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Dantza

Edurne Elizondo Noain

N
oaingo Tallun-
txe industrial-
dean egiten di-
tuzte Nafarro-
ako dantza
garaikidearen

urratsik berrienak: B karrikako
zazpigarren zenbakian dago Fak-
toria zentro koreografikoa. Egoi-
tzako sarrera zapatez beteta dago
eskola orduetan; 11 herritako 25
ikaslek osatzen dute zentroko
bosgarren belaunaldia. Joan den
irailean hasi zuten ikasturtea, 
eta ekainaren amaieran bukatu-
ko dute. 
«Aretoan sartzeko, zapatak

kendu beharko dituzu», oharta-
razi dio Marta Coronadok argaz-
kilariari. Coronado da Faktoria

zentroko sortzaileetako bat. Car-
men Larraz eta Laida Aldaz dan-
tzari eta koreografoekin batera 
jarri zuen proiektua martxan,
2019. urtean.
Dantzaria, irakaslea eta koreo-

grafoa da Coronado ere (Iruñea,
1973). Dantza klasikoko ikaske-
tak Iruñean egin zituen, baina
Jose Lainez eta Concha Martine-
zen eskutik dantza garaikidearen
esparruan murgildu eta gero 
—Lainezen eta Martinezen Jauz-
kari konpainiarekin egin zuen
lan—, Bruselara egin zuen salto, 18
urterekin. Hiri horretako Parts
eskolan aritu zen, bi urtez. «Bru-
selako Rosas konpainiako zuzen-
dari Anne Teresa De Keersmae-
kerrek sortu zuen Parts eskola;
bigarren urtea bukatu bezain las-
ter, konpainian aritzeko kontratu

bat eskaini zidaten», oroitu du
Coronadok.
«Gogorra» egin zitzaion

Iruñetik Bruselara joateko urra-
tsa, baina garbi zuen dantza ga-
raikidearen arloan trebatzen se-
gitzeko kanpora joan behar zuela.
Nafarroan ez zuela inolako auke-
rarik. Hogei urte baino gehiago
egin ditu Coronadok mundu oso-
ko konpainiekin lanean, baina
Faktoria proiektuaren bidez sor-
terrian errotu nahi du, orain, be-
rriz ere. Berak izan ez zuen aukera
eskaini nahi die Nafarroako dan-
tzari gazteei; ez hori bakarrik: na-
zioarteko artistak herrialdera
ekarri nahi dituzte proiektuaren
sustatzaileek, Nafarroako dan-
tzaren mapa astintzeko; hemen-
goa nazioartera zabaltzeko, eta
nazioartekoa honat ekartzeko.

Larrazek, Coronadok eta Alda-
zek helburu horrekin erabaki zu-
ten Faktoria sortzea. Larraz Dina-
mo Danza bere konpainiarekin
ari da lanean orain, eta Corona-
dok eta Aldazek dute euren esku
proiektuaren ardura.

Pedagogia
Dantza garaikideari bere ekarpe-
na egin nahi dio Faktoriak.
Proiektua, gainera, hiru lagunek
elkarrekin sortzeko izan duten
beharraren ondorio bada. «As-
palditik ezagutzen dugu elkar, eta
bagenuen gogoa elkarlanean ari-
tzeko», azaldu du Coronadok. 
Kontatu du Faktoriak hiru

hanka nagusi dituela. Pedagogia-
ren arloa da bat. Bruselan eta Vie-
nan egin izan dituzte ikasleak au-
keratzeko saioak. «Madrilen ere

Noaingo Faktoria zentroko

ikasleak, astelehen goizeko

lehen eskola hartzen.

IÑIGO URIZ / FOKU

Noaingo Faktorian lanean ari da, irailetik, zentro koreografiko horretako ikasleen bosgarren
belaunaldia. Marta Coronadok, Laida Aldazek eta Carmen Larrazek jarri zuten proiektua martxan,
2019an, herrialdeko dantza garaikideari astindu bat emateko. Pedagogia eta sorkuntza dituzte ikur.

Dantzaren nazioarteko mapan

Kanpoko jendea etorri
da, eta hemengoak ere
ari dira kanpoan; horrek
mugimendua sortzen du
dantzaren esparruan»
Marta Coronado
Dantzaria, Noaingo Faktoriako sortzailea

«Faktoriara deitu nuen
‘kaixo’ errateko, eta
laguntzaile bat behar
zuten; baietz erran, eta
hagitz kontent nago»
Laura Armendariz
Dantzaria, Noaingo Faktoriako irakaslea

‘‘
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Dantza

egin nahi ditugu». Ikasle nafa-
rrak ere badituzte, baina Fakto-
riako kideen asmo nagusia da No-
aingo egoitza, nolabait, nazioar-
teko artisten topagune izatea.
Zentrotik pasatu diren ikasleek
utzi dute euren arrastoa, eta hori
da inportanteena, Coronadoren
hitzetan: «Kanpoko jendea etorri
da; nazioartean ari dira lanean,
baina Iruñea dute egoitza nagusi.
Hemengo jendea ere ari da he-
men eta hemendik at dantzan.
Horrek mugimendua eragiten du
dantzaren esparruan».
Coronadok berretsi du Nafa-

rroan zegoen «hutsune» bat bete
nahi izan dutela, baina nazioarte-
an egiten denaren gaineko begi-
rada galdu gabe. Uste du dantza-
ren panorama aldatu dela
2019tik, Faktoriari esker. Kon-
tent da eragiteko gaitasuna izan
dutelako, baina garbi erran du
lana ez dela batere erraza izan.
«Ia hiru urtez egon ginen kobra-
tu gabe. Konpromiso bat hartu
dugu, eta orain gure egoera
hobea da, baina egunero egin
behar dugu lan aurrera egiteko
laguntzak lortzeko».
Ikasleak ere kontent dira Fak-

toriaren arlo pedagogikoaren
apustuarekin. Benedetta Leso 24
urteko italiarra da Noaingo zen-
troan ari diren 25 ikasleetako bat.
Londresen aritu da azken urteo-
tan, eta lagunen bidez Faktoria-
ren berri jaso eta gero etorri da
Nafarroara. Bruselan egin zituen
zentroan sartzeko probak. «Mai-
te dut hemen egiten dugun lana,
Europako dantza garaikidearen
nolabaiteko ispilu bat badelako.
Hamaika herritako jendea bada,
eta elkarri eragiten diogu», kon-
tatu du ikasleak.
Marta Coronado dute ikasleek

dantza garaikidea lantzeko ira-
kasle. Coronadoren eskolak hasi
baino lehen, gorputza berotzeko,
Laura Armendarizekin egiten

dute lan ikasleek, egunero. Dan-
tza klasikoa baliatzen du Armen-
darizek lan hori egiteko. Alema-
nian egin ditu azken 11 urteak.
Errioxan jaioa da (Espainia, 1994),
baina Iruñea du orain etxe. «Pan-
demiarekin etxera itzuli nintzen.

Faktoriara deitu nuen kaixoerra-
teko, eta laguntzaile bat behar zu-
tela erran zidaten. Baietz eran-
tzun nien, noski. Hagitz kontent
nago». Armendarizek, gainera,
Artelier izeneko dantza eskola 
jarri du martxan, Iruñeko Ega
ibaia karrikan.
Egonaldiena da Faktoriaren

proiektuari eusten dion bigarren
hanka. Egonaldi horien bidez,
zentroak artisten esku jarri nahi
du sorkuntza prozesuak garatze-
ko espazio bat, eta, batez ere, hori
egin ahal izateko baldintza ego-
kiak eskaini nahi dizkiete. «Hau
da, sortzeko espazioaz gain, bizi-
tzeko toki bat eta diru laguntza
bat ematen diegu», azaldu du
Laida Aldazek (Iruñea. 1980).
Bruselatik mintzatu da Aldaz

Nafarroako Hitza-rekin. Nazio-
arteko zenbait konpainiarekin ari
da lanean, eta bere proiektu pro-
pioak ere garatzen ditu. Horieta-
ko askok Iruñetik kanpo erama-

ten dute, baina gero eta denbora
gehiago ematen du Iruñean. Fak-
toria ez da martxan jarri duen
proiektu bakarra; Zinetika jaial-
dia ere sortu du, «film laburren
bidez dantza garaikidearen abe-
rastasuna ikus-entzuleen esku
jartzeko».
Era askotako egonaldiak ditu

Faktoriak. «55 urte baino gehia-
goko koreografoentzat, dantzari
nafarrentzat, hirurogei urtetik
goiko emakumeentzat,...», aipa-
tu du Aldazek. Erantsi du egonal-
dietan parte hartzen duten artis-
ten eta ikasleen arteko harrema-
na ere sustatzen duela Faktoriak,
eta elkarlan horrek baduela isla
dantzarien eta koreografoen la-
netan.
Coronadok eta Aldazek ere se-

gitzen dute euren sorkuntza pro-
zesu propioak garatzen, euren lan
propioak sortzen. Hori da Fakto-
riaren oinarrian dagoen hiruga-
rren hanka, hain zuzen. Dantzari,
koreografo eta irakasleak dira, eta
arlo bakoitzak bertzeari eragiten
dio. Lan horrek guztiak, dantza-
ren nazioarteko mapan kokatzen
du Faktoria.

Laida Aldaz, erdian, In Perspective bere laneko une batean, Bilboko Guggenheimen. TONI SASAL Laura Armendariz, beltzez jantzita, asteleheneko eskola ematen, Faktorian. IÑIGO URIZ / FOKU

Marta Coronado, astelehenean, Faktoriaren Noaingo egoitzan. ILIGO URIZ / FOKU

E. Elizondo Iruñea

Nafarroako Gobernuko Vianako
Printzea Erakundeko DNA dan-
tza garaikideko jaialdiak zabalik
du, otsailaren 7ra bitarte, bere
egonaldi artistikoetan parte hartu
ahal izateko izena emateko epea.
Sorkuntza eta ikerketa sustatze-
ko egonaldiak dira. Lau banatuko
dituzte, denera. 6.000 eta 8.000
euro bitarteko laguntza dute ego-
naldiek, eta Nafarroako Antzo-

kien Sareko zenbait espaziotan
garatuko dituzte.
Dantzaren esparruko profesio-

nalentzako egonaldiak dira. Na-
farrak izan behar dute, edo lotu-
raren bat izan herrialdearekin.
Apirilean jarriko dituzte mar-
txan, eta irailera bitarte egin ahal
izanen dituzte. Lau astez egin ahal
izanen dute lan dantzariek. Hel-
buru nagusia da parte hartzen
duten artistek euren proiektuak
garatzeko espazio bat izatea; sor-

kuntza eta ikerketa prozesu ho-
rien emaitza, gainera, 2024ko
DNA programaren barruan era-
kutsiko dute. Argibideak Festi-
valdna.comhelbidean daude.

Elkarlanean
Nafarroako Gobernuko Vianako
Printzea Erakundeak Baluarte
Fundazioarekin batera antola-
tzen du DNA jaialdia. Helburua da
dantza garaikidea sustatzea. 2017.
urtean antolatu zuten lehen aldiz. 

Zabalik da DNA jaialdiko egonaldi
artistikoetan izena emateko epea

Egonaldien bidez,
sortzeko espazio bat,
bizitzeko toki bat eta
diru laguntza bat
ematen diegu artistei»
Laida Aldaz
Dantzaria, Noaingo Faktoriako sortzailea

«Maite dut hemen
egiten dugun lana,
Europako dantza
garaikidearen ispilu bat
badelako, nolabait»
Benedetta Leso
Dantzaria, Noaingo Faktoriako ikaslea

‘‘



Edurne Elizondo Iruñea

Giro hotz eta ilunak ez zituen Na-

farroako zahar etxeetako langile-

ak kikildu: kalera atera ziren joan

den ostiralean, Iruñean; bost egu-

nez egin zuten greba —UGT, LAB

eta ELA sindikatuen babesare-

kin—, eta manifestazio batekin

amaitu. 2021eko maiatzean hasi 

zituzten protestak, herrialderako

sektoreko hitzarmen bat lortzeko

asmoz. 

Langileek aitortu dute «neka-

tuta» daudela, baina garbi dute

«lan hitzarmen duin bat» behar

dutela, eta borrokan segituko du-

tela, lortu arte. Gizartearen bul-

tzada eskatu dute, zahar etxeetan

gertatzen ari denaren ardura «gi-

zarte osoari» dagokiolako. 

«Zerbitzu publikoak pribatiza-

tu dituzte; hori da arazoaren mui-

na, eta bada garaia hori onartze-

ko. Herritar guztien bultzada be-

har dugu egungo egoerari buelta

emateko», berretsi du LAB sindi-

katuko kide Izar Alkuazek.

Iruñeko Erruki Etxetik abiatu

zen joan den ostiral arratsaldeko

protesta. Herrialdean dauden 74

zahar etxeetako bat da hiriburu-

ko hori. 74 horietatik bi bakarrik

dira publikoak, gaur egun: Iruñe-

ko El Vergel da bat, eta Lizarrako

zahar etxea da bertzea. «Gure

helburu nagusia da zerbitzu osoa

publiko bilakatzea», nabarmen-

du du ELAko ordezkari Izai Bu-

jandak. Helburu hori lortu bitar-

tean, zahar etxeetan ari diren lan-

gileentzat «baldintza duinak eta

egokiak» eskatu dituzte sindika-

tuek, hain zuzen ere. Herrialde-

an, denera, 4.500 pertsona baino

gehiago ari dira zahar etxeetan 

lanean, eta gehienak emakume-

ak dira. Egun, lan kargari eta pre-

karitateari egin behar diete aurre

langileok.

«Nekatuta eta haserre»
«Ez da bidezkoa gertatzen ari

dena. Nekatuta gaude, eta, batez

ere, haserre; gure onena ematen

dugu lanean, baina ez dugu me-

rezi duguna jasotzen trukean;

soldatak eskasak dira, eta lan kar-

ga, hagitz handia. Ezin dugu ho-

rrela segitu», kontatu du Iruñeko

Beloso Alto zahar etxeko langile

Ana Rosa Gaztelu Vargasek. 

Bat egin du Dolores Amarilla

lankideak. «Lan hitzarmen duin

bat lortzea da egungo egoera kon-

pontzeko modua». Etsipenez

erantsi du langileek sentitzen du-

tela gizarteak ez diola euren lanari

balioa ematen. «Ez gaituzte en-

tzun nahi».

Sara Txokarrok eta Tara Hidal-

gok Mutiloako Amma Mutilva za-

har etxean egiten dute lan. Etsipe-

nak hartu ditu haiek ere, neurri

batean, ia bi urte joan direlako jada

protesten bidea hasi zutenetik.

Halere, nabarmendu dute borro-

kan segitzeko prest direla, lanean

duten egoeraren zama «handie-

gia» delako. «Karrikara ateratzen

jarraitu behar dugu, lan hitzarmen

bat behar dugulako, behar dugu-

lako gure lana aitor dezatela; biga-

rren mailakotzat jotzen gaituzte

beti, eta nekatuta gaude».

Sindikatuek garbi dute aitortza-

rik ezak lotura estua duela lan mo-

tarekin eta langileen soslaiarekin.

Emakumeak dira ia denak; haieta-

ko anitz, gainera, migratzaileak.

«Zaintzari ez zaio duen balioa

ematen», azaldu du Bujandak.

Hiru gai funtsezko
Sindikatuek oinarrizko zenbait

baldintza jarri dituzte erdigune-

an, herrialderako sektoreko lan

hitzarmena sinatu ahal izateko.

Hiru puntu jo dituzte funtsezko-

tzat: urtean 1.592 ordu lan egitea;

soldatak duintzea, eta gaixoal-

dian soldata osoa jasotzea. Beste

bat ere jarri dute erdigunean, lau-

garrena, patronalaren erantzu-

naren ondorioz: «Patronalak au-

kera izan nahi du herrialderako

eskatzen ari garen sektore hitzar-

mena bazter uzteko; klausula bat

ezarri nahi dute, hori egin ahal

izateko zahar etxeko toki guztiak

beteta ez badaude. Ezin dugu hori

onartu», salatu du Bujandak.

Patronalaren helburua dirua

irabaztea dela erantsi du Bujan-

dak, eta Nafarroako Gobernuari

eskatu dio, hain zuzen, esku har

dezala, zahar etxeetako langilee-

na «gatazka sozial bat» delako.

LABeko Izar Alkuazen hitzekin

bat egin du: «Zahar etxeen auziak

gizarte osoa ukitzen du».

Gizartearen bultzada nahi dute
Astebeteko greba egin dute zahar etxeetako langileek bHerrialdeko lan hitzarmen bat dute xede

Joan den ostiraleko zahar etxeetako langileen manifestazioa, Iruñean, Erruki Etxetik abiatu berritan. IÑIGO URIZ / FOKU

Zahar etxeetako langileen duela astebeteko protesta, Iruñeko Foruen plazan; irudian, pankarta. IÑIGO URIZ / FOKU
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Nekatuta gaude, eta,
batez ere, haserre.
Soldatak eskasak dira,
eta lan karga, hagitz
handia»
Ana Rosa Gaztelu Vargas
Iruñeko Beloso Alto zahar etxeko
langilea

«Zerbitzu publikoak
pribatizatu dituzte; hori
da arazoaren muina, eta
bada garaia hori
onartzeko»
Izar Alkuaz
LAB sindikatuko kidea

‘‘



Urkiza Pablo Sa-
rasate Musika Kon-
tserbatorio Profesio-
naleko irakaslea da,
eta bere kasleei es-
kaini die aipatutako
kanta hori: «Ikasleei
esker, asko ikasi dut,
eta jotzeko modua
aldatu. Erreka ho-
rretan denak elkar-
tzen gara». 
Deiadar-ekopie-

za bakoitzak ilustra-
zio bat eta azalpen
labur bat dauka. In-
ge Borg ilustratzaile

eta musikariak sortu ditu azala eta
ilustrazioak. 

Zuzenekoaren antza
Jose Lastraren laguntzaz, Urdu-
lizko (Bizkaia) Tio Pepe estudioan
grabatu dute diskoa. Ohikoena da
instrumentuak banan-banan
grabatzea, eta ostean editatzea,
baina dena batera grabatu nahi
izan dute. «Zuzenekoaren ahalik
eta antzik handiena izatea nahi
genuen». Kontent dira lortu du-
ten emaitzarekin. «Artisau ku-

tsua izatea nahi genuen, eta pro-
zesu osoan asko zaindu dugu
hori; artisautza da Harribitxiren
esentzia».
Aitor Urkizak Garaikideak eta

Suakai proiektu artistikoetan
parte hartzen du. «Proiektu pro-
pio gehiago sortu beharko geni-
tuzke», adierazi du. «Bidea zaila
eta gogorra da, baina, aldi berean,
polita. Horregatik, elkarrekin
sortzera animatzen ditut ikasle-
ak».

OlaiaL. Garaialde Iruñea

O
hiko lan egiteko
modua eta melo-
diak aldatu, eta
gaurkotasuna
eta tradizioa uz-

tartu nahi izan ditu Harribitxi tal-
deak. Iker Alvarez (Barakaldo,
Bizkaia, 1988) eta Aitor Urkiza

(Iruñea, 1987) txistulariek osatzen
dute bikotea, eta Deiadardiskoa
kaleratu dute. «Azken hamarka-
detan folklorearen munduan tra-
dizioa bere horretan mantentzen
saiatu gara, baina tradizioa ezin
da geldirik egon: gizartearekin
batera pixkanaka aldatzen joan
behar da», kontatu du Urkizak. 
Alvarezek eta biek Iruñeko Pa-

blo Sarasate Musika Kontserbato-
rio Profesionalean ikasten ari zi-
relarik ezagutu zuten elkar. «Ez
dakit oso ongi noiz hasi ginen be-
netan elkar ezagutzen, baina
behin Ikerrek proposatu zidan
zerbait elkarrekin egitea. Orduan
hasi ginen gaur egun kaleratu du-
gun diskoa sortzen», oroitu du
Urkizak. Hasierako ideia zen el-

karrekin kontzertu bat
ematea Satimamiñeko
kobazuloetan (Biz-
kaia), baina poliki-po-
liki ideia eraldatuz joan
ziren: «Elkarrekin sor-
tzen genuenak zentzua
zeukala ikusi, eta
buru-belarri abesti
propioak egiten hasi
ginen».
Azken urteetan sor-

tu diren txistu proiek-
tuen ohiko egitura da
lehenengo txistua, bi-
garren txistua, silbotea
eta perkusioa: «Ez
dugu ezagutzen binaka jotzen
duten txistularirik». Harribitxiko
kideek ohiko eredutik atera eta
bikote gisa jo nahi izan dute:
«Erronka handia izan da, txistua-
rekin soilik melodia bakarra jo
daitekeelako eta ezin direlako
akordeak egin». Hortaz, txistuaz
gain, danborra, danbolina eta
pandereta ere jotzen dituzte.
Txistua ezkerreko eskuarekin jo-
tzen denez, beste eskua eta oinak
beste tresnak jotzeko baliatu di-
tuzte. «Gutxika ikertzen joan
gara. Helburua zen ikustea norai-
no iritsi ahal garen soilik bi txistu-
rekin», azaldu du Urkizak. 
2020. urtean abiatu zuten Ha-

rribitxi proiektua, eta 2022an ka-
leratu zuten Deiadar. Hamar
kantuk osatzen dute diskoa, eta
Urkizak esan du «oso desberdi-
nak» direla pieza denak: «Kantu
batzuen melodiek fandangoaren
eta arin-arinaren estiloa daukate,
baina kutsu modernoagoare-
kin». 
Alvarezek eta Urkizak konpo-

satutako eta sortutako kantuak
dira guztiak, eta haien bizipene-
tan oinarrituta daude. Ur-emari

kantuak, adibidez, tradizioari
egiten dio erreferentzia: «Tradi-
zioa islatzen duen erreka bat iru-
dikatzen du: errekan ur zaharra
eta berria nahasten dira. Errekak
bide bati jarraitzen dio, eta, pix-
kana, bide hori aldatuz doa, tradi-
zioa bezala».

Iker Alvarez eta Aitor Urkiza Harribitxi txistulari bikoteak bere
lehendabiziko diskoa kaleratu du: ‘Deiadar’. Bi musikariek
txistua eta beste zenbait musika tresna baliatu dituzte, eta
musika tradizional garaikidean oinarritutako lan bat ondu dute.

Tradizioaren
erritmoan sortzen

Aitor Urkiza, Iruñeko Pablo Sarasate kontserbatorioan, joan den astean. IÑIGO URIZ / FOKU

Aitor Urkiza eta Iker Alvarez, 2021ean, Getxon (Bizkaia). NAIARA FUENTE
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FITXA  

Izenburua.Deiadar.

Taldea.Harribitxi (Ai-

tor Urkiza eta Iker Al-

varez txistulariak). 

Generoa.Folka.

Bidea zaila eta gogorra
da, baina, aldi berean,
polita. Elkarrekin
sortzera animatzen ditut
nire ikasleak»
Aitor Urkiza
Musikaria, Harribitxi taldeko kidea

‘‘
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HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

Tik-tak

T
ikTok deskargatu dut.
Beti izan naiz aplikazio
berriak deskargatzeko
erresistentzia jartzen

duen hori, kuadrillan Bizum-a
azkena deskargatu zuen hori. Az-
kena, baina azkenean beti eror-
tzen dena. 
Teknologiaren munduari diot

orokorrean erresistentzia puntu
bat, ez da nire konfort eremua
izaten, beharko lukeenaren kon-
trara. Baina hori, TikTok deskar-
gatu dudala.
Belaunaldi berrien aplikazioa

edo aplikazioetako bat dela esan
genezake, baina noiz hasten da
belaunaldi berri hori? Nik niri ez
dagokidala sentitzen dudan lehe-
nengoa da, baina badakit adinki-
de asko (eta baita uste dugun bai-
no jende heldu gehiago) dabilela

hor, eta ahizpa gaztearen egune-
rokotasunean, adibidez, presen-
tzia handia du. Eta orduan kon-
turatzen naiz zenbat kode aldatu
daitezkeen gaur egun sei urteko
tartean.
Bideoak (laburrak gehienetan)

edo zuzenekoak partekatzeko
aplikazioa da TikTok. Berdin da
zein den edukia. Berdin da, baina
berdin da benetan. Etxeko salatik
mugitu gabe topa ditzakegu hiru
segundoko distantzian apaiza
izan nahi duen 16 urteko gazte
bat bere bizi proiektuaren berri
ematen, errezeta armeniar bat
nola prestatu, dantza batzuk In-
donesiatik, edo tipo bat arrain bat
garbitzen.
Topa dezakegu makillaje tuto-

rial bat Txileko neska baten esku-
tik, antxume batzuk saltoka Kre-

tan, ala gizon bat bere baratzean
loratu zaiona biltzen. Batetik bes-
tera pasatzeko, pantailan hatza-
rekin behetik gora egin, eta listo,
Armeniatik Txilera egiten dugu
salto. Globalizazioaren erakusle-
rik nabarmenena, hain zuzen
ere.
Cirque du Soleil ikusten egon

naiz duela aste batzuk. Egia da ez
naizela sekula zirkuaren zale
amorratua izan. Nola batzuetan
gauza zenbaitek eskatzen duten
lanak, denborak eta esfortzuak
eta emaitzaren satisfazioak ez
duten bat egiten? Ez duten kon-
pentsatzen? Ba zirkua da niretzat
horren adibide. 
Baina bueno, munduko zirku-

rik ezagunena hirira etorrita eta
sarrerak izanda, ba nola ez joan.
Emanaldia bukatu eta lagunari
nire apatia komentatuta, esan
dit zaila dugula gaur egun ezerk
harritzea, nahi dugun momen-
tuan eta lekuan edozer ikus
dezakegula. Harridurarako gero
eta marjina txikiagoa daukagula
uste dut. 

Eta aplikaziora itzulita pentsa-
tzen dut, horrez gain, ez dakit
zein puntutaraino duen izen hori
denborari erreferentzia eginez
eta, mesfidati jarrita, ez dakit zein
puntutaraino izan daitekeen izen
hori ironikoa, erabiltzailearen
denboraren galerari erreferentzia
eginez bezala (Joker bat imajina-
tu dut pantailaren bestaldean ba-
rrezka).
Konturatzen hasia naiz jada ez

naizela bilera, areto edo adin di-
ferenteetako lagun taldeetan gaz-
teena izateagatik nabarmentzen
den pertsona hori, infinitua ema-
ten zuen arren hori ere bukatzen
dela. 
Begira artikulu hau, Z belau-

naldikoa naiz ni, baina boomer

baten gisan ari naiz sentitzen
orain honetaz hizketan, Burns
jaunaren gif ospetsu horretan be-
zala, hain justu. 
Horregatik, ahizparen hitzekin

laburtu eta bukatuko dut Tik-
Tok-aren afera hau: «Absorbi-
tzen ahal zaitu, baina dago gua-
pisimo».

Z belaunaldikoa naiz
ni, baina ‘boomer’

baten gisan ari naiz
sentitzen honetaz
hizketan, Burns

jaunaren gif ospetsu
horretan bezala

Irudiab Ribaforada

Ribaforadako lubeta konpondu dute
Nafarroako Gobernuak eta Ebroko Ur Konfederazioak amaitu dituzte jada Ribaforadako lubeta konpontzeko

obrak –irudian, Ribaforadako Udaleko, Nafarroako Gobernuko eta konfederazioko ordezkariak, lubetan, joan

den astean–. Espainiako Gobernuak 700.000 euroko inbertsioa egin du obra horiek ordaintzeko. 2021eko

abenduko uholdeek behera bota zuten Ribaforadako lubeta. Oraingo lanen bidez, Ebro ibaian zegoen lubeta

lehengoratu dute, eta, bertzalde, bi ezponda berri egin dituzte, uholdeen aurkako babesa sendotzeko. N. G.

AHTaren lanek kalte egindako herriek
«kezka» agertu dute desjabetzeengatik

TAFALLA bTebas-Muru Artederreta, Biurrun, Barasoain, Garinoain
eta Puiu herrietako alkateek «kezka» agertu dute Tafalla eta Arriza-
balaga arteko abiadura handiko trenaren obrek haien lurretan izan
dezaketen eraginagatik. Urtarrilaren 12ko Espainiako Aldizkari Ofi-
zialak eman zuen herri horietan egin behar dituzten lurren desjabetze
prozesuen berri. Alkateek salatu dute lanek kalte eginen dietela ingu-
rumenari eta ekonomiari. Espainiako Gobernuak iragarri du aurten
240 milioi euro jarriko dituztela Tafalla-Arrizabalaga zatirako.

«Bukatu dugu gure lana; 
bide bat egin dugu, eta jarritako
errailetatik aurrera jarraitu
beharko dute erakundeek eta
gizarteak, jendeak»

Expe Iriarte
Nafarroako Foro Sozialeko kidea

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

%

114
ZENBAT TRANSPLANTE EGIN DITUZTEN NAFARROAN 

2022. URTEAN

Nafarroan 114 transplante egin zituzten iaz, Nafarroako Gobernuak
ezagutarazi berri duenez. 47 pertsonaren organoak erabili zituzten
transplante horiek egiteko, 2021ean baino sei gehiago, hain zuzen , 41
emaile izan baitziren orduan. Transplante gehienak giltzurrunetako-
ak izan dira: 69. 24 pertsonak gibela jaso dute, eta zortzik, bihotza.
Zazpi pertsonari bi biriketako transplantea egin diete; bost pertsonari
gibelekoa eta pankreakoa; eta bati gibelekoa eta bi biriketakoa.



MUSIKA

ATARRABIARitmonautas.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

ATARRABIAUn Pacto con

Springsteen eta Abogados del Rit-

mo

bGaur, 20:30ean, Totem aretoan.

IRUÑEAGoxua’n Salsa.

bGaur, 19:00etan, 

Zentral aretoan.

IRUÑEAUrtarrijazz: Geraldine Ra-

mirez (ahotsa), Javier Lopez Jaso

(akordeoia), Marcelo Escrich

(kontrabaxua) eta Eduardo More-

no (klarinetea).

bGaur, 19:30ean, 

Sanduzelaiko Civivox aretoan.

IRUÑEAUrtarrijazz: Kaleidoscope

& Rita Payes eta Javier Colina.

bBihar, 19:30ean, 

Sanduzelaiko Civivox aretoan.

IRUÑEADesconcerto. Orthemis

Orchestra.

b Igandean, 19:00etan, 

Gaiarre antzokian.

BERTSOLARITZA

BERABertso bazkari feminista:

Oihana Iguaran eta Ekhiñe Zapiain

Arlegi.

bBihar, 14:00etan, 

Zalain jatetxean.

ZINEMA

ALTSASUEl falsificador de pasa-
portes.
b Igandean, 19:00etan, 

Iortia kultur etxean.

ALTSASUEl frío que quema.
bOstegunean, 19:00etan, 

Iortia kultur etxean.

IRUÑEALeyuad, un viaje al pozo
de los versos.
bGaur, 19:30ean, 

Nafarroako Filmotekan.

ANTZERKIA

ALTSASUUn Óscar para Óscar.
Txalo Produkzioak.

bBihar, 19:30ean, 

Iortia kultur etxean.

ATARRABIAEsto no es un show.
Galder Varas.

bBihar, 21:30ean,

Totem aretoan.

ATARRABIA ¡Trash!. Yllana eta
Tothem Company.

b Igandean, 

19:30ean,

kultur etxean.

BERRIOZARSexberdinak. Tantta-
ka.

bEtzi, 19:00etan, auditoriumean.

IRUÑEALa infamia.
bGaur, 20:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEAHondamendia. Axut eta
Artedrama.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.

UHARTEDeImproviso Show. De
Improviso.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

ERAKUSKETAK

ATARRABIAPablo Juarros eta Ja-

vier Perez.

bOtsailaren 2tik 26ra, kultur etxean.

IRUÑEANafarroa: 2022 iruditan
Berriemaile Grafikoen Nafarroako

Elkartea.

bUrtarrilaren 31ra arte, 

Ambito Cultural aretoan.

IRUÑEAEmbotellando colores.
Alicia Otaegi eta Tasubinsa.

bOtsailera arte,

Iturramako Civivox aretoan.

RUÑEASubstancia. Oaia Peruare-
na artista beratarraren azken la-

nak.

bOtsailaren 14ra arte, 

Ziudadelako Mistoen Aretoan.

IRUÑEALos días. Javier Muroren

eskulturak.

bMartxora bitarte, 

Nafarroako Museoan.

IRUÑEAThe Waiting Game II.
Txema Salvans artistaren argaz-

kiak.

bMartxoaren 5era arte, 

NUko Museoan.

IRUÑEAEsther Garcia.

bMartxoaren 12ra arte,

Ziudadelako Labean.

ZIZUR NAGUSIAAnimalario 2.
Ekhi Huarte, Gova Orgaz, Javier

Navarro, Iñaki Aldatz, Minika Aran-

da, Irantzu Vides, Sergio Gontz eta

Maria Azkona.

bBihar arte, ArteA2n.

Iruñea b Antzerkia

‘Hondamendia’, asteazkenean Gaiarre antzokian
Axut eta Artedrama konpainiek Hondamendiaaurkeztuko dute, asteazkenean, 20:00etan, Iruñeko Gaiarre antzokian —irudian, zenbait aktore, Luhu-

son (Lapurdi) iazko urrian egindako estreinaldirako entseatzen—. Antzezlanak pandemia eta Zaldibarko (Bizkaia) zabortegiaren drama ditu mintza-

gai. Historiatik istorioa idatzi du Harkaitz Canok, eta Ximun Fuchsek zuzendu du. Aktore lanetan, berriz, Ander Lipus, Maite Larburu, Manex Fuchs,

Ruth Guimera, Eneko Gil, Ane Sagues, eta Jon Ander Urresti ariko dira; 23 pertsonaia jokatuko dituzte oholtzan. GUILLAUME FAUVEAU

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda/

@
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Edurne Elizondo Berriozar

Berriozar du etxe Cecilia Them-
mek (Lima, 1967). 25 urte zituene-
an ailegatu zen Nafarroara Peru-
tik; duela 30. Karrikara atera da,
azken asteotan Perun gertatzen
ari dena salatzera. Hango herrita-
rren aurkako errepresioaren
kontra, Nafarroan bizi diren pe-
rutar anitzek egin dute bat. Nafa-
rroako alderdien eta gizarte eragi-
leen babesa jasotzeko lanean hasi
dira, Perun gertatzen ari denaren
bozgorailu izateko.
Nola bizi duzue hemendik Perun

gertatzen ari dena?

Duela 30 urte ailegatu nintzen
honat, Berriozarrera, baina Perun
gertatzen denaren berri izan dut
beti. Euskal Herrian bada peruta-
rrek osatutako talde bat, eta sare
sozialetan ere baditugu informa-
zioa jasotzeko taldeak. Adi gaude
beti. Orain, sakelako batekin, dis-
tantzia fisikoa da hautsi ezin de-
zakegun muga bakarra. 1993an
etorri nintzenetik, halere, ez dut
ezagutu oraingoa bezalako batze
kolektibo bat hemen bizi garen
perutarron artean. Oraingo ger-
takizunek eragin dute bat egitea.
Zergatik gertatu da orain batze

hori?

Azken sei urteak hagitz zailak
izan dira; krisi politiko eta sozial
larri bat izan dute han. Pedro Cas-
tillo lehendakaritzara ailegatu ze-
nean, jende anitzek pentsatu
zuen behar zen aldaketa gertatu-
ko zela, azkenean. Kontua da
Castillok beti izan duela eskuina
gainean; ez du gobernatzeko au-
kerarik izan, herriko Kongresua
beti izan duelako bere politiken
kontra. Eskuinak botere handia
du Perun, herri aberats bat dela-
ko, baliabide anitz dituena. Argi
genuen egoerak eztanda eginen
zuela.
Eta eztanda egin du. Zer deritzo-

zu Castillok egindako urratsari?

Gobernatzeko ezintasunak era-
ginda erabaki zuen Kongresua
bertan behera uztea. Izan ere,
bertze zenbait herritan ikusi dugu
zer gertatu den: Kongresuak kar-
gutik kendu du presidentea, eta
diktadura bigun bat ezarri dute.
Castillok aukera hori utzi nahi
izan zuen bazter, baina uste dut ez
zuela urrats egoki bat egin, kons-
tituzioaren aurkakoa zelako. 
Kongresuak, baina, aurrera ja-

rraitu zuen, eta Dina Boluarte

izendatu zuen presidente.

Castillok Mexikora ihes egin
zuen, eta han atxilotu zuten. Hori
gertatu, eta Peruko hegoaldetik
hasi ziren protestak, hiru gauza
eskatzeko: Boluartek kargua utz
dezala; Castillo itzul dadila, eta

biltzar konstituziogile bat osa de-
zatela, konstituzioa aldatzeko.
Azkena Fijimori diktadoreak
onartu zuen.
Eskaera horiekin bat

egin duzue?

Bai. Eta errepresioa amai
dadila ere exijitu dugu.
Hirurogei pertsona bai-
no gehiago hil dituzte.
Hiltzeko asmoz ari dira
tiro egiten. Hildako
gehienak, gainera, indi-
genak dira. Limara mu-
gitu dira, nazkatuta eta
nekatuta daudelako: klima alda-
ketaren ondorioak sufritzen di-
tuzte; kriminalizatu dituzte natu-
raren eta giza eskubideen alde la-
nean ari direnak, eta haietako
anitz hil dituzte. Haien lurretako

baliabideak ustiatzen ari dira, eta
haiei kutsadura uzten diete. Ho-
riek dira kolonialismoaren bide
berriak, hain zuzen ere.

Perukoak dira baliabideak, bai-

na kanpora doaz. Zer ardura

dute gertatzen ari den horretan

mendebaldeko herriek?

Ardura handia, zalantzarik gabe,
haien esku baitago baliabide ho-

riei lotutako aberastasuna; Ame-
riketako Estatu Batuen eta Euro-
pako Batasunaren esku. Lege bat
onartu dute, eta, horren arabera,
2025era arte, multinazionalek es-
kubidea dute baliabideak erama-
teko, inolako zergarik ordaindu
gabe.
Zer egin daiteke hemendik?

Perun gertatzen denaren bozgo-
railu izan behar dugu; gizarte oso-
ak har dezala horretarako ardura,
hori nahi dugu. Nafarroako Par-
lamentuko taldeekin egon nahi
dugu, bai eta herrialdeko gizarte
eragileekin ere, haien babesa ja-
sotzeko asmoz. Lortu nahi dugu
hemengo erakundeek eta herri-
tarrek adierazpen bat egitea, eta
hitza har dezatela, gertatzen ari
dena salatzeko. Migratzaileok ere

hemengo gizartearen parte gara,
eta gertatzen ari denaren berri za-
baltzea nahi dugu. Hori da gure
helburua.
Hasi zarete babesa jasotzen?

Zenbait taldek bat egin dute gure-
kin jada. Mugimendu internazio-
nalistaren babesa jaso dugu, bai-
na, oraindik ere, isildutako gataz-
ka bat da Perukoa, eta herritar
anitzi kostatu egiten zaio ulertzea
zer gertatzen ari den. Horregatik
ari gara gu lanean; herriz herri
mugitu nahi dugu, egoeraren be-
rri emateko. Gure herriko indige-
nak dira beti bazter utzi dituzte-
nak, eta haiek dira, halaber, erre-
sistitzen ari direnak. 
Zu ere bazara bertze zenbait ko-

lektibotako militante; bertzeak

bertze, Nafarroako SOS Arraza-

keria taldekoa eta Euskal Herri-

ko Emakume Migratuen Sare-

koa. Hemen ere, erresistitzeko

beharra dago?

Arrazakeriak, patriarkatuak eta
kolonialtasunak bezala, dena
ukitzen du. Zapalkuntza mota
ezberdinak gurutzatzen dira, eta
horrek isla du erakundeetan,
politiketan, politikarien adieraz-
penetan... Duela gutxi, Iruñeko
alkate Enrique Maiak gazte
migratzaileak kriminalizatu
zituen, eta ez zen deus gertatu.
Halako gorroto diskurtsoei aurre
egiteko modu bakarra da dekolo-
nizatzea; bertzela, gisa horretako
egiturak betikotzen segituko
dugu.
Feminismoari ere garbi erran

diozue antirrazista izan behar

duela. Ari da egoera aldatzen?

Durangoko [Bizkaia] jardunaldi
feministetan jorratu genuen de-
kolonizatzeko beharra. Arlo ho-
rretan, pertsona arrazizaliatuek
eta migratzaileek egon behar dute
erdigunean, eta aliatuen lana da
babestea. Denok gara gizartearen
parte; elkarrekin aritu behar
dugu, baina inori ahotsa eta hitza
kendu gabe. Nik ezin dut ijitoen
izenean hitz egin, ez naizelako iji-
toa, adibidez.
Nola hartu ditu mugimendu fe-

ministak zuen eskaerak?

Gu Durangora joan ginen femi-
nismo zuri hegemonikoa ezbaian
jartzera. Ezbaian jarri nahi ge-
nuen, ez mugimendua apurtze-
ko, baizik eta eztabaida eta lan bi-
deak zabaltzeko; nor bere tokitik,
batetik, eta komunean ditugun il-
doetatik, bertzetik.
Eta lortu duzue?

Prozesuak ez dira errazak. Ez dira
ikastaro batean edo jardunaldi
batean bukatzen. Egunero egin
behar dugu lan. Ari gara urratsak
egiten, baina bidea luzea da
oraindik.

«Har dezatela hitza
hemengo erakundeek
Perukoa salatzeko»

Cecilia Themme
Nafarroako perutarren kolektiboko kidea, eta gizarte ekintzailea

Nafarroan bizi diren perutarrak kalera atera dira, haien sorterrian biltzar
konstituziogile bat eskatzeko altxatu diren herritarren aurkako
errepresioa salatzera. Haietako bat da Cecilia Themme. Babesa eskatu du.

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

s
SOLASEAN

«Jaso dugu mugimendu
internazionalistaren babesa,
baina, oraindik ere, isildutako
gatazka da Perukoa»

«Denok gara gizartearen parte;
elkarrekin aritu behar dugu,
baina inori ahotsa eta hitza
kendu gabe»
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