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Feminismoa

Edurne Elizondo Iruñea

L
epo bete da aretoa,

mahai ingurua

hasi baino ordu

erdi lehenago, eta

lurrean eseri be-

har izan dute ani-

tzek. Jakin-min handia piztu du

Ipes elkarteak feminismo queer-

ari buruz Iruñean antolatutako

saioak, eta bukaerako txalo zapa-

rradak agerian utzi du entzuleek

eskertu dutela hizlariek egindako

ekarpena. Gracia Trujillok, Nerea

Barjolak eta Irantzu Varelak har-

tu dute hitza, Trujilloren El femi-

nismo queer es para todo el mun-

do liburua abiapuntu hartuta.

Ipes elkarteko Amaia Zufiak gi-

datu du mahai ingurua; hark

egindako galderen bidez, hizla-

riek erdigunean jarri dituzte mu-

gimendu feministaren barruko

egungo eztabaidagaietako zen-

bait, eta erdigunean jarri dute, ba-

tez ere, ezin pasa daitezkeen ma-

rra gorriak badaudela gaur egun-

go mugimendu feministaren

barruko zenbait sektorek astin-

dutako eztabaidetan: «Ezin dugu

gorroto mezurik onartu; oinarriz-

ko giza eskubideak ezin dira ezta-

baidatu», nabarmendu dute hi-

rurek.

Trans pertsonen aurkakoak

dira Trujillok, Barjolak eta Vare-

lak salatutako gorroto mezu ho-

riek. Feminismoaren subjektuari

buruzko ikuspuntu esentzialistak

defendatzen dituzten sektoreeta-

tik datoz mezu horiek, eta sektore

horien inguruan zer jarrera hartu

jorratzeko egin du Ipesek, bertze-

ak bertze, Iruñeko saioa. Queer

feminismoa proposatu dute hiz-

lariek aurrera egiteko tresna gisa,

zapalkuntza ardatz guztiak kon-

tuan hartzen dituen begirada

duelako, eta ahalegina egiten

duelako inor kanpoan ez uzteko.

Horretarako, pribilegioak berri-

kusi eta bertzeen gorputzak ze-

harkatzen dituzten zapalkuntzen

aurrean elkartasunez aritu beha-

rra nabarmendu dute Trijillok,

Barjolak eta Varelak.

DIAGNOSIA

«Gaur egun, feminista eta anti-

rrazista dira jendea karrikan

mobilizatzeko gaitasunik han-

diena duten mugimenduak;

mugimendu horiek ari dira faxis-

moari eusteko lanik handiena

egiten». Horixe erran du Madril-

go Unibertsitate Konplutentseko

irakasle eta Soziologiako doktore

Gracia Trujillok. Ikerlaria da, bai

eta ekintzaile transfeminista ere,

eta akademiaren eta karrikaren

arteko lotura aldarrikatu du, hain

zuzen ere.

Mugimendu feministak duen

indarra aipatu du, aurrera egin-

dako urratsak «uste baino gehia-

go» direla azpimarratu nahi izan

baitu. «Anitz lortu dugu eskubi-

deen eta askatasunen esparruan,

eta horrek ekarri du, hain zuzen,

eskuin muturraren erreakzioa».

Erantsi du eskuin mutur horre-

kin «bat egin» duela pertsona

transen aurkako gorroto mezuak 

zabaltzen ari den feminismoaren

sektoreak: «Hori hagitz larria

da». 

Trujillorekin bat egin du Nerea

Barjolak, feminismoak aurrera

egindako urratsei buruz. Barjola

berdintasun teknikaria da, eta

EHUko doktore Feminismoetan

eta Generoan. Aurrera egindako

urrats horiek queer teoriarekin

lotu ditu Barjolak, hain justu:

«Aurrera egindako urratsen in-

darra uler daiteke kontuan hartu-

ta mugimendu feministak barne-

ratuta dituela jada queer teoria-

ren oinarri gehienak».

1980ko eta 1990eko hamarka-

detako errealitatea ekarri du go-

gora, garai hartako batzar femi-

nista gehienak desagertuz joan

direla nabarmentzeko: «Desa-

gertu ziren, ez zirelako gai izan

queer teoriak egindako ekarpena

jasotzeko; eta ez zituztelako bere

egin ere intersekzionalitatearen

ikuspuntua eta militantzia anti-

rrazista. Euren pribilegioak ikus-

teko eta onartzeko gai ere ez ziren

izan».

Euskal Herriko transfeminis-

moaren esparruan Medeak talde-

ak egindako lana aipatu nahi izan

du Barjolak, bereziki. «Feminis-

mo klasikoak ez ninduen ordez-

katzen, baina transfeminismoak

adiskidetu ninduen berriz ere

mugimenduarekin». Queer teo-

riaren eta trasnfeminismoaren

eskutik, «gorputza» jartzen

duen feminismo horren ikus-

puntua da Barjolak egun karri-

kan ikusten duena.

Gorputzaren haria jarri du Bar-

jolak erdigunean, eta tira egin dio

Irantzu Varelak. Kazetaria da, eta

ekintzaile feminista, Faktoria Li-

lako koordinatzailea, bertzeak

bertze. «Queer feminismoa, fe-

minismo intersekzionala, femi-

nismo antirrazista... nahi duzuen

abizena jartzen ahal diogu, baina

hori da gorputza jartzea merezi

duen espazio bakarra», erran du.

TRESNAK

«Kolektiboak irekitzea; bertze

zapalkuntzaren batek zeharkatu-

tako horiek errateko dutenari so

egitea; begirada intersekzional

bat garatzea». Horri guztiari

eman nahi dio balioa Gracia Tru-

jillok, baina garbi erran du ez dela

oraingo gauza; queer teoria ez

baita oraingo kontu bat.

«1990eko hamarkadan, Madril-

go lesbiana zuriok mahai gainean

jarri nahi genuen migratzaileen

auzia, gure auzoetako ijitoena.

Gure jarduera queer-a zen, elkar-

tasunaren bidez», azaldu du Tru-

jillok.

Begirada intersekzional horrek

ekarri zuen gorputz, sexualitate

eta identitate disidenteen inguru-

ko auzia erdigunean jarri nahi

izatea. «Begirada horrek ekarri

digu feminismo zabalago eta in-

klusiboago bat», erantsi du Ma-

drilgo Unibertsitate Konpluten-

tseko irakasleak.

Inor kanpoan ez uzteko ahale-

gin horretan, «ezberdintasuna»

aldarrikatzeko beharra aipatu du

Trujillok. Queer feminismoak

binarismoari egiten dio kritika,

eta tresna hori giltzarritzat jo du

ezberdintasunak aldarrikatzeko

bidean.

Gorputz disidenteek sufritzen

duten indarkeria salatu du Truji-

llok, eta errealitate hori nabar-

mendu du identitatearen eta

ezaugarri materialen arteko «di-

kotomia faltsua» aipatzen dute-

nei aurre egiteko. «Identitatea-

ren auzia bazter utzi nahi duten

horiek ez al dute trans pertsonek

etxebizitzaren edo lanaren espa-

rruan dituzten zailtasunen berri?

Euren izena aldatzeko eskubidea

aldarrika dezakete, eta sufritzen

dituzten indarkerien aurka egin.

Dena doa batera».

SUBJEKTUA

Mugimendu feministaren sub-

jektuaren auziari heldu dio Gracia

Trujilok El feminismo queer es

para todo el mundo liburuan.

Orriotan adierazi du egun femi-

nismoaren sektore bat ari dela

ahalegintzen subjektu hori ze-

hazten emakume kategoriaren

ikuspuntu esentzialista batetik

abiatuz; emakumekategoria hori

sexu biologikoarekin lotzen duen

ikuspuntu batetik abiatuz, alegia. 

Ikuspuntu esentzialista hori

egun agendan dagoela erran du

Nerea Barjolak, baina ez dela

oraingoa. Eta bere esperientzia

kontatu du hori azaltzeko: «Mo-

nique Wittig irakurri nuenean,

nire egin nuen erraten zuena: les-

bianak ez garela emakumeak,

alegia. Mugimendu feministako

ekintzailea nintzen, kide bollerak

banituen, baina gu ez ginen sub-

jektu nagusia. Emakumekatego-

ria horrek niri ekarri dit kanpo

gelditzea».

Ipes elkarteak feminismo ‘queer’-ari buruzko saio bat egin
du Iruñean. Gracia Trujillo, Nerea Barjola eta Irantzu Varela
aritu dira. Zapalkuntza ardatz oro kontuan hartuko dituen
feminismo baten alde egin dute, eta gogor salatu dituzte
sektore batzuen «gorroto mezuak» trans pertsonen aurka.

Zapaldu guztiak
aterpetzeko etxea

LGTBIfobiaren aurkako eguneko ka-

lejira, asteartean, Iruñeko Alde Za-

harreko karriketan. IÑIGO URIZ / FOKU
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Feminismoa

«Ni kokatzen naiz nire bollera
izate horretan, ulertzen baitut
emakumearena dela kategoria
politiko bat pentsamendu hete-
rosexualari lotua, eta heterose-
xualitatea ulertuta erregimen po-
litiko, ekonomiko eta sozial baten
modura», azaldu du Barjolak.

Kontua da sistema horrek
«emakumetzat» daukala Barjo-
la, eta, ondorioz, emakume izate-
agatik sufritzen ahal dituen in-
darkeria matxistek eta sexu in-
darkeriek zuzenean eragiten
diotela: «Erregimen matxista ho-
rren indarkeria sufritzen dute
gorputz ez-binarioek eta heteroa-
rautik at dauden gorputzek ere,
eta, horregatik, beldurgarria iru-
ditzen zait batzuek pentsatzea
horrek feminismoarekin zeriku-
sirik ez duela».

Irantzu Varelak ideia horri hel-
du dio, eta garbi erran du feminis-
moak tresnak eman dizkiola gor-
puzten ez dituen zapalkuntzak
ere identifikatzeko eta aintzat
hartzeko: «Gizon zuri, zishetero-
sexuala, burgesa... Hori da sub-
jektu hegemonikoa, zehazten di-
tuen arauetatik at garenok zapal-

tzen gaituena. Subjektu horrek
zehazten du, beraz, borrokatzen
den subjektu politikoa zein den».

Zapalkuntza ardatz guztiak
kontuan hartzeak zapaltzaile ere
bazarela ohartzea ekartzen du,
Varelaren hitzetan, eta hori
«ezinbertzekotzat» jo du: «Garbi
izan behar dugu anitzek egun di-
tugun pribilegioak galduko ditu-
gula, boterea eta baliabideak gal-
duko ditugula. Feministok ezin
dugu bakarrik guk gorpuzten du-
gun zapalkuntzaren aurka borro-

ka egin. Bertze gorputzak babes-
teko prest ere egon behar dugu». 

GENEALOGIAK

«Queer teoriak, transen borro-
kak... Egungo gauza balira bezala
hitz egiten dute gorroto mezuak
zabaltzen dituztenek. Emakume-
ak ezabatzen ari garela diote, bai-
na haiek dira azken hamarkade-
tako genealogia erradikalak eza-
batzen ari direnak». Horixe
salatu du Gracia Trujillok, eta
erradikalhitza ere aldarrikatu eta

bere egin nahi izan du, gaur egun
feminismo erradikala pertsona
transen aurkako ikuspuntu bate-
kin lotzen dutenei erantzuteko.  
Queer teoriek karrika dutela

oinarri erantsi du Trujillok, eta es-
parru horretatik egin diotela eu-
ren ekarpena mugimendu femi-
nistari. «2009an kide transak jo
eta ke aritu ziren Granadako [Es-
painia] jardunaldi feministetan,
beren lana eta beren kontakizuna
erdigunean jartzen. Aspalditik ari
dira aldarrikatzen so egin behar

diegula, eta berdin ari dira kide
arrazializatuak eta migratzaileak,
bertzeak bertze. Transen aurkako
mezuak zabaltzen dituztenek
kontakizun horiek guztiak eza-
batu nahi dituzte», erran du.

Nerea Barjolak «funtsezko-
tzat» jo du «ezagutza sortzeko
medioak» lortzea. «Garaia da
kontran aritzeari uzteko, eta gure
kontakizuna legitimatzeko».

ZUBIAK

«Hemen ez dago inolako eztabai-
darik. Nahiko nuke nik eztabai-
darako aukera bat izatea, baina
hemen borroka bat dago, batzuek
euren botereari eutsi bertzerik ez
dutelako egin nahi. Kontua da ka-
rrikan dagoen oinarrizko mugi-
mendu feminista autonomo bat
ezin dela kontrolatu». Gracia Tri-
jillok garbi du transen eskubideak
ukatzen dituztenekin hitz egite-
rik ere ez dagoela. «Solastatzea ez
da aukera bat bertzeak gorroto
mezuak zabaltzen dituenean». 

Trujillorekin bat egin du Nerea
Barjolak: «Denon oinarrizko es-
kubideak onartzen ez direnean,
ez dago zubiak eraikitzerik; hori
marra gorri bat da. Transen oina-
rrizko eskubideak ukatzen dituz-
tenak ez dira gure aliatuak».

«Oinarrizko identitateak ari
dira zalantzan jartzen. Ezjakinta-
suna, kasu honetan, erabaki poli-
tiko bat da. Transen eskubideak
ukatzen dituzten horiek erabaki
dute talde elitista bat bilakatzea;
ez dituzte euren pribilegioak gal-
du nahi», erantsi du Varelak.
Gehiago erran du: «Nahi dutene-
kin egiten dituzte haiek euren 
zubiak». Eskuin muturrarekin,
alegia, eskuin muturreko talde
horiekin espazioa partekatu bai-
tute feminismotik transak baz-
tertzen dituzten horiek, hizlariek
salatu dutenez.

«Horiekin ez dugu deus hitz
egiteko. Benetako eztabaidarako
prest direnekin bai, eta horiek
anitz dira; queer feminismoa
dugu elkarrekin aritzeko», be-
rretsi du Trujillok.

«Anitz lortu dugu
eskubideen eta
askatasunen arloan, eta
horrek ekarri du eskuin
muturraren erreakzioa»
Gracia Trujillo
Soziologian doktorea

«Denon oinarrizko
eskubideak onartzen 
ez direnean, ez dago
zubiak eraikitzerik; 
hori marra gorri bat da»
Nerea Barjola
Feminismoetan eta Generoan doktorea

«Garbi izan behar dugu
anitzek pribilegioak
galduko ditugula;
babestu behar ditugu
bertze gorputzak»
Irantzu Varela
Kazetaria eta ekintzaile feminista



Edurne Elizondo Iruñea

Izenak ematen du erabilerari bu-

ruzko pista: Creena Nafarroako

Hezkuntza Bereziko Baliabideen

Zentroko kide Puri Mugirok eta

Isabel Santestebanek Punttuka

sortu dute, haur itsuek eta ikus-

men urria dutenek braillez eus-

karaz irakurtzen eta idazten ikas-

teko metodo bat. Brailleak erabil-

tzen dituen puntuak oinarri har-

tuta, material «erakargarria eta

inklusiboa» sortu dute Mugirok

eta Santestebanek. Finean, haur

guztientzat balio du, ikusmen

arazorik ez dutenentzat ere bai.

«Prozesua errazteko material di-

bertigarria eta atsegina egin nahi

izan dugu», azaldu dute. 

Nafarroako hezkuntza siste-

man hamar haur itsu daude, eta

bertze laurogei inguru ikusmen

urrikoak. Haien beharrei eran-

tzutea da Creena zentroko ikus-

menari buruzko taldeko kideen

lana. Talde horretan ari dira San-

testeban eta Mugiro, bertze bi ki-

derekin batera. Mugiro eta San-

testeban pedagogia terapeutiko-

ko maistrak dira, eta zentroekin

eta haurrekin egiten dute lan.

Sortu berri duten Punttuka meto-

doko materiala Etxarri Aranazko

eskolan probatu dute jada, eta

erantzuna «hagitz ona» izan da.

«Kontent» dira sortzaileak,

«maitasun handiz» aritu baitira

lanean. Sumatzen da xehetasun

guztiak kontuan hartzea izan du-

tela asmo prestatu dituzten mate-

rialetan. Eskuz egin dituzte gehie-

nak, haurrentzat baliabiderik

onenak sortzeko asmoz.

Irudiak, panpinak, kantak
Mugirok eta Santestebanek hiru

urte behar izan dituzte Punttuka

sortzeko, euren kabuz egindako

lan bat baita; lanorduetatik

kanpo egina, neurri handi bate-

an. «Ohartu ginen orain arte

haur itsuek eta ikusmen urrikoek

erabiltzen zuten materiala zahar-

kitua zegoela, aspergarria ere

bazela. Egungo baliabideak era-

bili nahi izan ditugu, materiala

berritzeko eta erakargarriago

bilakatzeko», erran du Santeste-

banek.

Batetik, tintaz eta braillez ida-

tzitako hizkiei irudiak erantsi diz-

kiete; bi eta hiru dimentsiokoak,

gainera. Irudi horien bidez, fitxe-

tan jasotako hizkiak, hitzak eta

esaldiak «indartu» nahi izan di-

tuzte. Adibide bat aipatu du Mu-

girok: «Esaldietako bat da Base-

rrian arratoiak badira. Esaldi ho-

rrekin batera, arratoiaren irudi

bat jarri dugu fitxan, eta arratoien

panpinak ere jaso ditugu, hau-

rrek uki ditzaten».

«Itsuek eskuekin ikusten

dute», nabarmendu du Santeste-

banek, eta, horregatik, hain zu-

zen ere, zer ukitu eskaini nahi

izan diete Punttuka metodoko

materialaren bidez. «Eskoletan,

anitzetan, plastikozko objektuak

erabiltzen dira itsuek uki ditza-

ten; guk ehundura gehiago eskai-

ni nahi izan dizkiegu; hau da, ma-

terial ezberdinak objektu ezber-

dinen berri emateko».

Letren tamaina, iturria eta hiz-

kien arteko tartea ere zaindu di-

tuzte Mugirok eta Santestebanek:

«Ohi baino hizki handiagoak

erabili ditugu, haien arteko tarte

ohi baino zabalagoa utzita, ikus-

men urriko haurrei irakurtzeko

lana errazteko», erran du Mugi-

rok.

Bertzetik, teknologia erabili

dute bi maistrek euren proiek-

tuan, eta, QR kodeak baliatuta,

irakurtzen eta idazten ikasteko

prozesua laguntzeko kantak, ber-

tsoak eta poemak erantsi dizkiete

fitxei, haurrek entzun ditzaten.

Mugiroren lagun eta abesbatza

bateko abeslari Pili Catalan aritu

da kantuan. «Bertsoak eta doi-

nuak ezagutzen zituen, eta gustu-

ra hartu du parte». Poemak, be-

rriz, Creenan praktikak egin zi-

tuen Nerea Telletxeak irakurri

ditu. «Irakasleek beren sakelako-

aren bidez erraz erabil dezakete

material hori; tableta ere erabil-

tzen ahal dute», azaldu du San-

testebanek. Material hori guztia

online jarri dute, haurrek erabil

dezaten.

Mugirok eta Santestebanek ira-

kasleek eta ikasleek erabiltzeko

sortu dute Punttuka, uki dezaten.

«Material bizia da, eta helburua

da berrituz joatea etengabe», na-

barmendu dute sortzaileek.

Punttuka: braillez eta

euskaraz irakurtzeko

Creena Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroko kide
Puri Mugirok eta Isabel Santestebanek sortu dute bHaur itsuentzat
material «erakargarria eta inklusiboa» egitea hartu dute helburu

Itsuek irakurtzen eta idazten ikasteko Punttuka metodoko fitxetako bat. IDOIA ZABALETA / FOKU

Puri Mugiro eta Isabel Santestetan Creenaren egoitzan, Iruñean, joan den astean. IDOIA ZABALETA / FOKU

Brailleaz gain, bi eta hiru dimentsioko irudiak baliatzen ditu Punttukak. I. Z. / FOKU
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Ohi baino hizki
handiagoak erabili
ditugu, tarte zabalagoa
utzita, ikusmen urriko
haurren lana errazteko»
Puri Mugiro
Creenako kide eta maistra

«Ohartu ginen zegoen
materiala zaharkitua
zegoela; egungo
baliabideak erabili nahi
izan ditugu»
Isabel Santesteban
Creenako kide eta maistra

‘‘



Edurne Elizondo Bera

S
olastatu behar da
etxean; bertzela,
galtzen da iragana».
Horixe uste du Rosa
Arburua Goiene-

txek, eta horixe egin du: etxean
galdetu eta solastatu, Bidasoaren
ondoko herrien historiarekin ba-
tera garatu den kontrabandoari
buruz. Arburua Goienetxek
(Irun, Gipuzkoa, 1961) Etxalarkoa
du familia, eta hango eta inguru-
ko kontrabandisten lanaren berri
eman zuen, 2010ean, Gau lana.
Kontrabandoa Bidasoa aldean
izenburuko liburuan (Alberda-
nia). Lan horretan jasotakoak eta
bertze hainbat istorio jorratu ditu
Beran, Mugerri elkarteak antola-
tutako saio batean. Pedagogian
doktorea da, eta EHUn irakaslea.
Kontrabandoa «betiko» kontu

bat da Bidasoan; horixe nabar-
mendu du Arburua Goienetxek.
Sumatzen zaio miresmen puntu
bat aurrera egin ahal izateko ta-
bakoa, oihalak, botikak, zapatak
eta bertze mugaz alde batetik ber-
tzera garraiatzen zituzten herrita-
rrei buruz ari denean. Izan ere,
herritar anitzentzat etxera dirua

eramateko edo soldata osatzeko
modu bat izan zen kontrabandoa,
urte luzez. Bertze maila batean
kokatu ditu Arburua Goienetxek
kontrabandoaren inguruan osatu
diren sareak, zama bizkarrean
hartuta gauez alde batetik bertze-
ra ibiltzen zirenekin zerikusi han-
dirik ez dutelakoan. 

Wolframaren negozioa
Gaueko lan horrekin zerikusi txi-
kia du, halaber, Arburua Goiene-
txek aztertutako wolframaren
kontrabandoak. «Diktadoreen
artean» gertatzen zen hori; Fran-

cisco Francoren eta Adolf Hitle-
rren artean, alegia. Gai hori jorra-
tu du irakasleak iaz argitaratuta-
ko Wolframa. Diktadoreen arte-
ko kontrabandoa izenburuko
liburuan.
«Espainiak akordio bat sinatu

zuen aliatuekin, 1944ko maiatza-
ren 2an, Alemaniari wolframa ez
saltzeko», azaldu du egileak.
Maiatzaren 5ean eta 6an, baina,
bost tona wolfram pasatu zituz-
ten Izpegitik. «Hamabost gizon
aritu ziren wolframa pasatzen,
Erratzutik. Alemaniarrek zaindu-
tako kamioi batera eraman zuten.

Espainiak akordioa sinatu zuen
Alemaniari ez saltzeko, baina ez-
kutuan egiten zuen negozioa»,
erantsi du Arburua Goienetxek.
Etxekoei entzundako istorioen

errealitatetik urrun da wolframa-
ren inguruko kontrabandoa. Jar-
duera guztiek komunean dute
muga, halere. Izan ere, muga ho-
riek ezarri ziren garaitik dago
kontrabandoa, eta, kontrabando-
arekin batera, jarduera hori zi-
gortzeko legeak.
XVI. mendean, adibidez, urka-

tuta hiltzera zigortu zituzten
mugan kontrabandoan aritu ziren
hainbat herritar. Azpilkuetako
Maria Tomasa ere gogoratu du
Arburua Goienetxek: «1592. urte-
an harrapatu zuten mugan, Oiar-
tzunera eraman behar zituen bi
oihal puska zaharrekin. Zigortu
zuten».
Mugak heriotzarekin eta zapal-

kuntzarekin ere badu lotura es-
tua. Rosa Arburua Goienetxek
oroitu du La Rochelleko (Fran-
tzia) portura ailegatutako esklabo
afrikarrak Ziburura eta Urruñara
eramaten zituztela, eta, handik,
muga zeharkatuz, Espainiako
zenbait hiritara. XX. mendean
ere, Bigarren Mundu Gerra buka-

tu eta gero, Portugalgo herritar
anitzek bilatu zuten Bidasoak ze-
haztutako muga, Frantzia aldera-
ko bidea egiteko. «Miseria go-
rrian bizi zirelako, edo Portugalek
zituen gerretan soldadu aritu
nahi ez zutelako, alde egiteko
modua bilatzen zuten».
Muga ondoko herritarrak ari-

tzen ziren portugaldarren «pasa-
tzaile». Beti ez ziren asmo onekin
aritzen. «Mugatik urrun uzten zi-
tuzten, adibidez, Frantzia parean
zutela erranez». Portugaldar
anitz zendu ziren Bidasoko ure-
tan. Euren buruaz bertze ere egin
zuten zenbaitek, Arburua Goie-
netxek kontatu duenez. «Estsi-
penak jota ziren».
Portugaldarren etsipena gaur

egun ere Bidasoak zehazten duen
muga zeharkatzea helburu duten
herritarrenarekin lotu du Rosa
Arburua Goienetxek. Orduan be-
zala, orain ere ibaiak irentsi egin
ditu Bidasoko alde batetik bertze-
ra pasatzen ahalegindu diren zen-
bait migratzaileren gorpuak.
«Orduan bezala, miseriak bul-
tzatuta saiatzen dira muga zehar-
katzen, bizimodu hobe baten bila,
bertzerik ez», erran du.

Gaur, Raquel Idoate
Mugerriko kideak duela zenbait
urte hasi ziren Berako ondarea
ezagutzeko eta zabaltzeko lane-
an, baina Rosa Arburua Goiene-
txek eskainitakoa izan da elkarte
gisa antolatu duten lehendabizi-
ko hitzaldia. 
Bigarrena gaur eginen dute,

Berako Beralandeta aretoan,
19:00etan hasita: Raquel Idoate
Anzinek Emigración de la Nava-
rra atlántica a América (1840-
1874) izenburuko bere liburua
aurkeztuko du, eta, bereziki, Bor-
tzirietako egoeraren berri ema-
nen du. Milaka herritarrek egin
zuten XIX. mendeko bigarren er-
dian Bortzirietatik Amerikara bi-
dea, eta horretaz ariko da Idoate.

Rosa Arburua kontrabandoaz aritu da Beran, Mugerri elkarteak antolatutako saio batean.
Etxean entzundakoak hartu ditu oinarri, atzokoak eta gaurkoak erdigunean jartzeko.

Amaitu ez den gaueko bidea

Kontrabandoan aritutako zenbait gizon, erabiltzen zituzten enbor hutsak erakusten, Pedro Esarteren Baztango kontrabandistei buruzko liburuan. PAMIELA

Suhiltzaileak, apirilean, Bidasoan desagertutako migratzailearen bila. NH
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«Espainiak akordio bat
egin zuen Alemaniari
wolframa ez saltzeko,
baina ezkutuan egiten
zuen negozioa»

«1592an harrapatu zuten
Azpilkuetako Maria
Tomasa mugan, bi oihal
puska zaharrekin;
zigortu zuten»
Rosa Arburua Goienetxe
EHUko irakaslea eta idazlea
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R
HURBILDU ETA LAU
Olatz Azpirotz
Larzabal

Ekialdea
omen gara

B
anaketak hainbat for-
ma eta eginkizun edu-
ki ditzake, horregatik
hain erraz barneratu

dugu guztia bi talde edo gehiago-
tan banatzeko joera. Kontraesan-
korra suerta daiteke, baina gure-
an, banaketa hainbeste salatu eta
deuseztatzen saiatzen garen ho-
netan, gauza bat aitortu beharra
daukagu: askoz errazagoa eta ba-
tez ere erosoagoa zaigu gure egu-
nerokoan eragina ez dutela uste
ditugun banaketak eta bazterke-
tak salatzea. 
Iaztik hona asko orokortu dira

mendebalde eta ekialde termino-
ak; nahiz eta gehien bat kontu
kulturaletarako erabili diren,
aski adierazgarriak direla uste
dut. Iparrorratz oso baten oina-

rria sortzen dute biek, baina era
berean kontrakoak dira biak. Ha-
laber, metaforak alde batera utzi-
ta, bi termino horien erabilerak,
kultura arloaz gaindi, guztiok ge-
nekien banaketa erreal baten
existentzia azaleratu du. Bai, ba-
naketa politikoaz gain euskaldu-
nok euskaldunak banatzen ditu-
gu.
Marra bertikal batek bi multzo

uzten dituen momentuan, bieta-
ko batek, oro har, estatus handia-
goa lortu ohi du, eta era horreta-
ra, beste aldeak ez dituen hainbat
berme eduki ditzake. Hala nola
aurreko maiatzaren 7an Iruñeko
karriketan, haur eskola euskal-
dunak eta euskararen irakaskun-
tza publikoa defendatu eta alda-
rrikatzeko mobilizazioa egon

zen. Komunikabide gehienek ez
zioten merezi zuen garrantzirik
eman, nahiz eta aurreko egune-
tan Nafarroako Parlamentuak
PAI legea onartu eta Iruñeko
Udalak eginiko datu faltsutzea
azaleratu. Bai, erreala da. Hori
aski ez balitz, euskal herritar as-
kok mobilizazioaren helburuak
Nafarroako eremura mugatu zi-
tuzten, eta horrela bihurtu zen
deialdi eta eskari nazional bat Na-
farroako kontu. Ordea, gure hiz-
kuntza baldin bada euskaldun
egiten eta guztiok elkartzen gai-
tuena, aurreko mobilizazioa eta
gaur egun, kasu honetan, Nafa-
rroako hezkuntzan gertatzen ari
dena ez litzateke euskaldun guz-
tion afera izan behar? Bai, izan
beharko litzateke. 
Oxala, baina azkenaldian nazio

mailako erantzun bat edota ba-
besa izateko, mobilizazioak Nafa-
rroa Garaitik eta Iparraldetik
kanpo egin behar direnaren sen-
tsazio sumatzen dut. Era horreta-
ra, hain zuzen, euskaldunon la-

guntzaz, sendotzen eta finkatzen
da marra.
Marra berriz ere. Nik, nire ikas-

keta guztiak euskaraz egiteko
zortea izan dut. Esan beharra
daukat, halere, haurra nintzela
perpausa horretan ez nuela zor-
tea izena txertatzen eta etxean
ikasi nuela zortea nola izan ge-
nuen gure alde. Hazten goazela,
ordea, egoerak behartu egiten
gaitu zoriaren etorreraz edo joa-
naz jabetzen, eta gaur egun, nafar
ume asko zorte horren eraginpe-
an daude. Jada, banaketak eta
kontraesankortasuna lotuta doa-
zela ikusi dugularik, beharrezkoa
al da euskaldun guztiak momen-
turen batean euskara ikasteko
zoriaren menpe egon zirela oroi-
taraztea?
Euskaldunak, bai, baina guz-

tiok daramatzagu gure jaiote-
rrien probintzien izenak kope-
tan, eta izen horiek marraren
albo batean zein bestean egotera-
koan, bermeak ugariak edo mu-
rritzak izanen dira.

Marra bertikal batek
bi multzo uzten

dituen momentuan,
bietako batek, oro

har, estatus
handiagoa lortu ohi

du, eta era horretara,
beste aldeak ez
dituen hainbat

berme eduki ditzake

Irudiab Betelu

Eskolaren omenaldia Zumeta artistari
Beteluko Araxes eskolak omenaldi xume eta beroa egin dio Jose Luis Zumetari: artistaren lana oinarri hartuta,

Iker Uribek egindako muralarekin apaindu dute ikastetxeko paretetako bat—irudian, murala—. Zumetak lotura

estua izan zuen Araitz ibarrarekin, eta bere obraren zati handi bat han mamitu zuen. Araxes eskolako ikasleekin

ere hamaika aldiz aritu zen lanean; tailerrak eta bertze egin zituen eskolako haurrekin. Zumeta 2020. urtean

zendu zen, eta, geroztik, artistari egindako lana eskertzeko eta egin zuen obra oroitzeko modua bilatzen aritu

dira Beteluko eskolako kideak. Iker Uriberen laguntzarekin aurkitu dute, azkenean. ARAXES ESKOLA

Autopista Elektrikorik Ez plataformak
protesta eginen du maiatzaren 29an

ETXARRI ARANATZ bAutipista Elektrikorik Ez plataformak protesta-
ra deitu ditu herritarrak maiatzaren 29rako, Barasoain eta Gabiria (Gi-
puzkoa) artean. Plataformak batzarra egin zuen larunbatean, Etxarri
Aranatzen, eta Lurkide Konpromisoa izenburuko akordioa berretsi
zuen. Akordio horren bidez, Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) eta Deikaztelu
arteko goi tentsioko linea egiteko proiektua salatu dute, bai eta Fores-
talia enpresak sustatu dituen Kyoko eta UME proiektuak ere. Hirurak
kontuan hartuta, 800 dorre inguru jarriko lituzkete Barasoain eta Ga-
biria artean. Proiektuek ukitutako herrietan eginen dituzte protestak.

«Espanyolen aurka, zaleen
laguntzari esker egin diogu
aurre esperientziarik ezari, eta
izugarri eskertzen diet; gure
esku dugu igotzeko aukera»

Izaskun Mainz
Osasunako entrenatzailea

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

%

3.589
ZENBAT LANPOSTU PUBLIKO EGONKORTU NAHI DITUEN 

NAFARROAKO GOBERNUAK

Nafarroako Gobernuak jakinarazi du 3.589 lanpostu publiko egonkortu-

ko dituela, eta lan deialdi publikoa eginen duela horretarako. Nafarroako

Gobernuak behin-behinekotasunari aurre egiteko zenbait neurri hartze-

ko asmoa iragarri zuen legegintzaldiaren hasieran, eta asmo hori bete-

tzeko erabaki du orain lanpostu horiek egonkortzeko urratsa egitea. As-

teon, ELA sindikatuak salatu du kopuru hori ez dela nahikoa, eta ez duela

behin-behinekotasunarekin dagoen arazoa konponduko.



MUSIKA

ATARRABIA Toundra eta Saia Go-
ait.

bGaur, 20:30ean, Totem aretoan.

ATARRABIA FM eta Gun.

bBihar, 19:30ean, Totem aretoan.

IRUÑEA Gregario de Luxe.
bGaur, 20:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA Despertaré. Fuel Fandan-

go.

bBihar, 21:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA 12 nanas para Matthew.

German San Martin.

b Igandean, 12:00etan,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Benjamin Alard klabezin
jotzailea.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Nafarroako Orkestra Sin-
fonikoa.

bOstegunean, 19:30ean, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Bad Gyal.
bOstegunean, 20:00etan, 

Zentral aretoan.

BERTSOLARITZA

DONAMARIA Auskalo zeinek ja-

rriak. Eñaut Agirre eta Unai Agirre.

bGaur, 19:00etan, Dorrean.

ETXARRI ARANATZ Bertso baz-
karia: Eneko lazkoz eta Iker Zubel-

dia.

bBihar, eguerdian.

ZINEMA

IRUÑEA Young & Beautiful.

bGaur, 19:00etan,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA The Truman Show.

bGaur, 19:30ean, filmotekan.

IRUÑEA Un monde.

bBihar, 19:00etan, filmotekan.

IRUÑEA The Proposal.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Visita ou Memórias e Con-

fissões.

bOstegunean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

DANTZA

IRUÑEA Romeo eta Julieta. Les Ba-

llets de Monte-Carlo.

bAsteartean, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

ANTZERKIA

ANTSOAIN Anarkia relacional. Tti-

pia.

bOstegunean, 19:00etan,

antzokian.

IRUÑEA Los santos inocentes. Te-

atro del Nomada.

b Igandean, 19:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEA Fake, begiari tranpa. Erre

Produkzioak.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.

ZIZUR NAGUSIA El rey tuerto.

Inextremis.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

ERAKUSKETAK

BERA Akatsa da bidea, baina

bada biderik gabeko akatsik ere.

Ramon Zabalegi.

bEkainaren 5era bitarte, ikastolan.

IRUÑEA Jabier Villarreali omenal-

dia. Erakusketa kolektiboa.

bEkainaren 5era bitarte,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Mundu errealerako disei-

natzea. Iosu Rada.

bEkainaren 26ra arte, 

Ziudadelako Mistoen Aretoan.

IRURTZUN Nomadak. Aitziber Ira-

gi.

bHilaren bukaerara arte, 

Pikuxar elkartean.

LIZARRA Abstracciones. El fondo

liberado. Agustin Ibarrola.

bHilaren 29ra bitarte, 

Gustavo Maeztu museoan.

BERTZELAKOAK

IRUÑEA Txala Tap!Rafa Eizagirre,

Bittor Pastor eta Ander Sanchez.

Musika eta dantza ikuskizuna.

bGaur, 21:00etan, 

Sanduzelaiko Civivox aretoan.

IRUÑEA Sensaciones. Hodei Ma-

goa.

bBihar, 19:00etan, Gaiarren.

Iruñea bAntzerkia

‘Fake, begiari tranpa’, asteazkenean, Gaiarren
Erre Produkzioak konpainiakFake, begiari tranpa izenburuko lana aurkeztuko du asteazkenean, Iruñeko Gaiarre antzokian, 20:00etan hasita. Talde-

ak joan den azaroan estreinatu zuen obra, Bilboko Arriaga antzokian  —irudian, aktoreak obrako une batean, estreinaldirako entseatzen—. David

Caiñarena da testua; Gorka Minguez eta Caiñak zuzendu dute lana, eta Maria Urzelai, Aitor Fernandino, Leire Ucha, Lorea Intxausti eta Albar Zirarda

ditu aktore. Familia barruko bortxaketa bat dauka gaitzat. Hasierako komedia kutsua ilunduz joaten da, erasoa azaleratu ahala. MONIKA DEL VALLE / FOKU

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Uxue Rey Gorraiz Sarriguren

Irakasle eta artista bizitzak ezin
bereizizkoak zaizkio Lilo musika
taldeko Maria Mateo Baranguani
(Atarrabia, 1996). Inoiz gutxitan
ibiltzen da gitarra etxean utzita,
sokak dantzan jarriz aurkitzen
baitu adierazpidea; gitarraren so-
kak, ahots kordak, guziak batera
inoiz, baina doinutan betiere. Tal-
dekideekin, kontzertua emanen
du bihar Valtierrako kultur etxe-
an, 20:00etan. 
Noiz hasi zen kantuaren eta zure

arteko harremana?

Beti gozatu izan dut musika. Bi
ahizpa ditut, eta hirurak izan gara
musikazaleak txikitatik, baita gu-
rasoak ere. 16 urte nituela, ama-
txok gitarra jotzen irakatsi zidan,
eta orduan piztu zitzaidan kan-
tuak sortzeko joera. Jolas modura
hasi zena indartu egin da.
Eta jolasa zena musika talde ba-

tean gorpuztu da orain. Nola eta

zergatik sortu zen Lilo?

Barrena arintzeko eta gorputza
astintzeko sortu izan ditut beti
kantuak. Gitarrarekin gehiago
gozatzeko edo, gitarra eskolak ja-
sotzen hasi nintzen, Nekane Ibe-
rorekin. Entzun zituen nire kan-
tak, eta asko gustatu zitzaizkion.
Esaten zidan: «Ba, sor dezagun
talde bat». Eta halaxe egin ge-
nuen, Pello [Iturria], Oihane [Gu-
lina] eta Julenekin [Hoyuelos] ba-
tera, eta horixe gara gaur egun.
Duela bi urte inguru hasi, baina,
pandemiagatik, nahiko geldirik
egon behar izan dugu. Orain hasi
gara berriz ere indarrak hartzen.
Lehen urrats horretarako, senti-

tu zenuen ingurukoen babesa?

Bai, horrek animatu ninduen. Le-
hendik ere, askotan hartzen nuen
gitarra, eta ingurukoek esaten zi-
daten egiten nuena bazela era-
kusteko modukoa, zabaltzeko
modukoa. Egia esan, nahiko lo-
tsatia nintzen horretarako, jolas-
tea bainuen asmo bakarra, baina
egia da izugarri motibatzen nin-
duela oholtza gainera igotzeak. 
Barrenak arintzen zaizkizula ai-

patu duzu. Nola?

Batzuetan, ez dut jakiten senti-
tzen ditudanak hizketan nola
adierazi. Hitz totelka hasten naiz.
Berriz, etxean naizela, kantu ba-
tean sartuta: frrrrrus. Dena bota-
tzen dut. Adibidez, argia inoiz
ikusi ez duten mila kantu ditut,
noizbait behar bati erantzuteko
sortutako kantu mordoa, eta han
geldituko dira, besterik gabe.
Husteko modu bat direlako. 
Nolako musika sortzen du Lilo

taldeak? Zer kontatzeko?

Bizitzan gertatzen diren gauzak
daude kantetan, gure ikuspegitik

begiratuak, edo, nolabait, publi-
koari erakutsi nahi dizkiogunak.
Badago kanta bat alzheimerraren
inguruan, beste bat Lourdes Oñe-
derraren Eta emakumeari suge-

ak esan zion liburuan oinarritua,
beste batek parranda batez hitz
egiten du, sexuaz... Kantuek pro-
zesu luzea dute atzean. Ez guz-
tiak, baina kanta gehienak nik
hasten ditut. Hala ere, horietan
ere, taldekide bakoitzak bere xar-
ma eta gustua sartzen ditu kan-

tuan. Batzuetan, kanta guztiz
eraldatzen da. Polita iruditzen
zait, horrek esan nahi duelako
nork bere alea jarri diola piezari
eta baduela batasun bat.
Zuk abiarazi zenuen proiektua,

zureak dira hitz gehienak, zurea

ahotsa. Ordea, banda bat duzu

alboan. Ezinbesteko zitzaizun?

Bidelagun dira: ez nuke esango
hierarkiarik dagoenik, ez nuke
nahi horrela izatea. Gainera, kan-
tak ez lirateke berdinak taldeki-

deetako bat, edozein, faltatuko
balitz. 
Eroso zinateke bakarlari gisa?

Agian, bai, baina ez litzateke ber-
din. Izugarri gozatzen dut haiekin
oholtza gainean, keinuka, dan-
tzan. Maite dut konplizitate hori.
Jendaurrean aritzen ere baduzu

esperientzia. Elektrotxarangan

aritua zara, esaterako. Han ikasi-

takoek laguntzen dizute Lilon?

Bai. Hiruzpalau urtez izan nin-
tzen 3indarrok elektrotxarangan,

eta iruditzen zait inoiz bizitako
esperientziarik politenetakoa
izan dela; zalantzarik ez dut ho-
rrela dela. Indar handia eman dit
bide honetan jarraitzeko, musi-
karenean. Emozioa azaldu ezina
da. Haiekin aritzeak ziurtasuna
eman zidan, ordura arte akaso ez
nuena. Zoritxarrez, ezinezkoa zi-
tzaidan dena uztartzea; irakasle
lana, talde berria…, eta, tira, aho-
tsarentzat ere aski gogorra zen
guztian aritzea.

Beldur zinen ahotsak ez ote

zuen gehiegi sufrituko?

Aldi berean toki guztietan ariko
banintz, guztiekin entseatu be-
harko banu, guztiekin kontzer-
tuak eman... ez dakit. Ahotsa nire
lanabesa da, bai musikan bai ira-
kaskuntzan, eta zaindu beharra
dut, ezinbestean. 
Euskaraz eta gaztelaniaz atera

dituzue kantak Lilon. Inoiz senti-

tu duzue presiorik bata edo bes-

tea aukeratu behar izateko? 

Presiorik ez dut sumatu. Nik biak
ditut ama hizkuntza, eta sinetsia
nago geroz eta hizkuntza gehiago
jakin, orduan eta aberatsagoa
dela mundua. Kantuan hasten
naizenean, normalean ez dut ja-
kiten zergatik aritzen naizen ba-
tean eta zergatik ez bestean. Ho-
tsek izango dute zerikusia, akaso,
edo hitz jolasek, esamoldeek. Ni-
retzat, hizkuntzarena ez da muga
bat. Ulertzen dut, bizi garen ere-
muan bizita, euskaraz aritze ho-
rretan badagoela euskarari, hiz-
kuntzari, bultzada eman nahia
ere, eta badakit artista batzuek
jaso dituztela kritikak, edo badi-
tuztela dudak horrekin. Nire ka-
suan, halere, ez da horrela. 
Zein dira zure erreferenteak?

Berri Txarrak, Zahara, Chica So-
bresalto, Olatz Salvador, Izaro An-
dres, Dolly Parton... Asko ditut.
Seitik bost, emakumeak. 

Baliteke horrek eragina izatea.
Ahotsetan ere, emakumezkoen
ahotsek izugarri erakarri naute
beti. Mezuek ere bai, eta, noski,
emakumeak hurbilago sentitzen
ditut oharkabean. Miresten ditu-
dan horiek egin dutena ikusita,
sentitzen dut nik ere nahi nukeela
bide hori hartu, ausardia izan.

«Barrena arintzeko eta
gorputza astintzeko
sortzen ditut kantak»

Maria Mateo Baranguan b Lilo musika taldeko abeslaria

Izurritearen eraginez, Lilo musika taldeak aski geldirik egon behar izan
du sortu zenetik. Trabak arindu direlarik, kideak orain ari dira oholtza
gainekoetan gozatzen, gogoz. Kontzertua emanen dute bihar Valtierran.

IÑIGO URIZ / FOKU

s
SOLASEAN

«Liloren kantak 
ez lirateke berdinak
taldeko  kideetako bat,
edozein dela ere,
faltatuko balitz»

«Kantuan hasten
naizenean, normalean
ez dut jakiten zergatik
ari naizen hizkuntza
batean eta ez bestean»
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