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Iturria
nahi dute

Urbizik salatu du uraren arloko politika publikoek «gutxi batzuen interesei» mesede egiten dietela
herrialdean b Itoizko urtegia eta Nafarroako ubidea jo dituzte politika horien eredu nagusitzat 2-3
b
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Uraren kudeaketa

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko azaroaren 19a

Uraren kudeaketarena «gatazkaz» betetako historia bat da Nafarroan, auzi horri buruz Iruñean
egindako mahai inguru batean zenbait adituk nabarmendu dutenez. Itoitz-Nafarroako ubidea
binomioa jo dute «gutxi batzuen mesederako» sustatutako politika publikoen eredu nagusitzat.

Interes orokorraren izenean
Edurne Elizondo Iruñea

marru hutsa». Horixe
dira Itoizko
urtegia eta Nafarroako ubidea, Urbiziko
kide eta uraren arloko aditu Charo Brinquisen hitzetan. Noaingo
batailaren 500. urteurrena oroitzeko bat egin duten kolektiboek
Iruñean antolatutako mahai inguru batean parte hartu du, Urbiziko Belen Ausejorekin eta Iruñerriko Mankomunitateko presidente David Campionekin batera.
Uraren kudeaketaz aritu dira, eta
Brinquisek garbi erran du «interes orokorraren izenean, gutxi
batzuen mesederako politika publikoak» daudela Nafarroan.
Itoizko urtegia eta urtegiko ura
garraiatzeko eraikitako Nafarroako ubidea dira herrialdean azken
hamarkadetan garatutako uraren inguruko politika publiko

A

Ega ibaia, Lerinen, artxiboko
irudi batean. Nafarroako
ubideak herriko ureztatze
sistema tradizionalari eragin
dio. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

horien «eredu nagusia». «Gezurretan ari ziren Itoitz behar genuela erraten zigutenean, eta gezur hori agerian gelditu da»,
berretsi du Brinquisek.
Urbiziko kideak oroitu du
Espainiako eta Nafarroako
gobernuek behin eta berriz adierazi zutela Itoitz «behar» zela
Iruñean txorrotako ura bermatzeko. Egun, Iruñerriko Mankomunitateak gastatzen duen uraren %10 baino ez da Itoizkoa.
Udan hartzen du, Artetako uraren mailak behera egiten duenean. «Nekazari gutxi batzuen esku
dauden arto transgenikoa eta
alpapa ureztatzeko erabiltzen ari
dira Itoizko ura; animaliei jaten
emateko ekoizten dute arto eta
alpapa hori», zehaztu du Brinquisek.
Nafarroako Gobernuak «ezinbertzean» herrialdearen garapenarekin lotu zuen proiektuak, beraz, ez die mesederik egin herritarrei. «Alderantziz; proiektuak

eragindako zorra ordaintzen ari
gara oraindik», erantsi du Brinquisek. Ez hori bakarrik: «Nafarroako Gobernuak segitzen du
Itoitz eta Nafarroako ubidea
herrialdea garatzeko eta antolatzeko ezinbertzeko azpiegitura
gisa saltzen».

Ubidearen zorra
Nafarroako ubidearen lehendabiziko fasea amaitu eta gero, fase
hori zabaltzeari ekin zion Nafarroako Gobernuak, hain zuzen,
eta bigarrena egiteko konpromisoa ere berretsi du. Uxue Barkosen aurreko legegintzaldiko gobernuak bigarren fase horren
proiektua moldatu zuen, baina ez
zuen bazter utzi, eta Maria Txibite
egungo Nafarroako Gobernuko
lehendakariak ere hitzeman du
aurrera segituko duela.
Espainiako eta Nafarroako gobernuek Canasa enpresa publikoa sortu zuten Nafarroako ubidea eraikitzeko eta kudeatzeko.

«Zorrez betetako enpresa bat da;
urtero, milioiak eta milioiak ematen dizkio administrazioak, hondoratu ez dadin», nabarmendu
du Urbiziko kideak.
Nafarroako ubideak ura eramaten du Itoiztik nekazariek beren lursailak dituzten eremuetara; ura hegoalderantz garraiatzeko hodi nagusia da, nolabait
erranda. Ur horrek, baina, lursailetara ailegatu behar du, eta, horretarako, lurzatiak bildu behar
dira, behar den azpiegitura eraiki,
eta kontsumitzen den ura neurtzeko gailuak jarri. «Lan hori enpresa pribatuen esku gelditu zen,
kontzesio bidez», kontatu du
Brinquisek.
Lehen zatiko lan horien ardura
nagusia Aguas de Barcelona enpresak hartu zuen. 30 urterako
kontzesioa lortu zuen. «Nafarroako Gobernuak itzalpeko ordainsariaren sistema ezarri zuen, eta,
ondorioz, urtero, enpresa pribatu
horiek nekazariei ematen dieten

ur litro bakoitzeko kanon bat ordaintzen du. Horrek ekarri du nekazaritzarako aurrekontuen zati
handi bat enpresa horientzat bideratzea urtero».
Urbiziko kideak aipatu du
Aguas de Barcelonak putre funts
baten esku utzi duela Nafarroako
ubidearen lehen zati horretan
zuen parte hartzea, eta lehen zatia
handitzeko eremuan ere Australiako funts batek kudeatzen duela
%65.
«Itoitzekin eta Nafarroako ubidearekin, ureztatzeko sistema
tradizionalak suntsitu dituzte;
nekazari handien esku gelditu da
lurra, eta ibaiak ia hil arte esplotatu dituzte», erran du Brinquisek
uraren arloko Nafarroako politikei buruz.

Esako urtegia eta bertze
Itoitz da politika publiko «suntsitzaileen» eredu nagusia; baina ez
da bakarra. Horixe gogoratu du
Brinquisek. Esako urtegia handi-
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tzeko lanak gogor salatu ditu, eta
salatu du, halaber, «natura neurririk gabe ustiatzeko politikek»
ekosistemak hondatu eta ura eta
lurra kutsatu dituztela. Caparrosokoaren gisako haztegi handiek
—7.000 behi baino gehiago esplotatzeko baimena du— arazo hori
«larriagotu» dutela erantsi du.
Urbiziko Belen Ausejok bat
egin du Brinquis kidearekin, eta
erdigunean jarri nahi izan ditu,
gainera, Nafarroan uraren arloan
egondako gatazkek kalte egindako herritarrak; uraren inguruko
politikek ondorio sozialak ere
izan baitituzte. Itoizko urtegiak
azpian hartutako herriak gogoratu dituzte mahai inguruan, bertzeak bertze. «Uraren kudeaketarena gatazkez betetako historia
bat da Nafarroan; herritarrok administrazioa izan dugu aurrean
gatazka horietan, denon hobe beharrez jokatu beharrean, gutxi
batzuen interesen alde egin duelako», erran du Ausejok.
Urbiziko kideek argi dute uraren arloko politikak aldatzeko ordua dela, are gehiago egungo klima aldaketako jokalekuan.
Iruñerriko Mankomunitateko
presidente David Campionek ere
onartu du erakunde horrek baduela egungo jokalekura moldatzeko beharra.
Gaur egun, Iruñeko ur hornidurak «hiru oin» dituela azaldu
du mankomunitateko buruak:
Arteta, Eugi eta Itoitz. Hiriak
1890eko hamarkadatik jasotzen

Astekoa
Uraren kudeaketa

«Nekazari gutxi batzuen
esku dauden arto
transgenikoa eta alpapa
ureztatzeko erabiltzen
ari dira Itoizko ura»
Charo Brinquis
Urbiziko kidea

«Uraren kudeaketarena
gatazken historia bat da
Nafarroan; herritarrok
administrazioa izan
dugu aurrean»
Belen Ausejo
Urbiziko kidea

«Artetatik hartzen dugu
kontsumitzen dugun
uraren %60, eta,
gainerakoa, Eugitik;
udan, Itoizkoa ere bai»
David Campion
Iruñerriko Mankomunitateko burua

du Artetako ura. Eugiko urtegia,
berriz, 1970ean egin zuten, udan
zeuden arazoei aurre egiteko, batez ere.
Egun, Artetakoa da, oraindik,
iturri nagusia. «Handik hartzen
dugu kontsumitzen dugun uraren %60; Eugitik, berriz, %40».
Kopuru hori aldatu egiten da uda
garaian. Orduan, Artetako uraren
mailak behera egiten ohi du, eta
Iruñerriko Mankomunitateak
Itoizko ura baliatzen du. «Kontsumitzen den ur guztiaren %10
inguru da urtegi horretakoa».
Iruñerriko Mankomunitateari,
halere, ez zaio merke ateratzen
Itoizko ura. Izan ere, ur hori hartzeko eskubidea izateko milioi bat
euroko kanona ordaintzen du urtero; horretaz gain, kontsumitzen
duen ura ordaintzen du. «50.000
euro inguru», azaldu du David
Campionek.

Hondakinen auzia
Uraren arloko politikek ur ekosistemetan kutsadura eragin dutela ere nabarmendu dute Iruñean egindako mahai inguruan.
Ubideak ekarri dituen laborantza
mota «teknifikatuek» eragin
dute kutsadura handitzea, Charo
Brinquisek salatu duenez. Ubideak sustatutako laborantza mota
horrek lotura zuzena du haztegi
handiekin, Urbiziko kideak erantsi duenez.
Caparrosokoan arazoa are larriagoa da; izan ere, haztegiak inguruko akuifero eta ibaietan ku-

tsadura eragiten du, eta, horrez
gain, azpiegitura horretan kanpotik eramaten dituzten hondakinak hartzen dituen biometanizazio planta bat ere badute.
Planta horretara eramaten dituzte Iruñerriko Mankomunitateko hondakin organikoak, bertzeak bertze. Mahai inguruan entzule moduan parte hartu duten
herritarrek horren inguruko kezka agertu diote erakundeko presidente David Campioni. Bertzeak bertze, gogoratu diote enpresak hamaika salaketa jaso dituela
eragiten duen kutsaduragatik eta
baimendutakoa baino hondakin
gehiago jasotzeagatik. Campionek erantzun du zabor organikoa
Caparrosora —eta Artaxoako bertze planta batera— eraman «bertze erremediorik ez» dutela, hondakin horiek kudeatzeko azpiegiturarik ez dutelako.
Iruñerriko Mankomunitateak
hondakinak kudeatzeko duen
moduak askotariko iritziak eragin ditu solasaldiko entzuleen artean. Tartean izan da Sustrai Erakuntza fundazioko Pablo Lorente,
eta gogor kritikatu du mankomunitateak zaborra hartzeko planta

handi bat eraikitzeko duen
proiektua. Imarkoainen eginen
lukete. Campionek azaldu du
Iruñearen gisako hiri batean
«ezinezkoa» dela zabor hori
planta txikien bidez kudeatzea.
«50 beharko genituzke, eta inork
ez du nahi horrelako bat bere herrian».
Campionek onartu du, halere,
zehaztu gabeko auzi anitz badirela Iruñerriko Mankomunitateko
hondakinen arloan. Agerian gelditu da mankomunitateak ez dakiela zer egin zaborrarekin, neurri handi batean.
Sustrai Erakuntza fundaziokoek salatu dute uraren arloan bezala hondakinen alorrean ere pribatizazioaren mehatxuak ekartzen
duela herritarren mesederako
egin beharreko politikak gutxi
batzuen interesen aldeko neurri
bilakatzea.
Ura herritar guztientzako baliabide bat baino gehiago dela
oroitu eta nabarmendu dute Urbiziko kideek, eta «ezinbertzekoa» dela izaki bizidunek irauteko. Ideia hori ardatz duten politikak eskatu dizkiote administrazioari, gatazken ordez.
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Ezkerrean, margolanaren xehetasun bat; eskuinean, baseliza kanpotik. N. G.

eta zer egin erabakitzeko. Pinturei kalterik ez egitea da lehentasuna».
Erriberriko Udalarena da Santa
Brigita baseliza, eta 2013. urtetik
Sailkatutako Ondarea da, legez.
1200. urte inguruko eraikin protogotiko bat da. Herriko erdigunetik hiru kilometro ingurura
dago, zuhaitzek inguratuta.
Zuhaitz horien sustraiek hondatu
dute eraikina, urte luzez, zoruan
egindako lanek agerian utzi dutenez. Gangetan eta hormetan ere
pitzadurak zeuden, eta horiek
konpondu dituzte, bertzeak bertze. Denera, 308.000 euro gastatu
dituzte.

Lehen lanak, 90eko urteetan

Goian, Erriberriko Santa Brigita baselizan agerian utzitako margolan bat; behean, eraikina barrutik. NAFARROAKO GOBERNUA

Nafarroako Gobernuak Erriberriko Santa Brigita baseliza berritu
du. Egindako lanen artean, adituek paretetako XIV. mendeko
zenbait margolan zaharberritu dituzte. Ezin izan dituzte denak
landu oraingoz, pintura galtzeko arriskua badelako.

Gordetako iragana
agerian uzteko lana
Edurne Elizondo

tzokoek
egin
zutena zaindu,
biharkoei utzi
ahal izateko».
Horixe da Violeta
Romeroren lana. Nafarroako
Gobernuko Ondare Historikoaren Zerbitzuko kontserbatzailea

A

da, eta Erriberriko Santa Brigita
baselizaren zaharberritze lanetan
parte hartu duten adituetako bat.
Eraikina moldatzeko lanak amaitu berri ditu Nafarroako Gobernuak. Barruko paretetan, 1980ko
hamarkadatik ezagutzen zituzten margolan gotikoak agerian
uzteko lanean aritu dira profesionalak. Ezin izan dute nahi zuten

guztia egin oraingoz, pinturak
galtzeko arriskua badelako.
«Erronka bat izan da», erran
du Romerok orain arte emandako pausoen inguruan. Hemendik
aurrera egin beharreko urratsei
buruz, «bidean» argituko direla
erantsi du. «Ikerketa sakon bat
egin behar dugu, ukitu ez dugunaren egoera zehatza ezagutzeko,

Eraikina behera ez erortzeko lehendabiziko lanak 1990eko hamarkadan egin zituzten. Teilatuan esku hartu zuten. Horri esker, eta pinturetan egindako
urgentziazko lanei esker, margolanak ez galtzea lortu zuten. Nafarroako Museoko zaharberritzaile
Angel Marcos aritu zen orduan
baselizan lanean.
Oraingo obrak 2019an hasi
zituzten. Violeta Romerok nabarmendu du hagitz gutxi direla
jatorrizko apaingarriei eutsi
dieten Erdi Aroko eraikinak,
eta Santa Brigita baseliza da
horietako bat. «Paretak erabiltzen zituzten gauzak errateko.
Zoritxarrez, garai batean ohiko
bilakatu zen gisa horretako eraikinetako paretak zulatzea eta
harriak agerian uztea. Ulertu
behar dugu, ordea, baselizako
harriak agerian uztea museo
batean koadro urratu bat erakustearen parekoa dela».
Horregatik, Romerorentzat
«zoragarria» da Erriberriko baselizaren barruko aldea apaintzeko XIV. mendean egindako pinturak kontserbatu izana. Adituek
uste dute bi artistak egindakoak

direla. Agerian utzitako pinturak
figuratiboak dira, eta San Martzialekin lotutako ikonografia
bada, bertzeak bertze. «Ostargi
belarrak ere ageri dira, eta horrek
adierazten digu errege etxearekin
harreman bat badela», erantsi du
Romerok.

«Paretak zituzten
gauzak errateko; garai
batean, baina, ohiko
bilakatu zen zulatzea,
harria agerian uzteko»
Violeta Romero
Nafarroako Ondare Historikoaren
zerbitzuko kontserbatzailea

Kontserbatzaileak nabarmendu du pinturei eusteko egindako
lehenengo gauza izan dela margolanak paretara ongi lotzea, eror
ez daitezen. Pinturen azalean,
berriz, zeregin nagusia izan da
karea kentzea.
Lan hori, baina, ez da batere
erraza izan. Baselizako hegoaldeko gangetan aritu dira kontserbatzaileak, baina iparraldeko gangetakoak bere horretan uztea
erabaki dute, karearekin batera
margoa kentzeko arriskua handia zelako.
Hemendik aurrera zer egin erabaki behar dute orain Nafarroako
Gobernuko Ondare Historikoaren Zerbitzuko kideek. «Probak
egiten jarraituko dugu, margolanak berritzeko modurik egokienaren bila. Ez dugu ahaztu behar
pinturak ez hondatzea dela lehentasuna», gogoratu du Romerok. «Errespetuz» aritzea da
kontserbatzaileen lanaren oinarria: «Jaso duguna zaindu behar
dugu, eta etorkizunerako gorde».

Nekazaritza

NAFARROAKO HITZA
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Intiak 78 hazi
zahar jaso eta
gorde ditu
Zaragozako hazien bankuan hartu dituzte
b Erriberan lantzen zuten ‘melona’ izeneko
sandia mota berreskuratu dute
Edurne Elizondo

Intia Nekazaritzako Elikagaien
Teknologiak eta Azpiegiturak elkarte publikoak 78 hazi zahar jaso
eta gorde ditu, klima aldaketara
egokitzeko Europako Life Nadapta programaren barruan. Intiako
teknikariak herrialdeko nekazariekin elkarlanean aritu dira, nekazariok gorde baitituzte belaunaldiz belaunaldi landutako
haziak. Hazi horiek jaso, eta Zaragozako (Espainia) Nekazaritzako
Elikagaien Teknologia eta Ikerketa Zentroaren esku utzi ditu Intiak, erakunde horrek duen hazien bankuan.
Nafarroako 50 herri baino
gehiagotako nekazariek parte
hartu dute haziak biltzeko programan. Proiektu horren bidez,
klima aldaketaren jokalekura
egokituko diren haziak gorde
nahi ditu Intiak. «Gaur egungo
nekazaritzan, enpresek saldutako haziak nagusitzen ari dira; horrek ekartzen du mundu osoan
hazi berdinak erabiltzea; hazi
horien oinarri genetikoa, gainera,
anitz sinplifikatu dute», azaldu
du Intiako teknikari Salomon
Sadabak.

‘‘
Gaur egun, enpresen
haziak nagusitzen ari
dira; horrek ekartzen du
mundu osoan hazi
berdinak erabiltzea»
Salomon Sadaba
Intia elkarteko teknikaria

Belaunaldiz belaunaldi gordetako hazi zaharren oinarri genetikoa zabalagoa da, eta, ondorioz,
teknikariek uste dute aukera
handiagoa izanen dutela klima
aldaketara egokitzeko. «Belaunaldiz belaunaldi gordetako haziak dira; erabiltzen zituzten eremura hagitz ongi egokitutako haziak dira», kontatu du Sadabak.
Nekazari zahar anitz beren lana

utziz joan diren neurrian, desagertu egin dira hazi horiek ere, ordea. «Nekazaritzarekin lotutako
jakintza bat ere desagertzen da
pertsona horiek galtzen ditugunean; horregatik ere garrantzitsua da haziak eta haien inguruko
informazioa eta ezagutza jasotzea», nabarmendu du Intiako
teknikariak.
Elkarteko kideek jasotako hazien artean, Erriberako zenbait
herritan melona deitzen zuten
sandia motarenak daude. «Garai
batean, anitz lantzen zuten; baina
1970eko hamarkadan ia desagertu
zen». Sadabak zehaztu du gaur
egun Murillo el Fruton egiten dutela. «Garai batean, melonagozokia egiten zuten Erriberako etxe
anitzetan fruitu horrekin», erantsi du Salomon Sadabak.

Tuterako tomate itsusia
Nafarroak ez dio ihes egin hazien
esparruan mundu osoan gertatu
denari. «Hemen ere, hazi mota
komertzialak nagusitu dira, hein
handi batean», onartu du Sadabak. Halere, nabarmendu du nekazaritza ekologikoa handitzen
ari dela, eta gero eta gehiago direla nekazaritza mota horren alde
egiten dutenak.
Tomatearen adibidea aipatu du
Intiako kideak, Nafarroan hazi
komertzialak baztertu, eta nagusiki Tuterako tomate itsusia hazten baitute nekazariek. «Berotegietan ere hazi hori nagusitu da;
bertakoa da, eta anitzez ere hobeki egokitzen da».
Intiako kideek hazien bankua
elikatzen jarraitu nahi dute, eta
azaldu dute hazi zaharrak biltzeko programa martxan dela oraindik. Telefono zenbaki bat dute
parte hartu nahi duten herritarrentzat eta nekazarientzat: 94801 30 40. Salomon Sadabak parte
hartzera deitu ditu nekazariak,
eta garbi erran du hazi zaharrak
biltzeko programak balioa eman
nahi diela herrialdeko nekazariek
belaunaldiz belaunaldi egindako
lanari.

Melona —irudian— deitutako sandia motaren haziak jaso ditu Intiak, adibidez. Gozoki bat egiten zuten harekin Erriberan. INTIA
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Zaila da

R
HURBILDU ETA LAU
Olatz Azpirotz
Larzabal

rtile, galtzetin luze
eta bota artean gabiltza jada. Tenperatura
jaisten dabil. Beste
urte bat. Beste zenbait hilabete.
Fularra lepoan. Pasatuko da. Asteotan arroparen loditasuna eta
testura orokortu dira. Guztiok
daukagu hotza kalean. Ordea,
etxeko espazio murriztu eta intimitatean, egoera ezberdina da; ez
daukagu hotza edo epeltasuna
igarotzea erabakitzeko askatasunik. Batzuetan etxeko hotza jasangarria egiten zaigu. Kaleko
galtzetinak kendu eta lodiago batzuk jarri. Etzan edo eseri eta espazioa berotuko ez duen energia
botatzeari ekiten diogu; gizakiok,
gorputzeko energia, besteak bes-

A

te, berotasunaren formarekin
botatzen dugu. Etxean etzanda
gaudelarik gutxi gorabehera 83W
botatzen ditugu. Baina hori ez da
aski. Galtzetinak igo eta kamiseta
praka barrutik sartu.
Tenperatura ezberdinak jasatera ohitu eta behartu gaituzte.
Tenperaturaren morroi gara. Jasangarritasun joera berbera ikusi
dut harremanetan. Harreman
bakoitzak kolore eta izaera bat
duen gisara, berezko tenperatura
ere dauka. Harremanak osatzen
dituzten pertsonen arteko lotura
lodia izanda ere, berotasunaren
edo hoztasunaren errefortzua du.
Lotura bermatzeko balio du. Lotura astun bihurtzen du. Ezin
daiteke saltorik, txiri-bueltarik

Urruntzen gara,
baina izotzak bertan
jarraitzen du.
Urruntzen gara,
baina beroak hor
jarraitzen du

Irudia b Burlata

eta ihes egin azala izoztuta edo
erreta daukazunean. Gorputzaren gihar egiturak ahalbidetzen
dizkigun mugimendu moten katalogoa murrizten zaigu eta askotan, geldi egotea da guretzat erosoena.
Halere, erosotasun momentuak ditugun beharren eta
nahien araberakoa da. Horregatik askotan, erosotasun horrek
iraungipen-data du. Beranduegi
denean, akaso, hasten gara tenperatura horiek ekiditeko saiakeretan. Errazena, baina, era berean, neketsuak diren mugimendu
fisikoekin. Hoztasunetik eta berotasunetik aldentzeak epe motzeko efektu plazeboa du gurean.
Urruntzen gara, baina izotzak
bertan jarraitzen du. Urruntzen
gara, baina beroak hor jarraitzen
du. Hortaz, sentsazioak neutraltzeko partaide diren bi pertsonen
urrunketa beharrezkoa izaten da,
eta hori zaila da. Suak bere bidea
erabakitzen du, eta bideetako as-

kok daramate bestearengana,
hain zuzen.
Harremanak mantentzeko, lotura berriak asmatzeko, eraikitzeko eta sortzeko sasoia dugu.
Sasoia da beroak sutea sortzea
ekiditeko. Sasoia da izozteak dakarren mugimendurik ezari
planto egiteko. Zaila da. Ordea,
izozteak sortzen duen ur bera
erabili dezakegu sua apaldu eta
itzaltzeko, eta, era berean, sua
izotza urtzeko. Oreka kontua
omen da, eta nahiz oreka lortzea
zaila izan, bete daitekeen helburu
bat da. Horregatik, oreka lortu
eta gure arteko espazioa suntsitzen duen horri amaiera eman
diezaiogun, zorua errekuperatu
eta belarra has dadin. Gure harremanek, udaberria aurreratuz,
urtaroen erritmotik ihes egin dezaten.
Bitarterako, oraingo honetan,
armairuko tiraderetan ditugun
artilezko galtzetinak eta berokiak
erabili ditzakegu.

Joanes Illarregi bertsolaria nagusitu da
Leitzan egindako azken finalaurrekoan
LEITZAb Joanes Illarregi bertsolari leitzarra nagusitu da bere herrian

egindako Nafarroako Bertsolari Txapelketako azken finalaurrekoan.
500 zale inguruk egin zuten bat igandeko saioan. Finalaurrekoak
amaituta, azaroaren 28an Iruñeko Anaitasuna kiroldegian eginen duten finalerako zerrenda osatu dute: Illarregirekin batera, Julio Soto,
Saioa Alkaiza, Eneko Fernandez, Eneko Lazkoz, Josu Sanjurjo, Xabat
Illarregi eta Xabier Silveira ariko dira azken saioan. Iruñeko finalean
argituko da aurtengo txapela nork jantziko duen. 17:00etan hasiko da
finala. Sarrerak salgai dira jada Bertsosarrerak.eus atarian.

«Pediatra euskaldun baten
arreta jasotzeko eman diguten
irtenbidea da Antsoaindik tokiz
aldatzea; orain itzultzaile lana
egiten dugu medikuarekin»
Nestor Esteban
Antsoaingo gurasoa

Nafarroako Gobernuak ia ehun emakume
artatu ditu arreta osorako bere taldeetan

Izadiren aldeko mozioa, parlamentuan
Nafarroako Parlamentuak haurrei zuzendutako politiken inguruko osoko bilkura monografikoa eginen du
gaur, eta, bertzeak bertze, Maria Lizarraga eta Iñigo Gutierrez euskal presoen alaba Izadiren aldeko mozio bat
eztabaidatuko dute —irudian, haurraren alde egindako jaialdiaren une bat, larunbatean, Burlatako kultur etxean—. Geroa Bai, EH Bildu, Ahal Dugu eta Ezkerra taldeek aurkeztuko dute mozioa, gaurko osoko bilkuran, hain
zuzen ere; testuak Espainiako Espetxe Erakundeetako Idazkaritza Nagusiari eskatuko dio har ditzala Izadi Gutierrez adingabearen eskubideak ondoen zainduko dituzten neurriak, «familia ingurunearekin eta gurasoekin
harremanetan jarraitzeko aukera emango diotenak, gurasoei etxetik gertu dauden espetxeetara joateko aukera emanez». IDOIA ZABALETA / FOKU

IRUÑEAb Nafarroako Gobernuak ia ehun emakume artatu ditu, urtea
hasi zenetik, erakunde horrek martxan jarri dituen eta indarkeria matxista sufritu duten andreentzako arreta osoa ematen duten taldeetan.
Zehazki, 911 emakumek jo dute zerbitzura, aurreko urtean baino %23
gehiagok, hain zuzen ere. Zerbitzuak, gainera, emakume horien
seme-alabak hartu ditu, 60 denera —iaz baino %11 gehiago, alegia—.
Gobernuak Berriozarren, Tuteran, Tafallan eta Lizarran ditu arreta
osorako taldeak, eta helburu dute laguntza juridikoa, psikologikoa eta
soziala ematea. Zerbitzura jotzeko ez da beharrekoa salaketa jartzea.
Iruñean ere bada zentro bat, baina udalaren menpe da.

%

Nafarroako Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere
baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Nafarroako Hitza-k mozteko eskubidea
du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Iratxeko
Monasterioa 45, 13. 31011 Iruñea. Eskutitzak Internetez bidaltzeko: nafarroa@hitza.eus
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MUSIKA

7

Proposamena b Aribe

ARIBE Ruper Ordorika.
b Bihar, 19:00etan,

Aezkoako Etxean.
ATARRABIA Wojtyla.
b Gaur, 20:30ean, Totem aretoan.

ATARRABIA Foyone & Sceno.
b Bihar, 20:30ean, Totem aretoan.

ATARRABIA The Mirrorballs.
b Ostegunean, 20:30ean,

Totem aretoan.
IRUÑEA Chica Sobresalto.
b Gaur, 21:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA Iruñeko Orkestra Gaztea.
b Bihar, 19:30ean, Baluarten.

IRUÑEA Ladilla Rusa.
b Bihar, 22:00etan, Zentralen.

IRUÑEA Royal Film Concert Or-

chestra.
b Igandean, 19:00etan, Baluarten.
IRUÑEA Mariachi Zacatecas.
b Igandean, 19:00etan,

Gaiarre antzokian.
IRUÑEA Rafa Rueda.

Ruper Ordorikaren lan berriaren aurrestreinaldia

IRUÑEA Fumiaki Miura biolin jo-

Ruper Ordorika musikari oñatiarrak Ariben eginen du bihar Amour eta toujour bere azken diskoaren aurrestreinaldia. Aezkoako Etxean eginen du
kontzertua, 19:00etan hasita. Ordorika euskal kantagintzako abeslaririk ezagunenetako bat da, eta bide luzea egina du. Hogei disko baino gehiago
plazaratu ditu. 2019an, Kafe Antzokian plazaratu zuen —irudian, disko hori grabatzeko kontzertua, Bilboko kafe antzokian bertan, 2018ko abenduan—. Aribeko emanaldian, bere azken kantak aurkeztuko ditu musikariak. MONIKA DEL VALLE / FOKU

tzailea.
b Ostegunean, 20:00etan,
Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Maitasunaren itxiera. Mi-

IRUÑEA Knuckle City.

LIZARRA Penitencia.

ren Gaztañaga eta Eneko Sagardoi.
b Astazkenean, 19:00etan,
Nafarroako Antzerki Eskolan.

b Gaur, 19:30ean,

b Asteazkenean, 20:00etan,

Nafarroako Filmotekan.

Los Llanos zinema aretoan.

IRUÑEA Erbesteko gutunak Victor

IRUÑEA Documenteur.

TAFALLA Montejurra’76. Claveles

b Bihar, 19:00etan,

rojos para un adiós.
b Asteazkenean,
20:00etan hasita,
kulturgunean.

Hugori liburuaren aurkezpena.
b Astelehenean, 19:00etan,
Katakraken.

b Asteazkenean, 19:00etan,

Katakraken.

IRUÑEA Nora abesbatza.
b Bihar, 19:00etan,

Santa Maria elizan.

BERTSOLARITZA
ARANGUREN Gurerara. Oskar Es-

tanga.
b Gaur, 20:00etan,
Mutiloako kultur etxean.

IRUÑEA 40.000 centimetri quadra-

ti, Levitaciones eta The End. Best of
Be Festival.
b Asteazkenean, 19:00etan,
Gaiarre antzokian.

ZINEMA
LESAKA Andoni Egaña eta Ane

Zuazubiskar.
b Bihar, 20:00etan,
Basurde elkartean.

ANTZERKIA
ALTSASU ¡Ese no! Banarte Antzer-

ki Taldea.
b Bihar, 19:30ean,

Iortia kultur etxean.
IRUÑEA Las canciones.
b Gaur, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.
IRUÑEA Días estupendos.
b Gaur, bihar eta etzi,

19:00etan hasita,
Nafarroako Antzerki Eskolan.

ALTSASU Esculpiendo la historia.
b Astelehenean, 19:00etan, Iortian.

Kondestablearen jauregian.
IRUÑEA No Way Out.
b Asteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

LESAKA Bigarren eskuko azoka.
b Bihar, 09:00etatik 13:00etara,
Alkaiagako industrialdean.

ERAKUSKETAK

IRUÑEA Esquirlas.

IRUÑEA Pseudología fantástica.

b Ostegunean,

Cristina de Middel.
b Martxoaren 6ra bitarte,
NUko Museoan.

19:30ean hasita,
Nafarroako Filmotekan.

BERTZELAKOAK

@
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Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea.
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Uxue Rey Gorraiz Antsoain

Liburugintzak eta edizioak erdiz
erdi hartuko du Iruñea datozen
egunetan: azaroaren 23tik 26ra,
Editore Independenteen Nazioarteko Topaketak eginen dituzte
Baluarten; 300 editore baino
gehiagok eginen dute bat hitzorduarekin. Hiriaren egongelan,
berriz, Gazteluko plazan, Edizioaren Azokak bosgarren aldia izanen du, hilaren 25etik 28ra. Prestakuntza lanetan sartua dabil
Aritz Otazu Editargiko lehendakari eta Mintzoa argitaletxeko
editorea (Irun, Gipuzkoa, 1975).
Topaketek Parisen, Dakarren
eta Lurmutur Hirian hartu izan
dute leku aurreko aldietan. Nolatan ailegatu da Iruñera?
Prozesua orain dela bi urte hasi
zen. Txalaparta argitaletxea eta
Editargi, gure elkartea, Nazioarteko Editoreen Aliantzaren barrenean daude. Aliantza horretan
gaztelaniazko lerroa gidatzen
duena Paulo Slachevsky da, eta
harekin hitz egin genuen Iruñera
etor zedin, bagenekielako topaketak egitekoak zirela. Etorri zen,
ikusi zuen hemen zer azpiegitura
eta aukera ditugun, eta ez hori bakarrik: Nafarroaren historia ezagutu zuen. Horrek harrapatu
egin zuen, eta esan zigun hautagaitza aurkez genezakeela. Gainera, esana ziguten ez zituztela
topaketak hiriburu handi batean
antolatu nahi. Nahiago zuten
herri batean, edo, behintzat, hiri
txikiago batean egin.
Gogorra izan da prestaketa?
COVID-19ak nabarmen eragin du
prozesuan, baina ez beti kalterako. Beste herrialdeetako ordezkariekin eginiko bilera gehienak telematikoak izan dira, eta, horri
dagokionez, nahiko hurbil izan
gara batzuk besteengandik. Halere, badugu pena bat: azkenaldian
egoerak berriz okerrera egin duela ikusita, editoreetako batzuek
atzera egin dute, eta ez dira etorriko. Behintzat, online ariko dira.
Zein da topaketen muina?
Bi ardatz ditu, argi eta garbi. Batetik, Nafarroa mapan kokatzeko
balioko du, bai edizioaren munduan, baita oro har ere. Zenbait
inkesta egin ditugu editoreen artean; galderak egin dizkiegu bai
etorriko direnei, bai etorriko ez
direnei, eta gehienek ez dute Nafarroa ezagutzen. Europakoek,
beharbada, bai; kanpokoek, ez.
Bestetik, topaketetan egingo diren tailerretan zehaztuko dira datozen urteetarako bide orriak.
Zer esan nahi du editore independente izateak?
Gure estatutuetan jasota dugunaren arabera, sozietate bat inde-

IÑIGO URIZ / FOKU

«Berdin dira bideko
bihurguneak; pasioz
bizi dugu gure lana»
Aritz Otazu b Editargiko lehendakaria
Editore Independenteen Nazioarteko Topaketak eginen dituzte Iruñean,
azaroaren 23tik 26ra. Liburuen edizio lanari begirako soa zabaltzeko
balioko dute, Aritz Otazuren esanetan. Egitarau mardula antolatu dute.
pendentetzat jotzeko ezinbestekoa da kapitalaren erdia baino
gehiago liburuetatik ateratakoa
izatea; %51 gutxienez, alegia. Badaude, adibidez, noizbehinka liburuak argitaratzen dituzten talde multimediak. Ez dira txarrak,
inola ere ez, baina ez dira gu bezalakoak. Gainera, azken batean,
editore independente bat zera da,
zernahi talde politiko edo erakunderen esanetara jokatzen ez duena. Fundazio askok liburu ugari
argitaratzen dituzte, baina talde
edo alderdi bat izaten dute atzean.
Eguneroko jardunean, zertan
ikusten da independenteen eta
besteen arteko aldea?
Interesak ez dira berdinak. Adibidez, Planeta ez da independentea,
besteak beste talde multimedia
baten barrenean dagoelako, publizitatea daukalako, guk inola
ere egingo ez genituzkeen liburu

batzuk ateratzen dituelako. Liburu potenteak baino gehiago, liburu opariak egiten dituzte, aireportu liburuak. Gure xedeak ez
dira haienak bezalakoak.

dietan, berriz, kalitatea bermatuago dagoela. Ez da horrela.
Gizartea globalizazio prozesu
sakonean da aspaldi. Hori arrisku da argitaletxe txikientzat?
Sumatzen da, eta topaketek balioko digute
«Editore independente bat
ikusteko zenbait herrialzera da, zernahi talde politiko
detan sekulako presioak
edo erakunderen esanetara
dituztela argitaratzeko.
jokatzen ez duena»
Europan ere baditugu
«Iruditzen zait saiatu behar
presioak, baina, gehiedugula kultura herritarrei
netan, ez dugu aparteko
hurbiltzen, izan plazetan
trabarik izaten nahi duedo kongresuetan»
gun hori kaleratzeko.
Beste nazio batzuetan asTopaketek balio dezakete edi- koz gehiago dituzte: Egipton, Litoreen lana aitortzeko ere?
bian, Sirian... Topaketetara 63
Bai, eta jendeak ikusi ahalko du naziotako jendea etorriko da.
zenbat garen eta zertan gabiltzan. Hizkuntza gutxituak ere izanen
Txikiak gara, baina ez txarrak. dira hizpide. Horietan argitaraJendeak batzuetan uste du argita- tzeak malda malkartzen du?
letxe txikien lanak halamoduz- Horixe da piztu nahi dugun eztakoak direla, eta argitaletxe han- baida. Oraindik ere oso zaila da

hizkuntza batzuetan deus argitaratzea, edo, hobeki esanda, hizkuntza jakin batzuetan kaleratutakoak behar bezala saltzea. Euskaraz asko argitaratzen da, noski,
baina salmentak ez dira nahi bezalakoak; hori diote liburuzainek. Horren aurrean, zer egin behar da? Gehiago argitaratzeak
handituko du euskarazko liburuek duten irisgarritasuna? Horrez gain, bada beste kontu bat
ere: liburu denda askotako erakusleihoetan nekez ikusten da
euskarazko libururik. Horiek ez
dira egoten jendearen bistara, eta
ikusten ez dena ez da erosten.
Bada beste hitzordu esanguratsu bat Iruñean: Edizioaren Azoka, 25etik 28ra. Itxaropentsu?
Bai, noski. Jendea pozik etortzen
da, eta azokak arrakasta izaten
du. Pentsa: antolatu genuen lehen aldian 1.500 bat lagun etorri
ziren; azkenekoan, 20.000.
Paperaren hornidura falta mehatxu bihurtu da argitaletxeentzat. Zer gertatzen ari da?
Arazoa larria da. Adibidez, Mintzoa argitaletxeak paper mota aldatu behar izan du azken bi nobedadeak inprimatu ahal izateko.
Prezioen igoera ere etorriko da,
eta ikusi beharko da zer gertatuko
den gero. Inprentakoek eskatu
digute mesedez aurreratzeko zer
inprimatu nahiko dugun hemendik martxora bitartean.
Estualdi askoko urtea izaten ari
da. Ez da hala?
Bai. Kontua da edizioren munduan gauden gehienoi asko gustatzen zaigula hau. Agian, toki
guztietan esaten dute hori, baina,
gure bideak ikusita, agerikoa da.
Berdin dira bihurguneak, problemak; bost axola. Pasioz bizi dugu.
Izan topaketetan, izan Edizioaren Azokan, zer aho zaporerekin
nahi zenuke gelditzea jendea?
Egia esan, niri aski zait jendeari
kultura hurbiltzearekin. Kultur
munduan gaudenok uste izaten
dugu dena unibertsitateetako korridoreetan eta tesietan egiten
dela, eta hori ez da horrela. Esate
baterako, Mintzoak 1533ko euskarazko liburu bat eskuratu zuen
orain astebete. Gero, sare sozialetan ikusi nuen euskal filologo batzuk esaten ari zirela beraiek ordurako ezagutzen zutela ale hori.
Barkatu, baina kultura herriarena da, ez lau filologorena. Zuk
ezagutzeak ez du esan nahi besteek ezagutzen dutenik. Horregatik, iruditzen zait saiatu behar
dugula kultura herritarrei eramaten, izan plazetan edo kongresutan. Horrela, agian lortuko dugu
norbait gehiago gure kulturaz eta
edizio lanetik ateratzen direnez
maitemintzea.

