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Futbola

Edurne Elizondo Iruñea

S
anduzelai Peña-

ren aurka jokatu

zuten azken par-

tida, joan den la-

runbatean, eta 4-

2 galdu zuten.

Norgehiagokaren ondoko lehen-

dabiziko entrenamenduan, bai-

na, entrenatzaileen txaloa eta ai-

tortza jaso dute jokalariek: «Ha-

rro gaude». Paris 365 Iruñeko

futbol taldeko entrenatzaile Jo-

han Bjorkstrom eta Mikel Lizaso

«harro» dira, taldea osatu zute-

netik anitz lortu dutelako jokala-

riek zelaian, bai eta handik at ere.

Kirolak helduleku bat eskaini die

aurrera egiteko bidean.

«Nik futbola maite dut; elkar-

tasuna eta gizartea eraldatzeko

gaitasuna oinarri dituen futbola.

Ez dut maite Qatarko Munduko

Kopa, eta ez dut FIFA batere mai-

te; FIFAk lapurtu egin digu denoi

futbolaren benetako muina». Su-

tsu mintzatzen da Johan Bjorks-

trom kirol horri buruz. Stockhol-

men jaiotako «euskandinabiar

nafarra» da; Suediatik aspaldi

etorri zen Nafarroara, eta Iruñea

izan du etxe azken hamarkade-

tan. Futbola «funtsezkoa» da ha-

rentzat, eta horregatik ez zuen

inolako zalantzarik izan Iruñeko

Paris 365 jantoki sozialean abiatu

nahi zuten proiektuaren berri

eman ziotenean: «Oihana Ba-

rrios psikologoa laguna dut; Paris

365ekoak laguntzen aritzen da;

Barrios izan da proiektu honen

sustatzaile nagusietako bat. En-

trenatzaile izateko eskatu zidan,

eta baietz erran nion, berehala,

nire bikotekidearen babesari es-

ker», kontatu du.

Proiektua zen jantoki sozialeko

erabiltzaileekin futbol talde bat

osatzea, eta kirola bilakatzea ego-

era zaurgarri batean zirenentzat

helduleku. Sanferminak pasatuta

hasi ziren lanean; gaztelugibelean

entrenatzen ziren hasieran, baina

Larrabide kiroldegian toki bat

dute orain, eta zazpiko futboleko

txapelketa batean ari dira parte

hartzen. Abenduaren 10ean joka-

tuko dute hurrengo partida, Sa-

rrigurenen, Hostal Don Javier tal-

dearen aurka. Entrenatzaileek

agindu zehatza eman diete joka-

lariei norgehiagoka horretarako:

atera jaurti dezatela, alegia. «Po-

etak dira gure jokalariak, futbola-

ren poetak; baloia batetik bertze-

ra mugitzen dute aurkariaren

area barruan, atera jaurti gabe»,

onartu dute entrenatzaileek, irri-

barre batekin.

Karrika zuten etxe

Paris 365 futbol taldea martxan

da, eta jaso dituzte egindako lana-

ren lehendabiziko fruituak. Joka-

lari gehienek ez zuten elkar eza-

gutzen taldea osatu baino lehen;

marokoarrak dira ia denak, baina

badira Senegalgo, Peruko, Ginea

Konakriko eta bertze zenbait he-

rritako futbolariak ere. Haietako

anitzek karrika zuten etxe, baloia

jotzeko oinetakoak jantzi zituzten

arte. Orain, aterpe bat lortu dute,

konpromiso bat hartu dute elka-

rrekin sortu duten kolektiboare-

kin, eta behar zuten heldulekua

lortu dute bidea egiten segitzeko.

Bide hori ez da batere erraza

izan jokalari gehienentzat. Migra-

tzaileak dira, pertsona arraziali-

zatuak, eta bertze herritarren au-

rreiritziak, arrazakeria eta klasis-

moa sufritu dituzte zenbaitetan.

Ikusezinak izan dira.

«Gazteon egunerokoa zaila da.

Euren herria atzean utzi dute;

urte luzez lapurtu dieguna be-

rreskuratzera etorri dira. Koloni-

zazioaren ondorioak pairatu di-

tuzte euren herrian, eta gure su-

premazismotik, gainera, esaten

diegu ez dutela deus ez dakitelako

antolatzen», nabarmendu du Mi-

kel Lizaso entrenatzaileak. 

Kazetaria eta irakaslea da; Gi-

puzkoatik etorri zen Iruñera, as-

paldi, eta bete-betean murgildu

da Paris 365eko proiektuan.

Iruñeko Paris 365 jantoki sozialaren
zenbait erabiltzailek futbol talde bat
osatu dute, zelaian eta handik at
eragiteko asmoz. Karrika izan dute
anitzek etxe, baloia jotzeko oinetakoak
jantzi dituzten arte. Kirolak helduleku
bat eskaini die aurrera egiteko bidean.

Futbolaren
poeta
paristarrak

Abderrahmane Oukhira kapitaina, larunbateko Sanduzelai Peñaren aurkako partidan. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Futbola

Learning 
from 
reality

ATE IREKIAK

Unibertsitate 
Graduak

INGENIARITZA
· Goierri-Ordizia OTSAILAK 9
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25                  
· Arrasate OTSAILAK 25
· Galarreta EKO Campus-Hernani
OTSAILAK 25

ENPRESA KUDEAKETA
· Oñati ABENDUAK 17                         
· Bidasoa-Irun ABENDUAK 17  
· Bilbao AS Fabrik ABENDUAK 17

EKINTZAILETZA 
· Bilbao BBF ABENDUAK 14
· Bidasoa-Irun ABENDUAK 15
· Oñati ABENDUAK 17

HEZKUNTZA
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
· Eskoriatza URTARRILAK 14

KOMUNIKAZIOA
· Aretxabaleta URTARRILAK 14 

HUMANITATEAK
· Bilbao AS Fabrik URTARRILAK 14

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
· Donostia ABENDUAK 3                        

www.mondragon.edu/ate-irekiak-graduakEman izena!

Bjorkstromen filosofia bera du

futbolari buruz, eta hori transmi-

titu nahi die taldeko jokalariei: gi-

zarte justuago eta solidarioago

baten aldeko balioak.

Hori lortzeko, garbi du «atea

ireki» behar zaiela bertze herrie-

tatik «lapurtutako» etorkizun

baten bila heldu direnei. Abde-

rrahmane Ukhira taldeko kapi-

taina da Iruñera kanpotik etorri

diren herritarretako bat. 25 urte

ditu, eta Marokoko berberea da,

amazig herrikoa. «Harro nago

nire herriaz; Marokoko jatorrizko

herritarrak gara. Gure hizkuntza

dugu, gure kultura, gure bande-

ra, baina isilarazi nahi gaituzte.

Etorri nintzenean, sumatu nuen

euskararekin hemen gertatzen

dela antzeko zerbait».

Hiru urtez Zuzenbideko ikas-

ketak egin zituen Ukhirak sorte-

rrian, baina lana bilatzen hasi

zenean, errealitateak zapuztu

zizkion asmo guztiak. «Ez nuen

deus lortu». Marokotik Espainia-

ra joan zen, 2020. urtean; Alme-

riara, zehazki. Kamioi baten

beheko aldean ezkutatuta iritsi

zen. Handik etorri da Iruñera.

Orain, gela bat du etxe batean,

baina karrikan bizi izan zen

hasieran, zenbait hilabetez.

«Hagitz gogorra da. Familiari

beti erraten nion ongi nintzela, ez

nien deus kontatzen, ez nien nire

benetako egoeraren berri ema-

ten». Familia laguntzea baino ez

du buruan Paris 365 taldeko

kapitainak. Jantoki sozialean jaso

zuen behar zuen babesa, eta gai-

nerako jokalariekin osatzen ari

diren sareak «indarra» eman

diola nabarmendu du.

«Kontent» da Paris 365 talde-

an. Iruñean gelditu nahi du, eta

«lan» egin, aurrera egin ahal iza-

teko: «Zuzenbidea ikasten jarrai-

tu nahiko nuke. Bertzela, solda-

tzen ikasi nahiko nuke, lanean

hasteko». Entrenatzaileen kon-

promisoa eskertu du, bai eta ber-

tze jokalariena ere. «Elkarri la-

guntzen diogu».

Harremana eta errespetua
«Edozer gauza behar baduzu,

deitu lasai». Paris 365 taldeko en-

trenatzaileen eta jokalarien arte-

ko harremana kirol esparrutik

harago doa. Sumatzen da entre-

namenduetan. Handik kanpo ere

bai: «Osasunako nire txartela

utzi izan diot jokalariren bati!»,

erran duBjorkstromek, barrez.

Entrenatzaile horri «irakasle»

erraten diote jokalari gehienek;

agerikoa da taldeko kideek entre-

natzaileei dieten errespetua; en-

trenatzaileek jokalariei dietena

ere bai. Proiektu bereko kideak

dira, eta denen artean ari dira ma-

mitzen eta garatzen. «Denon ar-

tean egin behar dugu aurrera»,

berretsi du Lizasok.

Lizasok eta Bjorkstromek erdi-

gunean jarri nahi dute herrialde-

an bizi diren gazte anitzen egune-

rokoa, eta gizarte osoa inplikatu

benetako harrera toki izateko

ahaleginean. «Amorrua eta tris-

tura sentitu ditut taldeko jokala-

riak baztertu dituztenean, bertze-

rik gabe, bertze herri batean jaio

direlako», erran du Bjorkstro-

mek.

Naufal Amih, jokalari gehienak

bezala, Marokon jaio zen. Duela

bederatzi hilabete iritsi zen Nafa-

rroara, eta gaztelaniaz hagitz ongi

moldatzen da jada. Marokoko

bertze jokalariei itzultzen dizkie

entrenatzaileen aginduak. Inge-

lesa ere erabiltzen dute taldeko

kideek. Denentzat, gainera, «lau

hitz gako asmatu» dituztela azal-

du du Mikel Lizasok: «Gaztela-

niazko tiro, atera jaurti behar du-

tela azaltzeko; arabieraz-

ko aaila erabiltzen dugu

zelaian, taldea berriz an-

tolatu behar dugula azal-

tzeko; euskaraz, lasaihi-

tza dugu, jokoa sutsuegia

denean jokalariak lasai-

tzeko; eta, azkenik, no

clacerabiltzen dugu, fal-

tarik egin ez dezatela es-

katzeko», aipatu du.

Entrenatzaileek «lasaitzeko»

erran behar izan diote Naufal

Amihri, asteleheneko entrena-

menduan. Haserretu egin da ber-

tze kide batekin, baloiari eutsi

diolako. Saioa amaitu eta gero,

izan dute aukera hitz egiteko. La-

saitu dira, eta desagertu da Amih-

ren keinu serioa haren aurpegi-

tik. Horrelako egoerei aurre egi-

tea ere bada entrenatzaileen lana.

«Proiektu honek aurrera eginen

du bakarrik elkarrekin egiten ba-

dugu lan, elkarri babesa ema-

nez», erran dio Lizasok jokalaria-

ri. Eta baietz erantzun dio, zuzen

dela.

Amihk 32 urte ditu, eta bisare-

kin ailegatu zen; pandemiagatik

Espainia eta Maroko arteko muga

itxi zutenean, baina, ezin izan zen

itzuli, eta han zuen lana galdu

zuen. «Ez da erraza hemen aurre-

ra egitea».

Paris 365 jantokian aurkitu

zuen behar zuen babesa. Orain

futbola eman diote; eta, lehenago,

antzerkia. Izan ere, Parisek eta

bertze zenbait eragilek elkarrekin

ondutako Aporofobia stopobran

aritu da aktore.

Antzerkia eta futbola; kirolen

esparruan urratsak egiten segitu

nahi dute Paris 365eko entrena-

tzaileek, gainera: atletismo talde

bat osatzeko ideia lantzen ari dira

jada, poeta paristarren familia

handitzen jarraitzeko; kirola

zaurgarrienentzat helduleku sen-

do bilakatzeko.

JOKALARIAK 

bNaoufal Amih (Maroko).
bRachid Uslim (Maroko).
bAbderrahmane Uhkira (Ma-

rokoko amazig herria). 
bChems Eddine Guenduzi

(Aljeria).
bMohamed el-Mumen (Ma-

roko).
bDante Calderon Cervantes

(Peru).
bMohamed Taha Busseraf

(Maroko).
bHamza Makhkha (Maroko).
bThierno Amadou Diallo (Gi-

nea Konakri) .
b Iba Sow (Senegal).
bReduane Lakrad (Maroko).
bMohamed Nuisser, Courtois

(Maroko).
bCharaf Ayujil (Maroko).
bKhalid Fardag (Maroko)
bAbderezzak el-Mrabet (Ma-

roko)
bHamza Mani (Maroko).

Paris 365 taldekoak Iruñeko
Larrabiden entrenatzen dira,
eta zazpiko futboleko
txapelketa batean ari dira

Entrenatzaileek lanean 
segitu nahi dute, eta Paris 365
jantokian atletismo talde bat
osatzeko ideia lantzen hasi dira

Paris 365 taldeko kideak, larunbatean, Sanduze-

lai Peñaren aurkako partida hasi aurretik, Muti-

loabeitiko Amigo ikastetxean. I. ZABALETA / FOKU



Ainhoa Larretxea Bera

Sorterrian eginen diote omena:
Arantzan. Arantzarra baita Dona-
to Larretxea aizkolaria (1960). Bi
urte zituela, Almandozera mugi-
tu zen haren familia, eta Alman-
doztik Berara joan zen kirolaria
gero. Estimu handian dute herri-
kideek, halere, eta horren seinale
da biharko antolatu dioten ome-
naldia. Plazan segitzen duen
arren, Larretxeak orain arte egin-
dako lan guztia oroitzeko eguna
antolatu dute arantzarrek: herri-
ko plazan ariko dira atzoko eta
gaurko aizkolariak; tartean, baita
Larretxea bera ere. 
«Ez nuen espero», erran du

Donato Larretxeak omenaldiari
buruz: «Urduritzen nau jendea-
ren aitzinean solastatu behar iza-
teak», erantsi du. Goizeko ome-
naldia pasatuta, frontoian eginen
duten bazkarian «lasaiago» ego-
nen dela aitortu du. Eskertu du
arantzarren aitortza: «Nitaz oroi-
tzea nahikoa da».
Herri kirolen munduan, aur-

kezpenik behar ez duen izena da
Donato Larretxearena. 18 urte zi-
tuela atera zen plazara lehenen-
goz, kasualitatez, anaia lesionatu
eta haren ordez. Elizondon egin
zuen lehen plaza hura, Santiago
bestetan, eta urte berean irabazi
zuen gazte mailako txapela, Do-
nostian. Aizkolaritzaren harra
sartu zitzaion barruraino, eta ge-
roztik horretan jarraitzen du. Do-
zena bat apustu baino gehiago
egin du, modalitate ia denetan
lortu ditu txapelak, eta Euskal
Herriko zein mundu mailako
hainbat plazatan aritu da. Zortzi
aldiz izan da Ameriketako Estatu
Batuetan aizkoran, eta egona da
Europan eta Australian ere.

Larretxearen apustuak
Larretxearen ibilbidean, aizkola-
riak egindako apustuak nabar-
mentzen dira. Joxe Mari Olasa-
gastiren kontra lehiatu da lau 
aldiz, eta lauretan lortu du garai-
pena. Olasagastiz gain, Miel Min-
degia izan da bere aurkari han-
dienetakoa. Herri kirolzale ani-
tzen memorian iltzatuta dagoen
apustua da 2009an haren kontra
jokatu zuena. Azken apustua iza-
nen zela erran zuen Larretxeak,
baina haren ondotik egin zuen
bertze bat: 2015ean Arria V.aren

kontra. Geroztik, alde batera
utziak ditu txapelketak, baina
tartean behin ateratzen da plaza-
ra. 
Arantzako herritarrak aritu

dira omenaldia antolatzen, eta
tartean da aizkolariaren lehengu-
su Patxi Larretxea. Haren hitze-
tan, «aspalditik» merezi zuen
omenaldia:«Nahiz eta noizean

behin erakustaldi batean parte
hartzen duen, erraten ahal da
erretiratua dagoela, eta garai ego-
kia zela pentsatu dugu omenaldia
egiteko». 
Izan ere, Patxi Larretxeak na-

barmendu duenez, aizkolaria
urte luzez aritu da herriaren alde
lanean: «Anitz eman dio herriari
Donatok. Mendi mutil lanean ari
zela ere herritarrekin ibiltzen zen,
eta gaur egun ere harreman estua
du. Gazteen erakustaldietarako
beti ekartzen du egurra, eta beti
ibiltzen da laguntzen». 
Gainera, herritarrek anitz mai-

te dutela azaldu du Patxi Larre-
txeak: «Bere ibilbidean jarraitzai-
le anitz izan ditu, baina sutsuenak
arantzarrak izan dira. Txapelketa
eta apustu denetan izan da herri-
tarren bat bera animatzen. Mere-
zia du omenaldia».
Arantzako Udalak eta Gure Ki-

rolen Klubak antolatu dute bihar
12:00etan plazan hasiko den eki-
naldia. Larretxearekin urte auni-
tzez ibilbidea partekatu, eta gaur
egun aizkora alde batera utzia du-
tenak ariko dira, eta, haiekin ba-
tera, azken urteetan Larretxeak
plazan lagun izan dituen kirolari
gazteagoak. Patxi Larretxeak
azaldu duenez, Donato Larretxe-
aren ingurua biltzen saiatu dira

omenaldian: «Hogei ki-
rolaritik goiti bilduko
dira, ezinezkoa delako
denak elkartzea, eta
nonbait paratu behar de-
lako muga». Herri kiro-

lari denak aritzeko, bakoitzak lan
motza egin beharko du; harri ja-
sotzaileak ere ariko dira. 
Biharkoa herri kirolzaleen bes-

ta handia izatea nahi dute, eta,
horregatik, herri kirolarien jar-
dunaren ondotik, herri bazkaria
izanen dute Arantzako frontoian;
bazkaria eta arratsaldeko giroa
berotuko dituzte Julen Zelaieta,
Manolo Arozena eta Bittor Eliza-
goien bertsolariek, eta Andoni
Mitxelena eta Beñat Mitxelena
akordeoilariek. Biharko eguna
herri kirolzaleen memorian iltza-
tzea nahi dute antolatzaileek.

Herritarren beroa jasoko du
Donato Larretxea aizkolariari omenaldia eginen diote bihar Arantzan, haren sorterrian
b 12:00etan herri kirol saio bat eginen dute, eta, gero, herri bazkaria izanen dute frontoian

Donato Larretxea aizkolaria, Beran, duela bi aste inguru, entrenatzeko erabiltzen duen tokian. AINHOA LARRETXEA

Donato Larretxea, 2002an, Aizarnazabalen (Gipuzkoa). JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

Arantzako Udalak eta Gure
Kirolen Klubak antolatu dute
omenaldia, Larretxearen
ibilbideari aitortza egiteko
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Olaia L. Garaialde 

B
aztango musikak

txoko bat lortu du

Elbeteko zapatila

lantegi zaharrean.

Baztango Musika-

zaleen Elkarteak entseatzeko eta

proiektuak aurrera eramateko

toki bat nahi zuen, eta horretara-

ko sortu du Zapatillera izeneko

espazio hori. «Zenbait leku dau-

de entseatzeko, baina orain arte

ez zegoen talde guztientzako leku

ireki bat. Lekurik ez baduzu, oso

zaila da aitzinera eramatea

proiektuak», azaldu du Izargi Zu-

marragak, Baztango Musikazale-

en Elkarteko kideak. Azaroaren

5ean ireki zuen atea Zapatillerak,

eta geroztik martxan da. 

«Musika talde batzuk elkartu

ginen, ikusi genuelako zerbait

egin behar genuela entseatzeko

espazio bat lortzeko». Urte hasie-

ran egin zuten lehen urratsa, eta

Baztango Musikazaleen Elkartea

sortu zuten. Hasteko, Baztango

Udalari eskatu zioten espazio bat,

baina lekurik ez dagoela erantzun

zion, eta beste bide batzuk bilatu

zituzten. 

Baztanen zenbait kultur txoko

daude, baina ez dago kultur eki-

taldietarako erreferentziazko to-

kirik. «Elkarteko batek zapatila

lantegiko jabea ezagutzen due-

nez, proiektua kontatu genion,

gustatu zitzaion, eta espazioa alo-

katu zigun», dio Zumarragak.

Entseatzeko leku bat izateaz

gain, sarea sortzeko leku bat ere

izan nahi du Zapatillerak. Musi-

kan denbora luzea daramaten tal-

deak eta hasi berri diren taldeak

elkartu dira proiektua sortzeko,

eta, zenbait taldetako kideak na-

hastuz, talde berriak osatu dituz-

te: «Arras interesgarria izaten ari

da; elkarri laguntzen diogu».

Kultura sustatzeko aukera ere

nabarmendu du: «Espero dugu

Baztango kulturari bultzada bat

ematea». Azpimarratu du kultu-

raren arloa «nahiko aktibo» da-

goela bailaran. 

Beste helburu batzuk dituzte;

aurrerago kontzertuak egin nahi

dituzte, adibidez. «Poliki-poliki»

egin nahi dute aurrera, hain zu-

zen. Zapatillera irekitzeko egune-

an, Pottoka, Occhi di Farfalla eta

Zakill musika taldeek jo zuten, eta

azaroaren 20an, berriz, Mice eta

Rudiger taldeek. «Kontzertu

hauek bereziak izan dira», esan

du Zumarragak.

Udalaren laguntza
Zapatilak egiteko lantegi bat zen

orain musikarien txoko bilakatu

den espazioa; azken txanpan, al-

tzariak moldatzeko erabiltzen ari

ziren lantegia. Altzariak kendu,

eta musikari egin diote lekua. Ho-

rretarako espazioa egokitu, eta

gelak intsonorizatu dituzte:

«Oraindik gauza batzuk ditugu

egiteke, baina erabilgarri dago».

Osotara, hiru gela ditu, eta horie-

tako bi entseatzeko prest daude

dagoeneko. Asmoa da bi taldeek

aldi berean entseatu ahal izatea.

Hirugarren gela kontzertuetara-

ko erabili nahi dute. Entseatzeko

ere erabil daiteke, baina, «han-

diagoa» denez, «zailagoa» da in-

tsonorizatzea. Lekua egokitzeko,

Baztango Udalarekin hitzarmen

bat sinatu dute, eta 4.000 euro in-

guru jaso dituzte.

Maiztasunez lokala erabiltze-

ko, elkarteko kide egin behar da,

eta kuota bat ordaindu. «Elkartea

irekita dago, parte hartu nahi du-

tenak sartzeko».

Entseatzeko eta proiektu berriak sortzeko
‘Zapatillera’ izeneko espazioa sortu du
Baztango Musikazaleen Elkarteak,
Elbeten. Ateak zabalik ditu, eta taldeak
parte hartzera deitu dituzte sustatzaileek.

Musikak bere
lekua hartu du

Baztango Musikazaleen Elkarteko zenbait kide, Zapatillerako geletako batean, Elbeten, duela bi aste. IÑIGO URIZ / FOKU

Kanpotik ere atondu dute Elbeteko Zapatillera espazioa; sustatzaileak, kanpoko aldean, duela hamabost egun. I. U. / FOKU

Ez zegoen talde
guztientzako leku ireki
bat. Lekurik ez baduzu,
oso zaila da proiektuak
aitzinera eramatea »
Izargi Zumarraga
Baztango Musikazaleen Elkarteko kidea

‘‘
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HURBILDU ETA LAU
Olatz Azpirotz
Larzabal

Oroimena,
harritik azalera

A
skotan, orainaldiari
izkin eginez, haus-
narkor jarri, eta bizi-
tzaren norabideari

buruzko elkarrizketak eta beldu-
rrak izan ohi ditugu, etengabeko
jakin nahian, ezjakintasunak ba-
tzuetan hesteetaraino izorratzen
baikaitu. Hala ere, biharko egu-
nak oro har harritzeko edo lasai-
tzeko daukan botereaz gain,
etorkizunak, batzuetan gozo har-
tzen gaitu. 
Eta horrela izan da Baztango

Amatxiarekin: Candida Jauregi.
Candida aurreko hilabetetik,
urritik, Nafarroako pertsona
adinduena izan da, eta horren
erakusgarri dira bete zituen 107
urte gozoak.
Garai haietan, kasu honetan

XX. mende hasieran, baserri gi-

roan jaio, hazi eta hezitakoen gi-
sara, Candida Jauregi haurtzaro-
tik lana oso presente izan duen
emakume bat izan da: lurra eta
ostera handitutako familiaren
zaintza. Bestalde, euskal historia-
ren 107 egun, gau, errauts, agur,
ogi, beldur, irri, itxaropen, bir-
sortze eta urte bizi izandako ema-
kumea izan dugu. 
Elizek mezekin sortzen zuten

elkargunea, batik bat inguruko
berriak ezagutzeko baliabide ba-
karra zen garaietan, Jauregiren
sorterria izandako Amaiur herria
hainbatetan, gertakari ezberdi-
nengatik, izanen zen eguneko
protagonista, eta, protagonismo
guztien gisara, berriak pozteko
modukoak edo, bestela, sabela
estutzekoak izanen ziren. Horre-
la gertatu zen 1931. urtean, 1922.

urtean jarritako eta gaur euskal-
dunontzat behin (gutxienez) ar-
gazkia ateratzeko nahitaezko
gune bihurtu den eta nafarron
historiaren sinboloa den Amaiur-
ko oroitarriarekin. Candida Jau-
regik aipatu bezala, uztailaren
25eko gauerdian etxean eztanda
handia entzun zuten, eta ostera,
oroitarria leherrarazi zutela jabe-
tu ziren. 
Ordutik, Amaiurko gaztelua-

ren oroitarriak hainbat eraso jaso
izan ditu, baina ez da horrelako-
rik jasan duen monumentu ba-
karra izan, adibideak jartzearren:
Erreniega mendilerroko oroita-
rria, Ezkabako gotorlekua, estatu
kolpearen erailketak oroitaraz-
ten dituzten Iruñeko Alde Zaha-
rreko brontzezko txapak, Ger-
man Rodriguezen oroitarria,
Gaztelu, Elo eta hainbat nafar
menditan Nafarroako Erresuma-
ren gotorlekuen oroitarriak eta
historiaren eta kultur oroimena-
ren lekuko diren beste hainbat
sinbolo... Guztiak metalezko edo
harrizko sinboloak, guztiak ma-

terialak, eta ezta bat ere gizatia-
rra.
Agian, horregatik poztu zen

hainbeste nire amatxi Irulegiko
Eskuaren berri izan zuenean, au-
rreiritzi asko deuseztatzeko balio
zuela ikusi zuelako, eta, agian, le-
herrarazi, margotu edo apurtu
ezin duten lekuko berri bat dela
jabetu zelako. 
Hala ere, ziur nago, bere leku-

kotasuna eta berak bizi izanda-
koa aintzat hartuko bagenu, are
alaiago jarriko litzatekeela, eta
horregatik uste dut, akaso, ez di-
tugula soilik metalezko edo ha-
rrizko sinboloak behar, agian,
gure amatxiek bizi izan zutena
entzuteari eta jakiteari lehenta-
suna eman beharko genioke; bizi
izandakoa, isilpeko sinbolorik pi-
sutsu eta garaiena den hori, haiek
bakarrik ez eramateko. 
Horregatik, metaletik gorpu-

tzera salto eginez, eta haiek ger-
tutasunez zaintzen gaituzten gi-
sara, gu haiek bizi izandakoaren
lekuko bihurtuz, zain ditzagun
gure amatxiak.

Haiek gertutasunez
zaintzen gaituzten
gisara, gu haiek bizi

izandakoaren lekuko
bihurtuz, zain
ditzagun gure

amatxiak

Irudiab Orbaitzeta

Mikel Zabalza oroitu dute Orbaitzetan
Mikel Zabalza zena oroitu dute Orbaitzeta haren sorterrian, urtero legez, Mikel Zabalza Gogoan herri ekinaldiak

antolatutako omenaldian. Igandean egin zuten —irudian—, Orbaitzetako Olan, Zabalzaren omenezko oroita-

rriaren ondoan. Guardia Zibilaren esku zendu zen Orbaitzetako gaztea. 1985eko azaroaren 26an atxilotu zuten,

eta hogei egunera Bidasoa ibaian agertu zen haren gorpua. Mikel Zabalza Gogoan ekinaldiko kideek oroitu

dute Eusko Jaurlaritzak biktimatzat onartu zuela Zabalza, otsailean, eta torturapean hil zutela. MIKEL ZABALZA GOGOAN

210.00 euroren saila onartu dute etxe
hutsa alokairuan ematen dutenentzat

IRUÑEA bNafarroako Gobernuak 210.000 euroren saila onartu du,
2023rako, euren etxe hutsak alokairuan emateko Nasuvinsaren pol-
tsan izena ematen duten jabeentzat. Nafarroako Gobernuak 2017. ur-
tetik ematen ditu diru laguntzak alokairu publikoa sustatzeko asmoz.
Helburua da hutsik dauden etxebizitzak «arrazoizko prezio» batean
alokairuan eman ahal izatea, beharra duten herritarren esku jartzeko.
Nasuvinsaren alokairu poltsan 893 etxebizitza daude gaur egun,
2015ean sortu zutenean zegoen kopuruaren bikoitza, alegia.

«Klima aldaketak osasunari
eragiten dio: okertzen ditu
lehendik dauden patologiak,
eta guretzat berriak diren
gaixotasunak zabaltzen ditu»

Peio Oria
Espainiako Meteorologia Agentziako ordezkaria Nafarroan

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

%

251.000
ZENBAT KILO BASARAN JASO DITUEN NAFARROAKO 

SOR-MARKADUN PATXARANAK AURTENGO KANPAINAN

Nafarroako sor-markadun patxaranak 251.000 kilo basaran baino
gehiago jaso ditu bukatu berri duten aurtengo kanpainan. Iaz baino
nabarmen gutxiago jaso dute aurten; joan den urtean, denera, ia
809.000 kilo hartu zituzten. Aurten, beraz, %69 egin du behera kopu-
ruak. Sor-markako kontseilu arautzaileak onartu du aurtengo datuak
«eskasak» direla; udaberriko azken asteetako izotza eta udako beroa
aipatu dituzte beherakada horren erantzule.



MUSIKA

ATARRABIANeguaren zain. Ata-

rrabiako abesbatza.

b Igandean, 

19:30ean, 

kultur etxean.

BURLATAEclipse eta Xtasy.
bAsteazkenean, 

20:00etan hasita, 

kultur etxean.

IRUÑEANafarroako Orkestra Sin-
fonikoa.

bBihar, 19:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEAEuskadiko Orkestra.
bAstelehenean, 

19:30ean hasita, 

Baluarte auditoriumean.

BERTSOLARITZA

DONEZTEBEBertso afaria: Xabat
Illarregi, Josu Sanjurjo eta Maddi

Ane Txoperena.

bGaur, 21:00etan, 

Santa Maria jatetxean.

LARRAUNXabat Illarregi eta Ane
Zuazubiskar Iñarra.

bGaur, 19:00etan, 

Mugiroko Gabari gunean.

LEITZABertso bazkaria: Uxue Al-
berdi eta Sebastian Lizaso.

bBihar, 14:00etan,

Torrea ostatuan.

LIZARRABertso afaria: Jexux Mari
Irazu eta Aitor Sarriegi.

bGaur, 21:00etan, 

La Bota peñan.

ZINEMA

ALTSASUVasil.

bGaur, 19:00etan, 

eta igandean, 19:30ean, 

Iortia kultur etxean.

ALTSASUDC supermaskoten liga.

b Igandean, 

17:00etan hasita, 

Iortia kultur etxean.

IRUÑEACreature from the Black

Lagoon.

bGaur, 19:30ean, 

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEAEuropa 1951.

bAsteazkenean, 

19:30ean hasita, 

Nafarroako Filmotekan.

DANTZA

IRUÑEARaíces. Atena fundazioa.

bGaur, 20:00etan, 

Gaiarre antzokian.

ANTZERKIA

ALTSASUKutsidazu bidea, Ixabel

musikala. Demode Produkzioak.

bBihar, 19:30ean, 

Iortia kultur etxean.

BAZTAN Intxaurra.

bBihar, Iruritako gizarte bilgunean.

CINTRUENIGOComo el perro y el

gato. Teatro Cachivaches konpai-

nia.

bBihar, 

19:00etan, 

Avenida aretoan.

ZIZUR NAGUSIANire beldurrik

maiteenak. Producciones Maes-

tras.

bAsteartean, 18:00etan, 

kultur etxean.

ZIZUR NAGUSIALa fábula de la

ardilla. La Baldufa Teatre.

b Igandean, 18:00etan,

kultur etxean.

ERAKUSKETAK.

ALTSASUAsemejanza. Juan Mo-

reno eta Oier Pesquera.

bGaur arte, Iortia kultur etxean.

IRUÑEASonidos del cuerpo. Ghis-

laine Verano.

bUrtarrilaren 8ra bitarte,

Ziudadelako Labean.

IRUÑEAEl grito interior. Argazki

erakusketa kolektiboa. Afrikako

hamasei artistaren lanak ikus dai-

tezke, gehienak emakumeenak.

bUrtarrilaren 15era bitarte,

Ziudadelako Mistoen aretoan.

IRUÑEAConfluencias. Koldo Se-

bastian.

bUrtarrilaren 15era bitarte,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEAEmbotellando colores

instalazioa. Alicia Otaegi eta Tasu-

binsa.

bOtsailera bitarte, 

Iturramako Civivox aretoan.

IRUÑEALos días. Javier Muroren

eskulturak.

bMartxora arte, 

Nafarroako Museoan.

Doneztebe b Bertsolaritza

Bertso afaria Euskararen Eguna ospatzeko
Bertso afaria eginen dute gaur Doneztebeko Santa Maria jatetxean, Euskararen Eguna ospatzeko. 21:00etan hasiko da saioa, eta Maddi Ane Txope-

renak –irudian, Xilabako finaleko saioan, iaz, Donibane Lohizunen (Lapurdi)– Josu Sanjurjok eta Xabat Illarregik parte hartuko dute. Malerrekako Ber-

tso Eskolak, Lapaitza gazte asanbladak, Euskaraldiko Batzordeak eta Malerrekako Mankomunitateak antolatu dute. Larraunen eta Leitzan ere iza-

nen dira bertso saioak: Larraungoa Mugiroko Gabari gunean izanen da, gaur; eta Leitzakoa, berriz, Torrean, bihar. BOB EDME

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Edurne Elizondo Iruñea

Motxila 21, El vuelo de las líbelu-

las eta Bolante baten historia dira
Iñaki Alforjak (Iruñea, 1967) on-
dutako dokumentaletako batzuk.
Ezagutzen ez dituen gaiak jorra-
tzea maite du, eta «ezustekoak»
hartzeko prest da beti. Nafarroa-
ko Gobernuak eskatuta, pande-
miaren artxiboa ixteko bideoa
egin berri du.
Nafarroako Artxibo Garaikidea-

rentzat egin duzu azken lana, No

somos islas, pandemiari buruz. 

Pandemiari buruzko artxibo bat
da, baina pandemia amaitu au-
rretik egina. Sumatzen da orain-
dik osasun langileen nekea; 
sumatzen da zahar etxeetako
egoiliarren beldurra. 60 pertso-
naren testigantzak jaso ditugu,
euren konfinamenduaren berri
emateko. 
Zein da konfinamenduaren iru-

dia, zuretzat? 

Nik bi gauza ikusi ditut garbi: ba-
tetik, pandemiak gure gizartea-
ren argazki bat eman digula, one-
rako eta txarrerako.
Nolakoa da argazki hori?

Argiak eta itzalak ditu. Osasun
langileak funtsezkoak zirela erre-
pikatzen genuen, txalotzen geni-
tuen egunero, eta, orain, grebara
jo dute zenbait tokitan. Behar di-
tuzten baliabide guztiak izan be-
harko lituzkete, baina ez da hori
errealitatea. Uste dut gizartearen
hipokrisia gelditu dela agerian. 
Bi gauza aipatu dituzu; zein da

bertzea? 

Ohartu garela ontzi berean gau-
dela denok. Egia da batzuek lehen
mailako gelak dituztela, eta ber-
tze batzuek zamategian egon be-
har dutela. Baina ontzi berean
gaude; elkarren beharra dugula
ohartu gara, eta denon artean bi-
latu behar dugula konponbidea.
Pandemiari buruzko artxiboa, El

vuelo de las libélulas eta Bolan-

te baten historia dira zure azken

lanetako batzuk. Zeri errepara-

tzen diozu jorratu nahi duzun

gaia aukeratzeko? 

Ohartu naiz, batetik, ezagutzen
ez ditudan gaiei egiten diedala so.
Akaso, ez da biderik seguruena,
baina jakin-minak eraman nau
hori egitera. Ezagutzeko eta en-
patizatzeko beharra sentitzen
dut. Bertzetik, konturatu naiz
nire lanak, anitzetan, kolektiboen
ingurukoak direla: Motxila 21 tal-
deari buruzkoa, adibidez; musika
talde horretako kideen erdiak
Downen sindromea duten per-
tsonak dira ; El vuelo de las libélu-
las lanean, berriz, bederatzi ema-
kumek osatutako talde bat dago;
ezberdinak dira, baina ahizpata-

sunak batzen ditu, eta igeriketa
sinkronizatua egiteko talde bat
osatu dute.
Ezagutzen ez duzun horri buruz

lan egiteak ezusteak eman izan

dizkizu? 

Denok ditugu aurreiritziak, eta,
horregatik, ezagutzen ez duzun
horretara hurbiltzen zarenean,
ezustekoak hartzeko prest egon
behar duzu. Motxila 21 taldeari
buruzko lana egin nuenean gerta-
tu zitzaidan: nire inguruan ez dut
Downen sindromea duen inor,
eta aurreiritziz beteta hurbildu
nintzen haiengana, nola hitz egin
edo nola tratatu jakin gabe. Hasie-
ratik nire lepotik barre egin zuten;
ohartu nintzen nire aurreiritziek
ez zutela deus balio.
Bertzeen aurreiritziak ere apur-

tu nahi dituzu? 

Nire lanek ez dute helburu peda-
gogiko garbi bat, baina uste dut
nik sentitu dudan jakin-min bera

izan dezaketela bertze anitzek
ere. Hori bilatzen dut.
Jakin-min hori ez da amaitzen

lana bukatzen duzunean, ezta? 

Ni erabat murgiltzen naiz nire la-
netan, eta nire helburua izaten da
harreman bat sortzea prozesu ho-
rretan ezagutu ditudanekin. Mo-

txila 21 taldeko bi kide ezkondu
ziren udan, adibidez, eta gonbi-
datu ninduten. Maite dut harre-
man horri eustea, eta uste dut lo-
tuta dagoela zintzotasunarekin;
zintzo izan behar duzu, eta argi

utzi zer kontatu nahi duzun, eta
kontuan hartu protagonistek no-
raino nahi duten ailegatu; akor-
dio bat lortu behar da.
Gai ezberdinak jorratu dituzu;

batzuetan zailagoa izan da zuk

kontatu nahi duzun horri eus-

tea?

Bolante baten historia,
adibidez, lan delikatu bat
izan da. 
Jose Miguel Etxeberria

Alvarez Naparra-ri bu-

ruzko lan bat da hori.

1980an desagertu zen.

Naparraren senideei ha-
sieratik erran nien zer
nahi nuen: nahi nuela
auzi politikoaz hitz egin,

gertatu zenaz, desagertzeaz, Ba-
tallon Vasco Españoli buruz, eta,
batez ere, 40 urtez senidea bila-
tzen aritu den familiari buruz. Zer
zalantza eta kontraesan izan di-
tuen, zer esperientzia... horrek bi-

lakatzen ditu istorioak unibertsal.
Bolante baten historia lanarekin,
azkenean, hagitz gauza polita
gertatu zitzaigun.
Zer gertatu zen? 

Naparraren senideei lehendabizi-
ko bertsioa erakutsi genienean,
anaiak erran zidan gehiago atera
nahi zuela, zituen kezkak eta bel-
durrak argiago erakutsi. Anaia-
ren bila jarraitu nahi zuela, baina
Eneko Etxeberria ere izan nahi
zuela. Niretzat opari bat izan zen
hori, konfiantza erakutsi baitzi-
dan. Eroso sentitu zen bere isto-
rioa kontatzeko.
Zer izan behar du istorio batek

dokumental bilakatzeko? 

Uste dut azal kontu bat dela; eta
pentsatzea zuk zerbait eman de-
zakezula; zuk egin nahi duzun
gogoetarekin bat egiten duela is-
torio horrek. El vuelo de las libé-
lulas lanari dagokionez, adibidez,
haien arteko ahizpatasuna na-
barmena da, eta niretzat nire
arrebak omentzeko modu bat
izan da. Zazpi ditut, hagitz ezber-
dinak, baina harreman hagitz es-
tua dute haien artean. Segur aski,
haiek gabe ez nuke lan hau egin
izanen.
Zenbait lanetan egin diezu so

emakumeei. 

Arrebei esker, berriz ere. Krista-
lezko sabaiez edo sanferminetako
sexu gehiegikeriez hitz egin izan
dute etxean, eta uste dut horrek
nolabait sentsibilizatu nauela.
Eritasunaz ere mintzatu izan dira.
Bularreko minbiziak jota hil zen
nire arrebetako bat. Irakaspen eta
esperientzia anitz partekatu di-
tuzte nirekin. Opari bat izan da
hori niretzat.
Natxo Leuzarekin aritu zara la-

nean, Ukrainan, emakumeak er-

digunean jartzeko, berriz ere. 

Emakume errefuxiatuen inguru-
ko lana egiten ari da. Gizonek he-
rrian gelditu behar dute, gizonak
ikusten ditugu irudietan, baina
emakumeen bizkar da etxekoen
zaintza.
Nafarroa toki ona da dokumen-

talak egiteko? 

Nik uste dut badela dokumenta-
lak egiteko sentsibilitate bat; he-
mengoak dira, adibidez, Arena
eta Kanaki etxeak, eta erreferen-
tziazkoak dira. Natxo Leuzaren
lanak daude, Marina Lameiro eta
Maddi Barberrenak ere bai, ber-
tzeak bertze. Badago sentsibilitate
bat errealitatea kontatzeko modu
horrekin.
Gobernuak eman nahi izan dio

bultzada zinemagintzari. 

Arazoa da jarduera ekonomiko-
tzat hartu dutela zinemagintza,
eta hori ez da bidea. Kulturak be-
rez du balioa.

«Zintzo izan behar
duzu, eta argi utzi zer
kontatu nahi duzun»

Iñaki Alforja b Zinemagilea

Iñaki Alforja zinemagileak egin du Nafarroako Gobernuak pandemiari
buruz abiatutako artxiboa ixteko bideoa. Hamaika dokumental zuzendu
ditu, eta bertze anitzetan parte hartu. Jakin-minak mugitu du beti.

IDOIA ZABALETA / FOKU

s
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«Ohartu naiz ezagutzen ez
ditudan gaiei egiten diedala so,
eta nire lan anitz kolektiboen
ingurukoak direla»

«Nire lanek ez dute helburu
pedagogiko garbi bat, baina
nik sentitu dudan jakin-min
bera izan dezakete bertzeek»


