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Iruñea eta euskara, banaezinak 
• Iruñeko Udalak Iruña eta euskara lelopean 
antolatutako jardunaldiak datorren astelehena 
eta asteazkena bitartean eginen dituzte Nafarroa-
ko Museoan. Iruñearen eta euskararen arteko 
harremanaren historia, gaur egungo egoera eta 

etorkizunari begira egin beharreko hizkuntz plan-
gintza izanen dira eztabaidagai egun hauetan, 
hogei bat hizlariren artean. Jardunaldien helbu-
rua, halaber, euskara Iruñeko hizkuntza ere ba-
dela plazaratzea da. • 

Xoko ttikia 
E S T I T x i T F i R Ñ A Ñ DEZ 

Hotzak dakarrena... 
Azkenean ailegatu da euria. Bere zain 
hainbertze denbora egon ondoren, 
euriak eta hotzak elkarri eskutik hel-
duta egin digute bixita. Hotzarena da 
okerrena: ohatzean egundoko manta 
piloa jarri behar, beraien pisua ezin 
jasanez; jaka, jertse lodia, eskula-
rruak... jantzi gabe ezin kanpora atera, 
batere erosoa ez dena, toki itxietan 
dena soberan baitugu (batez ere os-
tatuetan); matelak, sudurra eta beha-
tzak tomateak bai.no gorriago, ia izoz-
tuta. Hala ere, hotzak abisu on bat 

dakar berekin: Gabonen etorrera. Ar-
mairutik neguko arropak berreskura-
tzen hasi orduko nori ez zaizkio Ga-
bonak burura etortzen? Egia erran, 
hotzak ezezik telebistak ere badu 
zerikusirik horretan. Azaroaren ha-
sieratik panpin, lurrin eta jostailu mo-
dernoenen iragarkiak behin eta berriz 
agertu zaizkigu pelikula guztien tar-
teari, eta hauek dira Gabonen aur-
kezle hoberenak. Geure artean, pixa 
eta kaka egiten duen panpina pasada 

bat da, ezta? Beno, harira bueltatuz, 

Gabonen usaina hurbiltzen ari da, ba-
tez ere anaiak prestatzen dituen txi-
piroien usain goxoa, eta turroiarena 
etatxanpainarena... Aurten berrizere, 
baserritarrez jantzita aterako gara 
kanpora gure Olentzaro bizkarrean 
dugula eta, Urtezahar gaueko hamabi 
ezkila.hotsen ondotik, urte berri ona 
opa egingo diegu guztiei. Aurten be-
rriz ere, gogoan izango ditugu geu-
rekin ez daudenak, baina hori ez da 
Gabonetan bakarrik egiten dugun 
zerbait. X 



Nafarkaria 
OSTIRALA, 
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£GURE AUKERAK 
ERAKUSKETAK 

Iruñea: Pintzel aretoan Carlos 
Lopez margolariaren lanak dau-

' de ikusgai abenduaren 29a arte. 
Erakusketa, lO.OOetatik 13.30-
etara eta 16.30etatik 20etara 
egonen da zabalik astegunetan 
eta larunbatean lO.OOetatik 
13.30etarabitartean. Igandeetan 
erakusketa itxia dago. 

KONTZERTUAK 

Etxarri-Aranatz: Nahi ta Nahiez 
taldeak kontzertua eskainiko du 
bihar, gaueko ll.OOetan, Zulo 
tabernan. 

Gares: Barricada taldeak bere 
lan berria aurkezteko kontzertua 
eskainiko du bihar Fundamental 
aretoan, gaueko ll.OOetan. 

Iruñea: Escarabajos taldeak Ter-
minal aretoan joko du, heldu den 
ostegunean gaueko 9.30etan. 

Iruñea: Pamplonesa orkestrak 
Eguberrietako kontzertua eskai-
niko du Nabarreria Kultur Are-
toan, 12.30etan igande honetan. 
Emanaldian Strauss-en eta Buc-
colon-en lanak joko dituzte. 

ZINEMA 

Tafalla: Español zinema aretoan 
Star Trek filmea emanen dute bi-
har, Haur Zikloaren barruan. 
Arratsaldeko 5.30etan izanen da 
eta sarrera 100 pezetakoa izanen 
da. Pelikula bera igandean, aben-
duak 17, emango dute, toki be-
rean arratsaldeko 3.45etan. 

Iruñea: Nafarroako Ateneoak 
antolatuta Eisenstein zinemagi-
learen Urria filmea piano, per-
kusio eta gitarraren musikarekin 
lagundua eskainiko da. Emanal-
dia Gaiarre Antzokian izanen da 
20.00etan. 

B E R T S O SAIOA 

Zugarramurdi: Xabier Amuriza 
eta Jose Mari Peñagarikanok 
bertso kantari ariko dira Armua 
ostatuan izanen den bertso afa-
rian. Ekitaldia bihar 21.00etatik 
aitzina izango da. 

BESTELAKOAK 

Etxarri-Aranatz: Urbasa-Andia-
ri buruzko bideo emanaldia iza-, 
nen da Mikel Nazabalen azalpe-
nekin, bihar arratsaldeko 7.00-
etan. Pelikula Udaberri elkartean 
eskainiko da eta gaztain eta guzti 
izanen dira. 

Etxarri-Aranatz: Koldo Ames-
toik haurrendako ipuiak konta-
tuko ditu, igande honetan arra-
tsaldeko 6.00etan Hartzabal el-
kartean. 

Etxarri-Aranatz: Orritz dantza 
taldeak igandean 13.00etan dan-
tza saioa eskainiko du herriko 
plazan. 

Iruñea: Donibane auzoko AE-
Kren Irrintzi euskaltegian The 
Embrun Ironma bideo emanaldia 
izanen da gaur arratsaldeko 
8.00etan. Ondoren solasaldia 
egongo da Sabin Mujika eta Ne-
rea Martinezekin. 

a r k r o n i k a 

Alberto Barandiaran 

Nafarroako taldea 

Askorentzat Rock and roll gaua izeneko 
kanta zoragarria izan zen Barricadaren 
lehen berria, entzun genuen lehen 
aldia. Disko hark ulertarazi zigun or-
dura arteko heavy guztia ez genuela 
gustukoa izan ez genuelako ulertzen, 

ezin genuelako antzeman hitz zaratatsuen 
atzetik zegoen mezua. Txantreakokoen artille-
riari esker izan genuen auzo konfliktiboaren 
berri, jakin izan genuen Iruñeko munduaren 
hainbatkontu, eta, batezere —inportanteena—, 
buruz ikasi genue-n kanta mordo bat. 

Jarraitu genituen, jarraitu ere, eta beti ha-
rritu gintuzten kanta berriekin. Madrilen ego-
kitu zitzaigun kontzertu bat, eta hangoek —Va-
lle del Kasekoek, batez ere— zieten miresmenak 

txunditu gintuen. Haiek Iruñekoak direla diote, 
ez direla mugitzen ezta munduko urre guztia 
emanda ere, jakinda ere Madrilera edota Bar-
tzelonara joanez gero bertakoen harrerak ziur-
tatzen zizkietela mundu honetako merezimendu 
guztiak. 

Nafarroako taldea da, dudarik gabe. Urte 
hauetan guztietan, abesti ezin ordainduzkoak 
eman eta musikologia oso bat sortu dutenak. 
Beren kantei esker gitarra eskuetan mila aldiz 
hartu dugu. Orain singleak aurkeztu dituzte. 
Hainbeste urtetan izorratutako diskoetan gus-
tukoenak genituen kantak, dagoeneko entzun 
ezin ditugunak. Denak batera, bilduta, eta gaur 
egungo Barricadak —betikoak— gr'abatuta. 

Ongi etorri, eta segi aurrera. 

a s t eko pertsonaiak 

Javier Garro 
Osasunako presidentea 

• Javier Garro Osasuna futbol taldeko presidenteak joan den azaroaren 
6an Pedro Senosiain eta J u a n Luis Irigaraik osatutako batzordean berari 
zegozkion botereak delegatu zituen, eta orain berreskuratu nahian dabil. 
Osasunako presidente gisa zituen botereak berriro ere bereak izateko, 
Garrok iragan asteartean berak delegatutako eskumenak berreskura-
tzeko notarioaren aurrean egindako eskakizuna aurkeztu zion taldeko 
zuzendaritza batzordeari. Presidentearen jarrerak bazterrak astindu ditu, 
Garrok egindakoa legez kanpokoa dela baitiote zuzendaritza batzordeko 
kideek. Hauen ustez, Osasunako buruak hartutako erabakia ez zen 
bo.tere delegazio hutsa izan, baizik eta batzordeak hartutako erabakia; 
beraz, batzordeak berak bakarrik itzultzen ahal dio utzitako boterea. 

Antonio Pascuai 
Iruñeko poliziburu ohia 

• Antonio Pascual GALen garaian Iruñeko poliziburu izandakoak Barne 
Saileko diru bereizietatik 14 milioi pezeta kobratu zituen. Ordainketak 
Gobernuko Delegazioaren izenean legez kanpo irekitako kontu korronte 
baten bidez egin ziren 1987, 1988 eta 1989. urteetan eta 400.000 pe-
zetakoak ziren. Diru sarrera hauek Luis Roldanek Guardia Zibileko 
zuzendaritza hartu zuenean hasi ziren, Iruñean Espainiako Bankuak 
duen egoitzan. Jakina denez, Luis Roldan eta Antonio Pascual lagunak 
ziren. Iruñeko poliziburu ohiak, berriz, aipatu dirua isilmandatariak 
ordaintzeko erabiltzen zuela argudiatu du eta ez dakiela berak dirua 
hartzen zuen kontu korrontea legez kanpokoa edo legala ote den. 

ahaztu gab e! 

MENDIIRTEERAK 

Iruñea: Natura eta mendian 
barna ibiltzea gustoko dutenen-
tzat Nafarroako Kirol Elkarteak 
bi mendi irteera antolatu ditu. 
Igande honetan, aipatu elkarteko 
Mendi Eskolako tadeak Belatetik 
Donezteberaino Txaruta mendia 
igoz egienen den ibilaldia anto-
latu du, hain zuzen ere. 

Ez da hau, Nafarroako Kirol 
Elkarteak astebururako antolatu 
duen ekitaldi bakarra. Egun be-
rean beste irteera bat eginen dute 
elkarteko kideek, Larraungo bai-
laran dagoen Madotz herritik 
abiatuz, Aralarko Mikel deuna 
mendaterainoko ibilaldia pres-
tatu baitute. Hauek izanen dira 
Nafarroa Kirol Elkarteak urte ho-
netarako prestatu dituen azken 
mendi irteerak. Hurrengoan, 
hala ere, beste hainbatetaz go-
zatzeko aukera izanen dute men-
dizaleek elkarte honen eskutik. 

Asteburu honetako itjilaldi 
hauei buruz informazio gehiago 
lortu nahi duenak edo bietako 
batean parte hartu nahi duenak, . 
Nafarroako Kirol Elkarteak Iru-
ñeko Jarauta kaleko 78. zenba-
kian duen egoitzara jo behar du. 
Era berean, norbaitek egoitzatik 
pasatzeko betarik ez balu, 
22-43-24 telefono zenbakira dei 
dezake. 

adi! 

Euskalerria Irratia FM 91,4 

Egunero astelehenetik ostiralera, 
Zokobetailu goizeko lO.OOetatik 
ll.OOetara. 

Xorroxin Irratia FM 107,5 

Egunero 20.00etatik 22.00etara 
Karakola segi hola gazteendako 
saioa. 

Aralar Irratia FM 106,2 

Astean zehar 13.30etatik 
14.00etara, bertako bizilagun eta 
pertsonaia ospetsuei elkarrizke-
tak. 

Karrape Irratia FM 107.8 

Astean zehar, 12.20etatik 
12.35etara Gauza guztien gaine-
tik, edertasuna eta osasuna, 
sukaldaritza, ohiturak. 
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Doneztebe 

Kantu Txapelketako finala bihar 
Hogei bakarlari, talde eta bikote ariko da Donezteben egingo den azken saioan 

afarroako Euskal 
Kantu Txapelketako 

finala eginen dute bihar Do-
neztebeko Bordatxo dan-
tzalekuan, arratsaldeko lau 
t'erdietatik aurrera. Bertan, 
Leitza eta Burlatako saioe-
tan sailkatutako abeslariek 
hartuko dute parte. Epai-
mahaikideek, halaber, Eus-
kal Herriko Kantu Txapel-
keta nagusian parte hartu-
ko duten nafarrak aukera-
tuko dituzte. 

Erredakzioa / Iruñea 

AURTENGO Nafarroako Euskal 
Kantu Txapelketako finala bihar 
eginen dute Doneztebeko Bor-
datxo dantzalekuan, arratsalde-
ko lau t'erdietatik aurrera. Ber-
tan, osotara, hogei bakarlari, 
talde eta bikote ariko dira. Bur-
latan egin zen lehen kanporaketa 
hil honen 2an, eta bigarrena, 
Leitzan egin zen hilaren 9an. 
Kanporaketa horietan sailkatu-
tako abeslariek hartuko dute 
parte biharko saioan. 

B iha rko sa ioan B u r l a t a k o 
Imanol Erkizia eta Assona Arra-
sate bikoteak, Iruñeko Kontrapas 
taldeak, Tafallako Patxi Azkarate 
bakar la r iak , Larraungo Aitor 
Goikoetxea eta Gorka Urbizu bi-
koteak, Aezkoako, Erroibar eta 
Aurizko Irati taldeak, Altsasuko 
Itziar eta Erkuden Flores biko-
teak, Iruñeko Uztatxar taldeak, 
Arantzako taldeak, Burlatako 
Mikel Ordoki bakarlariak eta Ur-
tzi taldeak, Leitzako Urkaitz tal-
deak, Iruñeko Arturo Kanpion 
taldeak, Amaiurko Ausartak tal-
deak, Leitzako Txalaparta tal-
deak, Igantziko Unanu taldeak, 
Doneztebeko Kurkuxa taldeak, 

Andoni Sagastibeltza eta Eugenio Arraiza, antolatzaile taldeko kideak. 
A R T X I B O K O A 

Elizondoko Mari Beltxa eta Bi-
hotz Unanua bikoteak, Sunbi-
llako Joana eta Miren Hernando-
rena bikoteak eta Leitzako Tribua 
ta ldeak h a r t u k o dute par te . 
Saioa lau t'erdietan hasiko bada 
ere, lehendik entseiatzeko auke-
ra izanen dute partehartzaileek. 

Epaimahaian, berriz, Koldo 
Pastor musikaria, Fermin Iriarte 
abesbatza zuzendaria eta Amaia 
Zubiria abeslaria izanen dira, 
kanporaketetan bezala. Azken 

saio honetan, halaber, Maite Idi-
rin abeslaria izanen dute lagun-
tzaile. Epaimahaiak hiru sari ba-
natuko ditu bakarlari, talde eta 
bikote sailetan. Halaber, dato-
rren urteko ekainean Gasteizen 
eginen den Euskal Herriko Kantu 
Txapelketa nagusian Nafarroatik 
joanen diren hiru odezkariak ere 
aukeratuko dituzte epaimahaiki-
deek. Orain arteko txapelketetan 
lau ordezkari aukeratzen zituz-
ten lurralde bakoitzeko, baina 

saioa gehiegi luzatzen zela-eta 
aurten hiruk besterik ez dute 
lortuko saio nagusirakç txartela. 
Entzuleak halaber, bere saria 
banatuko du, saioaren bukaeran 
egingo den bozketaren bidez. 

Aurtengo Nafarroako Kantu 
Txapelketari amaiera emateko, 
antolatzaileek afaria pres ta tu 
dute finalera iritsi diren abesla-
rientzat. Doneztebeko bertako 
jatetxe batean eginert dute saioa 
amaitutakoan. X 

Altsasu 

Dendetan artea salgai 
Sakanako 12 artistaren lanak daude ikusgai 

Erredakzioa / Iruñea 

ALTSASUKO Dendarien Elkar-
teak antolatuta, Sakanako ha-
mabi artistak Altsasuko dende-
tan zintzilikatu dituzte euren 
lanak, erakusketa bitxi eta in-
teresgarria osatuz. Joan den 
larunbataz geroztik eta hilaren 
-23a bitartean izanen dira Saka-
nako artisten obrak ikusgai. 
Gabonen aurreko kanpaina ho-
netan, «saltzearen artea eta ar-
tearen salmenta» batu nahi izan 
dituzte Altsasuko Dendarien 
Elkarteko kideek. 

Bakaikoako Jose Ramon An-
da Goikoetxea eta Asuncion 
Goikoetxea Fernandez, Altasu-
ko Jesus Tobar Arratibel, Koldo 
Arnanz Zufiaurre, DoraSalazar, 
J a u n Carlos Azkarate, Ziordia-

ko Xabier Urteaga Pozueta, He-
lena Santano, Jesus Ignacio 
Miguel Amoztegi, IganciO Luis 
de Redin eta Beatriz de la Vega 
eta Etxarri-Aranazko Sagri 
Mauleon Ezkutari dira Altsa-
suko erakusketan parte har-
tzen duten Sakanako artistak. 
Hauen guztien lana Altsasuko 
46 dendatan izanen da ikusgai 
Gabonen aurreko azken egun 
hauetan. 

Herritarren artean harrera 
ezin hobea izan du Dendarien 
Elkarteak antolatu erakuske-
tak. Matias argazkidendako Er-
kudenek, adibidez, bere beze-
roek erran diotena aipatu digu: 
«Denda batetik bestera dabil-
tzala aitortzen digute askok, 
bateko eta besteko obrak iku-
siz». X 

Araitz-Betelu 

Kultur Astea abian da 
1 Araitz-Beteluren Eguna da etzi Azkaraten 

Erredakzioa / Iruñea 

ASTEAZKENAZ geroztik 
Araitz-Beteluko Kultur Astea 
egiten ari dira herriko biztan-
leak. Aste honetarako prestatu 
dituzten ekitaldiak, hala ere, ez 
dira oraindik bukatu. Gaur, 
hain zuzen ere, kode penal be-
rria dela-eta intsumisoen ego-
rari buruz mintzatuko dira ma-
hainguruan eta, ondoren, Gari 
Hertzainak taldeko abeslari 
ohiak kontzertua eskainiko du. 

Bihar, berriz, umeek izanen 
dute euren neurriko ekitaldirik. 
Arratsaldeko bost t'erdietan 
haur jolasak izanen dira Bete-
luko pilotalekuan eta, ondoren, 
Zumaiako txaranga ibiliko da 
herriko kaleetan barrrena giroa 
alaituz. 

Gau partean, herri afaria egi-
nen dute Araitz-Beteluko biz-
tanleek. Bederatzi t'erdietatik 
aurrera izanen da Atalluko ba-
jeran. 

Araitz-Beteluko Kultur Aste 
honen barruan izanen den eki-
taldirik garrantzitsuena, hala 
ere, igandeko Araitz-Beteluko 
Eguna izanen da, Azkaraten os-
patuko dena. Goizeko zortzie-
tan hasiko da jaia, argisoinua-
rekin. Ondoren, hamaikak al-
dera, kalejira izanen da dantza-
riekin batera Betelu eta Atallu 
artean. 

Ordu bietan herri bazkaria 
izaneñ da eta bertan izanen dira 
txiste kontalari eta bertsolariak. 
Bazkaldu ondoren, Oskar eta 
Aitziber Estanga trikitilarien es-
kutik dantzaldia izanen da. X 

Juan Kruz Lakasta 

Ez dago 
eskubiderik 

JOAN DEN uztailaren akabe-
ran, mugimendu antimilita-
ristako zenbait partaidek in-
tsumisioak bizi duen kinka-
ren analisi kezkagarria karri-
karatu zuten. Azaldu zutenez, 
haien irudikoz geldi eta ahul 
dago gure mugimendua. Ha-
rrezkeroztik, egoneza eta ur-
duritasuna hedatu dira anti-
militaristen artean, aipatu 
analisia zuzena dela eta ez 
dela. Aste honen hasieran 
Iruñeko kartzelan gertatuta-
koak, baina, gure kezka guz-
tiak uxatuko ditu, Akabo bi, 
lau, zortzi lagunez osaturiko 
plantoak. Hemendik aurrera, 
gazte nafarrek dozenaka egi-
nen diote uko 3. graduari. 

Joan den astelehenean 
mugimendu antimilitaristak 
oro har, eta Iruñeko kartze-
lako intsumitu presoen ko-
lektiboak bereziki, aurrera-
pauso erraldoia, urrats his-
torikoa eman zuten desmili-
tarizaziorantz daraman bi-
dean barna. Besteak beste 
intsumituon neke eta izerdiei 
esker, futbolirja sartu zuten 
espetxe iruindarrean, eta hori 

gutxi bailitzan, musutruk jo-
ka daiteke horretan, txanpo-
nik sartu gabe. Tumatxa! 

Bigarren eskuko futbolina 
da, eta, horri esker, garagardo 
usaina —haren gainean do-
zenaka erori diren garagardo 
pitxerren oroigarri den lurri-
na— dario. Gorriz margoturi-
ko zurezko oinarri sendoa 
dauka, kirol honen katedrala 
den Diez taberaako futboline-
koaren iguala. Zolua, berde-
gunea, berria du, eta horri 
esker haren gainean pilotek 
bizi-bizi korrika egiten dute 
alde batetik bestera, ate ba-
tetik bestera. Haren burdi-
nazko jokalariak eskarmentu 
handikoak dira —garai ba-
tean kolore biziak izan zituz-
ten haien elastikoen margo 
gastatuei begiradatxo bat bo-
tatzea aski da horretaz jabe-
tzeko— baina oraindik ere 
joko franko daukate haien oi-
netan. Panpinok lotzen dituz-
ten metalezko barrak zuzen-
zuzenak dira, eta bikain egi-
ten dute irrist, suelto-suelto, 
egurrezko euskarrietatik hel-
duz gero... ais! Laburbilduz, 
futbolin mundiala da, eta niri, 
kaben dena, hilabete besterik 
ez zait geratzen horretaz go-
zatzeko, lau aste barru karri-
karatuko naute eta. Ez dago 
eskubiderik. X 
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'Iruña eta euskara' 
jardunaldiak Iruñean 

Euskara, iruindarren hizkuntza 
'Iruña eta euskara'jardunaldiak eginen dituzte Nafarroako Museoan astelehen eta asteazken hitartean 

afarroako Museoa 
Iruña eta euskara 

jardunaldien lekuko izanen 
da datorren astelehenean 
hasi eta asteazkenera bitar-
tean. Iruñeko Udalak anto-
latu ditu, Nafarroako hiri-
buruak euskararekin histo-
rian zehar izan duen eta 
egun duen harremana az-
tertzeko asmoz. Hogei bat 
hizlarik hartuko dute parte 
eta Iruñeko hizkuntzen 
historiaz, ikerketa sozio-
linguistikoaz eta Iruñeko 
euskararen egungo egoeraz 
eta hizkuntz plangintzaz 
ariko dira. 

Edurne Elizondo / Iruñea 

EUSKAL filologoak, historiala-
riak, soziologoak, euskara tekni-
kariak, Oinarriak gizarte mugi-
menduko kideak eta Euskal Au-
tonomi Elkarteko eta Nafarroako 
Administrazioko ordezkariak hi-
ru egunez bilduko dira Nafarroa-
ko Museoan Iruña eta euskara Iru-
ñeko Udalak antolatu dituen jar-
dunaldietan parte hartzeko as-
moz. 

Antolatzaileek hiru ataletan 
banatu dute Iruñearen eta eus-
kararen arteko harremana beti-
koa dela frogatu nahi duten jar-
dunaldien programa: Iruñeko hiz-
kuntzen historia, Erroldak eta ikerketa 
soziolinguistikoak. Iruñeko euskararen 
oraingo egoera eta hizkuntzplangintza. 
Atal bakoitzaren eduki eta ma-
miak aztertzeko hainbat parte-
hartzailerekin mintzatu gara. 

Jose Maria Jimeno Jurio his-
torialaria eta Mikel Belasko eus-
kal filologo eta Nafarroako topo-
nimiako proiektuaren ardura-
duna elkarrekin aurkitu ditugu 
lanean Iruñeko hizkuntzen his- Navarreriako burguak euskara izan zuen ama hizkuntza. 
toria deitu atalaren barruan min- - ! ; - ' - : ° S K A R M O N T E R ° •; 
tzatuko dira astelehenean, Jose 
Luis Lizundia, Patxi Salaberri, 
Fernando Gonzalez eta Xabier 
Erizerekin batera. 

Mikel Belaskok Iruñeko topo-
nimia izanen du aztergai. Gai 
honi dagokionez, jada prest da-
goen Nafarroako toponimia eta mapa-
gintza bildumaren garrantzia az-
pimarratu nahi izan du Belas-
kok. Toponimiaren alorrean egin 
den lanaren ildoari jarraikiz, le-
hen lanak Eusko Ikaskuntzak 
gerra aurretik egin zituen dioe-
nez, Euskal Herriko euskarazko 
toponimoak bilduz. Gerraren ete-
n a r e n ondoren , h a i n b a t lan 
agertu zen, baina aldizkari espe-

JoseMaria Jimeno Jurio: «Kaleko hizkuntza izan da euskara, 
toponimiak berak baieztatzen duenez. Etxean eta kalean 

ikasten zen» 

zializatuetan beti, «batzuk onak 
beste batzuk txarrak, irregula-
rrak». 

Zientifikoki eta ahozko inkes-
tak eginez Onomasticon vasconiae 
argi ta lpenak eman zuen hu-
rrengo urratsa. Nafarroari dago-
kionez, lehen aipatu Nafarroako 
toponimia eta mapagintza bildumak 
jaso ditu azken lau urteotan bi-
zirik dirauten toponimoak. Lan 
honen garrantzia azpimarratzeaz 
gain, bestalde, salaketa ere egin 
nahi izan du Mikel Belaskok: 
«Nahiz eta lan hori eginda egon, 
hilik egonen balitz bezala da, ez 
baita erabiltzen eta bertan jaso-

tzen diren izen askoren ordez, 
beste izen berriak asmatzen ditu 
Administrazioak». 

Lana bukatuta, «euskara Iru-
ñeko hizkuntza» izan dela ondo-
rioztatu du Mikel Belaskok. «Izen 
gehienak euskaraz daude eta ho-
rrek jendeak euskaraz egiten 
zuela erran nahi du. XVIII. men-
dera arte ere, izen berriak sor-
tzeko gaitasun osoa du euskarak, 
nahiz eta ordutik aurrera gaita-
sun hori murriztu. Euskara Iru-
ñean, beraz, bizi-bizirik egon zen, 
nahiz eta ez idatzi, begi-bistakoa 
baita toponimo bat izateko mun-
du guztiak ulertu behar duela. 
Iruñeko gehienak euskaraz ager-
tzen dira, Erdi Aroan batez ere». 

Iruñeko hizkuntzen historia atala-
ren barruan baina beste ikuspegi 
bati helduz, Jose Maria Jimeno 
Juriok Iruñean euskarak izan 
duen historia aztertuko du. Ji-
meno Juriok argi azpimarratu du 

XVIII. mendera arte euskara dela 
nagusi Iruñean. «Nahiz eta erro-
matarren garaian euskararen be-
rri ematen duen testigantzarik ez 
izan, Kristo aurreko 800-700. 
urteko herriek, gaurko euskara 
ez bada ere, bere aurrekaria era-
biltzen zutela pentsa dezakegu». 
Lehen testigantza idatzia idazle 
arabiar batek eman zuen bere 
kroniketan, IX. mendean. 

A r t a x o n a k o h i s t o r i a l a r i a k 
azaldu duenez, «kaleko hizkun-
tza zen euskara, toponimiak be-
rak baieztatzen duenez. Izan ere, 
etxean eta kalean ikasten zen 
euskara, eta ikastetxeetan erro-

Mikel Belasko: «XVIII. mendera arte izen berriak sortzeko 
gaitasun osoa zuen euskarak, nahiz eta ordutik aurrera 

gaitasun hori murriztu» 

mantzea edo batzuetan latina 
irakasten zuten». Jimeno Juriok, 
halaber, euskarari buruz «beti-
danik egon den mitoa» argitu na-
hi izan du: «Euskaraz herri xehea 
baino ez zela mintzatzen uste 
izan dute askok, goi mailako he-
rritarrek erromantzea erabiltzeñ 
zutela, baina hori gezurra da». 
Artaxonakoak, hain zuzen, Gaz-
telak Nafarroa konkistatu zuene-
ko garaia gogoratu du. «Gazte-
lako erreinuaren ordezkari asko 
zegoen orduan Iruñean eta eus-
karaz mintzatzen ziren, baita Iru-
ñeko lau parrokietako bikarioak 
ere». 

XVII. mendea jo du Jimeno 
J u r i o k I r u ñ e k o e u s k a r a r e n 
urrezko mendetzat, eta aipatu 
duenez, «garai hartako herrita-
rrek berezko hizkuntzatzat zuten 
euskara eta atzerritartzat, berriz, 
gaztelera». Euskararen behera-
kada, hain zuzen, gazteleraren 
zabaltzearekin batera etorri zen 
Iruñean XVIII. mendeaz geroztik: 
«Elebitasunak gora egiten zuen 
bitartean, elebakartasunak be-
hera». Behe rakada ho r re t an , 
halaber, ikastetxeen zabalkun-
deak ere badu zerikusirik. «Or-
duan bai, herri xehea bihurtu zen 
euskararen azken gordetzaile, ez 
baitzen eskolara joaten». 

Euskara eta Iruñeko beste 
hizkuntzak • Nahiz eta euskara 
nagusi izan, hitz egin da, hala 
ere, beste hizkuntza batzuetan 
Iruñean. Jimeno Juriok Iruñeko 
h i z k u n t z e n h i s to r i a l a b u r r a 
azaldu digu. Erromatarrak iritsiz 
bat, noski, latina ailegatu zen 
Iruñera, «baina gutxiengo batek 
baino ez zuen erabiltzen, agin-
tariek. Herriak euskaraz hitz 
egiten jarraitu zuen». XI. men-
dearen amaierarekin, berriz, Do-
nejakue bidearen eta frankoen 
burgoen sorrera ger ta tu zen. 
«Ekarri zuten hizkuntza Fran-
tziako iparraldeko dialektoek 
osatua zen, denborarekin lan-
guedocera bihurtu zena (Langue-
doc eskualdean erabiltzen zuten 
okzitanieraren dialektoaj». XIII. 
mendera bitartean agiriak idaz-
teko erabiltzen zuten hizkuntza 
da hau. 

Frankoek ekarritako hizkuntza 
honekin batera, bestalde, Nafa-
rroako erromantzea ere erabil-
tzen zen. XV. mendearen erdial-
detik aurrera, ordea, gaztelera 
nagusitzen hasi zen honen pa-
rean. Hizkuntza hauetaz gain, 
izan ziren beste hainbat hizkun-
tza marjinatu ere, juduena bes-
teak beste. 

Euskarari buruz jarrera ona dago 
Iruñean • Euskarak egun Iru-
ñean duen egoerari buruz Carlos 



Nafarkaria 
OSTIRALA, 

ABENDUAK 

'Iruña eta euskara' 
jardunaldiak Iruñean 

Vilches soziologoarekin mintzatu 
gara . As tea r t ean h a r t u k o du 
parte Vilchesek jardunaldietan, 
Xabier Aizpurua, Estebe Petri-
zan, Eduardo Aldasoro, Rosa Ra-
mos eta Iñaki Larrañagarekin 
batera. 

Carlos Vilchesek, hain zuzen, 
orain bi urte Iruñeko herritarren 
artean egin 1.800 inkestak az-
tertu ditu, euskararen egoerari 
buruzko ikerketa soziolinguisti-
koa osatuz. Ikerketa egin bitar-
tean jakin dituen hainbat datu 
adierazgarriren berri eman digu 
Vilchesek. 

Oro har, euskararekiko iruin-
darrek duten jarrera oso positi-
boa dela erran daitekeela uste du 
Nafarroako Unibertsitate Publi-
koko irakasleak, «inkestan parte 
har tu duten herritar gehienek 
euskarak eta gaztelerak trata-
mendu bera izan behar dutela 
uste baitute». Halaber, hezkun-
tza ere, bai euskaraz bai erdaraz 
ikasteko aukera izatearen alde 
agertu dira inkestatu gehienak. 
Erakunde publikoek euskararen 
inguruan duten jarrerari dago-
kionez, Nafarroako Gobernuak 
eta Iruñeko Udalak euskararen 
alde gehiago egin dezaketela uste 
dute gehienek. 

Erdaldunek euskarari buruz 
duten jarrera ere aztertu eta ha-
rritu egin duen datua aurkitu du 
Carlos Vilchesek: «% 70ek eus-
kara ikasteko interesa agertu 
dute. Euskara ikasteko plazara-
tzen dituzten arrazoiei dagokie-
nez, % 35ek beren hizkuntza de-
lako ikasiko luketela diote». 

Hizkuntz plangintza etorkizunari 
begira • Hizkuntz plangintzaz 
ariko dira jardunaldietako azken 
egunean, asteazkenean alegia, 
parte hartuko duten hizlariak. 
Bertan izanen da J u a n Ramon 
Elorz Nafa r roako Gobernuko 
Hizkuntz Politikako Zuzendari-
tza Nagusiko kidea, Karmele Ro-
taetxe, Jokin Azkue, Isidro Ri-
karte eta Oinarriak euskararen 
aldeko p la ta formako kideekin 
batera. 

J u a n Ramon Elorzekin Admi-
nistrazioak euskararen normali-
zazioa bideratzeko martxan jarri 
beharko lituzkeen neurriez min-
tzatu gara. Alor askotatik murri-
tza eta estua dela erran badute 
ere, egun indarrean dagoen eus-
kararen legeak abiapuntua izan 
behar duela uste du Elorzek. 
Hortik hasita, zirkuitu elebidu-
nen beharra azpimarratu du. 
E g u n I r u ñ e a n eta Nafa r roan 
euskarak duen egoerari buruz, 
halaber, «aldatu» egin dela aipatu 
du Hizkuntz Politikakoak, «ge-
hiago preziatzen da, eta hiztunak 
ere gai dira Administrazioaren 
aurrean euren eskubideen ber-
mea eskatzeko». 

Administrazioaren lanari da-
gokionez, herr i tar ren beharrei 
erantzun egin behar zaiela na-
barmendu du Elorzek, eta eus-
karari dagokionez, «behar eta es-
kubide horiek bermatzeaz gain, 
lehen unean sus ta tu ere egin be-
har» d i re la a z p i m a r r a t u du . 
Etorkizunar i begira, Hizkuntz 
Poli t ikako D e p a r t a m e n t u a r e n 
asmoak Nafarroako Gobernua-
ren asmo bihurtu nahi dituzte, 
Elorzek aipatu duenez, «euskara 
behmgoz sail guztietan zabal da-
din». 

Iruñeko Foruen monumentuan euskarazko inskripzioa irakur daiteke. 
O S K A R M O N T E R O .'. 

Hizkuntz Politikatik zuzentzen dira euskarari buruzko gaiak. 
O S K A R M O N T E R O 

Carlos Vilches: «Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko 
Udalak euskararen alde gehiago egin dezaketela uste dute 

gehienek» 

Kontzientzia piztu, 
eztabaida sortu 

KOINTZIDENTZIA multzo ba-
tek eraginda burura tu zaio 
Iruñeko Udalari Iruñea eta 
euskarari buruzko jardunal-
diak antolatzea, Iñaki Azkona 
Udaletxeko Euskara Zerbitzu-
ko teknikariak azaldu digunez. 
Izan ere, Iruñearen eta euska-
raren arteko harremanaren 
historia gogora ekarri duten 
hainbat gertakizun jaso da az-
ken egunetan. Alde batetik, 
Jose Maria Jimeno Juriok His-
toria de Pamplona l iburuaren 
argitalpen berria aurkeztu du 
Txalaparta argitaletxearen es-
kutik, euskararen historiari 
buruzko kapitulu berriak 
erantsiz. 

Halaber, Carlos Vilches so-
ziologoak, Iruñeko euskarari 
buruzko ikerketa lana buru tu 
du, Iruñean bertan egindako 
1.800 inkesta oinarritzat har-
tuz. Toponimiaren alorrean, 
bestalde, Mikel Belaskok azal-
du duenez, prest dago jada 
Nafarroako Gobernuak abian 
jarritako gure herrialdeko to-
ponimia jasotzeko proiektua. 
Gertakizun horietaz gain, az-
kenik, udalbatza berria iza-
teak ere eragina izan du Azko-
naren ustez. 

Iruñea eta euskara jardu-
naldien bidez, Iruñeko Udalak 
bete nahi dituen helburuei da-
gokienez, hiritar guztiengana 
heldu nahi dutela azaldu digu 
lehenik eta behin Iñaki Azko-
nak. Hala ere, publiko berezi 
batengana ere propio iritsi na-
hi dutela azpinjarratu du: 
«Eguneroko lanean ardura 
dutenak kontzientziatu nahi 
ditugu, argudioz jantzi, era-

• bakiak har ditzaten»: 

Jardunaldietan parte har-
tuko duten hizlariek bezala, 
Iruñea eta euskara betidanik 
lotuta egon direla nabarmendu 
du Azkonak ere, «eta hori jende 
guztiak bere eguneroko jar-
dueran kontuan hartu beha-
rreko gauza da». Jardunaldi 
horien bidez lortu nahi denari 
buruz, halaber, Jimeno Juriok 
eta Mikel Belaskok ere argi 
dute, oraindik «euskara men-
diko herrien gauza» dela uste 
duen jendearen pentsamoldea 
aldaraztea dela xede nagusie-
tako bat. «Iruñea funtsean 
euskalduna zen erreinu bate-
ko buru» izan dela gogoratu 
nahi izan çlie Jimeno Juriok 
euskara Iruñeko hizkuntza de-
la zalantzan jartzen duten 
guztiei. 

Carlos Vilches soziologoak 
beste alderdi baten garrantzia 
azpimarratu nahi izan du jar-
dunaldien bidez lortu nahi de-
naz mintzatzean. Bere ustez, 
hain zuzen, gogoeta piztea da 
garrantzitsuena, «jardunaldi 
hauek denontzako abiapuntu 
izatea». Halaber, gauzak egiten 
hasi beharra dagoela ere azpi-
marratu du, «Iruñean eginda-
ko inkestak jarrera ona dagoe-
la frogatu baitu». Izan ere, in-
kestaren bidez lortutako da-
tuen arabera, euskara Iruñean 
eremu pribatuan, hau da, fa-
milian eta lagunartean erabil-
tzen da batez ere, eta oraindik 
esparru publikotik u r run da-
go. Nafarroako Gobernuan eta 
Iruñeko Udalean, adibidez, 
Carlos Vilchesek bere ikerke-
taren bidez ondorioztatu due-
nez, «ez da euskararik erabil-
tzen». X 

1 5 



Nafarkaria 
OSTIRALA, 

ABENDUAK 

Xanti Begiristain 

Jose Inazio Ansorenari 
esker onez 

• Zuetariko askok ezagutuko du ziur aski Jose 

Inazio Ansorena arrazoi ugarirengatik. Hasteko 

esan dezadan, Piter eta Mirri ere berari dagozkion 

izengoitiak direla. Mirri pailazogintzan eta Piter 

musika eta ikuskizunaren munduan. 

Ezagutzen duzuenok jakingo duzue ez dela oso 

handia tamainaz, begi erneak ditu, mugikorra da 

eta polifazetiko handi samarra, besteak beste. Hau 

guztia, pixka bat frogatzeko, hona hemen bere 

trebetasunak eta, batez ere, bere 

lanak eta ekintzak: Txlstulari bikaina 

da, txijstu irakasle profesionala, kon-

posatzailea, armonizatzailea, egoki-

tzaile eta moldatzailea, ikasliburu 

batzuen egilea, hainbat eta hainbat 

artikuluren idazlea, txistuaren afi-

nazioa hobetzeko lan handia egin 

duena, txistua Fa soila tonalitatean 

kontserbatOrio mailara igotzea lortu 

zuena, kontzertu-zuzendaria, aur-

kezlea, aktorea, zenbait programaren 

zuzendariaren laguntzailea (Balinda, 

Txiskola). Hortaz landa, gorago esan 

dudan bezala, pailazoa eta musika 

grabaketa ugariren protagonista. 

Grabakete i dagokienez, h e m e n 

gogorarazi nahi dut gai eta musika 

mota franko grabatu direla bere eki-

menari esker, esate baterako, disko 

batzuk txistu talde hutsez osatuak, 

beste batzuk txistu taldez, perkusio 

eta metalez apailaturik (Gipuzkoako 

Dantzak) eta, azkenik, hpndarreko 

urteotan, lau bat diska gutxienez, 

txistu eta beste instrumentu askoren 

laguntzaz grabatuak. Bide batez, 

gogora dezagun Txirri, Mirri eta Txi-

ribitonek grabaturiko zenbait disko-

tan ere sar tua dutela txistu-doinua 

lagungarri gisa. Eta oraintxe gogo-

ratu dut, era berean, badagoela mu-

sikari buruzko euskal hiztegitxo bat; 

h o r r e t a n e re e s k u h a r t u z u e n 

J.I. Ansorenak bere aholkuaren bi-

tartez. Bilduma hau bukatzeko esan 

behar dut duela bizpahiru urte ere argitaratu zuela 

beste kanta liburu bat; hartan, Euskal Herriko 

hainbat abesti sailkatu eta iruzkindu zuen gaika 

tratatuz. Txistulari izeneko aldizkariaren zuzendari 

ere izana da urte dexentez, eta abar, eta abar. 

Ikusten denez, egintza eta aktibitate askoren 

jabe dugu Joxe Inazio Ansorena. Badakigu jende 

ugari dagoela asko esaten duena eta gutxi egiten 

duena. Nik ez dakit J.I. Ansorenak berba franko 

egiten ote duen; agian bai, baina langile porrokatua 

dela behintzat, horretan ez dago inongo zalantza-

rik. 

Aurten ere, azken laurotan bezalaxe, garai onean 

grabatu eta eraman dituzte bi disko Durangoko 

Azokara J.I. Ansorena eta bere lagunek, bat pai-

lazoena eta bestea txistuzaleontzat. Nik, txistulari 

kaxkarra izanik, baina aldi berean txistuzale fidela, 

hemendixe eskertu nahi diot inurri eta erle langile 

nekaezin horri, urtero-urtero aukera berria ematen 

digulako gozatzen jarraitzeko berak grabatutako 

doinu ezti eta atseginak entzuten. 

Badakit J.I. Ansorenak berak esana duela txis-

tuak bere mugak dituela eta hainbat esparru beste 

musikatresna batzuek jana diotela, baina, hala eta 

guztiz ere, txistuak oraindik jarraitzen du bere 

txokoa izaten, eta Ansorenaren ekarpenei esker, 

musika tresna zahar horren zaletuoi urtetik urtera 

zabaltzen zaigu gozatu ahal izateko eremu hori. 

Eskerrik asko, beraz, Piter, zure etengabeko lan 

handi horregatik! Froga hor dago, hainbat progra-

ma eta dokumentaletan aprobetxatzen baitituzte 

zure grabaketak. 

Bide batez aprobetxatu nahi dut aukera h a u 

iradokizun txiki bat egiteko, alegia, nik eta ni be-

zalako txistulari kaxkarrok edota sasitxistulariok 

gogotik eskertuko genuke Txistulari aldizkarian 

argitaratuko balira partitura bariatuago batzuk, 

Egiten denari ongi deritzot baina alde berean ga-

bezi handiak somatzen ditut, esate baterako, zer-

gatik ez ote dira argitaratzen, ongi armonizaturik, 

txisturako eta instrumentu gehiagorako Euskal 

Herriko edota atzerriko kanta-doinu-dantza eta 

abar, baina oso ezagunak direnak, arrakasta han-

dia lortu dutenak? Ez dakit, agian ergelkeria hu t sa 

izanen litzateke... • 

Nafarroako taldekako txapelketako bederatziga-
rrenjardunaldiko partida, 1995ekoabenduaren 2an 
jokatua. 
J. J. Cortes (Iruñeko Anaitasuna), 2.270 ELOkoa 
— Iñigo Ganuza (Iruñeko Oberena 'A') 2.115 ELO-
koa. 

1 ,e4,e6; 2.d4,d5; 3.Zc3,Zf6; 4.Ad3,c5; 5.c5,Ac5; 
6.e5,fZ-d7; 7.Dg4. 

Peoiaren laguntzaz, erasoa alde horretatik bide-
ratu dute txuriek. 

7 Ef8; 8.Zf3,Zc6; 9.Dg3,a6; 10.0-0,h5; 
11.h4,Ae7; 12.Af4,b5; 13.Ze2,Zc5; 14.Ag5,Ad7; 
15.aG-d1,Zd3; 16.d3,g6; 17.Zf4,Ag5; 18.Zg5,Zd4; 
19.Gc1,Eg7. -

Ikusi koadroa. Txuriek erasora joko dute, emai-
tza ziurra ez bada ere. 

20.Zf7,Ef7; 21.Dg6 xa,Ef8; 22.g3,Ga7; 
23.Eg2,Ae8. 

Beltzak okertu egin dira. 'De7' hobea zen. 
24.Ze6 xa,Ze6; 25.De6,Dd7; 26.Df6 xa,Eg8; 

27.fG-e1 ,Gh7; 28.e6,Dd6; 29.Gc8,aG-e7. 
Erabakitzeko aukera. Txuriek ez dute alferrik 

galduko. 
30.Ge8 xa,Ge8; 31.Dg6 xa,Ef8; 32.Dh7,Ge6; 

33.Dh8 xa,Ee7; 34.Dg7 xa,Ed8; 35.Dg8 xa,Ed7; 
36.De6 xa,De6; 37.Ge6,Ee6; 38.d4,Ef5; 39.f3. 

Beltzek, zer eginik ezean, partida utzi zuten. 
Erasoa ez zuten behin ere kontrolatu. 

Joxemiel Bidador 

Belatarren 
erakaspenak (I) 

• Belatarrak edo apika J e a n Louis Davant Urriistoitarrak 
erabili Belatiarrak deitura hobetsi beharko Zuberoko sendi 
idazlaria izendatzeko orduan. Litekeen arabar etorkia alde ba-
tera utzirik - h o n t a z esan Jean Philippe Bela Velez Medrano 
sendi nafarraren bitartez Belen askazien zuhaitza berreraiki-
tzen ahalegindu zela— gaurkoan Bela zuberotarrak hiztpide. 

Nabarrenkoxe eta Oloroe Biarnoko hiriak lotzen dituen bide 
ertzean dagoen Sangoin herrixkako laborari baten semea zen 
Gratien Bela, Sohiitako Domekera ezkondu zen eta hortik 
nonbait nobletu. XVI. mende honetan une nahasiak bizi ziren 
erreforma zela eta. Hortaz ez da aipatu ere egin behar Alli 
j aunak horren ku t tuna duen Leizarragaren itzulpena bera. 

bedi 1572.eko San Bartolomeren gaua edo aipatu J u a n a La 
briten semea RavaUlac katoliko su t suak hil zuela labankada; 

abokatua izan zen kostata ere eta erregeren juje eta.baile; 
Maulen eta Othegainen. Papista ertsia zen bere emaztea Joanni 

riseko Bibliotheque Nationale deritzanean. F hizkiari dagokio 
sarreran Dictionnaire basque eta Compendium de grammair 
basque leudeke, ba inan ments dira. Peillenek Jean Philippe 
har tu zituela uste du. P hizkiaren sarreran 44 euskal erra 

durik zegoen Gustave Clement-Simonek dakar bere Le prote 
tantisme et l'erudiction dans le pays basgue au commenceme 
du XVII Siecle. Jacques de Bela, biographie. Extraits de s< 
oeuvres inedites, Parisen, 1896.ean. Jakes Bela 1667. urtel 
maiatzaren 28an zendu zen Zuberoko hir iburuan lauretc 
hogeita hamaika urte zitueia. • 
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Jazz gaztea Lizarran 
Udaleko Gazteria Batzordeak laugarrenez antolatutako erakustaldia gaurtik igandera bitartean egingo dute 

izarrako Jazz Gaz-
tearen IV. Erakustal-

dia hasiko da gaur, Joan 
Diaz Hirukotearen eta Car-
men Canela bakarlariaren 
eskutik. Besteak beste, ha-
laber, Yerri Jazz Band he-
rriko taldeak eta Mikel An-
dueza Lizarrako saxo joleak 
ere hartuko dute parte 
jaialdi honetan. Udaleko 
Gazteria Batzordeak anto-
latu du. 

Edurne Elizondo / Iruñea 

LAUGARREN urtez, Lizarrako 
Jazz Gaztearen Erakus ta ld ia 
antolatu du, gaurtik igandera 
bitartean, Udaleko Gazteria Ba-
tzordeak. Egun hauetan zehar 
Lizarran entzun ahal izanen di-
ren taldeak bezala erakustaldi 
gaztea bada ere, jazz jaialdi ho-
nek bere helburuei eusteko gogo 
eta a smoa e r a k u t s i du u r t e 
hauetan, eta bertan parte har-
tzen duten musikariak ere gero 
eta hobeak dira. Nafarroako eta 
beste lurraldeetako musikariak 
batuz, jazz musikak Lizarran be-
rezko esparrua duela frogatu na-
hi dute antolatzaileek. 

Herriko kontserbatorioan iza-
nen da aurtengo erakustaldiko 
lehen kontzertua, Joan Diaz Hi-
rukotearen eta Carmen Canela 
bakarlariaren eskutik, arratsal-
deko zortzietatik aurrera. Joan 
Diaz Hirukotea 1992. u r t ean 
sortu zen. Joan Diaz piano jo-
leak, Rai Ferrer kontrabaxu jo-
leak eta David Gomez bateria 
joleak osatzen dute berau, eta, 
ikuspegi propioa eskainiz, jazz 
bertsio estandarrak jotzen dituz-
te. 

Katalunia, Galizia, Aragoi eta 
Euskal Herriko eszenatoki eta 
jaialdietan ezagunak dira hiru-
kote horretako kideak, eta kritika 
beti alde izan dute. Lizarran 
Carmen Canela bakarlari apar-
tarekin agertuko da taula gai-
nean Joan Diaz piano jole kata-
luniarraren taldea. 

Gaur ere, gaueko hamaika 
t'erdietatik aurrera, Kataluniako 
Riqui Savates Group taldea ariko 
da Story tabernan. Bluesaren 
sustraiak dituen musika egiten 
du Riqui Savatesek (kitarra), 
Joan Diazek (teklatuak), Ignasi 
Zamorak (baxu elektrikoa eta 
ahotsa) eta David Gomezek (ba-
teria) osatzen du ten taldeak. 
Beste ha inba t estilo bazter tu 
gabe, jazz eta funk musikaren 
esparruan mugitzen dira, batez 
ere. 

Angel Celada Ouartet Lizarran • 
Angel Celada Quartet taldea iza-
nen da biharko protagonista ba-
karra Lizarrako Jazz Gaztearen 
E r a k u s t a l d i a n , a r r a t s a l d e k o 
zor tz ie ta t ik a u r r e r a he r r iko 
kontserbatorioan. Izenak berak 
argi uzten duenez, Angel Celada 
bateria jolea da talde horretako 
buru, eta Angelitos Negros bere 
azken diskoan jasotako kantak 
hartu ditu emanaldiaren ardatz. 

Carmen Canelak Joan Diaz Trio taldearekin abestuko du gaur. 
E G I N 

Fernando Sanchez: «Gaur egunfilme edo iragarkietako 
musika jazza da eta rock taldeek erejazzaren armoniak 

erabiltzen dituzte» 

Emak Bakia zigiluaren eskutik 
grabatu du Gasteizen aipatu dis-
koa Angel Celada Quartet tal-
deak. 

Celadarekin batera , Andrej 
Olejniczak saxo joleak, Daniel 
Perez gitarra joleak eta Nando de 
la Casa teklatu joleak osatzen 
dute taldea. Soul, jazz eta musika 
latinoamerikarraren esparruan 
b a t - b a t e k o t a s u n a k badu zer 
erranik talde honen ibilbidean. 

Bere taldean ezezik, Mecano, 

La Orquesta Mondragon eta E1 
Ultimo de la Filarekin batera eta 
Manolo Tena, Nacho Çano eta 
Ruper Ordorika abeslarien on-
doan ere egin du lan Angel Ce-
ladak. 

Lizarrako bertako musikariek 
ere badute zer erranik, besteetan 
bezala, aurtengo Jazz Gaztearen 
Erakus ta ld ian ere. Igandean, 
hain zuzen, eguerdian, Yerri Jazz 
Band izanen da kontserbato-
rioan. 

Maite Sanchez, Juan Soltxaga, 
Victor Sanchez, Pedro Mekoleta 
eta Fernando Sanchez dira 1987. 
urtean sortu zen talde horretako 
kide. Ez dira horiek, hala ere, 
erakustaldian izanen diren Li-
zarrako musikari bakarrak, Ra-
mon Diaz Group taldeko saxo 
jolea den Mikel Anduezak ere 
hartuko baitu parte. Ramon Diaz 
bateria jole kanariarrak 1993an 

' sortutako taldea da hau, Getxoko 
Jaialdian ezaguna. Ramon Diaz 
eta Mikel Anduezarekin batera, 
Victor de Diegok eta Joan Martik 
osatzen dute laukotea. Getxo-
koan ezezik, Bartzelonako Na-
zioarteko Jazz Jaialdian ere parte 
hartu du talde honek eta bere lan 
berria kaleratu bitartean, Pues si 
izeneko diskoan jaso ditu bere 
kantak. 

«Guztion 
ekarpena 

funtsezkoa da» 
JAZZ Gaztearen Erakustaldia 
orain lau urte antolatu zuen 
lehenengoz Lizarrako Udaleko 
Gazteria Batzordeak. Marta 
Estebanez batzorde honetako 
koordinatzaileak azaldu digu-
nez, «hiru bat talde zeuden or-
duan Lizarran eta eurek bul-
tzatuta sortu zen erakustal-
dia». 

Urtetik urtera, gora egin du 
Lizarrako jazz jaialdiak. «Ha-
sieran hiru talde ekartzen ge-
nituen gehienez, baina aurten. 
bost ekartzea lortu dugu. Aur-
tengo kontzertuetako bat, gai-
nera, taberna batean izanen 
da. Datorren urtean kalera ere 
atera nahi dugu». 

Erran bezala, Yerri Jazz 
Band herriko taldea da Liza-
rrako jaialdian parte hartuko 
duen taldeetako bat. Jazz 
Gaztearen Erakustaldia lehen 
aldiz antolatu zutenean ere 
bertan izan ziren Femando 
Sanchez tronpeta joleak zu-
zentzen duen talde honetako 
kideak. 

Yerri Jazz Banden ibilbidea, 
hala ere, lehenago abiatu zen, 
1987. urtean hain zuzen, eta 
Fernando Sanchezek dioenez, 
«nire burugogortasunari es-
ker». 

Jazz Gaztearen Erakustal-
diak, bertako taldeak bultza-
tzeko balio duela azpimarratu 
du Sanchezek, «l'an interesga-
rria egiten baita Lizarran». Be-
re ustez, hain zuzen, Iruñea 
eta Lizarraren artean Nafarroa 
osoko jazz musikarien kopu-
rua betetzen da. Bestalde, 
kanpoko taldeak Lizarrako 
jaialdian egotea ongi iruditzen 
bazaio ere, «egokiena trukea 
egotea izanen litzateke» bere 
ustez. «Hau da, Kataluniatik, 
adibidez, Lizarrara etortzen 
badira, guk ere hara joateko 
aukera izan beharko genuke. 
Kalitattari dagokionez, gaine-
ra, bertakoak bezain onak 
gara, ez dugu haiengandik ezer 
ikasi beharrik». 

Katalunian jazz eskola izatea 
ona iruditzen zaiola aitortu 
duen arren, «jazz musikan 
guztion ekarpena da funtsez-
koena» azpimarratu du San-
chezek. 

Bestalde, Lizarrako Jazz 
Gaztearen Erakustaldiak he-
rrian duen harrera ona nabar-
mendu du Fernando Sanche-
zek, «gutxiengo batek entzuten 
duen musika dela kontuan 
hartuz». 

Hala eta guztiz ere, jazz mu-
sika zuzenean entzujgan jen-
dea harritu egiten dela azpi-
marratu du tronpeta joleak. 
«Gaur egun, filmeetako edo 
iragarkietako musika jazz da 
eta rock taldeek ere jazzaren 
armoniak erabiltzen dituzte. 
Entzuleek, beraz, jazz kontzer-
tu batera joaten direnean, 
identifikatu egiten dute musi-

• ka». X 
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Silvia Solorzano • URNGko bozeramailea 

«Borrokaren protagonista daemakumea» 
R | i lvia So lorzanok 
K l Emakume Interna-
zionalistek antolatu 'Mun-
duko gatazkak: emaku-
meak zertan dabiltza?' hi-
tzaldi sortako lehenengoa 
eman zuen astelehenean. 
Guatemalako Batasun 
Iraultzaile Nazionaleko 
(URIHG) bozeramailea da eta 
gerraz, emakumeaz eta 
Guatemalaz aritu zen Hiz-
kuntza Eskolako aretoan. 

Edurne Elizondo / Iruñea 

ZAZPI T'ERDIAK jota hast zen 
joan den aStelehenean Silvia So-
lorzanoren hitzaldia. Hizkuntza 
Eskolako aretoa lepo eginda ze-
goen. Gua tema la r r a bi orduz 
mintzatu zen eta bertan bilduta-
koek ez zuten bere ahotik atera-
tako hitz bakar bat ere galdu. Hi-
tzaldia buka tu ta , gurekin hitz 
egiten jarraitzeko prest agertu 
zen Silvia Solorzano, irribarretsu. 
• Nola erabaki zenuen Guatema-

lako Batasun Iraultzaile Na-
zionalean sartzea? 
Exiliatuen familian sortua naiz, 

beraz, herentziatik datorkit nire 
herriko egoerari bu ruz d u d a n 
ikuspuntua. Medikuntza ikasten 
hasi nintzen eta horrek mugi-
menduan saftzeko erakargarri 
bihurtu ninduen. Hogei urte bai-
no gehiago dira URNGn sartu 
nintzela. Hasieran mediku gisa 
sartu nintzen, baina beste hain-
bat gauza ere egin ditut. Batez ere 
hezitzaile izan naiz. Azken urteo-
tan, berriz, Guatemalatik kanpo 
egin dut lan, politika eta diploma-
ziaren esparruan. 
• Orain 35 urte sortu zen URNG. 

Urte hauetan zehar asko aldatu 
al dira taldearen barruan ikus-
puntu eta proposamenak? 
1954 eta 1986. urteen bitar-

tean diktadura militar gogorrak 
bizi izan ditu Guatemalak. Geure 
herriaren egoera sozioekonomiko 

«1990. urtean negoziazio prozesua hasi 
zenetik hainbat akordio lortu digutu, baina 
bide luze eta zaila dugu oraindik aurrean» 

URNGko bozeramailea da Silvia Solorzano. 
O S K A K M O N T E R O 

eta politikoa larria zen orduan, 
baita orain ere, eta esparru poli-
tikoan borrokatzeko aukerarik 
ikusten ezgenuenez, URNG sortu 
zen. Borroka armatua aukeratu 
genuen boterea eskuratu eta so-
zialismoa ezartzeko bide gisa, 
baina hala ere, beti jakin dugu 
politikoki borrokatzeko aukera 
izan bezain pronto, horretan saia-
tukoginela. 1986. urteaz geroztik 
gobernu zibilak izan ditugu Gua-
temalan eta horrek bultzatu gaitu 
beste borroka bideak bilatzera, 
nahiz eta gure ekintza militarrek 
indarrean diraute. 
• Aldarrikapen politiko eta eko-

nomikoez gain, beste hainbat 
gairi buruzkoak ere badira 
URNGren borrokaren ardatz eta 
ezaugarri. 

Bai, noski. Egia erran, gure 
eraldaketa prozesua oso integrala 
da eta denborak au r re ra egin 
ahala, aldarrikapen eta arazo be-
rr ien bozeramaile b i h u r t u da 
URNG. Emakumeen aldarrika-
penak nagusitu badira ere, neka-
zari, ikasle, sindikatu eta beste 
hainbat alorrekin egin dugun la-
na ere nabarmentzekoa da. Batna 
erran dudanez, emakumeen eta 
baita indigenen mugimenduak 
asko indartu dira azken urteotan. 
Beste herrietan ez bezala, ema-
kumea Guatemalako borrokaren 
protagonista bihurtu da. 70eko 
hamarkadaren erdialdetik gai-
nera, emakume indigenak mobi-
lizatzen hasi'ziren eta euren nor-
tasunaren adierazgarri den soi-
nekoaren ordez, alkandora eta 
galtza berdeak jantzi zituzten. 
Prozesu honek guztiak, gainera, 
hainbat elkarte sortzea bultzatu 
zuen. 

• Zer-nolako elkarteak? 
Emakumeek osatutako elkar-

teak dira gehienak. Emakumeak 
egituratzen hasi dira. Horien ar-
tean Conavigua (Guatemalako 

Alargunen Elkartea) da garran-
tzitsuenetakoa. 14.000 emaku-
me dira elkarte horietako kide 
gaur egun. GAM izeneko taldea 
ere aipatzekoa da (Elkarri La-
guntzeko Taldea). Unibertsita-
tean ere bizpahiru talde sortu di-
ra. Lan izugarria egiten dute el-
karte hauek guztiek, baita arris-
kutsua ere, Armada baitute au-
rrean. 

• Zein da gaur egun Guatemalako 
Gobernuaren eta URNGren ar-
teko harremanen egoera? 
1986. urtean lehen gobernu zi-

bila osatu zenetik, politikaren es-
p a r r u a n borrokatzeko auke ra 
aztertzen hasi ginen. Ondorioz, 
1987. u r t ean j ada , Gobernuare-
kin negoziatzen hasteko asmoa 
genuela plazaratu genuen. Urte 
hartako saioak, ordea, antzuak 
izan ziren eta 1990. urtera arte 
itxaron behar izan genuen. Or-
duan hasi ziren gaur egun mar-
txan diren negoziazioak. Oztopo 
askori egin behar izan diote aurre 
negoziazio hauek, baina dagoe-
neko hainbat akordio lortu ditu-
gu, nahiz eta oraindik bide luzea 

gelditzen den. 1994 urteko mar-
txoan giza eskubideen alorrean 
akordioa lortu genuen eta horren 
ondorioz, Nazio Batuen Erakun-
deko begiraleak dira Guatema-
lan. Bahi tuak eta to r tu ra tuak 
daude oraindik, baina begirale 
hauek egoteak lagundu egiten du. 
• Beste akordiorik lortu al du-

zue? 
Bai, baina guztien artean lurra-

ri dagokiona izan da gatazkatsue-
na. Gure proposamena argia izan 
da: produzitzen ez duten lurrek 
zergak ordaindu beharko dituzte. 
Izan ere, goseak hiltzen ari den 
herri batean ezin da produzitzen 
ez duen lurrik izan. Proposamen 
hau mahai gainean jarri bezain 
pronto, Guatemalako jauntxoak 
sutan jarri dira, eta nola edo hala 
negoziazio prozesua bertan be-
hera uzten saiatu dira. Horrek 
argi utzi du bide luze eta zaila 
dugula au r r ean . Poliki-poliki, 
hala ere, aurrera egiten dugu eta 
giza eskubideekin bezala, herri 
indigenen eskubideei dagokien 
akordioa ere lortu dugu. Abia-
puntuak sortzen ari gara. 

s o s l a i a 

Bereherritik karipo urte asko 

alaba, exiliatu izan da bera 

«Heziketa prozesua da 

|1|| eta diplomaziaren alo-
rrean, 1990. urteaz ge-




