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Heriotzaren
orduko
erabakiak
Olga Patiñori eutanasia egin zioten Nafarroako Unibertsitate Ospitalean urtarrilaren 7an b Familiak
salatu du San Joan Jainkoarena zentrotik mugitu behar izan zutela, han ez ziotelako egin nahi izan 2-3
b
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Olga Patiño urtarrilaren 7an zendu zen, Nafarroako Unibertsitate
Ospitalean. Eutanasia egin zioten. Familiak eskertu egin du
prozesu osoan jasotako babesa, baina salatu du erietxez mugitu
behar izan zutela haren borondatea bete ahal izateko, San Joan
Jainkoarena ospitalekoek ez baitzioten egin nahi izan.

Azken minutuek
duten garrantzia
Edurne Elizondo Iruñea

z zen batere dramatikoa izan; alderantziz: polita
izan zen. Eskutik
heldu nion; argazkiak jarri genizkion gelan, eta musika ere bai.
Telefono eta bideo deiak egin
genituen agurtzeko. Hogei minutuko gauza bat izan zen. Azkar
pasatu zitzaidan denbora, eta izeba nahi zuen bezala joan zen, lasai
eta bakean». Olga Patiñoren iloba Romy Sordomezenak dira
hitzak. Patiño urtarrilaren 7an
zendu zen, Nafarroako Unibertsitate Ospitalean, Iruñean. 71 urte
zituen. Eutanasia egin zioten.
Prozesuaren berri eman nahi izan
du Sordomezek: jasotako babesa
eskertzeko, batetik; eta gaizki
egindakoak zuzendu daitezen,
bertzetik. Familiak salatu du Patiño ospitalez mugitu behar izan
zutela, Iruñeko San Joan Jainkoarena erietxean ez ziotelako egin
nahi izan eutanasia. «Ezezko horren inguruko inolako azalpenik
ez dugu jaso, gainera, oraindik».
Azaroaren 26an egin zuen Patiñok eutanasiaren prozedura
abian jartzeko eskaera. Duela bi
urte, esklerodermia zuela jakin
zuen. Gaixotasun sistemiko bat
da hori, eta Patiñoren birikei eragin zien, nagusiki. «Bi tratamendurekin saiatu ziren medikuak,
baina ez zuen hobera egin. Erran
zioten ezinen zela osatu, argi eta
garbi», dio Sordomezek. Patiñok
eutanasiaren alde egin zuen, zalantzarik gabe. «Azken hilabeteak hagitz gogorrak izan dira, eritasunak sufrimendu fisiko handia eragin baitio. Ez zuen horrela
segitu nahi».
Nafarroako Unibertsitate Ospitalean abiatu zuen Olga Patiñok
eutanasia egiteko prozesua. Han-
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goa zuen erreferentziazko medikua, eta hangoa mediku aholkularia. Ospitale horretatik, halere,
San Joan Jainkoarena zentrora
mugitu zuten iazko abenduan,
zaintza aringarriak behar zituelako. Patiñok, gainera, San Joan
Jainkoarena erietxean hil nahi
zuen. «Gure osaba ere han hil
zen; izeba fededuna zen, eta han
egon nahi zuen, ospitale horretan
hil», azaldu du Sordomezek.

‘‘
Hitz egin dezagun
eutanasiari buruz,
heriotzari buruz,
orain dagoen estigma
bazter uzteko»
Romy Sordomez
Olga Patiñoren iloba

«Oherik ez zegoelako
etorri zen gure zentrora,
eta, ospitaleak hartu
nahi izan zuenean,
harat mugitu genuen»
Silvia Etxabarren
Iruñeko San Joan Jainkoarena
erietxeko komunikazio zerbitzuko kidea

Hiru astez egon zen Patiño San
Joan Jainkoarena ospitalean.
«Ailegatu zenetik, ospitaleko arduradunek zalantzan jarri zuten
izebak eutanasia egiteko hartutako erabakia», erran du Romy
Sordomezek. Berretsi du azalpen
ofizialik ez dutela jaso, baina susmo garbi bat dute: «Arrazoi erlijiosoengatik izan da».

Legea, ekainetik indarrean
Eutanasiari bidea eman dion legea 2021eko martxoaren 24an
onartu zuen Espainiako Kongresuak, eta urte bereko ekainaren
21etik dago indarrean. Arauak zehazten du eutanasia eskatu ahal
izanen dutela «gaixotasun larri

eta sendaezina» edo «pairamen
larri, kroniko eta ezintasun eragile bat» dutenek, horrek haien
autonomian eragiten badu, eta
«sufrimendu fisiko edo psikiko
iraunkor eta jasanezin bat» eragiten badie.
Legeak markatu du egin beharreko bidea, gainera: bi medikuk
aztertu beharko dute eskakizuna,
eta, kasuen jarraipena egiteko,
bermerako batzorde batzuk antolatu beharko dira estatuko autonomia erkidegoetan.
Patiñok bide hori egin zuen,
joan den urtarrilaren 7an eutanasia egin ahal izateko. Bide horretan artatu eta lagundu duten mediku, erizain, gizarte langile, boluntario, garbitzaile eta gainerako
profesionalen tratua eta babesa
nabarmendu eta eskertu du Sordomezek. Bermerako batzordeak
eta Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak gehiago
egin zezaketela uste du, ordea.
«Argi dut maila horretan dagoela
izebak azken txanpan izandako
traben erantzukizuna».
Sordomezek aipatu du izeba
San Joan Jainkoarena zentrora
mugitu zutenean inork ez ziela
ohartarazi han eutanasia ez egiteko arriskuari buruz. «Aipatu zuten mediku taldea zentrotik kanpokoa izateko aukera, hori bai».
Izan ere, medikuek badute kontzientzia eragozle izateko eskubidea. «Zentroek, ordea, ez; eta
kasu honetan, zentroak erabaki
du han ez ziotela eginen eutanasia
izebari», salatu du Sordomezek.
Gogoratu du itunpeko zentro bat
dela; Nafarroako Gobernuaren
dirua jasotzen duela, alegia.
San Joan Jainkoarena ospitalean inork ez ditu argitu Patiñoren
senideen zalantzak. Hura handik
atera eta gero erran dutenak ere
ez du baretu Sordomezen ezinegona. San Joan Jainkoarena ospi-
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1 Romy Sordomez. Olga Patiñoren iloba Romy Sordomez, etxean,
asteon, Burlatan, izebaren errautsen ontziarekin. IÑIGO URIZ / FOKU
2 Senar-emazteak. Olga Patiño,
eskuinean, Ulrich Ehrecke senarrarekin, 2009an. ROMY SORDOMEZ
3 Azken egunak. Olga Patiño eta
Romy Sordomez, Iruñean, San Joan
Jainkoarena ospitalean, hilaren
1ean, urte berria ospatzen.
ROMY SORDOMEZ.

taleko komunikazio zerbitzuko
Silvia Etxabarrenek azaldu du Patiño zentro horretara eraman zutela Nafarroako Unibertsitate Ospitalean «oherik ez» zegoelako.
«Nafarroako Unibertsitate Ospitaleak gaixoa berriz hartu nahi
izan zuenean, harat mugitu genuen», erantsi du Etxabarrenek.
Sordomezek erantzun du ez
dela «egia» hori. «Ez da horrela
gertatu. Guri azalpen hori ere ez
digute eman; ez zuten San Joan
Jainkoarena ospitalera eraman
bertze zentroan oherik ez zegoelako: handik atera zen eutanasia
egiteko aukera ukatu ziotelako.
Ez genuen guk erabaki».
Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak ere ez ditu

argitu Olga Patiñoren senideen
zalantzak. «Legeak zehaztutakoari jarraitu, eta bermatu dugu eutanasia osasun sistema publikoan
egitea», erran dute.

45 minutu anbulantzian
Urtarrilaren 7an egin zioten eutanasia Patiñori, 18:00etan, Iruñean. Egun horretan bertan eraman
zuten San Joan Jainkoarena zentrotik Nafarroako Unibertsitate
Ospitalera. Tokiz aldatzeko
modua salatu du Sordomezek.
Izan ere, anbulantziak ez zuen
zuzenean eraman ospitale batetik
bertzera. «14:00etan hartu
zuten, eta 40-45 minutu behar
izan genituen ospitalera ailegatzeko. Dialisia egitera joan behar
zuten bertze lau gaixo hartu
zituen anbulantziak bidean, hiriko zenbait txokotan».
Denbora horretan «minak jota» izan zen Patiño. «Anbulantzian ziren guztiek ikusi zuten izeba negarrez; oinazeak ez zion aukerarik eman ohatilan lasai egoteko. Iñigo nire bikotekidea eta biok
saiatu ginen lasaitzen, baina hagitz gaizki pasatu zuen hark».
Sordomezek garbi du sistemak
ahalegin bat egin behar duela horrelako egoera bat berriz gerta ez

dadin. «Zaindu behar dugu agurraren garaia, eta gizatasunez jokatu», eskatu du.
Eskatu du bertzerik: hitz egiteko heriotzaz. «Hitz egin dezagun
eutanasiari buruz, heriotzari buruz; hori baita orain dagoen estigma bazter uzteko modua». Izebak egindako bidea «eredutzat»
hartu du. «Inoiz ez zuen ezkutatu
zer egin nahi zuen; ospitalean ere,
denei kontatzen zien eutanasia
eskatu zuela», oroitu du.
Legeak eutanasia egiteko ematen duen eskubidea «zaintzeko»
eta «bermatzeko» eskatu dio
Sordomezek administrazioari.
«Horregatik erabaki dut ez isiltzea; izebari zer gertatu zaion
kontatu nahi izan dut, gaizki
egindakoak zuzendu ahal izateko».
Astebete pasatu da Patiño zendu zenetik. Izebaren falta hasieratik sumatu du haren ilobak, baina
lasaitzen du izebak erabakitako
bidea egin izana. «Haren ondoan
izan naiz prozesu osoan, hori zor
niolako: errespetua eta babesa».
Izebak egindako bidaiak gogoratu ditu; haren eskuzabaltasuna
eta bizitzaz gozatzeko grina.
«Eutanasiaren aldeko hautua
garbi zuen, baina, era berean,
bizitzak eskainitako minutu orori
atera dio zukua», kontatu du
Sordomezek. San Joan Jainkoarena erietxean Olga Patiñoren izaeraz entzun behar izan dituenak
aipatu ditu. «Erraten zioten ez
zela koherentea; COVID-19aren
aurkako hirugarren dosia jartzeko eskatu zuenean, adibidez,
zalantzan jarri zuten benetan
eutanasia nahi ote zuen. Kontua
da izebak ez zuela bakarrik hil

nahi; ez zuen bakartuta hil nahi.
Bizitza maite zuen, baina ez zuen
sufritzen segitu nahi».
Sordomezek nabarmendu du
eutanasia legez arautua dagoela,

eta, ondorioz, trabarik ez luketela
izan behar eskubide hori eskatzen dutenek. «Legeak ez du inor
behartzen. Berma dezatela herritarren askatasuna».
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Artxila eskalada taldeak 2020ko
abenduan ireki zuen rokodromoa, Beran.
60 bazkidek osatzen dute taldea, baina
itxaron zerrenda dute sartzeko. Eskalada
eskualdean zabaltzeko lanean ari dira.

Eskaladan
bidea egiteko
Ainhoa Larretxea Agirre Bera

skalatzeko, baina ez
horretarako bakarrik: eskalada ezagutarazteko helburua
ere badu Berako
Artxila eskalada taldeak. 2020ko
abenduan ireki zuten eskalada
pareta Beran, eta, hasierako helburuak beteta, eskalada zabaltzeko lanean dihardute urtebeteren
ondotik ere. Beran dago rokodromoa, baina erabiltzaile guztiak ez
dira herrikoak, Bortzirietako bertze herrietako, Malerrekako eta
Baztango jendea ere biltzen baitu
elkarteak.
Herriko gazte talde batena izan
zen ideia. Gaztetxean entrenatzen ziren ordura arte, eta gune
hori utzi eta bertze bat bilatzeko
erabakia hartu zuten. «Leku bat
bilatzen hasi ginenean pentsatu
genuen talde txiki bat izan beharrean inguruko herrietara ere
zabaltzea, eta badirudi arrakasta
izan duela», kontatu du Mikel
Aldazabal Artxila taldeko kideak.
Erran eta egin. Eskalada pareta
egiteko leku bat aurkitu, eta bilera bat egin zuten interesa zutenekin. «Hasieran, helburua zen
hogei lagun biltzea lokalaren alokairua ordaindu ahal izateko. Eta
hori segidan gainditu genuen,
uste baino lehenago», nabarmendu du Asier Calderon Artxilako partaideak.
Egun 60 kidek osatzen dute
Artxila, eta elkarteko kide izateko
itxaron zerrenda dago. «Hasieran, 50 ginen, edukieraren kontuagatik, erabaki genuelako
gehienez ere hamar pertsona
egon zitezkeela barrenean aldi
berean, baina ikusi genuen denbora pasatu ahala ez zela horrenbertze betetzen, eta erabaki
genuen kide kopurua 60 lagunera igotzea», adierazi du Oihana
Eltzaurdiak. Hein handi batean,
auzolanean eraiki zuten Artxila,
nahiz eta egitura orokorra ingu-
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ruko enpresa batek egin, eta egun
auzolanean kudeatzen dute
oraindik. Elkarteko kideak arduratu dira egitura guztia egiteaz,
eta haiek dute egitura eraldatu
eta bide berriak egiteko ardura
ere. Kideek hileroko kuota bat
ordaintzen dute eskalada pareta
erabiltzeko aukera izateko, eta,
gainera, hainbat batzorde dituzte gunearen mantentzea eta funtzionamendua kudeatzeko.

Artxila taldeko kideek Beran prestatu eta diseinatu dituzte eskalada paretako bide eta ibilbideak. GORKA RUBIO FOKU

Rokodromoaz harago
Rokodromoaz harago, eskalada
bultzatzea da Artxilaren bertze
helburuetako bat, eta horretan
dihardute. Bihar Mendi Eguna
eginen da Beran, eta, hortaz, haurrentzako eskalada ikastaro bat
emanen dute; Agerra auzoko pareta batean eskaladako gune bat
sortzeko lanetan ari dira. Gainera,
arrokan eskalatzeko guneak
prestatzeko asmoa ere badute.
Kideek nahi dute eskaladaren
indarra ez dadila izan egun bakarreko kontua, eta Eltzaurdiak dio
helburua elkargune izatea ere
badela: «Eskalada modan paratu
da azken urtean, eta ez genuke
nahi moda hutsa izatea; jarraipen
bat eman nahiko genioke. Aldi
berean, hasieran sartu ginenontzat ez da entrenatzeko gune bat
sortzea bakarrik. Ez dugu nahi
rokodromo edo lokal huts bihurtu dadin». Horregatik, garrantzi
berezia eman diote dinamizazioari, eta, erraterako, iaz irteera
batzuk egin zituzten kanpoan
eskalatzeko. Horretan ari dira
orain ere, ikusteko ea elkarteko
kideek elkarrekin irteerak egin
nahi dituzten, edo beren kontu
ibiltzea nahiago ote duten.
Etorkizuna badu Berako
proiektuak; horren erakusgarri,
eskalada paretan entrenatzen
diren gazteenek 14-15 urte dituzte. 14 urtetik gorakoak izan daitezke elkarteko kide, eta horiek
baino gazteagoak, berriz, gonbidapen bidez sartu daitezke. Hori

Asier Calderon, Oihana Eltzaurdia eta Mikel Aldazabal Artxilako kideak, Berako eskalada paretan, hilaren 3an. G.RUBIO / FOKU

‘‘

‘‘

‘‘

Beran, eskalatzeko
kultura egon da. Gu
orain hemen bagaude,
aitzinetik egindako
lanagatik gaude»

Eskalada modan paratu
da azken urtean, eta ez
genuke nahi moda hutsa
izatea; jarraipena eman
nahiko genioke»

Talde txiki bat izan
beharrean, inguruko
herrietara ere zabaldu
dugu, eta badirudi
arrakasta izan duela»

Asier Calderon
Artxila eskalada taldeko kidea

Oihana Eltzaurdia
Artxila eskalada taldeko kidea

Mikel Aldazabal
Artxila eskalada taldeko kidea

da Artxilaren bertze berezitasunetako bat. Elkarteko kide bakoitzak aukera du hilabetean behin
pertsona bat taldera gonbidatzeko; gazteenak, berriz, nahi bertzetan joan daitezke. Maiztasun
handiagoarekin joateko, ezinbertzekoa da taldeko kide izatea,
baina bazkide kopurua betea
dute, eta izena eman nahi dutenek, ondorioz, itxaron egin behar
dute.

Eskalada paretak urtebete
badu ere, aitzinetik egindako lan
baten jarraipena da Artxila, Calderonek azpimarratu duenez:
«Beran, eskalatzeko kultura
egon da. Orain gu hemen bagaude, lehenago bertze batzuk egon
direlako gaude, eta kristoren lana
egiten dutelako».
Izena ere aitzinekoei harturikoa da. Duela urte batzuk herriko
hiltegi zaharrean zegoen eskalada

paretak Artxila zuen izena, eta
hartatik hartu dute izena, eta baita hainbat material ere. Hiru kideek gogoan izan dituzte hasiera
horietan herriko hainbat eskalatzailek egindako lana eta izandako eragina.
Artxilako kideek urtebeteko
bidea egin dute, eta hemendik aitzinera ere hori dute helburua: eskaladan bideak irekitzen jarraitzea.

Antiespezismoa
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bati su ematea egotzi zioten; hiru
urtez izan zen espetxean, eta, atera zenean, 1976an, Animalien Askapenerako Frontea jarri zuen
martxan.
Euskal Herrian ere badago Animalien Askapenerako Frontea.

‘‘
Mugimendu gaztea da
gurea, baina uste baino
bide luzeagoa egina du
jada; talde askotarikoak
badira»
Maialen Sagues
Nor eragile antiespezistako eleduna

«Europatik hasi,
eta mugimendu
antiespezista Euskal
Herrian nola garatu den
azaldu nahi izan dut»
Linas Kortas
‘Lorratzean’ dokumentalaren zuzendaria

Lorratzean dokumentalaren kartela. Bihar aurkeztuko dute Iruñean. Urrian estreinatu zuten, Gasteizen. NOR

‘Lorratzean’, ikusi eta ikasteko
Nor kolektiboak dokumental bat egin du animalien askapenerako mugimenduaren
historiari buruz b Linas Kortak zuzendu du b Iruñeko Katakraken emango dute bihar
Edurne Elizondo

Egindako bidea aztertu, egiteko
dauden urratsak zehazteko. Nor
kolektiboak helburu horrekin
egin du Lorratzean dokumentala, Linas Korta zuzendariarekin
batera. Lan horretan jaso du animalien askapenaren aldeko mugimenduaren historia, eta nabarmendu du, batez ere, Euskal Herriko egoera. Iruñeko Katakrak
liburu dendan botako dute bihar,
18:00etan hasita.
2018an sortu zuten Nor kolektiboa, animalien askapenerako
ekintzaileak saretzeko, eta mugimendua sendotzeko asmoz. Euskal Herriko hiltegien inguruko
ikerketa batekin agertu ziren taldeko kideak jendaurrean, lehenengoz, urte hartan. Euskal Herriko zoologikoen eta akuarioen
inguruko bertze ikerketa bat egin
zuten 2020an, eta iaz, berriz, Lorratzean dokumentala estreinatu
zuten, urrian. Gasteizen, Bilbon
eta Donostian erakutsi eta gero,
Iruñean aurkeztuko dute.
«Hiru urteko lanaren emaitza
da», azaldu du Nor taldeko bozeramaile Maialen Saguesek, lan

horri buruz. Saguesekin batera,
Euskal Herriko mugimendu antiespezistako hamaika ekintzailek hartu dute hitza dokumentalean, beren esperientziak eta
hausnarketak partekatzeko.
«Mugimendu gaztea da gurea,
baina uste baino bide luzeagoa
egina du jada; Euskal Herrian eragile askotarikoak badira, eta beren iritziak jaso nahi izan ditugu», erantsi du Saguesek.

Europako testuinguruan
Linas Kortak Euskal Herritik kanpo kokatu du dokumentalaren
hasiera, eta XX. mendearen bigarren erdian Europan gertatutakoa jorratu du, batez ere, hemengo mugimendu antiespezista dagokion testuinguruan jartzeko.
Dokumentalak nabarmendu du,
adibidez, 1960ko hamarkadan
Ingalaterran Ehiza Sabotatzaileen
Elkartea sortu zutela, eta, ehiztari
burgesen aurkako lanaren bidez,
animalien askapenerako borroka
klase borrokarekin lotu zutela.
Ehiza sabotatzaile horien moldeak harago eramateko, hain zuzen, Band of Mercy sortu zuen
Ronnie Leek, 1971n. Laborategi

Askekintza taldekoen protesta, Donostian, 2017ko santomasetan. ASKEKINTZA

Manifestazio antiespezista, Bilbon, 2019ko azaroaren 1ean. NOR

Azken urteotan, hain zuzen, ehiza dorreen aurkako hamaika eraso egin ditu. «Europatik hasi, eta
mugimendu antiespezista Euskal
Herrian nola garatu den azaldu
nahi izan dugu», nabarmendu
du Kortak.
1980ko eta 1990eko hamarkadetan Bilbon zuen mugimendu
antiespezistak indarrik handiena,
eta hiri hori kolpatu zuen Galiziako epaile batek martxan jarritako
Igualdad Animal eta Equanimal
taldeen aurkako operazioak,
2011. urtean. Hamabi ekintzaile
atxilotu zituzten; haietako lau,
Bilbon. Azkenean, auzia artxibatu egin zuten.
Operazio hura gertatu baino
urtebete lehenago sortu zen Askekintza talde antiespezista, Donostian. 2010etik, garatuz joan da
talde horren izaera, baina markatu du, neurri handi batean, azken
urteotako mugimenduak egindako bidea. «Talde antiespezistak
sortu dira hamaika herritan, nor
bere inguruan eragiteko asmoz»,
aipatu du Saguesek.
Nor kolektiboaren lanak talde
horiek egungo mugimendu antiespezistari eman dioten izaera
azaldu nahi izan du, eta erdigunean jarri «zapalkuntza ororen aurkako borroka» gisa ulertzen
dutela antiespezismoa, eta gainerako gizarte mugimenduekin
harremana sakontzea dutela helburu.
Elkarrizketen bidez josi du
Kortak Lorratzean dokumentala,
Euskal Herriko mugimendu antiespezistaren berri emateko
modu «erraz eta atsegin» batean.
Bihar, 18:000etan hasitan, Iruñeko Katakrak aretoan. Otsailetik
aurrera, berriz, sarean izanen da.
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Lurra laba da

R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

azteluko plazako
2. zenbakitik pasatu
eta, kristalezko hiru
arkupeetako edozein
begiradarekin gurutzatuta, minutu batzuk beharko dituzu barnekoa zer den imajinatzeko. Ez
izan lotsarik, kanpoan Iruñea da
eta negua, barnean ez hainbeste.
Sartu bezain pronto eginen dizu
ongietorria Garazik edo Maialenek. Pareta zuriak eta zurezko altzariak, landarez eta liburuz josiak. Oholtza bat Estafetara ematen duten bi leihoen parean eta
koloretako aulki eta mahaiak
harlauza grisen estalki.
Kafetegia da Laba. Baina Laborategia ere bai. Beraz, nire gomendioa: hautatu ezazu tostada
on bat (edo bat baino gehiago),

G

kafea, infusioa, zukua, jogurta,
bizkotxoa… nahi duzuna. Eseri
zaitez libre topatzen duzun eserlekurik politenean (bizkor bazabiltza igual belusezko besaulki
gorria egonen da libre oraindik…)
eta jar zaitez pentsatzen zer nahi
duzun egin.
Goxo egoten da Laban, magma
hori bi urtez berotzen joan den
sumendiari esker, hein handi batean. Badakigu deus ez dela ezerezetik sortzen (bueno, ez dakit
seguru, baina hau benetan ezetz).
Hor parean dituzun altzari horiek, lokalaren hezurdura-edo, bi
arkitektok diseinatuak dira eta
hamarnaka lagunek auzolanez
eraikiak. Beste taldetxo bat ibili
da kartelak eta bideoak egiten,
gero besteren batek sareetan

Begiratu, irakurri,
galdetu, probatu,
eskaini, entzun,
ukitu, proposatu,
kantatu eta kontatu
nahi bezainbeste

Irudia b Iruñea

konpartitu ahal izateko. Beste batek gogorarazi du Iruñean gaudela eta guretik eta guretzako izan
behar dela espazioa (ulertuta
gure hori oso gure zabala dela,
noski). Eta salbatu du azken orduko ezustekoren bat. Mila akta
daude bilduak ez dakit zenbat
koaderno diferentetan. Beste batek hartu du ardura gauzak argi
esateko eta baita denon ahotsak
entzun daitezela bermatzekoa
ere. Izan dira paretetan pegatuak
eskemak eta kronogramak, jarraitu direnak eta beste bide bat
hartu dutenak. Egin dira power
point-ak, esketxak, kamisetak…
Eta obra handi bat. Paper artean
ibili dira beste zenbait, gelditu
gabe. Beste batek ekarri du gurasoenetik ontziteria vintage-a.
Urte (gutxi) batzuk gehiago dituztenen esperientziak eman du
nondik jo erabakitzeko pista. Batek baino gehiagok ez du zalantzarik izan ardurak bere gain hartzeko, beti prest. Eta eskerrak
ezinbesteko horietako pare bat

ere izan den tartean, taldearen
gurpil eta prestutasuna topera.
Ikusten ez diren gauzak egin dituzten beste hamaika ere badira.
Nork bere gora eta bere behera,
jende honen esku eta buruek jarri
dute martxan dena.
Zuk, eserita zauden horrek,
Aretak prestatu dituen playlistetako bat entzuten ari zarela kafeari azken tragoa ematean, oraindik ez baduzu zer egin erabaki,
egon lasai, egunero pasa zaitezke
asteazkenetik igandera eta beste
ratu batez pentsatzera eseri (erabakia ere izan daiteke egunero lehenengoa heldu, besaulki gorria
hartu eta bertan gosaltzea, ez
duzu zertan gauza kulturetarik
egin).
Begiratu, irakurri, galdetu,
probatu, eskaini, entzun, ukitu,
proposatu, kantatu eta kontatu
nahi bezainbeste. Horretarako
baita, hain zuzen ere, egongela
bat. Kontuz ibili, zeren eta orain
bai, Gazteluko Plazako lurraren
zatitxo bat Laba da.

Zahar etxeetako langileek protesta
egin dute «lan baldintza duinen» alde
IRUÑEAb «Lan baldintza duinak» eskatzeko borrokan segitzen dute

Nafarroako zahar etxeetako langileek; asteartean, elkarretaratzea egin
zuten Iruñean, Nafarroako Parlamentuaren aurrean, ELA, LAB, UGT
eta CCOO sindikatuen babesarekin; atzo, berriz, greba egin zuten. Sindikatuek salatu dute pandemiak agerian utzi duela zahar etxeetan
dagoen «egoera kaskarra». Langileek nabarmendu dute lan baldintzek zerbitzuaren kalitateari eragiten diotela, eta zaharrentzako egoitzak kudeatzeko eredu publiko baten alde egin dute. Sindikatuek ere
«zaintza sistema publiko» bat eskatu dute.

«Ez dut inolako zalantzarik:
Nafarroako Gobernuan izanen
gara hurrengo legegintzaldian;
gobernua izanen gara; ilusio
horrek mugiarazten gaitu»
Javier Esparza
UPNko presidentea eta Navarra Sumako bozeramailea

Aztertzen ari dira Kalbarioko errekak
zenbait etxebizitzatan eragindako kaltea
BERA b Berako 24 familiak etxetik kanpo pasatu behar izan zuten aste-

Ateak irekita, zentroa hartu du Labak
Laba aretoa zabalik da joan den asteaz geroztik, Iruñeko Gazteluko plazan. Hilabeteetako lanaren ondoren, kafetegia, denda eta kulturgunea ireki zituzten urtarrilaren 7an –irudian, aretoaren aurkezpena, inaugurazio ekitaldian–. Labako kideek apustu etxea kulturgune bihurtzeko prozesua azaldu zuten ekitaldi hartan, eta, ondoren,
Saioa Alkaiza eta Sarai Robles bertsotan aritu ziren. Kontzertu bat ere izan zen: Peru Galbetek eta Xanti Etxeberriak estreinatu zuten oholtza. Laba aretoa asteazkenetik igandera dago irekita. ENDIKA PORTILLO / FOKU

leheneko gaua, Kalbarioko errekako urak gora egin eta gero. Errekaren bidea itxita gelditu zen, eta, ondorioz, luizi bat izan zen. Zulo handi
bat agertu zen hustutako etxebizitzen ondoan. Azpitik pasatzen da
erreka. Suhiltzaileek astelehen arratsaldean jaso zuten deia, eta, foruzainekin batera, Berako Plaza Zaharreko bizilagunei laguntzen aritu
ziren. Adituak berehala hasi ziren eraikinaren egoera aztertzen, arriskurik ote dagoen zehaztu ahal izateko. Uholdeek gogor jo zuten Bera
joan den abenduan ere.

%

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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Proposamena b Iruñea

ALTSASU Trasteando.
b Bihar, 19:30ean,

Iortia kultur etxean.
BAZTAN Baztan Kantuz.
b Igandean, 12:00etan,

Lekarozko plazan.
ETXARRI ARANTZ Zama Doinuz

Arindu 2022: Bulego, Onki Xin, Zelanda, McOnak, Amak, Leihotikan,
Unidad Alavesa eta Modus Operandi.
b Igandean,
17:00etan eta 19:30ean,
kultur etxean.
IRUÑEA Garaikide 2022: Elena Se-

tien, Joseba Irazoki eta Xabier Erkizia.
b Gaur, 19:00etan,
Kondestablearen jauregian.
IRUÑEA Maite Iriarte.
b Gaur, 19:30ean,

Sanduzelaiko Civivox aretoan.
IRUÑEA Los Zigarros.
b Gaur, 22:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA Terela Gradin.
b Bihar, 19:30ean,

Sanduzelaiko Civivox aretoan.
IRUÑEA Hollywood Symphony

Orchestra.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Gaiarre antzokian.

Gentz del Valleren ‘Basati’, Nafarroako Museoan
Gentz del Valle artistaren Basati / Salvaje / Wild erakusketak hartu du, iazko maiatzetik, Nafarroako Museoa, Iruñean. Kaperan eta bigarren solairuan
ikus daitezke piezak —irudian, Muda izenekoa, museoko kaperan—, datorren martxoaren 13ra bitarte. Tamaina txikiko erakusketa bat da, eta proposatzen du sakratua denaren inguruko gogoeta bat, bizitzaren eta heriotzaren inguruko hausnarketa bat. Museoak Arte oro garaikidea da programaren barruan antolatu du Del Valleren erakusketa, azken hamarkadetan ekoitzitako artisten lanak publikoari gerturatzeko asmoz. IDOIA ZABALETA / FOKU

IRUÑEA Kontatzen eta abesten

BERTSOLARITZA
BAZTAN Alpistegia. Haurrentzako

bertso antzerkia. Eneko Arrate eta
Aissa Intxausti.
b Gaur, 18:00etan,
Elizondoko kultur etxean.

ZINEMA

duena maitasun eta pozez nazkatzen da. Musas y Fusas.
b Bihar,
18:00etan,
Jus la Rocha aretoan.

IRUÑEA Salvatore Giuliano.
b Asteartean, 20:00etan,
Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Maixabel.
b Ostegunean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.
LESAKA Zumiriki.
b Bihar, 19:00etan, kultur etxean.

ANTZERKIA
IRUÑEA Erresistentzia arazo fisi-

koa da. Maite Aizpurua.
b Asteazkenean, 19:00etan.
Nafarroako Antzerki Eskolan.

ERAKUSKETAK

nia.
b Bihar, 20:00etan,
Carmengo auditoriumean.
ZANGOZA Mari Pompas.
b Ostegunean,

17:30ean hasita,
Carmengo auditoriumean.

IRUÑEA Basati. Gentz del Valle.
b Martxoaren 13ra bitarte,

IRUÑEA Loti ederra. Russian Classical Ballet.
b Bihar, 20:00etan,
Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Autopsiak. Asier Gogortza
b Urtarrilaren 18tik otsailaren 2ra
bitarte, Kondestablearen
jauregian.

ZANGOZA Ganar. Txalo konpai-

IRUÑEA Test Pilota Pirxa eta

Maszyna Trurla.
b Gaur, 19:30ean,
Nafarroako Filmotekan.

DANTZA

OHARRA. Nafarroako Gober-

IRUÑEA Desataduras. Nerea Le-

nuak hartu dituen neurrien ondorioz, hainbat kultur ekitaldi
bertan behera geratzen ari
dira. Horregatik, ziurtatu, ekitaldi batera joan aurretik, egingo ote den.

kuona.
b Igandera bitarte,
Ziudadelako Mistoen Aretoan.
IRUÑEA Gestalt. Joseba Lekuona.
b Hilaren 28ra bitarte,

Ormolu galerian.

Nafarroako Museoan.

BERTZELAKOAK
BAZTAN Oraindik, orain eta orain-

goz. Jon Basaguren eta Iñigo Astiz.
b Igandean, 19:00etan, Elizondoko
Arizkunenea kultur etxean.

@

Euskal Herriko kultur
ekitaldien agenda:
Berria.eus/
zerbitzuak/agenda
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«Bada gure gorputz
gaixoa aldarrikatzeko
beharra, maitatzekoa»
Iosune de Goñi b Idazlea eta argazkilaria
Iosune de Goñik badu bide bat egina literaturaren eta argazkigintzaren
esparruetan. Kapazitismoaren kontrako mezua erantsi die bere azken
lanei. Iruñeko egile berrientzako lehiaketa irabazi berri du burlatarrak.
Edurne Elizondo Uharte

Idazlea eta argazkilaria da Iosune
de Goñi (Burlata, 1993); feminista
eta antikapazitista ere bai. Trenza
roja fanzinea ondu du gaixotasunari buruz, hain zuzen, Ines Martinez kazetari madrildarrarekin
batera. Iruñeko egile berrientzako lehiaketa irabazi berri du.
Zertaz ari zara gaixotasunari buruz ari zarenean?
2018an, infekzio bat izan nuen,
eta nire osasunak okerrera egin
zuen. Ohetik ezin atera gelditu
nintzen, ahotsik gabe, eta beste
hamaika sintoma gehiagorekin.
Bi urtez egon nintzen ohean. Hobera egiten hasi nintzen hirugarrenean; orain, ezin dut lanik
egin. Paseoren bat ematera ateratzen naiz, baina ezin dut hori baino askoz gehiago egin. Nire bizitza erabat aldatu da.
Orduan hasi zinen kapazitismoaren inguruan hausnartzen?
Gizartearen edo familiaren eta lagunen indarkeria kapazitista beti
ezagutu dut. 2018an gaixotu eta
gero, halere, dena askoz bortitzagoa izan zen.
Generoaren auziak ere badu kapazitismo horrekin lotura?
Bai, zalantzarik gabe. Emakumeak histerikotzat jotzen gaituzte,
eta dena gure antsietatearen ondorio dela esaten digute. Orain
diagnostikoak ditut, eta horrek
erraztu du dena. Baina hamaika
arazo izan ditut. Kapazitismoa
sufritu dut, eta sortu zitzaidan
erantzun bat emateko beharra.
Amari esaten nion, feminismoak
lagundu nauen bezala, behar
nuela beste mugimendu bat egoera horiek kudeatzen laguntzeko.
Eta aurkitu zenuen.
Kapazitismoaren aurkako mugimendua aurkitu nuen, eta hasi
nintzen sakontzen, eta literaturan eta artean gaia lantzen. Sare
sozialen bidez ere saiatzen naiz
aktibismoa egiten.

puntutik eginak direnean. Askotan, profesionalen edo senideen
kontakizunak ailegatzen zaizkigu, eta horrekin kontuz ibili behar dugu. Gaur egungo gaixotasun kroniko gehienak emakumeek bizi ditugu, batez ere.
Gizarteak gaixotzen edo desgaitzen gaitu?
Horri buruz asko pentsatu nuen
konfinamenduan. Denok etxean
gelditu behar izan genuenean, lehen ez ziren aukerak erabilgarri
zeuden denentzat; dena ikus zitekeen Interneten bidez zuzenean,
lana etxetik egiten ahal zen...
Konfinamenduaren aurretik, guk
ez genituen aukera horiek. Gizarteak erabakitzen du nork balio
duen eta nork ez.
Gorputza dago zure testuetan;
lotura badu horrek kapazitismoaren aurkako mezuarekin ere?
Kapazitismoa politikoki lantzen ez
dugun arren, Trenza roja
fanzinean nolabaiteko
«Oso polita da sarea sortzea.
borroka bat islatzen da.
Idazleak ez du zertan
bakartua egon; lan kolektiboak Gaixotasunak askotan
gure gorputzean giltzaere egin daitezke»
petuta gaudela sentiaraz«Sentitzen nuen argazkigintzak ten digu, gorputzeko eta
ematen zidala askatasun
etxeko mugak zeharkatu
handiagoa filtrorik eta
ezin ditugula. Fanzinean,
zentsurarik gabe lan egiteko»
batetik, gorputzetik ihes
egiteko desioa lantzen da;
tatu Batuetan, adibidez, desgaita- bestetik, gure gorputz gaixoa aldasunari buruzko unibertsitateko rrikatzeko beharra, maitatzekoa.
ikasketak dituzte, generoaren in- Ines Martinezekin egin duzu lan
gurukoak dauden bezala. Hemen hori. Gustukoa duzu saretzea?
hori ezin dugu imajinatu ere. Ha- Bai. Nik euskaraz eta gaztelaniaz
lere, koronabirusarekin eta gai- idazten dut, eta bi zirkulu literario
xotasunak azken urteotan izan horietan murgilduta nago. Gazteduen garrantziarekin, uste dut laniazkoan sakabanatuago gaugero eta gehiago hitz egiten dela de, eta Internetek batzen gaitu.
auzi honi buruz; literaturan ere Euskarazko egileekin harremana
gero eta gehiago idazten da gaixo- zuzenagoa da. 2011n Urruzuno litasunari edo desgaitasunari bu- teratur lehiaketa irabazi nuen, eta
ruz, edo osasun mentalari buruz.
saria zen bidaia bat. Hogei idazle
Emakumeak dira gaia erdigune- inguruk bat egin genuen, eta horan jartzen ari direnak?
tik sarea sortu dugu. Oso polita da
Gaixotasunari buruzko liburu hori. Idazleak ez du zertan bakargehienak emakumeek idatziak tua egon, eta lan kolektiboak ere
dira; batez ere, pazientearen ikus- egin daitezke.
Zure literaturaren erdigunean
ere jarri duzu auzi hori.
Barne munduei buruz idaztea
interesatzen zait, emozioei
buruz; kapazitismoari buruz ere
bai. Nire gaien artean garrantzitsuenetako bat izan daiteke, oso
beharrezkoa iruditzen zaidalako
hortaz idaztea. Azken urteotan,
ingelesez idazten duten emakume gaixo, desgaitu eta neurodibergente askoren lanak irakurri
ditut, eta lagundu didate hobeto
ulertzen gertatzen zaidana, eta
diskurtso politiko bat eraikitzen.
Halako prozesu batean bakarrik
sentitzen zara, eta besteen esperientziak irakurtzeak sentiarazten dizu komunitate baten
barruan zaudela.
Mugimendu ezezagun samarra
da hemen, oraindik ere?
Bai. Egoera bestelakoa da beste
toki batzuetan. Ameriketako Es-

IÑIGO URIZ / FOKU

Aspalditik duzu idazketa lagun?
Bai, beti izan dut idazteko beharra
eta grina. Txikitan, amarekin
ipuinak asmatzen nituen, lotara
joan aurretik; egunerokoak eta
poesia idazten hasi nintzen gero.
Nerabezaroan jada idaztea gauza
serio bat zen niretzat.
Literaturaz gain, argazkigintza
ere lantzen duzu.
Bai. Hasieran jolas moduko bat
zen, eta ez zuen literaturarekin
deus ikustekorik. Txikitan gurasoen eta izebaren makinak erabiltzen nituen argazkiak egiteko.
15 urterekin erosi nuen nire lehendabiziko kamera, eta 18rekin hasi
nintzen argazkigintza analogikoarekin. Hori lantzen dut gehien.
Hasieran zaletasun bat zen, baina
serioago heldu nion 2016tik aurrera, eta 2017an egin nuen lehen erakusketa. Sentitzen nuen argazkigintzak ematen zidala askatasun
handiagoa filtrorik eta zentsurarik gabe lan egiteko.
Uztartu duzu argazkigintza literaturarekin?
Hasieran, bi bide ezberdin ziren,
baina elkartuz joan dira, argazkigintzari serioago heldu diodan
neurrian. Elkarri ematen diote.

Literaturan eta argazkigintzan,
bietan dago natura. Nire argazkiek badute poesiaren kutsu onirikoa, eta badute literaturaren
eragina; idazten dudanean,
berriz, irudiak erabiltzen ditut.
Nire idazketa oso bisuala da, hain
zuzen.
Orain, literaturaren aldetik ailegatu zaizu saria: Iruñeko egile
berrientzako lehiaketakoa, Itzalak uraren azpian lanagatik.
Greziara egindako bidaia bati buruz da. baina handik bueltan idatziak dira poemak. Iragana, oraina eta geroa nahastea zen nire
helburuetako bat. Oroitzapenak
eman dit aukera erreala dena eta
ez dena nahasteko. Bidaia bikotekidearekin egin nuen, eta hari eskainiak dira poemak. Ur azpiko
hirien inguruan gogoeta egiten
aritu ginen bidaia osoan, eta metafora hori erabili nuen testuan.
Xabier Portugal-Pasaia Hiria
olerki lehiaketa ere irabazi duzu.
Kontent?
Bai. Gorputz baten aztarnak elurretan poema sortagatik jaso dut.
Urtarrilaren 28an eginen dute sari
banaketa. Liburu bat argitaratuko dute irabazleon lanekin.

