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I'ablo Mandazen, (Jarraldako bere etxean. 

Euskal enbaxadore 
Venezuelan 

OSKAR MONTERO 

Pablo Man-
dazenek —Anai Gines—, joan den 
abuztuan jaso zuen Huelvan La Rabi-
dako Unibertsitate Iberoamerikarrak 
aurten eman duen ekogarapenari saria. 
Garraldan jaiotako laurogei urteko ae-
tza hau ez da aski ezaguna Nafarroan, 
baina Venezuelan emandako berro-
geitamar urteetan egin duen lanarekin 
hango gizon ezagun eta handienetakoa 

izatera hel-
du da. Zientzi arloan aitzindari izan 
zen bertan, eta berak sortutako La Sa-
lle fundazioak hamar mila ikasle eta 
izugarrizko ospea dauka Karibeko 
lurralde aberats horretan. Egunotan 
Garraldan dago, bere jaioterriak eta 
Euskaria erakundeak egin behar dio-
ten omenaldiaren zain. Ez bait du gal-
du urte guztiotan euskaldun izaera. 

Barnean 

IRRATIA KOMIKIA 

Txantrearrek luze gabe 
auzoaren berri izango 
dute/vn 

'Napartheid', 
Nafarroatik Euskal 
Herrira umorez/vm 

Metropoliforala 

FELIPE RIUS 

Ez dakit arteak gaur egun 
errealitatea aldatzeko balio 
ahal izan duen ala ez, baina 
egunerokotasunetik alde 
egiten laguntzen digu eta, be-
raz, gauzak ikusteko eta in-
terpretatzeko modu asko 
daudenez, askok 'beren' 
errealitatea eraldatu dela 
pentsatu dezakete arte lan ba-
ten aurrean. 

Zine areto batean sarturik 
pasatu ditut azken hamar 
egun hauek eta, egia esan, ez 
dakit ze arraio gertatu den 
munduan. Egunkariak egu-
nero erosi arren, zinemaldiari 
buruzko berriak besterik ez 
nituen irakurtzen eta nire in-
guruko lagunek pelikulez 
baino ez zuten hitz egiten. 
Badakit bitartean Sarajevon 
hostiaka zebiltzala, pezeta 
aldapan behera zihoala eta 
politikoak Europaz ari zirela 
ixildu gabe, baina hori ez zen 
niretzat esistitzen. Horrega-
tik, gero eta konbentzituago 
nago arteak —eta exajeratzen 
ari naiz, aurtengo pelikula 
gehienei ezin bait zaie izen 
hori eman— batez ere itotzen 
gaituen mundu batetik alde 
egiteko balio duela. Agian 
kasu batzutan zerbait irauli 
dezake, baina gehienetan 
itsuskeriak menderatutako 
inguru bati edertasun pixka 
bat aportatzen dio, eta hori ez 
da gutxi. Zenbaitetan, gaine-
ra, erreflexiora bultzatzen 
gaitu, eta orduan arriskua 
somatzen dute agintariek. 

Istorio batzuk gaizki ate-
ratzen zaizkigunean, agobia-
tzen garenean, etxean sartzen 
gara eta liburu zaharrak har-
tzen ditugu, zinearen aterpea 
bilatzen dugu eta eszenatoki 
batera hurbiltzen gara kita-
rren musikak gure burumui-
naren bazter guztiak betetzen 
dituen arte. 

Noiabait drogaturik ibili 
gara egun hauetan Donos-
tian, baina inork ez dit orain-
dik esan ihesbide hori artifi-
ziala edo naturala den. 



Gure aukerak 

ERAKUSKETAK B a • 
M a Isabel Ripa pintorcarcn cra-
kusketa ikusgai dago Iruñean da-
torren irailaren 29a arte, Nava-
rreria Zentru Sozial eta Kultura-
lean, Udalak antolaturik. Hau da 
artista honek egiten duen lehe-
nengo erakusketa, eta bertan bere 
lan gehienak aurkezten ditu. 

'Artistak Bideetan' izeneko 
erakusketa antolatu du Garesko 
Udalak eta 'Haize Berri' Nafa-
rroa Behereko Kultur Etxeak. 
Erakusketa ikusgai egongo da 
datorren urriaren 5a arte, Gares 
herrian. Erakusketa lan egunetan 
arratsaldez egonen da zabalik, 
zazpietatik zortzi t'erdietara, eta 
jai egunetan goizez, hamabieta-
tik ordubietara. 

Antonio Caballero De la Gue-
rra artistaren erakusketa ikusgai 
dago Tafallako Kultur Patrona-
toaren aretoan. Argazkilari ho-
nek 'Giro arabiarrak' lemapean 
aurkeztu ditu bere lanak, eta da-
torren asteko asteazkena arte 
iraungo du, irailak 30, hain zu-
zen. 

IKASTAROAK 
Jugoslaviar Gerrateak i z c -
neko ikastaroa eskainiko du IPES 
Elkarteak irailaren 28,29, 30 eta 
urriaren lean, arratsaldeko zaz-
pietatik bederatzietara bitartean. 
Hizlariak Javier Aisa kazetaria 
eta Javier Mateo historialaria 
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pezetako prezioa du, langabetuak 
ezik, hauek 1.000 pezetan izango 
bait dute. Elkarteko bazkideek, 
berriz, dohainik izango dute. 

Autoestima eta defentsa per-
tsonaleko ikastaroak antolatu di-
tu Andrea emakumearen aten-
tziorako zentruak. Ikastaro hauek 

emakumeei zuzendurik daude, 
eta bertan atal desberdinak azter-
tzen dira. Suskripzioak 1.000 pe-
zeta balio du, eta klaseak urrian 
hasiko dira. 

ZINEMA l l l : 
'El principe de las mareas' 

izeneko pelikula eskainiko dute 
datorren ostegunean, urriak 1, 
Tafallako Español zineman, ber-
tako Kultur Patronatoak antola-
turik. Nick Nolte eta Gerard De-
pardieu artista famatuen zikloa 
egiten ari dira aste hauetan, eta 
aipatutako filmean aktore ameri-
karra ikusteko aukera dago. Sa-
rrerak 175 pezetan dituzte salgai. 

'La ventana indiscreta' ize-
neko filmea ikusteko aukera da-
go bihar, irailak 26, Alde Zaha-
rreko Auzokideen Elkartean, Al-
dapa kalean, Pelikula arratsal-
deko zazpietan botako dute. Era 
berean, gaur arratsaldean, ordu 
berean, 'Granujas a todo ritmo' 
izeneko pelikula botako dute, 
leku berean, San Fermin txiki-
toaren jaiak izan zirela eta anto-
latu duten Aste Kulturalaren ba-
rruan. 

IBILALDIA 

Larrau mendatea, Ori eta 
Muskilda mendiak zeharkatuko 
dituen ibilaldia antolatu du 
Iruñeko Nafarroa Kirol Taldeak, 
datorren iganderako, irailak 27. 
Interesaturik daudenak, talde 
honen egoitzan apuntatu daitez-
ke, Jarauta kalean, arratsaldeko 
zazpietatik bederatzietara. 

MUSIKA i 

Balerdi-Balerdi talde iruinda-
rra Erasoko plazan arituko da 
bihar, hilak 26, gaueko hamaike-
tatik aurrera. Kontzertuaren os-
tean dantzaldia izanen da leku 
berberean. 

Julian Gaiarre IV. kantu txa-
pelketaren lehen sailkapen froga 
larunbat eta igandean jokatuko 
da Iruñeko Gaiarre antzokian. 

Elorzko ingurua 
Elorzko ingurua hartuko dugu 

asteburu honetan ibilbide lasaia 
egiteko, hiriburutik gertu, baina 
oso paisai eta ingurugiro interes-
garriak ikusi ahal izateko. Zitu 
landen artean, Noainen parean 
ezkerraldean Taxoareko mendi-
zerra guztia ikusteko aukera da-
go. Aproposa txirrindulaz egite-
ko. Halaber, Alaizko mendizerra, 
Erreniegako mendizerra eta 
Moreako aintzira ikusi ahal izan-
go ditugu, azken hau Subitza eta 
Arlegiren artean. 

Noainen burutu zen Nafarroa 
berreskuratzeko azkenotako ba-
taila, 1521ko ekainaren 30an. 
Bertan ere ikus dezakegu bere 
ubidea, XVIII mendekoa, eta 
oraindik gaur egun oso egoera 
onean dagoena. Ventura Rodri-
guez arkitektu famatuak eginda-
koa, Erreniegaren magalean da-
goen Subitzako iturburutik sor-
tzen zen ura Iruñeko hornidurako 
erabiltzen zen, eta bere garaian 
izugarrizko lana izan zen: 16,5 
kilometro; larogeitamazazpi ar-
ku eta 1.245 metroko zabalera. 

Artetako iturburuaren hustia-
keta eta Nafarroako autopistaren 
lanek erabat eta betirako hondatu 
zuten zati garrantzitsu bat. 

Beriainen, bestela, bertako Po-

tasak nagusitu dira herrian, eta 
Subitzan ikustekoa da bertan da-
goen jauregia. XVII mendekoa, 
ongi kontserbaturik dago, eta Ra-
das familiakoa izan zen behialan. 

ERRAN DUTE ™ > § _ 

futbolean bezala, 

berna onak behar dira». 

Antonio Robles 

Banderilleroa 

«Iruñeko Ingurubidearen 
kostuak ez dauka justifika-
ziorik». 

Javier Tuñon 

Kontu Ganbararen burua 

«San Fermin bezalakofes-

tak egiteak ez dauka zentzu 

handirik». 

Jaiver Aiesa 

Iruñeko EAko zinegotzia 

«Antsoain bera kriston 

arazoa da». 

Alfredo Garcia 

Alkatea 

ASTEKO PERTSONAIAK 

J. Angel Ruiz 'Cholo' 

Osasunako jokalaria 

Aurrelari burgaldarrak Job 
Sainduaren pazientzia duela 

esatea lotsagabekeria irudituko 
zaio norbaiti, baina gutxiago esa-
tea ez litzateke egia izango. Osa-
sunan bizi duen egoera ez da pro-
fesional batek merezi duena. 
Haste hastetik, aulkitxoan, Zi-
ganda eta Urbaren atzetik. La-
rrainzargoak alde egin zuenean, 
Aguilaren atzetik, eta orain Ko-
seckiri begira. Bitartean, atera-
tzen den ia bakoitzean golen bat 
sartzen du, eta joku onez gainera. 
Ez du gehiegi borrokatuko, Za-
balzaren ustetan, baina maila 
handiko jokalari honek zerbait 
gehiago mereziko luke. 

Oscar Navascues 

Gaztea 

Uharteko 19 urteko gazteak 
soldadutzaren zentzugabe-

keria plazaratu du berriro ere aste 
honetan. Depresioak eta bizkar 
hezurreko minek jota, koarteleko 
egoera jasanezinean zela adierazi 
zion familiari, eta gurasoek bila 
joateko asmoa azaldu zuten ko-
munikabideen aurrean egindako 
adierazpenetan. Joan den larun-
batean, taxia hartu ondoren, he-
gazkinez joan zen Melillatik Ma-
lagara, eta han zituen zain aboka-
tua eta familiarrak. Ondoren 
adierazi zuenez, bere burua hil-
tzeko aukera ere ez zuen baztertu, 
eta han bizitako egunik «txarre-
nak» izan dituela esan zuen. 

Alfredo Jaime 

Iruñeko alkatea 

Berriro ere, Alfredo Jaime 
Iruñeko alkatea azaldu da za-

titxo honetan, ez berebiziko tema 
diogulako, Iruñeko alkateak as-
tero agertzeko merituak egiten 
dituelako baizik. Aste honetan, 
bitan izan da notizia, San Fermin 
txikitoko zezenketan, eta, oku-
pen epaiketan. Zezenplazan ze-
zenketaren buruaren lana egin 
zuen Jaimek, horretarako inolako 
arrazoirik ez izan arren, eta zapi-
txoa atera zuen bere kabuz, biga-
rren belarria emateko. Okupen 
epaiketan Lore Etxea okupaturik 
zegoenik «ez zekiela» adierazi 
zuen, Iruñea osoak horren berri 
bazuen ere. Jaime, beti Jaime. 

ADI ' 

EUSKALERRIAIRRATIA FM91.0 

Larunbatetan 9etatik lOeta-
ra.... Xinguli Mangulu hau-
rrendako saioa. 

X0RR0XIN IRRATIA FM 107.5 

Egunero 20.00etatik 22.00eta-
ra... Karakola segi hola gaz-
teendako saioa. 

HERRIIRRATIA 0M 1134-FM 87.9 

Asteazkenan FMn 21.00etatik 
22.00etara.... Gautxori irra-
tsaio musikala. Narrazioak. 

RNE RADI0 1 0M835 

Astean zehar 20.30etatik 
22.30etara... Zuri eta Beltz El-
karrizketak, erreportaiak, mu-
sika. 

ARALARIRRATIA FM106J 

Astea zehar 13.30etat ik 

14.00etara...Bertako bizilagun 
eta pertsonai ospetsuei elka-
rrizketak. 



Hator festara 

'Auzofestak' Korellan 
PATXI UIAIAR / IRUNEA 

Askotan hiru egunetako jaiak 
betetzeko eta prestatzeko arazo 
franko izaten dituzte Nafarroako 
herri askotan, uda osoan zehar 
'hator festara' sail honetan antze-
man ahal izan dugunaren arabera. 
Jendeak ondo pasatzeko gogorik 
bai baina lan egiteko animo 
gehiegirik ez omen dauka, eta 
ohizko berbenak eta argi-soinuak 
baino ez duten egitarauz beteta 
izaten da uda osoa. 

Badira beste batzuk, ordea, 
auzolanean egindakoak, 'auzo-
festak', jendearen aldetik lana-
rako gogo bereziak erakusten di-
tuztenak, eta horren adibide gar-
bia dira Korellakoak. Zortzi egu-
netan zehar, zortzi!, herri gutxi-
tan izango da Erriberako hiri ga-
rrantzitsu honetan topatu dugun 
bezalako egitarau trinko eta ani-
mosorik, eta jende askoren par-
taidetzarekin, hori bai. Parte har-
tu ere, festetako batzordean ber-
tako lau peñen ordezkariek har-
tzen bait dute parte, baina horre-
taz gain, hortik kanpoko taldeek 
ere badute zer antolatu eta zer 
esan festetan. 

Jaiek izaten duten partaidetza 
handiaz gain, zezenak dira, duda-
rik gabe, jaietako egitarauaren 
protagonista nagusiak. Bi ze-
zenketak, bi zekorketak —bat ' 
pikatua, atzo ostegunez izan ze-
na— sei entzierro zekorrekin, 
haurrendako entzierroak egune-
ro, zezen-suzkoa bi egunetan, 
errekortatzaileak egun batean, 
zezenketetan Nafarroan aurki 
daitekeen eskaintzarik handiena 

dauka Korellak egunotan. As-
korendako paradisua. 

Baina oso zezenzalea ez den 
festazaleak ez dauka zertan as-
pertu beharrik, horretaz gain, ar-
gi-soinuek, berbenek eta musi-
kak betetzen bait dute eguneroko 
jaien egitaraua. 

Taldeen partaidetza da, esan 
bezala, festa hauek nabarmen-
tzen dutena. Lau peña daude Ko-
rellan: E1 Tonel, nagusiena eta 
famatuena, duela gutxi nabar-

ortzi egunetan 
herri gutxitan izango 
da Erriberako hone-
tan bezalako egita-
rau trinko eta ani-
mosorik, eta jende 
askoren partaide-
tzarekin gainera. 

mendu bait zuten Ardoaren ko-
fradian; Gracurris, La Chispa eta 
Gaztena, eta denen artean 'Peñen 
Eguna' antolatu zuten atzo, ze-
korketa pikatua eta guzti. Horre-
tarako eurek zezenplazaren en-
presariarekin zuzenean egin zi-
tuzten gestioak. Horretaz gain, 
eta festetarako batzordean 
egonda, peña bakoitzak, bere al-
detik, beste ekitaldiak antolatzen 
dituzte, eta E1 Tonelek' Ardoaren 
feria' antolatu du, Nafarroan gaur 

egun egiten den bakarra. Gracu-
rriskoek, berriz, artisau feria ate-
rako dute kalera. 

Halaber, Gurasoen elkarteak 
'Haurren eguna' antolatu du, eta 
Zaharren Lagunen Elkarteak, 
'Aitonen Eguna'. Joten lehiake-
ta, txotxongiloen antzerkia —hi-
ru egunetan—, eta Club Deporti-
vo Corella taldeak antolatutako 
bi futbol partiduekin beteko dira 
asteazkenean, hilak 30, amaituko 
diren festak. 

San Migelen 
jeitsiera Noainen 

p u / IRUNEA 

Noaingo festak gaur, ostirala, 
hasiko dira, arratsaldeko seietan 
botako den txupinazoarekin. 
Ondoren, Elortzibarreko hiri 
honetako festen ekitaldirik na-
gusienetakoa izango da, ainge-
ruaren jeitsiera-
rekin. San Mi- _ 
gelen irudia hi-
riaren goiko 
parteko Eliza 
Zaharrean dago 
urtean zehar, 
baina festak bi-
tartean parro-
kiara jaisten 
dute noainda-
rrek, pro-.e-
sioan. San Mi-

gel egunean, hau da, heldu den 
asteartean, berriro igoko dute 
prozesioan. Jaitsieraren ondotik, 
eta gaurbertan, futbito partiduak, 
dantzaldia, zezensuzkoa eta 
dantzaldia berriro izango dira. 

Larunbatean, argi-soinuak 
goizean goizetik, txarangak eta 

an Migelen iru-
diaren jaitsieraren 
ondotik, futbito par 
tiduak, zezensuz-
koa, eta dantzaldia 
izango dira gaur. 

erraldoi eta buruhandien konpar-
tsak, bertoko dantza taldeen ex-
hibizioa eta plater tiroketarekin 
hasiko da eguna. Ondoren, beti-
zuak, zesta partiduak, Drindots 
musika taldearekin berbenak eta 
zezensuzkoa. 

Igandean, erraldoien kontzen-
trazioa izango 
da eguerdian, 
Noaingoen X. 
urteurrena dela 
eta. Bertara sei 
konpartsa azal-
duko dira: Aza-
gra, Barañain, 
Berriozar, 
Olazti, San 
Adrian eta Az-
koiengoak. 
Egun berean, 

marmitako lehiaketa dago iraga-
rrita, eta ondoren, txistulariak eta 
gaiteroekin dantzaldia. Astear-
tean, azken eguna, herri kirola 
izango da ikusgai. Bitartean, txi-
rrindulari lasterketa, jubenil mai-
lako Nafarroako talde gehienen 
partaidetzarekin. 

Beramendin, Udabe gabe 
IRUNEA 

Udabe-Beramendi, bi herri, 
kontzeju bakar bat, eta bi festa, 
bakoitza bere aldetik, «hori bai». 
«Elkarrekin egiten ez dugun gau-
za bakarra», adierazi digu bera-
mendiarbatek. Udabearrek heldu 
den asteburuan ospatuko dituzte 
euren jaiak, Errosarioko Ama 
Birjinaren omenez egiten dire-
nak, eta asteburu honetan dagoz-
kie beraienak beramendiarrei. 
Larogei bizilagunen kontzeju 
honetan, beste hainbestetan ger-
tatzen den bezala, bertako gaz-
teek osatu dute egitaraua, gaur 
hasi eta igandera arte iraungo 
duena. 

Jaien ñasierako itxafueroak, 
gaur ostirala, arratsalde partean, 
izango dira, eta ondoren herri 
afaria izango dute beramendia-
rrek bertako plazan. Ondoren, 
dantzaldia, eta bakoitzak nahi 
duena. 

Bihar larunbata, argi-soinuak 
entzun ahal izango dira goizean 
goiz, eta ondoren, goizez, puxka 
bila arituko dira bertako gazteak, 
bildutakoarekin bazkaria egin 

Basaburua. 

ahal izateko. Larunbat arratsal-
dez, mus txapelketa izango da, 
arratsaldeko seietatik aurrera. 

Herri kirola igande eguerdian 
izango da, eta bertan Basaburuko 
talde gehienak arituko dira 

lehian, inguruko beste herrietako 
festetan egin den bezalaxe. Soka-
tiran eta trontzan arituko dira, 
baina azken hau, «egongo den 

, martxaren arabera», antolatzaile 
batek azaldu zuenez. 



Pablo Mandazen: Venezuelako aizon handia 

PABLO MANDAZEN 

Pablo Mandazen , Garra ldako bere etxearen aurrean. OSKAR MONTERO 

A. BARANDIARAN / GARRALDA 

Anai Ginesek joan den abuz-
tuaren 27an jaso zuen 'Ekogara-
pena' arloan egindako lanari La 
Rabidako (Huelva) Unibertsitate 
Iberoamerikarrak eman zuen sa-
ria. Sari honetan, ekologia, gi-
zartea eta garapenaren arteko 
orekari eusteko Espainia eta Ibe-
roamerika osoko pertsonaia, 
fundazio, eta lanak ziren lehiaki-
de, eta bertan garraldar honek 
Venezuela aldera egindako la-
nari merezimendu osoko aipa-
mena egin zitzaion. 

Eta hau ez da zerrenda luze 
baten azken kapitulua baino. Pa-
blo Mandazen, Anai Gines, per-
tsonaia franko ezaguna bait da 
Venezuelan. Esku hutsik duela ia 
hirurogei urte heldu bazen ere, 
egun hamar mila ikasle biltzen 
dituzten zenbait ikastetxe, eta 
izugarrizko lana zientzia eta ga-
rapenaren arloan dauka egina. 
Nafar unibertsal bat. 

Pablo Mandazen 1912ko uz-
tailaren 26an jaio zen Ariben 
(Aezkoa), baina Garralda du 
jaioterria, hara joan bait zen jaio 
eta hurrengo egunean. Hamasei 
urterekin La Sallen sartu zen, eta 
Bartzelonan amaitu zituen ikas-
ketak. Hogei urtekin bazekien 
Amerikara joango zela, bere lana 
burutzera, eta lehendabiziz Ko-
lonbian ibili bazen ere, 1939an 
Caracasera heldu zen. 

Hara gerratik etorritako euskal 
errefuxiatu frankorekin heldu 

Garraldako venezuelar handia 

L aurogei urteko garraldar 
hau Nafarroan oso eza-
guna ez bada ere, azken 

berrogei urteetan Venezuelako 
pertsonaia garrantzitsuenetakoa 
izan da zientzi eta hezkuntza ar-
loetan. La Salle fundazioaren 

sortzailea, egun hamar mila 
ikasle eta enpresa eta ikerketa 
zentro frankoren arima da, eta 
bertakoen onespen osoa dauka 
egindako lanari esker. Vene-
zuelarra izateraino, euskaldun 
izana bihotzean badarama ere. 

zen, eta haien kontrako giro go-
gorraz aparte, miserian eta hon-
datuta zegoen herria topatu zuen 
Ginesek. Juan Vicente Gomez 
jeneralaren diktaduratik atera 
berria, Venezuelan nahasten ha-
siak ziren petrolioaren garapen 
basatia eta alde askoren bazter-
tzea, horrek zekartzan akulturali-
zazioa eta arazo sozialekin. 

INGURUGIROAREN Giro ho-
ALDEKO netan, 

APUSTUA A N A I G I _ 
nesek Sociedad de Ciencias Na-
turales La Salle sortu zuen 
1940an, heldu eta hiru hilabetera. 
Elkarte honen ezaugarria, haste 
hastetik, ingurugiroa ezagutzeko 
egin zuen apustua izan zen. «Ve-
nezuela osoa zeharkatu genuen, 
goitik behera, zuhaitzak, txoriak 
eta begetazio guztia aztertzeko». 
Baina arlo zientifikoa berehala 
gainditu zuten elkarteko partai-

deek, ingurugiroa ezagutzen zu-
ten neurrian. «Marjinalizazio 
asko topatu genuen —azaldu du 
Mandazenek— eta herrietako 
gazte askok petrolioa ustiatzeko 
enpresetara joan behar izaten 
zuten, kultura eta bizimodua era-
bat berri batera». 

Hortik atera ziren ondoren La 
Salle fundazioa izango zenaren 
irizpide nagusiak. «Ohartu nin-
tzen egoera hau aldatzeko lehen-
dabiziz ingurugiroa ezagutu 
beharra zegoela, eta ikerketan 
jende asko sartu genuen, aldearen 
benetako potentziala ezagutu 
ahal izateko». Margarita Irlan 
hasi ziren, orain dela 1958an urte, 
bertan zeuden baliabide izuga-
rriak ezagutzeko. «Ongi aztertu 
genuen aldea, eta ikusi ahal izan 
genuenez, urteko 500.000 tona 
sardina atera zitekeen. Horrekin 
bertako biztanleek handik ez ate-
ratzeko aukera bazuten, baina ez 

zeuaen prestatunk bahabide ho-
riek ustiatzeko». Hortik sortu zen 
bigarren urratsa, hau da teknikak 
ikasteko ikastetxea sortzea. 

MARGARITA Horrela, 1962an, 
IRLAN Arrantza Ikaste-

AITZINDARIA T X E A SORTU Z E N 

Margaritan bertan, bertako 
arrantzaleen semeei itsasontzien 
teknikari eta mekanikoen hez-
kuntza emateko. Anai Ginesen 
lehendabiziko ikastetxea izan 
zen hura, baina urteren poderioz, 
beste hainbeste sortuko zituen, 
hainbat aldetan eta ezaugarri oso 
bestelakoekin. Ondoren, Guaya-
nan 1968an sortu zen kanpus be-
rri bat, teknika-industria arloan, 
eta 1975ean, San Carlosen, beste 
bat, nekazaritza arloa lantzeko. 
1986an, Tumeremon beste kan-
pus berri bat eratu zuen funda-
zioak, meagintza eta basoen us-
tiakuntza arloetan lan egiteko. 

HAMAR Lan izugarri honi es-

I J A C I H E ' l a m a r m ' l a ikasle 
— inguru daude orain La 

Salle fundazioak dituen ikaste-
txetan, eta ikasketak dohainik 
dira, Venezuelako Gobernuak 
% 70 inguru ordaintzen bait du. 
«Orain —azaldu du Anai Gine-
sek— bertako biztanlea bertan 
gelditzen da, bere herriak ematen 
duenaz bizitzeko gaitasuna due-
lako». 

Egun, fundazioa zeharo sen-
dotuta, inoiz baino gehiago erre-
paratzen zaio gizarteari. «Fun-
dazioa gizartera begira dago, 
ezeren aurretik. Aldea aurrera 
atera nahi dugu, eta horretarako 
ekimenik duen jendea nahi dugu, 
horiek biderkatzen bait dute lana. 
Horregatik, orain, E1 Llanon, 
kooperatibak sortu nahi ditugu, 
eta fundazioak ere laguntza ema-
ten die gure eskoletatik ateratzen 
direnei». 

Fundazioaren etorkizunari 
buruz baikor da garraldar txiki 
hau, bere laurogei urterekin izu-
garrizko sasoia eta buru argia 
duena. 

Orain hasi berriak dira Caraca-
setik gertu egongo den Caribeko 
La Salle Unibertsitatearen lanak, 
eta fundazioak tabde politiko 
guztien eta gizartearen onespena 
bereganatuta dauka. 

Anai Gines, Garraldako ome-
naldiaren ondotik, bertara itzuli-
ko da, bere herria bihotzean, bai-
na bere jendearekin. 



Pablo Mandazen: Venezuelako aizon handia 

«Venezuelako 
aurkikuntza berria» 

A .B. / IRUNEA 

Anai Ginesen lana azken ur-
teotan La Salle fundazioaren adar 
guztiak zuzentzera eta presidente 
lanak betetzera zuzendu bada ere, 
Venezuelan emandako lehenda-
biziko urteak oso bestelakoak 
izan ziren. 1939an heldu zen Ca-
racasera, hogeitamar urteko dik-
tadura baten 
ondotik lur jota 
zegoen lurral-
dera. Zientzigi-
zon peto-petoa, 
Sociedad de 
Ciencias Natu-
rales La Salle 
eratu zuen 
1940an, eta 
handik aurrera, 
ezarian ezarian, 
hasi ziren mar-
txan bere adar 
guztiak, egun 
Venezuelako lurralde osoan 
dauzkan zentroak osatu arte. 

Zientzi arloko bere lana ga-
rrantzi handikoa izan da Hego 
Amerikako estatu aberats horre-
tan, eta horren lekuko dira urte 
guzti hauetan jasotako sari eta 
onespen publikoak. Baina ga-
rrantzitsuena ikerketa guzti ho-
riek giza arlora eramatea izan da, 
bere lana ongi ezagutu dutenen 

z zen gelditu 
zientzia hutsean, 
baizik eta ikasita-
koari probetxua ate 
ratzen saiatu zen, 
beti bertakoen one-
rako. 

arabera. Ez zen gelditu zientzia 
hutsean, baizik eta ikasitakoari 
probetxua ateratzen saiatu zen, 
beti bertakoen onerako. 

Berak osatutako elkarteak 
1954ean argitaratu zuen Los Ro-
ques eta La Orchila izeneko ar-
txipelagoei buruzko ikerketa, or-
dura arte egindako lanik sendoe-
na, eta hartako ikerketa zientifi-

koen Sari Na-
zionala eskura-
tu zuen. Or-
duan, adituek 
ziotenez, elkar-
tea Venezuela-
ko elkarte zien-
tifikoen artean 
aitzindaria zen, 
eta «Venezue-
laren aurkikun-
tza berriaren 
sortzaileak» zi-
relaadierazizen 
orduan. 

Pablo Mandazenen garrantzia, 
era berean, gero eta handiagoa 
zen, eta 1968an Arrantzarako 
Batzorde Nazionaleko kidea 
izendatu zuten, eta 1974ean Ve-
nezuelako ordezkari lana bete 
zuen NBEk itsasoari buruz an-
tolatu zituen jardunaldietan. Ha-
laber, erakunde zientifiko fran-
koko partaide egin zuten denbo-
raren poderioz, eta horien artean 

Ikerketa lanetan Venezuela osoa zeharkatu zuen Anai Ginesek. 

azpimarratzekoak dira American 
Academy of Arts and Sciences, 
Suitzako International Union for 
Conservation of Nature, British 
Ornithologits' Club, eta Ameri-
can Association for the Advance-
ment of Sciences. 

1961ean, bestalde, Instituto 
Caribe de Antropologia y Socio-

'logia —ICAS— osatu zuen, ber-
tako etnia eta kulturen normal-
kuntzarako. Honekin batera 

'Antropologica' izeneko aldiz-
karia sortu zuen, eta hor argita-
ratu ziren institutuak egindako 
ikerketa eta lan guztiak. Bitar-
tean, Cariben bizi diren kultura 
hauen garapenerako zentroa sor-
tu zuen fundazioak, Erebato ize-
neko ibaiertzetan. 

1979an Cubagua irlaren au-
rrean ur azpitik elkarteak eginda-
ko lanean Jacques Cousteau fran-
tziar famatuaren interesa piztu 

zuten. Ildo beretik, 1980an Ors-
tom Frantziako enpresa publi-
koarekin batera Venezuelako 
ikerkuntza hidroakustika burutu 
zen. 

Prioiektu anitzetan sartuta, 
berak duela berrogeitamabi urte 
sortutako taldea egun Venezue-
lako enpresarik garrantzitsuene-
takoa da, ez arlo ekonomikoan, 
baizik eta bertako gizartearen ga-
rapenean izan duen eraginagatik. 

Euskal enbaxadorea 
A B /GARRALDA 

Venezuelan emandako urte 
guzti hauen ondorioz bertakotzat 
du bere burua, baina jatorriarekin 
lotura, ez du, inondik inora, eten: 
«Han beti esaten dut ni euskaldu-
na naizela, edonoiz eta edozer 
gertatuta ere. Eta venezuelarra 
naiz, baina nere jatorria hemen 
dago, Euskal Herrian». Han lor-
tutako ospe eta eragin izugarriak 
bertaraino azaldu diren euskal-
dunei laguntza emateko aukera 
eskeini dio, eta ezinbesteko erre-
ferentzia da errefuxiatu eta aba-
rrendako. 

Iaz Hegoamerikan zeuden 
euskal errefuxiatuekin izan ziren 
arazoak medio, Venezuelako 
presidenteak afaldu zuen Pablo 
Mandazenekin, kritikak nolabait 
isiltzeko, eta gustu handiz gogo-
ratzen du Carlos Garaikoetxeak 
lehendakaria zela hara egindako 
bisita. «Harrera ia ofiziala egin 
genion La Sallen —dio barrez-
ka—, eta gero bisitaldiaren me-
morian eta guzti agertu zen. Or-
duan izan nintzen lehendabiziko 
aldiz Espainiako enbaxadan». 

Eusko Jaurlaritzarekin ere 
harreman ofizialak izan ditu 
behin baino gehiagotan, eta duela 

gutxi, Erakunde Ez Ofizialaren 
bulegoaren bidez, arrantzan 
ikasketerako tresneria eskuratu 
zuen Jaurlaritzatik. , «Hemen 
egon naizen bitartean —azaldu 
du— itsasuntziren bat eskatzeko 

arrantzi handiko 
pertsonaia Vene-
zuelan, ez da horre-
lakorik gertatzen 
Euskal Herrian, bai-
na Euskaria taldeak, 
Aezkoako Batzarrek 
eta Garraldako Uda-
lak omenaldia egin-
go diote heldu den 
urriaren 4ean, igan-
dea, Garraldan. 

asmoa ere banuen, baina ez dut 
astirik izan». Venezuelan ga-
rrantzi handiko pertsonaia, ez da 
horrelakorik gertatu Euskal He-
rrian, lan isila eta ezkutua egin 

duelako, baina Euskaria taldea, 
Aezkoako Batzarrea eta Garral-
dako Udalak omenaldia egingo 
diote heldu den urriaren 4ean, 
igandea, Garraldan bertan. 
Omenaldira gonbidatuak daude 
EAJ, EA eta HBko buruzagiak, 
Nafarroa eta Euskal Autonomi 
Elkarteko lehendakariak, eta 
erakunde sozial zein kulturalen 
partaideak, berarekin Venezue-
lan edota Euskal Herrian harre-
mana izan dutenekin batera. 

Xabier Berruezo abokatua eta 
Nafarroan Euskariaren partaide 
denak arlo zientifikoan egindako 
lana baino, giza arlokoan eginda-
koa omendu nahi dutela dio, 
«Venezuelan emandako ia hiru-
rogei urte hauetan ez bait du gal-
du euskalduna izatearen kon-
tzientzia, eta izugarrizko lagun-
tza eskeini dielako betidanik ha-
raino joandako euskaldun guz-
tiei, edozein pentsamendu politi-
kotako partaidea izanda ere». 

Omenaldia eguerdi aldera ha-
siko da, eta bertan, Aezkoako 
Batzarrek eta Garraldako Udalak 
bere etxearen aitzinaldean para-
tuko duten oroigarria aurkeztuko 
da. Harrera ofiziala egingo zaio, 
eta Euskariaren ohorezko bazki-
dea izendatuko dute. Sari bat jasotzen Carlos Andres Perez presidentearen eskutik, 1978an. 



G a z t e e n d a k o Z o k o a 

Euli-txori beltza 
Ficedula hypoleuca 
Iparraldean bereziki 
Ez oso ugaria 
Eulijalea 

Lehen migratzailea 
Uda minean, lehendabizikoak 

abuztuaren hasieran eta gainon-
tzekoak erdi aldera, kolore ñabar 
eta urdineko txoriak hasten dira 
nagusitzen Nafarroako zelai eta 
zuhaiztietan. Hegaletan dituzten 
mugimendu biolentoek izen 
franko eman diete toki gehiene-
tan, eta txoritxo hauek dira mi-
grazioa hasi deneko lehendabizi-
koetako seinalea. Gabez egiten 
du bidaia, ondoren egunez des-
kantsatu eta jan ahal izateko. 

Garai honetan txori mota 
gehienak oraindik beren bigarren 
edo hirugarren errutean daude, 
baina Europako erdialdeko eta 
iparraldeko euli-txori beltzek 
hasia dute Afrikarako euren bi-
daia. 

Hala ere, bere migrazioan 
goiztiarra izanda ere, bueltatzeko 
orduan azkenetakoa da, eta orain-
dik maiatza aldera ikus daiteke 
gure lurraldean. Arrak beltza 
dauka burua eta lepoaldea, eta 
kopeta eta bularraldea txuria. 

Euliak ditu gustuko janaria, eta 
erreklamoa metalikoa da, arrunt 
ezaguna. Zuhaitzen zulotxoetan 
paratzen du kabia, eta noizbehin-
ka, pareten zuloetan edota eraikin 
zaharretan. 

Zirikoren istorioa 
CAROLINA DIAZ 

Behin batean baserri batean 
behi, ahate, zaldi, asto, oilo, untxi 
eta txerri bat bere semearekin bizi 
ziren. Baitabaserriaren jabea ere. 
Txerriak Meri izena zuen eta bere 
semeak Ziriko. Zirikok bi urte 
zituenean, jabeak beste pertsona 
bati saldu zion bere ama. Ziriko 
oso triste geratu zen bere ama 
saldu zuelako. Bere amak esan 
zion: 

—Ez jarri hain triste, askotan 
etorriko naiz zuek bisitatzera. 

Untxitxoak esan zion: 
—Hori, ez jarri hain triste Zi-

riko, nirekin eta gure lagunekin 
jolastuko duzulako. 

Hurrengo goizean Meri era-
man zuten. Lehendabizi Ziriko 
bere tokian gelditu zen triste sa-

, mar baina pixkanaka-pixkanaka 
bere lagunekin jolasten hasi zen. 
Egunean zehar Ziriko bere amaz 
ahaztu zen baina gaua ailegatu 
zenean, berriz, oroitu zen eta bere 
tokian negarrez geratu zen. 

Behia hurbildu zen Zikiroa-
rengana lasaitzeko esatera baina 
Zirikok ez zion kasurik egin eta 
han gelditu zen negarrez. 

Gero negarrez lotan gelditu 
zen gau osorako. Hurrengo egu-
nean bere lagunak goiz osoan 
Zirikorekin ibili ziren jolasten. 

Gero, eguerdian jan eta arra-
tsaldean, sorpresa! bere ama eto-
rri zen, bisita bat egitera. Etorri 
zenean Zirikok esan zion: 

—Ama!—eta amak esan zion: 
—Ziriko! esan nizun bezala 

etorri naiz arratsalde osoa zure-
kin egotera. Baserriko guztiek 
arratsalde oso alaia pasa zuten. 

Egun horretan bezala Ziriko-
ren ama askotan etorri zen eta 
horregatik Ziriko ez zen hain 
triste sentitzen. 

Horrela urteak pixkanaka-
pixkanaka pasatzen joan ziren eta 
Ziriko handia egin zen. Egun ba-
tean Zirikoren jabeak egunkari 
batean irakurri zuen txerri lehia-
keta bat antolatuko zela inguruko 
txerririk ederrena saritzeko. Or-
duan berak pentsatu zuen Ziriko 
eraman zezakeela. Egun hartan 
hasi zen Ziriko prestatzen. 
Lehendabizi jaten oso ongi ema-
ten zion, gero egunean zehar bi 
aldiz garbitzen zuen eta lehiaketa 
egunerako txano polit bat erosi 

zion. Gauza hauengatik Ziriko 
oso pozik zegoen eta bere ama 
Meri etorrri zenean, jabearen as-
moak kontatu zizkion. Eta bere 
amak esan zion oso ongi irudi-
tzen zitzaiola. 

Azkenean lehiaketa eguna ai-
legatu zen eta goizean goiz Ziriko 
eta bere jabea hirira joan ziren. 
Lehiaketara txerri asko bildu zi-
ren, baina Ziriko bere txano be-
rriarekin denen artean politena 
eta ederrena ageri zen. Jende asko 
hurbildu zen lehiaketa ikustera 
eta bereziki epaimahaikoak. As-
ko pentsatu ondoren, epaileek 
hau erabaki zuten: Ziriko zela 
hango txerririk hoberena. Egun 
hartan Meriren jabea ere lehiake-
tan zegon. 

Hurrengo egunean Zirikoren 
baserrira hurbildu zen, Ziriko 
erosteko asmoarekin. Diru asko 
eskaini ondoren azkenean eros-
tea lortu zuen. Orduan Meriren 
jabeak Ziriko hartu eta bere ba-
serrira eraman zuen eta ailegatu 
zirenean sekulako ustekabea 
eman zioten Meriri eta handik 
aurrera Ziriko eta bere ama oso 
pozik bizi ziren. 

BASAJAUN 

Orain dela hamar urte bota 
ziren Ipar Atlantikoan 
azken hondakin 

erradioaktiboak. 1983. urtean, 
otsailean, eta ekologistek 
presinatuta, ekintza hauek 
geldiarazteko luzapena lortu zen. 
Geldialdi honek berritze batzuk 
izan ditu, baina orain arte txosten 
bat egiten zen bitartean iraun du. 
Txosten hau bukatu dutenez, 
garbi dago aurten luzapena 
berritu beharko litzatekeela, eta 
isurpen hauek erraz hasi litezke 
berriro ere. 

Hondakin hauek, Greenpeace 
talde ekologistaren ustetan, oso 
kaltegarriak dira itsasoetako 
flora eta faunarako, eta 
erradioaktibitatea itsasotik 
pertsonenganaino heltzeko bide 
asko daude. 

Bestalde, Estatu espainolak 
oso jokabide gomendagarria 
dauka gai garrantzitsu honetan. 
Aurten, Atzerri Ministerioak, 
Fernandez Ordoñez garai hartan 
ministroa zela, Greenpeaceri 
zuzendutako eskutitz batean, 
isurkin hauek debekatzearen alde 
daukan joera gogortu baino ez 
zuela egingo azaltzen zuen. 
Espainiarekin batera, Finlandia, 
Islandia, eta Irlanda 
—lehendabizikoa bereziki— ere 
debekatzearen alde daude. 

Nere jarrera eta euskal 
taldeena, argi eta garbi dago. 
Debekatu behar dira ez bakarrik 
jarduera hauek, baizik eta gure 
biosistemen aurka egiten diren 
guztiak ere. Nork ez du nahi 
itsaso garbi bat eta osasunerako 
segurtasun eta babesa? Bakarrik 
diruzaleak eta beren poltsikoak 
betetzeko edozein gauza egiteko 
prest daudenak. 

Jenero Xumekoak 
Glosak, tempo di Italia 

a mia dura (bortitz) sorte (patua)-non credev'io (uste) regnasa 
Morte. Telepizzari bat akabatu dinat Iturralde y Suit kalean, 
Galerias-eko bidegurutzean. Ohartu nahi izan naizenerako nire 
kotxearen azpian sartua hunan. Sento i messi (mezulari) di 
morte, ove (dakusat) apparire (ageri) veggio i belli occhi (be-
giak) e folgorar (dirdiratu) da lunge (lekutan). Pizza bolonesa 
zeramanan. Usaina ezagutu dinat. Ez zituen hamasei urte iza-
nen sikira. Bizitza ez da bat ere serioa bere gauzekin. Quando 
'1 sol bagna in mar l'aurato carro, ne di se me ha lasciato (ez 
dit laga) altro che '1 lume (motorraren argia baino). 

JEREMIAS ERRO 

K A Z K A R R O A N 

KONTRAPASA 
Erantzunak zehaztuz joan ahala, pasa ezazu letra 
bakoitza dagokion laukira. Beheko taula osatu ondoan 
Imotzen jasotako esaera zahar bat ageriko zaizu. 

1. Izan 

2. Altxatu 

3. Baigorriko herria 

4. Joko fisiko 

5. Ikusten ez duena 

Zaharrak Berri 
Beharrak erakusten du atzeko al-
dea nola dantzatu. 
Lana nola egin. 

Urdiain 
Armiarmaren pausoa, euriaren 
asmoa. 
Euriaren aurretik, armiarma han-
diak agertzen dira. 

Baraibar 

Kamareroak bezeroari: 
—Zer nahi duzu? — 
—Nahi, nahi, zoriontasuna nahi-

ko nuke, poztasuna... 
—Ez, zer desiratuko zenukeen! 
—Desiratu... gauza asko... 
—Ea zer hartu behar duzun! 
—Zer dugu? 
—Hemen, lan egiten. 



B i z i B i z i a n 

RADIO 
TXANTREAIRRATIA 

Irrati komunitario berria 
PATXI UIAIAR / IRUNEA 

Txantreak urte bukaerarako 
izango du bere irratia, auzokoek 
auzorako egina. Hori paratutako 
epeak betez gero, eta bultzatzai-
letako batek esaten duenez, «zor-
te apurbatekin». Bitartean, 40 bat 
lagun bildu duen irrati ikastaroak 
arrakasta handia izan du, eta jen-
deak egindako proposamenek 
talde eragileak osatu zuen txos-
tenari azken ukituak eman diz-
kiote. 

Radio Txantrea Irratiaren 
proiektuak bi urte daramatza ka-
lean, ia kasualitatez. Izan ere, 
bertako Zuen Irratiak porrot egi-
terakoan hasi zen honako hau, 
orduan eskeini bait zitzaien au-
rrekoen tresneria guztia. Zerbait 
polita egiteko aukera ikusi zuten 
eta irratia martxan paratzeko la-
nean hasi ziren. 

Bi urtetik hona prozesua oso 
landua izan da, nolako irratia nahi 
zuten zehazteko. Horretarako 
ikerketa soziologikoa egin zuten 
txantrearren iritzia ezagutu ahal 

Ikastaroan berrogei lagun bildu dira. 

izateko, eta hortik hasi ziren 
lehendabiziko emaitzak. Horien 
arabera, gehiengoak gutxiegi 
zeritzen beste komunikabideetan 
auzoko berriei emandako ga-
rrantziari, eta denek auzorako 
komunikabide baten beharra na-
barmentzen zuten. 

Bigarren lantxo batean, egun-
go komunikabideen egoera az-

JOXE LACALLE 

tertu zuen taldeak. «Ikusi genuen 
—azaldu du Jose Abaurreak— 
badagoela jendearekiko lotura 
eskasa, eta monopolioa gero eta 
handiagoa dela. Halaber, hasie-
ratik baztertu genuen irrati li-
breen ideia, modelo bera ere krisi 
sakonean bait dago». Orobat, 
Iruñean egun dauden hiru irratien 
—Eguzki Irratia, Radio Berrio-

zar eta Radio Artemis— proiek-
tua aztertu zuten. Guzti horrekin 
txosten bat prestatu zuten, eta 
auzokoei aurkeztu zieten, haien 
proposamenak eta iritziak ere 
biltzeko. 

Guzti honen ondorioz, irratia 
komunitarioa izango da, hau da, 
ez irrati librea ez komertziala. 
Lehendabizikoekiko desberdin-
tasuna eremuan datza, komuni-
tarioak talde zehaztu bati dagoz-
kiolako —auzo bat, hiri bat...—. 
Bigarrenekikoa profesionaltasu-
naeta publizitatea arloetan daude 
desberdintasunak. 

«Txantreak badu berezko nor-
tasuna —dio Abaurreak—, eta 
lehen zeukan sasoi apurra galdu 
badu ere, praktikan, herri bat be-
zalakoa da. Orduan, irratiak au-
zoari buruzko gaiak jorratuko di-
tu, eta ez da profesionala izango. 
Irrati tailerra paratuko dugu mar-
txan, eta bertan ikasiko dugu 
irratia egiten». Publizitatea, le-
galtasuna, euskara, eta abarreko 
arazoak, baina, oraindik kon-
pondu gabe daude. 

Ikastaro 
'gomendagama' 

P U / IRUNEA 

«Guztiz derrigorrezkoa ez, 
baina oso gomendagarria da irrati 
ikastaro bat antolatzea irratia, 
medioa bera, ongi menperatzeko, 
eta hortik etekin handiena atera 
ahal izateko», dio Jose Vicente 
Urabaienek. Beste zenbait ikas-
taroetan esperientziaduna, Radio 
Txantrea Irratiak osatu duen 
ikastaroen arduraduna da Ura- • 
baien, eta ikastaroa egitera astean 
hiru aldiz hurbiltzen diren 40 
lagunengan aurkitu duen gogo 
ona nabarmendu du balorazio bat 
egitean. «Badute gogoa ez hain-
beste irratian aritzeko nola au-
zoari zerbitzu bat emateko, eta 
hori oso garrantzitsua eta arraroa 
da garai hauetan», adierazi du 
harro. 

Ikastaroa hilaren 14ean hasi 
zen, eta, 30 ordukoa, urriaren 8a 
arte iraungo du. Bertan, zenbait 
modulotan banatuta, irratiari 
buruzko oinarrizko teoria eta 
praktika eureganatuko dute ge-
roko kazetariek. 

Horrela, irratiaren eginkizuna 
komunikabideen arloan; irratia-
ren mintzaira; tresneria; gidoiak 
eta irratsaio motak; taldearen ar-
teko funtzioak eta artxiboa gaiak 
landuko dira, ez teoria hutsean 
baina praktikaren bidez. «Hamar 
minututan azaltzen diet gaiaren 
azala —dio Urabaienek—, eta 
geroago ariketa praktikoak has-
ten dira egiten. Horrela praktika-
ren bidez ikasten dute teoria». 

IRRATIA Ikastaro 
IRUDIMENAREN hauek irrati 
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mertziala zein komunitarioa egi-
teko balio dutela dio Urabaienek, 
«baina azken joerek era komuni-
tarioa dute ikusmiran, hau da, 
taldean egindako irrati bat, eta 
gizarte multzo bati zuzenduta». 

Irratiaren defenditzailea da 
Urabaien beste komunikabideen 
aurrean. «Irudiaren munduan 
gaude, eta hori dela eta, irudime-
na beifo galdu egin dugu, telebis-
tak dena egina ematen digulako. 
Irratiaren bidez, bakoitzak bere 
mundua osa dezake ahots edo 
soinu edo ideia bat entzutean, eta 
sormen lan handia egiten da. 
Gainera, irratia da komunikabide 
mota barnekoiena, lokutorea eta 
entzulearen arteko lotura berezia 
sortzen bait da». 

Hau da lehendabiziko ikasta-
roa, baina taldekideen artean ba-
dago asmoa gehiago ere sakon-
tzeko. Horrela, irratira sartuko 
diren guztiek antzeko esperien-
tzia jaso behar izango dute, eta 
horretarako izango da auzoko 
ikastetxeen artean eratu nahi den 
irrati tailerra. Bestalde, aurrera 
begira, beste ikastaro trinkoa-

'goak ere egiteko nahia dago, gai 
zehatzagoei buruz: elkarrizke-
tak, magazinak, irratsaio bere-
ziak, eta abar. 



Napartheid 
taldea komikigileak 

parralde eta mendebaldeko 
komikigileek gogo berriak 
ekarri dituzte 'Napartheid' ko-
miki aldizkarira. Argitalpena 

sendotze eta guapotze bidean dagoela 
eta, Komikijaia ospatuko dute 'Napart-
heideko' kideek urriaren hiruan Arra-

saten. Aurkezpenaren ostean —eta ba-
barrun plater galanta baten aurrean— 
Asisko eta Pernan aldizkariko aspaldi-
ko 'parthaideekin' 'Napartheideren' 
iragan eta orainaz hitzegin genuen eta 
Xabier 'parthaide' hasberriarekin ge-
roaz jardun genuen. 

«Umore iraunkorra dugu» 
J U A N KRUZ LAKASTA / IRUNEA 

EGUNKARIA.— Zer egiten du 
Xabier Arrieta hamasei urteko 
gazte lesakar batek 'Naparthei-
deko' agure zahar hauekin? 
XABIER ARRIETA.— Kasualitatez 
sartu nintzen. Asisko eta beste bi 
burruntziek eman zuten hitzaldi 
baten amaieran, Asisko hurbildu 
zitzaidan eta 'Napartheiden' sar-
tzea proposatu zidan. Segidan 
baietz esan nion. Orduan jakin 
izan banu 'Napartheid' zer zen 
hobeto pentsatuko nuen. 
EGUNKARIA.— 'Napartheid' 
sortu zenean nafar komikigileek 
nafar gaiak jorratuz egiten zuten 
aldizkaria zen. Egun, Euskal He-
rriko herrialde guztietako komi-
kigileak biltzen ditu. Nola ger-
tatu da aldaketa hau? 
ASISKO URMENETA.— Lehen 
alea Vascuenceren Legearen 
aurkako manifa baterako es-
preski ater-a genuen, eta gai nagu-
sia horixe izan zen. Bigarren eta 
hirugarren aleetan Iparraldeko 
gaiak jorratzen hasi ginen. Gai 
nagusien bidez hedatzen joan gi-
nen, eta egun Euskal Herrian 
puntan dauden gaiak jorratzen 
ditugu. Mendebalde eta Iparral-
deko komikigileek gogo berriak 
ekarri dituzte aldizkarira. 
EGUNKARIA.— Bi aste barru 
zortzigarren alea plazaratuko 
duzue. Zer ekarriko du bere bar-
nean ale berri horrek? 
PERNAN GOÑI.— Berrikuntza 
ugari izango dira, ale bikoitza 
izango bait da. Estreineko aldiz 
zortzi orrialde koloretan sartuko 
ditugu... Ez da kapritxo hutsa. 
Kontua da Iruñeko Udalak Rosa 
Silvaren komikia zentsuratu 
zuela, udaletxeak berak antola-
tutako komiki lehiaketa irabazi 
ostean, komikia 'bahitu' egin 
/uten, eta oraindik ez dute kale-
ratu. Guk komikia plazaratu nahi 

Xabier Arrieta gazteak gogo berriak dakartza 'Napartheidera' 

dugu, jendeak erabaki dezan is-
torioa horren porno eta bortitza 
den ala ez. 
EGUNKARIA.— Nondik atera-
tzen duzue ale bakoitza kalera-
tzeko behar den dirua? 
ASISKO.— Normalean azken 
alearen salmentekin azkenaurre-
na ordaintzen dugu. Orain arte 
jaso dugun dirulaguntza bakarra 
Nafarroako Gobernutik izan da 
eta nahiko txikia gainera. Princi-
pe de Viana erakundean behin eta 
berriz saiatu gara, gure txostenak 
eta eskariak aurkeztu ditugu, 
baino ukatu egin digute dirula-
guntza, beraz erakunde honetako 
arduradunei euskara eta komi-
kiak bost axola zaizkie. 

EGUNKARIA.— Zeintzuk dira 
'Napartheiden' helburuak? 
PEllNAN.— Euskal komikia bul-
tzatu, eta gero eta jende gehiago 
engainatu gurekin argitaratzeko. 
Aldi berean autogestionarioa 
izatea* bai eta guk euskal komi-
kien banatzaile bat eratzea ere. 
EGUNKARIA.— Eta zer da ' N a -
partheid' gaur egun? 
ASISKO.— Herri honek inprobi-
satzeko kriston ahalmena dauka, 
bertsolariak horren lekuko. 
Umore izpiritu hori batzuetan ez 
da gauzatzen, bapatean sortzen 
da, eta bapatean desagertzen da. 
Gurea iraunkorragoa da. Umo-
rezko argitalpenen arloan hutsik 
zegoen toki bat betetzen dugu, 
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edo hori da gure asmoa behintzat. 
EGUNKARIA.— Urriaren hiruan 
Komikijaia ospatuko duzue 
Arrasaten. Zer dela eta jai hori? 
XABIER.— 'Napartheid' sendo-
tze, bizkortze eta guapotze bi-
dean dagoelako adierazle izanen 
da Arrasaten eginen dugun Ko-
mikijaia. Urtero horrelako zer-
bait egiten saiatuko gara. Arra-
tsalde partean hasiko da jaia, 
umeentzako ekitaldiekin, be-
raientzako pastoraltxoa eta guzti. 
Ilunabarrean Eztitxu Arozena eta 
Sabier Silveira arituko dira, eta 
gauean, herri afaria eta vikingoa-
ren ostean, musika jaialdia iza-
nen da Patagonia, Balerdi-Baler-
di, Pottoka, ehun kilo. 




