Ostirala
2022ko ekainaren 17a
XIII. urtea
542. zenbakia
PREZIOA: 0,50 €

Drogak Hegoak elkarteak atea
Literatura Ekhi Huartek ‘Vuelo
4 itxi
5 de
du, droga kontsumoaren
albatros’ poema liburua
inguruan 28 urtez lan egin eta gero

kaleratu du; ehun ale ondu ditu eskuz

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

IÑIGO URIZ / FOKU-BERRIA-KO DISEINU TALDEAK MOLDATUA

Eskuz
esku
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Beti Onak Ohorezko Mailan ariko da.
Duela bederatzi urte Itxako desagertu
zenetik, ez da izan herrialdeko
ordezkaririk eskubaloiaren maila
nagusian. Beti Onak-eko kapitain Olaia
Luzuriaga eta Itxakoko kapitain ohi
Andrea Barno lortutakoaz aritu dira.

Lekukoa
hartzeko
prest
Edurne Elizondo Lizarra

skerrik asko!».
Olaia Luzuriagak
irribarre zabal batekin erran ditu
hitzok, Andrea
Barnok zoriondu
eta gero. «Orain oporrak?», galdetu dio Itxakoko kapitain ohiak
Beti Onak taldeko kapitain Olaia
Luzuriagari. «Bai, bazen garaia!
Luzea egin zaigu denboraldia!».
Lizarran bat egin dute bi emakumeek. Eskubaloiaren oraina
da Luzuriaga (Iruñea, 2001), eta
Atarrabiako Gurpea Beti Onak
taldearekin lortutakoa ospatzen
ari da: Espainiako Ohorezko Mailan ariko dira hurrengo sasoian,
maiatzean Arrecifen (Espainia)
igotzea lortu eta gero. Andrea
Barno (Lizarra, 1980), berriz,
herrialdeko eskubaloiaren urrezko iragan hurbilaren ikur da.
2012an utzi zuen pista, eta handik
urtebetera desagertu zen taldea,
arazo ekonomikoek itota. Lau
aldiz irabazi zuen ABF Liga; hiru
aldiz Espainiako Kopa, eta bitan
Espainiako Superkopa; EHF kopa
ere irabazi zuen Itxakok, 2009an;
eta Europako txapeldunorde izan
zen, Norvegiako Larviken aurka
finala jokatuta, 2011ko maiatzean.
Ia dena lortu eta gero desagertu
zen Lizarrako taldea, beraz. «Egitura guztia desagertu zen, bat-batean; egun batetik bertzera, deus
ez. Garrantzitsua da urratsez
urrats aurrera egitea, gogor lan
egitea, eta asmo handiko helbururik ez zehaztea». Barnoren hi-

E

tzak adi entzun ditu Olaia Luzuriagak. Badaki jauzi handia izanen dela hurrengo denboraldian
eginen dutena, baina uste du
urrats sendoak egin dituztela
orain arteko bidean, eta bide beretik segituko dutela aurrera, harrobiari balioa emanez. Ohorezko
Mailan hasteko irrikan da, «ikasten eta hazten» segitzeko ilusioz.

Itxakoko kapitain ohi
Andrea Barno, Beti Onak
taldeko kapitain Olaia
Luzuriagak —eskuinean—
emandako bion argazkiari
so, hilaren 9an, Lizarran. I.
URIZ / FOKU

2013ko argazki bat
Kapitaina eta kapitain ohia; jokalaria eta jokalari ohia; hori baino
gehiago ere bai: «Andrea Barno
eta Itxakoko gainerako jokalariak
erreferente bat izan dira niretzat:
gurasoek Lizarrara ekartzen ninduten, partidak ikustera. Haiengatik naiz ni eskubaloi jokalaria»,
erran du Luzuriagak.
Bereziki, Andrea Barnorengatik. Luzuriagak 2013an egindako
argazki bat eraman du Lizarrara,
eta Itxakoko jokalari ohiari oparitu dio. Barno eta Luzuriaga ageri
dira irudian. «Baina zenbat urte
zenituen zuk hemen? Eskerrik
asko, hagitz opari polita da!». Luzuriagak 12 urte zituen Atarrabian egindako argazki horretan.
«Eskubaloiaren besta egin genuen, eta zu etorri zinen bisitan»,
gogorarazi dio Beti Onak taldeko
kapitainak Barnori.
Luzuriaga 11 urte zituenean
hasi zen eskubaloian jokatzen.
Anaitasunan egin zituen lehendabiziko urratsak, eta, handik,
Atarrabiara joan zen; herri horretako taldean, Beti Onak-en, egin
ditu azken lau urteak. Gogoan
ditu gurasoekin Lizarrako kiroldegian ikusitako Itxakoren parti-

da: 43 urte ditu, eta sasoi betean
segitzen du», nabarmendu du
Beti Onak taldeko kapitainak.
Luzuriagari begiak pizten zaizkio Navarrori buruz ari denean;
Barnoren ondoan ere sumatzen
zaio Itxakoko kapitain
ohia ezagutu izanak poz
handia eragin diola. Barnorentzat ere, «hagitz
polita» izan da LuzuriaGarrantzitsua da urratsez
garekin elkartu izana. Liurrats aurrera egitea, gogor
zarrako jokalariak eskulan egitea, eta asmo handiko
baloiaren bertze garai
helbururik ez zehaztea»
bat ezagutu zuen, baina
Andrea Barno
Itxako taldeko kapitain izandakoa
erreferenterik ez zuen
falta izan. «Nire ahizpa
«Itxakoko jokalariak
[Blanca Barno] zen nire
erreferente bat izan dira
erreferente nagusia:
niretzat: gurasoek partidetara ahizpa ikustera joaten
ekartzen ninduten»
nintzenean, bertze jokaOlaia Luzuriaga
lari handi anitz ikusten
Beti Onak taldeko atezain eta kapitaina
nituen pistan».
Barnok Europako txapelketen
modu batera disfrutatuko nituzgaraia ere oroitu du, eta lehiaketa
ke partidak».
Atezaina da Luzuriaga, eta Sil- horiei esker lehen mailako jokavia Navarro ere badu erreferente, lariak aritu zirela Lizarrako pisItxakoko atea zaindu baitzuen tan: «Gurea herri txiki bat da, eta
urte luzez. «Sekulako jokalaria sekulakoa izan da Europako jokadak, baina pena du adinagatik ez
zituelako disfrutatu gaur eginen
lukeen moduan. «Orduan ez
nintzen pistan ziren jokalarien
kalitateaz erabat ohartzen; ongi
pasatzen nuen, baina, orain, beste

‘‘

laririk onenak ikusteko aukera
izatea. Gu ere joaten ginen haien
entrenamenduak ikustera!»,
erran du. Sumatzen du Itxakoren
partiden inguruan herrian sortzen zen giroaren falta.
Luzuriaga eta Beti Onak taldeko gainerako jokalariak bilakatu
dira orain herrialdeko eskubaloiaren harrobia osatzen ari diren
jokalari gazteen erreferente. Atarrabian, Lizarran bezala, hurbilekoa da jokalarien eta herritarren
arteko harremana, eta propiotzat
hartu dute Beti Onak-ek lortutakoa. «Igotzeko faseko partidak
ikusteko, pantaila handi bat jarri
zuten herrian. Igotzea lortu eta
gero, ehunka pertsonak egin ziguten harrera herrian: zoragarria
izan zen, hagitz hunkigarria».

Dena irabazi kasu egiteko
Beti Onak taldeko jokalariek gogor egin dute lan hurrengo sasoian Ohorezko Mailan egoteko.
Partida guztiak irabazita iritsi ziren igotzeko fasera. Egindako bidean erakundeen eta hedabideen
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Beti Onak taldeko kideak, maiatzean, Atarrabian, igotzeko fasea jokatu aurreko entrenamendu batean. I. URIZ / FOKU

Olaia Luzuriaga eta Andrea Barno, 2013an, Atarrabian. OLAIA LUZURIAGAK UTZIA

babesa sentitu dutela erran du
Luzuriagak; erdigunean jarri du,
halere, ñabardura bat: «Ematen
du emakumeok dena irabazi
behar dugula errepara diezaguten. Uste dut emakumeon kirolak
egin dituela aurreranzko urratsak, baina lan handia dago oraindik egiteko».
Irudipen bera du Barnok.
«Behin erran zidaten txapel bat
irabazi arte hedabideek ez zigutela kasurik eginen», oroitu du.
Larviken aurkako Txapeldunen
Ligako finala ere aipatu du. Joaneko partida Norvegian jokatu
zuten, eta itzulikoa, berriz, Iruñeko Anaitasuna kiroldegian. «Teledeportek ez zuen partida zuzenean eman». Luzuriaga zur eta
lur gelditu da: «Ezin dut sinetsi finala telebistan eman ez izana!».
Eskubaloia eta ikasketak uztartzeko aukeraz ere mintzatu dira
Barno eta Luzuriaga. Profesionalen moduan egiten dute lan, baina amateurren errealitatea bizi
dute. Horrek erran nahi du irakasleekin «negoziatu» behar di-

tuztela azterketen datak, probek
partidaren batekin bat egiten badute. Emakume gazte anitzek kirola nahi baino lehenago uztea
dakar egoera horrek: «Askoz ere
ahalegin handiagoa egin behar
dugu emaitza bera lortzeko», nabarmendu dute Barnok eta Luzuriagak.
Beti Onak taldeko atezainak
garbi du gurasoen babesa pizgarri
izan duela orain arteko bidean,

eta eskerrak eman dizkie: bertzeak bertze, alaba partida bat jokatzera eramateko harat eta honat
egindako bidaiengatik. Arrecifen
izan ziren Luzuriagaren gurasoak, eta haiekin ospatu ahal izan
zuen Ohorezko Mailara igo izana,
pistatik atera bezain pronto.
Luzuriagak atseden hartzea du
orain lehentasun: aitortu du
oraindik ez duela guztiz barneratu datorren sasoian Ohorezko

Barno, 2008an, Lizarran, Dunaferreko bi jokalariren artean. J. MANTEROLA / FOKU

Mailan ariko direla. «Inbidia diot
zure oraingo garai honi:
hagitz esperientzia polita da igotzea, eta urratsez urrats aurrera
egitea», erran dio Andrea Barnok. «Fitxa eginen dizugu,
gurekin aritzeko!», erantzun dio
atezainak.
Itxakoko kapitainak kontatu
dio anitz disfrutatu zuela pistan,
baina ase egin zela, eta utzi zuenean bazuela bertze gauzak egiteko

beharra eta gogoa. Eskubaloiak
emandako txapelak ospatu eta
disfrutatu ditu, baina ez dira horiek Itxakoren etapak utzitako
oroitzapen nagusiak: «Bidaiak
oroitzen ditut, gure arteko barreak, entrenamenduetako lehiak;
garai txarrak ere bai, horrelakoak
ere egon zirelako. Baina urte horietako sentsazioak ditut gogoan,
batez ere. Disfrutatu egunerokoaz», erran dio Luzuriagari.
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Droga mendekotasuna
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garren horrek, eta drogen auziko
politiketan atzera egitea ekarri
zuen, zaharkituta zeuden irizpideak ezarriz».
Plan horren ondorioz, Nafarroako Gobernuak %65 murriztu zituen Hegoak elkartearen diru laguntzak, eta «zaildu» egin zuen
taldeko kideen jarduera. Hurrengo urteak «hagitz zailak» izan zirela kontatu dute Hegoak elkarteko kideek. 2019an onartutako
droga mendekotasunen prebentziorako hirugarren planak «hai-

Hegoak elkarteko
kideek agerraldia egin
zuten joan den astean,
Iruñean, ixteko erabakia
azaltzeko

Hegoak elkarteko kideak, 2017ko irudi batean. Gazteen besta guneetan aritu dira prebentzioa lantzen. HEGOAK

Hegoak elkarteak ateak itxi ditu,
«erakundeen babesik ezarengatik»
Ia hiru hamarkadaz aritu da lanean droga kontsumoaren inguruan b Pandemiak «ito» du taldea
Edurne Elizondo

«Akitu arte egin dugu hegan, eta
itsasoaren erdira erori gara». Irudi horren bidez azaldu du Hegoak
elkarteko kide Floren Luquik jarduera eten eta ateak ixtea erabaki
dutela. «Pandemiak ito» dituela
erran du, eta «erakundeen babesik ezak» bertze aukerarik ez diela eman. «Hagitz tristea da, baina
ezin dugu lanean jarraitu».
Hegoak Barañainen sortu zuten, 1994. urtean; droga mendekotasuna zutenen zenbait senidek eta lagunek jarri zuten elkartea martxan. Heroinaren garaia
zen ordukoa, eta, Hegoak elkartearen bidez, pertsonen prozesuak
jarri nahi izan zituzten erdigunean. Elkarteko kideek ia 30 urtez
eutsi diote filosofia horri: droga
kontsumitzen dutenengana hurbildu dira, eta haien guneetan
toki bat lortu dute. «Errespetuz»
aritu direla nabarmendu dute,
«inor epaitu gabe».
Lan egiteko modu horrek ekarri du Hegoak elkarteko kideak
gazteen besta esparruetan sartzea, bai eta haien etxabeetan ere.
«Espainiako Estatuan erreferente bilakatu gaitu gazteekin lortu

dugun harreman hurbil horrek»,
nabarmendu dute Hegoak elkarteko kideek. Drogen kontsumoaren arriskuez eta ondorioez ohartarazi dituzte gazteak; informazioa haien esku jarri, eta gazteok
lagundu dituzte hartu dituzten
erabakietan.
Lan hori egiteko, gazteen aisialdiko guneetara joan dira Hegoak
elkarteko kideak, eta kontsumitzen ari ziren drogen analisiak
egin dituzte, bertzeak bertze. Garaian garaiko substantzien berri
jaso dute, eta beren jarduera unean uneko beharretara egokitu
ahal izan dute.

2012ko plana, giltzarri
Garaian garaiko errealitatera
moldatuz joan dira Hegoak elkarteko kideak; Nafarroako Gobernutik drogen mendekotasunari
buruz zehaztutako politikek ere
markatu dute haien bidea, halere.
Bide horretan 2012. urtea giltzarri
izan zela azaldu dute Hegoak elkarteko arduradunek.
2012an, Drogen eta Bertzelako
Menpekotasunen Prebentziorako II. Plana onartu zuen Nafarroako Gobernuak. «Lehen planeko
oinarriak erabat aldatu zituen bi-

Hegoak elkarteko kideak, Barañainen, artxiboko bi iruditan. HEGOAK

ze pixka bat» eman zion erakundeari, baina, 2020an pandemiak
eztanda egin eta gero, egoerak
okerrera egin zuen.
Hirugarren plan horrek egindako urratsa eskertu zuen Hegoak elkarteak, onartu zutenean.
«Egoera berrietara egokitzeko»
ahalegina onartu zion elkarteak
testu berriari. Pandemiak, baina,
ez du aukerarik eman plan hori
behar bezala garatzeko orain arte,
eta zuzenean eragin dio, gainera,
elkartearen jarduerari. «Hirugarren planarekin lortu genuen
gure tokia berreskuratzea, neurri
batean, baina osasun krisiak betean jo gaitu. Inor ez da oroitu irabazi asmorik gabeko erakundeokin», salatu du elkarteko Floren
Luquik.
Elkarteko kideek berretsi dute
administrazioaren babesik gabe
ixtea bertze erremediorik ez dutela izan. Joan den astean egin zuten agerraldia, Iruñean, erabaki
horren berri zabaltzeko. Eskertu
nahi izan zuten ia 30 urteko bidean lagun izan dituztenen babesa,
eta haien bidez nahi dute orain
Hegoak elkartearen filosofiak aurrera egin dezala: «Kontua da jakitea kontsumitzen duenak zergatik egiten duen, zertarako, zer,
noiz eta zenbat».
Hegoak elkarteko kideek eskaera bat egin diete erakunde publikoei, atea erabat itxi baino lehen:
«Instituzioek benetako konpromiso bat hartu behar dute prebentzioaren alde; gazteekin lan
egiten duten erakundeekin hitzarmen egonkorrak behar dira».
Helburua da erakunde horiek ez
desagertzea.
Gazteak, profesionalak eta familiak hezten jarraitzeko beharra
nabarmendu dute Hegoak elkarteko arduradunek, agurraren
unean. Ia 28 urtez egin diete aurre
kontsumoarekin lotutako arazoei. Orain, atea itxi dute.

Literatura
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Ekhi Huartek ‘Vuelo de albatros’ poema
liburua argitaratu du; eskuz egindako
ehun ale kaleratu ditu, Arga eta Felix
Garrido errehabilitazio psikosozialerako
zentroetako erabiltzaileen laguntzarekin.

Hegalak
zabaldu ditu
Edurne Elizondo Iruñea

egalak zabaldu,
eta bere poemen
bilduma bat argitaratu du Ekhi
Huartek (Iruñea,
1981): Vuelo de albatros. Ez da nolanahiko lana ondu duena: eskuz
jositako ehun ale kaleratu ditu;
eskuz marraztu du egileak ale bakoitzaren azala; guztiak dira ezberdinak, ale bakoitza da bakarra. Nafarroako Liburutegira eraman ditu, herritarren esku
jartzeko, herriz herriko liburutegien bidez.
Huartek idatziak dira
Vuelo de albatros obrako poemak, baina liburuak izaera eta helburu
kolektibo bat du, zalantzarik gabe: aniztasun mentala duten eta sufrimendu
psikosozialeko esperientziak izan dituzten pertsonentzat helduleku bat izatea
du helburu, eta, aldi berean,
egungo sistema psikiatrikoari egin nahi dio kritika.
Sistema hori ederki ezagutzen du Ekhi Huartek;
badaki osasun mentaleko
diagnosi bat jasotzeak zer ondorio izan dezakeen: «Diagnosiak eta tratamenduak
suntsitu egiten zaituzte; hutsaren hurrengo bilakatzen
zara; gizarteak bazter uzten
zaitu, ez duzu deustarako
balio».

H

Huarte Sarrigurengo Felix Garrido errehabilitazio psikosozialerako zentroko erabiltzailea da,
eta han ezagutu zuen Romy Sordomez, urte hasieran. Gizarte hezitzailea da Sordomez; Filologia
Hispanikoa ere ikasi zuen, eta literaturarako zaletasuna izan zen
haren eta Huarteren adiskidetasunaren abiapuntu.
Adiskidetasun horrek eman du
bidea Vuelo de albatros argitaratzeko. Huartek Sordomezen esku
jarri zituen Pájaro de fuego eta
Grajas, cornejas, pelícanos izenburuko bere lanak, eta elkarrekin

Ekhi Huarteren Vuelo de albatros liburuaren zenbait ale; eskuz eginak dira, eta azal guztiak dira ezberdinak. IÑIGO URIZ /FOKU

hasi ziren bi obra horietako poemekin orain kaleratutako bilduma pentsatzen eta prestatzen.
«Ekhiren poemak irakurri nituenean, pentsatu nuen hagitz
garrantzitsua zela haren esperientziak partekatzea; ezinegona
kolektibo bilakatzea bada sufrimendu horri heltzeko modu bat,
eta hori egin nahi genuen».
Psikiatriaren bertze eredu bat
aldarrikatzen duen osasun mentalaren esparruko ekintzailea ere
bada Sordomez, eta jarduera
horrekin lotu du Huarteren
liburua: «Botikek ezin dute
dena konpondu; hori ezin
da izan bide bakarra. Bertzelako espazioak sortu behar
ditugu sufrimendu psikosoziala jorratzeko». Liburua
ontzeko prozesuan, hain
zuzen, Iruñeko Arga eta Felix
Garrido errehabilitazio psikosozialerako zentroetako
erabiltzaileak izan ditu
Huartek lagun, eta auzolan
hori aldarrikatu du Sordomezek «bertzelako espazio» gisa.

«Bide zuzen bat»
Ekhi Huartek 17 urte zituenean jaso zuen osasun
mentaleko bere diagnosia.
Une horretan ikasi zuen
zenbaterainoko sufrimendua eragin dezaketen bu-

«Diagnosiak eta
tratamenduak suntsitu
egiten zaituzte;
gizarteak bazter uzten
zaitu, ez duzu balio»

«Poemak irakurri eta
gero, pentsatu nuen
hagitz garrantzitsua zela
haren esperientziak
partekatzea»

Ekhi Huarte
Idazlea, ‘Vuelo de albatros’-en egilea

Romy Sordomez
Gizarte hezitzailea eta filologoa

ruko gaitzen inguruko estigmak
eta aurreiritziek.
Barrua husteko tresna bilakatu
zuen aurretik ere lagun zuena:
idazten hasi zen. «Koaderno bat
eta bertze betetzen hasi nintzen;
ematen zuen nire buruak bide zuzen bat ireki zuela hitz horiek
guztiak paper batean jartzeko».
Hitzekin batera, marrazkiak eta
margoak. «Txikitatik marraztu
dut», zehaztu du Huartek. Hitzak, marrazkiak, margoak;
dena, bere baitan hasitako «bilaketari» erantzun bat emateko.
Bere artearen bidez, nolabait,
sistemak eragindako sufrimenduari aurre egiteko bidezidorra
bilatu du Huartek, nor den aldarrikatuz, eta balioa emanez bere
esperientziei. «Sistemak ukatu
egin ditu nire delirioak, baina nik
garbi erran nahi dut nire lan
gehienak nire delirioen barruan

dagoen toki batetik idatzi ditudala. Irudimen handia dut, baina
delirioaren barruan idazten
dudanean ere segitzen dut errealitatea ikusten», aldarrikatu du
idazleak.
«Gauza handia da liburu hau
kaleratu izana», nabarmendu du
Romy Sordomezek, Huarteren
azalpenak entzun eta gero. Nafarroako Liburutegian harrera beroa egin diote lanari, eta Huartek
eta Sordomezek biziki eskertu
dute.
Eskertu eta nabarmendu dute,
gainera, Arga eta Sarrigurengo
Felix Garrido errehabilitazio psikosozialerako zentroetako erabiltzaileen parte hartzea. Vuelo de
albatros lana liburutegien esku
da, eta, uda pasatuta, Uharteko
Arte Garaikideko Zentroan aurkeztuko dute: irailaren 23an,
18:30ean.
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Kontaketa
mutuak
asierak askotan zailak
izan daitezkeenez,
aurreko egunean Eider Rodriguezen azken eleberrian (Eraikuntzarako
materiala, 2022) irakurritakoa
ekarriko dut: «Isiltasuna antzeztu behar dut hitzek zentzuren bat
izan dezaten eta, hala ere, isiltasun sinesgarrienak ez du zentzua
segurtatzen. Agian dena da hizkuntza arazo bat. Hasieratik».
Esaldi hauekin identifikatuta
sentitzeaz gain, behin eta berriz,
etengabe suertatzen den jokabidea dela iruditu zitzaidan, haurtzarotik era inkontziente zein
kontzientean guztiok egiten baitugu. Horregatik esan daiteke,
isiltasuna sortzea, modu itxian
edo arinean eraikitzea, jarraian,

H

gorpuztea eta azkenik, aurrera
eramatea beti dela gure defentsa
mekanismo edo babesteko mekanismoen katalogoko aukeretako bat; bizitza antzaldatzeko
modu bat, alegia. Agian, aukera
errazenetako bat ere bada, segur
aski kanpo-baldintza zehatz eta
konplexurik behar ez duelako,
baina ez, isiltasunak ez dio beti
interpreteari onurarik egiten.
Halere, oro har, kontzientzia zein
oroimena egituratzen duten bizipenak ezkutatzeko aukera bikaina da askotan isiltasuna.
Nahiz eta haurtzaroan inguruko isiltasunaz jabetu, azken egunotan orainaldira ekarri dizkit
oroimenak elkarrizketa eten horiek, bat-bateko isiltasun mingotsak, eta nahiz eta ni faktore bat

R
HURBILDU ETA LAU
Olatz Azpirotz
Larzabal

Agian, ez ditugu inoiz
gure hiztegi propiotik
hitz zein tonu
egokiak aukeratu,
eta, agian bai,
isiltasun honetan,
hizkuntza arazo bat
daukagu

Irudia b Gares

ez izan, ezusteko begirada mingarriak. Itzulera horren jatorria
Nafarroako oroimen historikoak
eta gu horren parte garen heinean, nafarrok izan dugun Josefina
Lambertoren heriotza izan da;
hamarkadetan zehar, gerra zibileko basakeriak salatu eta bere
familiakideen errekonozimenduaren ibilbide gogorraren lekukoa izandakoa. Lizarra, Erriberri,
Iruñe, Zangoza eta Tuterako merindadeek galdutako ahotsari
urruka jarraitzen dute. Denborak
eta bizitzek aurrera jarraitzen duten heinean, gutxitzen baina
irmo mantentzen den isildutakoaren ahotsa izandakoa.
Akaso, askok, Josefina Lamberto zuten gerra zibileko lekukotasunen artean ahots ezagunena, eta kasu batzuetan, ez euren
interes falta edo nagikeriagatik,
baizik eta betidanik, nahiz bokal
eta kontsonanteen artikulazioa
sorrarazten saiatu, inguruan isiltasuna jaso dutelako, segur aski,
isiltasuna kontaketa egiteko ba-

liabide gisa aukeratua izan delako; hori ere guztiz zilegi da. Ordea, nahiz eta keinu fisikoak ikusi eta aintzat hartu, nahiz eta segundo batean mihiak ezpainak
hezetu, begi kliska azkarren bat
identifikatu edo masailezur estutze bat ikusi, inoiz ez dugu isiltasun horrek kontatzen diguna
egiazki jakin. Denborarekin posible da ezustean entzun, ikusi edo
topatutako pistaren bat aurkitzea
eta interpretazioak oinarria hartzea, edo ez. Agian, ez ditugu
inoiz gure hiztegi propiotik hitz
zein tonu egokiak aukeratu eta,
agian bai, isiltasun honetan, hizkuntza arazo bat daukagu.
Halere, denborak ez du barkatzen, eta gerra zibileko belaunaldiak murrizten doaz, haietako
gehienek duten garrantzia jakin
gabe, soberan ezagutzen dugun
isiltasun batean bildurik. Agian,
garrantzia ezagutaraztea izan
daiteke isiltasun ekitaldia eten
eta komunikazioa erraztu dezakeena.

Euskararen Defentsarako Sare sortu
berriak elkarretaratzera deitu du Iruñean
IRUÑEA b Elkarretaratzera deitu dute gaur, Iruñean, salatzeko Tuterako Hizkuntza Eskola Ofizialean euskara taldeen erdiak kendu nahi dituztela. Protesta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren egoitzaren aurrean eginen dute, 19:00etan hasita, Euskararen Defentsarako Sare sortu berriak deituta. Elkarretaratzearekin batera,
sarea aurkezteko agerraldia eginen dute, hain zuzen ere. Sustatzaileek
nabarmendu dute asmoa dela euskararen aurkako neurriak «ekintzen bidez salatzea». Euskaltzaleak deitu dituzte gaurko protestan eta
aurkezpenean parte hartzera.

«Euskal presoak
birgizarteratzeko oztopo bat da
Iruñeko kartzela; baldintzak
bete arren, ez dute jasotzen
hirugarren gradurako oniritzia»
Mikel Mundiñako
Nafarroako Sare Herritarreko kidea

70.000
Herritarrek lan istripuak salatu dituzte
Saminak hartu du Gares, lan istripuen ondorioz: bi asteko tartean, herriko hiru langile hil dira. Egoera salatzeko
eta langileen segurtasuna bermatzeko neurriak eskatzeko, herritarrek elkarretaratzera deitu zuten joan den ostiralerako. Garesko Mena plazan egin zuten protesta —irudian—. Maiatzaren 30ean, langile bat aldamiotik
erori, eta zaurituta eraman zuten ospitalera; ekainaren 2an zendu zen. Ekainaren 6an, berriz, bi langile hil ziren
esne ustiategi batean, hutsik zegoen minda biltegi baten isurbidean harrapatuta. IDOIA ZABALETA / FOKU

ZENBAT JASOKO DUTEN GIZA ESKUBIDEEN URRAKETA
AZTERTUKO DUTEN ERAKUNDEEK, EUROTAN
Nafarroako Gobernuak 70.000 euro banatuko ditu giza eskubideen
urraketak aztertuko dituzten gobernuz kanpoko lau erakunderen artean:
EHUko Kriminologiaren Euskal Institutuak torturari buruzko txostena
eginen du; CERMINek, berriz, pandemiak desgaitasuna dutenengan zer
eragin izan duen aztertuko du; Magalek administrazioaren babespean
diren gazteen egoera jorratuko du –behin adinez nagusi bilakatzen direnean–, eta Munduko Medikuak erakundeak prostituzioa landuko du.

%

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

Agenda
Ekainak 17-23

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2022ko ekainaren 17a

MUSIKA
BAZTAN Baztan Kantuz.
b Igandean, 12:00etan,

IRUÑEA Dinosaurios, una historia

de supervivencia.
b Gaur, 18:00etan,
planetarioan

Iruritako plazan.
IRUÑEA Chinatown.
BURLATA Relocos.

b Gaur, 19:30ean,

b Bihar, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.
IRUÑEA American Rapstar.

IRUÑEA Faneka Brava.

b Asteazkenean,

b Gaur, 20:00etan, Zentral aretoan.

19:30ean, Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Cimafunk.

IRUÑEA Gorria eta Jo Ta Ke.

b Asteazkenean, 21:00etan,

b Ostegunean,

Zentral aretoan.

19:30ean hasita,
Nafarroako Filmotekan.

D’Rivera.
b Ostegunean, 19:30ean,
Baluarten.

kultur etxean.

ERAKUSKETAK

BAZTAN Pintxopote solidarioa

Erdiz Bizirik taldearen alde.
b Ostegunean, 19:30ean,
Elizondoko Txokoto tabernan.

IRUÑEA Serendipia. Jorge Cardarelli.
b Ekainaren 26ra bitarte,
Ziudadelako Mistoen
aretoan.

IRUÑEA Con K de acuarela. Virgi-

Gonzalez dantza eskola.
b Bihar, 18:00etan eta 20:00etan,
Iortia kultur etxean.

diseinatzea. Iosu Rada.
b Ekainaren 26ra bitarte,
Ziudadelako Mistoen Aretoan.

nia Mongai.
b Ekainaren 30era bitarte,
Geltokin.

b Gaur, 20:00etan,

IRUÑEA Procesos de creación. La
Faktoria.
b Asteartean, 19:00etan,
Gaiarre antzokian.

Iruñea b Zinema

‘Gorria’ eta ‘Jo Ta Ke’
ostegunean filmotekan
Maddi Barber zinemagile nafarraren Gorria lana emango dute
ostegunean Iruñean, Nafarroako Filmotekan, 19:30ean. 2020an
zuzendutako pieza bat da, eta gizakien eta gainerako animalien
harremanari buruzko gogoeta du ardatz —argazkian, filma—.
Egun berean, Aitziber Olaskoagaren Jo Ta ke ere jarriko dute. GORRIA

50. urteurreneko besta.
b Bihar, Iortia zabalgunean.

Ziudadelako Bolborategian.

IRUÑEA Mundu errealerako

BURLATA Nosotrxs. La Faktoria.

BAZTAN Nafarroako

ALTSASU Iñigo Aritza ikastolaren

b Ekainaren 26ra bitarte,

ALTSASU Gorputzak. Irantzu

DANTZA

kultur etxean.

b Bihar, 18:00etan,

Tdiferencia.
b Igandean, 19:30ean,
frontoiko plazan.

BERTZELAKOAK

IRUÑEA Juan Belzunegi.

IRUÑEA Conflicto entre demonios
y el uno. Iraitz Iriarte.
b Ekainaren 30era bitarte,
Geltokin.

ZINEMA
BURLATA Yo jugué en Osasuna.

antzezlana.
b Ostegunean,
20:30ean,
Gaiarre antzokian.

Azpitarte.
b Ekainaren 26ra bitarte,
Ziudadelako Labean.

ostalaritzaren historia,
25 emakumek kontatua.
b Elizondoko kultur etxean.

IRUÑEA Muchachito Bombo

IRUÑEA Chucho Valdes & Paquito

IRUÑEA Encuentros improbables

IRUÑEA Mater. Juan

LERIN De princesa a rana.

Maiatzaren Lehenaren plazan.

Infierno eta Muxutrock.
b Ostegunean,
20:00etan,
Zentral aretoan.

ANTZERKIA

7

IRUÑEA Poetry Slam Social:

poesia bidegabekeriaren aurka.
b Gaur, 18:00etan, Geltokin.
IRUÑEA Satisfyerra: aingeru?

Deabru? hitzaldia.
b Astelehenean, 19:30ean, Laban.

@

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

NAFARROAKO HITZA

OSTIRALA, 2022ko ekainaren 17a
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
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Uxue Rey Gorraiz

UEU Udako Euskal Unibertsitatea ospakizun betean da azken astoetan, mende erdiko bizialdia
motibo. Zenbait hiritan antolatu
dituzte festak; joan den astean
Iruñean izan ziren. Edurne Koch
(Donostia, 1973) da UEUren Nafarroako arduraduna. Ahotsa ziztuan alaitzen zaio UEUk herrialdean izandako bilakaera hizpide
duenean. «Ikasle kopurua lehen
halako lau da», argitu du, pozik.
Udako Euskal Unibertsitateak
badu zer ospatu. Zer moduzkoa
ari da izaten urtebetetze festa?
Oso polita ari da izaten. UEU festa
asko antolatu ditugu, websail bat
sortu dugu... Dugun ilusioa azpimarratuko nuke, baita ilusio hori
gainerakoekin partekatzeko gogo
handia ere. Gainera, jende asko
ari da etortzen festetara.
Sumatzen duzue haien beroa?
Bai. 50 urtean uzta ikaragarria
erein dugu, eta, horri esker, jaso
ere asko jaso dugu aldi berean.
Gainera, UEUren filosofiaren oinarrietako bat elkarlanean aritzea da. Hau ez da soilik UEUren
urteurrena; euskalgintzan dabilen jende askorena ere bada, gure
bidelagun izan diren guztiena.
Hain zuzen, Nafarroako bidelagunekin izan duzue festa berriki:
iragan astean, Iruñeko Laban.
Ilusio berezia genuen horrekin,
proiektua sortu berria delako, eta
izan duen prozesuagatik. Jende
gazte asko etorri zen festara, eta
hori oso pozgarria da, adierazten
duelako soka bat datorrela atzetik. Gazteria dator atzetik, gogotsu eta proiektuarekiko atxikimenduarekin.
Aski urrun da lehenbiziko ikastaroa: 1973ko abuztuaren 29an.
Zenbat hazi da UEU ordutik?
Lagun kopuruari dagokionez, orduan ez zen hain jendetsua, baina
imajinatu euskarak zer leku zeukan duela 50 urte eta zein duen
orain. Edonola ere, hasierako
pauso horiek oso inportanteak
izan ziren, garai haietan buru-belarri ibili zirenen ilusioa eta lana,
batez ere. Mirari bat izan zen ia,
eta ordutik asko hazi gara, bai
proiektuetan bai lantaldean, eta
esparru gehiagotara zabaldu gara.
Izan ere, Udako Euskal Unibertsitatea jada ez da udakoa soilik.
Hori da. Jardunaldiez aparte, urtean zehar ere egiten ditugu gauzak, eta, bestalde, liburugintzan
ere egiten dugu ekarpenik. Azken
batean, euskaldun kopurua handitu ahala, eta horiek profesionalizatuz doazen heinean, beharrak
ere aldatzen dira, eta egokitu beharra dago. Horretaz konturatu

ginen orain dela hamabost bat urte, eta apustu sendoa egin genuen.
Gaur egun, oso eskaintza zabala
dugu udatik kanpo ere, udan dugunaren adinakoa edo are zabalagoa. Etenik gabeko formakuntza
asko ditugu, aberatsak, eta prestakuntza espezializatuagoak ere
bai; irakasle masterra, adibidez.
UEU etengabe ari da hazten.
Eta noraino nahi zenukete hazi?
Gure ametsa izango litzateke euskal unibertsitate bat sortzea; hasieran fisikoki ez izan arren,
behintzat Internet bidezkoa.
Zenbateraino da egingarria?
Dagoeneko izugarrizko lana egin
da horretarako. Batzorde bat sortu zen orain dela urte batzuk, proposamena lantzeko. Kontua da
hori ez dagoela gure esku: erabakia politikoa da. Online unibertsitatea sortzeko proiektua, berriz,
bideragarriagoa ikusten dugu.
Dena den, fisikoa ere iritsiko da
inoiz, ziur; esperantza dugu.

SOLASEAN

IÑIGO URIZ / FOKU

«Inoiz iritsiko
da euskal
unibertsitate
fisikoa, ziur»
Edurne Koch
UEUren Nafarroako arduraduna
UEU Udako Euskal Unibertsitateak 50 urte bete
ditu. Ospatzeko ez ezik, atzera begiratzeko ere
baliatu dute urteurrena kideek. Edurne Kochek
dioenez, anitz erein dute; «jaso ere, asko».

dako pausoa aipatzea: NUPekin
egindako elkarlanari esker, ikastaro horiek egiten dituzten ikasleek kredituak jaso ditzakete trukean. Orain dela pare bat urte lortu
genuen hori; esanguratsua da.
Bost hamarkada hauetan eginiko lanak balio izan du zenbait
aurreiritzi eraisteko. Adibidez:
zientzia ezin dela euskaraz egin.
50 urte hauetan zerbait frogatu
bada, hori frogatu da: goi mailako
jakintza ere landu daitekeela euskaraz, talentu eta kalitate handiz.
Euskarazko ikerkuntza sasoiko
dago? Ikerlari asko daude?
Oso kontent gaude; ikerlari gazteekin, batez ere. 2015ean Ikergazteren bigarren aldia egin zen,
Iruñean, eta orduan konturatu
ginen eta frogatu genuen euskarazko ikerketa egin daitekeela eta
bultzatu beharra dagoela. Ikusi
genuen gazte asko gogotsu daudela horretarako. Garbi ikusten
dugu badagoela erreleboa hartuko duenik.
«50 urte hauetan, frogatu dugu Nolakoa da aurtengo
goi mailako jakintza ere landu
udako eskaintza?
daitekela euskaraz, talentu
Guztira 21 jardunaldi
eta kalitate handiz»
izango dira Euskal Herrian; hemen horietako
«Guztira 21 jardunaldi izango
bi, Iruñean: Katakraken,
dira Euskal Herrian; Iruñean
ekainaren 27an eta 28an.
horietako bi: Katakraken,
Elkarlanean eginak dira,
ekainaren 27an eta 28an»
gainera; Elhuyarrekin,
eta Uemarekin eta KonEuskararen eta unibertsitatea- tseiluarekin. Horretaz gain, baren arteko zubiak eraikitzea da dugu berezitasun bat: NafarroaUEUren ardatzetako bat. Lortu ko Gobernuarekin batera eskainda harreman sendoak izatea?
tzen ditugun ikastaroetako
Guk zera esaten dugu beti: kultur batzuk udan ere eskaintzen dituelkartea gara, gure izaera juridi- gu.
koa hori da, baina, aldi berean, Oro har, zer-nolako harrera du
zubi lana egiten dugu EHU Euskal UEUk Nafarroan?
Herriko Unibertsitatearekin eta Ikusgaitasunean asko irabazi
NUP Nafarroako Unibertsitate dugu, eta hobera ari gara. Ikasle
Publikoarekin. Elkarlanean ari- kopuruari dagokionez, zenbatetzen gara liburugintzarako, eus- koa laukoiztu egin da. Zenbait urkarazko ikastaroak sortzeko...
tetan egoera oso gogorra izan da;
Hein handi batean UEUk eginiko batik bat, beste kolore batzuetako
lanari esker, EHUn gradu gehie- gobernuak izan ditugunean.
nak ikas daitezke euskaraz. NU- Orain hitzarmenak ditugu goberPen, ezin esan halakorik.
nuarekin, eta hobera ari gara
Euskarari buruzko azken diagno- Zein ikastaro motak erakarri ohi
sian azaldutako datuaren arabe- du jende gehien?
ra, ikasleen %28 dira euskal hiztu- Azken bi urteetan, feminismoanak. Unibertsitateak badaki hori, rekin lotutakoek izan dute arraeta, pixkanaka, hasi dira gradu kastarik handiena, argi eta garbi.
batzuetako ikasgai batzuk euska- Itxaron zerrendak sortu ohi dira.
raz ematen. Eskea hor dago, gaz- Azken bi urteak aski zailak izateena, eta erantzun beharko zaio. nen ziren izurritea dela eta. InAgian, aldaketa ez da iritsiko goi- darberritu zarete dagoeneko?
tik, baina ikasleek ekarriko dute, Egia esan, pandemia iritsi zenerabeharra gero eta agerikoagoa ko guk urte batzuk generamatzan
izango baita. Guk gure esku dago- online eredua erabiltzen, eta erraen dena emango dugu.
za izan zen egokitzea. Ez dugu suZer eskain dezakezue egun?
fritu. Halere, ikastaro batzuek
Gradu ofizialik ezin dugu eskaini, nahi eta nahi ez izan behar dute
baina ikastaro laburrak bai, pilula aurrez aurrekoak, eta, beraz, bai;
modukoak. Horiei dagokienez, gogotsu gaude inolako mugarik
inportantea iruditzen zait eman- gabe aritzeko aukerak izateko.

