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Tropel
bilakatu
arte
Emakume txirrindularien egoera jorratu dute Irurtzunen egindako mahai inguru batean b Erkuden
Almagro, Ainhoa Lekunberri, Sheila Gutierrez, Maribel Aguirre eta Hector Roldan aritu dira 2-3
b
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Astekoa
Txirrindularitza
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Emakume txirrindularien egoerari buruzko mahai inguru
bat egin dute, Irurtzunen. Erkuden Almagro eta Ainhoa
Lekunberri txirrindulari ohiak, Hector Roldan zuzendaria,
eta Maribel Aguirre eta Sheila Gutierrez txirrindulariak aritu
dira. Aitzindarien lanak erraztu du egungo kirolarien bidea.

Gurpilek biraka
jarrai dezaten
Edurne Elizondo Irurtzun

rrelebo lasterketa
baten gisakoa izan
da emakumeek
txirrindularitzan
egin duten bidea.
Aitzindari batzuek hasitako lanari segida eman
diote haien lekukoa hartu dutenek, eta, ahalegin horri esker,
gurpilak biraka segitu du, gaur
egun arte. «Anitz bada egiteko,
baina anitz lortu dugu jada», laburbildu du Ainhoa Lekunberri
txirrindulari ohiak, kirol horri
buruz Irurtzunen egindako mahai inguruan.
Lortu dute, adibidez, emakumezkoen Euskal Herriko Itzulia
antolatzea, lehenengo aldiz. Gaur
hasiko da, eta Gasteiz eta Bastida
artekoa izanen du aurreneko etapa, Arabako lurretan. Itzuliak ez
du Nafarroa ukituko; hala eta
guztiz ere, zaleek izan dute asteon
lehen mailako txirrindularitzaz
gozatzeko aukera. Asteburuan,
batetik, Irurtzungo zikloturista
martxa egin zuten, bigarrenez;
asteartean eta asteazkenean, bertzetik, emakume profesionalek
hartu zuten errepidea, Emakumeen Nafarroako Klasikoetan
parte hartzeko. Nazioarteko tropeleko txirrindulari onenetako
zenbait izan dira egunotan Nafarroan.
Tropel horretako kide dira Movistar taldeko Sheila Gutierrez eta
Zaaf taldeko Maribel Aguirre. Logroñon (Espainia) jaioa da Gutierrez, baina lotura estua du Nafarroarekin. Iosune Murillo txirrindulari ohi nafarra izan du entrenatzaile, bertzeak bertze. Hector
Roldan Reynolds taldeko txirrindulari ohiak ere zuzendu du Gutierrez lasterketa anitzetan. Roldanen eskutik etorri da Aguirre
Nafarroara, hain zuzen, Argenti-
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nako San Juan sorterritik. Argentinako txapelketa irabazi berri du
Aguirrek, eta Europan aritzeko
ametsa betetzera etorri da orain
Nafarroara. Duela hiru aste ailegatu zen, eta onena emateko
«irrikan» da.

Garai bateko erreferente
Lekunberrirekin batera aritu dira
Roldan, Gutierrez eta Aguirre
Irurtzungo mahai inguruan. Erkuden Almagro txirrindulari
ohiak ere hartu du hitza. Entzuleen artean bertze txirrindulari ohi
batzuk eseri dira, 1990eko hamarkadan sasoi betean ziren Idoia
Lazkoz eta Alicia Amezgarai, bertzeak bertze. Lekunberrirekin eta
Almagrorekin aritu izan dira tropelean, Roldanen zuzendaritzapean.
Irurtzungo kultur etxean bat
egin duten txirrindulariak ere
erreleboka aritu dira beren esperientzien, iritzien eta kezken berri
ematen. Almagrok oroitu du Lazkozen eta Amezgarairen berri irakurtzen zuela herrialdeko prentsan, eta haiek zituela, neurri handi batean, erreferente. «Nik ez nekien irabazten ote zuten edo ez,
baina txirrindulariak ziren, bizikletaren gainean ibiltzen ziren,
eta nik hori nahi nuen».
Lortu zuen, eta Jeannie Longorekin eta nazioarteko tropeleko
bertze zenbait txirrindularirekin
aritu zen; Ainhoa Lekunberri ere
izan zuen errepidean kide. «Gure
garaiko arropak ere ez du zerikusi
handirik gaur egungo emakume
txirrindulariek janzten dutenarekin. Guk xingola jartzen genuen
buruan, eta errepidera!», gogoratu du Lekunberrik, irribarre zabal
batekin. Garbi du emakume txirrindulariak ez direla helmugara
ailegatu, baina uste du «nabarmenak» direla bidean aurrera
egindako urratsak. Bere eta txi-

rrindulari gazteen bizipenak parez jartzea nahikoa du gertatu den
aldaketaz ohartzeko.
Almagro eta Lekunberri Bizikume taldeko kide dira; jarduera
profesional batetik urrun, bizikletaz gozatzea dute helburu, eta,
horrekin batera, bizikletaz gozatzeko aukera eskaintzea emakume guztiei. «Nik ez nituen ama
edo amatxi bizikletaren gainean
inoiz ikusi. Aritu ez direnei ere
erakutsi nahi diegu», azaldu du
Almagrok. Zaletasuna bultzatu
nahi dute, eta lortzen ari direla
garbi dute, gero eta emakume
gehiago ikusten baitute errepidean, eta zikloturista martxetan
parte hartzen.
Bizikume taldea Emakumea
eta Kirol Profesionala elkartearen
barruan dago, eta, erakunde horretan, helburu dute kirol batean
edo bertzean izaten den emakumeen bazterketa salatzea. Oraindik ere bada aldea kirol bereko gizonek eta emakumeek jasotzen
dituzten sarietan, bai eta soldatetan eta baldintzetan ere. «Hori salatzen jarraitu behar dugu», berretsi du Almagrok. Lehia atzean
utzi zuen, baina ez bertze emakume kirolariekin duen konpromisoa.
Horregatik, elkarri babesa
emateko beharra nabarmendu
du, bertze deus baino lehen. Oroitu du emakume txirrindulariak
Aralarrera igo zirela, duela zenbait urte, eta helmugan ia inor ez
zegoela. «Horretarako ere egin
behar dugu lan, zaletasuna pizteko, eta jendea gure kirola ikustera
erakartzeko».

«Gure garaiko arropak
ere ez du zerikusi
Ainhoa Lekunberrik Almagrok handirik oraingoarekin;
egindako lana nabarmendu du. guk xingola jartzen
«Zure lanari esker gaude orain genuen, eta errepidera!»

«Nik ez nekien irabazten
zuten edo ez, baina
bizikletaren gainean
ibiltzen ziren,
eta nik hori nahi nuen»

gauden tokian», erran dio. Garbi
du zer hobetu badela, eta aldatu

Erkuden Almagro
Txirrindulari ohia, Bizikumeko kidea

Hedabideen lana

Ainhoa Lekunberri
Txirrindulari ohia
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behar diren gauzen artean aipatu
du hedabideen jarrera. «Oraindik
ere, emakumeak haurtzat hartzen dituzten izenburuak
jasan behar ditugu, bertzeak bertze».
Sheila Gutierrezek iazko maiatzean argitaratutako albiste bat
oroitu du, hedabideetan «hobetu
behar» denaren adibide. «Tiffany Cromwell txirrindularia aritu zen Nafarroako Klasikoan, baina berria ez zen hori, baizik eta
1 Formulan aritzen den Valttari
Viktor Bottasen bikotekidea zela,
eta Iruñera etorri zirela elkarrekin».
Gutierrezek onartu du gisa horretako izenburuek eta albisteek
«amorratu» egiten dutela. «Izugarri amorratu» zuen iazko Espainiako Itzulian gertatu zenak
ere. «Annemiek Van Vleutenek
sekulakoa egin zuen: hiru minutu
baino gehiago galdu eta gero, etapa eta itzulia irabazi zituen, izugarrizko balentria eginez; kirolari
bikaina da, baina egindakoak ez
zuen oihartzunik izan, egun berean Miguel Angel Lopezek itzulia
utzi zuelako, eta hori izan zelako
berri nagusia».

Txirrindulari «pribilegiatua»

«Niretzat hau pasio bat
da, eta txirrindulari
izateko aukera da
gehien estimatzen
dudana»

«Argentinan ez dago
emakumeentzako
lasterketarik; gizonekin
aritu behar dugu,
eta anitzek uzten dute»

«Reynoldsen aritzera
etorri nintzen, eta azken
38 urteak eman ditut
lanean emakume
txirrindulariekin»

Sheila Gutierrez
Movistar taldeko txirrindularia

Maribel Aguirre
Zaaf taldeko txirrindularia

Hector Roldan
Txirrindulari ohia eta entrenatzailea

Gutierrezek, halere, «pribilegiatutzat» dauka bere burua. «Nik
badakit zuena anitzez ere garai
gogorragoa izan zela, eta inork ez
ziola baliorik ematen egiten zenuten lanari. Ni talde handi batean nago, eta nahi dudana egiteko
aukera eman didate. Zorte handia
izan dudala uste dut. Egia da sarietan eta soldatetan aldea badela
oraindik, baina niretzat hau pasio
bat da, eta txirrindulari izateko
aukera da gehien estimatzen dudana», azaldu die mahai inguruko txirrindulari ohiei. «Ona da
kontent eta gustura sentitzea; gozatu daukazun horretaz», erantzun dio Almagrok Gutierrezi.
Aguirrek ere lortu du nahi duena egiteko behar zuen aukera, eta
«kontent» da Zaaf taldean hasi
berri duen bidearekin. Argentinan egoera hemen baino okerragoa dela uste du, eta, horregatik,
hain zuzen, gehiago ari da gozatzen entrenamendu eta lasterketa
bakoitzarekin. «Argentinan ez
dago emakumeentzako lasterketarik; antolatzen badituzte, 40 kilometro ingurukoak izaten dira.
Horrela ez dago profesional izateko modurik. Gizonekin aritu behar dugu, eta emakume anitzek
uzten dute horregatik».
Eibarren egin zuen debuta
igandean, eta Emakumeen Nafarroako Klasikoetan ere aritu da.
«Denbora behar du, halere, hemengo txirrindularitzara egoki-
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tzeko», zehaztu du Hector Roldanek.
Roldan duela 44 urte ailegatu
zen Uruguaitik Irurtzunera.
«Reynodls taldean aritu nintzen,
eta azken 38 urteak emakume
txirrindulariekin lanean eman ditut». Nafarroako hautatzaile ere
izan da. Ongi ezagutzen ditu Irurtzunen bat egin duten txirrindulariak, denen entrenatzaile izan
baita. Autokritikari eman dio tokia Roldanek, eta, egoerak hobera egin duela uste duen arren,
garbi erran du gauzak ez direla
«behar bezain ongi» egin. Oroitu
du emakumezkoen lasterketa
anitzetan saririk ere ez zutela
ematen lanean hasi zenean,
«neskak» ziren aitzakiarekin.

Gutxieneko baldintzak
Sarien gainetik, segurtasuna jarri
du Sheila Gutierrezek erdigunean. Horri eman dio garrantzia, batez ere, eta salatu du parte hartu
izan duela batere segurtasun neurririk gabeko lasterketatan. «Egia
da emakumeak eta gizonak aritzen garen txapelketetan ordutegirik onenak gizonentzat izaten
direla, baina azpiegitura bera erabiltzeak ekarri du segurtasun baldintzek eta plangintzak hobera
egitea, eta hori hagitz garrantzitsua da».
Erantsi du txirrindulari profesionalak lanean ari direla emakumeen lan baldintzetan «gutxieneko batzuk» behintzat bete ditzaten. «Pozgarritzat» jo du Ainhoa
Lekunberrik talde handien emakumeen aldeko apustua, baina
erantsi du borondate politikoa ere
behar dela «egiturazko aldaketa
bat» gertatzeko, eta emakumeek
aukera izan dezaten kirolaren esparruan berdintasunez aritzeko.
Borondate politikoaren auziari
eusteko prest dira Irurtzungo eta
Arakilgo udalak. Elkarrekin antolatu dute mahai ingurua emakume txirrindularien egoera jorratzeko, eta hori ere «borondate politikoa» erakusteko modu bat dela uste du Arakilgo alkate Oihana
Olaberriak. Irurtzungo astearteko klasikoa antolatu izana ere nabarmendu du,emakume txirrindularien lana bultzatzeko asmo
horren adibide.
Atzoko eta gaurko txirrindularien egoera anitz aldatu dela agerian utzi du Irurtzungo saioak. Aldatu dira taldeak, baliabideak, bai
eta bizikletak eta txirrindularien
arropak ere. Gizartearen begirada
ere aldatzen ari dela garbi dute
mahai inguruan parte hartu dutenek. Emakume txirrindulariek
bizikletara igotzeko duten gogoa
eta pasioa dira aldatu ez diren bakarrak.
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Nafarroako Gobernuko orduko presidente Miguel Sanz, erdian, Los Arcosko zirkuituaren inaugurazioan, 2010eko ekainaren 19an. NAFARROAKO GOBERNUA

Nafarroako Gobernuak Los Arcosko zirkuitua saldu nahi du. Enpresa pribatu batek bultzatu zuen, 2006an,
baina orduko lehendakari Miguel Sanzek parte hartzea erabaki zuen. 70 milioi euro publiko gastatu dituzte.

Zorraren zirkuituan, ziztu bizian
Edurne Elizondo

afarroako Gobernuko lehendakari
ohi Miguel Sanzek
haitzuloaren irudia baliatu zuen,
2009. urtean, Los Arcosko zirkuituaren bideragarritasuna zalantzan jarri zutenei aurre egiteko.
Herrialdearen garapenarekin
lotu zuen azpiegitura hori, eta,
ondorioz, babestu nahi ez zutenei
«haitzuloetan bizi nahi» izatea
egotzi zien. 2010etik, Nafarroako
Gobernuak 70 milioi euro baino
gehiago gastatu ditu zirkuitua
kudeatzeko. Nafarroako Gobernuak salgai jarri du orain.
«Dirua xahutzeko lan faraoniko bat da, UPNren estilokoa; txostenik, plangintzarik eta justifikaziorik gabe egin dute». Horixe
salatu zuen EH Bilduko parlamentari Maiorga Ramirezek,
otsailean, Nafarroako Parlamentuan Los Arcosko zirkuituari buruz egindako saioan.

N

Saio horretan, hain zuzen,
Kontuen Ganberako presidente
Asun Olaetxeak azpiegituraren
inguruan egindako txostena aurkeztu zuen. Olaetxeak ezagutarazi zuen zirkuituak 60 milioi euro
jaso dituela, 2010etik, diru publikotik; urtean milioi bat euro inguruko egiturazko defizita duela;
eta Los Arcosko azpiegituraren
inguruko operazio osoak eragin
dituen interesak kontuan hartuta
70 milioi euro inguru gastatu dituela administrazioak. Parlamentuan, talde guztiek salatu zuten Los Arcosko zirkuituan dirua
«xahutu» izana, Navarra Sumak
izan ezik.

Enpresari mesede
Kontuen Ganberak egindako
txostenak erdigunean jarri zituen
Los Arcosko zirkuituari buruzko
datuak. Baina hori baino gehiago
egin zuen, ondorioztatu baitzuen
Nafarroako Gobernuak mesede
egin ziola zirkuitua bultzatu eta
eraiki zuen enpresari. Txostenak

Hasieratik gelditu zen agerian
asmo horiek errealitatetik urrun
zirela. 2007ko apirilean, Nafarroako Gobernuaren SPRIN enpresa
publikoa sartu zen proiektuan,
kapitalaren %45ekin. Azpiegiturak 58 hektarea izan behar zituen
hasieran, baina 74 hektareako
zirkuitua egin zuten azkenean, eta hasierako
Nafarroako Gobernuak
aurrekontua 20 milioi
kapitalaren %45 jarri zuen
eurora igo zen, garai harhasieran; 2010erako, %95
tan. Gastuak gora eginzegoen gobernuaren esku
dako bidearen hasiera
Kontuen Ganberak zalantzan
baino ez zen izan.
jarri du proiektua; agerian
Zirkuitua 2010. urteko
utzi du urtean milioi bat euroko ekainaren 19an inauguegiturazko defizita duela
ratu zuten, eta Los Arcosen egon ziren ekitaldi
Los Arcosko zirkuitua. 2006an hartan orduko Nafarroako Goeman zuten proiektuaren berri: bernuko presidente Miguel Sanz,
asmoa zen ekimen pribatuko egi- orduko Nafarroako Gobernuko
tasmo bat izatea. Sei milioi euro- presidenteorde eta Ekonomia eta
ko aurrekontua zehaztu zuten Ogasun kontseilari Alvaro Miranhasiera hartan, eta uste zuten da —Itoizko urtegiaren eta Nafa2008ko udazkenean lehendabizi- rroako ubidearen sustatzaile nako lasterketak egiteko moduan gusietako bat izan zen, Herri Lan
izanen zirela.
kontseilari zenean— eta Nafarroazekarrenez, hain zuzen, enpresak
udalerriz gaindiko eragina duen
planaren araberako prezioan baino merkeago eskuratu zuen zirkuitua egiteko lurra, bertzeak
bertze.
Vianako Construcciones Samaniego enpresak sustatu zuen

ko Parlamentuko orduko presidente Elena Torres, bertzeak bertze.
Zirkuitua inauguratu zutenerako, SPRINen esku zen kapitalaren %95. 2009rako, 40 milioi eurokoa zen aurrekontua. 2010ean
inauguratu eta handik gutxira,
lehen txosten bat argitaratu zuen
Kontuen Ganberak, eta agerian
utzi zuen gastua 60 milioi euro
baino gehiagokoa zela. Zirkuituak 2,6 milioi euroren galerak
izan zituen lehen urtean.
Nafarroako Gobernuak Los Arcos Motorsport enpresa pribatuaren esku utzi zuen zirkuituaren
kudeaketa, 2014ko otsailean. Enpresa horrek izan du azpiegitura
horren ardura, 2019ra arte. Urte
hartako uztailean bost urterako
berritu zuen kontratua, baina
handik gutxira atzera egin zuen.
Nafarroako Gobernuaren NICDO
arduratu da, ondorioz, orain arte.
Salgai jarri dute orain Los Arcosko
zirkuitua. Nork erosi zain da Miguel Sanzen proiektu kutuna.

Euskara
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Goian, Iruñeko Karrikiriko zenbait kide, asteon, dendan. Behean, egoitzaren aurrealdea, Xabier kalean. IDOIA ZABALETA / FOKU

Karrikiri: 25 urte
Iruñeko euskaldunen
arteko sarea ehuntzen
1997an sortu zuten elkartea; hiriburuko Alde Zaharreko Xabier
kalean du egoitza b 120 bazkide ditu b Amaren Alabak taldearen
saioa antolatu dute biharko, Iruñeko Kondestablearen jauregian
Edurne Elizondo Iruñea

Amaren Alabak taldeak Iruñean
eginen duen lehendabiziko kontzertuarekin amaituko da, bihar,
Karrikirik bere 25. urteurrena ospatzeko antolatutako egitaraua.
Hiriburuko Kondestablearen jauregian izanen da emanaldia,
12:30ean hasita.

1997. urtean sortu zuten Karririki elkartea, Iruñeko euskaldunen topaleku bilakatzeko asmoz.
Geroztik, hiriburuan euskaraz bizitzeko apustua egin duten herritarren arteko sarea ehunduz joan
da Karririki, eta, egun, 120 bazkideren babesa duen proiektu indartsu bat da. «Hasiera hartan jarritako oinarri sendoak» izan

dira, neurri handi batean, «aurrera egiteko giltzarri», Jon Bujanda kidearen hitzetan. Beti
«apaltasunez» aritu direla erantsi du Aitor Domeñok.
Hain zuzen, Domeño ia hasieratik da Karrikiriko kidea.
«1998an bat egin nuen elkartearekin. Garai hartan, Iruñeko Alde
Zaharreko Xabier karrikako bule-
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go txiki eta ilun bat zen Karrikiriren egoitza», oroitu du. Han abiarazi zituzten lehendabiziko
proiektuak; tartean, Karrikiri
denda. Egun, Xabier karrikan dago denda hori, hasierako bulego
hura baino handiagoa den etxabe
batean. Erreferente bilakatu da,
neurri handi batean, hiriburuko
euskaldunentzat.
«Denda bat zabaltzea izan zen
erabakirik garrantzitsuena», gogoratu du Itziar Luri bazkideak,
Karrikirik egindako urrats horri
buruz. Iruñeko Donibane auzoko
Martin Azpilikueta karrikan ireki
zuten hasieran. «Proiektuak bideragarritasuna lortzeko erabaki
genuen denda martxan jartzea;
ikusgaitasuna ere eman digu»,
azaldu du Lurik.
Ikusgaitasun hori, halere,
Iruñeko Alde Zaharrean lortu du,
nagusiki, Donibanetik erdigunera mugitu baitzuten denda, duela
hemezortzi urte. Erabaki horrek
badu bere garrantzia, Jon Bujandak nabarmendu duenez, Karrikiriren asmoa izan baita zoko batean ez gelditzea eta euskaraz bizi
nahi duten euskaldunek hiriko
erdigunea hartzea.

garatu dituen adarrak, eta, horien
guztien bidez, euskaldunak eta
euskaltzaleak erakartzen jarraitu
du elkarteak. «Bazkideon artean,
bada adin guztietako jendea; gazteak ere badira», zehaztu du Jon
Bujandak.

Lan poltsa eta bertze

Itziar Luri
Iruñeko Karrikiri elkarteko bazkidea

Karrikirik zerbitzu anitz eskaintzen ditu euskaraz bizi nahi duten
iruindarrentzat. 1997an sortu zenetik, elkartea eskaintza hori garatuz joan da, eta, egun, kultur
jarduera ugari antolatzeaz gain,
euskaldunentzako lan poltsa bat,
pisukide euskalduna bilatzeko
zerbitzu bat eta itzulpengintzako
bat ditu, bertzeak bertze.
Jon Bujandak bertze zerbitzu
bat nabarmendu du, bereziki:
haur eta gazteen artean literaturazaletasuna bultzatzeko aholku
zerbitzua. «Online eskaintzen
dugu, gure webgunearen bidez
[Karrikiri.eus], adinaren arabera
eta gaika antolatuta. Informazio
ona eta baliagarria da guraso eta
ikastetxeentzat», aipatu du Bujandak.
Dendan saltzen dituzte gomendatzen dituzten liburu horiek,
bertze produktu anitzen artean.
Denak, hori bai, euskaraz. Itsaso
Agirre da dendako arduraduna,
iazko maiatzetik. «Pozik» da, eta
garbi erran du Xabier karrikakoa
«denda bat baino askoz ere
gehiago» dela. «Erreferente bat
gara euskaldun askorentzat. Bada
fideltasun moduko bat, eta dendara etortzen dira; kanpoko jendea ere bai, hemengoa den produktu baten bila. Dendak badu
nortasuna», erran du Agirrek.
Zerbitzuak, webgunea, aldizkari digitala, kultur jarduerak.
Anitz dira Karrikirik 25 urteotan

«Apaltasunez aritu gara
beti. 1998an bat egin
nuen nik elkartearekin;
bulego txiki eta ilun bat
zen Karrikiriren egoitza»
Aitor Domeño
Iruñeko Karrikiri elkarteko bazkidea

«Bideragarritasuna
lortzeko erabaki genuen
denda martxan jartzea;
ikusgaitasuna ere
eman digu»

«Elkartearen hasiera
hartan jarri zituzten
oinarri sendoak izan dira
aurrera egiteko
giltzarri»
Jon Bujanda
Iruñeko Karrikiri elkarteko bazkidea

«Erreferente bat gara
euskaldun askorentzat.
Bada fideltasun
moduko bat, eta
dendara etortzen dira»
Itsaso Agirre
Iruñeko Karrikiri elkarteko langilea

Gazte izan edo ez, ospatzeko
denbora dute oraingoa Karrikiriko kideek. Joan den larunbatean,
Anariren kontzertua egin zuten
Iruñeko Baluarten, eta «giro
aparta» sortu zuten. Bihar, Kondestablearen jauregian, Amaren
Alabak taldeak jarriko dio musika
Karrikiriren 25 urteko bideari.

6

Iritzia

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2022ko maiatzaren 13a

Hiltzea
zilegi denean
skotan oroitzen naiz
Kazuo Ishiguroren
Never let me go eleberriarekin. Ingalaterran, Bigarren Mundu Gerraren
amaieran kokatzen da. Haurrak
hezten dituzte organo emaile izateko, hil arte. Eurek badakite hori
dela beren patua, gizarte horretako sistema etikoan onarturik
dago, eta ez dute zalantzan jartzen euren funtzioa hori denik.
Kontakizun distopiko honetan,
gainera, garrantzia ematen diote
arteari eta kulturari, munduak
argi izan dezan pertsona horiek
arima dutela. Gizakiak direnez,
barrabaskeria irudituko litzaiguke halako zerbait existitzea.
Batzuetan ez da komeni fikzioa
errealitatearekin nahastea, fik-

A

zioak izan nahi ez zuen esanahi
bat bilatzen baitzaio, entretenimendurako soilik sortu denean.
Alabaina, esplotazioaz ari garenean, eleberriak planteatzen
duen egoera pentsatu gabe gaitzetsiko genuke, ez hain erraz,
ostera, beste jazarpen mota batzuk, gizakiaz besteko animaliekikoena, kasu.
Irantzu Varelak bideo bat egin
zuen duela egun gutxi antiespezismoa zer den azaltzen, eta horri
egin zitzaion erantzunetako batean tokiko abeltzaintza aldarrikatzen zen, egungo produkzio
kapitalistarekin kontrajarriz eta
mendetako tradizioari segida
emanez. Gizakiaren historian
gainerako espezieak beti jazarriak izan dira, eta gure probe-

R
HURBILDU ETA LAU
Bidatz Villanueva
Etxague

Ez nator tokiko
abeltzainak
kriminalizatzera eta
seinalatzera, baizik
eta «gu onak gara»
diskurtso horren
atzean dagoen
arriskua
azaleratzera

Irudia b Iruñea

txurako erabiliak. Ezin da ukatu
horiei esker bizi garela gizarte garatu batean. Baina hori jakinda,
animaliak esplotatzea ez dela zilegia ere onar dezakegu. Beste
diskriminazioak eta esplotazioak
bezala, ausazko ezaugarrietan oinarritzen da animalien aurkakoa.
Beste espezie batekoak izateagatik eskubidea dugu eurengan sufrimendua eragiteko?
Askotan esplotazio intentsiboa
eta estentsiboa dira eztabaidagai
Nafarroan, behiak eta ardiak ikus
baititzakegu, lasai, larreetan. Ishiguroren eleberrian bezala, ongi
tratatzen baditugu, justifikatuago dago hiltzea? Nire irudiz ez,
areago, jakinda hiltegietan jasaten duten sufrimendu itzela. Ez
bakarrik animaliek: langileek
animaliak etengabe hiltzearen
albo kalteak pairatzen dituzte,
ondorio psikologikoak dituzte.
Nola ez, etorkinak izan ohi dira,
inork ez baitu lan horretan aritu
nahi. Finean, esplotazio sistema
guztiak loturik daude.

Nire familian ere matatxerria
egiten zuten; aitak dio jasanezina
zela, baina duela gutxi artio jan
du urdaiazpikoa. Hori anestesia
emozionala da, Melany Joy psikologo eta aktibistak sortutako
kontzeptua, animalien esplotazioaren eta sufrimenduaren aurrean dugun sentsibilitaterik eta
emoziorik eza azaltzeko.
Ez nator tokiko abeltzainak
kriminalizatzera eta seinalatzera,
baizik eta «gu onak gara» diskurtso horren atzean dagoen
arriskua azaleratzera. Animaliak
neurri txikiagoan esplotatzea esplotazioa da, berdin-berdin. Norbanokook, gizarte mugimenduek, antolakundeek eta talde
politikoek ikuspegi antiespezistaren gainean eztabaidatu beharko genuke, ikuspuntu etiko batetik abiatuta, pribilegioak zalantzan jarriz, hobe sentiarazteko
justifikazio faltsuetatik ihes eginez, sentitzeko, sufritzeko eta gozatzeko gaitasuna duen izaki bat
hiltzea ez delako inoiz zilegi.

Iruñeko Udalak pandemiako terrazei
lizentzia ematea kritikatu du AZ Ekimenak
IRUÑEA b Iruñeko Alde Zaharreko AZ Ekimenak salatu du Iruñeko

Udalak COVID-19agatik auzo horretan baimendutako ostalaritzako
terrazei behin betiko lizentzia bat lortzeko aukera emanen diela. Udalak hiru baldintza zehaztu ditu: oinezkoei trabarik ez egitea, tabernaren aurrealdea baino zabalagoak ez izatea eta bizilagunen kexarik jaso
ez izana. AZ Ekimenak salatu du krisiagatik baimendutako terrazek
espazio publikoa hartu dutela, eta behin betiko lizentzia emateko prozesua ez dutela bizilagunekin eta auzoko eragileekin kontsultatu. Auzoan zegoen «presioa» areagotuko dela erantsi du.

«Herritarren sanferminak
islatu nahi izan ditut kartelean,
herritarrak direlako festaren
protagonista, askotan ahazten
dugun arren»
Olaia Merino
Diseinatzailea, sanferminetako ‘Beti bezala’ afixaren egilea

981
«Berdintasunaren aldeko» aldarria
Kontseiluak deituta, «eskubideen eta berdintasunaren aldeko manifestazioa» egin zuten larunbatean, Iruñean
—irudian—. Nafarroako administrazio publikoko merezimenduen dekretuak eta PAI ingelesez irakasteko sistema indartzeko erabakiak, biek ezinegona sortu dute euskaltzaleen artean, eta bien kontrako aldarria entzun
zen asteburuan hiriburuan. Nafarroako Gobernuaren azken neurriak kohesio sozialaren «kontrako norabidean» doazela nabarmendu zuen Kontseiluko idazkari nagusi Paul Bilbaok, protesta hasi aurretik. IÑIGO URIZ / FOKU

ZENBAT ZIKOINA BIKOTE UGALTZAILE DAUDEN NAFARROAN
Gurelur talde ekologistak ezagutarazi duenez, 981 zikoina bikote daude
ugaltzeko adinean aurten Nafarroan; hau da, iaz baino 38 bikote gehiago. Gurelurrek 1994. urtetik egiten du hegazti horren populazio ugaltzaileari buruzko errolda. Datuen arabera, azken urteotan egonkortu egin da
zikoina bikote kopurua. Gero eta gehiago dira habiak ibaiertzetako
zuhaitzetan egiten dituzten zikoinak; aurten, hain zuzen, zenbatutako bikoteen %60k hautatu dituzte arbolak. Bertzalde, Cortesko azukre fabrika
zahar bat da habia gehien duen gunea herrialdean: 43 daude.

%

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

Garralda b Bertsolaritza

ALTSASU Go!azen 8.0.
b Bihar, 17:00etan, kultur etxean.

ATARRABIA Bourbon Kings eta

Swim to Drown.
b Gaur, 20:00etan, Totem aretoan.
ATARRABIA Suicidal Tendencies.
b Asteartean, 21:00etan,

Totem aretoan.
CASCANTE Estaciones Sonoras:

Mikel Erentxun, Ginebras, Karavana, Niña Polaca eta Virginia Diaz.
b Gaur, 19:00etan,
eskola zaharrean.
CASCANTE Estaciones Sonoras:

Brian Fallon, La MODA, Mujeres,
Shego, Jesse Malin, Ortiga, Chris
Farren eta Alberto & Garcia.
b Bihar, 19:00etan,
eskola zaharrean.
IRUÑEA Fuck You Trio.
b Gaur, 19:00etan, Geltokin.

IRUÑEA Ayax.
b Gaur, 20:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEA Conciertos napolitanos.

La Ritirata eta Josetxu Obregon.
b Asteazkenean, 20:00etan,
Baluarte auditoriumean.
IRUÑEA Euskadiko Orkestra.

Saioa Alkaiza eta Onintza Enbeita, Errotaberrin
Saioa Alkaiza Guallar eta Onintza Enbeita Maguregi bertsolariak Garraldan izanen dira gaur. Eskualdeko Auñamendi gizarte zerbitzuen mankomunitateak antolatutako bertso saio berezi batean ariko dira biak, hain zuzen ere —irudian, Enbeita Maguregi, Nerea Ibarzabalekin, joan den abenduan,
Bizkaiko Txapelketako finalean, Bilbon—, eta gaia jarrita abestuko dute: indarkeria matxista jorratuko dute gaurko emanaldian, bertsoen bidez. Garraldako saioa 21:30ean hasiko da, eta Errotaberri elkartean eginen dute. MARISOL RAMIREZ / FOKU

b Ostegunean, 19:30ean,

Baluarte auditoriumean.
IRUÑEA Dvicio.
b Ostegunean, 20:00etan,

Zentral aretoan.

TAFALLA Bertso poteoa:

IRUÑEA Nomadland.

IRUÑEA 17 veces. Faemino y Can-

IRURTZUN Nomadak. Aitziber Ira-

Saioa Alkaiza eta Xabier Terreros
Gartzia.
b Ostegunean, 19:00etan,
Las Pulgas plazan.

b Asteazkenean, 19:30ean,

sado.
b Gaur eta bihar, 20:00etan,
Gaiarre antzokian.

gi Moreno.
b Hilabete osoan,
Pikuxar elkartean.

TAFALLA Sin criterio. Salva Reina

LIZARRA Abstracciones. El fondo

eta Gorka Aginagalde.
b Gaur, 20:30ean,
kulturgunean.

liberado. Agustin Ibarrola.
b Hilaren 29ra arte,
Gustavo Maeztu
museoan.

Nafarroako Filmotekan.

DANTZA

BERTSOLARITZA
ZINEMA
ARANO Mingañe Saltsan sariketa:

Eneritz Artetxe Eizagirre, Oihana
Bartra, Aitor Etxebarriazarraga, Joanes Illarregi, Iban Urdangarin eta
Ekhiñe Zapiain Arlegi.
b Gaur, 21:00etan, elkartean.
BAZTAN Sebastian Lizaso eta Ai-

tor Mendiluze.
b Bihar, 21:00etan,
Gartzaingo elkartean.
GARRALDA Saioa Alkaiza eta

Onintza Enbeita.
b Gaur, 21:30ean, Errotaberrin.

IRUÑEA Sustrai Colina, Maialen

Lujanbio eta Julio Soto.
b Asteazkenean, 19:00etan,

Iturramako Civivox aretoan.
IRURTZUN Aixita sariketa: Maia-

len Akizu, Iker Altuna, Aissa Intxausti, Aitor Irastortza, Saats Karasatorre eta Ane Labaka Maioz.
b Bihar, 18:30ean, Pikuxarren.

CORELLA Navarra, las cuatro es-

taciones I: primavera y verano.
b Gaur, 20:00etan, zineman.

IRUÑEA DNA Dantza Gairaikideko

Jaialdia: Quo. Dantzaz
b Igandean, 19:00etan, Baluarten.

ANTZERKIA

ERAKUSKETAK

IRUÑEA 120 battements par minu-

ELORTZIBAR Lucio. Una reflexión

IRUÑEA Bajo la piel. Traslaciones

te.
b Bihar, 19:00etan,
Nafarroako Filmotekan.

escénica. Yerbabuena.
b Gaur, 20:30ean,
Noaingo Kultur Etxean.

y disonancias. Jaime Eguaras Roa.
b Igandera bitarte,
Ziudadelako Labean.

@

Euskal Herriko kultur
ekitaldien agenda:
Berria.eus/
zerbitzuak/agenda

NAFARROAKO HITZA

OSTIRALA, 2022ko maiatzaren 13a
Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea.
Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010
www.nafarroa.hitza.eus b nafarroa@hitza.eus

s
Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Bizitza erdia egin du Amaia Nausia Pimoulier historialariak
(Iruñea, 1982) alargunen inguruan ikertzen. Tesi bat ondu du
urteetan bildutakoekin, eta, hura
oinarri, liburua argitaratu du
orain Txalapartarekin: Ni casadas ni sepultadas. Las viudas:
una historia de resistencia femenina (Ez ezkonduak, ez lurperatuak. Alargunak: erresistentzia
femeninoaren historia bat).
Lauzpabost mende atzera egin,
eta «etxeko jauna hil da» aditu.
Senarra hil zaion andreari zer
datorkio hurrena gainera?
Alde emozionalari dagokionez,
batzuetan, ezkontza motaren
arabera, akaso etor zitekeen mina
edo bakardadea, baina ikuspegi
materialetik, eta berdin klase
baxu zein altuetan, alarguntzeak
pobretzea ekartzen zuen. Are,
XVI. mendean, lan munduan sexuaren araberako banaketa gero
eta gehiago nabarmentzen ari zenean, senarrak etxera eramaten
zuen dirua funtsezkoa zen, eta,
beraz, haren heriotza kolpe latza
zen emaztearentzat.
Erdi Aroaren eta Aro Modernoaren arteko garaia izan duzu aztergai, sistema kapitalistaren
garapen garai betea.
Estatu modernoaren eraikuntzak
eragin handia izan zuen herritarren bizimoduan. Boterea zentralizatu nahia zegoen, eta horrek
zuzenean baldintzatu zituen
emakumeak eta bazterretan gelditzen ziren guztiak. Doktrinamendua gogorrago bihurtu zen,
eta, familiaren instituzioa ardatz
harturik, diziplinatu egin ziren
emakumeen jokabideak; bai eremu pribatuan, bai publikoan.
Ulertzen zen familia bakoitza estatu txiki bat dela. Halakoetan,
ziurtatu nahi izaten da kide bakoitzak oso garbi izatea bere rola
zein den. Krisialdi betean, emakumeei esanen zaie zaintza eta
amatasuna direla haien betebeharrak. Nahikoa dutela etxean
gelditzea: zaintzen eta ama izaten, gizonaren mendeko.
Eta alargunek, beraz, zer?
Esaten da emakumeok ezin ditugula pasioak kontrolatu, eta, beraz, beharrezkoa dela gizon baten
agindupean egotea. Aintzat harturik alargunek ez dutela gizonik
ondoan, arriskutsuak dira sistemarentzat. Batik bat, askeago eta
autonomoago ere badirelako senarraren heriotzaren ondotik.
Garaian kezka sortzen zuten.
«Zer eginen dute emakume horiek?». Horregatik, kontrola bortitzagoa zen haien kontra.

ra, begirada eta interes asko ziren
inguruan, beste oinordekoek oztopotzat baitzituzten.
Alargunen kontrako bortizkeria
lotua zegoen adinkeriarekin?
Anbibalentzia zegoen. Batetik,
gazteak zirenei dudarik egin gabe
esaten zitzaien hobe zutela berriz
ezkondu; bizirik irauteko estrate-

SOLASEAN

«Alargun gazteei esaten
zitzaien hobe zutela
berriz ezkondu; bizirik
irauteko estrategia bat
ere bazen hori»
«Heteropatriarkatuaren
arauak apurtzen
dituzten guztiak hartzen
dira arriskutsutzat:
alargunak, bollerak...»

IDOIA ZABALETA / FOKU

«Sorgintzat zeuzkaten
asko ziren alargunak;
ez da kasualitatea»
Amaia Nausia Pimoulier b Historialaria
XVI. eta XVII. mendeetako andre alargunei buruzko tesi bat egin du Amaia
Nausia Pimoulierrek. Ertz asko aztertu ditu: lutoa, bizirik irautea, generoa
eta epaia. Liburu batean jaso ditu orain ondorioak: ‘Ni casadas ni sepultadas’.
Kezka horretatik abiatua da,
hain zuzen, izenburua osatzeko
oinarri gisa hartu duzun aipua:
«Ezkondua ala lurperatua».
Alargunei esaten zitzaien —gazteei, batez ere—: «Ezkondu berriz,
ala hil». Ordea, hainbat alargunek uko egin zioten horri, esanez
ezetz, ez zirela berriz ezkonduko
eta bizitzen segituko zutela. Ezezko hori, bakardade hori, berez
zen sistemaren kontrako iraultza
edo erresistentzia. Batzuek nahi

gabe-edo egiten zuten, ez da zertan erromantizatu, baina, edonola ere, baziren erresistentzia.
Izan ere, alargun izaerak andre
horiek jomugan jarri arren, senarra hiltzeak ez al zekarren
kate batzuk haustea ere?
Bai, eta harrotasun sentimendua
ere egoten zen batzuetan, eta
errespetu eskea. Batzuetan, esaten zen alargunek berriz ezkondu
nahi ez izatea ez zela izaten senarraren memoriaren ohoreagatik,

baizik eta nahiago zutelako bakarrik egon, bakarrik bizi. Materialki, gainera, ematen zien boterea.
Zein ziren abantaila materialak?
Besteak beste, Nafarroan, emakumeek gaitasuna zeukaten senarraren ondarea kudeatzeko,
alargun mantentzen ziren bitartean, eta alargun onak baziren.
Zer zen alargun ona izatea?
Sexurik ez izatea, oso hiztuna ez
izatea, etxean gelditzea, mezatara
joatea, sorgina ez izatea... Gaine-

gia bat ere bazen hori. Gainera,
errazago zuten senar bat aurkitzea baldin eta gazte baziren eta
seme alabarik ez bazuten. Gizon
bati ez litzaioke hori gertatuko.
Eta zaharragoak zirenei, zer?
Adineko emakumeekiko ikuspegia oso ezkorra zen, eta da. Historikoki, askotan irudikatu izan
dira, artean adibidez, itsustasun
eta gorrotoaren sinbolo bezala.
Eta, are gehiago, adineko alargun
horiek erabakitzen bazuten berriz ezkontzea, esaten zen bizio
kontua zela, edo deabruaren pertsuasioa zegoela atzean. Bestalde,
sorginkeria egozten zieten %7090 emakumeak ziren, eta asko ziren alargunak; ez da kasualitatea.
Senarra hil ondoko doluan, zer
exijitzen zitzaion alargunari?
Negar gehiegi egiten bazuten,
gaizki ikusia zegoen, histerikotzat
hartuak zirelako, edo kristau
txartzat. Berriz, hotzegi azaltzen
baziren, malko nahikorik isurtzen ez bazen, esanen zieten ez zituztela senarrak aski maite, eta
susmopean izanen ziren, hura hil
izana leporatzeraino batzuetan.
Orainera etorrita, ondoan autoritate maskulinorik gabe bizi diren andreak arriskutsuak dira
sistemaren begietara?
Heteropatriarkatuaren arauak
apurtzen dituzten guztiak hartzen dira arriskutsutzat. Alargunak, bakarrik bizitzea erabaki dutenak, bollerak, transexualak...
Lanaren aurkezpen franko egin
dituzu, eta alargunak izan dira
horietan. Zer diote haiek?
Momentu askotan itogarria zaie
hainbeste arau zeudela ikustea,
alargunen bizitza hain zela irteerarik gabekoa eta epaiz betea.
Bestetik, berriz, erresistentzia
ereduak ikusi dituzte garai hartako alargunetan, eta, beraz, esperantza ere bai.

