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Gazteria

Edurne Elizondo Iruñea

E
z da nahikoa ongi

etorri erratea. Hi-

tzez harago, he-

rritarrek ekitea

behar dute Nafa-

rroa helmuga du-

ten migratzaileek. Horixe nabar-

mendu dute Lantxotegi elkarteko

kide Arantxa Caminos Garciak

eta Irune Ansa Egiletak, eta hel-

buru horrekin prestatu dute Ka-

bia proiektua; uztailean abiatuko

dute: «Benetako» harrera eta in-

klusioa du xede, 18 eta 30 urte bi-

tarteko gazte migratzaileentzat.

Hori lortzeko, zubi lana eginen du

Lantxotegik, gazte horiek herrial-

dean jaiotako adin bereko gaztee-

kin harremanetan jartzeko as-

moz. Oraindik itxiak diren ateak

irekiarazi nahi dituzte, kanpoan

zirenek sartzeko aukera izan de-

zaten.

Lantxotegi Berriozarren sortu

zuten, 1983. urtean. Herritar talde

batek jarri zuen martxan, garaiko

gazteriak zituen arazoek kezka-

tuta. Herriko mugak gainditu

ditu proiektuak, eta hiriburuan

garatzen ditu egun dituen pro-

grametako anitz; horietako bat da

Ahlan Bek izenekoa. 14 eta 30 urte

bitarteko gazte migratzaileak ditu

ardatz. Haiek erdigunean jarrita-

ko beharrak eta kezkak dira Ka-

bia proiektuaren oinarri, hain zu-

zen ere.

Harremanen arloan dituzten

zailtasunak nabarmendu dituzte

gazteok: «Zaila da lagun berriak

egitea, jendea hagitz itxia baita»;

«gelan edo lanean ez bada, hagitz

zaila da jendea ezagutzea»; «he-

mengo lagun bat behar duzu kua-

drilla batean sartzeko; bertzela, ez

dira zurekin fidatzen»; «nik jen-

dea ezagutu nahi dut, eta nahiko

nuke haiek ni ezagutu nahi izatea

ere». 

Ahlan Bek programako gazte-

en hitzak dira horiek. Lantxotegi

elkarteak Kabia proiektua aur-

kezteko Iruñeko Plazara gunean

egindako agerraldian ere, antze-

ko esperientziak kontatu dituzte

parte hartu duten migratzaile ba-

tzuek. «Hagitz zaila da osatuta

dagoen lagun talde batean sar-

tzea. Laneko kideekin gertatzen

zait afari bat egiten dugunean

gustura egoten garela, baina ha-

rremana hor gelditzen da, afari

bateko kontua baino ez da, ez da

egonkortzen», kontatu du ema-

kume batek.

Errealitate horretan eragin

nahi du Lantxotegiren Kabia

proiektuak. Proiektu pilotu bat

da, eta, hasteko, 30 pertsona batu

nahi ditu egitasmoan: batetik, ha-

rrera eginen duten 18 eta 30 urte

bitarteko hamabost gazte, he-

rrialdean jaiotakoak; eta, bertze-

tik, adin tarte bereko bertze ha-

mabost gazte migratzaile. Guztie-

kin lan eginen dute Lantxotegiko

kideek, asmo garbi batekin: ha-

rrera eginen duten hamabost

gazte horiek zubi bilakatzea, gaz-

te migratzaileek haien kuadrille-

tan sartzeko aukera izan dezaten.

Topaketak eta kanpaldia
«Zer da kuadrilla?». Galdera hori

egin dute Caminos Garciak eta An-

sa Egiletak, proiektuaren aurkez-

penean. Erantzunak askotarikoak

izan dira: «Segurtasun espazio

bat», batzuentzat; «Ezin zeharka-

tu» dezaketen hesi baten bertzal-

dean dagoen gune bat, berriz, ber-

tze batzuentzat. «Denok ez dugu

toki bera gizartean; toki batean

edo bertzean egon, zailtasun gutxi

edo anitz izan ditzakegu sisteman

sartzeko», nabarmendu du Aran-

txa Caminos Garciak. Kabia

proiektuaren bidez, kuadrillak 

denentzako habia bilakatu nahi 

dituzte, ongi eta seguru sentitzeko

espazio bat, alegia.

Lantxotegiko kideek Kabian

parte hartuko duten 30 gazteekin

lan eginen dute; formakuntza

eskainiko diete, eta, bertzeak

bertze, gatazkak kudeatzeko

tresnak eman. Uztailean eta

abuztuan, gainera, bi topaketa

eginen dituzte gazteok, elkar eza-

gutzeko, eta abuztuaren 13tik

15era, berriz, kanpaldia eginen

dute Etxarrin.

«Irailetik abendura bitarte, hi-

labetean bitan eginen dituzte 

topaketak. Lantxotegiko kideek,

gainera, jarraipena eginen diegu.

Gure helburua da gazteei tresnak

ematea sor daitezkeen harrema-

nak egonkortzeko», azaldu du

Caminos Garciak.

Kabia proiektua Iruñeko lau

auzotan abiaraziko dute: Arro-

txapean, Alde Zaharrean, Arrosa-

dian eta Azpilagañan. «Proiektua

prestatzen hasi ginenean, diag-

Lantxotegi elkarteak Kabia proiektua abiatuko du uztailean; helburua da zubi lana egitea, 18 eta 30 urte
bitarteko gazte migratzaileen eta herrialdean jaiotakoen arteko harremanak garatzeko. Arduradunek
herritarrei eskatu diete gogoeta egin dezatela, Nafarroa «benetako» harrera herrialde bilakatu dadin.

Ateak ireki, sartzen uzteko

Kabia proiektuaren aurkezpena, joan den ostiralean, Iruñeko Alde Zaharreko Plazara gunean. IÑIGO URIZ / FOKU

Ahlan Bek programako zenbait kide eta arduradun, Iruñean. LANTXOTEGI
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nosi moduko bat egin genuen, eta
auzo horietan dago migratzaile
gehien. Horregatik erabaki dugu,
hasteko, auzo horietan eragitea»,
kontatu du Ansa Egiletak.
Auzo horietako gazteekin lan

egitea ez ezik, auzo horietako ba-
liabideak aztertu eta gazte migra-
tzaileen esku jartzea da Lantxote-
giren asmoa.«Anitzetan, arazoa
da gazteek ez dakitela zer aukera
dagoen aisialdiaren esparruan;
dituzten aukeren berri eman nahi
diegu, auzoetako zerbitzuekin
batera, bertze gazteekin harre-
mana izateko urratsak errazte al-
dera», berretsi dute Lantxotegiko
kideek.

Hirugarren ardatz bat du Kabia
proiektuak: kulturen arteko har-
tu-emanak bultzatu nahi dituz-
ten topaketak eginen dituzte.
«Erabat zehazteke dago zer mo-
tatako jarduerak eginen ditugun,
baina asmoa da hemen eta he-
mendik kanpo jaiotako jendeak
elkar ezagutzea, elkarren berri
ematea, nork bere kultura zabal-
tzea, aurreiritziak eta estereotipo-
ak bazter uzteko».
Lantxotegiko kideek «gogoe-

ta» egiteko eskatu diete Nafarro-
an jaiotako herritarrei, eta gogo-
ratu dute «benetako harrera»
egunerokoan hasten dela. «De-
nok dugun arduraz ohartu behar
dugu». Erantsi dute inklusioak
harremanen esparruan ere gerta-
tu behar duela «osoa» izateko:
«Horretarako aukerak sortzeko
lan gin behar dugu». Hau da, na-
barmendu dute atea irekita utzi
behar dela habia eraikitzeko,
kanpoan direnei sartzen uzteko.

te Carmen Garrido da ibilaldiko
parte hartzaileen artean. «Gure
helburu nagusia inklusioa da;
arrazoi ezberdinak direla kausa
egoera zaurgarrian diren gaztee-
kin lan egiten dugu. Gazte horiek
artatzen dituzten erakundeei es-

pazio eta jarduera bat eskaini
nahi diegu, euren lana garatzeko
balia dezaten», azaldu du Garri-
dok ibilaldiaren xedeari buruz.
Mohamed Marron Bartzelona-

ko SuperAccio fundazioko erabil-
tzailea da, eta erakunde horreta-
ko boluntario batzuek lagunduta
parte hartzen ari da mendi mar-
txan. Nafarroako gazte migratzai-
leekin egiten du lan SEI elkarteak,
eta erakunde horretako zenbait
erabiltzaile eta boluntario ere ari-
tu dira bidea egiten.
Boluntario horietako bat da 

Estefania Cordoba 19 urteko gaz-
tea. Kolonbiatik ailegatu zen Na-
farroara, eta, SEIko erabiltzaile
izan eta gero, erakunde horretako
hezitzaile da orain. Migrazioaren
doluari aurre egiten laguntzen die
elkartearekin bat egiten duten
bertze gazteei, hain zuzen.
Cordobak eta bertze mendiza-

leek eskertu dute Berako Udalak
egindako harrera. Ia berrogei
eguneko jarduera da Pirinioez
haraindiko mendi martxa. Zaz-
piehun kilometroko bidea eginen
dute, denera; uztailaren 22an, 
Gironako (Katalunia) Creusko
lurmuturrean amaituko da.
Zortzigarren martxa da aurten-

goa. 2013an egin zuten lehenda-
biziko aldiz, baina azken bi urteo-
tan bertan behera gelditu da pan-
demiagatik. Carmen Garrido
antolatzaileak «biziki» eskertu
du aurten berriz egiteko aukera.
Bartzelonan du elkarteak egoitza
nagusia, baina Iruñean ere badu-
te ordezkaritza bat, iaztik.

E. Elizondo Bera

B
eroaldiak goia jo due-
nean abiatu da, Hon-
darribitik (Gipuzkoa),
Bartzelonako Pirinioez

Haraindiko Elkartasun Elkarte
Sozialak antolatutako mendi
martxa. Parte hartzaileek larun-
batean egin zuten aurreneko eta-
pa: 25 kilometroko bidea, Beran
bukatzeko. Beroak zaildu zuen
gazteen martxa, eta eskertu zuten
herriko kultur etxeko giro fres-
koa. Aitor Elexpuru alkateak eta
Ines Matxiarena zinegotziak ha-
rrera egin zieten han. 2013an egin
zuten mendi martxa lehenengo
aldiz, eta orduko helburuari eutsi

dio aurtengo aldian ere: bazterke-
tari aurre egitea du xede, egoera
zaurgarrian diren gazteentzat 
aisialdirako eta harremanak lan-
tzeko berdintasun espazio bat
sustatuz.
Ia berrogei egunez, zazpiehun

kilometro egingo dituzte Pirinio-
etako mendi martxako parte har-
tzaileek. Gehienak txandaka ari-
ko dira, baina batzuek ibilaldi
osoa eginen dute. 150 gaztek parte
hartuko dute, denera: Katalunia,
Aragoi (Espainia) eta Euskal He-
rrikoek. Martxa osoa eginen du-
ten horietako bat da Mohamed
Marron gazte marokoarra. Bar-
tzelonan bizi da orain, Ceutako
(Espainia) muga duela bi urte ze-

harkatu eta gero. «Kamioi baten
azpiko aldera lotu, eta horrela sar-
tu nintzen Espainian».
«Urtebete egon nintzen Ceu-

tan pasatzeko zain; denbora ho-
rretan, beldurra galdu nuen»,
kontatu du. 22 urte ditu, eta Piri-
nioak ezagutzeko irrikan da,
mendia biziki maite baitu. Lehe-
nengoz ari da martxan parte har-
tzen, baina bide osoa egiteko
«gogoz» da. 

Harremanetarako toki bat
Marronekin batera, 11 herritarta-
suneko 25 gaztek parte hartu dute
ibilaldiko lehendabiziko etape-
tan. Pirinioez Haraindiko Elkar-
tasun Elkarte Sozialeko presiden-

Abiatu dute Pirinioez Haraindiko Elkartasun Elkarte Sozialaren mendi
martxa, zortzigarrenez. Bazterketari aurre egitea du xede. Katalunia,
Aragoi eta Euskal Herriko 150 gaztek parte hartuko dute.

Bide bat mendian,
berdintasunaren alde

Pirinioez Haraindiko Elkartasun Elkarte Sozialak antolatutako martxako kideak, larunbatean, Beran. NAFARROAKO HITZA
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«Arrotxapean, Alde
Zaharrean, Arrosadian
eta Azpilagañan eginen
dugu, hor delako
migratzaile gehien»
Irune Ansa Egileta
Lantxotegi elkarteko kidea

«Denok ez gaude toki
berean gizartean; toki
batean edo bertzean
egon, zailtasun gutxi
edo anitz dugu»
Arantxa Caminos Garcia
Lantxotegi elkarteko kidea

Lehendabiziko etapak
Hondarribia eta 
Bera lotu ditu; 25 gazte
inguru aritu dira
aurreneko txandan



Edurne Elizondo Iruñea

Z
ikloak Ustekabean
topo izena du, baina
Bake Prozesua In-
dartzeko Foro So-
zialak gonbidatuta

bat egin dute Txelui Morenok
(Burlatako Herri Batasunako zi-
negotzi izandakoa), Patxi Zabale-
tak (Aralarreko parlamentari
ohia), Mertxe Sanchezek (PSNko
Atarrabiako zinegotzi izandakoa)
eta Santiago Cerverak (UPNko eta
PPko parlamentari ohia). Mahai
inguru batean aritu dira asteon,
Iruñeko Kondestablearen jaure-
gian. Ondoan nor izanen zuten ja-
kinda onartu dute  parte hartzea,
eta elkarrekin «gustura» aritu di-
rela nabarmendu dute laurek,
mahai ingurua amaitu denean.
Ordu eta erdi inguruko solasal-
dian, atzera bota dute begirada,
eta azaldu dute erakundeetan
egon zireneko garaian ere, ezber-
dintasunen gainetik, behin baino
gehiagotan «topo egin» zutela.
Patxi Zabaletak eta Santiago

Cerverak, adibidez, Iruñeko zine-
gotzi gisa bat egin zuten. Udal po-
litikan Cervera baino lehen hasi
zen Zabaleta, eta 1979-1983ko le-
gegintzaldiko pasadizo bat oroitu
du alderdien arteko harremana
azaltzeko: «UPN, UCD, PSOE,
EAJ eta HB ginen udaletxean. Je-
sus Mari Andion eta Iñaki Beorle-
gi HBko zinegotzien autoei eraso
egin zieten, eta udaletxeko zine-
gotzi guztien babesa jaso zuten».
Zabaletak azaldu du bertze ani-

tzetan ez zela egon horrelako ba-
tasunik, baina HBko bi zinegotzi
horiek jasotako babesaren gisako
adibideek izan dezaketen balioa
aldarrikatu du. Zabaletak uste du
Nafarroako gizartean ez dela
hausturarik gertatu, eta garbi du
bake sozialaren auzian «sakon-
tzeko» gako nagusietako bat dela
indarkeria guztien biktima guz-
tiak aitortzea.
Cerverak Iruñeko Udaletik Na-

farroako Gobernura jauzi egin
zuen, UPNrekin. Alderdi hori
utzi, eta Madrilen PPko diputatu

izan zen gero. Iruñeko herriko
etxean pasatu zuen denboraz, tal-
de guztiek elkarrekin batzordee-
tan egindako lana oroitu du bere-
ziki: «Elkarrekin aritu ginen eki-
ten udal erakunde batean;
Madrilen, adibidez, batzuek ez
zuten ulertzen HBko jendearekin
mahai berean egotea, eta elkarre-
kin lan egitea».

ETAren indarkeria
Bizikidetza hori «apurtu» egiten
zen atentatu bat gertatzen zene-
an. Cerverak erdigunean jarri du
ETAren indarkeriaren auzia, eta
Merche Sanchezek tira egin dio
hari horri. PSNko zinegotzi izan
zen Atarrabian, hamasei urtez,
1999tik. ETAren mehatxuen on-
dorioz, bizkartzainekin ibili be-
har izan zuen urte luzez, eta erran
du esperientzia hori «hagitz go-
gorra» izan zela: «Pertsona gisa,
desagertu egin nintzen». Herriko
etxean egindako lanak merezi
izan zuela uste du, baina karrikan
anitzetan egin zizkioten irainek
«ilundu» egin dituzte zinegotzi
ohiaren oroitzapenak: «Faxista
nintzela erraten zidaten batzuek;
bertze batzuek, berriz, nire kon-
tra egiten zuten haurra ikastolara
eramateagatik».
Atarrabian aritu zen Sanchez

politikan, eta Txelui Moreno zine-
gotzi izan zen ondoko herrian,
Burlatan. 2009an Bateragune
auziagatik atxilotu zutenekoa
gogoratu, eta nabarmendu du
udaletxeko talde guztietako or-
dezkariak bere lantokitik pasatu
zirela berri eske. Errespetua jo du

zinegotzien arteko babes hori
azaltzeko giltzarritzat: «Ezberdin
pentsatzen dutenak beti errespe-
tatu ditut; errespetua didanari
errespetua diot, eta, errespetua
baldin bada, elkarrizketarako au-
kera ere bai».
Egungo egoeraz, «bi errealitate

ezberdin» daudela uste du ezker
abertzaleko kide Morenok: «Bat
da hedabideek markatzen digu-
tena: boterearen menpe daude,
eta agintzen dietena erraten dute.
Bertzea da karrikako errealitatea:
hor errespetu handiagoa dago.
Hedabideetan benetakoa ez den
gatazka giroa saltzen dute, eta ho-
rrek sumina eragiten du».
Kontakizunaren auziak «ga-

rrantzi handia» duela nabar-
mendu du Morenok, eta oraindik

ere kontakizun ofizialak alde 
bateko biktimak jartzen dituela
erdigunean, eta «bertzeak baz-
tertu». Uste du azken urteotan
urratsak egin direla Madrilen eta
Nafarroan, baina oraindik badela
lana egiteko. «Oraindik ez dugu
nahi dugun guztia errateko aska-
tasuna».

Bilera
Cerverarekin bertze mahai bate-
an egon zenekoa oroitu du More-
nok Iruñean; PPko diputatu
ohiak ere gogoan du. «Rajoy go-
bernuan sartu zenean, [Espainia-
ko] Kongresuko Mahaian nin-
tzen, eta Txeluirekin [Moreno] eta
bertze pertsona batekin bilera
egiteko aukera proposatu zida-
ten. Egin genuen, Iruñea ez den

hiri batean. Gogoan dut nirea ez
zen auto bat erabili nuela, eta sa-
kelakoa etxean utzi nuela».
Kontakizunaren auziarekin

lotu du Cerverak berak pasadizo
hori, eta bat egin du mahaiko ber-
tze kideekin: garbi dute kontaki-
zun anitz daudela, eta denei eman
behar zaiela behar duten tokia.
Etorkizunari dagokionez, badute
zer erran: «Dogmatismoen» aur-
ka agertu da Cervera; Mertxe San-
chezek elkarrizketa behar dela
berretsi du, eta Morenok, berriz,
«demokratizazio prozesuan sa-
kontzera» deitu du. Zabaletak
berriz ere aipatu du biktima guz-
tiak kontuan hartzeko beharra:
«Ezinbertzekoa da indarkeria
guztiek eragindako biktima guz-
tiak aitortzea».

Foro Sozialak Txelui Moreno (HB), Patxi Zabaleta
(Aralar), Mertxe Sanchez (PSN) eta Santiago
Cervera (UPN eta PP) politikariak elkartu ditu
asteon Iruñean, mahai inguru batean.

Ezohiko
solasaldia

Txelui Moreno, Patxi Zabaleta, Mertxe Sanchez, Santiago Cervera eta Foro Sozialeko Eneko Calle, joan den asteartean,

Iruñeko Kondestablearen jauregian egindako mahai inguruan. IDOIA ZABALETA / FOKU

«Bi errealitate daude:
bat da hedabideek
markatzen digutena, 
eta bertzea karrikan
dagoena»
Txelui Moreno
Burlatako Udaleko HBko zinegotzi ohia

«Ezinbertzekoa da
indarkeria mota guztiek
eragin dituzten 
biktima guztiak
aitortzea»
Patxi Zabaleta
Aralarreko parlamentari ohia

«Faxista nintzela erraten
zidaten batzuek; bertze
batzuek nire kontra
egiten zuten umea
ikastolan zelako»
Mertxe Sanchez
Atarrabiako PSNko zinegotzi ohia

«Madrilen, batzuek ez
zuten ulertzen HBko
zinegotziekin mahai
berean egotea, eta
elkarrekin lan egitea»
Santiago Cervera
UPNko eta PPko parlamentari ohia

4 NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2022ko ekainaren 24aBizikidetza



Edurne Elizondo Iruñea

Nafarrioja roller-derby taldea Va-
lentzian (Herrialde Katalanak)
izanen da bihar eta etzi: WFTDA-
ARDE ligako finalaurrekoa eta fi-
nala jokatuko dituzte asteburuan.
Espainiako Estatuko liga nagusia
da hori; urtarriletik maiatzera 
bitarte lehian aritu diren hamalau
taldeen artean, zortzi onenak sail-
katu dira, eta tartean da Nafarrio-
ja, Iruñeko Nafarriorseko eta 
Logroñoko (Espainia) jokalari 
batzuek osatutako taldea. Larun-
batean jokatuko dute finalaurre-
koa, eta igandean hiru talderik
onenak ariko dira txapeldun
bihurtzeko lehian.
«Valentziara joateko sailkatu

izana sekulakoa da guretzat; le-
hen aldiz lortu dugu finalaurre-
koan sartzea, eta hagitz harro
gaude», erran du Nafarriors tal-
deko jokalari Ainhoa Ruizek. Pa-
tinak jartzen dituenean, Gran-
grenada Ruiz. Roller derbya eza-
gutu zuenetik bertatik, kirol
horrekin «liluratuta» gelditu
zen. «Ez da hagitz ezaguna, baina
bide bat egin dugu jada, eta saia-
tzen gara zabaltzen».
Nafarriors duela zazpi urte in-

guru sortu zuten. Geroztik, joka-
lari anitz batu dira proiektura; de-

nak ez dira gelditu, eta une ba-
tzuetan desagertzeko zorian ere
izan dira; lortu dute aurrera egi-
tea, ordea, eta, orain, inoiz baino
hurbilago dute finala.

Talde bat biren artean
«Joan den urrian, garbi genuen
ezin izanen genuela liga jokatu,
gutxi ginelako. Bertze talderen
batekin elkartzea pentsatu, eta
Logroñokoengana jo genuen:
horrela sortu dugu Nafarrioja»,
kontatu du Maite Zigandak. Mai

T. Killah da pista barruan. Italian
ezagutu zuen roller derbya, eta
Iruñera itzuli bezain pronto egin
zuen bat Nafarriors taldearekin.
Iruñeko eta Logroñoko jokala-

riak txandaka aritu dira bi hirio-
tan entrenamenduak antolatzen,

asteburuetan. «Ahalegin handia
egin dugu, baina kontent gau-
de», erran du Maia Ansak. Gata
Tanganada Nafarriorsen. «Pati-
natzen ere ez nekien taldean sartu
nintzenean. Harrera zoragarria
egin zidaten; oso gustura nago».

«Kirol bat baino anitzez gehia-
go da». Nafarriors taldeko jokala-
ri guztiek bat egin dute, eta 
nabarmendu dute inklusioa dela
roller derbyaren ardatz. «Komu-
nitate bat gara», berretsi dute Pa-
tricia Machinak (Machina) eta
Maider Lizarragak (Mai Delirio).
Paula Rodriguez eta Ainhoa Osi-
naga ere dituzte taldekide: Paulo-
va eta Sexy Cactus, patinen gai-
nean. Osinagak duela bost urte
egin zuen bat taldearekin, 15 urte
zituenean. Rodriguez martxoan
batu zen, baina ederki moldatu da
taldearen erritmora. «Hagitz
kontent» da Nafarriorsen.
1930eko hamarkadan du jato-

rria roller derbyak, Ameriketako
Estatu Batuetan. Emakumeak
aritu dira, batez ere, hasieratik.
«Arautik kanpo dauden gorpu-
tzez osatutako kirol bat da gurea;
pertsona trans eta ez-binarioak
aritzen dira», erran dute jokala-
riek. Adina ere ez da muga.
«Nork bere funtzioa du gure ki-
rolean; denentzat bada tokia».

Autogestioa
Arauak argiak dira: irristaketa
pista batean jokatzen dute
hamar pertsonak; bost aritzen
dira talde bakoitzeko. Talde
bereko lau lagun batera jartzen
dira hesi bat eginez, kontrako
taldeko puntu egilea (jammer)
ez pasatzeko; aldi berean, beren
taldeko puntu egileak aurrera
egitea ahalbidetu behar dute.
Horretarako, lasterketak, bul-
tzadak, blokeoak eta estrategia
dira beharrezkoak. Eta hori guz-
tia, gurpil gainean.
Pista barruan gertatzen dena-

ren ardura talde guztiena da, au-
togestioa baita roller derbyaren
bertze ezaugarri nagusietako 
bat. Errugbian bezala, gainera, 
hirugarren denbora «hagitz ga-
rrantzitsua» da, eta balio du joka-
larien arteko harremana jorratze-
ko. Pista barruan, berriz, errespe-
tua da arau nagusia.
Talde barruko babesarekin eta

zaintzarekin batera, taldeen arte-
koa ere bada roller derbyaren
ezaugarri. Maiatzaren 14an, Ka-
naria Handiko Las Palmasen (Es-
painia) jokatu zuten Nafarriojako
kideek, eta hango jokalariek
egindako harrera nabarmendu
nahi izan dute. «Etxean hartu
gintuzten, elkarrekin aritu ginen
entrenatzen, eta gustura egoteko
planak prestatu zizkiguten»,
kontatu du Maia Ansak.
«Ahalegin handia» izan da Na-

farriorseko jokalarientzat bidaia
hori egitea, baina taldea batzeko
baliatu dute. Orain, Valentzian
dute euren bidean urrats handi
bat egiteko aukera.

Finala, inoiz baino hurbilago
Nafarrioja roller-derby taldea ARDE ligako finalaurrerako sailkatu da bValentzian jokatuko dute

Nafarriors taldeko jokalariak, joan den igandeko entrenamenduan, Ezkirozko kiroldegian. IDOIA ZABALETA / FOKU

Nafarrioja-Destroyer Kinkis apirileko partida, Logroñon (Espainia). ITZIAR VILLAR

5NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2022ko ekainaren 24a Roller Derby

Urtarriletik maiatzera
artean jokatutako
ligako zortzi onenak
sailkatu dira 
azken txanparako
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Torturatuak

I
ldefonso, Evaristo, Juan
Carlos, Jose Maria, Elias, Je-
sus, Miguel Angel, Francis-
co, Gerardo, Juan Maria,

Jose Antonio, Faustino, Amadeo,
Santi, Jesus Manuel, Jon, Anto-
nio, Kepa, Ramon, Felix, Pedro,
Txaro, Bernabe, Jesus Maria,
Martin, Jose Luis, Txomin.
Martin Jose, Jose, Elena, Ma-

nuel, Jose Carlos, Sara, Juan Igna-
cio, Jose Ignacio, Gloria, Floren-
cio, Bixente, Ricardo Pascual, Pa-
txi Xabier, Francisco Javier,
Javier, Karlos Xabier, Xabier,
Xabi. 
Concepcion, Jose Luis Francis-

co, Manuel, Montxo, Pepe, Car-
los, Maria Carmen, Carlos Jose,
Higinio, Angel, Alejandro, To-
mas, Fernando, Rosa Maria, Juan

Ignacio, Jose Miguel, Roberto, Hi-
lario, Txema, Tasio, Juan Inazio,
Alfonso, Manuel, Gloria, Ricardo,
Luis, Esteban, Ernesto, Luciano,
Purificacion, Felipe, Eduardo, Ju-
lian Carlos, Julian, Julia, Anparo,
Josu Miren, Josu Andoni, Josu,
Iosu. 
Jose Abel, Angel de los Reyes,

Mercedes, Juan Cruz, Milagros,
Koldo, Roman, Alizio, Felix, Mar-
tín, Jokin, Domingo, Lourdes,
Polentzi, Roke, Concha, Miren,
Lorenzo, Tarsicio, Aurelio, Guru-
tze, Mercedes, Saturnino, Victo-
riano, Eñaut, Paz, Anastasio.

Cesar, Nemesio, Atsegiñe, Pi-
lar, Peio, Ines, Cesar, Asier, Jose
Luis, Andres, Rafa, Mikel, Fer-
min, Martin, Luis, Endika, Felix
Andres, Kiko, Luis Miguel, Diego,

Breixo, Felix, Jordi, Esther, Rafa-
el, Anika, Aitor, Patxi, Marisa,
Juana Maria, Maria Eugenia, Elia
Maria, Maria Dolores, Maria Vic-
toria, Maria Isabel, Maria Asun-
cion, Maria Pilar, Maria Nieves,
Maria.
Gorka, Daniel, Alfonso, Sergio,

Ibai, Edurne, Orlando, Raul, Al-
berto, Aitor, Oscar David, Oscar,
Jose Eugenio, Estanislao, Juan
Antonio, Luis Maria, Maitane,
Isabel, Inmaculada, Leoncio, Al-
fredo, Natividad, Natalia, Cecilio,
Pantxika.

Ana, Leandro, Belen, Jaime,
Beltzane, Raul, Ruben, Juan Jose,
Jesus, Florentino, Miguel Alfon-
so, Fermin, Joxe, Ana, Rosario,
Isidoro, Maria Jesus, Pedro Maria,
Pedro Alberto, Santiago, Felipe,
Elena Lourdes.
Florian, Nekane, Manuel Vic-

tor Tomas, Jaime, Joxe Karlos,
Enrique, Sagrario, Avelino, Pedro
Mari, Mertxe, Blanca, Juan Jose,
Leonor, Alizio, Iñaki, Miren Kar-
mele, Karmele, Joseba Koldo, Jo-

seba Mirena, Joseba, Koldobika
Mikel, Mikel Iosu, Pello Mikel,
Mikel Aingeru, Mikeldi, Mikel.
Sotero, Unai, Patricio, Daniel,

Jon Karlos, Emilio, Pedro, Félix
José, Pablo, Asier, Eneko, Pello
Mikel, Aiora, Bikendi, Imanol,
Ainara, Santiago Vicente, Jorge,
Victor, Leire, Garikoitz, Ibai, Ene-
ka, Iratxe, Arturo, Ane Miren,
Aurken, Alberto, Aitziber.
Mari Jose, Gorka, Igor, Tomas,

Cristina, Abelardo, Saioa, Haizea,
Ekain, Ikerne, Goizeder, Iker,
Maria Idoia, Amaia, Lorea, Ivan,
Izaskun, Anitz, Patricia, Eder,
Zaine, David, Iñigo, Mattin, Noe,
Araitz, Garbiñe, Itxaso, Urko,
Rosa, Egoi, Ander, Garazi, Izas-
kun, Oihan, Oihana.
Ez dira denak, inondik inora.

Ez baitira hemen denak sartzen.
Baina badira; eta, gehiago izan ez
daitezen, haiekiko babesgabeta-
suna eta isiltasuna behingoz
amaitu dadin, direla aitortu egin
behar diegu. Torturatuak (izan)
direla.

Ez dira denak,
inondik inora. Baina

badira (...). Direla
aitortu behar diegu.
Torturatuak (izan)

direla

IrudiabSan Martin Unx

Suteek hagitz gogor jo dute erdialdea
Aspaldian ez bezalako suteak izan dira azken astean Nafarroan; beldurrak eta kezkak hartu ditu herritarrak. La-

runbatean piztu ziren suek Nafarroa erdialdea hartu zuten, Erreniegatik Valtierraraino. Zenbait herri hustu behar

izan zituzten; tartean, Obanos, Legarda, Muruzabal, Belaskoain, Zabaltza eta  San Martin Unx —irudian— , baina

ez da inor larri zauritu. Larunbatean Arguedasko Sendaviva zoologikoa hustu behar izan zuten, suak hartu baino

lehen; arduradunek erran dute han itxita diren zortziehun animalietatik hamabi zendu direla. ANDONI LUBAKI / FOKU

Nafarroako torturatuek «aitortza eta
ordaina» eskatuko dituzte bihar karrikan

IRUÑEA bNafarroako Torturatuen Sareak manifestaziora deitu du
biharko, Torturaren Biktimak Babesteko Nazioarteko Egunaren bez-
peran, «aitortza eta ordaina» eskatzeko. Iruñean eginen dute protes-
ta: 18:00etan abiatuko da, autobus geltokitik. «1960tik 2012ra arte
izandako tortura kasuak ofizialki aitortzeko urrats sendoak egiteko
eskatzen dugu, hainbeste hamarkadatako inpunitatea bukatzeko. Gi-
zarteari eta etorkizuneko belaunaldiei zor diegu gertatutakoa argi-
tzea», erran dute antolatzaileek. 150 eragile sozial, sindikal eta politi-
koren atxikimendua jaso dute, baita berrehun bat kulturgilerena ere.

«Gure inkesta baten arabera,
Sayasen eta Adaneroren
plataformak botoen %0,3
jasoko lituzke; nire kezka
hutsaren hurrengoa da»

Javier Esparza
UPNko presidentea eta Navarra Sumako bozeramailea

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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ZENBAT PERTSONARI EGIN DIOTEN EUTANASIA HERRIALDEAN,
LEGEA INDARREAN DENETIK
Bost pertsonari egin diote eutanasia Nafarroan, legea indarrean denetik.

Nafarroako Gobernuko Osasun kontseilari Santos Indurainek ezaguta-

razi du datu hori, Nafarroako Parlamentuaren egoitzan. Eutanasiaren le-

geak urtebete egin du. Indurainek nabarmendu du legea erkidegoetan

garatzeko prozesua ez dela erraza izan, baina uste du asmatu dutela he-

rritarrek eutanasiaren alde egiteko duten eskubidea profesionalek kon-

tzientzia eragozpena adierazteko duten eskubidearekin uztartzen.



MUSIKA

BAZTAN Arizkun Rock: Drunken

Barrels.

bGaur, 17:00etan, Arizkunen.

BAZTAN Arizkun Rock: Skakeitan,

The Lio eta Tirri & Tery.

bGaur, 23:00etan, Arizkunen.

IRUÑEA Donibaneko bestak:

Cagando Blando.

bGaur, 19:00etan, Ilargi tabernan.

IRUÑEA Broken Brothers Brass

Band.

bGaur, 20:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA Donibaneko bestak:

Lausoka.

bGaur, 21:00etan, Toki Ederren.

IRUÑEA Donibaneko bestak:

Chuchin Ibañez.

bGaur, 21:00etan, Azuelo plazan.

IRUÑEA Donibaneko bestak:

Baizera, Jauja eta Burutik.

bGaur, 21:00etan, Vaguadan.

IRUÑEA Romea.

bBihar, 18:00etan, 

San Jose plazan.

IRUÑEA Donibaneko bestak: The

Trikiteens, Arene 6 eta Irkaia.

bBihar, 18:00etan, Vaguadan.

IRUÑEA Donibaneko bestak:

Streetwise.

bBihar, 19:00etan, Ilargi tabernan.

IRUÑEA Donibaneko bestak:

Sambamigos.

bBihar, 20:00etan, 

Azuelo plazan.

IRUÑEA Donibaneko bestak: Sin

Filtro.

bBihar, 21:00etan, 

Toki Eder tabernan.

IRUÑEA Donibaneko bestak:

Kinbonbo Brass Band.

b Igandean, 12:00etan, 

Azuelo plazan.

IRUÑEA Donibaneko bestak: The

Piojos.

b Igandean, 20:00etan, 

Vaguadan.

BERTSOLARITZA

ARBIZU Bertso bazkaria: Julio

Soto eta Eneko Lazkoz.

bAstelehenean, 14:30ean.

DONEZTEBE Saioa Alkaiza,

Sustrai Colina eta Joanes Illarregi.

bOstegunean, 12:00etan, 

Santa Luzia plazan.

SALDIAS Bertso bazkaria: Julio

Soto eta Iker Zubeldia. 

bBihar, 14:00etan.

ZINEMA

IRUÑEAAftersun.

bGaur, 19:30ean, 

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEAPamplona y los

Sanfermines.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA John Cage: Journeys in

Sound etaDéjame hablar.

bOstegunean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

ANTZERKIA

IRUÑEALa bañera.

bGaur, 20:30ean, Gaiarren.

ERAKUSKETAK

IRUÑEA Mundu errealerako

diseinatzea. Iosu Rada.

b Igandera bitarte, 

Ziudadelako Mistoen Aretoan.

IRUÑEA Mater. Juan Azpitarte.

b Igandera bitarte, 

Ziudadelako Labean.

IRUÑEA Juan Belzunegi.

b Igandera arte, 

Ziudadelako Bolborategian.

IRUÑEASerendipia. Jorge Carda-

relli.

b Igandera arte, 

Ziudadelako Mistoen Aretoan.

IRUÑEAConflicto entre demonios

y el uno. Iraitz Iriarte.

bEkainaren 30era bitarte, 

Geltokin.

IRUÑEACon K de acuarela. Virgi-

nia Mongai.

bEkainaren 30era bitarte, 

Geltokin.

BERTZELAKOAK

IRUÑEAM Ama* Eme* Ume*

liburuaren aurkezpena. Erika

Lagoma eta Estitxu Fernandez,

Samara Velteren gidaritzapean.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Laban.

Baztan b Musika

Arizkun Rock eginen
dute gaur Baztanen
Drunken Barrels, The Lio, Skakeitan —irudian— eta Tirri & Tery taldeak

ariko dira gaur, 17:00etan hasita, Arizkun Rock jaialdian. Izen bereko

Baztango herria hartuko du musikak. «Guk aukera aprobetxatu nahi

dugu, eta musika zabaldu», erran zuen Eider Bidegain antolatzaileak,

apirilean. 2015ean egin zuten jaialdia lehen aldiz. SKAKEITAN
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ekitaldien agenda:
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Espero ez direnen xarma berezia
dela berretsi zaio Helena Bengoe-
txea zinemagileari (Iruñea, 1967).
Zazpi bat urteko lanaren emaitza
da haren azken dokumentala:
Matrioskas: niñas de la guerra.

«Mirari bat da», definitu du filma
Bengoetxeak. Gerrak irekitako
pitzaduretan loratutako aukerak
uzten ditu bistan lanak. Iruñean
eman zuten joan den astean.
Teresa, Alicia, Araceli eta Julia

dira filmaren protagonistak.

«Gerraren neskak». Zergatik?

Gaur egun oso adinekoak diren  eta
orain dela ia-ia 90 urte gerratetik
ihesi Sobietar Batasunera ihes egin
behar izan zuten lau emakumezko
dira. Neska horiek gaur egungo
Errusia eta Ukraina aldera joan zi-
ren, eta, 30 bat urte geroago, be-
rriz, Kubara, boluntarioki, hango
iraultzan laguntzeko nahiarekin.  

Sozialismoaren barrenak eza-

gutarazteko asmorik ere bada?

Lauren atzean sumatzen da ideo-
logia jakin bat, eta atzean afera
historikoa dago, baina niri gehien
interesatzen zaidana da beste
gauza bat: emakume izateari lo-
tua dena, hain zuzen ere. Hau da,
interesatzen zait azaltzea nola bi
gerrate pasatuta ere, gosetuta, se-
nitartekoengandik urrun egonda,
eta, beraz, biktima bezala ikustea
bultzatuko luketen gauza horiek
guztiak izanik ere, ez diren hori.
Biktima baino gehiago, zer dira?

Egoera behartu horrek aukerak
zabaldu zizkien gauza handiak
egiteko. Finean, andre horiek se-
kulako zortea izan zuten gauza
askotarako, garai horietan, oro
har, oso zaila zelako deus egitea.
Francoren 40 urteko diktaduran,
bereziki. Hemen ez zuten deus
egiterik izango. Munduari begira-
tzeko prisma ere zabaldu zitzaien.

Zer ikuskera lukete hemen gel-

ditu izan balira?

Pentsa emakumeek zer heziketa
jasoko zuten hemen. Diktaduran,
emakumeak umeen modukoak

ziren; ezin zuten deus egin sena-
rraren edo aitaren baimenik gabe.
Erbestean ez zuten hori sufritu. 
Filma berez da atzera begirako

bat. Protagonistei nolakoa izan

zaie oroitzak freskatu beharra?

Nire nahia ez zen testigantzen bi-

tartez antzinako garaia konta-
tzea, baizik eta haiek azaltzea
gaur egun nola gogoratzen duten
ordukoa, eta, batez ere, bizitako-
ek zer eragin duten oraingoan,
nola baldintzatu duten ondotik
hartutako erabaki bakoitza. Era
berean, zer iritzi duten amatasu-
nari buruz, harremanei buruz... 
Filma deskribatzerik bai?

Memoriari buruzko pelikula bat
da, eta kontuan hartu behar da
memoria eraikuntza bat baizik ez
dela; inoiz ez da oraina, ez du
deus ukigarririk, eta beti dago
gordin, memoria ariketa egiten
duzun aldiro eraikitzen baituzu
errealitatea. Kasu honetan, erai-
kuntza askoz nabarmenagoa da.
Zergatik?

Memorian, identitateak garrantzi
handia du, eta hori ere eraikuntza
bat da. Adibidez, euskal herritar
batentzat baliteke errazagoa iza-
tea jakitea nor den, zer den, zer

harreman duen berearekin. Be-
rriz, emakume horiek erbestera-
tuak dira; ez dira hemengoak,
hangoak ere ez. Zenbaitetan, non
kokatu ere ez dakitela dabiltza.
Ariketa are bereziagoa da.
Matrioxken irudia erabili duzu

filmean; metafora modura?

Bai: bata bestearen barruan, azala
azalaren gainean. Emakume ho-
riek horrelakoak dira, tipula ba-
ten modukoak. Bizitza batzuk bi-
zitza bakarraren barruan.
Zer iritzi dute bizitakoei buruz?

Gizonezkoen antzera, emakume-
ek maiuskulaz idatzitako histo-
riaren parte izan ziren, baina hori
ez da agertzen liburuetan. Bistan
gelditzen da haiek ere ez diotela
horri inportantziarik ematen.
Haientzat, historia hor dago, eta
hau pentsatuko dute: «Ni ere han
izan nintzen»; baina nekez onar-
tzen dute rol aktiboa zutela.
Lan prozesuaren zer fase iruditu

zaizu aberasgarriena? 

Dudarik gabe, halako emakume-
ak ezagutzea. Hain gertu senti-
tzea. Hori ez da egun batetik bes-
tera lortzen, eta oso polita da. 
Eta zer izan da zailena?

Hainbat gauza okertu zaizkigu,
ezin nuke bata edo bestea aipatu.
Gauza bat aurreikusi, eta kontra-
koa gertatzen zen gero. Okerrena,
halere, pandemia izan da.
Zer traba ekarri du izurriteak?

Buelta eman diogu filmari, gidoia
guztiz birmoldatu. Askotan gerta-
tzen da: hasieran bat idazten du-
zu, beste bat grabaketarako, beste
bat gero... Normala da, pertso-
naiak pertsonak direlako, eta ez
aktoreak. Kontua da gurean ko-
kapena ere asko aldatu zela, adibi-
dez. Hasieran, asmoa zen Kuban
grabatutakoak izatea pisu han-
dien. Hori aldatu egin dugu, eta
aurreikusia genuenaren %45 gra-
batu da. Film hau mirari bat da.
Zapore gozoa utzi duen miraria? 

Pozik gaude, gure helburua lortu
dugulako: emakume hauek eza-
gutaraztea. Teresaren hitzak da-
tozkit gogora: «Hainbat urtez
izan gara isilik. Bazen garaia guk
zerbait kontatzeko. Datozen be-
launaldiei begira batez ere». 
Datuek agerian uzten dutenez,

zuzendari emakume gehiago

izaten da dokumentaletan, fik-

zioan baino. Zergatik ote?

Lan egiteko modua oso hierarki-
koa da. Horrelakoetan, pertsona
batek hartu behar izaten du lema.
Kontua da: zergatik gizonak? Eta
zergatik gehiago fikzioan? Uste
dut indar ekonomikoak ikuste-
koa duela. Dokumentaletan, ete-
kinak izateko aukerak txikiagoak
dira, eta, aukerak txikiak izanik,
andreek errazago dugu sarbidea. 

«Emakume erbesteratuak dira:
ez hemengoak, ez hangoak»

Helena Bengoetxea b Zinemagilea

Helena Bengoetxearen dokumental berriak 36ko gerratik ihesi erbestera joan ziren lau andreren
bizitzak ditu ardatz; ‘Matrioskas: niñas de la guerra’ izena du. Iruñean eman zuten iragan astean.

IDOIA ZABALETA / FOKU
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Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea. 

Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010

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

«Diktaduran, andreak
umeen modukoak ziren:
ezin deus egin
senarraren edo aitaren
baimenik jaso ezean»

«Askotan gertatzen da:
hasieran gidoi bat
idazten duzu, beste bat
grabaketarako, 
beste bat gero...»


