi
luzatzen ditudanean, franko kostatzen zait aurrera egitea. Nire
ohiko estrategia bestelakoa da:
ideia bat bururatu, story board
delakoa egin, eta aurrera.
Erakusketako argazkietan ageri
diren pertsonak zure hurbilekoak dira. Oro har, premiazkoa da
argazkilariaren eta erretratatzen den pertsonaren artean harreman berezirik sortzea?
Egia esateko, hau izan da jende
ezagunarekin lan egin dudan estreinako aldia. Askotan aritu naiz
kale argazkilaritzan murgildurik,
eta izugarri gustatzen zait jende
ezezagunari argazkiak ateratzea.
Zaila da azaltzen, baina xarma berezia ikusten diot ia sekretupean
argazkiak ateratzeari, horretan
ari zarela ez dakien bati. Pertsona
horien puska txiki bat lapurtzearen gisakoa da, zentzurik hoberenean. Orain arte inoiz atera dudan
argazkirik kutunena Donostiako

Jazzaldian egin nuen: aita-alaba
batzuk agertzen dira irudian, elkar besarkatzen; haiek ez zekiten
han nintzela. Hori maite dut, gertatzen ari dena irudikatzea, nik iaia esku hartu gabe.
Nafarroako Gobernuak saritu
egin zaitu, Arte eta Diseinu ikasketetan izandako espediente bikainagatik. Zer sentitu duzu?
Oso hunkigarria izan da; izan ere,
hau da bizitza osoan eman didaten lehenbiziko saria. Sekulan ez
dut deus irabazi, eta oraingoan
ere ez nuen batere espero; beste
norbaitentzat izanen zelakoan
nintzen, guztiz. Argazkilaritzak
bestela maitemindu ninduen.
Oso pozgarria da ikustea urteetan
egindako ahaleginari aitortza
egin zaiola.
Zer zaizu erakargarrien argazkigintzan?
Argazkilaritza arte baten modura
ikusi nuenean hasi nintzen diziplina maitatzen. Maiz, arte gisara
baino gehiago, ofizio modura
ikusten da. Dena ez da artea, jakina, baina iruditzen zait errealitatea bere hartan irudikatzeko gaitasunak debaluatu egiten duela
argazkilaritza. Gai da errealitatea
aldatzeko ere.
Egun, ia edonork atera dezake
argazki bat; sakelakoarekin,
adibidez. Hori argazkilarien
prestigioaren kalterako da?
Neurri batean bai, sare sozialak
batez ere. Irudien masifikazioa
agerikoa da; horren eraginez, banalizatze bat gertatzen da, ez baitzaio behar adinako miresmenik
argazkilari profesionalei.
Emakume argazkilariak hitzaldia eman zenuen joan den martxoan. Zer azaldu zenuen?
Bizitzako esparru guztietan bezala, emakumeak bigarren mailako
gara argazkilaritzan ere, oztopoak jarri zaizkigulako. Emakume
argazkilariak izan dira, aspaldi,
baina ez dira artistatzat jo. Arrakala izugarria da. Zorionez, urratsak egiten ari dira, eta, erreferenteei dagokienez ere, ni behintzat
zenbait izen sartzen ari naiz begiz
joak ditudan ereduen zerrendan;
adibidez, Anna Malagrida eta Sofia Ayarzagoitia.
Zein norabidetan mugitu nahi
duzu ibilbide artistikoan?
Argazkietara eraman nahi ditut
teoria feministaren inguruan irakurriz ikasitakoak. Feminismoaren bueltan sortu nahi dut; oso
argi dut. Normalean gizonezkoei
lotutako poseak eta ekintzak ageri diren irudiak egin nahi ditut,
baina emakumeak izan daitezela
protagonista. Askotariko emakumezkoek parte hartu beharko
dute horretarako, aniztasuna erakutsi nahi dut eta.

