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Herri bat
margotzeko

Cantamañanas arte urbanoko jaialdia egin dute Uharten b Hemeretzigarren aldia izan du aurtengoa,
eta Euskal Herriko zaharrena da; 11 artista aritu dira lanean b Herrian 65 mural inguru daude 2-3
b

2

Astekoa
Arte urbanoa
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Margoek hartu dute Uharte, berriz ere:
Cantamañanas arte urbanoko jaialdia
egin dute, hemeretzigarrenez. Herri
osoa bilakatu da grafiti eta mural
egileen euskarri, jaialdia lehenengoz
egin zutenetik. Artiston lanak 65 mural
inguruko ibilbidea osatu du herrian.

Paretek
pintura
nahi dute
Edurne Elizondo Uharte

arabiak, hesiak
eta
pintura
usaina. Uharteko karriketan
sumatzen da
Cantamañanas
arte urbanoko jaialdia martxan
dela. Herrian gutxi dira margoaren arrastorik gabeko paretak;
Cantamañanas jaialdiak hemeretzigarren aldia izan du aurtengoa,
eta ia hogei urtez egindako bidean
anitz dira herritarrentzat utzitako
obrak: 65 inguru, denera.
Jabi Landa mural egile uhartearra da Cantamañanas jaialdiaren
oinarri. Grafitiaren esparruan
egin zituen lehendabiziko marrazkiak, eta orain kaleko artea
du lanbide. Ez du galdu, halere,
lagunekin paretara joan eta margotzeko grina, eta gogo hori asetzeko asmoz hasi zen jaialdia antolatzen. «Doan aritzen gara denok; lagun arteko jaialdi bat da;
neurri handi batean, elkarren ondoan pintatu nahi duten artistak
etortzen direlako; filosofia horrek
bilakatzen du gure jaialdia berezi». Euskal Herriko zaharrena da.
«Munduko zaharrenetakoa»,
zehaztu du Landak. Pandemiak
ere ez zuen bertan behera uztea
lortu.
Landak Uharten aurkitu du
bere grina mural bilakatzeko behar zuen babesa. Izan ere, jaialdia
egin duten aldi guztietan herriko
udala izan dute laguntzaile, eta
herritarrek ere kontent hartu dituzte euren karriketako paretak
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mihise handi bilakatu izana.
«Uste dut Uharten Arte Garaikidearen Zentroa egoteak eta Patxi
Buldainen gisako erreferente bat
izateak lagundu duela aldeko giro
hori sortzen», nabarmendu du
Jabi Landak.
Buldainek 1980ko hamarkadan San Joan plazan egindako
mural bat da, hain zuzen, oraingo
Cantamañanas jaialdiaren nolabaiteko hazi. «Buldainek bere
tailerrean ari ziren bertze herritar
anitzekin egin zuen mural hori;
nire aita ere aritu zen margotzen,
eta nik neuk ezagutu nuen, desagertu zen arte». Murala zegoen
eraikina eraitsi egin zuten, eta,
ondorioz, obra galdu zen.

Arte garaikidearen zentroan
Patxi Buldainen murala suntsitu
zen, baina indarrean segitzen du
artista hori, Landa eta Arte Garaikidearen Zentroa lotzen dituen
artearekiko zaletasunak. 2019an,
adibidez, Buldain omendu zuten
arte garaikidearen zentroan, eta
Cantamañanas jaialdiko antolatzaileak aritu ziren mural bat
margotzen, ekinaldiak iraun bitartean. Zentroarekin ere elkarlanean aritu dira Landa eta bertze
zenbait artista urbano: inguruko
paretetako muralak dira harreman horren emaitzarik ikusgarriena.
Aurtengo Cantamañanas jaialdia hilaren 8tik 11ra egin dute, eta
igandetik, ondorioz, bertze zortzi
mural daude Uharteko karriketan. «Herriko hegoaldean aritu
gara aurten, 11 artista denera;
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guztiak nafarrak. Hemendik aurrera, aurretik egindako muralak
berritzea da gure asmoa», azaldu
du Landak.
Obra berrien artean, Saokak,
Sergiok eta Imsak elkarrekin
egindako murala dago. Hiru egileon lanak ederki islatzen du
jaialdiaren filosofia, aurrenekoz
egin baitute bat murala elkarrekin sortzeko. «Elkarren lanaren
berri bagenuen, baina ez genuen
elkar ezagutzen; Jabik [Landa]
hiruren artean mural bat egiteko
aukera proposatu zigunean berehala erran genuen baietz», kontatu du Saokak.
Saoka Ameriketako Estatu Batuetatik etorri da, Imsarekin ba-

‘‘

tera, Cantamañanas jaialdian
parte hartzera. Iruñekoa da Saoka, eta Antsoaingoak, berriz,
Imsa eta Sergio. Hirurak dira grafiti egileak. Imsa lehengusu baten
eskutik hasi zen. «Bartzelonatik
ekartzen zituen poteak; baten bat
kendu, eta margotzera joaten
nintzen». Orain, muralak margotzea du lanbide, AEBetan.
«Han harro dira grafitia sortu izanaz, eta balioa ematen diote karrikan egiten dugun lanari».
Saokak txikitatik maite izan du
margotzea; etxean paper zurian
egindako marrazkiak bazter utzi
zituen pareta baliatzen zuten artista batzuen lana ezagutu zuenean. «Gure gizartean bada joera

‘‘
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‘‘

Lagun arteko jaialdi bat
da, neurri handi batean,
elkarren ondoan pintatu
nahi duten artistak
etortzen direlako»

Margotzea gustatzen
zait aukera ematen
didalako gauzak nik
bezala ikusten dituen
jendea ezagutzeko»

AEBetan harro dira
grafitia sortu izanaz,
eta balioa ematen diote
karrikan egiten dugun
lanari»

Jabi Landa
Cantamañanas jaialdiko antolatzailea

Sergio
Grafiti egilea, artista urbanoa

Imsa
Grafiti egilea, artista urbanoa

Astekoa
Arte urbanoa
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123 Lanean. Uharteko Cantamañanas jaialdiko hiru artista, lanean: Sergio, Malmo eta Jabi Landa antolatzailea. IÑIGO URIZ / FOKU-NAFARROAKO HITZA

4 Zarraondoan. Zarraondoa ka-
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dena sailkatzeko; barruan duguna adierazteko moduek, baina,
muga oro gainditzen dute anitzetan. Sormenari bide bat emateko
modu bat da arte urbanoa», kontatu du Saokak.
Sergiorekin eta Imsarekin batera egindako lanari buruz, pareta margotzen hasi aurreko prozesua nabarmendu du artistak. Sergiok ere balio handia eman dio
bide horri. Uharteko muralak garrantzi handia du beretzat: «Saokaren eta Imsaren lanari so hasi
nintzen ni margotzen, bertzeak
bertze».
Sergiok ere grafitia du oinarrizko lan tresna. Ez du lanbide, halere. «Ez nuke nahi; uste dut ematen didana galduko lukeela. Niri
margotzea gustatzen zait lagunekin elkartzeko, aukera ematen
didalako gauzak ikusteko nire
modu bera duen jendea ezagutzeko».
Garabiak, hesiak eta pintura
usaina. Herritarrak paretei so aritu dira Cantamañanas jaialdiko
artistak hormak margotu bitartean. Uharten, halere, zaila da muralik gabeko paretak aurkitzea.
Herri osoko karrikak bilakatu
dira artisten euskarri, eta herri
osoko karrikak dira, ondorioz,
Cantamañanas jaialdiko aldi guztien maparik onena. Herrian ibili
bertzerik ez dute egin behar arteaz gozatu nahi dutenek.
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‘‘
Barrukoa adierazteko
moduek muga oro
gainditzen dute; arte
urbanoak bide bat
ematen dio sormenari»
Saoka
Grafiti egilea, artista urbanoa

rrikako eraikin bat; bi pareta ditu
margotuak. Foner, Sawe, Este eta
Guar dira egile batzuk. I. URIZ / FOKU
5 Perez Goienan. Peio Iglesias
eta Jabi Landak iazko jaialdian
egindako murala. IÑIGO URIZ / FOKU
6 Iturriondoan. Tegos artistak
2020. urteko Cantamañanas jaialdian egindako obra, Iturriondoa
karrikan. Graffiti can not be stopped leloa du. NAFARROAKO HITZAN
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Ateak berriz zabaltzeko prest dira
Astelehenean irekiko dute Laba sareak Iruñeko Gazteluko plazan duen egoitza, bi hilabetez itxita egon eta gero
Kideek uda baliatu dute gogoeta egiteko eta eraikina berritzeko b Kultur astea eginen dute, hilaren 19tik 24ra

b

Edurne Elizondo Iruñea

Iruñeko Laba sareak astelehenean hasiko du ikasturte berria: kultur astea antolatu du, bi hilabetez
itxita egon eta gero, berriz ere
martxan jartzeko. Hilaren 19tik
24ra eginen dute, euren egoitzan,
Gazteluko plazako bigarren zenbakian.
Laba sareko kideek joan den
urteko ekainean aurkeztu zuten
proiektua jendaurrean. «Euskararentzat eta euskal kulturarentzat topagune, gozagune eta sorgune» izateko asmoa jarri zuten
erdigunean. Pandemiarekin
batera hasi ziren proiektua
mamitzen, eta, ekainean hasitako diru bilketaren bidez, urtarrilean ireki ahal izan zuten Gazteluko plazako egoitza.
Sei hilabeteko bidea egin eta
gero, Laba sareak sanferminak
hasi baino lehen itxi zuen atea.
«Uda aprobetxatu nahi izan
dugu hausnarketa bat egiteko
proiektuari buruz, hemendik aurrerako urratsak pentsatzeko»,

azaldu du Laba sareko kide Yasmine Khrisek.
Orain arte egindako bidea «ontzat» eman dute Labako kideek.
«Oso kontent gaude, aukera izan
baitugu gune bat zabaltzeko Gazteluko plazaren gisako espazio
sinboliko batean; leiho bat ireki
dugu plaza horretan, euskaraz»,
erran du Khrisek.
Urtarriletik, hamaika ekinaldi
antolatu eta hartu ditu Labak:
kontzertuak, liburu aurkezpenak, bertso saioak, mahai inguruak, poesia errezitalak eta bertze. Ekinaldi horientzat guztientzat leku bat eskaini du Laba
sareak, eta hori ere ospatzeko
modukotzat jo dute kideek.
Hemendik aurrera zer egin zehazteko hasi dira gogoeta egiten.
«Orain arte, esperimentatzen
aritu gara; kanpoko eta barruko
eskaintzek bat egin dute. Zehaztu
behar dugu, ordea, zer nahi dugun: Maialen Lujanbioren emanaldi bat eskaini, adibidez, edo
hemengo talde gazte bati aukera
eman? Gisa horretako galderei

Auzolana da sareko kideen jardueraren oinarria, eta, udan ere,
auzolanean aritu dira Gazteluko
plazako egoitza moldatzen eta
berritzen. Itxura berri bat eman
nahi izan diote Iruñeko guneari,
astelehenean ikasturte berria
Auzolana
Laba sareak duen izaera bizi hori hasteko.
«Indarrez» ekin nahi diote Lanabarmendu du Khrisek, parte
hartu nahi duten herritarrak bako kideek lanari, eta kultur
proiektuarekin bat egitera deitze- astea antolatu dute. Asteleheneko. Egun, ehun bazkide inguru tik igandera eginen dute, euren
egoitzan.
«Denetarik antolatu
2020an hasi ziren Laba sarea
dugu», aurreratu du
mamitzen; iazko ekainean
Yasmine Khrisek. Musiaurkeztu zuten proiektua, eta
ka izanen da nagusi, haurtarrilean ireki zuten egoitza
lere, askotariko moldeeDatorren astelehenean,
tan emana: bertso trama
ikasturte berriari ekiteko besta hilaren 19an; Ibil Bedi
eginen dute Iruñeko Laban,
taldearen entsegu irekia
18:00etan hasita
hilaren 20an, eta euskaraokea 22an, bertzeak
ditu Laba sareak. «Bazkide egin bertze. Ikasturtea hasteko besta
nahi ez duten herritarrek ere par- ere eginen dute Laba sareko kidete har dezakete, proposamenak ek; astelehenean izanen da,
entzuteko prest baikara. Bat egi- 18:00etan, Gazteluko plazako
teko hamaika modu daude», ai- egoitzan. Atea zabaltzeko prest
patu du Labakoak.
dira sareko kideak.

erantzuteko prozesuan gara»,
kontatu du Yasmine Khrisek.
Garbi utzi du, gainera, prozesu
hori ez dela inoiz itxiko, proiektu
«bizia» delako Laba sarea.

EGITARAUA
Iruñeko Laba astelehenean irekiko
da berriz. Kultur astea antolatu du.
Irailaren 19a
18:00. Ikasturte berriko hasiera
besta.
19:00. Bertxio: Bertx(h)oriren bertsio bat. Bertso trama.
Irailaren 20a
19:00. Ibil Bedi: abesti berri baten
hasiera. Taldeko kideen entsegu
irekia.
Irailaren 21a
19:00. Jon Benitoren Lagun minak
liburuaren aurkezpena; egilea eta
Sustrai Colina ariko dira solasean.
Irailaren 22a
18:00. Loreak belaunetan filma.
Irailaren 24a
12:30. Broken Brothers Brass
Band.
19:00. Euskaraokea, Gabi de la
Mazarekin.

Laba sareko bi kide, joan den
astean, Iruñeko Gazteluko
plazako egoitza margotzen.
Udan itxita egon eta gero, astelehenean irekiko ditu berriz
ateak. IÑIGO URIZ / FOKU
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‘‘
«Iruditzen zait aurreko
lanak haurragoak zirela.
Kantu oso politikoak,
ikusiegiak. Azkenekoan
ez dago panfletorik»
Oier Goienetxe
Sofokaoseko abeslari eta gitarra jolea

«Taldeak oholtza askotan
jo du, harreman asko
ehundu ditu; lan handia
dago atzean. Deus ez da
gertatu hutsetik»
Urtzi Ibero
Sofokaos taldeko gitarra jolea

Sofokaos taldea, Berriozarren, astelehenean, entsegu lokalaren parean. Ezkerretik hasita: Urtzi Ibero, Alain Sanz, Oier Goienetxe eta Asier Nieto. IDOIA ZABALETA / FOKU

Hamar urte bete dira Sofokaos musika taldea sortu zenetik. Urteurrena ospatzeko,
kontzertua emanen dute gaur sorterrian, Antsoainen, «inoizko bereziena».

Hamar urtez rock dardaran
Uxue Rey Gorraiz Berriozar

mana zuten hitza,
baita abestietan argitu ere. Sofokaos musika taldeak zin egin
zuen bueltatuko zela
behinola guztia hasi zen unera.
Eta esan eta egin: kontzertu berezia antolatu dute gaurko, sorterrian, Antsoaingo txosnetan, herrian festak direla baliatuta. Taldeko kideek aurreratu dute
kontzertu huts bat baino gehiago
izanen dela. «Memoria ariketa
moduko bat», akaso; «atzerabuelta bat iraganera», nolabait.
Izan ere, badute zer ospatua: hamar urte bete ditu Sofokaosek.
Taldeak gogoan du lehen momentua; lehen urratsa, lehen
pauso sendoa. Aurrenekoz nork
hartu zituen ere bai: Antsoaingo
Bikupe elkartea izan zen. «Oroitzapena lauso dut, ez pentsa», aitortu du Oier Goienetxe abeslari
eta gitarra jotzaileak. Ondoan du
Alain Sanz bateria jotzailea, eta
hark ere, antzeko. Baina ziztuan
ailegatu da Asier Nieto baxu jotzailearen erreakzioa: «Benetan?
Ni ederki gogoratzen naiz, eta
oroitzapen oso ona dut, gainera:

E

elkarrekin bazkaldu, gustura, eta
kontzertua. Soilik familia eta lagunak. Tira!».
15 urte inguru zituzten garai
hartan, eta artean nekez imajinatzen zuten zer zuten aurrean.
Goienetxeren ustez, taldeak eginiko bidea «naturala» izan da
guztiz; aurreikusi gabea. Baina joan dira urteak. Astindu dituzte
ehunka oholtza, sortu dozenaka
kanta, eta kaleratu hiru disko: Oztopoak gaindituz (2015), Gure
doinuak (2017) eta Errealitatearen beste aurpegia (2022).
Hamar urte izanagatik ere, taldea orain dela hiruzpalau urte dago gaur egun bezala osatua: Urtzi
Ibero gitarra jotzailea 2019an batu
zitzaien, Andoni Porresen lekukoa hartuta. Iberok dioenez, segituan sentitu zuen kideen babesa;
eta haiek zehaztu dute hain justu
hark eman diela falta zuten «heldutasuna», baita kalitatea ere.
«Aurtengo diskoan asko sumatzen da hori», esan du Nietok.

Landuago, gozagarriago
Pandemian sorturiko diskoa da
Sofokaosen hirugarrena: Errealitatearen beste aurpegia. Ez dute
ukatzen konfinamendua kolpe

Asteon, taldea jo ta su ibili da gaurko kontzertua prestatzen. IDOIA. ZABALETA / FOKU

latza izan zenik, baina, taldeari
dagokionez, dudati agertu gabe
diote «ezin hobeki» etorri zitzaiela bidean segitzeko. «Nahiko
trabatuta geunden, urteak generamatzan abesti berberak jotzen,
erreta edo, eta ez genuen nahikoa
astirik hartzen pausa bat egin eta
buru-belarri konposizioan aritzeko», kontatu du Goienetxek. Haren esanetan, bazuten lan berriei
denbora eskaini beharra, eta elkarri aditzeko premia. Ikusteko zer
bai, zer ez, gauzak nola.
Iragan diskoek baino doinu
melodikoagoak ditu azken lanak,

eta gitarra konponketa landuagoak ere bai. «Profesionalagoak
izan gara», argitu du Nietok.
«Nabaritzen da buelta gehiago
eman dizkiegula gauzei, detaileak
ere oso pentsatuta daudela; heldu
garela. Hitzetan ere bai».
Baxu jotzaileak Goienetxerengana zuzendu du begirada, hark
idazten baititu kantuen hitzak.
Salto handia ikusten du disko batetik bestera. «Hitzei erreparatu,
eta iruditzen zait lehenbiziko diskoan kantak haurragoak zirela»,
aitortu du abeslariak. Ez du damurik aurrekoekin, sinetsia baita

unean uneko sentimenduekin
«fidel» jardun zutela garai hartan
ere, baina kritiko mintzo da, itzulingururik gabe: «Kantu oso politikoak ziren, ikusiegiak. Azkenekoan ez dago panfletorik».
Izan ere, beste asmo bat sumatzen da azken kantuetan. Diskoaren izenean iradoki bezala, bizitzan estaliak diren gauzak nahi
izan ditu utzi agerian Sofokaosek
orain, errealitatearen ezkutuko
aldea, alegia. Horrek ezinbestean
dakar alde ilunei begiratzea, eta
hauskor azaltzera ausartzea. Esaterako, suizidioari buruz mintzo
da Erlojuaren orratzak abestia.
Mezu politikoak zabaltzea, barrenak hustea, publikoan erreakzio jakin bat bilatzea; guztiak dira
posible musika bitartekari delarik. Horiez gainera, baina, beste
bat nabarmendu du abeslariak,
ezpain ertzak lotsati biribilduta:
«Autokritika. Autokritika egiteko balio didaten kantuak ditut
gustukoen». Horrekin lotzen du,
esaterako, azken diskoan jasoa
den Eromenarekin dantzan.
Modu batean jokatu eta bestela
sentitzeak azaleratzen duten «hipokrisia» esplikatzen du kantuak. «Drogen kontsumoa, problemen aurrean beste alde batera
begiratu nahia, inguruan gertatzen ari denak bost axola digun
plantak egitea; horiekin guztiekin
tematzen garela salatzen dugu».
Baina dena ez da ilun. Izatez,
bistakoa da Sofokaos inoiz baino
sonatuago dela orain. Iberoren
ustez, kalitatean hobera egin izanari zor zaio hori hein batean,
baina ez horri bakarrik: «Oholtza
askotan jo dugu, harreman asko
ehundu ditugu; lan handia dago.
Deus ez da gertatu hutsetik».
Eta indarrez igoko dira oholtzara gaur ere, eginak ospatzeko.
«Inoiz egindako kontzerturik bereziena izango da, luzeena ere bai.
Kantu mordoa, kolaborazioak...
eta maite gaituztenak parez pare», adierazi du Nietok. Ezin du
gogoa disimulatu aurpegieran.
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Zortzi
hilabete
uzea eginen da, horretan ez izan zalantzarik.
Nafarroako foru eta
udal hauteskundeak
2023ko maiatzean izanen dira,
eta legez hauteskunde kanpainak
hamabost egunekoa beharko
luke, baina hasi da dagoeneko.
Ikasturte politikoko parlamentuko lehenengo osoko bilkura horren erakusle izan da. Elkarrekin
sartu ziren Maria Txibite, Javier
Remirez eta Elma Saiz sozialistak.
Presidentea erdian, bizkartzain
zituenekin ezer gertatu ez balitz
bezala.
PSNk egin du lehenengo mugimendua lehia politikoan, Remirez lehen lerrotik kenduz. Orain
arte gobernuko bozeramaile
izandakoak ez du uda erraza
izan, dimisio eskaera zenbaiti

L

R
HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria
egin behar izan die aurre. Foruzainen sindikatuen gehiengoak
ekainean egin zuen; eskuineko
hirukoak, uztailean azkenekoz,
suteak direla kausa, eta suhiltzaileak ere gogor mintzatu dira. Astero kazetarien aurrean jartzea
arantzatsua izan daitekeela ebatzi dutela ematen du, beraz.
Aitzakia ofiziala ez da hori izan,
ordea. Bai, ekonomiak garrantzia
izanen du datozen hilabeteotan;
uda igaro da, eta dagoeneko gu
ari gara gure patrika finei kezkaz
begira. Baina ez dut uste hori izan
denik arrazoi bakarra. Are gehiago jakinik PSOEko eta Pedro Sanchezen gobernuko goi karguekin
bildu berritan hartu zuela erabakia Txibite presidenteak, gobernukideei jakinarazi gabe. Gutxitan dago bakar bat. Aurrean ka-

Euskararen bigarren
plan estrategikorik
ez, momentuz, eta
merezimenduen
afera 2019tik ari dira
«konpontzen»

Irudia b Iruñea

mera gutxiago dituela kudeatuko
ditu gaiak barne kontseilariak
orain. Eta, hain zuzen, hortxe
izanen da gakoetako bat datozen
asteotan; hitzetan baino gehiago,
kamera aurrean erakutsi nahi
duten horretan.
Batasun irudirik ez zuen eman,
esaterako, eskuinak. Ematen du
popularrek baztertu dutela UPNrekin koalizioa, nahiz eta ia desagertzera kondenatu ditzakeen
horrek. UPNk erabaki bat hartu
beharko du, baina bi talde atzeman ziren bilkuran Javier Esparza eta Marta Alvarez parlamentarien inguruan.
Urrun samar izan dira, halaber, Ahal Dugu, Ezker Batua eta
Batzarre. Politiketan, kasu honetan. Zurekin Nafarroa markaren
gida orria sinatu dute, baina Ezkerrak pertsona fisikoen gaineko
zerga jaistearen alde egin du Navarra Sumarekin batera berriki.
«Zerbitzu publikoak sendotzeko» modu bitxia.
EAJ eta Geroa Sozialberdeak
alderdiek, berriz, onartzear di-

tuzte Geroa Bai koalizioaren oinarri politiko berriak. Hurrengo
gobernua osatzeko akuilu izan
nahi dute; erronka ez da makala.
Euskarari lotuta, esaterako, helduen euskalduntzerako laguntzak handitzea lortu dute; baina
hortik aurrera sozialistak dituzte
oztopo. Euskararen bigarren plan
estrategikorik ez, momentuz; eta
merezimenduen afera 2019tik ari
dira «konpontzen». Orain sozialisten esku, eta irtenbide murriztaileagoekin.
Oposiziotik errazagoa izanen
dute komunikazio estrategia,
baina barrukoak txukundu beharko dituzte aipatzeko geratu
zaidan EH Bildun ere. EAk primarioak egin beharko dituela
diote kritikoek, baita Gasteizko
auzitegiak ere. Zuzendaritzak entzungor egin die orain arte, eta
erabakigarria izan daiteke haren
jarrera maiatzera begira. Hasi da
izenen lehia. Zortzi hilabete. Soilik, zortzi hilabete. Luzea eginen
da, horretan ez izan inolako zalantzarik.

Belateko tunelen proietuak ingurumen
eraginaren aldeko adierazpena jaso du
IRUÑEA b Belateko eta Almandozko tunelak bikoizteko proiektuak

Nafarroako Gobernuaren ingurumen eraginaren aldeko adierazpena
jaso du. «Proiektu jasangarria da, eta eragina, neurrikoa», Nafarroako
Gobernuko Ingurumen Departamentuaren arabera. Egungo tunelen
ondoan egin nahi dituzte tunel berriak, bide bakoitza noranzko batean erabili ahal izateko. Egungo azpiegiturak ez ditu Europak zehaztutako segurtasun baldintzak betetzen. Gobernuko arduradunen hitzetan, «behin betiko konponbide bat» izanen da tunelak bikoiztea.

«Kritikariaren figura lotzen
ohi dugu egia absolutuak
dituen intelektual batekin,
baina mito hori deseraiki
beharra dago»
Irati Majuelo Itoiz
Literatura kritikaria
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Antso Azkarra, mitotik harago
Joan den igandean berpiztu zen Antso VII.a Azkarra, Iruñeko Santa Ana plazan –irudian–. Makeako (Lapurdi)
Jostakin antzerki elkarteak Antso Azkarra edo Miramamolinen esmeralda lana plazaratu zuen, 350 lagunen aurrean, 1997an Antton Lukuk idatzitako obratik abiatuta. Mitotik harago, Nafarroako erregearen bestelako irudia
zabaldu zuten, baita Navas de Tolosako batailaren eta ondoren gertatutakoen irakurketa kritiko bat ere. Herri
antzezlan «punkia» izan zen, arizaleen arabera. Atsedenaldietan Izurritearen bandak jo zuen. IÑIGO URIZ / FOKU

NAFARROAKO GOBERNUAK ZENBAT MILIOI EUROKO
DIRU LAGUNTZA ONARTU DUEN LEHEN SEKTOREARENTZAT
Nafarroako Gobernuak sei milioi euroko diru laguntza onartu du lehen
sektorearentzat, prezioen igoerak eta lehorteak eragindako egoera arintzeko asmoz. Sei milioi horietatik 1,8 Europako Batzordetik jasotakoak
dira. Nafarroako Gobernuko Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak Lehorteen Mahaiaren bilera egin du asteon, lehendabizikoz
2012. urtetik. Gobernuko kideekin batera, EHNE eta UAGN sindikatuetako ordezkariek parte hartu dute bilera horretan.

%

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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Agoitz b Musika

AGOITZ La Furia.
b Bihar, 19:30ean,

kultur etxean.
ATARRABIA Luna Ki.
b Bihar, 21:00etan, Totem aretoan.

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

Gartzaingo plazan.
IRUÑEA NAK Jaialdia: Terra.

MUOM.
b Gaur, 20:00eran,
Kondestablearen jauregian.
IRUÑEA Joan Manuel Serrat.
b Gaur eta bihar, 20:30ean,

Nafarroa Arenan.
IRUÑEA Ladrilla Rusa.
b Gaur, 21:30ean hasita, Zentralen.

IRUÑEA Token Me.
b Bihar, 19:30ean hasita,

Burguen plazan.
IRUÑEA NAK Jaialdia: Del mito al

logos. Garaikideak.
b Bihar, 20:00etan,

Kondestablearen jauregian.
RUÑEA Hard GZ.
b Igandean, 20:00etan, Zentralen.

BERTSOLARITZA

La Furia, Bira Nafarroan Barna programaren barruan
La Furia Agoizko kultur etxean izanen da bihar. Bira Nafarroan Barna programaren barruan antolatu dute kontzertua; 19:30ean hasiko da, herriko kultur etxean. Nerea Loron Diaz da La Furia —irudian, joan den abuztuan, Donostiako bestetan egindako kontzertuan—. Cascanteko musikaria 2013.
urtetik ari da raparen munduan. Urte horretan argitaratu zuen lehendabiziko diskoa, No hay clemencia izenburupean. Nafarroako Gobernuak antolatutako programa bat da Bira Nafarroan Barna, musika herriz herri eramateko asmoz sortua. Bigarrenez egin dute aurten. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

GARRALDA Aezkoako Eguna.

Bertso afaria: Josu Txoperena Iribarren eta Maddi Ane Txoperena.
b Gaur, Etxabarrengoa elkartean.
LESAKA Josu Sanjurjo, Josu Txo-

perena Iribarren, Maddi Ane Txoperena eta Ekhiñe Zapiain Arlegi.
b Bihar, goizez, herriko kaleetan.

ZINEMA
IRUÑEA Un homme et une femme.

IRUÑEA Titiriscopio. Dancing in

the Rain. Arawake.
b Bihar, 17:30ean,
Gaiarre antzokian.
IRUÑEA Teatro Escape. Historias

ERAKUSKETAK
BAZTAN Jose Luis Alzugarai Gala-

rregi.
b Urrira bitarte,
Elizondoko Jaime Urrutian.

IRUÑEA Opening Titles.
b Astelehenean, 19:30ean
Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA The Meeting.
b Asteazkenean, 19:30ean,
Nafarroako Filmotekan.

LIZARRA El Drogas.
b Ostegunean, 20:00etan,
Los Llanos aretoan.

ANTZERKIA
IRUÑEA Behin batean. Ipuin kon-

talarien jaialdia.
b Gaur, 12:00etan hasita,

Takoneran eta Basotxoan..

BERTZELAKOAK

del Gayarre, más allá del telón. Fermin Ziaurriz eta Iraia Sanz.
b Astearte, asteazken eta
ostegunean, 17:30ean eta
20:30ean, Gaiarre antzokian.

BAZTAN Amaiur: memoria bat,

BERA Jon Abril Olaetxearen

mila kolore.
b Urriaren 12ra bitarte,
Elizondoko Arizkunenean.

TUTERA Pronoia. Virginia Imaz

IRUÑEA Florencio Alonso.

b Gaur, 20:30ean,

b Irailaren 18ra bitarte,
Ziudadelako Mistoen Aretoan.

Isildutako eskuak. Emakume
langileak gerra ondoko
Euskal Herrian liburuaren aurkezpena.
b Gaur,
19:00etan,
kultur etxean.

b Gaur, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Los días. Javier Muro eskultorearen azken obrak.
b Martxora arte,
Nafarroako Museoan.

Gaztanbide antzokian.

IRUÑEA NAK Nafarroako Musika

Garaikideko Jaialdia: Del mito al logos. Elkarrizketa didaktikoa, Ramon Andres filosofoaren eta Ignacio Fernandez Galindo konpositorearen artean.
b Bihar,
18:00etan, Kondestablearen
jauregian.

@
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IÑIGO URIZ / FOKU

«Unibertsitate bat ezin da izan
lan merkatuaren morroi»
Teresa Imizkoz b Iruñeko UNEDeko zuzendaria
Teresa Imizkoz Iruñeko UNEDeko zuzendari lanetan hasi da, irailarekin batera. Aurretik, 11 urte
egin ditu unibertsitate horren Gasteizko egoitzan; gogoz ekin dio hasi berri duen oraingo etapari.
Edurne Elizondo Iruñea

Postu berriari neurria hartzen ari
zaio Teresa Imizkoz (Iruñea,
1966): UNED Espainiako Urrutiko Hezkuntzako Unibertsitate
Nazionaleko Iruñeko egoitzako
zuzendari lanetan hasi da, irailarekin batera. Onartu du irakastea
duela benetako bokazio, baina
ilusioz eginen diola aurre oraingo
erronkari. UNEDek bete behar
duen rolaz garbi mintzatu da.
11 urtez izan zara Gasteizko
UNEDeko zuzendari. Iruñean
etapa berri bat hasteko gogoz?
Gogo handiz. Gasteizko etapa hagitz ona izan da, lantalde zoragarria izan dudalako. Baina kontent
naiz hemen. Iruñekoa naiz, eta
Iruñean bizi naiz; hemen egotea
hagitz pozgarria da niretzat. Ilusio
handia dut, nik biziki maite dudalako UNEDen proiektua. Beti
erraten dut bigarren aukeren

unibertsitatea dela hau, eta hori
zoragarria da.
Denentzat eskaintzen du bigarren aukera hori?
Unibertsitate publiko bat da gurea, eta prezioak ere publikoak
dira. UNEDek aukera ematen du
norbere neurrira moldatzeko
ikasketa prozesua. Diru eta denbora gutxi dutenentzat ere toki
egokia da, ikasleak ezartzen baitu
ikasketen erritmoa.
Zein da zuen ikasleen soslaia?
Gure ikasleak ez dira batxilergoa
amaitu eta ikasten jarraitu nahi
duten gazteak. Lau mila ikasle
baino gehiago ditugu, eta gehienak lanean ari dira jada; euren
gaitasun profesionalak hobetu
nahi dituzte UNEDeko ikasketen
bidez.
Aurretik ikasteko aukera izan ez
dutenentzat ere bada UNED?
Bai. Edozein dela kausa gazte garaian ikasteko aukera izan ez du-

ten anitzek egiten dute bat gurekin. Edozein modutan, etortzen
diren guztiek izugarrizko gogoa
dute ikasteko; garbi dute zer egin
nahi duten, eta zertarako, eta ez
dira denbora alferrik galtzeko
prest. Irakasleek nabarmentzen
ohi dute behar den ahalegina egi-

Urrutiko unibertsitatea da
UNED. Irisgarriagoa, beraz?
Uste dut gure unibertsitateak izaera sozial nabarmena duela; pertsona desgaituentzat egokituta
dago; itsuentzat eta mugitzeko
arazoak dituztenentzat, adibidez;
azterketa bat egiteko denbora
gehiago behar dutenentzat ere bai. Kartzelatik
«Gure ikasle gehienak lanean
ari dira jada, eta euren gaitasun ere ikasten ahal da UNEDen. Horregatik diot
profesionalak hobetu nahi
gure izaera soziala nadituzte UNEDen»
barmena dela, eta bertze
«Helburua ez da munduko
batzuk ailegatzen ez dionenak izatea; helburuak
ren tokietara iritsi nahi
izan behar du onenak izatea
duela.
munduarentzat»
Urrutiko zentro bat izateak mugatzen du esteko prest direla ikasleak, eta ira- kaintzen duzuen ikasketa
kasleek biziki eskertzen dute. Ez mota?
baita erraza ikasketak, lana eta Bai. Guk ezin dugu Medikuntza
egunerokoa uztartzea. Ikasleek irakatsi, adibidez. Halere, 41 graanitz ematen dute, eta konpromi- du ditugu egun Iruñean. Ez da
marka txarra.
so handia dute.

Aurten bi berri dituzue.
Bai, Haur Hezkuntzakoa eta
Energiaren Ingeniaritzakoa. Nik
uste dut bigarren horrek arrakasta handia izan dezakeela. Aitzindaria da, eta gaurkotasun handikoa. Esparru horretan trebatutako profesionalak behar ditugu.
Errealitatearekin bat egin nahi
duzuela erakusten dute zuen
graduek?
Hori da asmoa; gizarteak orain dituen beharrei erantzun nahi diegu. Eta ez naiz lan merkatuaz ari
bakarrik.
Zertaz ari zara?
Uste dut unibertsitate bat ezin
dela lan merkatuaren morroi
izan; unibertsitatearen lana da
jende aditua trebatzea, espiritu
kritikoa eta analisirako gaitasuna
duena. Uste dut helburua dela gizartearen benetako arazoak aztertuko dituen jendea trebatzea,
konponbidea eman diezaieten.
Psikologiako graduak du ikasle
gehien zuen zentroan.
Bai, hemen eta UNEDeko zentro
gehienetan. Uste dut arrazoietako bat dela psikologia lotzen ahal
dela bertze esparru eta ikasketa
anitzekin; lagungarria dela bertze
arlo anitzetan, gehienok pertsonekin egiten dugulako lan.
Osasun mentala erdigunean jarri du pandemiak. Auzi horrekin
baduzue kezka?
Bai. Gasteizen, adibidez, hainbat
urtez garatu ditugu hezkuntza
emozionalari buruzko programak. Beharrezkoak iruditzen
zaizkit, eta hagitz emaitza onak
izan dituzte. Iruñean ere garatu
nahi ditut. Gure emozioak kudeatzeko tresnak behar ditugu. Horrekin batera, martxan jarri nahiko nuke nerabeen eta gazteen
osasun mentalari buruzko programa bat. Unibertsitateak ere
eman behar du erantzun bat,
gure betebehar soziala baita gizartea hobetu nahi izatea. Helburua ez da munduko onenak izatea; helburuak izan behar du onenak izatea munduarentzat.
Nafarroan bertze bi unibertsitate daude. Nolakoa da harremana?
Iritsi berri naiz, baina nik garbi
dut UNEDen asmoa ez dela inorekin lehiatzea. Gure ikasleak gurekin daude ezin direlako bertze batera joan, ezin direlako egunero
gelara joan. Halere, ni beti izan
naiz elkarlanaren aldekoa; elkarri
irakasten ahal diogula uste dut.
Irakasle ere izan zara; sumatzen
duzu lanaren arlo horren falta?
Bokazioz naiz irakasle: irakasten
gozatzen baitut. Oraingo etapan
kontent naiz, halere. Orain zuzendaritzak du nire arreta osoa.

