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Nafarroako Gobernuak hitzaldi sorta bat antolatu du suizidioaren gaia erdigunean jarri eta estigmari
aurre egiteko asmoz b Tuteran egin dute lehenengoa, eta bertze bost izanen dira, azarora bitarte 2-3
b
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Nafarroako Gobernuak hitzaldi sorta bat antolatu du suizidioaren auziaz hitz
egiteko eta gaia erdigunean jartzeko. Tuteran egin dute lehenengoa, eta azarora
bitarte bertze bost izanen dira, Lizarran, Elizondon, Zangozan, Tafallan eta Iruñean.

Isiltasun anitz urratzeko
Edurne Elizondo Tutera

itz egin dezagun suizidioari
buruz». Horixe erran du Nafarroako Gobernuko Osasun zuzendari nagusi Carlos
Artundok, Tuteran egindako mahai inguru batean. Nafarroako
Gobernuak hitzaldi sorta bat antolatu du horretarako, hitz egite-

H

ko: auzia «karrikara» atera nahi
dute, eta suizidioaren inguruko
estigmari aurre egin. Tuteran
joan den astean egin zutena izan
da zikloko lehenengo saioa; hurrengoa irailaren 29an eginen
dute (Lizarran), eta gainerakoak,
berriz, urriaren 20an (Elizondon),
urriaren 27an (Zangozan), azaroaren 10ean (Tafallan), eta azkena
azaroaren 19an (Iruñean).
Artundorekin batera, Nafarroan jarrera suizidak prebenitzeko

eta jarrera horiei aurre egiteko
baliabideak koordinatzeko erakunde arteko batzordeko bertze
zenbait kidek hartu dute hitza
Tuteran: Besarkada elkarteko
Paco Carcavillak; Adriana Goñi
psikologoak; Eduardo Sainz de
Murieta foruzainak, eta Nafarroako Itxaropenaren Telefonoko
zuzendari tekniko Alfonso Etxabarrik.
Carcavillak badaki gertuko
norbaiten suizidioari aurre egitea

zer den: 19 urteko bere semeak
egin zuen bere buruaz bertze,
2020. urtean. Heriotza horrek
eragindako minak eraman zuen,
ia berehala, Besarkada elkartearekin bat egitera. Beren burua hil
dutenen senideek eta lagunek
osatzen dute elkartea, eta han
aurkitu zuen Carcavillak behar
zuen babesa.
Nafarroako Gobernuak suizidioaz hitz egiteko antolatu du hitzaldi sorta, eta bat egin du mezu

horrekin Carcavillak. Ontzat jo
ditu administrazioak martxan jarritako baliabideak —haietako
zenbait Besarkadak proposatutakoak—, baina garbi utzi du oraindik «lan handia» dagoela egiteko. «Besarkadak eman dit niri
behar nuen babesa; haiek gabe,
bakarrik egonen nintzateke.
Gure etxean gure kabuz egin
dugu aurrera». Carcavillak administrazioari egin nahi izan
dio kritika hitz horien bidez, Nafarroako Gobernuak kezka duela
eta gaia jorratu nahi duela onartu
arren.
Adibide bat jarri du erdigunean: telefonoz jaso zutela emazteak
eta biek semearen heriotzaren
berri. «Biok bakarrik ginen etxean, eta telefono dei baten bidez
erran ziguten gure semeak bere
buruaz bertze egin zuela. Hori ez
da posible; hori ezin da horrela
egin. Horrelako berri bat ezin da
telefonoz eman».
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ZENBAIT URRATS
Nafarroako Gobernuak bide
bat egin du suizidioaren gaiaren inguruan azken urteotan,
eta lan horren emaitza da, bertzeak bertze, egun indarrean
den protokoloa. Gizarte eragileen bultzada funtsezkoa izan
da martxan jarri dituzten zenbait zerbitzu garatzeko.

58
IAZKO SUIZIDIOAK
Nafarroan 58 pertsonak egin zuten
beren buruaz bertze 2021ean:
2020an baino %32 gehiagok.

14.000
TELEFONO DEIAK
Itxaropenaren Telefonoak 14.000
dei jaso zituen iaz Nafarroan;
anitz, suizidioarekin lotutakoak.

024
LAGUNTZEKO ZENBAKIA
Espainiako Gobernuak 024 telefono zenbakia jarri du martxan, jarrera suizida dutenak laguntzeko.
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Eduardo Sainz de Murieta foruzainak entzun eta jaso ditu Carcavillak errandako hitzak, eta aitortu du foruzainek «huts» egin
zutela. «Gauzak ez ziren ongi
egin; horrelakoak konpondu behar ditugu».

Txostena. 2014. urtean, 56
pertsonak egin zuten beren
buruaz bertze Nafarroan. 2007.
urtetik, hain zuzen ere, suizidioa da berezkoak ez diren heriotzen kausa nagusia, zirkulazio istripuena baino ugariagoa.
Datuek Nafarroako Gobernuaren kezka piztu zuten, eta
2014an, 2010etik 2013ra bitarteko suizidioei buruzko txostena argitaratu zuen, gerora garatu dituen planen oinarri.
Batzordea. Suizidioen auziari
heltzeko asmoz, Nafarroako
Gobernuak koordinaziorako
batzorde bat osatu zuen 2014.
urtean: Nafarroan jarrera suizidak prebenitzeko eta jarrera
horiei aurre egiteko baliabideak koordinatzeko erakunde arteko batzordea. Batzorde horretan bat egin dute Nafarroako Gobernuko Osasun,
Hezkuntza, Eskubide Sozialak
eta Lehendakaritza eta Barne
departamentuek; zenbait gizarte erakundek —Besarkada
eta Itxaropenaren Telefonoa
tartean—; polizia taldeen ordezkariek; kazetarien ordezkariek; larrialdietako zerbitzuko
ordezkari batek, eta Auzi Medikuntzako Institutuko zuzendariak. Garaian garaiko Nafarroako Gobernuko Osasun zuzendari nagusia da batzorde
horretako lehendakaria.
Protokoloa. Batzordeko kideen lanetako bat izan da suizidioei aurrea hartzeko eta suizidioari lotutako jokaerak
saihesteko protokoloa garatzea; 2015. urteko abuztuan
onartu zuen Nafarroako Gobernuak agiri hori, zehazki.
Besarkada. Protokoloa onartu zuten urte berean, Besarkada elkartea jarri zuten martxan

beren burua hil dutenen senideek eta lagunek herrialdean. Suizidioaren inguruko estigmari
egin nahi diote aurre, bertzeak
bertze, eta senide eta lagunei
behar duten laguntza eta babesa eskaini. Formakuntza eta
aholkularitza ere eskaintzen
dituzte.
Webgunea. Besarkada elkarteko kideek proposatuta, Nafarroako Gobernuak, suizidioari aurrea hartzeko batzordearen bidez, webgune bat jarri du
martxan, herritarren esku suizidioaren inguruko informazio zehatza eta baliabideak jartzeko
asmoz. Navarra.es atariaren bidez du sarbidea. Iazko irailaren
10ean jarri zuten martxan, eta,
geroztik, 6.700 bisita baino
gehiago jaso ditu. Besarkadak
eskatuta, gainera, suizidio saiakeren erregistro bat egiten hasi
da Nafarroako Gobernua.
Suizidio Kodea. Egun indarrean dago 2019-2023rako onartutako Osasun Mentaleko Plana,
eta, horren barruan, Suizidio
Kodea martxan jartzeko aukera
dago jasota. Nafarroako Gobernuak 2020an eman zuen kode
horren berri, baina oraindik ez
dute martxan jarri. Kode horren
asmoa da arrisku kasuak eta
egoerak identifikatzea, eta kasu
eta egoera horien jarraipena
egitea. Osasun zerbitzuetako
profesionalek telefono bidezko
harremana ezarriko lukete, adibidez, zerbitzu horietako erabiltzaileekin. Prebentzioa lantzeko
tresna garrantzitsua izan daitekeela uste dute adituek.
Suizidioari Aurrea Hartzeko
Plana, Espainiako Gobernuarena. Beren burua hil dutenen
senideak aspalditik ari dira
Espainiako estatu mailako plan
bat eskatzeko lanean, auzi horri
are baliabide gehiagorekin
aurre egin ahal izateko. Besarkadako kideak Espainiako Kongresuan eta Senatuan izan dira,
plan horren beharra nabarmentzeko, hain zuzen ere. Espainiako Gobernuak eta Espainiako
Kongresuak behin baino gehiagotan eztabaidatu dute gaia,
baina, oraindik ere, plana ez da
onartu.

Prestakuntzaren beharra
Kontua da duela zortzi urtera arte
suizidioaren inguruko inolako
prestakuntzarik ez zutela jasotzen Foruzaingoko kideek. «Ez
zegoen deus», erran du Sainz de
Murietak. Orain ere, behar baino
gutxiago, oraindik ere. Erakunde
arteko batzordea osatu eta suizidioa prebenitzeko eta jorratzeko
protokoloa onartu eta gero, gaia
lantzen hasi dira foruzainen artean, bai eta Nafarroan dauden gainerako polizia taldeetan ere.
«Suizidio bat gertatzen denean,
legez hor egon behar dugu. Gure
lana da, gutxienez, familiak eta
hurbilekoek une horretan bizi

duten egoera are zailago ez bilakatzea».
Prestakuntza behar dela nabarmendu dute Tuterako mahai
inguruan parte hartu duten guztiek: prestakuntza jarrera suizidak dituztenak artatzeko, bai eta
jarrera horiek identifikatzeko eta
prebenitzeko ere. Osasun mentaleko zerbitzuen ikuspuntutik aritu da Adriana Goñi psikologoa,
eta garbi du sistemak suizidioaren auzian trebatutako adituak
behar dituela.
Ez ditu nahikotzat eman egungo baliabideak. Ez hori bakarrik:

«Herrialdean beren buruaz bertze egiten dutenen erdiak baino
gehiago dira osasun mentaleko
zerbitzuetako erabiltzaile suizidatzen direnean, eta datu hori
txarra da», azaldu du Adriana
Goñik. Batetik, sistemak ez duelako sufritzen ari diren pertsona
anitzen berri; eta, bertzetik, sistemaren barruan egoteak ere ez
duelako bermatzen erabiltzaileek
behar duten heldulekua aurkitu
ahal izatea. «Faktore askok eragiten dute suizidioaren auzian; gai
konplexua da», erantsi du psikologoak.

Astekoa
Suizidioa
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«Besarkadak eman dit
behar nuen babesa;
haiek gabe, bakarrik
nintzateke. Gure kabuz
egin dugu aurrera»

Carcavillaren semeak ez zuen
osasun mentaleko inolako diagnostikorik. Besarkadako kideak
bat egin du Goñirekin, eta garbi
du faktore askok eragiten dutela
pertsona batek bere buruaz bertze egiteko erabakia. Atzera bota
du begirada, eta aitortu du orain
«detaile txikiak» identifikatu dituela. «Orain dakidanarekin,
akaso ez nuen lortu izanen semeak bere buruaz bertze ez egitea,
baina bertze modu batera jokatu
izanen nuke».

Paco Carcavilla
Besarkada elkarteko kidea

Senideen dolua

«Beren buruaz bertze
egiten dutenen erdiak
baino gehiago dira
osasun zerbitzuetako
erabiltzaile»
Adriana Goñi
Psikologoa

«Gure lana da familiak
eta hurbilekoek une
horretan bizi duten
egoera are zailago
ez bilakatzea»
Eduardo Sainz de Murieta
Foruzaina

«Funtsezkoa da
ondokoak laguntzeko
eta entzuteko prest
egotea; erortzen bazara,
sare bat behar duzu»
Alfonso Etxabarri
Nafarroako Itxaropenaren Telefonoko
zuzendaria

«Hitz egin dezagun
suizidioaz. Kezkatuta
gaude; zerbitzuak behar
dira, bai eta komunitate
osoa adi egotea ere»
Carlos Artundo
Nafarroako Osasun zuzendari nagusia

«Suizidioarena arazo sozial bat
da; gizarte osoarena», nabarmendu du Paco Carcavillak.
«Nire semea suizidioak eta isiltasunak hil dute», erantsi du:
«Bere mina barruan gorde zuen,
eta sufrimenduak gora bertzerik
ez zuen egin. Denok egon behar
dugu adi, eta ondokoak laguntzen saiatu, sufritzen ari direnean». Beren buruaz bertze egin
dutenen senideek ere «sufrimendu ezezagun» bati egin behar
diote aurre: «Sentitzen dugun
minaren intentsitatea hain da
handia, erotzen ari ote garen pentsatzen baitugu. Min hori ezagutzen dutenen babesa ezinbertzekoa da».
Besarkadan aurkitu du babes
hori; gizartean lan handia bada
egiteko, ordea, Carcavillaren ustez: «Jendeak ez du ulertzen gure
dolua; dolua gainditzeko presioa
sentitzen dugu, eta horrek are
okerrago sentiarazten gaitu. Jendeak ulertu behar du gurea ez
dela ohiko dolu bat, eta luzeagoa
dela suspertzeko behar dugun
denbora».
Mina arintzeko suizidioari
buruz hitz egin behar dela errepikatu du Carcavillak, behin eta
berriz. «Auziak gizartean egon
behar du, denoi eragiten baitigu». Itxaropenaren Telefonoko
Alfonso Etxabarrik ere bat egin
du Carcavillarekin, eta gaineratu
du «funtsezkoa» dela «ondokoak laguntzeko eta entzuteko
prest» egotea. «Erortzen bazara,
sare bat behar duzu azpian»,
erran du.
Herritar guztiek ez dute, halere, babes sare bat. Itxaropenaren
Telefonoa «helduleku» bat dela
azaldu du Etxabarrik. «Jasotzen
ditugun deietako anitzek badute
harremana jarrera suizidekin;
trebatutako lantalde bat dugu dei
horiek artatzeko». Hezkuntza
emozionalaren beharra aipatu du
Etxabarrik ere, eta ideia hori nabarmendu du Carlos Artundok
ere. «Kezkatuta gaude; zerbitzuak behar dira, bai eta komunitate osoa adi egotea ere».
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Arraitz-Orkingo saihesbidea «ez
ahazteko» eskatu diote Txibiteri
Nafarroako Gobernuak egina du NA-4230 errepideko proiektua, baina obrak hasteko
eperik ez dute zehaztu b Bizilagunek bidea moztu dute auzia erdigunean jartzeko asmoz
Edurne Elizondo

Arraitz-Orkingo (Ultzama) bizilagunek herria zeharkatzen duen
NA-4230 errepidea moztu zuten,
joan den astean hamabost minutuz, aspaldiko auzi bat berriz ere
erdigunean jartzeko asmoz: zirkulazioa herritik aterako duen
saihesbide bat egiteko proiektua,
alegia. «Nafarroako Gobernuak
egina du proiektu hori, baina ez
dute aurrera egiten, eta lanak
noiz hasiko dituzten ere ez dakigu», azaldu du Ultzamako alkate
Martin Pikabeak.
Arazoa ez da oraingoa, eta
Pikabeak oroitu duenez, duela 30
urte baino gehiago saihesbide bat
egiteko behar ziren lurrak eman
zituen Arraitz-Orkingo kontzejuak. Bizilagunek, baina, zain
jarraitzen dute. «Arazoa dirua
omen da», erantsi du alkateak.
«Nik ulertzen dut administrazioaren jarrera; proiektu asko
daude, eta denentzat dirurik ez.
Baina Arraitz-Orkingo bizilagunen protesta ere ulertzen dut,
egoera ez da samurra, eta behar

dute konponbide bat», erran du
Pikabeak.
Egoerak okerrera egin du azken urteotan, herria zeharkatzen
duen ibilgailuen kopuruak gora
egin duelako. «Trafiko handia
dago», aipatu du Martin Pikabeak. Kamioiak dira ibilgailu horietako anitz, eta Arraitz-Orkin zeharkatzen dute Iraizozko Elordi
industrialdera joateko. ArraitzOrkinen errepidea estua da, eta
kamioien joan-etorriak kalteak
eragin izan ditu bide ondoko
etxeetan, bertzeak bertze. «Bi
kamioi gurutzatzen direnean sortzen dira arazoak», erran du Pikabeak.

Hilabetean behin, protesta
«Ulertzen dut Nafarroako Gobernuak lehentasunak ezarri behar
izatea; baina herritarrak nekatuta
daude, eta guk bizilagunen protestei egin behar diegu so. Ez dezatela proiektua ahaztu. Aspaldiko kontu bat da hau», kontatu du
Ultzamako alkateak.
Herrian «lasaitasuna» nahi
dute Arraitz-Orkingo bizilagu-

hasi zituen Nafarroako Gobernuak. Ezkabaren eta Arraizko
benten arteko zatiak bukatu
dituzte jada; obrak martxan dira,
berriz ere, Oieregi eta Sunbilla
artean.
Lan horiekin batera, Nafarroako Gobernuak urratsak egin ditu
Arraizko bentetako, Olabeko eta
Burutaingo saihesbideak eraikitzen hasteko. Arraizko
bentetakoari buruz, goArraitz-Orkingo kontzejuak
bernuak zehaztu du
duela 30 urte baino gehiago
mendebaldetik eginen
eman zituen saihesbidea
dutela. Saihesbidea Belaegiteko lurrak
teko tunelekin lotu beNafarroako Gobernua N-121-A harko dute, gainera.
errepidea 2+1eko bide
Gobernuak egungo
bilakatzeko lanak egiten ari da; tunelak berritu nahi
tunelak ere berrituko dituzte
ditu, hain zuzen, eta horrekin batera, tunelak biOlabeko saihesbidea egiteko
koizteko proiektua ere
proiektuak Olaizko
garatzen ari da; egitasbizilagunen kezka eragin du,
moak Nafarroako Gokontzejua zatitzen duelako
bernuaren Ingurumen
tetan bertze bat eginen du Nafa- Departamentuaren ingurumenarroako Gobernuak. N-121-A erre- ren eraginaren aldeko adierazpepideak zeharkatzen ditu bentak. na jaso berri du.
Obrek 176 milioi euro inguruko
Iazko otsailean, errepide hori
2+1eko bide bilakatzeko lanak aurrekontua dute: 90 baino
nek, eta horregatik erabaki dute
orain protesta egitea. Joan den astekoa izan zen lehendabizikoa,
baina azaldu dute hilabetean
behin moztuko dutela errepidea,
Maria Txibiteren gobernuak
urratsen bat egin dezan.
Herria zatitzen duena, halere,
ez da Arraitz-Orkingo saihesbide
proiektu bakarra: Arraizko ben-

gehiago Belateko tunel berrirako;
ia hogei tunelen arteko zatirako;
43 baino gehiago Almandozko
tunel berrirako —egungoa baino
160 metro luzeago eginen dute—,
eta 22 baino gehiago, azkenik,
egungo tunelak berritzeko lanak
egiteko.

Olaitzen, haserre
Arraitz-Orkinen protesta egin
dute saihesbide bat exijitzeko;
Olaibarren, berriz, Nafarroako
Gobernuak esku artean duen
proiektua salatu dute bizilagun
batzuek. Zehazki, Olaizko kontzejuan piztu da kezka, Olabe ez
zeharkatzeko egin nahi duten
saihesbideak bitan zatitzen duelako Olaitz. Bizilagunek Olaibarko Udalaren jarrera salatu dute:
pankartak jarri dituzte herriko
etxeko kanpoko aldean, saihesbidearen bidearen aurka egiteko,
eta kritikatzeko udalak ez dituela
bizilagun guztiak aintzat hartzen.
Uztailean, gainera, errepidean
egin zuten protesta. Salatu dute,
batez ere, egin nahi duten saihesbidea 2+2ko bide bat izanen dela,
eta, ondorioz, «behar baino zabalagoa», eta «kalte nabarmena»
eginen diola ingurumenari eta
kontzejuan dituzten nekazaritza
lurrei. «Gutxi dira, eta obrak
hondatuko ditu», salatu dute bizilagunek.
Anitz dira N-121-A errepidean
martxan diren obrak eta proiektuak, eta ez dira gutxi inguruko
herrietan eragin dituzten aldaketak.

Ezkerrean, kamioi bat Arraitz-Orkin NA-4230 errepidetik zeharkatzen, joan den astea. Eskuinean, hilaren 22an, herriko bizilagunak bidea mozten, saihesbidea egin dezatela eskatzeko. IÑIGO URIZ / FOKU
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sion ikastetxera mugituko lukete
mundialito antirrazista. Goizez
eginen dituzte partidak, eta,
amaitu eta gero, Haritu Sareak
prestatutako bazkaria dastatuko
dute. Musika lagun izanen dute
egun osoan.

‘‘
Auzoko haurren jatorria
askotarikoa da, baina
ez dute bat egiten; nor
bere taldearekin aritzen
da jolasean»
Marga Ramos
Iruñerriko Mundialito Antirrazistako
kidea

«Zazpi laguneko taldeak
osatuko ditugu guk;
ideia da genero, adin eta
jatorri ezberdinetako
pertsonak elkartzea»
Martin Zamarbide
Iruñerriko Mundialito Antirrazistako
kidea
Iruñerriko Mundialito Antirrazistako antolatzaileek uztailean Iruñean egindako aurkezpena: zenbait migratzaile elkarteren babesa jaso zuten. IÑIGO URIZ / FOKU

Zenbait erakundek eta norbanakok Iruñerriko Mundialito Antirrazista antolatu dute;
urriaren 1ean eginen dute, Iruñeko Biurdana institutuko pistetan. Saretzea da asmoa.

Komunitatea eratzeko eguna
Edurne Elizondo Iruñea

aloiak prest dira.
Futbola eta saskibaloia aitzakia bat
bertzerik ez dira,
halere: Iruñerriko
Mundialito Antirrazista antolatu
dute, nonahi jaio eta Nafarroan
bizi diren herritarrek elkar ezagutzeko aukera izan dezaten kirolaren bidez. «Komunitatea eratzea
da kontua», erran du Martin Zamarbide antolatzaileak. Urriaren
1ean eginen dute, Iruñeko Biurdana institutuko pistetan.
Katakrak liburu dendaren inguruan sortu da arrazakeriaren
aurkako ekinaldi hori egiteko
ideia. Bilbon seigarrenez egin berri dute aurten mundialito antirrazista, eta antolatzaileek iaz
Iruñean egindako hitzaldi baten
bidez erein dute egitasmo horren
hazia Nafarroan. «Bilera ireki
batera deitu zuten Katakraken;
zenbait erakundek eta norbanakok egin dugu bat, eta denon artean ari gara urriaren 1eko besta
antolatzen», kontatu du Marga
Ramosek.
Ikaskide elkartekoa da Ramos;
haur eta gazteekin egiten dute

B

lan. Haietako anitz dira migratzaileak. Ikaskidek Iruñeko Alde
Zaharrean du egoitza, eta auzoko
karriketan agerian gelditzen da,
oraindik ere, «zenbait muga
gainditzea zaila» dela. «Auzoko
haurren jatorria askotarikoa da,
baina ez dute bat egiten; nor bere
taldearekin egoten da jolasean».
Irudi hori aldatu nahi dute
mundialitoaren antolatzaileek.
Ospatu nahi dute arrazakeriaren
aurka lanean ari diren erakundeen ekarpena, eta elkarrekin sarea
sortu izana; gainera, jendeari
topagune bat eman nahi diote elkar ezagutzeko; hori guztia, kirolaren bidez.

Partidak eta bazkaria
Irailaren 26ra bitarte dago mundialitoan izena emateko aukera;
banaka edo hirunaka egin daiteke
bat. «Zazpi laguneko taldeak osatuko ditugu guk; ideia da genero,
adin eta jatorri ezberdinetako
pertsonak elkartzea», kontatu du
Zamarbidek. Urriaren 1ean,
10:00etan hasiko da mundialitoa,
eta parte hartu nahi dutenek aurretik ere eman ahal izanen dute
izena, egun horretan. Euria eginen balu, Arrotxapeko Compa-

Haritu Sarea, Haziak, Itaka Escolapios, Ikaskide, Katakrak,
Kontseilu Sozialista Lantxotegi
eta Siñarzubi dira Iruñerriko
Mundialito Antirrazista antolatzen ari diren erakunde nagusiak.
«Ahoz ahokoak funtzionatzen
du gure artean; harremana badugu batzuek eta bertzeek», zehaztu du Ramosek. Ondorioz, bertze
elkarte eta talde anitz ere inplikatu dira proiektuan.
Ramosek autokritika egin nahi
izan du, eta aitortu du badela lana
egiteko oraindik ere. Mundialitoa
antolatzeko prozesua jarri du adibide: «Toki anitzetako jendea
egon gara batzarretan. Sumatzen
dut migratzaileentzat zaila dela
hitza hartzeko urratsa egitea;
elkarteetan bide bat egina dugunok saiatzen gara zer nahi duten
galdetzen, baina kontua da paternalismoz jokatzeko arrisku handia dagoela».
Ez dute hori nahi, eta bilatzen
ari dira espazio horietan ere berdinen arteko dinamikak bultzatzea, garbi baitute arrazakeriaren
aurkako borrokan zapalkuntza
sufritzen dutenak direla nagusi
eta gidari.
Oztopoak bazter uzteko ari dira
lanean Zamarbide eta Ramos,
mundialitoa antolatu duten gainerako erakunde eta norbanakoekin batera. Aurtengo ekinaldiari
segida emateko bokazioz sortu
dute urriaren 1eko besta, gainera.
Urtean behineko mundialiatoz
gain, elkarrekin bertzelako egitasmoak babesteko edo egiteko
aukera ere ez dute baztertzen.
Topagune bat izan nahi dute, eta
komunitatea eratu.
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Sorbalda
gainetik begira
uadrillako batek
etxea du Iruñetik
hego-ekialdera dagoen 30 biztanle erroldatuko herri txiki batean. Autoz,
hogei minutu inguru. Asteburuan jaiak zirela-eta, kuadrillakoak joateko gonbita egin zigun
abuztu bukaerako asteburu
batez, eta bueltan baiezkoak jasotzeko esperantza handirik
gabe.
Esan beharra dago berak ere ez
zigula plana oso ongi saldu; ez da
berak etxerik izanen ez balu joanen ginatekeen herri bat, ez da
gure girokoa. Ez galdetu zergatik,
baina kasualitatez-edo, uda osoan kuadrillakook elkarrekin egiten genuen planik jendetsuenetakoa izateko itxura hartzen hasi
zen. Eta noiz joan – zer eraman –

K

autoa nork – itzultzeko zein plan
eta hori dena itxi eta gero, bagoaz.
Bitan zatitzen da herria jaietan:
lehenengo egunean herriaren erdiak (zortzi etxek edo) antolatzen
du merendua, ronda copera deritzona, eta bigarren egunean,
beste erdiak. Akordeoi-jotzaile
batekin lagunduta egiten da
etxez etxeko ibilbidea arratsaldean, eta jana eta edana prestatu eta
ateratzen du etxe bakoitzeko jendeak, herritarrak pasatzen direnerako.
Lehendabiziko bizpahiru etxeetan, albokoarekin begirada eta
komentario dexente: nor etorri
den eta norekin, nola aldatu den
ez dakit nor, zenbat seme-alaba
izan dituen besteak azkenaldian,
nor falta den… Helduenak elkarri

R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

Zenbateraino ari
zara dantzan,
kantuan eta
barrezka modu
ironikoan?
Zenbateraino ari
zara jokatzen
nagusitasun
sentimendu batetik
(...)?

Irudia b Luzaide

zer moduz?-ka eta gazteenak
beste gazte batzuk fitxatzen.
Oraindik, halere, giroa pixka bat
hotz eta lotsati.
Zazpigarren etxera heltzerako,
herri osoa (kanpokook barne) da
familia bat, besoak elkarren sorbaldetan jarrita …con dinero y sin
dinero, hago siempre lo que
quiero… hirugarren aldiz elkarrekin kantatzen.
Rondaren ondotik orkestra bat
izaten da tartetxo batez herriko
plazan, gero gauez ere jaia girotuko duen berbena orkestra horietako bat. Hiru gizon heldu eta
neska gazte bat. Hiru beltzez jantziak: bat atzean dago teklatuan,
bestea ondoan ordenagailuan,
eta azkena, berriz, aurrean, showaren gidari.
Laugarrena zuriz dago jantzita,
gona motzez, kantuan eta dantzan. Uste dut badakizuela zein
den zein.
Afaltzeko etxera itzultzeko
ohitura badute herrian (etxez
etxekoa gutxi izan balitz bezala),
beraz, programazioa hiru orduz-

edo eten egiten dute, bakoitzak
bere etxean afaltzen du, eta buelta afaldu eta gero, berriz, elizpeko
plazara.
Gogoz heldu da jendea gaueko
dantzaldira, baita gu ere. Eta dantzatu gara No rompas más, mi
pobre corazón… kantuarekin eta
abestu ditugu La camisa negra,
La chica yeyé, El chacachá del
tren eta abesti horiek denak,
eta kongetan ere parte hartu
dugu, nola ez. Gelditu gabe, eta
barrezka.
Eta bat-batean: klik. Bat-batean, kanpotik ikusi dut neure burua. Eta egin dizkiot galdera batzuk: Amets, zenbateraino ari
zara dantzan, kantuan eta barrezka modu ironikoan? Zenbateraino ari zara jokatzen nagusitasun sentimendu batetik, giroari
trufa eginez bezala, pentsatuz bezala, gaixoak, hau da jaia haiendako (beste gauza erabat diferentea direlako gure erromeria taldeak)? Zenbateraino ari zara
gainontzekoei sorbalda gainetik
begira?

Gazteen arteko euskarazko ahozko
jarduna aztertuko dute jardunaldi batean
IRUÑEA b Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak fundazioak

Euskarazko ahozko jarduna Nafarroako gaztetxoen artean: egoera
eta aukera berriak izenburuko jardunaldia antolatu dute. Asteazkenean eginen dute, irailaren 28an, Iruñeko Kondestablearen jauregian.
Zenbait adituk parte hartuko dute, eta gazteek ere bai; bertzeak bertze, Iturrama institutuko ikasleek. Yolanda Olasagarre irakaslea, Helena Baraibar Nafarroako Ikastolen Elkarteko kidea eta Esther Lakasta
Dindaia fundaziokoa izanen dira hizlarien artean.

«Denboraldi honetan emanen
dugun salto digitalaren
helburua da zerbitzu hobea,
multimedia, integrala ematea
gure komunitateari»
Juan Kruz Lakasta
Euskalerria irratiko koordinatzailea

1,6
‘Populus Baskonia’ zutik da Luzaiden
Orreagako Batailaren Monumentuaren Aldeko Ekimenak egindako diru bilketari esker, Patxi Aldunatek 778.
urteko gudua oroitzeko sortutako Populus Baskonia eskultura Luzaiden jarri dute —irudian, obra—. Udaberrian jarri zuten diru bilketa martxan, eskultura joan den abuztuaren 15ean inauguratzeko asmoz. Azkenean,
diru bilketarekin jarraitzea erabaki dute monumentuaren sustatzaileek, eta Aldunatek egindako obra datorren
urteko abuztuan inauguratuko dute. Artista «oso pozik» da monumentua Luzaiden jarri eta gero IÑIGO URIZ / FOKU

ZENBAT DIRU JASOKO DUEN BURLATAKO UDALAK UHOLDEAK
GERTATZEKO ARRISKUARI AURRE EGITEKO, MILIOI EUROTAN
Espainiako Gobernuak 1,6 milioi euro emanen dizkio Burlatako Udalari,
ibaiertzeko ekosistema hobetzeko neurriak martxan jartzeko, eta, neurri
horien bidez, uholdeak gertatzeko arriskuari aurre egiteko. Burlatako
Udalak proiektu bat aurkeztu zuen Espainiako Gobernuko Trantsizio
Ekologikorako Ministerioak egindako deialdi batean, eta epaimahaiak
proiektu hori aukeratu du, bertze 36rekin batera, aurkeztu zituzten 230
proiektuen artean.

%

Nafarroako Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere
baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Nafarroako Hitza-k mozteko eskubidea
du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Iratxeko
Monasterioa 45, 13. 31011 Iruñea. Eskutitzak Internetez bidaltzeko: nafarroa@hitza.eus
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MUSIKA
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Mendigorria b Bertso antzerkia

ATARRABIA Oftalmorock.
b Gaur, 22:30ean, Totem aretoan.

IRUÑEA Divorce from New York.
b Bihar, 19:00etan,

Burguen plazan.
IRUÑEA Classic ChillOut. Joakin

Taboada, Iruñeko Sinfonietta, Caroline Collier eta Hutsun.
b Igandean, 19:30ean,
Baluarte auditoriumean.
IRUÑEA Euskadiko Orkestra.
b Asteazkenean, 19:30ean,

Baluarte auditoriumean.
IRUÑEA Electrikeel eta Wojtyla.
b Asteazkenean, 20:00etan,

San Bartolome gotorlekuan.
IRUÑEA Nafarroako Orkestra Sin-

fonikoa.
b Ostegunean, 19:30ean,
Baluarte auditoriumean.
OTEITZA Nafarroako Organorako

Musika Zikloa: Raul del Toro.
b Bihar, 18:00etan,
San Miguel elizan.

BERTSOLARITZA
MENDIGORRIA Urpekakariak.

Eneko Arrate Sololuze eta Aissa
Intxausti.
b Gaur, 17:30ean, plazan.

‘Urpekakariak’, bertsolaritza eta antzerkia uztartuz
Urpekakariak Mendigorrira ailegatuko dira gaur: herriko plazan aurkeztuko dute ikuskizuna, 17:30ean. Eneko Arrate Sololuze eta Aissa Intxausti
—biak irudian, obra taularatzeko prest, artxiboko irudi batean— ariko dira aktore lanetan, bertsolaritza eta antzerkigintza uztartzen dituen ikuskizun
horretan. Igerilekura joan, urpean sartu, eta, besteak beste, errealitate ezberdinekin topo egiteko aukera dute Galtzerdi eta Leotardo pertsonaiek,
gorputzen inguruko hausnarketa egitearekin batera. Bi lagunen istorioak kontatzen ditu obrak, publikoarekin harremanean. NAFARROAKO HITZA

ZINEMA
IRUÑEA La reina del Arga. EstefaALTSASU Las pelotaris.
b Astelehenean, 20:00etan,

Iortia kultur etxean.

nia de Paz Asin.
b Gaur eta bihar, 17:30ean
eta 19:30ean,
Gaiarre antzokian.

IRUÑEA The Caper of the Golden

Bulls.
b Gaur, 19:30ean,
Nafarroako Filmotekan.

b Gaur, kulturgunean.

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

OLATZAGUTIA Big Drums. Camut

Nafarroako Filmotekan.

Band.
b Bihar, 19:00etan,
kultur etxean.

IRUÑEA Módulo 8.

Nafarroako Filmotekan.
TAFALLA Tenéis que venir a verla.
b Ostegunean, 18:00etan eta
20:00etan, kulturgunean.

ANTZERKIA
ALTSASU Mundos para lelos. Os-

car Terol.
b Bihar, 20:00etan,
Iortia kultur etxean.
BERA Bidaide. Metrokoadroka

Sormen Laborategia.
b Bihar, 19:30ean, kultur etxean.

IRUÑEA Afrikarte.

BERTZELAKOAK

b Irailaren 30era bitarte,

BAZTAN Jose Luis Alzugarai Gala-

Emakumeen Etxean.

rregi.
b Urrira bitarte,
Elizondoko Jaime Urrutian.

IRUÑEA Ana Castro Sanz.

TAFALLA Eresia. Oier Zuñiga

DANTZA

b Asteazkenean, 19:30ean,

ERAKUSKETAK

b Bihar, goizez. Elizondoko plazan.
b Irailaren 30era bitarte,
Txantreako liburutegian.

BAZTAN Amaiur: memoria bat,

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

BAZTAN Azoka.

BAZTAN Olatu arteko txalupa

arraroa. Olerki eta musika saioa.
b Igandean, 18:00etan,

IRUÑEA Txuspo Poyo.

Elizondoko Arizkunenean.

b Urriaren 29ra bitarte,

Apaindu galerian.

IRUÑEA Naroa Armendariz.

IRUÑEA Los días. Javier Muro.

b Igandera bitarte,

b Martxora arte,

Ziudadelako Bolborategian

Nafarroako Museoan.

@
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

«Heriotzak ez du lekurik gurean». Kritiko, aurkitutako gabeziak agerikoak direla sinetsirik
mintzo da heriotzaz Oier Zuñiga
(Iruñea, 1986). Orain dela bost
urte zendu zen haren ama, eta
ondorio garbia atera du: norbait
hil ondoko errituak ez dira aski.
Hausnarketa horretatik abiatuta
sortu zuen, hain zuzen, Eresia.
Lurra arin bekizu, ama ikuskizuna. Sorterrian arituko da urriaren
19an, Nafarroako Antzerki Eskolan. Eta aurretik ere badu saiorik:
Tafallako Kulturgunean izanen
da gaur, 20:00etan.
Zer doinu du zure eresiak?
Doinu goxoa du, baina badakigu
bizitzako gauza goxoek batzuetan badutela beren alde mindua
ere. Orban bat edo zauri bat ukitzen dugunean bezala, azkura
eman dezake, min pixka bat.
Lurra arin bekizu, ama dio izenburuak. Zure amaz ari zara, zeure
bizipenetatik. Hala izanik, erabili
duzu iragazkirik hori taularatzeko, edo, kontrara, bizi izandakoa
gordin daramazu oholtzara?
Uste dut gauza gordin asko daudela. Izan ere, nire kasuan, sorkuntza askotan baliatzen dut inguratzen nauen hori ulertzen
saiatzeko, heldulekuak topatzeko; kaosari eta bizitzari berari heltzeko. Horregatik, iruditzen zait
iragazki gehiegi jarri izan banitu
neure burua engainatzea litzatekeela eta, horrez gain, pieza ez litzatekeela zintzoa landu nahi dudan horrekin. Dituen iragazkiak
formari lotuak dira betiere: estetikoak. Dena dela, hori baino
gehiago, ikuskizunak duena beste zerbait da: irakite fase bat.
Zer esan nahi du horrek?
Nire salda guztia bota dut, nire
osagai guztiak, baina ez nireak
bakarrik. Ekipo bat dut ondoan,
eta norberak bere sentipenak eta
bizipenak gehitu ditu saldan.
Izan ere, oholtza gainean ez zaude bakarrik: Eneko Gil eta Belen
Cruz dituzu bidelagun. Nola osatzen da salda sei eskutara?
Haiek oso eskuzabalak izan dira;
ez oholtza gainean egoten direnak bakarrik, ekipoa askoz zabalagoa baita. Edonola ere, Eneko
eta Belen deitu nituenean, ezagutzen nituen haien lanak, baina ez
ginen elkarrekin lanean arituak,
eta lantalde batean hain gauza
pertsonalak eta intimoak partekatzea aise izan zitekeen katastrofe bat. Mimo handiz egin dugu
lan, eta oso lantalde orekatua eta
polita osatu dugu. Ez diot nik bakarrik: uste dut taulan ere nabaritzen dela, eta publikoak ere hori

esan digu sarritan. Haien ekarpenak oso bereziak izan dira, bizipenetatik eginak batzuk, eta beldurretatik eginak beste hainbat.
Zerk sortutako beldurretatik?
Denoi ez zaigu ama edo gertuko
senide bat hil, baina badugu beldur hori. Bizitzaren B aldea da. Bizitzak ez luke zentzurik amaituko
dela jakingo ez bagenu. Denek
dugu amildegiaren ertzean egotearen sentsazio hori.
Norbait hil ondoko erritu gisara
aurkeztu izan duzu Eresia. Aski
egiten ez direla uste duzulako?
Heriotzak geroz eta leku gutxiago
du gure artean; ebidentzia bat da.

SOLASEAN

JAGOBA MANTEROLA/ FOKU

«Bizitzak ez
luke zentzurik
amaituko dela
jakin gabe»
Oier Zuñiga b Artista
Heriotza, dolua, oroimina, maitasuna eta beste
landu ditu Oier Zuñiga artistak ‘Eresia’ obran.
Urte hasieran taularatu zuen aurrenekoz, eta,
dozenaka emanaldiren ondotik, etxe ondoan
ariko da orain. Gaur, Tafallan; urrian, Iruñean.

tuz. Ideia horiek kode batzuen bidez azaldu behar dira. Dena dela,
ikuskizuneko parte batzuk abstraktuagoak dira; beste batzuk,
zehatzagoak.
Zer baliabide baliatu dituzu?
Hitza, adibidez. Erabaki estetiko
bat izan zitekeen hitzik gabeko
teatro lan bat egitea, baina iruditzen zitzaigun haien erabilerak
oso helduleku interesgarriak
emango zizkigula. Helduleku horiek norberak bere modura interpretatuko ditu gero. Hori da teatroaren magia; artearena.
Diziplina anitzeko obra bat ondu
duzu: antzerkia, kantua eta dantza. Nola harilkaturik?
Ez da ohiko dramaturgia
«Orain azeleratuta bizi gara,
bat, zeinetan egun bateeta errituak transakzio
an hasten diren gauzak,
hutsak dira, tramite huts bat:
arazo bat dagoen, eta so48 bat ordukoa askotan»
luzio bat gero. Ez dakigu
«Kultur sorkuntza eta
zein denboratan mugikultur ekosistema neurtzeko
tzen garen, ez dakigu
paradigma aldatu ezean,
non gauden.
eztabaida antzua izango da»
Agertokikoak zuek zarete, ala pertsonaiak?
Agian, duela urte batzuk Euskal Gu geu gara: Oier, Eneko eta BeHerriko jendartean betetzen zuen len. Horrela behar du. Erritu bat
funtzio bat komunitatean, trin- izatea nahi genuenez, ezin zen
kotzen zuen komunitatea, baina egon transposiziorik.
gaur egun ez da horrela. Orain, Arte Ederrak ikasitakoa zara.
azeleratuta bizi gara, eta errituak Sumatzen da ikuskizunean?
transakzio hutsak dira, tramite Agian ez hala egiten saiatu naizehuts bat, 48 bat ordukoa askotan. lako, baina egia da arte plastikoeEgin egiten dira, baina. Erraus- tatik ateratako baliabideek asko
ketak, hiletak, beilatokiko ego- lagundu didatela. Materialek ganaldiak... horiek erakusten ditu- rrantzi handia dute, irudiek…
zu ikuskizunean?
Zer du pinturan galtzeak?
Ez, oso bestelakoak dira. Nik ha- Errealitate paralelo batean mursieratik aldendu nahi izan nuen giltzeko aukera, non bakarrik
horietatik, Eliza katolikoaren formek eta koloreek osatzen duerrituekin edo erritu pragmatiko- ten hizkuntza. Horrek konektaekin lotuta daudenetatik. Izan tzen zaitu alde subjektiboenareere, piezaren helburua sinbolo kin, eta ez hainbeste arrazionalapropioak sortzea da, hain justu.
rekin; galtzea da aditza.
Oraindik dolurik izan ez duenari Arte eszenikoetan eta arte plasere berdin iris dakioke antzezla- tikoetan zabiltza. Iruditzen zaizu
nean azaltzen dena?
administrazioak bata mimatzen
Bai, ze, izan modu agerikoagoan duela bestea baino gehiago?
edo ezkutuagokoan, denok baitu- Ez dut uste. Baina hau eztabaida
gu heriotza presente. Badakigu interesgarria da. Iruditzen zait
inoiz izango garela doluan norbai- kultur sorkuntza eta kultur ekotengatik. Horregatik, uste dut de- sistema merkatu ikuspegitik
nek errokonozitzen ahal ditugula neurtzen ditugula, eta, paradigikuskizunean azaltzen direnak.
ma hori aldatzen ez dugun bitarBada ikusleari piztu nahi zenio- tean, eztabaida antzu batean
keten galderarik?
egongo gara. Kultur ekosistema
Bada bat oso ebidentea: jendarte sendo bat izatea baliagarri da jenhonetan, nahikoa leku ematen darte baten ongizatean eragiteko,
diogu heriotzari? Baina beste bat egoera emozionala eta intelekere badago: ni hiltzean, zer gusta- tuala eraldatzeko. Horrela ulertu
tuko litzaidake gertatzea?
behar genuke, eta horrela zaindu.
Obra sentimenduez mintzo da: Eresia-ren ondotik, zer?
oroimina, arrangura, poza, mai- Eresia-k oraindik ere badu bidea
tasuna... Kontzeptu abstraktuak aurretik. Dena dela, sortzaileok
dira. Antzeztean, premiazkoa da beti ditugu gauzak buruan, karlausoak zehatz bihurtzea?
peta bat ordenagailuan, oharrak
Nire ustez, bai. Ez dakit posible li- koaderno batean... Dena ongi batzatekeen pieza eszeniko bat egi- doa, 2023ko udazkenean nahi
tea soilik ideia abstraktuekin ari- nuke plazaratu.

