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Makroetxaldeak

Edurne Elizondo Iruñea

E
stepako hegaztiak
aipatu dituzte;
kutsadurak haien
habitatari eragin
ahal dien kaltea.
Behien egoerari

buruz, ordea, hitz bakar bat ere
ez. Sustrai Erakuntza fundazioa-
ren babespean, Nafarroako zen-
bait elkarte ekologistak ia ordu-
beteko agerraldia egin dute,
behiak esplotatzen dituen Capa-
rrosoko makroetxaldeari buruz,
eta zabaldu duten diskurtsotik at
utzi dituzte animaliok. Gogoeta
egiteko eskatu du Nor kolektibo
antiespezistak, gizakien eta giza-
kiz bertzeko animalien arteko
harremanari buruz, batzuen eta
bertzeen interesak kontuan har-
tzeko.
Europako behitegirik handiena

da Caparrosokoa; Alesbes eta
Martzilla ondoan dago, eta Valle

de Odieta enpresak kudeatzen
du. 5.200 behi inguru esplotatzen
ditu egun, eta 2023rako 7.200 iza-
teko baimena eman diote. Capa-
rrosokoaren gisako haztegi han-
diek toki nabarmena hartu dute
eragile anitzen agendan, eta, neu-
rri batean, erdigunean jarri dute
gizakiz bertzeko animalien esplo-
tazioaren auzia. Ez, ordea, espe-
zismoarena: mugimendu ekolo-
gistak eragin du nagusiki gai ho-
rren inguruko eztabaida, eta
makroetxaldeen «alternatiba 
jasangarri» gisa aurkeztu du
abeltzaintza estentsiboa.

Txikiak, «idealizatuta»
Sustrai Erakuntza fundazioak,
Ekologistak Martxan-ek, Green-
peacek, Urbizik, Martzilla Bizirik,
La Hacenderak —Soriakoa (Espai-
nia); Valle de Odietak bertze ma-
kroetxalde bat egin nahi du han—
eta Alesbesko Alnus taldeak egin
dute bat, bertzeak bertze, Capa-

rrosoko haztegiaren aurka. Berri-
ki txosten bat erregistratu dute
Nafarroako Parlamentuan, eta
taldeei eskatu diete esku har deza-
tela haztegiak eragindako ibaien
eta akuiferoen kutsadurari aurre
egiteko. Makroetxaldea «kalte la-
rria» eragiten ari dela nabarmen-
du dute, eta udan okerrera egin
duela egoerak. «Nitratoek era-
gindako kutsadura nabarmena
da. Martzillako Udaleko eta Nafa-
rroako Gobernuko arduradunei
eman diegu egoeraren berri, bai-
na auzia artxibatu dute», salatu

du Martzilla Bizirik eta Alnuseko
kide Lurdes Gardek.
Ingurumenari ez ezik, «sekto-

reari» ere egiten dio kalte Capa-
rrosoko makroetxaldeak, ekolo-
gistek aipatu dutenez, eta garbi
utzi dute abeltzaintza estentsiboa
dela «jarraitu beharreko bidea».
«Haztegi industrial batean,
behiak hil arte esplotatu beharre-
ko objektu hutsak dira. Abel-
tzaintza estentsiboan, behiak zo-
riontsu bizi dira, naturaz gozatze-
ko aukera dute, eta bizi dira bizi
behar duten bezainbertze». La

Hacendera elkarteko kide Begoña
Izquierdorenak dira hitzok, eta
kazetarien galdera bati erantzu-
nez erran ditu. Nor talde anties-
pezistako bozeramaile Maialen
Saguesen ustez, agerian uzten
dute gizarteak «idealizatu» egin
dituela haztegi zentro txikiak. 

59,5 milioi animalia hil
«Abeltzaintza estentsiboak ere ez
ditu kontuan hartzen gizakiz bes-
teko animalien interesak; gizarte
espezista bat da gurea, eta ikus-
puntu horrek erabat baldintzatu

Zenbait elkarte ekologistak txosten bat zabaldu dute, Caparrosoko makroetxaldea ingurumenean «kalte
larria» eragiten ari dela salatzeko. Behien egoerari ez dio aipamenik egin; Nor talde antiespezistak, hain
zuzen, gogoeta egiteko eskatu du gizakien eta gizakiz bertzeko animalien arteko harremanari buruz.

Behiak, diskurtsotik kanpo

Jaio berriak makroetxaldean.
Caparroson 750 iglu jarri dituzte

txahalentzat. 

FOUR PAWS / AITOR GARMENDIA

Haztegi industrial
batean, esplotatu
beharreko objektuak dira
behiak; estentsiboan,
zoriontsu bizi dira»

Begoña Izquierdo
La Hacendera elkarteko kidea

‘‘
Gogoeta egiteko eskatu
nahi diegu gizartea
eraldatu nahi dutenei,
animaliekin dugun
harremana aztertzeko»

Maialen Sagues
Nor kolektiboko bozeramailea

‘‘
Nitratoek eragindako
kutsadura nabarmena da;
administrazioari eman
diogu horren berri, eta
gaia artxibatu egin dute»

Lurdes Garde
Alnus elkarteko kidea

‘‘
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du beste animaliekin dugun ha-

rremana; esparru horretan ere

alienatuta gaude, eta gogoeta sa-

kon bat falta da», erantzun du Sa-

guesek.

Nafarroan, 59,2 milioi animalia

hil zituzten 2020. urtean, Nafa-

rroako Gobernuko datuen arabe-

ra. Gizakiz bertzeko animalia ho-

rien arten, hegaztiak ziren gehie-

nak: 56,4 milioi, hain zuzen ere.

Urte horretan 31.263 behi hil 

zituzten; haztegietan, berriz,

123.450 behi zeuden. 2019ko da-

tuen arabera, esnea ekoizteko

haztegitan ziren 25.480 behi bai-

no gehiago, eta ia 9.500 txahal.

Nafarroan, denera, 246.328 litro

behi esne ekoitzi zituzten urte ho-

rretan.

«Haztegia handia edo txikia

izan, gizakien menpe dira beti

beste animaliak, eta gizakiek era-

bakitzen dute noiz jaio, nola bizi

eta noiz hiltzen diren», zehaztu

du Nor taldeko eledun Maialen

Saguesek. Caparrosokoaren gisa-

ko haztegi handiak «animalien

merkantilizazioaren eta espezis-

moaren alderdirik gogorrenetako

bat» direla erantsi du Saguesek.

«Industrializazioak gora egiten

duen neurrian, are eskasagoa da

gizakiz besteko animalien norba-

nako izateko gaitasuna».

Baina baserri edo haztegi txi-

kietan ere ez dira bermatzen giza-

kiz besteko animalien oinarrizko

interesak. «Baliabide hutsak

dira», erran du Nor taldeko kide-

ak. «Akaso, esan daiteke halako-

etan begirada zabalago bat dago-

ela animalien ongizatearekiko,

baina hori erdibideko eragiketa

bat besterik ez da. Antiespezistok

dena eskatu behar dugu: anima-

lion askatasuna».

Bat egiteko aukerak
«Errora jotzeko» beharra erantsi

du Saguesek, hain zuzen: «Ani-

maliak etxekotzeko prozesu bat

egon da, eta, horren ondorioz, 

autonomo izateko gaitasuna la-

purtu diegu». Prozesu horren

guztiaren inguruko hausnarketa

eskatu du Nor kolektiboak, ze-

hazki. Egun, gainerako animaliak

gizakien menpeko bilakatzeko

prozesu horren ondorioz, «esplo-

tatzaileak erabakitzen du anima-

lia batekin zer egin: haragia sal-

tzeko ondo daudenean hiltzen 

dituzte; edo esne gehiago ekoizte-

ko gai ez direnean».

«Ekologistekin bat egin deza-

kegu zenbait puntutan; kapitalis-

moak ekartzen duen homogeni-

zazioaren aurrean, guk ere txikia-

ri eutsi nahi diogu, eta desazkun-

dera jo. Kontua da guk garbi du-

gula eraldaketa prozesu horretan

animaliak erabiltzeari utzi behar

diogula», aipatu du Saguesek.

Abiapuntu hori izanda, komu-

nean dutena garatzeko aukera jo-

rratzea litzateke egin beharreko

bidea, Nor taldeko kidearen us-

tez: «Gogoeta sakon bat eskatu

nahi diegu gizartea eraldatu nahi

duten eragile guztiei, gizakiz bes-

teko animaliekin dugun harre-

mana azter dezaten; ezinbestekoa

da harreman hori berrikustea».

Ekologisten eta abeltzain txi-

kien arteko aliantzen aurrean,

Saguesek zehaztu du mugimen-

du ekologista «askotarikoa»

dela, eta horrek eragiten du «ba-

tzuengandik urrunago eta beste

batzuengandik hurbilago» senti-

tzea. «Bada bide bat elkarrekin

egiteko aukera».

Ekofeminismoarena izan dai-

teke aukera hori, Saguesek gaine-

ratu duenez. «Gizakien artean

ere bestelako harreman mota bat

aldarrikatzen dituzten tokiak

izan daitezke auzi honi buruz hitz

egiteko erosoenak», nabarmen-

du du Norreko kideak. «Feminis-

moak ematen ahal digu hitz egi-

teko eta elkar entzuteko espazio

seguru bat, eztabaida zaintzaren

bidez garatu ahal izateko». Asmo

hartu dute, betiere, esplotatutako

animaliak erdigunean jartzea.

59
ZENBAT HEKTAREA DITUEN

Caparrosoko behiak esplotatzeko

haztegiak 59 hektarea hartzen ditu

herri horren kanpoko aldean. Bio-

metanizazio planta bat ere badu.

614.300
VALLE DE ODIETAK ZENBAT

DIRU JASO ZUEN EUROPATIK 

Valle de Odieta enpresak 614.300

euro baino gehiago jaso zituen

2019an Europako nekazaritza poli-

tika bateratuentzako funtsetik.

E. Elizondo 

L
inas Kortak kamera du

espezismoaren berri

emateko eta zabaltzeko

lan tresna. Askekintza-

rekin batera zuzendu zuen Gure-

andokumentala, gizakiz bertze-

ko animaliak erabiltzen dituzten

Euskal Herriko bestei buruz —Ar-

gia saria jaso zuen ikus-entzunez-

ko horrek, 2019an—. Euskal He-

rriko hiltegien inguruko ikerketa

bat ere egin zuen, Nor talde an-

tiespezistarekin batera, eta bide-

an jarraitzen du, bertzeak bertze,

haztegietan gertatzen dena erdi-

gunean jartzeko.

Caparrosoko makroetxaldean

egona da, eta han ikusitakoaz

badu zer erran: «Beste etxalde as-

kotan ikusitakoa ikusi dut han,

baina dena da askoz handiagoa:

txahalentzako anitzez ere iglu

gehiago dituzte, adibidez; ehunka

daude halakoetan sartuta», kon-

tatu du.

Dokumentalista gisa, eta ikus-

entzunezkoa bere euskarri izan-

da, Caparrosokoaren gisako haz-

tegi bat «leku interesga-

rri bat» dela aipatu du

Kortak: «Haztegi txikie-

tan gertatzen dena gerta-

tzen da handietan ere,

baina dena batera. Capa-

rrosoko haztegia da, nolabait

esanda, Nafarroako beste hazte-

gietan gertatzen denaren ispilu;

gertatzen den esplotazioaren era-

kusle da».

Falta den elementua
Linas Kortak azaldu du mugi-

mendu ekologistak haztegi han-

dien aurka egin izanak balio izan

duela, neurri handi batean, auzia

erdigunean jartzeko. «Uste dut

ona dela ekologistek gai horri so

egin izana, fokua jartzea gizakiz

bertzeko animalien esplotazio-

an». Erantsi du, halere, ekologis-

ten analisian «ezinbertzeko» ele-

mentu bat falta dela: «Falta da jo-

rratzea haztegiek animaliengan

duten eragina, eragiten dieten 

sufrimendua eta kaltea», erran

du Kortak.

Ekologisten diskurtsoan, hain

zuzen, Caparrosokoaren gisako

haztegiek ekosistemetan duten

eragina nabarmendu ohi da. Kor-

taren ikuspuntutik ere «garran-

tzitsuak» dira ekosistemak, eta

garrantzitsua da ekosistema 

horiek zaintzea; ez, ordea, berez

dutelako balioa, baizik eta «ani-

malien etxe» direlako dutelako

duten garrantzia. 

«Kutsadurak ekosistemei eta

horietan bizi diren animaliei kalte

egiten diela salatzen dute; kutsa-

dura sortzen duten haztegiek es-

plotatzen dituzten animaliei ere

egiten diete kalte, baina hori ez

dute aipatzen. Errealitateari so

egiten diote, baina begi bat itxi-

ta», dio dokumentalistak.

Linas Kortak anitzek ikusi nahi

ez dutena erakusteko egiten du

lan, hain zuzen. Euskal Herriko

eta hemendik kanpoko hiltegie-

tan filmatu du, bertzeak bertze,

gizakiek kontsumitzeko hiltzen

dituzten animalien azken minu-

tua. «Hor ez dago alderik: esplo-

tatzen dituztenek erabakitzen

dutenean ailegatzen dira anima-

liak hiltegira, eta berdin du abel-

tzaintza estentsibo edo intentsi-

boko haztegitakoak izan. Ez ba-

tzuek, ez bertzeek ez dute hil

nahi, eta hori agerikoa da hilte-

gian», kontatu du.

Euskal Herrian eta hemendik

kanpo egin du lan Linas Kortak.

Garbi du haztegien auzia erdigu-

nean jarri izana aprobetxatu

behar dela eztabaida bideratzeko

gizakiz bertzeko animalien aur-

kako zapalkuntzara. «Aukera

baliatu behar dugu, gizarteari

erakutsi haztegietan zer gerta-

tzen den».

Linas Korta. ‘Gurean’ dokumentalaren egileak
gizakiz bertzeko animalien zapalkuntza zabaltzea
eta hari so egitea du xede, bere kameraren bidez.
Caparrosoko errealitatearen berri ere emanen du.

«Haztegietan
gertatzen dena
erakutsi behar da»

Gizakiz bertzeko animalien
zapalkuntzaren zenbait arlo
jorratu ditu Kortak; ‘Gurean’-
ekin Argia saria jaso zuen

Txahalak amarengandik urrun dira, esnea ez edateko. FOUR PAWS / AITOR GARMENDIA

Makroetxaldeko behiak. Egunean hirutan jezten dituzte. FOUR PAWS / AITOR GARMENDIA



Edurne Elizondo Iruñea

Iruñeko Geltoki espazioak hiru

urte bete ditu. Proiektuko ardu-

radunek geldialdi bat egiteko

aprobetxatu dute urteurrena,

atzera begiratu, eta egindako bi-

deak ekarri duena aztertzeko:

«Erakutsi dugu posible dela ber-

tze modu bateko gizarte bat osa-

tzea», nabarmendu du Geltoki

Iruña elkarteko presidente Carlos

Reyk, hedabideen aurrean egin-

dako agerraldian.

Ekonomia solidarioa, kultura

alternatiboak eta elikadura subi-

ranotasuna sustatzeko asmoz ja-

rri zuten abian Geltoki, hain zu-

zen, eta 2018tik, bide horretan

«urratsak» egin dituztela azaldu

dute arduradunek. «Azken he-

mezortzi hilabeteak bereziak izan

dira, pandemiak dena baldintza-

tu duelako, baina, hala eta guztiz

ere, Geltoki sasoiko dago», erran

du Geltokiko koordinatzaile Lan-

der Martinezek.

Carlos Reyk zehaztu du hasie-

ran oinarri hartutako helburuak

«betetzea» lortu dutela; horretan

ari direla. 2018ko ekainaren 9an

inauguratu zuten Geltoki, eta or-

duko Iruñeko zinegotzi Patri Pe-

ralesek erran zuen «dinamika ez-

berdinen sortzaile» izan nahi

zuela proiektuak. Reyren ustez,

hori lortzen ari dira, eta «ospatze-

ko modukotzat» jo du.

Duela hamar urte
Geltokik hiru urte bete ditu, baina

Geltoki Iruña elkarteko kideak 

—REAS, Emausko Trapuketariak,

Nafarroako Nekazaritza Produk-

zio Ekologikoaren Kontseilua,

EHNE sindikatua eta Eskuz Lan-

dutako Jangaien Ekoizleen Elkar-

tea— duela hamar hasi ziren

proiektua mamitzen. Orduko

Iruñeko Udalak, baina, ez zuen

ontzat hartu, eta egitasmoa baz-

ter batean gelditu zen, 2016ra

arte. 

Aldaketa gertatu zen Iruñeko

Udalean, 2015ean, eta arduradun

berriek oniritzia eman zioten au-

tobus geltoki zaharraren egoitza

Geltoki proiektua garatzeko era-

biltzeko jasotako proposamenari.

Udalak espazioa aton-

tzeko lanak egin zituen

2018ko otsaila eta maia-

tza bitartean, ia 684.000

euroren inbertsioa egin-

da. 900 metro koadroko

espazio bat da Geltoki egun, eta

dendak, erakusketa eta informa-

zio gelak, eta kafetegi bat ditu,

bertzeak bertze.

Oinarri dituzten balioek gida-

tzen dute Geltokiko kideen bidea:

«Tokiko produktuari eta ekoizle-

ei eman nahi diegu duten balioa,

eta jarri nahi ditugu erdigune-

an», nabarmendu du Katrin

Ginea koordinatzaileak. Kultura-

ren esparruan ere tokiko sormen

prozesuak eta tokiko artisten

lanak nabarmendu nahi dituzte

Geltokin.

Hitzarmena udalarekin
Kapitalismoaren eta multinazio-

nalen arautik kanpoko errealitate

bat eraiki nahi du Geltokik; eta

hori egin nahi du «gizarte ehu-

na» baliatuz. Espazioa elkarte eta

kolektibo anitzen topagune izan

da hiru urteotan, eta sare hori

sustatzen jarraitu nahi dute Gel-

tokiko kideek.

2024ko abenduaren 31ra bitar-

tekoa da Geltoki Iruña elkarteak

Iruñeko Udalarekin egun duen

hitzarmena. «Hitzarmena bertze

hiru urtez berritzeko aukera

dago», ezagutarazi du Katrin Gi-

neak. Proiektua «sendotu» dela

nabarmendu du, eta aurrera ja-

rraitzeko prest direla. «Herrita-

rren babesa» jaso dute, eta Iruñe-

ko Udalarena ere nahi dute, bide-

an jarraitzeko hitzarmenak

sinatzen segitzeko.

Bidean jarraitzeko prest dira
Iruñeko Geltoki espazioak hiru urte bete ditu b Arduradunek nabarmendu dute proiektua
«sasoiko» dagoela b Udalarekin duten hitzarmena 2024ko abendura arte dago indarrean

Geltokiko kide Lander Martinez, Carlos Rey eta Katrin Ginea, astelehenean, Iruñean, espazio horretako kafetegian. IDOIA ZABALETA / FOKU

279.000
ZENBAT JENDEK PARTE 

HARTU DUEN JARDUERETAN

Hiru urteotan 279.000 herritar pa-

satu dira Geltokitik, espazioko jar-

dueren batean parte hartzeko.

402
ZENBAT EKINALDI EGIN 

DITUZTEN

Denera 402 ekinaldi egin dituzte

2018tik: 247 Geltokik berak antola-

tu ditu. 183 kolektibo aritu dira.

134
ZENBAT ARTISTA ARITU 

DIREN

Tokiko 134 artistak erabili dute

Geltoki, beren erakusketak jartze-

ko edo beren lanak aurkezteko.

4 NAFARROAKO HITZA
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Geltokik helburu hartu du
kontsumo etikoa, elikadura
subiranotasuna eta kultura
alternatiboak sustatzea

EGITARAUA 

Iruñeko Geltokiko arduradu-

nek prest dute urte amaierara

bitarteko egitaraua. Espazioa-

ren helburuekin bat egiten du-

ten zenbait ziklo antolatu di-

tuzte. 

Bertako produktuak

Gastro Show.Gastronomia

eta arte eszenikoak uztartzen

ditu. Hileroko azken ostiralean

eginen dute.

Ekoizletik ahora.Ekoizleek

beren produktuak erakusteko

zikloa, hileroko hirugarren os-

tegunean.

Berrerabili

Re*Market.Bigarren eskuko

arropen azoka, musikak la-

gunduta. Hileroko bigarren la-

runbatean.

Repair Cafe.Etxeko tresna

elektronikoak konpontzeko

tailerrak. Hileroko azken larun-

batean.

Tokiko artistak

Erakusketak.Aukera dute to-

kiko artistek beren lanak era-

kusteko.

Sznatoki.Kontzertu zikloa, to-

kiko musikarientzat. Hileroko

bigarren ostiralean.

Ipuinak ipuin. Ipuinen egile-

ak aritzen dira kontalari.

Sormen tailerrak.Herritarrek

parte hartzeko, gauzak berre-

rabiltzeko ideia abiapuntu har-

tuta.

Liburutegia. Jendeak utzita-

ko liburuek osatua, haur eta

helduentzat.



Edurne Elizondo Iruñea

B
arkamena eska-
tzea. Hori izan du
lehen helburu Iose-
ba Fernandez abia-
dura patinatzaileak

(Iturmendi, 1989), Iruñeko Anto-
niuttiko pistan hiru oinezkorekin
izan duen liskarraren berri ema-
tea erabaki duenean. Bigarrena:
neurriak har daitezela eskatzea,
istripu larririk gerta ez dadin.
«Gaizki pasatu nuen; jakin ba-

dakit oinezkoak anitz ikaratu zi-
rela, eta benetan sentitzen dut;
niretzat ere ez zen izan samurra».
Abuztuaren 30ean gertatutakoaz
ari da Fernandez. Egun horretan,
patinatzailea Iruñeko Antoniutti-
ko pistan entrenatzen ari zen.
Iruñean gisa horretako azpiegitu-
ra publiko bakarra da, eta patina-
tzen hasi zenetik erabili izan du
Fernandezek. 4 urte zituen pati-
nen gainean lehen aldiz igo zene-
an; geroztik, Europako eta mun-
duko txapeldun izan da, hainbat
aldiz.
«Oinezkoengandik hurbil sa-

mar pasatu nintzen, eta ikaratu
ziren; ni ere bai; haietako bat, gai-
nera, haurdun zegoen emakume
bat zen», gogoratu du Fernande-
zek. Oinezkoen haserrea «uler-
tzen» du; ez, ordea, patinatzaile-
aren jarrera kritikatzeko erabili
zuten modua. «Oihuka hasi zi-
ren, erantzuteko aukerarik eman
gabe». Gertatu zenak «gogoeta
egiteko» balio dezala bertzerik ez
du nahi orain.
Antoniuttin dagoen arazo na-

gusia da oinezkoentzako paseale-
kuak zeharkatu egiten duela pati-
natzaileen pista. Oinezkoek, txi-
rrindulariek eta patinatzaileek
espazio bera partekatzen dute,
eta horrek ekartzen du tarteka
gatazka piztea. «Ohikoak dira
arazoak; beti gertatzen da zer-
bait», erran du Fernandezek. Na-
farroako Patinaje Federazioko
presidente Pedro Sarasibarrek ez

du ukatu arazo bat dagoela, eta
bat egin du Fernandezen kezka-
rekin. Ez du uste, halere, gataz-
kak «eguneroko kontu bat» di-
renik. «Pistak zenbat gauza on
ekartzen dizkigun nabarmendu-
ko nuke nik», zehaztu du. «Le-
hen mailakoa da». Duela bi urte,
berritu egin zuten.

Mila fitxa federazioan
Abiadura patinajeak indar handia
du Nafarroan. Egun, federazioak
patinajearen arlo horretan ari di-
ren herritarren mila fitxa baino
gehiago ditu. «Donibane kirol el-
karteak bakarrik 170 ditu», aipa-
tu du Sarasibarrek. Elkarte ho-
rrek eta bertze klub anitzek ez
dute entrenatzeko pista egokirik,
eta, ondorioz, Antoniuttikoa era-
biltzen dute. Zenbait elkartek ba-
dute; adibidez, Amaiak, Txantre-
ak eta Lagunak-ek. «Elkarte pri-
batuak dira, eta haien esku dago
erabakitzea sar gaitezkeen edo
ez», kontatu du Fernandezek.
Federazioaren bidez, hain zuzen,
goi mailako zenbait kirolarik ba-
dute elkarte horietan aritzeko au-
kera. Bazuten, behintzat. «Pan-
demiarekin, zorroztu egin dituzte
sartzeko baldintzak», erran du
Fernandezek.
Patinatzaileak argi du oinezko-

en pasealekua erditik ateratzea
dela Antoniuttiko pistarako
«konponbiderik egokiena». Sa-
rasibarrek ere bat egin du. Kontua
da Iruñeko Udalak ez duela on-

tzat eman. Duela bi urte obrak
egin zirenean oinezkoen bidea er-
ditik ateratzeko «aukera galdu»
zela uste du Sarasibarrek.
Fernandezek bertze proposa-

men bat egin du: «Federazioak
egutegi bat eta ordutegi bat ze-
haztea, patinatzaileok lehentasu-
na izan dezagun egun eta ordu
horietan». Federaziokoek ez dute
uste hori egingarria denik. Bertze
aukera bat ekarri du hizpidera Sa-
rasibarrek: «Kartelak jartzea, oi-
nezkoak kanpoko aldetik bidera-
tzeko; erraza da». Behin betiko
konponbide baten zain, Sarasiba-
rrek garbi du denek «kontuz»
ibili behar dutela.

Ioseba Fernandez patinatzaileak oinezko
batzuekin izandako liskarraren berri
eman du, Iruñeko pista publiko
bakarrean dituzten «zailtasun handiak»
salatzeko. Pasealeku bat dago erdian.

Inork talka
egin ez dezan

Bi oinezko eta bi patinatzaile, asteburuan, Iruñeko Antoniutti parkean. Espaloia pistaren erdian dago. IÑIGO URIZ / FOKU
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«Gaizki pasatu nuen;
badakit oinezkoak anitz
ikaratu zirela, baina
niretzat ere ez zen izan
samurra»

Ioseba Fernandez
Abiadura patinatzailea

«Antoniuttiko pistak
zenbat gauza on ekartzen
dizkigun nabarmenduko
nuke nik; lehen mailako
pista bat da»

Pedro Sarasibar
Nafarroako Patinaje Federazioko burua
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HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

Fenomenoak

E
z dakit zuei gertatuko
zaizuen edo bakarrik
nire inpresio tonto bat
den. Beharbada ez du

errealitatearekin zerikusi handi-
rik eta obsesio txiki bilakatu zait. 
Gizonak ikusten ditut toki

guztietan. Gizonak hemen, gizo-
nak han. Gizonak hitz egiten,
gizonak eztabaidatzen, gizonak
espazioa hartzen. Gizonak alda-
ketak sustatzen, gizonak tradi-
zioaren alde, gizonak pozik, eta
gizonak harrituta. 
Eta bereziki: gizonak beste gi-

zonei buruz hitz egiten, gizonak
beste gizonak miresten, gizonak
haien artean eztabaidatzen eta el-
karri erreferentzia eginez. Gizo-
nak haserre, gizonak apurtzaile,

gizonak nihilista, gizonak desa-
tsegin, gizonak miresgarri. Ez da
plaza publiko kontua (bakarrik),
eta ez da argazki kontua (baka-
rrik). Plaza birtualean, Twitter
deitutako sare sozialean, azken
hilabeteetan, zenbat hitz egin da
gizon-taldeez? Zenbat aitahil-
tzeaz? Zenbat eztabaida izan dira
haien artean? Zenbat gairekin ze-
goen guztiz lotuta gizonen prota-
gonismoa? Zenbat hilabete pasa-
tu ditugu emakumeok begira?
Eta ez da protagonismoa baka-
rrik: da apenas existitzen garela.
Hizketagai izarretan ez dagoela
emakumeon presentziarik, eta
kalean bolo-bolo dabiltzan gai
batzuetan ere zaila izaten da. Ez
da gutaz gaizki hitz egiten dela:

da erdigunerik ez izateaz gain,
existituko ez bagina bezala gerta-
tzen dela batzuetan. 
Gehiegi esajeratzen ariko naiz

beharbada, baina zenbakitan
ikusi nahiko nuke errealitatea.
Politikoki zuzena ez dena bola-
dan jartzen ari dela ematen duen
hauetan (oraindik ez dut uler-
tzen ahulekin inkorrektoa izate-
aren inkorrekzioa bera), irudi-
tzen zait leku gehiago dutela
gizonek. Dutela edo hartzen ari
direla. 
Izan ere, nola eginen duzu albo

batera ez baduzu emakumeak
ikusi ahal izateko gaitasunik ere?
Ez baduzu zure norma horretan
sartzen den beste edonor ikuste-
ko gaitasun txikiena ere? 
Esajeratzen ibiliko naiz Twitte-

rren ikusten direnek ez dutelako
kasik inoiz errealitatea ordezka-
tzen. Baina behintzat joera ba-
tzuk ikusteko ez dago gaizki. Eta
bai, gizonak. Espazio asko oku-
patzen duzue. Prestigioaren

lehian zoazte, nork norekin ezta-
baidatu, nork zer esan, nola na-
barmendu. Postureoaren garaio-
tan, nahiko aurreratuta zabiltza-
te zeuen buruak publikoki
agertzean. Gustuko duzue zuen
artean aritzea, ez dudana uler-
tzen da zergatik ez zareten gehia-
go maitemintzen, ongi pasatuko
zenukete! 
Errealitatea toki konkretu

horretatik irakurtzen duzue
zuek, espazio osoa zuena izate-
tik. Gustatzen zaizue nabarmen-
tzea. Eta nik uste dut baduzuela
garaia gauza batzuk ikasteko,
edo, noizbehinka, praktikatzeko,
gutxienez. 
Ez da hain zaila: isildu. Isilta-

sun pixka bat zarata horren guz-
tiaren erdian. Probatu isiltzen, ea
nola doan. Atseden hartu, ez da
beharrezkoa beti, guztiaren gai-
nean, iritzi bat izatea. Isiltasunak
ez zaituzte itoko, eta, beharbada,
besteok lasaiago biziko gara, tarte
batez bada ere. 

Ez da hain zaila:
isildu. Isiltasun pixka

bat zarata horren
guztiaren erdian.

Probatu isiltzen, ea
nola doan

Irudiab Iruñea

Hiriko bi ataritako giltzak, udaletxera
Emausko Trapuketariak Iruñeko herriko etxean izan ziren astelehenean, zeregin berezi bat zutelako: hiriko

agintarien esku uztea aurkitu dituzten Iruñeko bi atari zaharretako giltzak —irudian, Emausko Trapuketarien

taldeko kide Marta Lacueva eta Enrique Maia Iruñeko alkatea—. San Nikolas atarikoa da bat, eta Taconerakoa

bertzea. Sei atari zeuden hiria gotorleku bilakatzen zuten harresietan. Etxe batean jasotako materialen artean

aurkitu, eta Nafarroako Artxibo Nagusiko adituen esku utzi zituzten. Adituok berretsi dute «jatorrizko piezak»

direla, hiriarentzat «balio handikoak». Asteon eraman dituzte udaletxera. JESUS M. GARZARON-IRUÑEKO UDALA

Sei proiektu artistiko garatuko dituzte
Landarte programaren bigarren fasean

IRUÑEA bLandarte Nafarroako Kultura Departamentuak sustatutako
programa bat da, eta bigarren faseari ekin dio: sei proiektu artistiko
garatuko dituzte landa eremuan. Izan ere, programaren helburua da
kultura garaikidea eta landa eremua lotzea. Landarteren oraingo al-
diaren lehen fasean, artistak harremana estutzen aritu dira lan egiteko
aukeratu dituzten tokiekin; orain, bigarrenean, proiektuak garatuko
dituzte: Taxio Ardanaz Ezporogi-Aiesan ariko da; Arquitectura Con-
junta tailerreko kideak, Murietan; Ana Maestrojuan, Murillo El Fru-
ton; Arantza Santesteban, Araitzen, eta Katixa Goldarazena, Zubietan.

Organorako Musika Zikloa gaur hasiko
da, Mañeruko San Pedro elizan

MAÑERU bGaur hasiko da, Mañerun, Nafarroako Gobernuko Kultu-
ra Zuzendaritza Nagusiak antolatutako Organorako Musika Zikloa.
San Pedro elizan eginen dute gaurko lehendabiziko emanaldia: Raul
del Toro musikaria ariko da, 19:00etan hasita. Zikloak, denera,
hamar kontzertu eta hiru hitzaldi bilduko ditu, eta datorren urriaren
29ra bitarte iraunen du. Mañeru ez ezik, Iruñea, Lizarra, Tafalla,
Orreaga, Bera, Alesbes —lehendabiziko aldiz—, Los Arcos, Leire eta
Otsagabia ere izanen dira aurtengo egitarauaren egoitza. Aurtengoa
zikloaren 37. aldia da; 1984. urtean abiatu zuten, eta, geroztik, bidea
sendotu bertzerik ez du egin.

«Gauza ezberdinak egin ditut,
erraz aspertzen naizelako neure
buruaz. Lagunekin egin dudan
azken lana, halere, nirea dela
igartzen errazena izan daiteke»

Joseba Irazoki
Musikaria

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

ATARRABIAAngelus Apatrida.

bBihar, 21:00etan, Totem aretoan.

ATARRABIA Jose Barrio Trio.

b Igandean. 13:00etan, 

Totem aretoan.

ATARRABIAKhous.

bOstegunean, 20:30ean, 

Totem aretoan.

BAZTANBaztan Kantuz.

b Igandean, 12:00etan, 

Elizondoko plazan.

IRUÑEANak jaialdia. Iñaki Alberdi

Trio.

bGaur, 20:00etan,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEAEl Kanka.

bGaur, 21:30ean. Ziudadelan.

IRUÑEALua Sua eta Artemisa Se-

medo.

bBihar, 19:00etan, 

Katakrak aretoan.

IRUÑEAFonrock jaialdia: The

Hangmen, Dead Bronco eta Los

Acidos.

bBihar, 19:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEANak jaialdia. Garaikideak

eta Miren Karmele Gomez.

bBihar, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Jubilate Deo. In Tempore.

b Igandean, 19:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEATempus Trio.

b Igandean, 20:00etan,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEAAndrea Santiago eta Fly

Malo.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Burguen plazan.

IRUÑEAAnne Lukin.

bOstegunean, 21:30ean,

Ziudadelan.

IRUÑEALucio. The New Jazz Co-

llective.

bOstegunean, 19:30ean, 

Gaiarre antzokian.

LESAKALesakako abesbatza.

bGaur, 19:00etan.

ZANGOZALa Topadora.

bGaur, 20:00etan, 

Carmengo auditoriumean.

ANTZERKIA

IRUÑEAFariña.

bEtzi, 19:30ean, Gaiarren.

ZINEMA

ALTSASUAltsasu (gau hura).

bBihar, 

17:00etan eta 19:30ean,

Iortia kultur etxean.

IRUÑEALa pintora y el ladrón.

bGaur, 

19:30ean, 

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEALa piel dura.

bBihar, 

19:00etan, 

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEAPalestina.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Irma Vep.

bOstegunean, 

19:30ean, 

Nafarroako Filmotekan.

ERAKUSKETAK

IRUÑEAAcéphale. Cabeza de Ar-

tista (Patxi Aldunate eta Alfredo

Murillo)

bUrriaren 28ra bitarte, 

Apaindu galerian

BERTZELAKOAK

BATZAN (H)ilbeltza zikloa. Pande-

mia eta literatura. Mahai ingurua:

Elixabete Garmendia eta Andu

Lertxundirekin, Danele Sarriugar-

tek gidatuta.

bBihar, 11:00etan hasita, 

Elizondoko kultur etxean.

IRUÑEAKontzentzia eragozpen

eta intsumisio mugimenduak Na-

farroan. Hitzaldia.

bAsteartean, 

18:00etan, 

Katakrak aretoan.

IRUÑEA Indarkeriaz. Itziar Diez de

Ultzurrunek euskaratutakoHan-

nah Arendten liburu aurkezpena.

bAsteazkenean, 

19:00etan, 

Karrikiri elkartean.

IRUÑEA-LIZARRANafarroako XII.

Komiki Azoka.

bUrriaren 3ra bitarte.

Proposamena b Iruñea

‘Lucio’, anarkista nafarrari buruzko lana, Gaiarren
The New Jazz Collective taldeak musikaren esparruko bere azken lana aurkeztuko du ostegunean, Iruñeko Gaiarre antzokian: Lucio, una reflexión es-

cénica; 19:30ean hasiko da emanaldia. Musikaren bidez, eta Lucio Urtibia zenaren irudiak eta hitzak baliatuz, Cascanteko anarkista ezagunaren me-

zua zabaltzea du asmo The New Jazz Collective taldeko kideen proiektuak —irudian, arduradunak, Gaiarre antzokian, ikuskuzuna aurkezteko iraila-

ren 2an egindako agerraldian—. Lanak Mikel Santos Belatz ilustratzailearen Gerezi garaia du oinarri, eta Urtubia omendu nahi du. IÑIGO URIZ / FOKU
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Itzulpenari heldu aurretik, Amaia
Apalauzak (Iruñea, 1979) nekez
imajinatuko zuen eguzki siste-
maz besteko errealitate batean
sartzea hain atsegina izan ziteke-
enik; bestela uste du orain, Ursula
K. Le Guinek irakatsita. Igela argi-
taletxearen eskutik, idazle estatu-
batuarraren The Word For World

is Forest eleberria euskaratu du
Apalauzak, Oihan hitzean mun-

dua izenburupean. «Zientzia fik-
zioari buruz nituen aurreiritzi
asko irauli ditu eleberri honek»,
onartu du, pozik.
Zer irudipen duzu liburua aur-

keztu berritan?

Irudipena oso ona da. Hainbat hi-
labete pasatu ditut liburuarekin
bakardadean. Ez guztiz bakarrik,
ze beti duzu lagunduko dizun
norbait, zalantzak argitzen dizki-
zuna, gogoetak entzungo dizki-
zuna, baina egia da Ursularekin
eman ditudala azken hilabeteak,
intimitatean. Gero, liburua es-
kuartean duzunean sentitzen du-
zuna oso berezia da, eta plazara
ateratzen duzunekoa ere bai. Ha-
rrotasun puntu bat ere badago.
Pixka bat esajeratua da hau esa-
tea, baina umetxo bat izatearekin
ere aldera daiteke. 
Nolakoa izan da harremana Le

Guinekin, bada?

Ursula oso hurbilekoa egin zait.
Itzulpenarekin hasi aurretik ez
nuen askorik ezagutzen, baina,
hari buruz eta hark idatzitakoez
gehiago jakin ahala, are gertuko-
agoa iruditu zait. Pertsona sanoa
zen, lagun artekoa, umore handi-
koa... Nolakoa zen ikusita, hare-
kin kafe bat hartzeko gogoa sor-
tzen zaizu. Askotan sentitu naiz
haren ondoan banengo bezala, ia
lagunak bagina bezala. Gainera,
haren literaturak liluratuta utzi
nau, irudimenak batez ere. Ba-
tzuetan, ia galdetzen nion: «Bai-
na nola bururatu zaizu hori?».
Spoiler-ik gabe, zer gai lantzen

du Oihan hitzean mundua-k?

Liburu hau Ekumen zikloaesaten
zaion sailaren barruan dago. Pla-
neten arteko federazio bat dago,
eta, hain zuzen ere, horietako bi
planeta agertzen dira Oihan hi-
tzean munduan: Terra eta Aths-
he. Terratarrek Athshe planeta
inbaditzen dute, beren planetan
oihan guztiak ustiatuak dituzte-
lako. Kanpamentuak eraikitzen
dituzte, hango biztanleak esklabo
hartzen, hango zuhaitzak ebaki-
tzen… eta horrek gatazkak sor-
tzen ditu. Gai asko lantzen dira;
distopia ekologikoa, adibidez.
Hizkuntzaren aldetik, nolakoa

izan da itzulpen lana?

Sorpresa handia hartu dut. Au-

rreiritziak neuzkan zientzia fik-
zioaz: pentsatzen nuen estilo al-
detik errazagoa izango zela, nahi-
ko laua, konplexutasun handirik
gabea; ez da horrela. Le Guinen
hizkeraren soiltasuna oso poeti-
koa da, lirikoa, konparazio ugari-
koa. Gainera, liburu honetan,
ikuspegi ekologistagatik, naturari
erreferentzia pila egiten dizkio,
batez ere pertsonaia batzuen aho-
tsetan. Narratzaile batetik beste-
ra, pertsonaia batetik bestera,
hizkera asko aldatzen da.

Hori izan da zailtasun handiena?

Bai, doinu hori lortzea; erregistro-
ak bereiztea eta lirikotasuna iza-
tea. Le Guinek garrantzi handia
ematen zion prosaren erritmoari
eta errimei. Hura irakurtzea kan-
ta bat aditzea bezala da.
Ia aldi berean argitaratu da libu-

ruaren katalanezko bertsioa

ere. Izan duzu harremanik itzul-

tzaile katalanarekin?

Bai, ni jarri nintzen harremane-
tan Blanca Busquetsekin, itzul-
tzailearekin. Hark Le Guinen

hainbat liburu zituen itzuliak au-
rretik ere, eta jakin nuenean hau
katalanera ekartzekoa zela, argi
ikusi nuen asko komeni zitzaidala
harekin hitz egitea. Gainera, ba-
dira liburu batetik bestera errepi-
katzen diren kontzeptuak. Asko
lagundu dit, eta polita izan da.  
Aitortu duzu aurreiritziak zeni-

tuela zientzia fikzioari buruz. Ba-

tzuek diote bigarren mailako li-

teraturatzat ere hartu dela maiz.

Jende askori aditu izan diot zien-
tzia fikzioa gehiago ikusten dutela

entretenimendurako irakurketa
modura. Ematen du gatazka mo-
ralei buruz edo gizakiaren arazo-
ez edo auziez hitz egiteko modu
bakarra fikzio errealista edo erre-
alismoa dela. Ordea, Le Guinek
eta beste autore batzuek erakus-
ten dute zientzia fikzioa ere oso
baliagarria eta oso aproposa izan
daitekeela beste gauza batzuez
hitz egiteko. Erakusten dute
agian askoz ere eraginkorragoa
izan daitekeela gaiak zientzia fik-
zio espekulatibotik jorratzea.

Bide luzea duzu itzulpengintzan.

Zer genero zaizu gozagarrien?

Denekin gozatzen dut. Uste dut
itzulpen bakoitzak eman didala
zerbait, beti. Genero batean espe-
zializatzeko beharrik ere ez dut
ikusten; are gehiago, igual pixka
bat aspertuko nintzateke. Nahia-
go dut lardaskan ibili, batetik bes-
tera, eta denetatik zeozer jaso. 
Noraino sartu behar du itzultzai-

leak idazlearen barrenean? 

Nire kasuan, ia-ia obsesio bihur-
tzen da. Harreman bat sortzen
dut idazlearekin, eta kasik hase-
rretu ere egiten naiz harekin. Le
Guinekin ez zait gertatu, baina
pasatu izan zait pertsonaia batek
nik nahi ez bezala jokatu duenean
[barreak]. Barren-barreneraino
sartzen naiz. Beti esan izan dut,
erdi txantxetan, itzultzaileak
neurotiko samarrak garela.
EIZIEko lehendakariorde ere ba-

zara; aski ongi ezagutzen duzu

sektorea. Zer egoeratan dago?

Oraindik bada jendea nolabaite-
ko erreparoa daukana itzulpene-
kin. Esaten dute ez dela ulertzen,
edo erabiltzen dena ez dela gure
euskara. Uste dut hori gainditzen
hasiak garela, eta hori itzultzaileei
esker gertatu da; gero eta itzul-
tzaile hobeak ditugu, eta kalitatea
handitu egin da, nabarmen. Gero,
horretaz haragoko egoerari dago-
kionez, nondik begiratzen zaion,
pozik egon zaitezke, edo negar
egin. Argitaletxeek sekulako aha-
legina egiten dute, baina ahal du-
ten modura ibiltzen dira, oso eus-
karri ahulak dituztelako.  Irakurle
masa nolakoa den aztertzea ere
inportantea da; hor badugu zer
landua. Instituzioengandik behar
dugu bultzadarik handiena.

«Kanta bat aditzea
bezala da Ursula K. 
Le Guin irakurtzea»

Amaia Apalauza b Itzultzailea

Idazle estatubatuarraren liburu bat euskaraz irakurtzeko aukera dago
azkenik: Igela argitaletxearen eskutik, Amaia Apalauzak euskarara itzuli
du haren eleberri ezagunenetariko bat: ‘Oihan hitzean mundua’.
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«Le Guinen literaturak
liluratuta utzi nau.
Batzuetan, ia galdetzen
nion: ‘Baina nola
bururatu zaizu hori?’»

«Oraindik, bada jendea
errepararoa daukana
itzulpenekin, baina 
uste dut hasiak garela
hori gainditzen»  


