
NAFARROAKO
HITZA

‘E
X

P
O

L
IO

 Y
 C

A
S

T
IG

O
’-

B
E

R
R

IA
-K

O
 D

IS
E

IN
U

 T
A

L
D

E
A

Cesar Laiana historialariak frankismoaren jazarpen ekonomikoa aztertu du ‘Expolio y castigo’ lanean
b Nafarroako Gobernuak argitaratu du; errolda egin du: 1.086 pertsonari ezarri zizkieten isunakb 2-3

Espoliazioa,
beldurra
zabaltzeko

Zaharrak Adinekoen Aldeko
Iruñeko Itunak programa bat hasi

du arrakala digitala hutsean uzteko

5
Euskara Euskaltzaindiak Jagon
jardunaldia egin du Iruñean,

euskarak hezkuntzan duen egoeraz

4
Ostirala 

2021eko azaroaren 26a
XII. urtea
515. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

www.nafarroa.hitza.eus
nafarroa@hitza.eus



2 NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko azaroaren 26aAstekoa 

Memoria historikoa

Edurne Elizondo Iruñea

A
ita eraman zu-

tenetik, gure

bizitza errotik

aldatu zen:

ama kartzela-

ra eraman zu-

ten, lurrak kendu zizkiguten, be-

hor bat eraman ziguten, etxeko

objektuak lapurtu zizkiguten.

Ezer gabe utzi gintuzten». Josefi-

na Lambertorenak dira hitzak;

2014ko uztailean erran zituen,

Maialen Belarra kazetariak BERRIA

egunkarian argitaratutako elka-

rrizketa batean. Josefinak Vicente

eta Maravillas Lamberto zituen

aita eta ahizpa. Biak fusilatu zi-

tuzten, 1936ko abuztuan.

Senideak hil zizkioten Lamber-

tori, baina zigor hori ez zen nahi-

koa izan 1936ko altxamendua

sustatu eta babestu zutenentzat:

esku hutsik utzi zuten familia,

gainera. Lambertorena, bai eta

bertze familia anitz ere. «Fran-

kismoaren jazarpenak hamaika

aurpegi izan zituen, eta ekonomi-

koa izan zen horietako bat. Zigor-

tzea izan zuen helburu, izua za-

baltzea», erran du Cesar Laiana

historialariak. 

Laianak Nafarroako

Memoriaren Institutuan

egiten du lan, eta, han,

institutuak 3.000 liburu-

rekin osatu duen liburu-

tegian, nabarmendu du

badela errepresio mota

horren berri zabaltzeko

beharra, baita sufritu zu-

tenei aitortza egitekoa

ere.

Helburu hori du Laianak idatzi

eta Nafarroako Gobernuak argi-

taratutako Expolio y castigo libu-

ruak, hain zuzen ere; azaldu nahi

du frankismoak nola jokatu zuen

erregimenaren etsaitzat jo zitue-

nen ondasunak eskuratzeko, eta

erdigunean jarri beren ondasu-

nak galdu zituztenak eta haien

ondorengoak.

Lan hori ez da erraza izan.

1936ko altxamendu militarra

gertatu eta gero, 3.200 pertsona

fusilatu zituzten herrialdean. Mi-

litarrek estatu kolpea egin eta be-

rehala hasi zuten garbiketa politi-

koa, eta, horrekin batera, herriz

herri, hildako edo ihes egindako

horien ondasunen lapurreta.

«Biktimen testigantzen bidez

jaso dugu lehen hilabete horieta-

ko jazarpen ekonomikoaren be-

rri; agiririk ia ez dago», azaldu du

Laianak.

Egoera aldatu zen gero, eta ha-

sierako ordenarik eza arautu egin

zuten militarrek, nolabait erran-

da: jazarpen ekonomikoa lege bi-

lakatu zuten, zenbait dekreturen

bidez. 1936ko irailekoa da 108.

dekretua, eta helburu zuen legez

kanpo uztea alderdiak eta sindi-

katuak, eta haien ondasunak es-

kuratzea. 1937an, berriz, ondasu-

nak konfiskatzeko batzordeak

sortu zituzten, eta, 1939ko otsai-

lean, azkenik, erantzukizun poli-

tikoen legea onartu zuten. «De-

kretu eta lege horien bidez, erre-

gimenaren asmoa zen prozesua

kontrolatzea, isun, enbargo eta

gainerakoen bidez irabazitako

guztia bere esku hartzeko».

Birramonaren estankoa
Aspaldikoa da Laianaren liburua-

ren lehen hazia. Izan ere, jazarpen

ekonomikoaren auzia etxean

ezagutu du. «Gure birramonari

autobus geltokian zuen estankoa

kendu zioten; horri buruzko ino-

lako agiririk ez da, baina». Histo-

rialariak zehaztu du, halere, ja-

zarpen ekonomikoaren gaia jo-

rratzeko ideia izan zuela bertze

ikerketa baterako Nafarroako Al-

dizkari Ofiziala aztertzen ari ze-

nean. «Isun eta txosten asko

agertzen zirela ohartu nintzen». 

Laiana agiri horiek gordetzen

hasi zen. Halere, urrats nagusia

egin zuen Nafarroako Justizia Au-

zitegia egoitza berrira mugitu 

zutenean. «Hango artxiboko ar-

duradunak lagundu zidan aurki-

tutako txostenak ordenatzen».

Egindako ikerketa lanaren on-

dorioz, Laianak garbi du jazarpen

fisikoaren ondoko jazarpen eko-

nomikoa baliatu zutela, hein han-

di batean, ihes egin zutenen seni-

deen aurka. «Zigortzeko modu

bat izan zen, eta, aldi berean, disi-

dentzia oro hutsean uztekoa».

Ondorioak «oso latzak» izan zi-

ren familia anitzentzat. «Kale go-

rrian gelditu zen jende asko».

Emakumeek bete zuten rola

nabarmendu nahi izan du Cesar

Laianak. «Senarra hilda, erbeste-

an edo kartzelan, bakarrik gelditu

ziren emakume asko, familiaren

ardura guztia haien bizkar. Bikti-

ma izan ziren, baina ez ziren deus

egin gabe gelditu. Bidea bilatu 

zuten berea defendatzeko, egu-

nerokoari aurre egiteko, bizirik

segitzeko».

Jazarpen ekonomikoaren atze-

an «hamaika aitzakia» aurkitu

ditu Laianak, aztertutako txoste-

Nafarroako Gobernuak ‘Expolio y castigo’ argitaratu du, 
Cesar Laianak frankismoaren jazarpen ekonomikoari buruz
idatzitako liburua. Historialariak nabarmendu du
erregimenak araudi zehatz bat sortu zuela etsaitzat zeuzkanen
ondasunak eskuratu eta haiek zigortu eta beldurtzeko.

Izua betikotzeko
zigor erantsia

Cesar Laiana historialaria, joan den ostiralean, Nafarroako Memoriaren Institutuko liburutegian, Iruñean. IÑIGO URIZ / FOKU

Frankismoak zenbait dekretu
eta lege onartu zituen isunak
ezarri eta herritarren
ondasunak bereganatzeko

‘Explio y castigo’ liburuak
1936tik 1966ra bitarteko epea
jorratu du; 1966koak dira 
behin betiko indultuak
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netan. «Edozer gauzak balio

zuen isun bat jartzeko: mezatara

ez joatea, edo ezkerreko egunka-

riak irakurtzea egozten zieten.

Horrek erakusten du, herriz

herri, altxamenduaren aldeko

jendea aritu  zela gisa horretako-

en berri jasotzen».

«Kontrola ezartzeko» tresna

bat izan zen jazarpen ekonomi-

koa. Gutxi zutenen kontra erabili

zuten, bai eta anitz zutenen aurka

ere. «Errepublikaren aldeko ja-

rrera izan zuten burgesiako kide-

en aurka gogor jo zuen erregime-

nak, eta isun handiak ezarri ziz-

kien. Burgesiaren gehiengoa

altxamenduaren aldekoa zen;

kontrako jarrera izan zuten ho-

riei, nolabait, beren klasearen

aurka egin izana egotzi zien erre-

gimenak».

Cesar Laianak 1936-1966 bitar-

teko jazarpen ekonomikoa azter-

tu du bere liburuan, 1966koak di-

relako behin betiko indultuak.

«Jazarpen ekonomiko horrek oi-

narri zituen dekretuak 1945ean

desagertu ziren, baina horrek ez

du esan nahi txosten guztiak de-

sagertu zirenik. Ondasunak gal-

tzeko mehatxuak hor segitzen

zuen herritar askorentzat». His-

torialarik oroitu du, adibidez, 

Manuel Irujori bahitutako onda-

sunak 1950eko hamarkadan sal-

du zituztela.

Soldatak eta gainbalioa
Jazarpen ekonomikoak ondasu-

nik gabe utzi zituen batzuk; ber-

tze batzuk, berriz, jazarpen hori

bultzatu eta baliatu zutenak, abe-

rastu egin ziren. Laianak garbi

erran du gaur egungo zenbait 

dirutzak frankismoaren garai ho-

rretan badutela jatorria. Historia-

lariak, halere, jazarpen horri bi-

dea eman zion sistema politikoa

jarri nahi izan du erdigunean,

erregimena izan zelako, finean,

espoliazioari etekinik handiena

atera ziona.

Horretarako, ondasunak bere

esku hartu baino gehiago egin

zuela nabarmendu du Laianak,

hain zuzen ere. «Langileen solda-

tek, adibidez, behera egin zuten;

frankismoaren lehendabiziko bi

hamarkadetan, batez ere, gainba-

lioa oso altua izan zen. Ez dugu

ahaztu behar, gainera, zenbait

enpresak preso hartutakoen es-

kulana erabili zutela».

Administrazioan gertatutako

garbiketa ere aipatu du. Izan ere,

altxamendua gertatu eta gero,

frankistek administrazioan zituz-

ten postuetatik bota zituzten

errepublikaren aldekoak, eta

haien tokian jarri zituzten kolpea

babestu zutenak. «Hori sumatu

da duela gutxira arte. Altxamen-

duaren aldekoentzat izan da ad-

ministrazioa», salatu du Laianak,

argi eta garbi.

Aitortzarako aukera
Frankismoaren jazarpenak mila-

ka herritarri eragin zien. Zenbait

arlotan, biktimak eta haien ondo-

rengoak hasi dira zor zaien aitor-

tza jasotzen, baina jazarpen eko-

nomikoaren alorrean, oraindik

ere, ez da deus egin. «Ezezaguna

da gertatu zena, hein handi bate-

an», onartu du Laianak.

Aitortza hori «zor» zaiela garbi

du. «Lapurtutakoa itzultzea ez da

erraza, baina modua bilatu behar

da lapurreta horiek gertatu zirela

nabarmentzeko, eta biktimei or-

dain bat emateko». Oroitu du Es-

painiako Kongresuan ari direla

tramitatzen Memoria Demokra-

tikoaren lege proiektua. Testu ho-

rrek, hain zuzen, biktimen artean

aipatzen ditu jazarpen ekonomi-

koa sufritu zutenak.

Josefina Lamberto, Larraga sorterrian, 2018ko apirilean haren familiari egindako omenaldian. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Erreketeak Iruñeko Gazteluko plazan, 1936ko altxamedu militarra gertatu eta gero. IRUÑEKO UDAL ARTXIBOA

1.086
ZENBATEK PAIRATU ZUTEN

JAZARPEN EKONOMIKOA 

Nafarroako Gobernuak frankismo-

aren jazarpen ekonomikoa pairatu

zutenen errolda egin du, eta 1.086

pertsona zenbatu ditu, oraingoz.

Pertsona horiei enbargoak, zeha-

penak eta bertzelako zigor ekono-

mikoak ezarri zizkieten.

INFORMAZIOA 

Nafarroako Gobernuaren asmoa

da jazarpen ekonomikoa sufritu

zutenen errolda osatuz joatea.

Errolda ikusteko.Helbide hone-

tan ikus daiteke: https://pazycon-

vivencia.navarra.es/eu/memoria

/errepresio-ekonomikoaren-errol-

da.

Izena emateko. Zigor ekonomi-

koen agiriak dituztenek

inm@navarra.es helbidera 

bidal ditzakete.



Edurne Elizondo Iruñea

E
rdigunean». Halaxe

egon behar du eus-

karak hezkuntzan, D

ereduaren bidez,

ikasle euskaldun ele-

aniztunak hezteko. Hori nabar-

mendu dute Lizarra ikastolako

hizkuntza proiektuko arduradun

Maider Etxanizek, eta Nafarroako

Gobernuko Hezkuntza Departa-

mentuko Euskara Ataleko kide

Marisa Zubirik eta Maite Goros-

pek. Euskaltzaindiak Iruñeko

Kondestablearen jauregian egin-

dako XXVI. Jagon jardunaldian

parte hartu dute, ikastetxeetan

eleaniztasuna nola kudeatzen ari

diren azaltzeko.

Jardunaldiak jorratu nahi izan

du euskara zer egoeratan dagoen

Nafarroako hezkuntzan, bai eta

zer-nolako erronkari aurre egin

behar dion ere. Eleaniztasunare-

na da erronka horietako bat. Liza-

rrako ikastolak bere esperientzia

zabaldu du, eta Nafarroako Go-

bernuko Hezkuntza Departa-

mentuko kideek sare publikoan

egiten ari diren urratsen berri

eman dute.

Anitz dira Etxanizek, Zubirik

eta Gorospek nabarmendutako

elementu komunak; nagusia,

euskara jarri dutela erdigunean,

xede baitute «euskaran ardaztu-

tako hiztun eleaniztunak» hez-

tea. Horretarako, Lizarrako ikas-

tolako Maider Etxanizek garbi

erran du «funtsezkoa» dela kon-

tuan hartzea xede nagusia dela

euskararen normalizazioa lor-

tzea, oraindik ere.

Diagnostikoa
Lizarra ikastolak 2002an egin

zuen bat Euskal Herriko ikastolek

bultzatutako hizkuntza proiek-

tuarekin, baina ordurako zenbait

urrats eginak zituztela oroitu du

Etxanizek: «1990ean, ikastolak

hogei urteko bidea egina zuene-

an, ingelesa sartu genuen lauga-

rren mailatik aurrera; 2002an,

berriz, frantsesa derrigorrezko

laugarren hizkuntza bilakatu ge-

nuen DBHn».

2002an, gainera, hizkuntza

proiektua garatzeko bidean,

hausnarketa prozesu bat egin zu-

ten, eta diagnostiko bat osatu zu-

ten, paperak jasoko zuen hizkun-

tza proiekturako ahulguneak eta

indarguneak zehazteko asmoz.

Ardatz nagusietako batzuk izan

dira nabarmentzea hizkuntza

proiektuak eskola osoari eragiten

diola, eta, ondorioz, eskola osoa-

ren inplikazioa behar duela; arlo

guztietako irakasle guztiak direla

hizkuntza irakasle; eta hizkuntza

guztiek osatzen dutela hizkuntza

proiektua, euskarak duen nagu-

sitasuna eta «funtsezko» rola

ahaztu gabe.

Etxanizek azaldu du hizkuntza

proiektua garatzeko bidean

«zailtasunak» aurkitu dituztela,

eta nagusietako bat dela arlo guz-

tietako irakasleek «sinestea»

hizkuntza irakasleak direla.

Erantsi du, halere, «hizkuntzari

buruzko ikuspuntu bateratua»

lortu dutela. «Ez da erraza, baina

ari gara».

Ikastetxeak lagundu
D ereduko ikastetxe publikoen

arloan ere ari dira urratsak egiten.

Nafarroako Gobernuko Hezkun-

tza Departamentuko Euskara

Ataleko adituak ari dira ikaste-

txeekin hizkuntza proiektua

prestatzen. Oinarria «euskara in-

dartzea» dela garbi du Zubirik;

«eta, batez ere, euskararen erabi-

lera sendotu behar dugu. Eta, hori

bermatuta, beste hizkuntzak

menperatzeko tresnak garatu».

Berretsi du euskarari eman be-

har zaiola lehentasuna ikastetxe-

an eta komunitatean. «Hizkun-

tza gutxituari», alegia. «Hori be-

har da eleaniztasun positibo eta

aberasgarri bat lortzeko», erantsi

du Zubirik.

Hizkuntzen arteko koordina-

zioa «funtsezkotzat» jo dute

Hezkuntza Departamentuko adi-

tuek ere, eta esan dute bide horre-

tan pausoak eman nahi dituela

ikastetxez ikastetxe zentro bakoi-

tzeko hizkuntza proiektuak.

2018-2019ko ikasturtean hasi zi-

ren lanean, prozesu osoa arau-

tzen duen 2019ko dekretuari ja-

rraituz. Gobernuak, bertzeak

bertze, formakuntza eskaintzen

die ikastetxeetako arduradunei.

Zailtasunak zailtasun, erron-

kek «aukerak» ere ekartzen di-

tuztela azaldu du Maite Goros-

pek, eta bat nabarmendu du guz-

tien artean: «Ikasle migratzaileak

D eredura erakartzea». Gorospek

oroitu du Soziolinguistika Kluste-

rrak Migrazioa eta harrera lin-

guistikoaizeneko jardunaldia an-

tolatu zuela duela hiru aste. Jar-

dunaldi horretan, Huheziko

irakasle Amelia Barquinek zen-

bait galdera bota zituen, eta bere

egin ditu Gorospek ere: «Nola

egin familia horiena ez den hiz-

kuntza batean eta hegemonikoa

ez den hizkuntza batean haurrak

eskolatzeko? Zer harrera linguis-

tiko egiten zaie familia horiei? Zer

mezu bidaltzen diegu? Guk ere

kezka hori dugu: nola erakarri

euskarara kanpotik datozen fa-

miliak eta haurrak».

Euskaltzaindiak XXVI. Jagon jardunaldia egin du Iruñean, euskarak hezkuntzan duen
egoera ardatz hartuta. Eleaniztasuna kudeatzeko bideak landu dituzte, besteak beste.

Ikasle euskaldun eleaniztunak

Lizarra ikastolako haur talde bat, joan den urriaren 16 eta 17an herri horretan egindako Nafarroa Oinez bestaren hasiera ekitaldian. RAUL BOGAJO / FOKU

Etxaniz, Zubiri eta Gorospe, joan den ostiraleko saioan, Iruñean. IÑIGO URIZ / FOKU

1990ean, ikastolak
hogei urteko bidea
egina zuenean, ingelesa
sartu genuen laugarren
mailatik aurrera» 
Maider Etxaniz
Lizarra ikastolako hizkuntza proiektuko
arduraduna

‘‘
Euskara indartu behar
dugu; hori bermatuta,
beste hizkuntzak
menperatzeko tresnak
garatu»
Marisa Zubiri
Nafarroako Gobernuko Hezkuntzako
Euskara Ataleko kidea

‘‘
Zer mezu bidaltzen
diegu? Guk ere kezka
hori dugu: nola erakarri
euskarara kanpotik
datozen familiak» 
Maite Gorospe
Nafarroako Gobernuko Hezkuntzako
Euskara Ataleko kidea

‘‘

4 NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko azaroaren 26aEuskara



1Gb

ezioan

ZUNTZA

pr
en 300 Megar
e 3 hilabet

Edurne Elizondo Iruñea

Iruñeko Civican eta Yamaguchi
liburutegiek, eta Donibaneko San
Juan Xar elkarteak kanpaina bat
hasi dute zaharrei gailu elektroni-
koak erabiltzen laguntzeko.
Arrakala digitala gainditu lelo-
pean, eta Adinekoen Aldeko Itu-
naren barruan, asmoa da 65 urte
baino gehiagokoak eta gazteak
harremanetan jartzea, gazteek
zaharren kezkak argitu ditzaten,
sakelako telefonoaren edo orde-
nagailuaren erabilerari buruz.

«Gero eta gehiago dira online
egin beharreko tramiteak; zaha-
rrentzat, anitzetan, zaila izaten
da. Dituzten kezka nagusiak argi-
tu, eta gailuak erabiltzen lagundu
nahi diegu», azaldu du Yamagu-
chiko liburuzain Ana Labianok.
Programan parte hartu nahi du-
tenek liburutegi horretan, Civica-
nen eta San Juan Xar elkartean
eman dezakete izena. 

Abenduan, parte hartzaileak
harremanetan jarriko dituzte la-
gunduko dieten boluntarioekin.
«Bikoteak osatuko ditugu, arreta
ahalik eta zehatzena izan dadin»,
erran du Labianok. Eta, urtarrile-
tik aurrera, martxan jarriko dira.

Ikasleak boluntario
Zaharrak lagunduko dituzten 
boluntarioak San Cernin ikaste-
txeko eta Navarro Villoslada insti-
tutuko gazteak dira. «Ez da gisa-
ko lan bat egiten duten lehenda-
biziko aldia; Navarro Villosladan,
adibidez, ikastaro bat egin zuten
zaharrei gailuak erabiltzen ira-
kasteko. Esperientzia hagitz ona
izan zen, eta oraingo kanpainare-
kin ere berehala bat egin dute»,
kontatu du Ana Labiano liburu-
zainak.

Kanpaina horren bertze helbu-
rua da gazteen eta zaharren arte-
ko harremana sustatzea, eta,
arrakala digitalarekin batera, be-
launaldien artekoa ere gaindi-
tzea. «Adinekoen Aldeko Itunak
ere badu helburu hori». Civican
eta Yamaguchi liburutegietan
izanen dute zaharrek eta gazteek
bat egiteko aukera. «Astean
behin eta ordubetez elkartzea da
asmoa. Bikote bakoitzak zehaztu-
ko du eguna eta ordua», erantsi
du Labianok. Parte hartu nahi du-
tenek azaroa bukatu arte dute
izena emateko aukera.

Adinekoen Aldeko Itunak hutsean
utzi nahi du arrakala digitala
Iruñeko Donibane auzoko hamaika eragilek bat egin dute egitasmoan
b Zaharrei gailu elektronikoak erabiltzen irakastea da haien asmoa Adineko bat tableta bat erabiltzen, artxiboko irudi batean. HITZA
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Oroimenaren
lapikoa

O
roimenaren lapi-

koa, tantaz tanta,

muxu pilaz zein

mila minez betetzen

da bihotzean.Dani Martirena eta
Ana Ibañez, 2020.
Karmen kalean bizi zen nire ai-

tonetako bat. Hark esana dakit
Mola familia ere Alde Zaharreko
kale horietan bizi zela, hitzen bat
gurutzatu zuela herriaren aurka
altxatu zen jeneralaren semeare-
kin. Hark errana dakit zenbate-
rainokoa zen gerraosteko gosea,
nola banandu zituen kolpeak fa-
miliak, zer diren anaien arteko
benetako liskarrak.
Gogoan dut aitona, haren be-

saulki etzangarrian, niri begira,
baina begirada iraganean galdu-

ta. Tarteka pozik, negarrez beste-
tan. Askatasuna institutuko Ba-
txilergoko lehen mailako Mikel
Ozkoidi historia irakasleak bidali
ninduen aitonarenera. Ikasteko
tresnarik baliagarrienetako bat
ikusarazi zidan: dakitenek esate-
ko dutena entzutea, ezagutu nahi
dugunari buruz galdetzea. Gura-
soek horretarako propio erosita-
ko lehen grabagailuarekin joan
nintzen aitonaren etxera, urduri,
oroitzapenak lapurtzera joan
izan banintz bezala.
«Sekretuak ezin direla lau hai-

zetara hedatu», idatzi dute Dani
Martirenak eta Ana Ibañezek
Amonarenean kea (Liburu Ile-
tsuak, 2020) album ilustratu ede-
rrean. Baina «sekretuak ezin di-

rela betiko ezkutatu», kontatu
daitezkeela, baldintza batekin:
«Sekretuaren jabeak baimena
ematen badu». Aitonak baimena
eman zidan; itzuli nintzen hare-
nera sekretu bila. Sekretu denak,
baina, ez dira era berean begizta-
tzen ahal. Aitonak min sakonik
sentitu gabe hitz egiten ikasi
zuen. Badira hutsune zenbait
norbere buruari ere baimenik
ematen ez diotenak horretarako. 
Amak esana dakit ez duela ongi

gogoan nolakoa izan zen haren
anaia Mikel Zabalzaren hileta,
auto eta traktore ilara luzea pasa-
tu omen zela etxe ataritik; baina
anai-arrebek esana dakiela.
Amak esana dakit horrek sortzen
diola minik sakonena. Dolua,
denbora, mamuak. Hutsuneak.
Bihotzeko minak oroitzapenak
ezabatu zizkion, gaur 36 urte.
Oroitzapenen lapikoa diraki

egunotan, Orbaizetako Olan.
Igandean da oroimen ekitaldia,
eta ezagutzen ez dudan osaba

izanen da gure pentsamenduen
artean. Galdera gutxi izanen dira
segur aski, baina, elkarren arte-
koak, bihotza norbere eta beste-
en minez betetzen zaigunean,
zaila baita sekretuez aritzea. Gal-
derak egitea. Hitz eginaraztea.
Are gehiago erantzunak falta di-
renean, mina erabat ulertzeko. 
Gogoan dut ama galderak

erantzuteko gogoz; eta, bien arte-
an, ni urdurien, haren minean
arakatzera nindoalako. Oraindik
ez nuen erabat barneratuta antza
irakaslearen lezioa, eta Miguel
Angel Llamas Pitueta Amaia Me-
rino Non dago Mikel?dokumen-
talaren egileek bultzatu ninduten
horretara. Arte adierazpideak
memoria egiteko (ere) baliaga-
rriak direla irakatsi didate, eta
pozarren naiz zutabean aipaturi-
ko bi lanak Memoriadun

Eskolakhezkuntza-programa-
ren parte (izan) direlako. Egungo
ikasleek lehenago, sakonago eta
bareago eginen dute memoria.

Gogoan dut ama
galderak

erantzuteko gogoz;
eta, bien artean, ni
urdurien, haren

minean arakatzera
nindoalako

Irudiab Uharte

Indarkeria matxistaren kontra
Indarkeria matxistaren kontrako aldarriak herrialdeko karrikak hartu zituen atzo, herriz herri, indarkeria matxis-

taren aurkako egunean. Iruñean egin zuten manifestazio nagusia, Indarkeria Sexistaren Aurkako Plataformak

deituta. Indarkeria fisikoaz gain, «eguneroko desberdintasunak» ere salatu nahi izan ditu mugimendu feminis-

tak aurtengo protesten bidez. Mobilizazioen bidez, gainera, indarkeria matxista sufritu duten emakume guztiak

oroitu eta omendu dituzte. Uharten, joan den igandean egin zuten horretarako ekitaldia —irudian—, Andre

Mari emakume taldeak antolatuta. Zapatak jarri zituzten kaleetan, hildakoak gogoratzeko. IÑIGO URIZ / FOKU

Hilik aurkitu dute Lantzen zenbait egunez
desagertutako 84 urteko emakumea 

LANTZbHiru egunez bila aritu eta gero, hilik aurkitu dute Lantzen de-
sagertutako 84 urteko emakumea. Azaroaren 18an eman zuen andre-
aren familiak abisua, etxean falta zelako. Emakumea ez zegoen gaixo,
eta bazuen paseoa ematera ateratzeko ohitura, alabarekin. Azaroaren
18an, baina, alaba herritik at zen, eta emakumea bakarrik atera zen.
Igandera bitarte, suhiltzaileak, foruzainak, basozainak eta boluntario-
ak aritu ziren herrian eta inguruko basoetan desagertutako emaku-
mearen bila, herriko erdigunetik bi kilometro ingurura eta Aritzura
bidean zegoen baso eremu batean hilik aurkitu zuten arte.

325 haur eta gazte daude herrialdean
Nafarroako Gobernuaren ardurapean

IRUÑEAbNafarroako Gobernuaren babespean daude herrialdeko 325
haur eta gazte, gaur egun, eta haientzat harrera familiak lortzeko, hain
zuzen, kanpaina bat abiatu berri du Eskubide Sozialen Departamen-
tuak. Zehazki, gobernuak helburu hartu du 2022. urtean egun bere
babespeko egoitzatan diren 80 adingaberentzat harrera familiak lor-
tzea. Carmen Maeztu kontseilariak nabarmendu du Nafarroako Go-
bernuak lehenesten duela adingabeak beren senideekin gelditzea, eta,
ezin denean, haientzat harrera etxeak bilatzea dela lehendabiziko au-
kera. Harrera familiarik ez dagoenean, berriz, gobernuak zaindutako
etxebizitzetan edo egoitzetan gelditzen dira.

«Nafarroako Gobernuak,
erakunde gisa, badu
immatrikulazioen berri
emateko ardura, Elizak 
ez baitu inoiz egin»

Eduardo Santos
Nafarroako Gobernuko Justizia  kontseilaria

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

ATARRABIANavarra Ensemble.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

ATARRABIABribriblibli. Los

Platero eta Triscando en la Hierba.

bBihar, 20:00etan,

Totem aretoan.

ATARRABIAAjariguan.

bOstegunean, 20:30ean, 

Totem aretoan.

BURLATADiabulus in Musica.

bGaur, 21:00etan hasita,

kultur etxean.

IRUÑEAKoiuntura.

bGaur, 19:00etan, 

Txantreako liburutegian.

IRUÑEAKerobia.

bGaur, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean. 

IRUÑEAAlbert Pla.

bGaur, 20:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEACiclonautas. 

bGaur, 20:30ean, 

Zentral aretoan.

IRUÑEASecretvm. 

bBihar, 19:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEAEl Consorcio. 

b Igandean, 17:30ean, Baluarten.

IRUÑEATafallesa musika banda. 

bBihar, 19:00etan, kulturgunean.

BERTSOLARITZA

IRUÑEANafarroako Bertsolari

Txapelketako finala: Julio Soto,

Eneko Fernandez, Eneko Lazkoz,

Joanes Illarregi, Xabat Illarregi,

Saioa Alkaiza, Josu Sanjurjo eta

Xabier Silveira.

b Igandean, 

17:00etan hasita, 

Anaitasuna kiroldegian.

ANTZERKIA

ATARRABIAAntonia. Ekoma
Teatro.

b Igandean, 19:30ean, 

kultur etxean.

BAZTANBi ero diskotekan.
Tdiferencia.

bGaur, 19:00etan, 

Iruritako gizarte zentroan.

BERRIOZARAtzerrian lurra
garratz. Artedrama.

b Igandean, 19:00etan, 

kultur etxean.

ETXARRI ARANATZPorno vs
Afrodita. Benetan Be.

bGaur, 19:00etan, 

kultur etxean.

TAFALLAEl matrimonio
Palavrakis. Puntido Teatro.

bGaur, 20:30ean, 

kulturgunean.

ZANGOZANo os lo vais a creer.
Maribel Salas. 

bBihar, 20:00etan, 

Karmengo auditoriumean.

ZINEMA

ATARRABIAAxel. Heroi txikia.
bBihar, 17:00etan, kultur etxean.

IRUÑEACoachez etaTales of the
Accidental City.

bGaur, 19:30ean, filmotekan.

IRUÑEAMur Murs.
bVihar, 19:00etan,

Kondestablearen jauregian. 

IRUÑEAA letter to Three Wives.
bAsteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

DANTZA

IRUÑEABlowing. Mucab Dans.

bBihar eta etzi, 18:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

ERAKUSKETAK

BERAAutopsiak. Asier Gogortza.
bAbenduaren 19ra bitarte

(asteburuetan), 

Labiaga ikastolan.

IRUÑEADesataduras.Nerea Le-
kuona.

bUrtarrilaren 9ra bitarte,

Ziudadelako Mistoen aretoan.

IRUÑEAPseudología fantástica.
Cristina de Middel.

bMartxoaren 6ra bitarte, 

NUko Museoan.

IRUÑEABasati.Gentz del Valle.
bMartxoaren 13ra bitarte,

Nafarroako Museoan.

BERTZELAKOAK

IRUÑEAEdizioaren Azoka.

b Igandera arte, Gazteluko plazan.

Proposamena b Iruñea

Bertsolari txapelketako
finala jokatuko da igandean
Nafarroako Bertsolari Txapelketak azken saioa du igandekoa:

17:00etan, Iruñeko Anaitasuna kiroldegian. Julio Soto, Saioa Alkaiza 

—irudian, azaroaren 6ko finalaurrekoan, Berriozarren—, Josu Sanjurjo,

Joanes Illarregi, Eneko Lazkoz, Eneko Fernandez, Xabat Illarregi eta

Xabier Silveira ariko dira lehian finalean. IÑIGO URIZ / FOKU

Euskal Herriko kultur
ekitaldien agenda:
Berria.eus/

zerbitzuak/agenda
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Aurreiritziz eta estigmaz kutsatu-
tako birus bat da GIBa; baita, on-
dorioz, hiesa ere. Aski arantza-
tsua da hari kontra egiteko bidea,
baina, halere, piztua segitzen du
borrokak. Hain justu, eman be-
harreko pausoei bultzadak eman
nahian egiten du lan Nafarroako
Hiesaren Kontrako Herritarren
Batzordeak. Lucia Burgi Rey
(Iruñea, 1991) da koordinatzailea.
Hiesaren Nazioarteko Egunaren
atarian, egoera aztertu du.
Izurritea joana ez delarik iritsi da

Hiesaren Kontrako Nazioarteko

Eguna. Pandemiak izan du era-

ginik hiesaren aurkako bidean?

Bai. COVID-19ak guztia hartu du,
zer esanik ez osasun sisteman.
Gure kasuan,  zorionez, ez du kal-
te zuzenik ekarri GIBak jota dau-
denek jasotzen duten artara. Hau
da, lehendik tratamenduan zire-
nek ez dute aparteko problema-
rik izan harekin segitzeko. Ahale-
gin handia egin dugu hori berma-
tzeko. Izan ere, batik bat egoera
irregularrean dauden herrita-
rrentzat, bereziki zaila izan zite-
keen izurrite betean beren senda-
gaiak hartzeko etxetik ateratzea.
Edonola ere, COVID-19ak GIB
probetan izan du eragin handie-
na, testak egiteari utzi zitzaiolako.
Orain ari gara ondorioak suma-
tzen, pandemiaondoko-edo de-
ritzon honetan. 
Zer ari zarete nabaritzen?

2019an eta 2020an, aurreko urte-
etan baino GIB kasu gutxiago
atzeman ziren Nafarroan. Argi
dago itxialdiren eraginez nabar-
men gutxitu zirela sexu harrema-
nak, baina, horregatik baino
gehiago, oso proba gutxi egin zire-
lako detektatu ziren GIB kasu gu-
txiago. Orain, berriz, kutsatu ko-
purua handitzen ari da. Ez ho-
rrenbeste GIB kasuei dagokienez,
baina gorakada oso nabarmena
da, oro har, sexu bidezko gaixota-

sunetan. Horrek argi bistarazten
du gauza bat: jendea arriskua 
duten sexu harremanak ari da
izaten; prebentzio neurririk gabe-
ak, alegia.
Lau hamarkada joan dira GIBa

identifikatu zenetik. COVID-

19aren kasuan ez bezala, ordea,

ez dago hiesarentzako txerto-

rik. Zer irizten diozue horri?

COVID-19aren pandemian ikusi
dugu erakundeek emandako
erantzuna lasterra izan dela, izan
dutela kontrolari eusteko gaita-
suna. Hori ikusita, galderak da-
tozkigu burura. Adibidez, zer 
interes politiko dago GIBarekin
halako ahaleginik egin nahi ez
izateko? 
Aurkitu duzue erantzunik?

Estigma eta bazterkeria dago ho-
rren atzean. Talde zaurgarriekin
lotzen ditugu GIBa eta hiesa, eta

ez sexu jokabide arriskutsuekin;
azken horiei buruz hitz egin be-
harko genuke, eta, hala, agian ire-
kiko genuke begirada, eta intere-
sa izanen da COVID-19aren au-
rrean erakutsitakoa bezalakoa. 
Egin da urratsik azkenaldian?

Ontzat jotzen ditugu sexu osasu-
nean emandako pauso batzuk,
eta, horrez gain, tratamenduetan
ere aurrera ari gara. Egia da ez 
dagoela txertorik, baina behin-
tzat baditugu prebentziorako pi-
lulak. Arriskua dakarten sexu ha-
rremanen aurretik hartzekoak
dira, babes gisan. 
Norentzat dira?

Protokolo batzuk daude. Gaur
egun, adibidez, gizonezkoekin se-

xu harremanak dituzten gizonak
diren eta irizpide jakin batzuk 
betetzen dituztenek har ditzake-
te; besteak beste, baldintzetako
bat da urtean bikotekide sexualen
kopuru jakin batetik gora eduki-
tzea, preserbatiborik gabe betiere.
Sexu langileei ere ematen zaie au-
kera. Dena dela, gaur egun, lane-
an ari gara tratamendu hau hartu
ahal izateko baldintzak hain her-
tsiak izan ez daitezen. 
Nori zabaltzeko aukera? 

Emakumeei. Batzuetan, indarke-
riak hartutako harremanetan bizi
gara, zeinetan ez dugun izaten
botererik sexu harremanei eragi-
ten dieten kontuetan negoziatze-
ko eta erabakitzeko. Emakumez-
koetan, GIB kasuen %98 harre-
man heterosexual egonkorretan
azaltzen dira. Bada zer pentsatua. 
Elkartearen bidez, laguntza

emozionala ematen die-

zue herritarrei. Zergatik

da beharrezkoa?

GIBa zama sozial eta
emozional handiko birus
bat da. Sozialki, oraindik
ez gara gai izan haren in-
guruko estigma eraiste-
ko, ezta diskriminazioa
gainditzeko ere. Osasu-
nean, ukaezinak dira az-

ken 40 urteotan emandako au-
rrerapausoak. Ez, ordea, pentsae-
ran. Gogorra da diagnostiko
positiboa jasotzea. Batez ere, gai-
tza bakardadean bizi beharra.
Askok bizi dute bakardadean?

Zalantzarik gabe, bazterketa han-
dia delako oraindik ere. Datuek
ere agerian uzten dute hori: gaur
egun, GIBa duten 1.098 pertsona
bizi dira Nafarroan, eta, hala eta
guztiz ere, inor gutxik ezagutzen
du gaitza duen norbait, teorian.
Izan ere, sinetsita nago guztiok
ezagutzen dugula norbait; hori
diote estatistikek. Kontua da jen-
deak bakardadean bizi duela gai-
xotasuna, isilpean, ez diela ingu-
rukoei kontatzen, erreakzioen

beldur. Pentsa: guk eskaintzen
ditugun zerbitzuen erabiltzaile
batzuen kasuan, geu gara gaixo-
rik direla dakigun bakarrak. Gu-
rekin bakarrik ausartu dira pau-
soa ematen. Hori oso larria da.
Zer aurreiritzi daude oraindik?

Hiesa gizonezko homosexualekin
lotu ohi dugu, edo sexu langilee-
kin, edo baita xiringa bidez dro-
gak kontsumitzen dituztenekin
ere. Pentsamolde horrek auzia
urruntasunez  bizitzera garama-
tza gehienetan, eta estereotipo eta
aurreiritzi mordoa indartzera. 
Diagnostikoa garaiz egitea,

gako da gaitzari aurre egiteko? 

Bai. Birusaren detekzioa goiztia-
rra izatea berebizikoa da, bi arra-
zoi nagusigatik: batetik, birusa
duenak sintomarik ez izateko,
hiesarekin gaixo izatea eragotz
baitaiteke; bestetik, birusa ahalik
lasterren atzematea ezinbestekoa
da, noski, beste pertsona batzuk
kutsatu ez daitezen.
Oro har, erdiesten da diagnosti-

koa berantiarra ez izatea?

2015etik 2019ra erregistratutako
kasuen artean, %21 diagnostiko
berantiarrak izan ziren. Hau da,
kasu horien guztien bostetik ba-

tean GIBak osasun ondorio na-
barmenak ekarri zizkion kutsa-
turiko pertsonari; sintomak zi-
tuzten, hies kasuak ziren, alegia.
Datua aski txarra da. Urrun da di-
tugun helburuetatik.
Zer helburu duzue zehazturik?

NBE Nazio Batuen Erakundeak
zehaztutakoak ditugu erreferen-
tzia gisan. Zehazki, erakundeak
estrategia bat du aurkeztua,
2025ari begira: 95-95-95. Bestela
esanda, lortu nahi da GIBa dute-
nen %95ek diagnostikoa eduki-
tzea, hau da, birusak jota daudela
jakin dezatela. Hala, nahi dugu
birusa dutela dakitenen %95 tra-
tamenduan egotea, eta, gainera,
tratamenduan direnen %95ek
lortzea birusaren zama detektae-
zina izatea, eta, beraz, birusa ku-
tsatu ezin izatea.  
Asteazkenean duzue eguna. Zer

duzue antolaturik?

Bi ildori segika arituko gara. Goi-
zez, ekitaldiak ditugu instituzioe-
kin. Aprobetxatuko dugu gure al-
darriak aurkezteko. Arratsaldez,
gure izaera herrikoiari eta akti-
bistari eutsi nahi diogu. Elkarre-
taratzea eginen dugu Iruñeko Ba-
luarte pareko plazan, 19:00etan. 

«Askok bakardadean
bizi dute hiesa, isilik,
erreakzioen beldur»

Lucia Burgi Rey b Hiesaren Kontrako Batzordeko arduraduna

Hiesaren Kontrako Nazioarteko Eguna da abenduaren lehena, eta aurten
dira 40 urte GIB birusa identifikatu zela. Hari aurre egiteko bidean, baina,
pauso irmoak falta dira oraindik, Burgi Rey ekintzailearen esanetan. 

IDOIA ZABALETA / FOKU

«2015etik 2019ra zenbatutako
GIB kasuen %21, diagnostiko
berantiarrekoak izan ziren;
datua aski txarra da»

«Emakumeetan, GIB kasuen
%98 harreman heterosexual
egonkorretan azaltzen dira.
Bada zer pentsatua»
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