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Memoria historikoa

Edurne Elizondo Iruñea

D
ena eten egin
zen 1936ko uz-
tailean. Fran-
cisco Franco-
ren altxamen-
du militarrak

garbiketa politiko bortitza hasi
zuen, eta herrialdeko milaka fa-
milia erditik puskatu zituen. Ca-
yuelatarrena izan zen bat. Natalio
eta Santiago Cayuela anaiak Val-
carderako sarraskian (Cadreita)
fusilatu zituzten; Enriquek, be-
rriz, ihes egitea lortu zuen, hiru
hilabetez Iruñeko autobus gelto-
kiko erlojuaren barruan ezkuta-
tuta egon eta gero. Haien memo-
ria jaso du Txalapartak, Y el tiem-

po se detuvo. Natalio Cayuela,

Osasuna y justicia liburuan. Zen-
bait egilek «auzolanean» egin-
dako lan bat da, Osasunako presi-
dente izandako Natalio Cayuelari
eta haren familiari buruz.

Liburuak martxan jarri du erlo-
jua, berriz ere, denbora luzez na-
gusi izan diren isiltasuna eta
ahanztura hutsean uzteko asmoz;
Cayuela familiari «merezitako
omenaldia» egin, eta harentzat
justizia eta erreparazioa aldarri-
katzeko. Memoria astintzeko ari-
keta horretan, gainera, erakun-
deak lotu dituzte egileek: Nafa-
rroako Parlamentuan aurkeztu
dute liburua, etxe horretako, Na-
farroako Gobernuko eta Osasu-
nako zenbait agintariren aurrean.

«Zor diegu»
Osasunako presidente Luis Sa-
balzak orain arteko «hutsa»
onartu bertzerik ezin izan du
egin. «Gure taldeak ez du ongi
zaindu bere historia, eta ez gara
ahalegindu gure lehen urteen in-
guruko ilunak argitzen», erran
du. «Guztiz bidezkoa da Natalio
Cayuelari eta haren familia osoari
aitortza egitea; zor diegu».

Iruñekoa zen Cayuela-Medina
familia. Leonardo Cayuela eta
Concepcion Medina izan ziren

Natalio, Santiago, Enrique eta Jo-
sefina anai-arreben guraso. Nata-
lio Cayuela abokatua zen, eta era-
gin handia izan zuen garai harta-

ko  Iruñean: Osasunako susta-
tzaile eta presidente izan zen —ia
hamar urtez, bi alditan; 1935ean,
taldea Espainiako Lehen Mailara
igo zenean, Cayuela zen presi-
dentea—, Espainiako Giza Eskubi-
deen Ligako kide, Nafarroako Gu-
rutze Gorriko buru eta Erruki
Etxeko ordezkari, bertzeak ber-
tze. Nafarroako Justizia Auzitegi-
ko idazkari ere izan zen, erakun-
de horren egoitza egungo Nafa-
rroako Parlamentuaren tokian
zegoenean.
Lau anai-arreben artean Josefi-

na Cayuela zen zaharrena (1890-
1970). Anaiak bezala, futbolzale
sutsua zen. Josefinaren ondotik
jaio ziren Natalio (1891-1936) eta
Enrique (1895-1952), eta gazteena
izan zen Santiago (1910-1936).
1936an, frankisten altxamen-

duak gogor jo zuen familia. San-
tiago Cayuela uztailaren 19an
atxilotu zuten, kolpe militarraren
biharamunean; Natalio, berriz,

abuztuaren 3an. Biak ziren Iz-
quierda Republicanako militante,
eta biak fusilatu zituzten Valcar-
deran, 1936ko abuztuaren 23an.
«Iruñeko espetxetik atera zituz-
ten, Valcarderara eraman eta han
fusilatzeko. 51 pertsona hil zituz-
ten, eta bakar batek lortu zuen
ihes egitea, Honorino Artetak»,
oroitu du Y el tiempo se detuvo li-
buruaren egile eta koordinatzaile
Eduardo Martinez Lakabek. Ha-
rekin batera idatzi dute Josu
Chuecak, Miguel Izuk, Amaia Al-
varezek, Mikel Huartek, Joseba
Compainsek, Ion Flamariquek,
Gustavo Muñozek eta Jose Ma-
nuel Jaurrietak. Frankismoaren
errepresioa jasan zuten gorritxo-
en inguruko memoria lantzen ari
dira.

Iruñetik Txilera
«DNA lagin bat utzi nuen, duela
hiru aste. Natalioren eta Santiago-
ren gorpuak desagertuta daude

Txalapartak ‘Y el tiempo se detuvo’ liburua argitaratu du, Natalio Cayuela zenari buruz. Zenbait egilek
«auzolanean» egindako lan bat da, eta helburu du Cayuelatarren memoria zabaltzea. Osasunako
presidente izan zen; 1936an hil zuten, Santiago anaiarekin batera. Enriquek ihes egitea lortu zuen.

Erlojua martxan da berriz

1

Gure taldeak ez du ongi
zaindu bere historia, eta
ez gara ahalegindu gure
lehen urteen inguruko
ilunak argitzen»
Luis Sabalza
Osasunako presidentea

«Natalio eta Santiago
Cayuela Iruñeko
espetxetik atera
zituzten, Valcarderara
eraman eta fusilatzeko»
Eduardo Martinez Lakabe
‘Y el tiempo se detuvo’ lanaren egilea

‘‘
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oraindik ere, baina ez dugu galdu

nahi noizbait aurkitzeko espe-

rantza». Leo Cayuelarenak dira

hitzak, Enrique Cayuelaren bilo-

barenak; Iruñea eta Txile lotu ditu

liburuaren aurkezpenean. Enri-

que Cayuelak eta haren familiak

Txilerako bidea hartu zuten, fran-

kismoari ihes egitea lortu eta

gero. Maria Luisa Arzak irundarra

zen Cayuelaren emaztea. Hiru

seme-alaba izan zituzten: Maria

Luisa, Concepcion eta Jose Erique

Cayuela Arzak. Azken horren se-

mea da Leo Cayuela. Amatxiren

lezioak gogoratu ditu liburuaren

aurkezpenean: «Beti erraten zi-

gun, gauza guztien gainetik, bizi-

tza gozatu behar genuela; mezu

horri eutsi nahi diot nik ere».

Leo Cayuelak anitz ikasi du

Iruñean sortutako familiari bu-

ruz, Y el tiempo se detuvo libu-

ruari esker. Ez da izan Txiletik

Iruñera bidea egin duen Enrique

Cayuelaren senide bakarra. Fami-

liak ezagutu nahi izan du Iruñeko

autobus geltoki zaharreko erlo-

jua, hiru hilabetez Enriqueren ez-

kutaleku izandako espazioa.

Diaz-Delgadoren etxetik
Enrique Cayuelaren familia Oli-

veto kondearen 8.ean bizi zen

1936an; eraikin berean zuen bere

etxea Cayuelaren lagun Ramon

Diaz-Delgadok. Diaz-Delgadoren

etxean zegoen, hain zuzen ere,

autobus geltoki zaharreko eraiki-

naren aurreko aldeko erlojura

sartzeko atea.

Cayuela eta Diaz-Delgadoren

aterpe izan zen erlojuaren ba-

rrualdea, hiru hilabetez. Garai

hartan, Valeria Beaumont 18 urte-

ko emakumea bizi zen Cayuela-

Arzak familiaren etxean; han egi-

ten zuen lan. Beaumonten alabek,

Ana eta Lurdes Reyk, Y el tiempo

se detuvo liburuan kontatu dute

amak 1970eko hamarkadan azal-

du ziela erlojuaren istorioa. 

Antza, bizilagunen batek ema-

ten zion abisua Enrique Cayuelari

Poliziaren bisita jasotzeko arris-

kua zegoenean, Cayuelak ezkuta-

lekura ihes egin zezan. Beaumon-

tek etxeko atea ireki, eta Cayuela

ez zela erraten zien, «kanpoan»

zela. Diaz-Delgadoren etxean, ar-

mairu batekin tapatzen zuten er-

lojuaren atetxoa.

Gauez, etzanda egon behar zu-

ten, erlojua barrutik argitzen zu-

tenez itzalek bi gizon erakuts ez

zitzaten. Azkenean, urrian, kon-

trabandista baten laguntzari es-

ker, Iruñetik Pirinioez bertzalde-

ra joateko atera ziren Enrique Ca-

yuela eta Ramon Diaz-Delgado.

Txilera egin zuen bidea Cayuela-

Arzak familiak.

Ikertzen jarraitu
Erbestera kondenatutakoen ha-

riari heldu dio Josu Chueca histo-

rialariak Y el tiempo se detuvo li-

buruan, eta Nafarroako Parla-

mentuan egindako aurkezpena

baliatu du nabarmentzeko sorte-

rritik alde egin behar izan zute-

nen inguruan gehiago ikertzeko

beharra.

Y el tiempo se detuvo liburua-

ren egile eta koordinatzaile

Eduardo Martinez Lakabek ere

garbi du ikertzen jarraitzeko be-

harra badela. «1936ko gerrari bu-

ruzko lan bat ateratzen denean,

beti bada zauriak berriz irekitzea

txarresten duen norbait. Baina

kontua da gisa horretako lanek ez

dutela zauria berriz irekitzen,

1936ko gerrak utzitako zauria

oraindik ez delako itxi».

Nafarroako Parlamentuko pre-

sidente Unai Hualdek ere garbi

erran du: «Luzeegi jo du isiltasu-

nak. Pixkanaka ari gara isiltasun

hori apurtzen, baina lanean ja-

rraitu behar dugu».

Lanean, bertzeak bertze, Nata-

lio eta Santiago Cayuelaren, eta

fusilatu eta desagertutako bertze

anitzen gorpuak aurkitu ahal iza-

teko. Haientzat dena eten egin

zen 1936ko uztailean; dena eten

egin zuen altxamendu militarrak

hasitako garbiketa politikoak. Er-

lojua berriz martxan jarri nahi du

Y el tiempo se detuvo liburuak.

1Aurkezpena.Natalio Ca-

yuelaren senideak eta liburua-

ren koordinatzaile Eduardo

Martinez Lakabe —eskuinetik

hirugarrena—, joan den aste-

an, parlamentuko ekitaldian.

2 Familia.Natalio Cayuela,

ezkerrean, Josefina arrebare-

kin, gurasoekin eta Enrique

anaiarekin.

3Gerra frontera.Kamioiak,

Iruñeko geltokiaren aurrean,

1936ko uztailaren 19an, gerra

frontera joateko zain.

4Erlojua. Iruñeko autobus

geltoki zaharreko erlojua.

5Anai-arrebak. Josefina,

Santiago eta Enrique Cayuela,

1930eko hamarkada hasieran.

6Futbola.Cayuela anaiak

Osasunaren partida batean,

Donibaneko zelaian. Ezkerre-

an, eskuak barandan, Natalio;

haurraren ondoan, Enrique; az-

pian, betaurrekoekin, Santiago.

ARGAZKIAK: ‘Y EL TIEMPO SE

DETUVO’ LIBURUKOAK
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Natalio eta Santiagoren
gorpuak desagertuta
daude oraindik ere,
baina ez dugu galdu nahi
aurkitzeko esperantza»
Leo Cayuela
Enrique Cayuelaren biloba

«Luzeegi jo du
isiltasunak. Pixkanaka
ari gara isiltasun hori
apurtzen, baina lanean
jarraitu behar dugu»
Unai Hualde
Nafarroako Parlamentuko presidentea

‘‘
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«Benetako herriko etxe bat izatea

nahi dugu». Horixe erran du La-

rraungo Udaleko Euskara eta

Kultura zinegotzi Lorea Lasartek,

inauguratu berri duten Gabari

aretoari buruz. Larraungo herri-

ko etxean da espazio berria, Mu-

giron. Nafarroako Gobernuarena

zen eraikina, 2018ra arte. Urte

hartan, gobernuak Larraungo

Udalaren esku utzi zuen, udale-

txeko bulegoak han atondu eta

gero; orain, Gabari gune irekia

egokitu dute.

Nafarroako Gobernuak 2011.

urtean hasi zituen Mugiroko

etxea moldatzeko lanak. 404.000

euro inguru gastatu zituen. Uda-

letxeko bulegoak egokitzearekin

batera, eraikinaren aurreko aldea

sendotu zuten, eta berotze siste-

marekin, argindarrarekin eta

iturgintzarekin lotutako berritze

lanak egin zituzten.

Udaletxeko bigarren solairuan

da Gabari; eraikinaren ganbaran,

alegia. Gobernuak eraikina herri-

tarren esku utzi zuenetik, han

«zerbait» egiteko asmoa izan

dute Larraungo Udaleko ardura-

dunek. Nahi zuten udalaren egoi-

tza izatea benetako herriko etxe

bat. «Herritarren esku jarri nahi

genuen espazio hau», berretsi du

Lasartek.

Herritarrekin egin dute Gabari

inauguratu arteko bidea, hain zu-

zen ere, parte hartze prozesu bat

jarri baitzuten martxan, udale-

txeko ganbaran zer egin erabaki-

tzeko. Batzuen eta bertzeen

ideiak eta proposamenak jasota,

erabilera anitzeko areto bat iza-

nen dena sortu dute. «Horixe iza-

nen da Gabari, herritarren beha-

rretara egokitutako espazio bat».

Berdin balioko du ibarreko herri-

tar taldeek bilerak edo tailerrak

egiteko; musikariek entseguak

egiteko; kontzertuak antolatze-

ko; edo herritarren topagune iza-

teko, bertzeak bertze. Lasartek

zehaztu du asmoa ez dela antzoki

edo auditorium bat izatea. Hau

da, ez du helburu bakarrik kultur

jarduerak garatzeko espazio bat

izatea. «Herritarrek behar dute-

na egin dezatela».

Horretarako, udalak azpiegitu-

ra berria hornitu egin du. Gabari

guneak badu wifi sarbidea,

proiektore bat, soinu ekipo bat,

eta mahaiak eta aulkiak. Oholtza

txiki bat ere bada, eta espazioa

egokituta dago, gainera, erakus-

ketak jarri ahal izateko.

226.000 euro
Kultur jarduerez harago jo nahi

du Gabarik, baina Lasartek erran

du kultur etxe baten funtzioa ere

bete dezakeela. Izan ere, ibarrean,

berez, kultur etxerik ez dute. «In-

guruan, Lekunberrin, liburutegia

eta musika eskola hartzen dituen

eraikinari esaten zaio kultur etxe,

baina Gabariren gisako espazio-

rik ez du», argitu du zinegotziak.

Gabari gune ireki berria molda-

tzeko, Larraungo Udalak Europa-

tik eta Nafarroako Gobernutik ja-

so ditu diru laguntzak. Aurrekon-

tua, denera, 226.000 euro inguru-

koa izan da. Europatik 50.000 eu-

ro jaso ditu udalak, Feader pro-

gramaren bidez; Nafarroako Go-

bernuak, berriz, 44.000 euro

eman ditu.

Larraungo Udalak 2020. urteko

udazkenean egin zuen herrita-

rren proposamenak jasotzeko

prozesua, eta hura bukatuta hasi

zituzten Gabari etxeko ganbara

moldatzeko obrak. Areto ireki bat

da espazio nagusia, eta, haren on-

doan, bertze bi gela txiki egokitu

dituzte. Biltegi bat eta komunak

ere jarri dituzte.

«Behar bat bazelako erabaki

dugu Gabari sortzea», azaldu du

Lorea Lasarte zinegotziak. Inau-

guratu bezain pronto, hain zuzen

ere, anitz dira izena eman duten

eragileak eta herritarrak. Hazien

inguruko tailer bat jarri dute mar-

txan jada, eta datozen asteotarako

ere badira zain diren proiektuak.

«Eskaera pila bat jaso dugu jada;

harrituta gaude. Urria eta azaroa

beteta daude». 

Giltza, herritarrena
Gabari inauguratzeko bi saio egin

ditu Larraungo Udalak; bat iba-

rreko eta inguruko toki entitatee-

tako arduradunekin —Lekunbe-

rri, Atetz, Irurtzun eta Azpirozko

alkateekin, bertzeak bertze—;

bertze bat, berriz, herritarrekin.

Azken horretan, hain zuzen, gil-

tzak banatu zituzten ekitaldira

agertu ziren bizilagunen artean.

«Herritarrei erakutsi nahi izan

diegu giltza horien bidez Gabari

haientzat zabalik dela», erran du

Lasartek. Bertze esanahi bat ere

bazuten giltzek: «Herritarrek

garbi izan behar dute haiek direla

Gabarik eginen duen bidean gako

nagusia; espazio hori izanen da

herritarrek nahi dutena», erantsi

du.

Herritarren arteko saretzeak

duen garrantzia ere nabarmendu

nahi izan du Lasartek, eta gaine-

ratu du Gabariren gisako espazio-

ek ematen dutela horretarako au-

kera. «Herri txikiak dira gureak,

eta inportantea da gure arteko

harremana sustatzeko tokiak iza-

tea; sozializatzeko guneak ere be-

har ditugu». 

Gabari izanen da ibarreko es-

paziorik handiena, baina herriz

herri sortzen ari diren bertzelako

guneak ere nabarmendu ditu La-

sartek. «Guk ez dugu bete nahi

beste gune txiki horien tokia,

inondik inora; denon arteko sare

bat sortzea da gure helburua»,

gaineratu du Euskara eta Kultura

zinegotziak.

Gabari, larraundarren bilgune
Larraungo Udalak herriko etxeko espazio berria inauguratu du, Mugiron b Europatik eta
Nafarroako Gobernutik jaso ditu diru laguntzak b Erabilera anitzeko toki bat izatea du xede

Larraungo Udalak urriaren 2an herritarrekin egindako Gabari aretoaren inaugurazioa. LARRAUNGO UDALA

Udaleko agintariek giltzak banatu zituzten herritarren artean, Gabari haientzat zabalik dela adierazteko. LARRAUNGO UDALA
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Behar bat bazelako
sortu dugu Gabari;
eskaera pila jaso dugu.
Urria eta azaroa 
beteta daude»

«Guk ez dugu bete nahi
ibarrean dauden beste
gune txikien tokia; 
sare bat sortzea da 
gure helburua»
Lorea Lasarte
Larraungo Udaleko Euskara eta 
Kultura zinegotzia

‘‘

84
ZENBAT METRO KOADRO 

DITUEN GABARI GUNEAK

Gabari gune berria 84 metro koa-

dro zabal da, eta 97 pertsonaren-

tzako tokia du.

15
ZENBAT KONTZEJU DITUEN

LARRAUNEK

Gabari guneak ibar osoari egin

nahi dio mesede; hamabost kon-

tzejuk osatzen dute ibarra.



Edurne Elizondo Iruñea

B
ide motza, baina

sendoa. Irailean

inauguratu zuten

Matalaz espazioa

Iruñeko Jarauta ka-

rrikako 75.ean, baina bilguneak

lortu du jada hiriburuko Alde Za-

harreko egunerokoan eragitea:

auzoko gazteak eta kolektiboak

hasi dira gune hori erabiltzen, eta

toki bizi bilakatzen. Sumatzen da

martxan jarri duten kideek atze-

an badutela isilean egindako lana.

Maravillas gaztetxean ibilitakoek

egin dute bat proiektu berri ho-

rretan, baina hutsetik hasteko

asmo garbiz. «Umil eta pragma-

tiko izan nahi dugu», diote.

Maravillas, Kalekalde, Capa-

rroso; hainbat izan dira azken ur-

teotan Iruñeko Alde Zaharreko

gazte mugimenduak gidatutako

proiektuak. Maravillasen huste

bortitzak arrastoa utzi zien gazte-

oi, baina, «ajea» gaindituta, Ma-

talaz bilakatu dute «kontrabote-

re espazio». Paretetan jarritako

argazkiak dira aurreko proiek-

tuen memoria; halere, gazteek

erabaki dute «nostalgiari» atea

ixtea eta bide berri bati ekitea.

Okupazioaren «zilegitasuna»

defendatu dute, baina, oraingo-

an, egoitza alokatzea erabaki

dute. «Garai honetan uste dugu

inportantea dela espazio egonkor

bat izatea; beste espazio batzuk

okupatu edo husten badira, itzul-

tzeko toki bat behar da».

«Kontrabotere espazio» gisa

aurkeztu dute Matalaz, herri bo-

terearen alde egin nahi dutelako

bertan, hain zuzen. Hori lortzeko,

esparru soziala eta politikoa uz-

tartu nahi dituzte, eta Jarautakoa

«erreferentziazko toki» bilakatu.

«Gazteei, taldeei eta kolektiboei

bat egiteko espazio bat eman nahi

diegu, eta politizatuta ez dagoen

jendea ere erakarri», azaldu dute.

Nahi dute beren egunerokoak eli-

ka dezala herri boterearen gune

bat izateko asmoa.

Izenak ere ematen du proiek-

tuaren oinarriaren berri. Matalaz

jarri diote, Bernard Goienetxe

MatalazXVII. mendean noble-

ziaren aurka altxatu zen apaiz zu-

berotarraren omenez. 

Kontraesanen beldurrik ez
Matalaz espazioko kideek behin

eta berriz errepikatu dute «umil

eta pragmatiko» izan nahi duten

ideia, eta, are gehiago, «kontrae-

sanen beldurrik ez» dutela onar-

tu dute, erreparorik gabe. Adibide

bat aipatu dute: «Gazte kuadrilla

batek Osasunaren partida ikusi

nahi badu hemen, bada, aurre-

ra». Ez dute futbolaren egungo

ereduarekin bat egiten, baina

nahiago dute Matalazen futbola

ikustea taberna batean ikustea

baino.

Alkoholaren ingurukoa ere

bada onartu duten bertze kontra-

esan bat. Gogoetarako beharra ja-

rri dute erdigunean, baina

proiektua finantzatzeko badute

taberna zerbitzu bat, eta gune be-

rrian alkohola saltzea erabaki

dute. Edari horiei, halere, «zer-

ga» bat ezarri diete.

2019ko abenduan alokatu zu-

ten Matalazeko kideek Jarautako

etxabea, baina jendaurrean za-

baldu gabe egin dute orain arteko

lana. Uda hasieran ireki zituzten

ateak, eta irailean egin zuten

inaugurazioa. Bi proiektu mar-

txan dituzte jada; batean, auzoko

gazte kuadrillekin ari dira. «Jola-

sak, liburuak eta beste dituen es-

pazio bat atondu dugu haien-

tzat». 

Gazte taldeok badute Jarautako

egoitzako giltza, modu autonomo

batean erabil dezaten. «Talde as-

kok eman dute izena jada, eta ba-

dira zain diren beste asko». Ber-

tze proiektua da kirola egiteko

herri palestra izenekoa. Kirola-

ren bitartez sozializatzeko aukera

jarri nahi dute gazteen esku.

Alde Zaharreko gazteen batza-

rrak eta Matalazeko batzarrak

hartu dute egoitza kudeatzeko ar-

dura. Espazio ireki bat dela erran

dute, halere, eta parte hartuko

duten gazteek eta kolektiboek  ze-

haztuko dutela, neurri batean, bi-

dea. Garbi utzi dute, betiere, oina-

rri sendo bat eraiki nahi dutela.

Iruñeko Alde Zaharreko gazte mugimenduak autogestioa oinarri duen proiektu berri bat abiatu du, Jarauta
karrikako 75.ean. Maravillas gaztetxearen husteak utzitako «ajea» gainditu, eta hutsetik hasi dute bidea.

Matalaz, «umil eta pragmatiko»

Matalaz espazioko areto nagusia, joan den ostiralean. Auzoko gazteen eta kolektiboen bilgune izan nahi du egoitzak. IÑIGO URIZ / FOKU

Matalaz espazioko atea, Iruñeko Jarauta karrikako 75.ean. IÑIGO URIZ / FOKU
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Gazteek 2019ko
abenduan alokatu 
zuten Jarautako egoitza;
atondu eta gero, 
irailean inauguratu zuten
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HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

Alde

E
uskaltzaleen Topagu-

neak jardunaldi batzuk

antolatu zituen atzo:

Nafarroan Euskararen

aldeko jarrerak indartzeko au-

kerak. Egun batzuk atzera ari

naiz hau idazten, beraz, ez dakit

nola egon diren, zenbat jende

egon den, zein girotan... 

Bertan parte hartu nuen. Beti

da interesgarria ideiak parteka-

tzea eta, gehiago, nola ez, Nafa-

rroan euskarari buruz hitz egitea.

Ez dakit polemikaz hitz eginen

ote genuen, edo adostasunetan

oinarritu ote ziren mahaiak. De-

seroso egonen ote ginen parte

hartzaileak, entzuleak. 

Gustatuko litzaidake hala izan

balitz. Deserosotasun pixka bat,

egia batzuk. Eta ez da erraza; ez

zait gauza oso erraza iruditzen

euskaldunok kexu ia egunero

agertzen garen honetan. Astu-

nak, nori okurritzen zaio eskubi-

deez hitz egitea!

Ez da gai sinplea, eta ez da egu-

nerokotik kanpo. Azken hilabe-

teetan, hainbat lan-oposiziotan

eta antzekotan euskara meritu

gisa ere baloratzen ez dela jakin

izan dugunean, adibidez, porta-

daren bat edo beste hartu du eus-

karak. Ofentsibaren erdian, es-

kubideak lapurtu ez, eta gu geu

errudun egiten gaituzte; ai, eus-

kaldunok, beti geure hizkuntza

maitea politizatzen. Hitz magi-

koa: hortik aurrera, zaila da edo-

zeri aurre egitea. Defendatzea

baita, akaso, politizatzea. Eskubi-

deak urratzea ez da politizatzea.

Hizkuntza bat gatazka eremutik

ateratzeko, gatazka desagertu

behar da lehenbizi. Eta ematen

du ez duela itxurarik. 

Nafarroan euskararen aldeko

jarrerek ez dute atzera egin, bai-

na asko dira, oraindik, kontrako-

tasuna adierazten dutenak, beste

asko berdin zaienak. Eta gure ar-

dura ere bada hori: nola desakti-

batu fobia horiek, edo berdin iza-

te horiek, aldekotasun batera

eramateko. Guztion ardura, bai-

na batzuena beste batzuena bai-

no gehiago. Ez da nire, nire lagu-

nen, ondoko euskaltzalearen,

hango euskaldunaren ardura

ikastetxe batean D ereduko kan-

paina egin, eta informazio zuzena

ematen dela bermatzea. Ez da

gure lana poliziarena egitea, non

zer jartzen duen, zein tamainatan

dagoen euskara edo zergatik ez

dagoen, «nahi baduzu itzuliko

dut euskarara». Egiten dugu,

baina ez da gure ardura. Institu-

zioena ere bada. 

Ez dut euskara museoetarako

nahi, ez dut ondare izaterik nahi.

Ondareak ez dit hainbeste inpor-

ta: eskubideek axola didate. Gero

hasiko gara hitz egiten nork, no-

la, norekin eta zergatik ez du-

ten/dugun euskara erabiltzen,

edo zergatik ez omen dagoen in-

teresik; zergatik edozer gauza.

Baina eskubideek eskubide behar

dute, Corellan eta Elizondon. 

Bada garaia aktoreen funtzioak

aldatzeko. Gu ere ezin gara bikti-

maren paperean eroso, oldarkor,

haserre ibili. Ez gara oso konpai-

nia onuragarria, askotan. Eta ez

dut esaten izan behar dugunik:

baina, behintzat, dibertigarria

izan dadila. Euskaltzale aktiboek

ere erreleboa behar dute; euska-

raren kontrako jarduna oztopa-

tzeko ere etorriko dira beste erre-

lebo batzuk. Guk bakarrik ez

dugu eginen: beste batzuk behar-

ko ditugu ondoan. Gustatu ala ez.

Gu geu errudun
egiten gaituzte; 

ai, euskaldunok, beti
geure hizkuntza

maitea politizatzen.
Hitz magikoa: hortik

aurrera, zaila da
edozeri aurre egitea

Irudiab Baztan

Feministen «burrunba» Elizondon
Euskal Herriko Neska* Gazteon Baterajotzea egin dute, asteburuan, Baztanen. Elizondon egindako topaketan,

zehazki, seiehun pertsona inguruk egin dute bat, eta «feminismoaren dardara eta burrunba» hedatzea hartu

dute helburu. Bertzeak bertze, egungo «krisi anizkoitza» jorratu dute asteburuko hitzaldi eta mahai inguruetan,

eta feminismoa jo dute «egiturazko gaitz» horren aurka egiteko tresna. Azken urteotan, Euskal Herriko hamai-

ka txokotan sortu dira neska gazteek osatutako taldeak, mugimendu feministaren barruan beren ekarpena

egiteko. Joan den abuztuan, hain zuzen, Nafarroako topaketa egin zuten, Atarrabian. ANDONI CANELLADA / FOKU

AZ Ekimenak eskatu du pandemiagatik
kalean jarritako terrazak ken ditzatela

IRUÑEAbIruñeko Alde Zaharreko AZ Ekimeneko kideek protesta egin

dute, eta Iruñeko Udalari eskatu diote koronabirusaren pandemiaga-

tik ostalariek auzoko karriketan jarritako terrazak ken ditzatela. 

COVID-19ari aurre egiteko neurriek ostalaritzan eragindako kaltea

arintzeko baimendu zituen udalak terraza horiek, baina urriaren 1etik

murrizketarik ez dago jada herrialdean. AZ Ekimenak salatu du terra-

zek «zarata eta zikinkeria» eragin dutela auzoan. Alde Zaharreko Ma-

haia osatzera dei dezala eskatu diote taldeko kideek Iruñeko Udalari,

auzi hori jorratu, eta neurriak hartu ahal izateko.

Uharteko Arte Garaikidearen Zentroak
Arte Gaztea jaialdia hartuko du gaurtik

UHARTEbUharteko Arte Garaikidearen Zentroak jaialdi bat eginen

du, gaur hasi eta igandera bitarte, Arte Gaztea programaren barruan.

Nafarroako Gazteriaren Institutuak sustatutako programa bat da hori,

eta helburu du sormen lanak ekoiztea eta erakustea, eta artista gazte-

en arteko saretzea bultzatzea. Aukeratutako artistek beren proiektuak

aurkeztuko dituzte gaurtik igandera bitarte. Musikaren eta dantzaren

arloko artistak ariko dira, bertzeak bertze, Mi-Ti komunitate artistikoa

—No me ve dantza ikuskizunarekin—, eta Marla —La prosa de los po-

bresmusika proiektuarekin—. Zirkuak ere izanen du bere tokia, Las

Kolgadas del Roko taldeko kideen Female Pressure lanarekin.

«Gertakizun historiko
handiena ere pertsona baten
esperientziaren bidez kontatuz
gero, esplikatzen ahal duzu
milaka pertsonaren historia»

Alberto Barandiaran
Kazetaria eta ‘Gurea falangista zen’ liburuaren egilea

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

ATARRABIA Dani Fernandez.
bGaur, 21:00etan, Totem aretoan.

ATARRABIA Mosh.
bBihar, 20:30ean, Totem aretoan.

ATARRABIA Noisalive.
bOstegunean, 20:30ean, 

Totem aretoan.

ATARRABIA San Andres abesba-
tza eta Kalakan.

bBihar, 17:30ean, kultur etxean.

BAZTAN Las Tipex.
bGaur, 19:30ean, 

Lekarozko Hiruitturri ostatuan.

BAZTAN Ginger eta Alarma 
Morea.

bBihar, 18:30ean, 

Lekarozko Hiruitturri ostatuan.

BERRIOZAR Suakai.
bBihar, 19:00etan, 

auditoriumean.

IRUÑEA Fuel Fandango.
bGaur, 21:00etan, 

Zentral aretoan.

IRUÑEA Maria Pelae.
bGaur, 20:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEA Marinaopera.
bAsteartean, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Euskadiko Orkestra.
bAsteazkenean, 

19:30ean, Baluarte auditoriumean.

BERTSOLARITZA

DONEZTEBE Nafarroako Bertso-
lari Txapelketa. Final-laurdena:

Ekain Alegre, Sahats Aleman,

Egoitz Gorosterrazu, Iker Goroste-

rrazu, Josu Sanjurjo eta Julio Soto.

bBihar, 17:30ean, zineman.

IRUÑEA Amets Arzallus, Sustrai
Colina eta Alaia Martin.

bOstegunean, 19:30ean, 

La Unica peñan.

ZINEMA

IRUÑEA Jazz on a Summer’s Day.
bGaur, 19:30ean, 

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Mataindios.
bAsteazkenean, 

19:30ean hasita, 

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Home Movie Day.
bOstegunean, 17:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

ANTZERKIA

ANTSOAIN Vencidos. Iluna.
bGaur, 20:00etan, antzokian.

BAZTAN Konpromisoa. Joseba
Apaolaza, Ramon Agirre eta

Zuhaitz Gurrutxaga.

b Igandean, 17:00etan, 

Iruritako gizarte zentroan.

IRUÑEA Shock (La Tormenta y la
Guerra). Espainiako Zentro Dra-
matikoa.

b Igandean, 18:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEA Conservando memoria. 
El Patio Teatro.

bAsteazkenean eta ostegunean,

18:00etan eta 20:00etan, 

Gaiarre antzokian.

SAN ADRIAN Vidas enterradas.
Micomicon Teatro.

b Igandean, 

18:00etan eta 20:00etan,

kultur etxean.

TAFALLA The Ópera Locos. 
Klemark.

bGaur, 20:30ean hasita, 

kulturgunean.

ZIZUR NAGUSIA Maestríssimo.
Yllana.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

DANTZA

ATARRABIA Big Drums. Camut
Band.

b Igandean, 

19:30ean hasita, 

kultur etxean.

CASTEJON Elektrikal Body. 
Dinamo Danza.

bBihar, 20:00etan, 

Sarasate aretoan.

ERAKUSKETAK

BERTIZARANA Bihotz piktorikoa.
Diana Iniesta.

bAzaroa bukatu arte, Bertizen.

IRUÑEA Acéphale. Cabeza de 
Artista.

bUrriaren 28ra arte, Apaindu

galerian.

Proposamena b Atarrabia

San Andres abesbatza eta Kalakan, kultur etxean
Atarrabiako kultur etxeak hamar urte bete ditu, eta, urteurrena ospatzeko, zenbait jarduera antolatu dituzte herriko udaleko kultura zerbitzuko ardura-

dunek. Bertzeak bertze, kultur etxeak emanaldi berezi bat prestatu du, herriko San Andres abesbatzarekin batera: abesbatzako kideek kontzertu bat

eskainiko dute Kalakan taldearekin batera, bihar, 17:30ean, kultur etxeko antzokian —irudian, Kalakaneko kideak, Artizardiskoaren aurkezpenean,
martxoan, Donostian—. Pirinioetako bi aldeetako kanta tradizionalak joko dituzte, abesbatzako eta Kalakaneko kideen ukituarekin. JON URBE / FOKU
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Uxue Rey Gorraiz 

Bihar eginen du eztanda Nafarroa
Oinez ikastolen jaiak, azkenik.
Laugarren aldiz, Lizarrako ikas-
tolak hartuko du jaia; Hegan Oi-
nezdute lelo. Iaz ziren ospatzeko-
ak, ikastolaren 50. urteurrenare-
kin batera, baina izurriteak erdiz
erdi jo zuen egitasmoa, eta bertan
behera utzi. Hala, itxaronaldia bi-
koiztu egin zaie, urtebeteko atze-
rapena dela medio. Ordea, trabak
eta indarrak berdindu nahian, bi-
koiztu egin dute jaiaren iraupena
ere: biharko eta etzirako egita-
raua ondu dute, «xumea, baina
gozagarria». Ikastolako lehenda-
kari da Unai Gardoki (Donibane
Lohizune, Lapurdi, 1972).
Bihar bukatuko da atzera kon-

tua. Nola sentitzen zarete?

Gogotsu gaude, eta, horretaz gai-
nera, urduritasuna ere nabari
dugu jada. Azken asteak bereziak
izan dira, jakina baita orain arte

COVID-19ak ez digula utzi Nafa-
rroa Oinez arrunt bat antolatzen.
Azken unera arte ibili gara ezine-
an. Pentsa, ezinezko zitzaigun ka-
lean txaranga batekin ibiltzea ere.
Orain, bat-batean, dena aldatu
da, dagoeneko urrira sartzear gi-
nela. Egun batetik bestera, ezer
egin ezin izatetik guztia zabalik
izatera pasatu gara. Ez da erraza
hori kudeatzea.
Kasu honetan, jaia prestatzeko

denbora gehiago izatea ez da

izan abantaila baten seinale. 

Traba ugari izan dira, eta ez neu-
rriekin zerikusia zutenak baka-
rrik. Ezinbesteko zitzaigun fami-
liak motibaturik mantentzea, pil-
pilean edo, gogotsu, eta oso zaila
izan da hori. Itxaronaldia luzea
izan da, denak izan gara etxean
itxita denbora batez, auskalo fa-
milia bakoitzak zer-nolako egoe-
ra izan duen berean... Baldintza
horietan, ez da erraza. Bidea oso
luze joan da, baina, azkenean,

lortu dugu ilusioa berpiztea. Kan-
ta kaleratze hutsak beste kolore
bat jarri zion giroari. 
Jaia asteburu osora zabaldu du-

zue. Zer itxura izanen du?

Gune batera mugatu beharrean,
aurten, hein handi batean, Liza-
rrak hartuko du jaia, larunbatean

bereziki. Zazpi tokitan izanen dira
jarduerak, askotarikoak.
Ohi baino «xumeagoa» izanen

dela esan duzue, halere.

Ziurgabetasuna etengabea izan
da prozesu osoan, eta, hain zuzen
ere horregatik, inoiz ezin izan

dugulako jakin zer egin ahalko
genuen, Nafarroa Oinez txiki bat
antolatzeko asmoa genuen aspal-
ditik. Gureak, adibidez, ez ditu
izango normalean jaiak izaten
dituen ibilbidea edo trafiko pla-
nak. Dena dela, mugen malgu-
tzea abantaila handia izan da oro

har. Orain aste batzuk
pentsaezina zen barra
bat jartzea, eta lortu
dugu. Izango dugu
barra, izango dugu txa-
ranga, batukada... Poz-
garria da, arduratsu ere
bagauden arren. Ez
genuke nahi gehiegike-
riarik edo problemarik.
Beldur pixka bat ere

badaukagu.
Zertarako erabiliko duzue lortu-

ko duzuen etekin ekonomikoa?

Diru kontuetan zentratzeko ohi-
tura dugu, baina guk beti aldarri-
katu nahi izaten dugu jaiak askoz
gehiagorako ere balio duela. Gure

kasuan, jaiak balioko digu 50. ur-
teurrena ospatzeko, eta, ez hori
bakarrik, beste lehentasun ba-
tzuk ere zehaztu ditugu; adibidez,
ikastolak berezko duen koopera-
tibismoa aldarrikatzea eta ingu-
rumenari erreparatu eta jasanga-
rriagoak izateko lanketa egitea.
Lehendik ere egiten genuen, bai-
na orain indar handiagoz jardun
nahi dugu horren alde. Kontuak
kontu, dirua zertarako nahi du-
gun gehienbat? Haur eskola tokiz
aldatzeko. Haur eskolakoek di-
tuzten azpiegiturak egoera kas-
karrean daude, eta hobetu beha-
rra dago. Azken batean, 50 urteko
ikastola bat da; beti ibili behar iza-
ten dute petatxuak jartzen. 
Hain zuzen, ikastolaren 50. urte-

betetzea izaki, erabaki zen jaia

Lizarrak hartzea. Baduzue zer

ospatua, ezta?

Bai, eta ongi dago horrelako egu-
netan begirada orduko hartara
zuzentzea, oroitzea nola aritu zi-
ren duela 50 urte guraso horiek,
eta baita guraso ez ziren horiek
ere. Gogoan izan behar dugu zein
baldintzatan borrokatu ziren,
nola, esaterako, barrakoietara bi-
daltzen zituzten seme-alabak,
edo ez-dakit-nork utzitako zen-
tro batera. Odisea hutsa zen, eta
haiengatik ospatu behar dugu,
haiek goraipatzeko. Haiek egin
zutenarekin konparatuta, guk
egiten duguna ez da ezer. 
Zuen ikastolak laugarren aldiz

hartuko du Nafarroa Oinez. Jaiak

ezinbestekoak dira ikastolak

behar adinako indarrez aurrera

egiteko?

Babesa ematen digu ekonomiko-
ki, baina gogoratu behar dugu
Nafarroa Oinez Nafarroako ha-
mabost ikastolen izenean egiten
dela, eta, gainera, egitasmoa ez
dela egun honetara mugatzen.
Urte osoan egiten ditugun jardue-
rek uzten dute bistan ikastolak
hemen gaudela, bizirik. 
Ikastola zer neurritan da inpor-

tantea Lizarrerriko euskaldun-

tzea hauspotzeko?

Oso rol garrantzitsua dugu. His-
toria ikusita, aise nabaritzen da.
Hasi zirenean, ez zegoen ia ezer;
orain, Lizarrerriko egoera dife-
rentea da. 
Euskarak garai gozoa bizi du es-

kualdean?

Orokorrean Euskal Herrian dau-
den arazoak presente egonda ere,
hau da, erabilera zer neurritakoa
den eta gazteek nolako gaitasuna
duten, nabaritzen da hobekuntza.
Adibidez, seguru nago gaztetxo
direla erdaraz egiten duten askok
barru-barruan dutela euskara;
are gehiago, uste dut heldu bihur-
tzean maiz izaten dutela joera be-
rriz gure hizkuntza azaleratzeko.

«Bidea oso luze joan da, baina
ilusioa berpiztea lortu dugu»

Unai Gardoki b Lizarra ikastolako lehendakaria

Urtebeteko atzerapenarekin, baina azkenik bukatu zaio atzera kontua Nafarroa Oinez jaiari. Bihar
eta etzi eginen dute, Lizarra ikastolaren eskutik. Antolatzaileak arduratsu dira, baina gogoz batez ere.

JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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«Azken unera arte ibili gara
ezinean. Ezinezko zitzaigun
kalean txaranga batekin ibiltzea
ere. Orain, dena aldatu da»

«Gogoan izan behar dugu zer
baldintzatan borrokatu ziren
orain 50 urte ikastola honen
alde [...]. Odisea hutsa zen»


