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Kartzelaren ondorengoak 
Batzuek ez daukate deus, ez 
familiarik, ez dirurik, ez 
etorkizunik. Frankotan 
kartzelara itzultzen di-
ra, baina gutxienekoak 
dira, hori saihesteko ari 
baitira lanean bai barru-
an bai kanpoan. Gizarte 
Laguntzarako Batzordea" 
inor preso hartzen dute-
netik osoko askatasuna 
lortzen duen arte ardu-
ratzen da gizartean nor-
maltasunez bizitzeko pro-
zesuaz, eta horri esker de-
nek dute gutxieneko solda-
ta, eta batzuetan, baita la-
na ere. Gutxi ezaguna Na-
farroan, beraiek ezagu-
tzen dituzte inork baino 
hobeto kartzelako egoe-
ra eta presoen arazoak, 
eta Iruñeko espetxe za-
harrari leporatzen diz-
kiote arazo gehienak, 
«zeharo desegokia» bai-
ta beren lanerako. Ez di-
ra presondegien guztiz 
kontrakoak baina zen-
bait arazo bertan ezin 
direla konpondu nabar-
mentzen dute, eta lagun-
tza, laguntza, eta lagun-
tza aipatzen dute beti. 
«Izan ere, zigorrak ez 
baitira zigortzeko, pre-
soa gizartekotzeko bai-
zik». 

Zubian barna 

BINGEN A M A D O Z 

Absurdoa izan da beti men-
diari atariak jarri nahi iza- tea, 

nahiz eta batzu horretan behin 
eta berriz saiatu. Halaxe zapaltzen du-
gun lurraren azpitik ura ateratzea baino 
nahiago dute gure agintariek, proiek-
tuak ongi borobiltzen omen dakiten 
horiek, mendiari ateak jarri eta betida-
nik libre ibilitako ura biltzea. 

Oraingo honetan Agoitzaldea ur-
pean sartu nahi dute. Diru mordoa 
gastatzeko prest agertu dira Madril 
nahiz Iruñeko administrazioak, hain 
beharrezko duten urtegia eraikitzeko. 
Inor gutxik ez dio halere urtegi horri 
egiazko helbururik edo, hobe esanda, 
helburu garbirik ikusten. Hasiera ba-
tetan milaka ta milaka hektarea urez-
tatzeko erabili behar zen ura. Hektarea 
kopurua jeisten joan zen gero, ezpaita 
inorren sekretua nekazaritzak toki 
guztietan jasaten duen hondamena. 
Herri-Beherean geroz eta gutxiago di-
ra nekazaritza-lanetara dedikatzen di-
renak eta geroz eta gehiago, ordea, 
landu gabe geratzen diren lurrak, baina 
hortxe segitzen dute esaten ura Nafa-
rroan geratuko dela eta gainera Herri-
Beherako lurrak egarri direla. 

Entzun da ere azkenean Iruñerriak 
edan lezakeela Itoizko ura. Nik uste 
nuen nahikoa genuela sekulan hutsik 
egin ez digun Eugiko urtegiarekin eta 
Artetako iturria oraindik ere lehortu 
gabe dagoela. Iruñea, biztanlez ez 
dihoa gora eta Iruñerria bera ez dut uste 
laister New-Yorkeamodukoa bihur-
tzeko dagoenik ere. Bainan, nunbai-
tetik eman behar zaio sinismena ab-
surdoari. 

Nafarroako autobidearen eraikun-
tzarekin ederki aberastu ziren batzu eta 
ongi estutu zitzaion Nafarroari diru-
ondasun publikoa. Zertarako eta hain-
bat urteetan zehar Europa osoan gu-
txien erabiltzen zen autobide dotorea 
edukitzeko. Etorri dira gero autobien 
modak eta egun oraindik ere oso gutxi 
erabiltzen da Iruñetik behera autobi-
dea eta Herri-Behera eta Erdikaldeko 
biztanleek diru politak ordaindu behar 
izaten dituzte nahi baldin badute au-
tobidetik joan. 

Beldur naiz ez ote den gauza bera 
gertatuko Itoizko urtegiarekin. Bainan 
ordurako erremediorik gabe desager-
turik izanen dugu mende eta mendee-
tan zehar gizaki eta bizirik dagoen 
ororentzat horren babesleku ederra 
izandako eskualde oso bat. Eta zeinek 
itzuliko die Itoitz eta Orbaizko elizei 
beren edertasun xumea? Nork ekarriko 
argia Artozkiko karrikei? Txintxurri-
nea eta Nagoreko arroilak ez dira or-
duan guretzat gozagarri izanen eta beti 
bezala gauza eder guztiak eta jendea-
ren sentimenduak bost axola zaizkien 
bihotzgabetuek ongi beterik izanen 
dituzte sakelak, bideraturik beren us-
telkeri eta interes politikoak eta gutxi 
batzuren harrapakeriak itzala inposa-
tuko dio eguzkiari. 



G u r e a u k e r a k 

Mendi Laua 
Gustua hartu diogu Tafalle-

rriari, eta asteburu honetan ere 
ez gara handik aterako. Zeru 
ateriko egunotan pakea eta la-
saitasuna ematen dute paisai 
hauek, eta,.laborea behin bildu-
ta, herri orotan duela gutxi ez 
zeuden usain eta gogoak daude 
orain, naturarekin duten harre-
mana beste urtebetez betea. 

Tafallatik Miranda-Argara 
doan errepidearen ondotik 
Mendi Laua dago, izen berak 
adierazten duen bezala, lautada 
batean dagoen basoa, ez mendia 
baina. Mendiak, askotan, basoa 
esan nahi baitu. Bertan kokatzen 
zen duela gutxi arte Nafarroako 
artedirik nagusienetakoa, ingu-
ru osoa laborez gainezka dagoen 
toki batean. Egun, soilik arras-
toak gelditzen dira, laboreak, 
hain zuzen ere, gero eta gehiago 
jan izan baitu. 

Resano iturritik, bi norabide 
hartzen du bideak: bata Ihitzia-
ren urmahelara daramana, eta 
bestea Mendi lauara eramaten 
gaituena. Urmahel honek 13 Ha. 
dauzka, eta, teoriaz, babes oso-
koa da. Ez da oso sakona, eta 
udan lehortu egiten da. Aurten 
euriak izan dira, baina litekeena 
sikua aurkitzea. Hori dela eta, ez 
da bertan arrainik. Ugaztunek 
asko erabiltzen dute eta azkene-

tako azterketa 40 bat hegazti 
mota atzeman ahal izan ziren. 

Mendi lauaren bidea hartuz 
gero, saien jantokiaren aztarnak 
ikusi ahal izango ditugu lehen-
dabiziz. Aspaldian ongi zaindu 
eta kontserbatutako jantokiak, 
utzikeriak egoera tamalgarrian 
utzi du. Hortik aurrera, bide na-
barmenetik mendira helduko 
gara. Lehen ongi zaindua, bizi-
lagunen aprobetxamenduek 
—bazka ganaduarendako, eta 
egurra etxeendako— garbi 

mantentzen zuten, baina duela 
zenbait urte batere arretarik ga-
be moztu eta jorratu egin zen, eta 
eremu zabalak galdu egi ziren. 
Azken urteotan, baina, berres-
kuratzen ari da jatorrizko itxura. 
Aurreraxeago beste urmahela 
aurkituko dugu, artifziala hau. 
Itzultzean zonalde zabal oso hau 
menderatzen duten zelaien 
edertasuna antzeman ahal izan-
go dugu, uzta bilduta egonda 
ere, barrurako lasaigarria dela 
baitiote. 

ASTEKO PERTSONAIAK 

Jordi Esteva 
Arte kritikaria 

Nafarroako Jaialdien barruan, 'Sormena merkatuaren aroan' aste 
honetako ikastaroaren zuzendaria dugu Jordi Esteva. Kazetaria eta 

'Ajoblanco' aldizkariko arte kritikaria, 1951. urteanjaiozenBartzelo-
nan. Estevak ekonomia ikasketak egin zituen, baina bere lana Ekial-
deko kulturen arlora bideratu zituen, eta gero kazetaritzara. Himala-
yako eta Sudaneko kulturei buruzko ikerketak egin zituen 70eko ha-
markadan, ondoren Kairon irratigintza lanean aritu zen, eta aldi berean 
argazkilaritzan. 1986. urtetik aurrera 'Ajoblanco' aldizkarian argaz-
kigintza zuzendari eta erredaktoreburu lanetan aritu da. Jordi Estevak 
'Kultur mestizaia' izeneko hitzaldia eman zuen. Bere ustez, «mesti-
zaia kultura guztien sorburua da. Ezin historiaren kontra jokatu». 

Ryszard Staniek 
Futbolaria 

Staniek poloniarra Osasuna futbol taldearen jokalaria da dagoeneko. 

Orain arte Gomik taldekoa izan dena, Osasunak Sadarren Valen-
ciaren kontra jokatuko duen adiskidantzazko neurketan aurkeztuko 
dute zaletu gorritxoaren aurrean. Fermin Ezkurra lehendakariak erran 
zuenez, fitxaketa ia-ia eginda dago. «Guk, Gornik taldeak eta joka-
lariak guztia sinatu dugu eta orain falta den gauza bakarra, espainiar 
kontsulatuak tramiteekin amaitzea da». Beste bi jokalari poloniar ze-
goen Osasunaren zerrendan, baina bat gazteegia zelako eta bestea ga-
restiegia, horien fitxaketa alde batera utzi du taldeak. Ryszard Staniek 
poloniarraren fitxaketarekin, beraz, Jan Urbanek badu laguna aurre-
kalderako. 

Pedro Ruiz de Alegria 
Espainiako Gobemuaren Ordezkaria 

Nafarroan Espainiako Gobemuak duen ordezkariak, dudarik gabe, 
gustukoa du toki orotan agertzea, eta aurretik zegoen ohizko 

plantarekin hautsi du. Ohituak geunden soilik une larrietan azaltzera, 
baina barakaldarrak noiznahi eta nonnahi azaltzen ditu bere iritziak eta 
usteak. Aste honetan bertan, Iruñeko banketxe batean izandako ez-
tandaren ondorioz, atentatuei «behar baino» garrantzi handiagoa ez 
emateko deia luzatu zuen, eta atentatuak «burmuinik gabeko» pertso-
nen ekintza zela azaldu. Bere esanetan, ETAren ibilbidea itzulirik 
gabekoa da, eta euskal gizarteak beldurra galtzen hasia da. «Jendeak 
'aski' esan du eta horrek ez dauka bueltarik», azaldu zuen Ruiz de 
Alegriak. 

ERAKUSKETAK 
Xabier Soubeleten margo 
erakusketa izanen da ikusgai Eli-
zondoko Arizkunenea Kultur 
Etxean. 

Gaur egungo pintore tafallar-
tarrei buruzko erakusketa dago 
paratuta Garces de Los Fayos 
Tafallako Kultur Patronatoaren 
Erakusketa Aretoan. Hilaren 5tik 
22ra izanen da ikusgai. 

Erloju Zaharrei buruzko era-
kusketa bitxia dago paratuta Zan-
gozako Udaletxean, eta hil osoa 
bitartean. 

ZINEMA 
«'Abbys' izeneko pelikula 
ikusgai izanen da Irurtzunen hel-
du den asteazkenean, hilak 25, 
udan kanpo aldean antolatu den 
zikloaren barruan. 

'El ultimo mohicano' izeneko 
pelikula ikusi ahal izanen da 
Zuñigan bihar, larunbata, 
22.00etatik aurrera. 

'Eduardo Manostijeras' ize-
neko filme ikusi ahal izango da 
bihar larunbata, hilak 21, Lapo-
blacionen. 

ANTZERKIA 
'Betiko antzerkira etorri' ize-
neko zikloa zabaldu da Korellan, 
'Teatro Eslava' taldearen lagun-
tzarekin, eta atzodanik heldu den 
asteazkenera arte egunero an-
tzezlan klasikoak ikusi ahal izan-
go dira Blas de la Sema antzo-
kian, gaueko 9.30etan. Gaur, ho-
rrela, Alfonso Pasoren 'Vamos a 
contar mentiras' izango da ikus-
gai, etabihar, larunbata, 'Dos pa-
letos en Madrid', Pedro Muñoz -
Secarena. 

'Zalapartaka' izeneko lana es-
kainiko du gaur ostirala, hilak 20 
Trokolo taldeak, Arribeko herri-
ko plazan. Emanaldia gaueko 
1 Oetan hasiko da. 

'Kiki, Koko eta Moko' antze-
zlana aurkeztuko du heldu den 
igandean, hilak 22, Azkona tal-
deak, Alesbesko udal igerile-
kuetan, eta arratsaldeko 
8.30etatik aurrera. 

ftHAZTU GABE! ^ 

MUCHO SUEÑO' izeneko 
antzezlana ikusi ahal izanen 
da Zangozan, Lizarran eta Al-
tsasun heldu den astean, Na-
farroako Jaialdien egitaraua-
ren barruan. Ulen Spigel Tea-
tro taldeak bost pertsonai jar-
tzen ditu taula gainean, bost 
pailazo, hain zuzen ere, irudi-
menaren mundu irrealetara 
eramanen gaituztenak. Ikus-
kizun samur eta dibertigarria 
da lan hai, eta pertsonaiak 
maitagarriak, tolesgabeak, 
zoroak... Ikusgarriak dira 
jantziteriaren zenbait ele-
mentu: sudur bitxiak, panpion 
atseginak... 

Talde hau 1987an sortu zen 
Sevillan, eta beti pailazoen 
gaia hartuta, oso harrera ona 
izan dute kritika eta ikusleen 
aldetik, bereziki 'Somos no-
vios' antzezlan famatuarekin. 
Iaz, Sevillan burutu zen Mun-
du Erakusketan parte hartu 
zuten sei hilabeteetan, ani-
mazio ikuskizunekin, eta hori 
amaitzean ekoiztu zuten ho-
nako lan hau. Zuzendaria Juan 
Carlos Sanchez da, eta prota-
gonistak Pepa Diez Meco, 
Friedhelm Grube, Pep Quer 
eta Mayte Sandoval eta Paco 
Tous. 

Asteartean Zangozan izanen 
dira, asteazkenean Lizarran 
eta ostegunean Atsasun. 
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EUSKALERRIA IRRATIA FM91.0 

Ostegunero, arratsaldeko 

4etan, 30 seme-alaba Nafa-
rroako. Elkarrizketak. 

X0RR0XIN IRRATIA FM 107.5 

Egunero 20.00etatik 22.00eta-

ra... Karakola segi hola gaz-

teendako saioa. 

RNE RADIO 1 OM 835 

Astean zehar 20.30etatik 

22.30etara... Zuri eta Beltz 
Elkarrizketak, erreportaiak, 

musika. 

ARALAR IRRATIA FM 106.2 

Asteazehar 13.30etatik 

14.00etara... Bertako bizilagun 

eta pertsonai ospetsuei elka-

rrizketak. 

'ELKARREKIIM LANEAIM' 
izeneko saioa eskeiniko du 
aste osoan zehar Xorroxin 
Irratiak, astelehenetik ortziral 
bitarte, lOetatik 12etara. 
Egunkarietako berriei erre-
pasoa, merkatu ttikia, sukal-
darten errezetak, kultura, ki-
rola edota elkarrizketak, eta 
lehiaketak osatzen dute irra-
saio jori bezain trinkoa. 



HERRIZ BERRI 

Lakuntza 

Kazkabarrak dena hondatu zuen 
P.U. / IRUNEA 

Soilik ondasun publikoetan 
izandako kalteengatik jasoko di-
ra Sakanan dirulaguntzak, joan 
den larunbatean izan zen kazka-
bar jasa izugarriaren ondorioz. 
Asteartean izan ziren Diputa-
zioko teknikariak kalteak azter-
tzen, eta etxe eta enpresa franko-
ko teilatuak eta gainekoak hon-
datuta gelditu baziren ere, Go-
bernuak ez omen du hondamen 
eremu izendatuko. 

Ekaitza arratsaldeko bostak 
aldera hasi zen, eta inoiz ez be-
zalakoa izan zen. Eskutxien ta-
mainako kazkabarrak gogor erori 
ziren Uhartetik Altsasuraino, 
baina kalte handienak lehen he-
rritik eta Lakuntzara bitarte izan 
ziren. Autoak matxuratuta, tei-
latu eta hodiak zulatuta, uzta 
zeharo hondatuta, ziztu bizian 
handitu ziren errekak eta ugal-
deak, eta ordubete inguruan pai-
saia tamalgarria zen. 

Hori dela eta Arruazu, Lakun-
tza eta Uharteko alkateek honda-
men eremu izendatzeko eskatu 
zioten Gobernuari, baina tekni-
kariek, asteartean bertan egin 
zuten bisitaren ondorioz, horre-
tarako aukera gutxi zegoela ai-
tortu zuten. 

Etxeetan izan ziren kalte handienak. 

Hala ere, ondasun publikoetan 
eragindako kalteengatik dirula-
guntzak izango dira. Hau da, bi-
deak, eskolak eta enpresetako 
kalteengatik emango dituzte, 
baina ez etxeetan, soroetan edo 
lokal pribatuetan izandakoenga-
tik, nahiz eta kalte handienak hor 
azaldu. 

Kontuan hartu behar da bildu 

gabe zegoen uzta guztia galdu 
egin dela aipatu herrietan eta 
franko direla ganbara eta teila-
tuetan kazkabarrak egindako 
okerrak, larunbatekoa bezalakoa 
ez baitzuen inork ere ezagytzen 
Sakana osoan. 

Hala eta guztiz ere, alkateek ez 
dute etsi, eta hiruren artean ahalik 
eta dirulaguntza gehien lortzen 

ahaleginduko direla azaldu zu-
ten. Horretarako, hondatutako 
teilatuen argazkiak atera eta kon-
pontze lanen faktura guztiak gor-
detzeko gomendatu dute, noiz-
bait dirulaguntzak etortzen badi-
ra. Bitartean, aste honetan dagoe-
neko egin dira auzolanak herriak 
txukuntzeko eta zenbait kalte 
konpontzeko. 

ZANGOZAk badu txaranga be-
rria: Media Villa 5 izenekoa. Be-
re aurkezpen ofiziala ekaina al-
dera izan bazen ere, orkestren 
balioa ikusteko entzun egin behar 
zaie, eta Donezteben eta Sigue-
sen badute horren berri. Aste ho-
netan bertan Ezkirozko festetan 
ziren jotzekoak. Hamaika gaztek 
osatuta, denak arituak dira da-
goeneko beste musika taldetan 
—Musika Banda, Zangozako 
Konterbatokian, dantzariak—, 
eta 60 bat kanta dute dagoeneko 
bilduman. Halaber, idatzia dute 
zenbait eskutitz Nafarroako 
udaletxei festetan jotzeko. Ani-
moa behintzat ez zaie falta. 

AMAIURren ospatu zen joan 
den igandean bertako ardi-txakur 
txapelketa eta Felix Irigoien au-
rreko txapeldunak irabazi. Jende 
anitzen artean —600 bat antola-
tzaileen arabera— Gaztelu Mal-
dan 'Kubino' txakurraren era-
kustaldi aparta ikusi ahal izan 
zen, 236 punturekin proba guz-
tiak nabarmen gainditu baitzi-
tuen. Egun berean gasna txapel-
keta ospatu zen, bakarrik Baztan, 
Zugarramurdi eta Urdazubiko 
artzainendako, eta Elbeteko Au-
txitxia baserriko Ramon Agirrek 
irabazki zuen. 

Abuztuak 20, ostirala: 

09.00 Diana. 
12.00 Entzierroa eta bigantxak. 
14.00 Txarangarekin kalejira. 
14.30 Bazkari herrikoia. 
16.30 Aires de Corella txaranga-
rekin kalejira. 
17.30 Itxurazko entzierroa. 
18.00 Entzierroa. Jarraian Txa-
ranga. 
21.15 Txontxongiloak. 
00.30 Tarantella orkestrarekin 
dantzaldia. 

Abuztuak 21, larunbata: 

09.00 Dianak. 
10.30 Jubilatuen konzentrazioa 
haien klubean. 
11.00 Meza. 
12.00 Bigantxak igerilekuetan. 
13.30 Jubilatuendako bazkaria. 
17.30 Entzierroa. 
18.00 Bigantxak errepidean. 
21.00 Entzierroa. 
21.15 Txontxongiloak. 
00.30 Supertro's orkestrarekin 
dantzaldia. 

Abuztuak 22, igandea: 

07.00 Dianak. 
08.00 Entzierroa eta gazteendako 
bigantxak. 
12.30 Bigantxak plazan. 

17.30 Entzierroa. 
18.00 Bigantxak errepidean. 
21.00 Entzierroa. 
21.15 Txontxongiloak. 
24.00 Ethel y Malvarrosa orkes-
trarekin dantzaldia. 

Abuztuak 20, ostirala: 

09.00 Dianak. 
11.30 Bigantxak errepidean. 

17.30 Entzierroak. 
18.30 'Recortadores-ekin' txa-
pelketa. 
21.30 Zezen suzkoa. 
23.30 Samuray orkestrarekin 
dantzaldia. 
03.00 Entzierroak. 

Abuztuak 21, larunbata: 

09.00 Dianak. 
11.30 Entzierroak eta bigantxak 
errepidean. 

17.30 Entzierroak. 
18.30 Zezen jaialdia. 
21.30 Azken zezen suzkoa. 
24.00 'Pobre de mi'. 
01.00 Samuray orkestrarekin 
dantzaldia. 

Abuztuak 20, ostirala: 

10.00 Dianak. 
11.30 Entzierroak eta bigantxak. 
16.00 Acuarium orkestraren 
kontzertua. 
18.00 Entzierroak eta bigantxak. 
Ondoren itxurazko entzierroa. 
21.00 Acuarium orkestrarekin 
dantzaldia. 
23.00 Txaranga. 
00.45 Acuarium orkestrarekin 
dantzaldia. 

Abuztuak 21, larunbata: 

09.00 Usadiozko bigantxen sa-
rrera. 
10.00 Hamaiketakoa. 
13.30 Emakumeen bazkaria. 
16.00 Olimpia orkestrarekin 
kontzertua. 
18.00 Entzierroak eta bigantxak. 
21.00 Olimpia orkestrarekin 
dantzaldia. 
23.30 'Pobre de mi'. Ondoren 
Olimpia orkestrarekin dantzal-
dia. 

AGOIZko elizan dagoen Santa 
Agedaren irudia beretokitik ken-
du eta eskuak hautsi egin zizkio-
ten joan den igande goizaldeañ 
ezezagun batzuek. Mezara joa-
terakoan ohartu ziren zenbait bi-
zilagun kalteaz, ohizko tokiaren 
azpitik kristal hautsiak eta harri 
puskak baitzeuden. Eskuak pla-
zan bertan aurkitu zituzten. Iru-
dia bera aurkitzeko gehiago itxa-
ron behar izan zuten, hasierako 
miaketek ez baitzuten emaitzarik 
eman. Ondoren Argamasillako 
Jauregian topatu zuten, hara bota 
baitzuten kaltearen eragileek. 
Irudia luze gabe berrituko da. 

ARAKIL ibaian joan den astean 
antzemandako arrainen hilketa-
ren arrazoia isurpen kutsagarriak 
izan litezke, Nafarroako Gober-
nuaren Ehiza eta Arrain Zerbi-
tzukoek azaldu berri dutenez. 
Joan den ostiralean aurkitu ziren 
ibaian arrain franko, bereziki 
barboak eta loinak, nahiko kopu-
ru handietan. Aipatu zerbitzuko 
langileak aztertzen ari dira ez-
behar honen arrazoiak, eta ibaiak 
garai honetan daraman jario es-
kasa eta bero handia ere aipatu 
zuten. 



Kartzelaren ondorengoak 

«Laguntza, ez zigorra> Iruñeko espetxeari 
buruzko ika-mika 
franko izan dira 

azkenotan, bereziki in-
tsumiso nafar gazteen 
auziaren ondoren. Hala 
ere, bada presondegi 
zahar honetan aspaldi-
danik datozen arazoak 
eta isilean egiten diren 
lanak, preso orori da-
gozkionak. Horietako 
bat da Gizarte Lagun-
tzarako Batzordearena. 
Pertsona bat preso sar-
tzen denetik askatasuna 
ematen zaion arte ber-
tako gizarte laguntzai-
leak arduratzen dira 
behar den laguntza 
guztia ematen, eta be-
raiek ezagutzen dute 
inork baino hobeto ba-
rruko arazo eta gora-
beherak. Iaz askatuta-
koen artean antzeman 
denez, drogazaleena 
da, alde handiz, arazo-
rik larriena, eta kritiko 
agertzen dira espetxee-
kin orokorrean, eta be-
reziki honekin. Beraien 
ustetan, espetxeak pre-
soari laguntzeko balia-
garria behar du izan, 
baina Iruñekoak ez 
dauzka horretarako ez-
ta gutxieneko azpiegi-
turak ere. 

ALBERTO BARANDIARAN / IRUNEA 

Espetxeen inguruko eztabaida 
espetxeak bezain zaharra da. Ur-
teek eta esperientziak garbi era-
kutsi dute pareta gaindiezin ho-
rien barruan jendea biltzeak ez 
duela gaitza sendatzen, eta larria-
gotu egiten duen ustea ere bada-
go. Barruan bizi den sasikulturak 
ez du gizartekotzeko betarik 
ematen, eta egun, segurtasun 
irizpideak eta iritzi publikoak 
besterik ez dute justifikatzen toki 
orotan gorrotagarri bihurtu diren 
eraikinok. Non gelditu da, bada, 
ustez beren benetako helburua, 
alegia, gaizkileak gizartekotzea? 

«Nere ustez, edonor da gizar-
tekotzeko gai, baina horretarako 
espetxea ez da beti tokirik one-
na». Amador Ruiz de Sanz Na-
farroako Gizarte Laguntzarako 
Batzordearen koordinatzailea da 
duela zazpi urtetik hona, eta be-
rak ezagutzen du inork baino ho-
beto Nafarroako gaizkileen ara-
zoak eta presondegiaren balioa 
bera. Erakunde hau 1983an sortu 
zen, bi helburu nagusirekin: es-
petxe barruko gizarte lana, eta 
espetxetik atera ondokoa. Egun 
bereziki bigarrenean ari da la-
nean, nahiz eta barrukoaz ardu-
ratzen den taldearekin harreman 
estua izan, eta beraiek dira, fi-
nean, espetxean sartzen diren 
pertsonei gizartean normaltasun 
osoz bizitzeko bideak bilatu 
behar dizkietenak. 

Beren lana espetxean bertan 
hasten da, orduan egiten baitzaio 
presoari azterketa eta galdetegi 
bat, bere egoera —soziala, eko-
nomikoa, mentala— ongi eza-
gutzeko. Hortik, praktikan, salto 
egiten da behin-behineko aska-
tasuna lortu arte, barruko lana, 
xumea izanda ere, presondegiko 
gizarte langileen eskuetan baita-
go. Hala ere, gizarte lana baino 
zenbait ekintza egiten dira ber-
tan, espetxeak ez baitu askota-
rako ematen. Zahar askoa, taile-
rrak eta hainbat ekintza egiteko 
toki egokirik ez dago, eta gizar-
teratzeko egitasmoak burutzeko 
arazo franko daude bertan. «Ba-
rruan ezin da drogazaleendako 
tratamendu egokirik prestatu edo 
buru-osasunekin arazoak dituz-
tenei behar duten arreta eskaini, 
ez baita azpiegiturarik, eta ezin 
delako eraiki». Hori dela eta, be-
netako lana behin-behineko as-
katasuna lortzean hasten da. 

Askatasun hori eskuratzeko 
zigorraren hiru laurdenak bete 
behar dira, eta barruan jarrera ona 
eduki behar du presoak. Barruko 
taldeak azterketa antzekoa egin 
behar du bere egoerari buruz 
—kanpoan laguntza izango ote 
duen, ongi ibiliko ote den, lan 
egiteko eta bizitzeko auke-
rak...—teta oniritzia ematen ba-
zaio, batzordea arduratzen da be-
re segimenduaz. Sanzen ustetan, 
diagnostikoak edozein momen-

tuan egin dezake 
huts. «Arazo 
askotako jendea 
da, sistemak 
goitik behera 
beraiekin huts 
egindakoak, eta 
gazte-gaztetik 
dakartzaten ara-
zoekin». Izan 
ere, prebentzio 
arloanezergutxi 
egin dela eta, 
kexudiragizarte 
langileak. «Toki 
askotan ez da 
aurretik inolako 
lanik egin, eta 
bereziki droga-
menpekotasu-
narekin hutsa 
galanta izan da. 
Orain arte egin 
diren egitasmo 
guztiek lagun-
tzari erreparatu 
diote, ez pre-
bentzioari ez gi-
zartekotzeari». 
Hain zuzen ere, 
drogazaleak di-
ra arazo larrie-
netakoa. Iaz 
behin-behineko 
askatasunarekin 
Iruñeko preson-

degitik atera zi-
renen > % 47,3k 
izanak zituzten 
edo bazituzten 
artean drogekin 
arazoak. 

Behin kalean, 
aske, preso orok 
dirulaguntza 
dauka 18 hila-
betez, eta lana 
edo pisua lor-
tzen saiatzen di-
ra Gizarte La-
guntzarako Ba-
tzordekoak. Ho-
rretarako bide-
rik onena fami-
liakoengana jo-
tzea dela diote, 
baina askotan 
ere horiek za-
puzten dute pre-
so ohia. «Lotura 
franko hautsiak 
dira ordurako, 
eta soilik ama-
rengan gelditu 
ohi da azken 
garra. Hala ere, 
funtsezkoa da 
laguntza hau, 
pertsonak berri-
ro legea hauts ez 
dezan». Batzor-
deak, dirula-

E 1 haztu egiten da 
batzuetan zigorren 
helburua ez dela zi-
gortzea, gaizkilea 
gizarteratzea bai-
zik». 

guntza bideratzeaz gain, pres'o 
ohiendako etxeak lortzen saia-
tzen dira, eta baita lana ere, INE-
Mekin duten hitzarmenari esker 
urtero 15 bat lanpostu dituztelako 
eskura. 

Iaz askatutakoen artean berri-
ro espetxera sartu zirenen kopu-
rua % ll,5ekoa izan zen soilik, 
«oso ona», Sanzen esanetan, bai-
na ohizkoak askoz ere handia-
goak direla aitortu du. «Kopu-
ruak handiagoak dira, baina ez 
jendeak uste duen adinakoak. 
Ahaztu egiten baita batzuetan zi-
gorren helburua ez dela zigor-
tzea, gizartekotzea baizik». Le-
gehausteen ibilbidea «ziklikoa» 
dela azaldu du koordinatzaileak, 
hau da, jende askok errepikatu 
egiten du, baina beraien lanari 
esker azkenean gehienek bene-
tako integrazioa lortzen dutela 
azpimarratu du. «Badago urtee-
tan legea hautsi egiten dutenak, 
espetxean dagoeneko oso eza-
gunak, baina gehienek, azke-
nean, utzi egiten dute. Eutsi eta 
eutsi egiten dutenen kopurua as-
koz txikiagoa da». Bere ustetan, 
askotan arrakastarik ez izateak ez 
dakar lanaren porrota, inondik 
inora, «kopuruak askoz ere txi-
kiagoak baitira gure lanaren on-
dorioz. Gure helburua, hain zu-
zen ere, lehen delitua egiten de-
netik azkenerainoko epe hori 
ahalik eta motzena egitea da». 

Horretarako, duda-muda de-
zente dauzkate gizarte langileek 
espetxearen baliagarritasunaz, 
gizartekotzeko tokirik apropo-
sena ez delakoan. «Nekez eman 
dakioke tratamendu piskiatriko 
egokia bortxatzaile bati'espe-
txean, eta berdin drogazale bati. 
Horiek beste tokietan egon behar 
dute, ez espetxean». 

Espetxeari zenbait irtenbide 
aztertzen hasiak dira, eta EEB-
Betan eta Europan martxan da-
goen 'behin-behineko zigorra' 
nabarmendu du Sanzek. «Horren 
bidez, kartzela zigorra txiki eta 
berezi batzuk dituen jendea ez da 
espetxera sartzen, eta baldintza 
batzuk jartzen zaizkio bere jarre-
ra zer-nolakoa den ikusteko. Hau 
da, jendeari lagundu egiten zaio, 
ez espetxean sartu». 

Nolanahi ere, ez dute ukatu 
espetxearen beharra, beste talde 
askok egiten duten ez bezala, eta 
Nafarroan zentro berria zeharo 
beharrezkotzat jo dute. Ez ordea, 
aipatu ziren espetxe erraldoiak, 
«hemen ez baitago horren beha-
rrik». Espetxe barruko giroak. 



Kartzelaren ondorengoak 

Aske atera zirenen ezaugarriak 
A.B. / IRUNEA 

Urtero argitaratzen ditu Gizar-
te Laguntzarako Batzordeak 
behin-behineko askatasunaren 
segimenduari buruzko datuak, 
eta esanguratsu askoak dira beti, 
bertan antzeman baitaiteke talde 
honen lana, eta presoen kolekti-
boaren aldaketa eta gora-behera 
nagusiak. Goiko koadroan ikus 
daitezke, hain zuzen ere, 1992an 
Iruñeko presondegitik behin-
behineko askatasunean atera zi-
ren presoen inguruko datuak. 
Guztira 138 izan ziren, eta horie-
tariko 16 (% 11,6) berriro itzuli 
ziren kartzelara. Hauen artean 
15ek drogarekin zerikusia zuten, 
eta 14 legehausteak egiteagatik 
atxilotu zituzten. 

Iaz jasotako datu azpimarra-
garrien artean, nabarmentzekoa 
da gizonezko eta emakumezkoen 
arteko alde ikaragarria: 131 gi-
zonezko eta 7 emakumezko. 
Adinari dagokionez ere bada da-
tu esanguratsurik. Hogei urtetik 
beherakorik ez dago espetxetik 
atera zirenen artean, eta kopuru-
rik nagusiena (% 76) 20 eta 40 
urte bitartekoen artean dago 
—bereziki 25-35 urtekoak—, 

'belaunaldi madarikatua', izen-
datu dena. Jaiolekuari dagokio-
nez ere badaude tarte esangura-
tsuak, preso ohien % 72,9 
Iruñerrian bizi baita. Mendial-
dean —bereziki Altsasu eta 
Etxarri-Aranatzen— % 9,6 ja-
sotzen da, eta beste inguruetan 
nahiko banandurik dago. Aipa-
garria da Zangozaldeak —Zarai-
tzu, Erronkari...— ez duela preso 
bakar bat ere. 

Ikasketei dagokienez, gehien-

go nagusiak (% 70) lehen mai-
lako ikasketak dauzka, eta ez da 
138 horien artean unibertsitate 
mailako ikasketak bukatuta di-
tuenik. Aldiz, lanari dagokionez, • 
nahiko parekatua dago egoera 
lana daukatenen eta langabezian 
daudenen artean. 

Datu interesgarrienetakoak, 
akaso, delituari buruzkoak dira. 
Erdiak baino gehiago (% 59,4) 
ondasunaren kontrako delituak 
dira, hau da, lapurretak, iruzurrak 

Iruneko presondegia. JOXE LACALLE 

mintzoak 

Herrih bestak 
• Agustinarenean afaltzetik 
heldu ginen. Lankratx, Zurrut, 
Xuper eta laurok. Herriko 
bestak. Pixa egin genuen al-
turatik. Gustora, lamien osi-
nean sortzen den errekara. 
Multa paratu izanen ziguten 
ikusi izatera. Arrazoi osoz pa-
garaziko gainera, udaro ahoz 
goiti pozoituak agertzen diren 
amuarrainen heriotzaren kul-
panteak baldin baginen! 

Suertea izan genuen ordea, 
albintea bertsoa osatu nahian 
ari baitzen Patagonia desku-
britzera joan gogo duen tal-
deak paratu zuen barrakako 
musika (?) haren aurka. Gu ere 
bertara, eta egutegiko neska-
ren keinuari erreparatu eta gu-
regatik ('neregatik' uste de-
nok) ari zela sinetsirik k.o. 
geunden momentuan, kontze-
jala agertu zen oihuka, musika 
tzar hura kentzeko aginduz. 
Patxarana ez da 'valium' bai-
na 'balio' izan zuen: gizonak 
barraren kontra, ihespiderik 
ez, aditu behar izan zituen 
motibo beretsuengatik urte 
osoan Herriko Etxeari kejaka 
aritu direnek banaka banaka 
eskaini zioten errosarioa. 

Barrakatik barrakara joan 
ginen, baina egutegiko neskak 
ez zuen hain ongi depilaturiko 
bibotean gelditu ile bakarrak 
ere mugitu pareta hartatik jau-
tsi eta gure ondotik etortzeko. 
Beharrik ohituak gauden ho-
rrelako frakasoetara! Gurea, 
gainera, zeppelina zen -eta zi-
raldoka baina bixi xamar mu-
gitzen ginen hodei artean. 
Alegia, nahita ere ez gintuela 
harrapatuko. Jota 'nafarrak' 
kantatzen hasi eta bakarrik 
gelditu ginen. 

Tren txu-txu gelditua ze-
goen aslpaldi, baita txokeko 
kotxeak ere. Baina fusilak 
edozein armazaleren eskura 

uzten zituen portugesak zin 
egina zion atsoari gu bezalako 
trapu batzuei duroka kenduko 
zigula oilarra kantari hasi bai-
no lehen. Baietz, berak harako 
hartan (eta behatzarekin tripa 
zahagia jotzen zuen) hura su-
matzen zuenean halaxe izaten 
zela beti. 

Bete-betean asmatu zuen 
gizonak, 
eta sakelak 
zulaturik 
baina 
muñeka ba-
na kolkoan 
adio erran 
genion, 
eguneko 
hondarreko 
'tiroak' bota 
ote geni-
tuen sentsazioarekin. Orduan 
ikusi genuen mahaitxoa bildu 
eta erretira egiteko prest ze-
goen gizon iluna. Sinadurak 
biltzen ari omen zen, delito 
sexualak egiten zituztenek zi-
gor handiagoa izan zezaten 
eskatzeko. 

Gure izenak paratu geni-
tuen, karnetaren zenbakia 
osatzeko izugarrizko egi-
nahala egin behar izan bage-
nuen ere. Lankratxek ezetz 
ordea (beti gu baino argixeago 
ibiltzeji hori). Gartzelaren 
zertarakoaz eta gurasoen sen-
timenduez hasi ziren eztabai-
dan, eta guk mutu geure bu-
ruari kontzearekin nahiko lan. 
Piloto gorria biztu eta etxerai-
no justu-justuan ailegatzeko 
gauza izanen ginela ohartu gi-
nenean alde egin genuen, geu-
re laguna han bai-ta-ezka 
utzirik. 
*19sedenik ez neretzat gau 
hartan: buelta eta buelta, ongi 
ordainduriko afaria kanpora 
hobe zela erabaki arte. Eta ge-
ro izerdi aunitz. 

eta abar. Beste kopuru garrantzi-
tsuagoa (%21,7) droga trafi-
koarekin zerikusia dutenena da, 
eta datu hauek are ulergarri&goak 
dira aske ateratakoen artean 
% 47,3 drogazaleak izan direla 

| Mikel Taberna 'Kapi' Itzultzailea 

-edo oraindik ere badirela kontuan 
hartzen baldin bada. 

Kopuru honekin bakarrik, 
esan behar da gizonezkoen nagu-
sitasuna hemen ere nabaria dela 
(% 94,4), eta gehiengoa (% 81,5) 
ondasunaren kontrako delituak 
egiteagatik zigortua dago. Heroi-
na, kokaina eta haxixa dira nagusi 
drogen artean, eta % 68k soilik 
egin dute tratamendua arazoa 
konpontzeko, bereziki Buru 
Osasunerako zentroetan eta dro-
gazaleendako zentroetan. 

* Ikusten ahal denez, nahiko 
ezaugarri beretsuak dituen tal-
dea, joera pozgarri zenbaitekin: 
gero eta gazte delinkuentzia gu-
txiago dago, eta tratamendua jaso 
duten drogazaleen kopurua gero 
eta handiagoa da. Datu hauek na-
barmen aldatuko dira aurtengo 
eta hurrengo urteetako datuekin 
alderatuz gero, bereziki intsumi-
soen kopuruak orduan kontuan 
hartuko direlako. 



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

X A K E A N 

Nafarroako taldekako xake txapel-
ketaren 5. ihardunaldiko partida. 
1992ko azaroaren 14ean jokatua. 

J.M. Muruzabal (Casco Antiguo) 

Jesus De la Villaren (Oberena 'A ' ) 

aurka. 

1. Zf3, d5; 2. b3, Ag4; 3. Ab2, Zd7 

4. d4, Af3; 5. g-f3, e6; 6. e3, c6; 7 

Zd2, Zh6; 8. Ad3, Df6; 9. De2, Zc5 

10.0-0-0, Zd3 xa; 11. Dd3,0- 0-0; 12 

Ebl , Zf5; 13. De2, Zh4; 14. a3, Ad6 

15. f4, h6; 16. c4, g5; 17. g5, g5; 18 

c5, Ac7; 19. b4, Df5 xa; 20. Ea2, a6 

21. e4. 

Jokaldi taktikoa egin nahi du: Bi 

urratsetan endrokea birrindu, alegia. 

Edo bestela, alfila itxi. Ikus koadroa. 

21...,e4; 22. d5, e-d5. 

Beltzek egoera hobeto aztertu 

zuten. Gaztelua galdu bai, baina pun-

tutan berdindurik geratuko dira, eta 

min gehiago egiteko aukera eskuratu 

dute. 

23. Ah8, Gh8; 24. h3, De6; 25. a4, 

Zg6; 26. Zb3, Zf4; 27. Dg4. 

Gazteluko peoia izugarri ahul ze-

goen. Ez dago posizioa konpontze-

rik. Beltzek zaldia 'd3' laukian sar-

tuko dute, erabateko nagusitasuna 

azalduz. 

27...,f5; 28. Dg5, Zd3; 29. Gd3, d3. 

Pieza eman eta gero, oreka ez da 

inondik inora agertzen. Sekulako po-

sizioa da beltzentzat. 

30. Zd4, De4; 31. Df5 xa, Df5; 32. 

Zf5, Gf8; 33. Zd6 xa, Ad6; 34. 

d6,Gf2 xa; 35. Eb3, d2; 36. )i4, Gh2; 

37. Gdl ,Ed7; 38. h5, Ed6; 39. h6,b6. 

Txuriek amore eman zuten, bel-

tzek ikuspegi zorrotzagoa erakutsi 

ondoren. 

Imbarre hura 
FERNANDO IRAZOKI 

1939ko abenduan zerua argi 
zegoen, halere bazirudien goiz 
horretan lurrarenganako erasoa 
prestatzen ari zirela. Bi uso gazte 
lehio inguruan zebiltzan biraka, 
janari eta aterpe bila. Baina aitona 
une horretantxe ez zegoen usoen-
tzako. Bi sagu, kale bazterrean, 
gazta puska zoragarri batengatik 
ari ziren borrokan. Gazta puskak 
pakean uzteko erregutzen zien, 
baina saguek, setatsu jarraitzen 
zuten berean, gazta puska apur-
tzeko arriskuarekin. Ez zirudien 
gazta inork eskuratuko zuenik. 
Sagu txikienak maltzurkeria 
haundiz jokatuz lortu zuen gazta 
puska, bere etsaia punturik ahu-
lenean erasotuz. Horrela ba, gure 
sagutxoak, zapela kentzeko mo-
duko garaipena jaso zuen etsai 
bildurgarri baten aurka. 

Lehen esan bezala, aitona ez 
zegoen ez uso eta ez saguentzako, 
baizik eta bere ametsetarako: bere 
sorterria garai ilunaren onodorioz 
nola geratu zen ikustea. Trena hu-
tsik zihoan gizonaren onerako. 
Lehen ikusi zuen eserlekuan eseri 
zen, baina zera hori faltan zuen, ez 
zekien ezer. Halere bazekien zer-
bait falta zuela erabat gustora 
egon zedin. Grangiko herriaren 
parean, trenak geldiune txiki bat 
egin zuen. Bertako paisaia iluna 
zen. Ez zegoen zuhaitzik eta zeu-
den bakarrak, garai beltzaren 
erruz erabat zimeldurik zeuden; 
jenderik-ez zen ageri, herri ingu-
ruetan behintzat, bizitza bakarra 
zeruan hegaka zebiltzan bederatzi 
putre ziren. 

Aitona trenera 
igotzera zihoanean, 
etxe zahar baten ingu-
ruan irribar maltzur 
batek harritu zuen, 
begiak hara zuzendu 
eta orduantxe ohartu 
zen: berriz ere gure 
sagutxoa, bereak eta bi 
egiten ari zen, izuga-
rrizko gazta puxka ja-
naz. Bidaiak aurrera 
jarraitzen zuen. Aito-
na pentsakor zegoen, 
ezin zuen gure sagu-
txoa burutik kendu. 
Beti azaltzen zen mo-

menturik arraroenean, haren pre-
sentzia, haren irribarrea... urduri 
jartzen zen aitona. Ia-ia lo zegoe-
larik, gure sagutxoa hurbil aurki-
tzen zen. Leku guztiak arakatu 
zituen: aulki azpian, gelak... tren 
guztia azken finean, baina ez zuen 
gure sagutxoa inondik ere aurki-
tzen. Etsiturik eskuak patriketan 
sartu zituen eta hara non ikusten 
duen gure sagutxoa ezkutaturik, 
irribarre haundi bat agertuz. 

—Zer moduz aitona?— esan 
zion saguak. 

Aitona ikaraturik zegoen. Ez 
saguaren ateraldiagatik, baizik eta 
irribarre harengatik. Kezkatu egi-
ten zuen, ezin bait zuen jasan ho-
rrelako gauzik. Txikia geratzen 
zen gure sagutxoaren ondoan, 
galduta sentitzen zen. Bapatean 
logura izugarria sentitu, eta loak 
hartu zuen gure sagutxoa, aitona-
ren hanka tartean. Gure sagutxoa 
esnatu zenean, aitonaren aurpegia 
kezkaturik ikusi zuen, hain zuzen 
bere sorterria iristen hasi ziren 
heinean hango egoera txarraz 
ohartzen hasia zen. Giroa ez zen 
hirikoa bezain lasaia eta airean 
kezka garantzitsu bat sumatzen 
zen. Herritik hogei kilometrotara 
aurkitzen zirenean trenetik jaitsi 
ziren. Trenbidea mozturik ze-
goen, hortik aurrera oinez jarraitu 
beharko zuten. 

Jende urri ageri zen herrian. 
Etxe guztiak erorita zeuden, baina 
bazegoen zutik zegoen bat: erite-
txea. Aitonak eta gure sagutxoak 
gaua han pasatzea erabaki zuten. 
Bestalde, ez zeukaten beste auke-
rarik. Eritetxe barruan erizain do-
tore batek jaso zituen. Gerra ga-

raia oso latza gertatzen ari zela 
esan zien eta horrela jarraituz ge-
ro, herria utzi beharko zutela ere 
aipatu zien, momentu horretan 
hogei bat pertsona bakarrik bizi 
bait ziren herrian, zaurituak eta 
guzti. Afaltzeko garaian, normala 
denez, ez zuten janari mota ez-
berdinak dastatzeko aukerarik 
izan; babak, edo ezer ere ez. Afa-
ria bukatu zutenean gure sagu-
txoak aitonari etxera itzuli nahi 
zuela adierazi zion, keinu batzuen 
bidez; aitonari hasieran ez zi-
tzaion ongi iruditu, baina azke-
nean onetsi zuen, berari ere etxeko 
berotasunera itultzeko beharra 
agertu bait zitzaion. 

Neke eta lan askoren ondoren 
gure lagunak tren geltokira iritsi 
ziren. Oraingoan, gure sagutxoa 
eta aitona ez zeuden bakarrik. Gi-
zontxo arraro batekin banatzen 
zuten trena. Txikia eta ile horia 
zuen, ez zeukan itxura txarrik, al-
derantziz, bazirudien mundu 
guztia salbatzeko gai zela. Gelara 
sartu bezain pronto, gure saguak 
aitonari poltsan gordetzen zuen 
gazta puska kendu zion. Gertaera 
honek aitona asko berotu zuen: 

—Zerbait nahi baduzu eskatu 
besterik ez duzu egin behar— 
esan zion aitonak. 

Gure saguak, erantzun gisa, 
irribarre maltzur horietako bat bo-
ta zion, eta azkenerako aitonak 
eskatu behar izan zion barkame-
na, nahiz eta arrazoia berak eduki. 
Grangiko herria igaro zutenean 
aldaketa nabarmen bat sumatu 
zuten: lehen lurralde hila bazen, 
orain bazirudien infernua. Zeruak 
leku hura ere desegin egin zuen. 

Bidaia bere azkene-
tara iristen ari zen, 
denbora gutxi barru 
gure sagutxoa eta ai-
tona etxean egongo zi-
ren... 

—Ez dago gazta 
puska baino gauza 
ederragorik— esan 
zuen saguak 

—Arrazoia duzu— 
erantzun zion aitonak. 

Azkenik ere, etxeko 
berotasunean aurki-
tzen ziren betirako, 
gure sagua eta gure ai-
tona. 

Jenero Xumekoak 

Leitzatik bihotzez 

l iAf ozarti Requiem-a enkargatu zion gizon misterio-
tsuaniriSarri zait. BerehiletanjokozutenRequiem 
zela konturatu zen Mozart, hitz hauek lurperatuko 
nautenak direla ni konturatu naizen bezala. Jakina, 
nor bere neurrian. Mozart, Alemanian, ni, Leitzan. 

JEREMIAS ERRO 

KAZKARROAN 

HITZ 
GURUTZATUAK 

E Z K E R - E S K U I N : 1,- Ja leak . 2,-

Galioaren sinbolo kimikoa. Sala nagusia. 

3.- Sailak. Kontsonante bikoitza. 4.-

Etxearen behe alde. Interjekzioa. 5,-

Musika nota. Errepikatuz, txori bat. 6.-

Asiako estatua. Erretegi. 7.- Bat eta bat. 

Erromatarren aurTetik EspainianetaGalian 

bizi izan zen herria. 8,- Trebeak. Bi 

kontsonante. 9,- Kantari 

GOITIK-BEHERA: 1,- Etengabean 

hedatzeko tasuna duen gorputz edo gaia. 

Bide. 2,- Sorterriak. 3.- Lehenengoa. 

Sarrera. Kasik. 4,- Arto irinez eginiko 

opila. Nuen, hari. 5.- Oinarrizko edaria. 

Zenbaki bat. 6,- Aki. Toki. 7.- Kanpo. 

Gaueko argi. Potasioaren sinbolokimikoa. 

8.- Gizon izena. 9,- Gabarra. Alderdi bat. 

Olatz Txipi 

Rio Egues izenak min 
handia egiten baldin 
bazien uhartearren be-

larriei gaurko izenak amorraraz-
ten ditu bai uhartearrak eta bai 
inguruko guziak ere. Lerro hauek 
idaztean ari naizen honetan Mi-
guel Indurainek kasik erabakita 
utzi du aurtengo tourra Tourma-
letetik behera hegaz ibili ondo-
ren. Tourra bukatu ondoren, eta 
ohore ofizialakUhartuta, Atarra-
biara bidean abiatuko da ohizko 
bilakatzen den harrera, nahitaez, 
pairatzeko. Kuenkoen ohorea 
Iruñeko karriketan barrena za-
balduko du Irufieko hiritarren 
aurrean. 

Eginkizun guziak bukatzen di-
renean ez da Atarrabiako gura-
soen etxera joanen, ezkondu de-
netik Atarrabiarekin muga egiten 
duen Olatz herrian bizi delako. 
Erdarazko egunkari eta irratietan 
ez da problemarik izanen. Euska-
razkoetan, berriz, bai. 

Hara non ikusiko dugun Mi-
guel Indurain Olatz Txipira bildu 
dela merezitako atsedena har-
tzeko. Prentsak gogoratuko digu 
Miguelek Olatz Txipin erosi zue-
la etxea... Gehienak pentsatuko 
dute Olaz erdaraz dela eta Olatz 
Txipi, berriz, euskaraz. Tamalez 
ez da hori azalpen zuzena. 

Euskaltzaindiak Nafarroako 
Euskal Izendegia liburua argita-
ratu zuen Nafarroako herrien 
euskal izenen grafiak normali-
zatzeko. Akademiak lan izuga-
rria egin zuen hain beharrezkoa 
zen lana aurrera eramateko, baina 
hutsez ez zen libre geratu. Zori-
txarrez grabeena, agian, Olatze-
kin egindakoa da. 

Aipatu liburuan nahastu da 
Eguesibarreko Olatz herria eta 
Uharteko Olatz Txipi (Olatxipi 
ahoskatua) etxe zaharra, gaur 
egun Lanbide Heziketarako Ins-
titutua dena eta erreformatorio 
ospetsua izana. Esan bezala bi 
gauza dira eta, et'imologia alde 
batera utzita, inolako loturarik ez 
dute. Olatz herria da, Olatz Txipi 
Olazko mugan dagoen baserria 
(baina Uharten), eta horregatik 
Olatz Txipi deitua. 

Baina huts honetatik abiatuta 
Galar Zendeako Olatz herriari, 
Olatz Txipiñ kontrajartzeko, 
Olatz Nagusia esan behar zi-
tzaiola erabaki zen. Kontuz ibili 
beraz. Miguel Indurain Eguesi-
barreko Olatzen bizi da, ez Olatz 
Txipin. Gogoratu gainera Olatz 
Nagusia berriki eta huts batetik 
sortutako izena dela. Bi Olatz 
hauek ez nahasteko, eta hiruga-
rren bat jokuan sartu gabe, iba-
rraren izena erantsi beharko ge-
nieke aurretik: Eguesibar-Olatz 
eta Galar-Olatz. 

MIKEL BELASKO 



Biz i B i z i a n 

Ibardingo bentak paisaiaren beste elementu bat 
dira beratarrentzat, baita inguruko beste herrita-
rrentzat ere. Jatorriz, XIX. mendean dute sorbu-

rua eta geroztik, herriak guztiz bere egin ditu. Gazte 

gehienen lan toki bihurtu dira eta baita hainbat fami-
liaren sostengu ere. Hala ere, mundu honetako gauza 
gehienak bezala, une gozo eta saminen sortzaileak ere 
badira. 

Ibardin: atzo, gaur... eta beti? 
EDURNE ELIZONDO / IBARDIN 

Berara ailegatuta, Pio Baroja 
bizi izan zeneko Itzea etxea es-
kuinean utzita, Ibardinera dara-
man bidea hasten da, aldapan go-
ra sei bat kilometro. Benta Gorria 
da lehenengoa, bakarrik bide er-
tzean. Ondoren, gainontzeko 
24ak. Ibardingo bentak dira. Ipar 
eta Hego Euskal Herriak bat egi-
ten duten toki berean sustraiturik, 
joan den mende hasieratik, alde 
bateko eta besteko jendearen ar-
teko elkargune izan dira. «Nere 
amatxi ailegatu zen honat lehe-
nengoz; lur puska bat berea zen 
eta hortxe zegoen ni jaio nintzen 
etxea. Amatxiren ondoren amak 
hartu zuen etxea eta berak uztean, 
nik». Horrelaxe kontatu digu Pe-
dro Gorriak Ibardingo lehen ben-
ta izan zen Benta Gorriaren ha-
siera. Bere amonak eraiki zuen 
etxea 1808. urtean eta geroztik, 
familiako kideek aurrera eraman 
dute negozioa. 

Mugan bertan dauden bentak, 
joan den mende erdialdeko kon-
tuak dira. Garai hartan, Nafarroa-
rekiko muga bideak ezarri ziren. 
Hasieran bide hauetan bordak 
egoten ziren eta bertara, inguruko 
baserri eta herrietako jendea hur-
biltzen zen, kartetan jokatzera 
edo baso bat ardo edatera. Lehen 
urteetako bentak herrikoiak zi-
ren. Iparraldeko baserritarrak 
bertara joaten ziren ogia, ardoa 
eta abar erostera. Inato Irazoki 
Benta Berriren jabeak azaldu 
duenez, «hasierako bezeroak 
mugaz beste aldeko lagunak zi-
ren, hizkuntza, izaera eta ohitura 
berdinak zituztenak. Komertzioa 
logikoa zen. Alde batetik, Ipa-
rraldean eta Frantzian eskari han-
dia zegoen eta Ibardinen prezio 
apaleko eta kalitate handiko pro-
duktuak eskaintzen zituzten». 

Ibardingo bentak handituz eta 
beraien produktuak zabalduz 
joan ziren. Munduko Bigarren 
Gerra bukatzean Frantzian go-
sete handia zegoen, baita Ipa-
rralden ere eta hori zela eta, 
Ibardinera jende asko hurbildu 
zen eskari zabal eta prezio mer-
keagoen bila. 

6OKO Ondoren, 
HAMARKADAN 60ko hamar-

HAZKUNDEA k a d a n 

turis-
moarekin batera ere, hazkunde 
handia bizi izan zuten Berako 
bentek. Benta Gorriaren ondotik, 
Benta Atalaia eta Benta Izarra 
eraiki ziren. «60ko hamarkadan, 
Frantziara eta Iparraldera jende 
asko joaten zen oporrak pasatze-
ra eta horrek on handia egin zion 
Ibardini», Inato Irazokik errar 
duenez. Turismoaren garapena-

Egun 25 benta daude Ibardinen. 

rekin batera, benta gehiago eraiki 
ziren, eta 70eko hamarkadan 
hazkunderik handiena lortu zu-
ten. Gaur egun 25 benta dira 
Ibardinen. Garai bateko produk-
tuen herri jatorria alde batera utzi 
gabe, benta bakoitza gai batean 
espezializatzen da garai honetan, 
batzuek hartzuria lantzen dute, 
beste batzuek larrua; bakoitzak 
berea. 

Hazkundearen ondoren urte 
txarrak ere ailegatu izan dira; 

1989-90. urteetan Ibardinek 
beherantz egin zuen Inato Irazo-
kik azaldu duenez, «mugaren bi 
aldeetako prezioek berdintzeko 
joera hartu baitzuten». Hori zela 
eta, mugak ezabatzeko ideia ez 
zuten ongi hartu Ibardingo ben-
ten jabeek. Baina alderantziz, az-
ken urteotan gorakada bizi izan 
dute bentek, mugen deuseztape-
narekin batera pezetaren deba-
luazioa izan delako. Horrek pre-
zioak ez igotzeko eta batzuetan 

G O I K O 

jaisteko aukera ematen die ben-
ten jabeei, diru berdina edo 
gehiago irabaziz. Hala ere, Ira-
zokiren ustetan, «egoera hau 
behin-behinekoa da eta edozein 
momentuan alda daiteke». 

Egoera berria dela eta, Ibar-
dingo benten etorkizuna ez dago 
batere argi eta gaurkoan jarrai-
tzea da jabe guztien helburua. 

goera berria de-
la eta, Ibardingo 
benten etorkizuna ez 
dago batere argi eta 
gaurkoan jarraitzea 
da jabe guztien hel-
burua. 

Gehienek inbertsio handiak egin 
dituzte aurrera atera ahal izateko 
eta beraien ogibideari nola edo 
halaeusteko prest daude. Honela, 
gaurko joera ikusirik, hau da, 
jendea Ibardinera erostera baino 
eguna pasatzera joaten dela, lan 
egiteko modu berrien bila ari di-
ra. Ostatuak zabaltzen dituzte, 
jatetxeak, horietan baitago etor-
kizuna. 

«Ibardingo gauzarik funtsez-
koena, Ibardin bera da, lekua, ez 
dago Nafarroa osoan bera beza-
lakorik», dio Pedro Gorriak. 
Ibardinek eskaintzen dituen leku 
ederrak, paisaiak, hori da jendeak 
bilatzen duena, bere ustez. Ho-
rregatik, «Ibardinek bizirik 
iraungo» duela uste du Gorriak. 
«Ez da lehen bezainbeste saltzen, 
baina Ibardin bezalako merkata-
ritza gune bat ezin da edozein 
modutan galdu», bere ustez; «ni 
hementxe, Ibardinen jaio naiz, 
ikusi dut lehenagokoa eta berria, 
jateko adina ateratzen badut kon-
tent nago. Segi dadila horrela». 

Oporrik gabeko uda 
E.E. / IBARDIN 

• Ibardingo benten jabeak etor-
kizunaz kezkatzen badira, egu-
nerokoaz arduratzen dira bertan 
lan egiten duten gazteak. Betida-
nik, Berako eta inguruko herrie-
tako gazte gehienek Ibardinen 
aurkitu dute lehen lana, baina or-
tiainaezda beti merkea. Bosturte 
Ibardinen lanean daraman langi-
le batek azaldu duenez, lana «oso 
gogorra» da. «Nahiz eta kontra-
tua 8 ordukoa izan, bi jai egune-
kin, 11 ordu eta batzuetan gehia-
go ematen ditugu lanean. Gaine-
ra, jai egun bakarra dugu. Beste 
lekuetan arratsalde bakarra dute 
libre eta gainontzeko gehienetan, 
ezta hori ere». Gazte askok ikas-
ketak ordaindu ahal izateko egi-
ten du lan, nahiz eta horrela opo-

rrik ez izan. Gainera, badira ne-
guan zehar asteburuetan lan egi-
ten dutenak, «eta zaila da bi gau-
zak batera egitea». 

Langile honen ustez, «dirua 
aurrezteko gero eta jende gutxia-
go kontratatzen dute jabeek eta 
honela, guk lan gehiago egin 
behar dugu diru berdinaren truke. 
Soldata ere, batez ere hasieran, 
nahiko murritza da, lan egiten 
ditugun orduak kontuan hartuz». 
Hala ere, berak aitortu duenez, 
alde batetik lanaren gogortasuna 
eta esker txarra daude, baina bes-
tetik soldata, «eta zaila da soldata 
ez hartzea». Beraz, gaur egungo 
lan egoera txarra aintzat hartuz, 
Ibardin da Berako gazteek duten 
aukera bakarra eta horra jotzen 
dute, nahiz eta beraien baldintzak 
egokienak ez direla jakin. 

Mugaz bi aldeetako bezeroak hurbiltzen dira bertara. G O I K O 



Jokin 
Larrea komikigilea 

erpizkundeko artistak arlo 
guztietan maisu ziren, artista 
orojakileak. Egun zaila da 

oso maila horretara heltzea, baina 
egon badaude horretan saiatzen di-
renak, eta horietakoa dugu Jokin La-
rrea. 'Napartheid' eta 'TMEO' al-

dizkarietako marrazkilaria, kartel-
gilea, publizista, koadro margolaria, 
eta Kojon prieto azabache y los Hua-
jolotes taldeko musikaria —zentzu 
zabalean bada ere— artista orojaki-
lea dela esan daiteke. Orojakileaz 
gain, izatez gaiztoa dela dio. 

JUAN KRUZ LAKASTA / IRUNEA 

Larreak izatez gaiztoa dela 
onartzen du, «txikiak garenok 
izatez bihurrtak garelako». 
Gaiztotasun horrek bizitasun 
berezia ematen dio egiten duen 
guztiari. Ez' da batere erraza as-
tebururo jende askoren aurrean, 
eszenatoki baten gainean eta 
hozkailu baten apalategi bat koi-
laratxo batzuekin joz muikari 
moduan arrakasta lortzea. Edo-
zein herritako jaietan askan bo-
tata amaitzea normalena litzate-
ke, baina Jokin Larreari —orain-
goz behintzat— ez zaio horrela-
korik gertatu, astebururo Kojon 
prieto azabache y los Huajolote-
sekin bere apalategiarekin esze-
natokiz eszenatoki. Baina hori ez 
da bere abilezia bakarra. Horre-
taz gain trebea da oso komikiak 
egiten —eskerrak, horixe baita 
bere lanbidea—, eta ziurrenik 
dagoeneko behin baino gehia-
gotan irakurri dituzue bere ko-
mikiak 'TMEO' edo 'Napart-
heid-en'. Komikigintzarako za-
letasuna bere aitak eta Crumb 
komikilariak piztu omen zioten. 
EGUNKARIA.— Zure lanak ha-
maika aldizkaritan argitaratu di-
tuzu... 

JOKIN LARREA.— Beno, egun 
'TMEO' eta 'Napartheid-en' 
besterik ez dut parte hartzen. Ar-
lo honetan nire lorpenik handiena 
'Vivora-n' lauzpabost tira argi-
taratzea izan da. Lan pila bat egin 
behar izan nuen horretarako, eta 
ez dut uste horretarako horren-
beste lan egitea merezi duenik. 
EGUNKARIA.— Nondik sortu zi-
tzaizun komikigintzarako grina? 
LARREA.— Nik txikitatik horre-
taz bizi nahi izan dut. Berehala, 
ordea, hori ezinezkoa zela suma-
tu nuen. Marrazkilaria bazara ko-
mikietan ezezik publizitatean eta 

«Izatez gaiztoa naiz» 
kartelgintzan ere aritu behar duzu 
iraun ahal izateko. Berriro ere il-
doari eutsiz, esan beharra dago 
niri txiki-txikitatik gustatzen zi-
tzaidala. Nire atariaren ondoan 
bazegoen komiki dendatxo bat. 
Horretan astero-astero komikiak 
erosten nituen, eta ordaindu or-
dez aitaren kontuan apuntatzeko 
esaten nion dendariari. 'Engan-
txatuta' nengoen eta ezin nuen 
utzi, neretzat droga bat zen. Hiru 
edo lau urte eman nituen horrela, 
eta azkenean, 'Pumbi' izeneko 
komiki merkeenak besterik ez 
nituen erosten. Erosteari uzten 
banion dendaria zer edo zer su-
matuko zuen, baina bestalde ez 
nuen zorra gehiago marduldu 
nahi. Azkenean dendaria gure 
etxera igo zen 10.000 pezetako 
zorrarekin. Aitak sekulako 
bronka bota zidan, eta horrek be-
tirako markatu ninduen. 
EGUNKARIA.—Noiz argitaratu 
zenuen zure lehen komikia? 
LARREA.— Txikitan oso txarra 
nintzen. Ikastolan marrazki 
lehiaketa egin zuten, eta txarre-
netarikoa izan nintzen, eta or-
duantxe hasi nintzen marrazkiak 
lantzen. Mortadelo eta Filemo-
nen marrazkiak kopiatzen hasi 
nintzen, eta horrelaxe segitu nuen 
Pastanaga argitaratutako Crum-
ben lehen komikia esku artean 
eduki nuen arte. Orduantxe ko-
mikien bitartez nahi duzuna kon-
ta dezakezula ulertu nuen, ordura 
arte abenturak eta antzekoak 
kontatzeko besterik ez zutela ba-
lio uste bainuen. Horrek ere mar-
katu ninduen. Pixka bat geroago, 
16 urte nituela, Hernaniko jende 
pilabatekin 'Gora-behera' fanzi-
ne 'anarkoan' nire lehen komikia 
argitaratu nuen. Egia esateko 
fanzine horretan ez nuen ezer 
ulertzen. Nik komikiak egiten 
nituenetakitto, 'anarkoa' zerzen 

ere ez nekien. Nire komikiak oso 
txarrak ziren eta marrazkiari gi-
doiari baino garrantzi askoz han-
diagoa ematen nion. Orain, be-
rriz, historia onak gustatzen zai-
kit, temak edo marrazkiak baino 
gehiago. 
EGUNKARIA.— Aspald idanik 
'Musgoman' pertsonaiaren 
abenturak marrazten dituzu, eta 
azken bolada honetan Huajolo-
teenak ere bai. Zer kontatzen du-
zu zure istorioetan? 
LARREA.— Denetarik. Huajolo-
teena gauza berezia da. Saio ba-
koitzean zer edo zer berezia ger-

ALBERTO BARANDIARAN 

tatzen da, eta haiek komiki bat 
direla esan daiteke, edo komiki 
bat garela. Altxor izugarria da 
hori istorioak egiteko. 
EGUNKARIA.— Kojon prieto 
azabache y los Huajolotes talde-
ko 'apalategijolea', komikilaria, 
kartelgilea eta abar. Ia-ia Berpiz-
kundeko artista orojakilea dela 
esan daiteke. 
LARREA.— Egia esateko ez naiz 
musikari trebeegia. 
EGUNKARIA.— Nola hasi zinen 
ba Huajoloteekin? 
LARREA.— Zazpi urte solfeo 
ikasten eman nituen. Ez nekien 

zer egin, eta azkenean Huajolo-
teekin apalategia jotzen hasi nin-
tzen ikasitakoa jendeaurrean 
erakutsi ahal izateko. Huajolo-
teak aspaldidanik ezagutzen ni-
tuen. Lore Etxean mexikar musi-
karekin alaitutako azkari inte-
resgarriak egiten zituzten eta ga-
rai hartan norbaitek bonboa jo-
tzen zuen erritmoa eramateko. 
Behin, berak huts egin zuen, eta 
ni bertan nengoenez, erritmoa 
eramateko instrumenturen bat 
bilatzen hasi nintzen. Makila-
txoekin, botilekin eta beste hain-
bat gauzarekin saiatu nintzen, eta 
azkenean rejilla bat eta bi koila-
ratxoekin soinu ederra ateratzen 
zela ikusi genuen. Beraiekin jo-
tzeko eskatu zidaten, eta horrela 
hasi nintzen. Ziurrenik dagoe-
neko damutu egin zaie. 
EGUNKARIA.— Zein da horreta-
rako rejilla-rik egokiena? 
LARREA.— Egia esateko egokie-
na topatzea ez da batere erraza 
izan. Hasieran etxeko hozkai-
luaren apalategiekin aritzen nin-
tzen. Soinu polita ateratzen dute, 
baina erraz hausten dira. Beste 
batzuekin saiatzea gomendatuko 
nioke honetan hasi nahi duen 
edonori, nire etxeko hozkailuan 
apalategi bakarra geratzen baita. 
Hoberena labekoa erabiltzea da. 
Horrelakoak ez dira hausten, eta 
soinu aldetik oso onak dira. Ho-
rren bitartez 'bakalao' kutsua 
ematen diot gure musikari, errit-
mo errepikatzailea eta gustaga-
rria. 

EGUNKARIA.— U d a honetako 
taldea zarete. Zer sentitzen duzu? 
LARREA.— Kontent nago. Lortu 
dugun ospeari esker 
EGUNKARIAk bazkaria ordaindu 
dit elkarrizketaren truke, eta An-
tena 3n Gloria Estefani lehen 
postua kendu diogu 'hit-para-
dean'. Ezin da gehiago eskatu. 




