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Migratzaileak

Edurne Elizondo Iruñea

B
urua altxatu
gabe, orratza
behar den to-
kian sartzen
duela ziurtatze-
ko. Zutik da Ly-

dia Osifo Festus (Nigeria, 1985),
mahai gainean dituen oihal zatiak
prestatzen, bertze kide batek ma-
kinaz jos ditzan. Festus duela hiru
urte ailegatu zen Nafarroara, eta
duela bi egin zuen bat Las Podero-
sas elkartearekin. Emakumeen
Trafikoaren Aurkako Ekintzak
sustatutako talde bat da Las Pode-
rosas; indarkeria sufritu duten
andre migratzaileentzat elkar
zaintzeko eta babesteko espazio
bat izan nahi du elkarte horrek,
eta lan horren ondorio da orain
martxan jarri duten Costura Po-
derosa josketa tailerra.
Bost emakumek sortu dute

Costura Poderosa, horrelako egi-
tasmo bat garatzeko indarra 
badutelako. Hori da helburua:
beren bizi proiektuen jabe bila-
katzea, sufritutako indarkeria
ororen arrastoa atzean utzi ahal
izateko. «Aurrera begiratu nahi
dugu; etorkizun hobe bat lortze-
ko ari gara lanean, elkarri lagun-
duz», erran du Festusek, argi eta
garbi.
Horretarako aukera eskaini dio

josketa tailerrak. Urtarrilean hasi
ziren lanean Festus eta proiek-
tuan parte hartzen duten bertze
lau emakumeak. Emakumeen
Trafikoaren Aurkako Ekintzak
Ilazki Martirenaren eta haren
Atelier tailerraren laguntza izan
du, hasieratik, egitasmoa gara-
tzeko. Bertze zenbait enpresak eta
eragilek ere egin dute bat. Ibone
Garamendi, adibidez, Mama Ki-
tenge arropa etxeko jabea da, eta,
Martirenaren deia jaso zuenean,
«zalantzarik gabe» inplikatu zen
Costura Poderosa tailerrean. Ko-

munikazio digitalari buruzko for-
makuntza eman die bost kideei,
eta, asteon, gainera, jostunek
egindako praktikak zuzendu
ditu. Urte amaieran bukatuko da
Costura Poderosako kideak tre-
batzeko prozesua, eta, hortik au-
rrera, emakumeek beren bide
propioa egitea da helburua.

Hutsetik hasi dira
Independente izateko erronka
horrek «ilusioz» betetzen du
Harmony Orobosa (Nigeria,
1983). Festus bezala, hutsetik hasi
da josketaren esparruan, eta ofi-

zio bat ikasteak «ahaldundu»
egin duela nabarmendu du. Oro-
bosa duela ia sei urte ailegatu zen
Nafarroara, eta garbi erran du
bertze emakume migratzaileekin
Las Poderosas elkartean egindako
lanak «anitz lagundu» duela.
«Pertsona itxia nintzen lehen;
nire gertukoekin baino ez nintzen
elkartzen. Elkartean, baina, jende
anitz ezagutu dut, eta elkarri
emandako babes horrek eraman
nau irekitzera». 
Costura Poderosa tailerrarekin

hasitako bidearekin «hagitz kon-
tent» dago, baina harago ailegatu

nahi duela azaldu du: «Nahiko
nuke nire tailerra sortu; badakit
ez dela erraza izanen, baina hori
dut amets».
Orobosak Loveth Oghosa Uk-

ponmwan lagunaren eskutik
egin zuen bat Las Poderosas el-
kartearekin. Ukponmwan ere ni-
geriarra da (1984), eta gustura da
jostaketa tailerrean egiten ari den
lanarekin. «Emakume migra-
tzaileontzat ez da erraza lan duin
bat lortzea, eta tailerra aukera bat
da guretzat». 
Onartu du, halere, ez duela

bere burua etorkizunean oihal

pusken eta harien artean irudika-
tzen. «Nik denda bat izan nahiko
nuke; agian, Costura Poderosa
tailerrean egindakoak saltzeko
denda bat!», erran du, irribarre
zabal batekin.
Ukponmwan duela bost urte

ailegatu zen Nafarroara; duela lau
iritsi zen, berriz, Josephine Ngou-
peyou (Kamerun, 1970). Amari
begira ikasi zuen josten. «Ez dakit
anitz, amak ere ahal bezala josten
baitzuen; auzo bateko jostuna
zen», azaldu du. Tailerrean ari-
tzeko aukerari berehala erran
zion baietz. Lanaren arloak bere-

Las Poderosas emakume migratzaileen elkarteko bost kidek
Costura Poderosa josketa tailerra sortu dute, oztopoei aurre
egin eta «lan duin bat» lortzeko. Emakumeen Trafikoaren
Aurkako Ekintzak sustatu du proiektua; formakuntza
amaituta, halere, asmoa da kideek beren bidea egitea.

Zaintzaren hariak
ahaldundu ditu

Aurrera begiratu nahi
dugu; etorkizun 
hobe bat lortzeko 
ari gara lanean, 
elkarri lagunduz»

Lydia Osifo Festus
Costura Poderosa tailerreko kidea

‘‘
Pertsona itxia nintzen;
elkartean, baina jende
anitz ezagutu dut, eta
babesak eraman nau
irekitzera»

Harmony Orobosa
Costura Poderosa tailerreko kidea

‘‘

Costura Poderosakoek egindako poltsa, beren irudiarekin. J. MANTEROLA / FOKU

Loveth Oghosa Ukponmwan, astelehenean, tailerrean lanean. J. MANTEROLA / FOKU
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ziki kezkatzen du Ngoupeyou,
hori delako paperak lortzeko bi-
dea. «Ez da erraza; hemen egote-
ko baimena eskuratzeko, kontra-
tu bat behar dut, baina kontratu
bat izateko, hemen egoteko bai-
mena eskatzen didate», salatu
du. Paperak lortzeko bidean da,
oraindik ere. Tailerrak «baikor»
izateko esperantza eman dio.

Kawiyat proiektua
Costura Poderosa tailerreko bos-
garren kidea da Hind Faraji (Ma-
roko, 1978). Bertzeak bezala, «ha-
gitz kontent» da proiektuarekin,

eta lan egiteko aukera eskertu du.
Emakumeen arteko babesak in-
darra eman diela nabarmendu du
Farajik, eta zehaztu du «ezinber-
tzekoa» dela elkar ezagutzen du-
tenen arteko elkar zaintze hori.
Adibide bat jarri du erdigune-

an: Kawiyat taldea (Emakume in-

dartsuak, arabieraz). Hori ere Las
Poderosas elkartearen barruan
sortutako proiektu bat da, eta hel-
buru du arabieraz mintzatzen 
diren emakumeen arteko sare-
tzea sustatzea.
2010. urtean ailegatu zen Faraji

Nafarroara. Milagron bizi izan zen

hasieran, eta han hartu zuen bi-
kotekidea bazter uzteko eraba-
kia, 2015ean, sufritzen zuen in-
darkeriari aurre egiteko. «Ez zen
batere erraza izan». Ustez lagun-
du behar zutenen jarreraz ari da
Faraji: «Zailtasunak eta oztopoak
aurkitu nituen. Harrera etxera ai-
legatu nintzenean, sentitu nuen
ez zutela nire bizitzeko modua
ulertzen eta errespetatzen».
Sei hilabetez egon zen harrera

etxe horretan, eta orduko «sufri-
menduak» utzitako arrastoa su-
matzen zaio, oraindik ere. «Arta-
tzen gintuzten gizarte langileeta-

ko batzuek nahi zuten buruko za-
pia kentzea. Inportantea da zure
kultura eta erlijioa ezagutzen 
dituen norbaitekin hitz egin ahal
izatea, berez zaila den prozesu bat
are zailago ez bilakatzeko», erran
du Farajik.

Herriz herri mugitzeko prest
Kawiyat taldean bat egin duten
emakumeek hori dute helburu,
hain zuzen ere. «Indarkeria sufri-
tzen duten Magrebeko bertze
emakumeentzat bitartekari lana
egin nahi dugu, bidea errazte al-
dera», azaldu du Farajik. Orain-

goz, hamar emakume inguruk
egin dute bat taldean, baina han-
ditzen segitu nahi dute, ahalik eta
herri gehienetara ailegatu ahal
izateko. Pandemiak mugatu du
kideen lana, azken hilabeteotan,
baina «ahal bezain azkar» herriz
herri mugitzeko prest direla garbi
erran du Kawiyat taldeko kideak.
Elkar babestea eta zaintzea; el-

karri heltzea eta laguntzea. Hori
da Las Poderosas elkarteko kide-
en balio nagusia. Gero eta gehiago
dira laguntza eske ailegatu eta
jada bertzeak laguntzeko prest 
diren emakumeak.

Tailerrean. Ibone
Garamendi, Lydia Osifo

Festus, Josephine

Ngoupeyou, Harmony

Orobosa eta Loveth

Oghosa Ukponmwan,

astelehenean, Iruñean.

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Emakume
migratzaileontzat ez da
erraza lan duin bat
lortzea, eta tailerra
aukera bat da guretzat»

Loveth Oghosa Upkonmwan
Costura Poderosa tailerreko kidea

‘‘
Ez da erraza; paperak
lortzeko, kontratu bat
behar dut, eta kontratu
bat izateko, paperak
eskatzen dizkidate»

Josephine Ngoupeyou
Costura Poderosa tailerreko kidea

‘‘
Bitartekari lana egin nahi
dugu indarkeria sufritzen
duten Magrebeko 
bertze emakumeentzat, 
bidea errazte aldera»

Hind Faraji
Kawiyat eta Costura Poderosako kidea

‘‘

Ibone Garamendi, Lydia Osifo Festus eta Josphine Ngoupeyou, lanean. J. M. / FOKU

Hind Faraji, Ilazki Martirenaren tailerrean, proiektua hasi zutenean. LAS PODEROSAS



Edurne Elizondo Iruñea

H
aur, gazte, heldu

eta zahar. Iruñeko

Erraldoien eta Bu-

ruhandien Kon-

partsa maite duten

herritarrak adin guztietakoak

dira. Maitasun hori agerikoa da

panpinak karrikara ateratzen di-

ren bakoitzean; aurtengoa, baina,

sanferminik gabeko bigarren uz-

taila izan da hiriburuan, pande-

miagatik, eta iruindarrak kon-

partsaren atzetik ibiltzeko auke-

rarik gabe gelditu dira, berriz ere. 

Huts hori betetzeko, Iruñeko

Udalak erraldoien emanaldi be-

reziak antolatu ditu, Ziudadelan.

Orain arte egindako saioetarako

sarrerak berehala agortu ziren.

Bertze bat eginen dute, ondorioz,

datorren asteazkenean, hilaren

28an. Uztailaren 15ean jarri zituz-

ten sarrerak salgai, eta ordu eskas

batean saldu ziren denak. Iraila-

ren 4an eginen dute oraingoz 

azkena izanen den saioa. Denera,

14.400 sarrera erosi dituzte asteo-

tan Iruñeko erraldoiak Ziudade-

lan dantzan ikusteko.

160 urte baino gehiago
Ziudadelan konfinatuta, neurri

batean, baina zutik da Iruñeko

Erraldoien eta Buruhandien Kon-

partsa, hain zuzen. Iruñeko Uda-

lak helburu hartu du, gainera,

«sasoi onean» jarrai dezaten.

Horregatik, azterketa sakona

agindu du konpartsako panpinak

osasunez nola dauden jakiteko,

eta behar dituzten tratamenduak

jaso ditzaten. Sagarte etxeak egin

du, eta azterketaren ondorio na-

gusia da konpartsako kideek

«beren adinaren berezko ajeak»

dituztela.

Dantzan aritzeko arazorik ez

dute erraldoiek, konpartsako

panpinen artean zaharrenak iza-

nagatik ere. Arizkungo Tadeo

Amorena eskulangileak egin zi-

tuen, 1860an, Iruñeko Udalaren

enkarguz; zortzi dira denera. 

Lau bikotek osatzen dute erral-

doien taldea, bakoitza kontinente

baten ordezkari: Europako erre-

ge-erreginak, Asiakoak, Afrika-

koak eta errege-erregina ameri-

karrak dira. Beltza da azken biko-

te hori, eta, arrazoi horregatik

hain zuzen, konpartsak 1965. ur-

tean New Yorkera egin zuen bi-

daian parte hartu gabe utzi zuten.

1860tik, behin baino gehiago-

tan joan behar izan dute erral-

doiek erizaintzara, eta garaian

garaiko tresnekin eta materiale-

kin artatu dituzte. Esku hartze

horiek guztiek izan duten eragina

ezagutzeko, hain zuzen, eta Sa-

garte etxeak egindako azterketa-

ren osagarri, konpartsako kide

guztiak eskaneatu dituzte, 3D

irudiak lortzeko. FOVEA etxea

arduratu da horretaz. Egindako

argazkiek eta azterketek agerian

utzi dute zer-nolako garapena

izan den erraldoiak egiteko —eta

konpontzeko— erabilitako mate-

rialetan, bertzeak bertze: jatorriz-

ko kartoiaren ordez, epoxi erre-

txina eta beira zuntza erabili 

FOVEAk

eskaneatutako

irudietako bat:

Erraldoien

Konpartsako

Braulia erregina

amerikarra.

IRUÑEKO UDALA

Agerikoa da iruindarrek hiriko
Erraldoien eta Buruhandien
Konpartsari dioten maitasuna. XIX.
mendekoak dira panpinak; zutik dira
geroztik, eta, tente jarrai dezaten,
azterketa sakona egin die udalak.

Adinaren
ajeak

dituzte azken urteotan, beharrez-

ko konponketak egiteko.

«160 urte baino gehiago dituz-

tenez, antigoaleko objektutzat

har ditzakegu erraldoiak», erran

du Iruñeko Udaleko Kultura zine-

gotzi Maria Garcia-Barberenak,

azterketaren aurkezpenean. Ka-

rrikan ibiltzen direnez, «zaintza

berezia» behar dutela erantsi du,

eta horregatik egin dutela kon-

partsako panpina guztien egoera

ezagutzeko ahalegina. Udalaren

asmoa da panpinak lehengora-

tzeko pauta zehatz batzuk ezar-

tzea, osasuntsu jarrai dezaten.

Buruhandi eta kilikiak
Azterketa sakona ez diete egin

erraldoiei soilik. Konpartsako bu-

ruhandiak, kilikiak eta zaldikoak

nola dauden jakiteko ere ikuska-

tu dituzte panpina horiek. Bu-

ruhandiak Felix Floresek egin zi-

tuen, 1890. urtean. Bost dira, de-

nera. Kilikiak, berriz, sei. Zenbait

eskulangilek eginak dira, 1860-

1941 bitartean. Zaldikoak ere sei

dira, 1910-1941 urte bitartekoak,

eta zenbait egilerenak.

Braulia-ren bi

irudi: atzetik

(3D), eta

aurretik.

IRUÑEKO UDALA

Tadeo Amorena
eskulangileak 
egin zituen konpartsako
panpinak, 1860. urtean;
zortzi dira denera

Buruhandiak, zaldikoak
eta kiliki gehienak
‘gazteagoak’ dira, 
Felix Floresek eta 
bertze zenbaitek eginak
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3,9
ERRALDOIEN LUZERA, 

METROTAN

Ez dira batere txikiak Iruñeko kon-

partsako erraldoiak: 3,9 metro luze

dira. Pisua ezberdina da panpina-

ren arabera, baina 32 eta 56 kilo ar-

tekoa da. Honela dute izena: Jos-

hemiguelericoeta Joshepamunda

(Europa), Sidi abd El Mohameeta

Esther Arata (Asia), Selim-pia El-

calzaoeta Larancha-la (Afrika) eta

Toko-tokoeta Braulia (Amerika).



Edurne Elizondo 

«Ez dadila berriz ere gertatu;
urak ez gaitzala ezustean harra-
patu berriz ere». Horixe nabar-
mendu du Tafallako alkate Jesus
Arrizubietak, duela bi urte herri
horretan gertatutako uholdeei
buruz. Horretarako, berriz ez
gertatzeko, udal larrialdi-plan
bat prestatu du udalak, herrita-
rrei uholde arriskuez ohartaraz-
teko, eta, kalterik bada, ahalik eta
gehien gutxitzeko. 
Alkateak uztailaren 1ean aur-

keztu zuen plana herritarren
aurrean, agiriak Nafarroako
Gobernuko Herritarren Babese-
rako eta Larrialdietarako Zerbi-
tzuaren oniritzia jaso eta gero.
Eskuorriak banatu dituzte pos-
tontzien bidez, larrialdi planaren
elementu nagusiak herritarren
esku jartzeko. Udalak nabarmen-
du du izena eman behar dutela
alerta zerbitzuko informazioa
jaso ahal izateko sakelako telefo-

noan. Banatutako eskuorrian
ageri den QR kodearen bidez egin
dezakete hori, baita Ura-
tafalla.tesicnor.com/ alta-sms/

helbidean ere. Tafallako Udalaren
webgunean ere kontsulta daiteke
plan osoa (Tafalla.es).

Arduraz jokatzeko
2019ko uztailaren 8an, Zidakos
ibaiak gainezka egin zuen, eta
hondamendia eragin zuen Tafa-
llan eta inguruko herrietan. Sei
orduan, uraren maila 0,10 metro-
tik 5,75 metrora igo zen Zidakos
ibaian. Atarrabiako 25 urteko
gazte batek ezin izan zion uhol-
deari ihes egin, eta Ezporogi
ondoan zendu zen, urak autoan
harrapatuta.
«Jende gehiago hil zitekeen.

Arrisku handiko egoerak izan
genituen Tafallan», gogoratu du
Jesus Arrizubietak. Udaletxean
zen alkatea 2019ko uztailaren 8
hartan, kargua urte bereko ekai-
naren 15ean hartu eta gero. «Ez

genuen inolako abisurik; ez
genuen inolako alertarik jaso;
euria hasi zuen, eta, ohartu gine-
nerako, karrikak urez beteta zeu-
den», azaldu du.
Tafallako Udalak uholdeak

gertatu eta berehala erabaki zuen
tresnak behar zituela gisako ego-
erei aurre egiteko. «Arduragabe-
keria handia litzateke deus egin
gabe gelditzea. Ez dakigu noiz,
baina uholdeak berriz gertatuko

dira; egoera are larriago bilakatu
da egungo klima aldaketaren jo-
kalekuan», nabarmendu du
Arrizubietak.
Larrialdi planaren bidez, den-

bora irabazi nahi du Tafallako
Udalak; denbora, batez ere,
herritarrak arriskutik kanpo jar-
tzeko, bai eta ondasunak uraren
bidetik at uzteko ere. 2019ko
uholdeak gertatu zirenean, hain
zuzen, bostehun auto baino
gehiago txikituta gelditu ziren
uraren indarraren ondorioz. Ber-
tze kalte anitz eragin zituen uhol-
deak, gainera.
NIK Nafarroako Ingurumen

Kudeaketa enpresa publikoa
arduratu da Tafallako larrialdi
plana prestatzeaz. Nafarroako
Gobernuko Herritarren Segurta-
sunerako eta Larrialdietarako
Zerbitzuak egindako gomendio-
ak ere hartu dituzte aintzat tes-
tuan, eta, ondorioz, adibidez,
Tafallako Udalak bere betebeha-
rren artean hartu du Zidakos

ibaiaren ibilgua ikuskatzea, urak
gora egiten duen aldiro. «Zuhai-
tzen bat erori bada, adibidez,
bidetik kendu ahal izanen
dugu». Tafallako alkateak nabar-
mendu du, gainera, larrialdi pla-
nak ez duela kontuan hartuko
Zidakos ibaia bakarrik. «Abaco
sakanaren gorabeherak ere kon-
trolatuko ditugu, gertatzen dena-
ren arabera alarma piztu ahal iza-
teko, sakan horrek ere eragiten
baitio hiriari».
Larrialdi plana ez da udalak

bultzatu duen neurri bakarra.
2019ko uholdeek agerian utzi
zuten autobideak eragin zuela
egoerak okerrera egitea, gainez-
kabideak trabatu zirelako. «Auzi
hori aztertzeko bilera eskatu
diegu Nafarroako Gobernuari eta
Audenasari —autobideen ardura
duen enpresari—», azaldu du
Arrizubietak. 

Life-Nadapta
Tafallako uholdeei aurrea har-
tzeko larrialdi plana Europako
Life-Nadapta proiektuaren
barruan garatu du Nafarroako
Ingurumen Kudeaketa enpre-
sak. Proiektu horren helburua da
neurriak zehaztea klima aldake-
tara egokitzeko. Uraren esparru-
ko neurrien artean legoke Tafa-
llako larrialdi plana, baina ez da
herrialdeko bakarra: Lodosa,
Funes, Faltzes, Lizarra, Caparro-
so eta Azagrako udalek ere egin
dituzte. 

Tafallak prest du larrialdi plan
bat uholdeei aurrea hartzeko
Helburua da herritarrei arrisku egoerez ohartaraztea, eta, kalterik bada, ahalik eta txikienak
izatea b Udalak ez du nahi berriz gertatzea 2019. urteko uztaileko hondamendia 

2019ko uztailaren 8ko uholdeek Tafallan eragindako kalteak, gertatu eta biharamunean. IÑIGO URIZ / FOKU
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LARRIALDI FASEAK  

Tafallako Udalak prestatu 

duen larrialdi planak bost fase

ditu:

Larrialdi aurreko egoera. Euria

nabarmen pilatzen denean edota

edukiera neurtzeko arroko esta-

zioetan igoera handi samar bat

gertatzen denean.

0 larrialdi egoera. Gainezka egin

gabe, baina ibilgua ur gehiago

hartzeko gai ez denean, eta euriak

eragindako putzuak sortzen dire-

nean. 

1. larrialdi egoera. Urak gainezka

egiten duenean ibaiertzetan eta

puntu baxuetan; eragindako kal-

teak, baina, larritzat jo ezin daitez-

keenean. 

2. larrialdi egoera. Urak gainezka

egiten duenean ibaiertzetan, eta

kalte larriak eragiten dituenean.

Urak Tafallako erdigunea hartzen

duenean. 

3. larrialdi egoera. Nafarroako

Gobernuak martxan jartzen due-

nean Larrialdietarako Plan Bere-

zia, uholdeek herrialdean eragin-

dako arriskuagatik.

«Arduragabekeria
litzateke deus egin gabe
gelditzea. Ez dakigu
noiz, baina uholdeak
berriz gertatuko dira»
Jesus Arrizubieta
Tafallako alkatea
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HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia 

Zer nahi dugu, eta
zer behar dugu?

D
uela gutxi entzun
nuen, hitzaldi batean,
azken urte eta erdian
krisia existituko ez

balitz bezala, egonen ez balitz be-
zala ari garela jokatzen. «Pasatu-
ko da» iraunkor batean, normal-
tasun gosez. Ezagutzen genuen
hura bueltatzeko irrikaz, eta gure
aspirazioak, inkontzienteki bada
ere, harantz mugitzen: normalta-
sunerantz. Ez dut esan nahi beste
mundu batekin amesten dugu-
nok ez dugunik normaltasun
hori problematizatu: normalta-
sun hori ere ez dugu nahi, ez ge-
nuen nahi, suntsitu nahi dugu. 

Normaltasun horri begira pa-
satzen ari gara bereziki azken as-
teak, uda betean, jaiei begira: fes-

tak ez egoteari ez-festakdeitzen
diogu, edozein egunetan egiten
ahalko litzatekeen juergari 
ez-sanfermindeitu diogu. 

Oraindik geure arteko elka-
rrizketetan «zer eginen duzu fes-
tetan? Zer eginen dugu feste-
tan?» esaldiak errepikatu beste-
rik ez ditugu egiten. Ez dut uste
ezer gertatu ez balitz bezala joka-
tzen dugunik, baizik eta ez dugu-
la onartu nahi normaltasun hori
ez dela, dakigula eta momentuz,
itzuliko. 

Eta ez gara aprobetxatzen ari.
Hau ere aukera bat litzatekeela-
ko: normaltasun hori gustatzen
ez bazitzaigun, gorroto bage-
nuen, geure festa eta ongi pasa-
tzeko gure moduei buelta bat

emanen diegu edo ongi egiten ari
ginen? Gure festa-eredua zertan
oinarritzen den eta ongi pasatze-
ko zer behar dugun hausnartze-
ko modukoa dela iruditzen zait
niri. 

Eta argi gera dadila: ni naiz le-
hena horren guztiaren (guztia-
ren) falta sumatzen duena. Bene-
tako festak, benetako sanfermi-
nak (imitaziorik gabekoak:
ondokoen izerdia, kamiseta he-
zeak, taberna beteak, bero jasa-
nezina, kalimotxoa soinean, ha-
maiketako luzeak, txarangak eta
inprobisazioa). Iruditzen zait gi-
zaki egiten gaituen zerbait baldin
badugu, hori kontaktua dela: on-
dokoen ondoan egotea, ukitzea,
dantzatzea, konpartitzea. 

Eta bai, krisian geundela eta
gaudela akaso ez dugu onartu.
Edo ez diogu, besterik gabe, aurre
egin nahi izan. Beharbada bizi-
raun ahal izateko modua izan da:
nahikoa genuen aurrera atera-
tzearekin. Nahikoa dugu aurrera

ateratzearekin. Baina ahaztu 
egin zaigu bizirautea baino in-
portanteagoa dela bizitzea, hain
zuzen ere. 

Asko hitz egin dugu azken bo-
ladan ahaleginaz, esfortzuaz: bai-
na gutxi hitz egin dugu egoera
aprobetxatzeaz, sormen lan
gehiago egiteaz, eta komunitatea
zaintzeaz. Asko hitz egin dugu 
elkar zaintzeaz, baina gutxi haus-
nartu dugu zaintzea zer den, 
eta zer egituraedo modu berri
sortzen ahal genituen orain eta
hemen. 

Defentsak jarri ditugu mar-
txan, eta bidean, sortzea ahaztu
egin zaigu. Merezi duen bizitzaz
gehiago hitz egitea falta zaigu, eta
praktikan jartzea zein behar eta
desira ditugun. 

Gehiegi hitz egin dugu murriz-
ketez eta murrizketa horiek izan
duten eraginaz, eta gutxi zentra-
tu gara, ordea, desiran. Zer nahi
dugu, zer behar dugu eta nola
mereziko du bizitza honek?

Baina ahaztu 
egin zaigu 

bizirautea baino
inportanteagoa 

dela bizitzea

Irudiab Cascante

Lucio Urtubia gogoan, haren sorterrian
Iaz zendu zen Lucio Urtubia (Cascante, 1931-Paris, 2020), 89 urte zituela, eta, larunbatean, Cascanten omenaldi

«xume eta bero bat» egin zioten gertukoek —irudian, Chula Potra, omenaldian—. Nazioarteko talde anarkiste-

tan izaniko jarduera klandestinoaren ondorioz ezaguna zen Cascanteko igeltseroa. Familia txiro batean jaio

zen Urtubia, eta bere larruan bizi izan zuen gosea. Pobre izatea akuilua izan zen Urtubiarentzat; pizgarri bat al-

txatzeko eta kontzientzia hartzeko. «Eredu» izan zela nabarmendu zuten larunbatean. IÑIGO URIZ / FOKU

Urte amaieran prest izanen da ubidearen
bigarren fasea eraikitzeko proiektua

IRUÑEA bNafarroako Gobernuak bertze bultzada bat eman nahi izan
dio Nafarroako ubidearen bigarren faseari, eta bilera egin du, horreta-
rako, Iruñean, Espainiako Gobernuko Ingurumen estatu idazkari
Hugo Moranekin. Bi erakundeotako arduradunek garbi erran dute
urte amaierarako «prest» izanen dutela bigarren fase hori eraikitzeko
proiektua. Nafarroako Gobernuko lehendakari Maria Txibitek berretsi
du proiektu hori «lehentasuna» dela herrialdeko agintarientzat. Api-
riletik lehen fasea handitzeko Argako adarreko lanak ere martxan di-
rela gogoratu du Txibitek.

Talde antiespezistek mendi martxa bat
eginen dute «mugimendua saretzeko»

UHARTE ARAKIL bEuskal Herriko mugimendu antiespezista osatzen
duten taldeetako zenbaitek mendi martxa antolatu dute, lehen aldiz,
datorren iganderako, talde horietako kideen arteko eta, oro har, an-
tiespezisten arteko «saretzea sustatzeko asmoz». Aralarrera eginen
dute bidea. Martxa 09:00etan hasiko da, Uharte Arakilen. Azken urte-
otan anitz izan dira Euskal Herrian sortu diren eragile antiespezistak.
Nafarroan, hain zuzen, Zaunk taldea sortu dute berriki, Iruñerrian.
Antsoainen eta Tafallan ere badira taldeak. Zaunk da mendi martxara
deitu dutenetako bat, Euskal Herriko bertze zenbait eragilerekin bate-
ra: bertzeak bertze, Nor, Piztiak, Erladi eta Oihu Antiespezistak.

«Onartezina da pentsioen
erreforman gutxieneko
pentsioa aipatu ere ez egitea;
dirurik ez dagoela diote, 
baina badago»

Patxi Urrutia 
Sasoia pentsiodunen elkarteko 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
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MUSIKA

IRUÑEADvicio.

bGaur, 21:30ean, 

Ziudadelan.

IRUÑEACalifato 3/4 eta Cariño.

bBihar, 21:30ean, 

Ziudadelan.

IRUÑEAZizur Nagusiko banda.

b Igandean, 21:30ean,

Ziudadelan.ANTZA

IRUÑEARe-des. Danzai Andrea

Irurzun.

bGaur, 20:00etan, O-ko 

Andre Mariaren plazan.

IRUÑEAManuel Turrillas jota esko-

la.

bAstelehenean, 20:00etan,

Ziudadelan.

IRUÑEALeihotikan.

bAsteartean, 

20:00etan hasita, 

Salestarren patioan.

IRUÑEAMaria Bayo.

bAsteazkenean, 

20:00etan, 

Baluarten.

IRUÑEAPamplona Jazz Big Band,

Marta Marin eta Candela Marine-

kin.

bOstegunean, 20:00etan,

Ziudadelan.

BERTSOLARITZA

BAZTANEgun Morea.Maddi Ane

Txoperena eta Alazne Untxalo.

bGaur, 16:00etan, Elizondon.

BAZTANAitor Almandoz eta Urko

Gartzia.

b Igandean, 17:00etan, 

Elizondoko Iriarte frontoian.

ZINEMA

ERRIBERRINise, un viaje en la

Nao D’Amores.

b Igandean, 18:30ean, 

kultur etxean

ANTZERKIA

BEIREViaje a pie. Marta Juaniz, Jo-

setxo Goia-Aribe eta Mixel Ducau.

bBihar, 19:00etan, jauregian.

BEIREAdrenalina, feniletilamina,

oxitocina y otras hormonas.Tdife-

rencia konpainia.

bBihar, 20:00etan, jauregian.

ERRIBERRIComservando memo-

ria. El Patio.

bGaur, 18:00etan, 

kultur etxean.

ERRIBERRIComo hace 3.000

años. Porducciones Lastra.

bGaur, 22:00etan, La Cavan.

ERRIBERRILa batalla de los au-

sentes. La Zaranda.

bBihar, 22:00etan, La Cavan.

ERRIBERRINise, la tragedia de

Inés de Castro. Nao D’Amores.

b Igandean, 22:00etan, La Cavan.

ERRIBERRIBeautiful Stranger. La

Caja Flotante.

bAsteazkenean, 22:00etan, 

La Cavan.

ERRIBERRITito Andrónico. Teatro

del Noctámbulo.

bOstegunean, 21:30ean, La

Cavan.

TAFALLAVacío. La Cuerda.

bGaur, 20:00etan, kulturgunean.

TAFALLA ¡Por todos los dioses!

Fernando Cayo.

bBihar, 20:00etan, kulturgunean.

TAFALLASuperhombre. Inextre-

mis.

b Igandean, 20:00etan,

kulturgunean.

ERAKUSKETAK

BERTIZARANAAzken eguzkilo-

rea. Gua-Mia-Buren erakusketa.

bAbuztuaren 31ra arte, jauregian.

EGUESIBARHuts baten amaiera

beste baten hasiera da. Fermin Ji-

menez Landa.

bUrriaren 31ra arte, 

Altzuzako Oteiza museoan.

IRUÑEAMemorándum. Luis Gor-

dillo.

b Irailaren 12ra arte, 

NU museoan.

ZANGOZAEguneroko bizitza Erdi

Aroko Zangozan.

b Irailaren 19ra arte, jauregian.

BERTZELAKOAK

IRUÑEAErraldoien dantza.

bAsteazkenean, 18:30ean,

19:30ean eta 20:30ean,

Ziudadelan.

Proposamena b Iruñea

Leihotikan Salestarren patioan ariko da, asteartean
Leihotikan Iruñean ariko da asteartean, udalak udako hilabeteetarako antolatu duen kontzertu zikloaren barruan. Taldeak Txantrea auzoko Salesta-

rren patioan joko du, 20:00etan hasita. Leihotikan 1992. urtean sortu zuten, eta kideek zortzi disko plazaratu dituzte orain arte egin duten bidean.

2018. urtekoNon zaude?da ondu duten azken lana —irudian, Gorka Armendariz eta Aitor Remon, disko horren azala erakusten, Iruñean—. Astearte-

ko kontzertuan, taldeak bere ibilbide osoko kantak joko ditu, Txantrean. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Edurne Elizondo Iruñea

Asteartean abiatu zen Paula Re-
mirez (Iruñea, 1983) Tokiora: Ma-
drildik Istanbulera (Turkia), eta
handik Japoniara. Taekwondo
borrokalariak bihar hasiko dira
Tokioko Jokoetan lehian, eta Re-
mirez da epaile ariko diren taek-
wondolarietako bat. 5 urterekin
hasi zen kirol horretan, Felix 
Remirez bere aitaren eskutik. 38
ditu orain, eta hasierako gogoa ez
du galdu; gerriko beltza da, eta sei
dan ditu. Hegazkinera igo aurre-
tik mintzatu da Nafarroako Hi-
tza-rekin.
Olinpiar Jokoen historian giltza-

rri izanen dira Tokiokoak, pan-

demia batek urtebetez atzeratu

eta gero. Ez ahazteko moduko-

ak?

Zalantzarik gabe. Lehendabizikoz
ariko naiz Olinpiar Joko batzue-
tan, eta horrek, jada, berezi bila-
katzen ditu niretzat. Pandemiak
eragindako guztiak, noski, are 
bereziago bilakatuko ditu kirolari
eta herritar guztientzat. Gainera,
jenderik gabe eginen dira. Gauza
anitz dago esperientzia hau seku-
la ez ahazteko.
COVID-19agatik ezarritako neu-

rriak, adibidez?

Bai! Sakelakoan lau aplikazio jarri
behar izan ditut, nire osasunaren
berri jasotzeko. Txertoa, PCR pro-
bak, gorputzaren tenperatura
egunero kontrolatu beharra...
Han ere, egunero eginen digute
PCR bat, eta hoteletik kiroldegira
soilik mugitu ahal izanen gara.
Taekwondoko borrokak uztaila-
ren 27an amaituko dira, eta ezin
izanen gara han gelditu. Bitxia
izanen da, baina hainbertze jende
dagoen toki batean neurri zorro-
tzak hartu behar dira.
Nola ailegatu zara Tokiorako

hautatutako epaileen taldera?

Prozesua luzea izan da. Taekwon-
do borrokalariek bi bide dituzte
Olinpiar Joko batzuetan aritzeko:

bat sailkatzea da, hau da, olinpiar
ziklo batean lortzen dituzten pun-
tuen araberako zerrendan sar-
tzea; eta bertzea, berriz, Jokoen
aurretik egiten diren lehiaketak
dira. Epaileon kasuan, Jokoen 
aurreko urtean olinpiar kanpaldi
moduko bat egiten da, kontinen-
teka. Europa eta Afrika batera ari-
tzen dira, Asia Ozeaniarekin, eta
hirugarrenik Amerika. Gutxiene-
ko baldintza batzuk bete behar 
dituzte epaileek kanpaldi horie-
tan aritzeko. 
Eta hor aukeratzen dira epaile-

ak?

Kanpaldi guztiak egin eta gero,
mundu osoko 50 epaile hautatzen
dituzte. 50 horien artean Jokoeta-
ra joanen direnak hautatzeko,
zenbait lehiaketatan aritu behar
dute, eta egiten duten lanaren
arabera osatzen da behin betiko
zerrenda.

Ez da bide erraza, beraz.

Lehen errazagoa zen, eta, aldi 
berean, ilunagoa. Nik uste dut
oraingo sistemak hobeki berma-
tzen duela onenak egotea Olin-
piar Jokoetan.
50 horien artean, zenbat hautatu

dituzte?

30 gara: hamabost gizon eta ha-
mabost emakume. Rioko Olin-
piar Jokoetan, gurea izan zen gi-
zonen eta emakumeen arteko pa-
rekotasuna bermatu zuen lehen
kirola. Gizonak eta emakumeak

berdin aritzen gara andreen eta
gizonen borroketan.
Noiz hasi zinen epaile lanetan?

Aspaldi, beti izan dut gustuko ki-
rolaren arlo hori. Aitak beti bul-
tzatu nau egin nitzakeen urrats
guztiak egitera. Gerriko beltza
izateko, adibidez, epaile krono-
metratzaile izan behar duzu, de-
rrigorrez. Taekwondolari anitz ez
dira inoiz epaile lanetan aritzen,
ikastaroa egin arren. Ni gustura
aritu naiz. Danak lortzeko egin
beharreko azterketak egin ditut,
urratsez urrats, eta, aldi berean,
epaile izateko trebatu naiz. Biga-
rren dana lortzeko, adibidez, he-
rrialde mailako epaile izan behar
duzu, derrigorrez. Ni 2012. urtetik
naiz nazioarteko epaile. Ateak 
zabalik utzi nahi izan ditut beti,
lehiatzeko modu bat ere bai baita
epaile aritzea. Noski, trebatzea ez
da nahikoa.

Zer erran nahi duzu?

Gaur egun, Europako Ta-
ekwondo Federazioko
epaileburua da Europa-
ko txapelketa batean ari-
ko diren epaileak auke-
ratzen dituena, adibidez.
Lehengo sistema ezber-
dina zen; Europako fede-
razioak herri mailako fe-
derazioei eskatzen zien
epaile bat edo bi bidaltze-
ko; ondorioz, beti jende
bera joaten zen. Espai-
niako Taekwondo Fede-

razioak, adibidez, beti bidaltzen
zituen federazioko epaileburuak
nahi zituen epaileak. 
Kirol arlotik kanpoko kontuak

sartzen ziren?

Finean, batzuen eta bertzeen ar-
teko adiskidetasunak pisu handia
zuen. 2017an, epaileentzako ikas-
taro batean, nazioarteko epaile
askorekin egin nuen bat, eta ha-
rrituta zeuden, 2012tik nazioarte-
ko epaile izan arren Europan ez
nintzelako aritu. 2017an hasi nin-
tzen kanpora ateratzen, Mundu-

ko Taekwondo Federazioak zuze-
nean gonbidatuta.
Tokiora ailegatu arte.

Oraindik ezin sinetsi nago. Egia
bilakatutako ametsa da niretzat.
Edozein kirolarirentzat, Olinpiar
Jokoak dira helburu nagusia, eta
ni kirolaria naiz. Epaile lanetan
ariko naiz, baina epaile naiz kiro-
laria naizelako. Arlo horretan, gu-
rea kirol berezia da, taekwondo-
lari izan gabe ezin baitzara epaile
izan. Nik uste dut horrek balio
handia ematen diola gure lanari,
ederki ezagutzen dugulako gure
kirola zer den. Nik entrenatzen
segitzen dut, gainera. Taekwon-
doa ez dut inoiz bazter utzi. Epaile
gisa ariko den kirolari bat izanen
naiz Tokioko Jokoetan.
Lehiatzen segitzen duzu?

Bai. Beti aritu naiz teknikako
lehiaketetan, eta txapelketetan
parte hartzen jarraitzen dut. 
Jokoetan epaile aritzeko txarte-

la eskuratu eta gero, final batean

aritzea litzateke sari nagusia?

Bai, zalantzarik gabe. Hori dut
amets. Aitarentzat ere gauza han-
dia izanen litzateke. Aitaren iritzia
eskatzen dut beti lehiaketa batean
aritu eta gero. Garrantzitsua da

niretzat aitarekin hitz egitea, eta
esperientzia partekatzea, neurri
batean.
Final batean aritzeko aukera ba-

duzu?

Bai. Epaileen buruak eta lagun-
tzen duen batzorde batek erabaki-
tzen dute final batean nor ariko
den. Kontuan hartu behar da
Olinpiar Jokoetan epaile batek
ezin duela parte hartu bere konti-
nente bereko kirolariren bat duen
borroka batean. Borrokalarien
arabera hautatu behar dira epaile-
ak, beraz. Aukera badut, eta gauza
handia izanen litzateke niretzat.
Informatika ingeniaria zara ogi-

bidez, baina ez duzu kirola baz-

ter utzi. Zer eman dizu?

Egunerokoan baliagarri zaizki-
dan gauza anitz eman dit taek-
wondolari izateak. Taekwondo-
ak, arte martzial gisa, lanerako
gaitasuna eman dit. Bakarka egi-
ten duzun kirol bat da, baina talde
izaera hagitz garrantzitsua da, aldi
berean. Adin eta maila ezberdine-
tako kirolariak aritzen gara bate-
ra, eta elkarri irakasten diogu.
Errespetua, adibidez, hagitz ga-
rrantzitsua da taekwondolarion-
tzat. Maite dut kirol hau.

«Epaile gisa ariko den
kirolari bat izanen naiz
Tokioko Jokoetan»

Paula Remirez b Taekwondoko epailea

Japonian da Paula Remirez, eta, bihartik aurrera, taekwondoko
borroketan epaile ariko da Tokion. Lehendabiziko aldia du Olinpiar Joko
batzuetan, eta hasteko irrikan da. Finalean aritzea du amets.

IÑIGO URIZ / FOKU
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«Egunero eginen digute 
PCR bat, eta soilik 
hoteletik kiroldegira 
mugitu ahal izanen gara»

«30 epaile gara, hamabost
emakume eta hamabost gizon,
eta berdin ariko gara andreen
eta gizonen borroketan»

«Final batean aritzea dut
amets; aukera badut, 
eta gauza handia izanen
litzateke niretzat»


