
Nafokaria 
Nafarroako gehigarria / Ostirala, 1993ko abuztuak 27 / III. urtea / 90. zenbakia 

Mendillorri, hiri berria 
Nafarroako etxebizitzen arloko espeku-
lazioarekin hausteko lehendabiziko aha-
legin nagusia izan da, 'makroproiektua' 
izendatu duten bezala, eta aurten, arazo 
askotxo gaindituta, ibiltzen hasia da da-
goeneko. Eraikinak altxatuak daude, eta 
etxe asko bukatuta. Jendea uda aldean 
hasi da etortzen, baina gehiena irailean 
helduko da. Bitartean, hiria azken ukituak 
jasotzen ari da, bizilagunei harrera ona 
egiteko. Igeltseruak, iturginak, etengabe 
ari dira lanean, eta lokal askotan, 'Laster 
zabalduko da' lema ikus daiteke. 

Ez da dena, baina, pozgarria, pisuan 
dagoeneko bizi direnak askotxo izanik 
ere, arazoak dituenik ere ez baita falta. 
VITRA kooperatibak bultzatutako lanek, 
kasu, hilabete inguru daramate geldirik, 
eta aste honetan ziren biltzekoak alde 
guztiak. Aste honetan bertan ere behin-
behineko kontsultorioa zabaldu 
zuen Osasunbideak, hiri 
berriak behar 
duen bezala. 

Etxeak altxatuz doa-
zen neurrian, kale eta 
plazak ere jendez be-
tetzen hasi dira, be-
reziki haurrez, po-
pulazioaren ia 
gehiengoa 
izanen 
baitira. 
JOXE LACALLE / ALBERTO 

BARANDIARAN 

Bihormetara 

JOSETXO AZKONA 

Errua nirea da oso, eta hizlaria J. 
Rivas, 'Ajoblanco' aldizkaria-

ren partaidea zela jakin banu, 
mintzaldira joango nintzatekeela ai-
tortu beharra daukat. Nafarroako Mu-
seoan aireratu hitzak aditu ez arren, 
prentsaren bidez jaso dut bertan esan-
dakoaren laburpena, eta alde horre-
tatik, ez dit huts egin, nire ustez, gaz-
telaniaz argitara ematen direnen ar-
tean, hoberenetzat jotzen ahal da al-
dizkari honen akuilariaren idei mul-
tzoak. Kulturaren beharraz, sorme-
naren prozesu nekosoaz, zoriontasu-
nez eta intereseko beste gai batzuez 
aritu da idazle eta kazetari hau, era 
argitsu batez azaldurik eta, halaber, 
hausn^rketarako juzku eta galdera 
zorrotzik eginik. «Badago zorion-
tsurik izaterik baldin eta duintasunez 
bizitzeko beharrezko baliabide ma-
terialak lortuz bat izpiritu-beharrak 
asetzen ez badira?». Ezetz iduri du 
Rivases-ek, eta ez naiz ni izango 
kontra egingo duenik. Hariari jarrai-
kiz, sentikortasunaren aldeko defen-
tsa sutsua egiten du ere, nahi baino 
gehiagotan horren krudela, horren 
bizigaitza den bizitza honetan zorion-
tsua ahal izateko, sentikortasun hori 
premia-premiazko delarik gizaku-
mea sortzaile izango bada, bestalde. 
Eta antzeko proposamenaren alde 
agertu da baita B. Atxaga ere, Udako 
EHUan egindako agerral- di batean, 
berriki Donostian egina. Hargatik, 
badirudi zentzuzkoa dela sinestea, 
egia borobila delakoan, zo- riontsua 
izateko, edo kreatze lanak burutu ahal 
daitezen, 'sentikor' be- har dela izan. 

-Haria luzexea denez, ti- ra egin die-
zaiogun puntatik, fineziaz, badaez-
pada. Sentsibilitateak goiti egin bal-
din badu artemolde ezberdinen ar-
tean, poesia dateke alor hori, eta poe-
tak, haren eredurik nabarmenenak. 
Aldi bereko egia-gezurra. E- gia pa-
radigmatiko hau kili-kolo jartzen du-
te, behintzat, zenbait poetaren joka-
bideek. E. Pound eta J. Mirande, kasu 
—biak gorengo sortzailetzat jo ditza-
kegunak—, faxista entzutetsuak izan 
ziren beren garaian. Ez dago jakiterik 
zoriontsuak izan ote ziren, baina ba-
gaude esateko moduan beraien auke-
ra ideologikoak mila miloika laguni 
'zoriona' erakarri ez ziola, eta hara 
non, haien poemen ederra, haien sen-
tiberatasuna hitzak arte bihurtzeko. 
Are gehiago oraindik, R. Karadzic, 
Sarajevo errausten ari den buruzagi 
serbiarra, psikiatra ezezik, poeta ere 
bada, eta itxura guzien arabera, nahi-
ko arrakastatsua. Izan ere, Montene-
groko poesi sari nazionala, Risto 
Ratkovi izenekoa, beretzat izan da. 
Gerra kriminala bezain poeta ona, 
ondorioz... Gure sentsibilitate finari 
min emanagatik, poetaren bihotzean 
ere habia egiten baitu basapiztiak. 



G u r e a u k e r a k 

Ugarrongo arroila 
Ugarrongo potxa 6do arroila 

Arteta ugaldearen irteera da, Ira-
tirantz doanean. Urralgoiti osoa-
ri ematen dio ura, Urralbeitin ai-
patu beste ugalde handia aurki-
tzen duen arte. Frankotan aipatu 
dugu zonalde guzti honen bakar-
dadea eta ezezagutza. Ez da ber-
tan mendi garrantzitsurik, ez uda 
pasatzeko toki ezin aproposago-
rik. Ez da tabernarik edo jatetxe 
famaturik, eta, ia, ez dago jende-
rik. Baina, hala ere —edo horre-
gatik, hain zuzen ere—, merezi 
du bisitalditxoren bat, bakarda-
dea zer den jakiteko, sikiera. 

Herri ia hutsak daude denak 
—Berroia, Arieltz, eta abar—, 
baina beste garaietan jende fran-
ko izan zuen. Borda eta honda-
kinek aspaldiko ganaduaren ga-
rrantziaz ohartarazten digute. 
Egun soilik ardi txurrak dabiltza 
bertako amildegi eta baso gogo-
rren artetik. 

Bidea Arripodas eta Elkoatz 
bitarteko errepidetik ateratzen 
da, eta 8,300 kilometrotan ekial-
derantz ateratzen den pista hartu 
behar dugu. Pista amildegirantz 
doa, ugaldea aurkitzen duen arte. 
Bi izen dauzka: Areta edo Imiri-
zaldu. Aurreraxeago harkaitz 
bateraino helduko gara, eta hor-
tik menderatzen da inondik bai-
no hobeki arroila osoa. 

Aurrera segituta Berroiara 

helduko gara. Herri hutsa, esan 
bezala, nahiz eta etxeek oraindik 
zutik dirauten. Berroiatik asfal-
tatu gabeko errepidea hartu, 
ibaiaren ondotik, Murillo eta Be-
rroia bitarteko errepidetik. Hor 
iparralderantz hartu, Ari-elzko 
jaurerrira heldu arte. Hau ere 
jenderik gabe bizi da duela asko-
txotik hona. 

Arielztik nabarmen ateratzen 
da bidea, eta amildegia jaitsita, 
eskuinaldean antzeman daite-
keen arroilarantz joan behar 

dugu. Hor daude trikuharri so-
natuak: Aikoa, dagoeneko desa-
gertuta —suntsituta—, Aikoa II, 
eta Ugarron barruan dagoen hi-
rugarren bat. Hiruak Toma Lo-
pez Sellesek aurkitu zituen 
1959an. 

Gertu ere aurkituko ditugu 
Ugarrongo bordak, eta beste le-
poraino igo ondoren, jaitsierari 
ekingo diogu, Irunberri eta 
Adoain bitarteko errepide on-
doan dagoen borda ikusi arte. 
Hortik hasierako tokira. 

ASTEKO PERTSONAIAK 

Luis Maria Perez Suarez 
Leireko abadea 

Luis Maria Perez Suarez Leireko abade izendatu zuten joan den 
larunbatean, eta igandean bertan Silostik Leirera abiatu zen izen-

dapena onartzeko. Perez Suarez, modu honetan, Leireko bigarren 
abade bihurtu da, 1961. urtean Vatikanok Leireri abadetza titulu ka-
nonikoa itzuli zionetik. Lehenengo abadea Augusto Pascual Diez izan 
da baina 66 urterekin bere karguari uko egin dio. Abade berria Pauletan 
sartu zen eta bertan egin zuten apez. 1970. urtean Paulen kongregazioa 
utzi eta Silosko komunitatean sartu zen. Burlatako monasterioan prio-
re eta nobizioen maisu izan zen. Abade izendatu baino lehen idazkari 
eta irakasle lanak betetzen zituen bertan. Leireko abade berriak azaldu 
duenez, «abadea fcmiliaren burua da, eta guztien gidari espirituala». 

Jose Luis Beaumont 
Abokatua 

Jose Luis Beaumont Itoizko Koordinakundearen abokatua atxilotu 
zuen Goardia Zibilak igandean, urtegiaren aurkako protestaldian 

parte hartzen ari zela. Iruñeko Goardia Zibilaren komandantziara 
eraman ondoren, «ordena publikoa hausteagatik» astelehenean 
Agoizko Auzitegian deklaratu zuen eta ordu erdi geroago aske utzi 
zuten kargurik gabe. Auzitegiaren kanpoko aldean 200 pertsona in-
guru bildu zen eta Beaumont deklaratzera agertu zenean, txaloka hasi 
ziren. Igandean Agoitzen gertatutako istiluen ondorioz ere, Nikolas 
Unziti Itoizko laguna zauritu zuen Goardia Zibilak oso gertutik jaur-
tikiriko pilota batek. Istiluetan 150 pertsona inguru sakabanatu zituz-
ten Goardia Zibilek eta zinpeko goardiek. 

Miguel Sanz 
Lehendakariordea 

Miguel Sanz Nafarroako lehendakariordeak 1994. urterako Nafa-
rroako funtzionarien soldaten igoera geldiaraziko dela iragarri du. 

Sanzek igandean adierazi zuenez, «Gobernuak sindikatuei azalduko 
die soldaten igoeraren geldialdi hau hitzarmen berria negoziatzeko 
orduan, aurten bukatzen baita aurrekoa». Bere ustez funtzionariek 
kontuan hartu behar dute beraien egoera, «beste talde batzuenaren 
aldean», ona dela. Halaber, gaur egun, ordain handiagoa eskatu baino, 
lan finkoa edukitzea garrantzitsuagoa dela erran du Miguel Sanzek. 
UGT sindikatuak, besteak beste, gaitzetsi egin ditu adierazpenak, eta 
krisi garaiak «denek, ez bakarrik langileek» sumatu behar dituztela 
azaldu du. 

ERAKUSKETAK ^ 
Roberto Martinen margo era-
kusketa egongo da ikusgai Zan-
gozan, bertako Kultur Etxean. 
Erakusketa abuztuaren 6tik 29ra 
egongo da zabalik. 

Xabier Soubeleten margo 
erakusketa izanen da ikusgai Eli-
zondoko Arizkunenea Kultur 
Etxean. Abuztuaren 6tik 29ra 
izanen da zabalik, ohizko ordu-
tegiarekin. 

Jaietarako kartelen erakus-
keta egongo da Noainen abuz-
tuaren 31n hasita irailaren lOera 
bitartean. Erakusketa Kultur 
Etxean egongo da ikusgai arra-
tsaldeko 5etatik 8ak arte. 

ANTZERKIA " J 
El cambiazo' antzezlana aur-
keztuko du Melody Sisters tal-
deak Noainen, heldu den igan-
dean, abuztuak 29, eta arratsalde-
ko 8etan. Emanaldia igerilekue-
tako ostatuan izanen da. 

Historia de una muñeca 
abandonada' izeneko antzezlana 
aurkeztuko du bihar larunbata, 
hilak 28, Iruña Pequeño Teatro 
taldeak, Morentinen. Gaueko 
lOak inguruan izanen da. 

Kiki, Koko eta Moko' lana 
aurkeztuko du Azkona taldeak 
Azagran, irailaren 3an eta arra-
tsaldeko 7etan. 

BERTSO SAIOAK 
Sebastian Lizaso eta Andoni 
Egaña bertsolariek saioa eskaini-
ko dute heldu den igandean, hilak 
29, Atallun, eguerdian eta arra-
tsaldeko zazpietan. 

Andoni Egaña eta Sebastian 
Lizaso bertsolari famatuak ariko 
dira kantari Legasan heldu den 
astelehenean, bertako festak di-
rela eta. Emanaldia eguerdiko 
13.00etan hasiko da, plazan. 

MUSIKA f J 
Orquidea Robinsonen ema-
naldia izanen da Berriozarren 
gaur, ostirala, Eguzki enparan-
tzan. Emanaldia gaueko lOak 
inguruan izanen da. 

Platero y Tu taldearen kontzer-
tua izanen da Noainen, San Mi-
guel piazan, bihar larunbata. Au-
rretik, A.Z.T. eta Mendeku tal-
deek joko dute. 

AHAZTU GABE! 

RHINEKO Balletaren 'Romeo y 
Julieta' antzezlana aurkeztu-
ko dute gaur eta bihar, Erri-
berriko Jaitokian, Nafarroa-
ko Jaialdiek. Aurtengo edi-
zioa ixteko modu ederra, tal-
de hau mundu osoan dabilen 
onenetarikoa baita. Muntaia 
honetan Veronako (Italia) 
amoranteen istorio tragi-
koa boltxebikeen Errusia er-
negatuan antzeztua. Bertrandt 
d'Aten bertsio arras diferen-
te eta izugarria, Prokofieven 
musikaz lagunduta. Hain 
zuzen ere, Romeo eta Julie-
ta inoiz baino modernoago 
eta garaikide ikusteko auke-
ra. Gaueko hamarretan iza-
nen dira bi emanaldiak, Jaialdi 
honetako azkenak, esan be-
zala. 

Ez da balantzea egiteko te-
norea oraindik, baina esan 
daiteke maila ona izan duela 
aurtengo edizioak. Akaso au-
rreko urteetan baino kalitate 
handiagoa zenbait ikuskizu-
netan, ikastaroek ere gaurko-
tasun handia izan dute; eta 
arretaz jarraitu du jendeak. 
Herrietan ere emaitza ez da 
txarra izan, nahiz eta Tomas 
Yerro Jaialdien zuzendariak 
berak, berriro zentralizatzea-
ren aldekoa dela esan zuen. 
Hurrengo urterako berrikun-
tza ote? 

ADP * • • oooooooooooooooooooooooppoopoooooooo 

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 RADI0 1 QM 835 

Astean zehar 20.30etatik 

22.30etara... Zuri eta Beltz 

Elkarrizketak, erreportaiak, 

musika. 

ARALAR IRRATIA FM 106.2 

Astea zehar 13.30etatik 

14.00etara... Bertako bizilagun 

eta pertsonai ospetsuei elka-

rrizketak. 

ARATZURIKO Txerri Las-
terketen kronika zehatza en-
tzuteko aukera emango du 
Euskalerria Irratiak heldu 
den astelehenean, goizeko 
hamarrak eta hamaikak bi-
tarte. Mundu osoan zehar fa-
matua den lasteketaren non-
dik norakoak, sailkapenak eta 
zertzeladak izanen dira aipa-
gai. 



HERRIZ BERRI 

Lakuntza 

Larretxea nagusitu zen aizkoran 
PATXI ULAIAR / LAKUNTZA 

Igandean egin ziren Behar Za-
na Lakuntzako frontoian Nafa-
rroako Aizkolarien Txapelketa-
rako kanporaketak, 11 aizkolari-
ren partaidetzarekin. Donato 
Larretxea izan zen nagusi, alde 
handiz gainera, eta bere atzetik 
Mindegia, Jaunarena, Nazabal 
eta Senosiain geratu ziren. Bost 
aizkolari hauek hartuko dute par-
te Donezteben egingo den aizko-
lari txapelketaren finalean. 

Giro onean, festen erdian, Sa-
kanako herriak gozatu egin zuen 
igandeko ikuskizunarekin, ber-
tan baitzeuden Nafarroako aiz-
kolaririk onenetakoak. Bero han-
dia frontoian, baina giro alaitsua 
izan zen, beti ere. Eta emaitzak, 
kirolari dagokionez, onak, Larre-
txeak bereziki oso maila ona era-
kutsi baitzuen. 11 minutu eta 24 
segundu erabili zuen zegoen la-
nerako, hau da, 54 ontzako bi 
enbor, 60ko beste bi eta 72ko bat 
mozteko. Larretxea erraz antzera 
aritu zen, eta ez zuen arazorik 

Donato Larretxeak aise irabazi zuen Lakunt/an. 
A. GILLENEA 

izan nagusitasun osoz bere kon-
trarioak menderatzeko. Txalo 
ederrak jaso zituen aizkolariak. 

Bigarren Mindegia gelditu 
zen, 12 minutu eta 50 segundu 
erabili behar izan baitzuen lana 
amaitzeko, eta hirugarrena Jau-
narena, 13 minutu eta 26 segun-
durekin. Nazabal izan zen lauga-
rrena, 14 minuturekin eta Seno-

siain ondoren geratu zen: 14 mi-
nutu eta 26 segundu. 

Saioa hiru txandatan banatu 
zen —lehendabizikoan hiru eta 
gainontzeko bietan launa aizko-
lari—, eta tarteka Iñaki Perurena 
leitzarrak jendearen txalo ugari 
jaso zituen, exibizio polita egin 
baitzuen 200 kiloko harriarekin, 
250koarekin eta biribilarekin. 

Larraun 

Kontsultorioa 
zabaldu zen 
asteartean 

IRUNEA 

Inguruko 12 herrietako 
5.718 bizilagunendako kon-
tsultorio berria inauguratu 
zuen joan den asteartean Ca-
lixto Aiesa Osasun kontseila-
riak, bertako udal agintariek 
lagunduta. Zentro berri ho-
nek, 593 metro karratu ditu 
eta lau famili mediku, lau eri-
zain, farmazialari bat eta la-
guntzaile administratibo bat 
izango ditu, eta bertan zain-
duko dituzte Lerin, Allo, Dei-
kaztelu, Arellano, Arronitz, 
Barbarin, Lukin, Urbiola, 
Azketa, ..Iguzkitza, Labeaga 
eta Doneztebe-Deioko biz-
tanleak. Osasun Zentro be-
rrian, kontsultaz aparte, hez-
kuntza egitasmoan burutuko 
dira inguruko beste erakun-
deekin, baina dagoeneko 
martxan dauden beste zen-
troak ez direla itxiko azaldu 
zuten Osasunbideko agin-
tariek. 

Ostirala, 27: 
ll.OOetan Haurrendako jaialdia 
amildegian, 'Azkona' taldearekin. 
16.00etan Kontzertua polikirolde-
gian. 
17.30etan Txarangarekin kalejira. 
18.00etan Zezenak eta betizuak 
plazan eta kaleetan. 
19.00etan Bi bigantxa askatuko 
dira plazan kintoendako. 
21.00etan Entzierroa 
23.00etan Berbena amildegian 
'Digital' orkestrarekin. Atsede-
naldian zezensuzkoa. 
4.00etan Betizuak plazan. Bitar-
tean txistorra eta ogia banatuko da. 
Larunbata, 28: 
lO.OOetan Platoari tiroketa. 
ll.OOetan 'Lindus Amapolus' tal-
dearekin jostailuak eta ikuskizunak 
haurrendako. 

14.30etan Herri Bazkaria 'San 
Blas' nekazal kooperatiban. 
18.00etan Betizuak plazan eta ka-
rriketan. 
21.00etan Entzierroa. 
23.00etan Berbena amildegian 
'Sabrosa Pachanga' orkestrarekin. 
1.30etan 'Nueva Alaska' orkestra-
rekin dantzaldia polikiroldegian. 
4.30etan Txarangarekin jaialdia. 
Igandea, 29: 

7.00etan Salda banatuko da amil-
degian. 
8.00etan Entzierroa San Blas ka-
lean. Ondoren betizuak plazan. 
12.00etan Jostailuak haurrendako 

San Francisco Javier Plazan. 
17.30etan Txarangarekin kalejira. 
18.00etan Bigantxak plazan eta 
karriketan. 
21.00etan Entzierroa. 
23.30etan Pobre de mi. 

Ostirala, 27: 

12.00etan Txupinazoa. 
13.00etan Herri Kirolak. 
15.30etan Herri bazkaria. 

18.00etan 'Abardunbak ' animazio 

taldearekin haurrendako jokoak. 

Larunbata, 28: 
10.30etan Platoari tiroketa. 

11.30etan Haurrendako karts eta 

gaztelu puzgarriak. 

13.00etan Mus txapelketaren erdi-

finala. 

18.00etan Dantzariak. 

17.30etan Txerriekin lasterketa 

sonatuak. 

20.00etan Txarangarekin dantzal-

diak. 
22.00etatik aurrera Dantzaldia. 
Igandea, 29: 
12.00etan Meza Nagusia. Ondoren 
hamaiketakoa eta herri-kirolak. 
14.30etan Mus txapelketaren fi-
nalak. 
17.00etan Pilota partiduak eta on-
doren txerri lasterketaren bigarren 
txanda. 
21.30etan Txerriaren zozketa eta 
trofeoen banaketa. 

Ostirala, 27: 
20.00etan Itxafueroa eta ezkil jo-
tzea. Ondoren kalejira herriko mu-
sikariekin, eta herri afaria. 
24.00etatik aurrera 'Drindots' tal-
dearekin dantzaldia. 
Larunbata, 28: 
7.00etan Aurora eta gosaria. 
lO.OOetan Dianak. 
ll.OOetan Meza nagusia herriko 
koralarekin eta ondoren hamaike-
tako. 
17.30etan Futbito finalak. 
19.30etan Jotak. 
20.00etatik 22.00etara Dantzal-

dia. 
24.00etatik aurrera. Dantzaldia. 
Igandea, 29: 

lO.OOetan Dianak. 
1 l.OOetan Mus txapelketa eta hau-
rrendako jokoak. 
17.00etan Platoari tiroketa. 

t 19.00etan Aizkolariak. 
22.00etatik aurrera, 'Gaubela' tal-
dearekin dantzaldia. 

ALTSASUko suhiltzaileen par-
kea egokitu eta berrituko da luze 
gabe, Nafarroako Gobemuko 
Bame Saileko zuzendari nagu-
siak erabakitakoaren arabera. 
32,2 milioi pezetako aurrekon-
tuarekin, egokitze lanek xahutu-
ko dute diru kopururik handiena, 
batez ere ibilgailuendako tokie-
tan eta langileendako gelan. Ha-
laber, babes ofizialeko 21 etxe-
bizitzendako 12 milioi pezetako 
dirulaguntza onartu du Nafa-
rroako Gobernuak. 

LIZARRA bisitatu zuten atzo os-
tegunez Parisen egiten ari den 
Okzitanerazko Kogresu Mun-
dialeko partaideek, Garesen eta 
Eunaten izan ondoren. Agerral-
dia egin ondoren, Ricardo Cier-
vide Euskal Herriko Unibertsi-
tateko Hizkuntzalaritzan kate-
dradunak mintzaldia eman zuen 
hizkuntza honi buruz. Izan ere, 
Lizarran XIV. mendera arte min-
tzatu zen okzitanieraz, Frantzia-
tik etorritako kolonoek ekarrita 
eta euskara eta hebraieraren au-
rretik erabili zuten foruak eta 
legetik idatzi eta zehazteko. Ha-
laber, "Euskal Herri osoan Liza-
rran soilik gordetzen dira hizkun-
tza honetan idatziriko doku-
mentuak. 

TUTERAko Gazteendako Argi-
bide Zerbitzuari buruz eztabaida 
aitzakia izan da Jesus Markina 
eta Luis Campoy zinegotzien ar-
teko liskar pertsonalak pizteko, 
bertako Udalean aspaldi honetan 
hain ohizkoak diren arazo pertso-

- nalei beste kapitulu bat eranste-
ko, alegia. Arazoa, berez, huske-
ria da, zerbitzua Gazte eta Kirol 
arloan edo Hiritar Eragintzan sar-
tu behar duten eztabaida. Horren 
inguruan eztabaida izan da bi zi-
negotzien artean, eta Jesus Mar-
kinak Campoy zinegotziaren 
«antzerkirako ahalmena» kriti-
katu zuen. Campoy zinegotziak 
Markina jaunak ez duela lanik 
egiten azaldu zuen duela gutxi. 

BADOZTAIN herrian egin nahi 
den hilerri pribatuak haserrea 
piztu du, baita kritikak ere lurrak 
emateko erabili diren argudioak 
direla eta. HB taldeak, horrela, 
alegazioak aurkezteko dagoen 
epe laburra kritikatu zuen, «be-
reziki uda garaian izanik. Lanak 
150.000 metro karratuko zaba-
lera dauka, baina kontuan hartuz 
300 metro inguruan ez dagoela 
ezer eraikitzerik, benetako eragi-
na 640.000 metro karratukoa 
izango litzateke. 



nende asko-
ren itxaro-
pena gauza-

tu zen Mendillorriren 
proiektuak aurrera egin 

zuenean. Nafarroako 
etxebizitzen betiko 

joera hausteko ahale-
gina sozialisten lege-
gintzaldian sortu zen, 

Federico Tajadura 
kontseilari zelarik, eta 
orduz geroztik lurral-
deko egitasmorik na-

gusienetakoa izan zen. 
Hogei mila lagun in-

gururendako etxebizi-
tza babestuak, prezio 

onean, eta Administra-
zioaren babeseau, 

Iruñerriko prezioen 
hazkundeari irtenbidea 
ikusi zioten askok ber-

tan. Iaz sartu ziren 
lehendabizikoak, baina 

uda honetan hasi dira 
gehienak etortzen. 

Oraindik, baina, ames-
tutako hiria hiri hutsa 

da, nahiz eta jendez be-
terik egon. Dendarik ez, 

zerbitzurik gabe, kon-
ponketen zarata da na-
gusi, eta bertan daude-
nek hiriaren lasaitasuna 

azpimarratzen dute. 
Badira, baina, bertan 

bizitzeko zorterik 
oraindik izan ez dute-
nak, arazo franko izan 

baitituzte kooperatibek 
eta etxegileek hiru urte 

hauetan. Berriena VI-
TRA kooperatiben 

etxebizitzen atzerape-
na. Hala ere, gero eta 

hiri errealagoa da 
Mendillorri, batzuen-
dako oraindik ametsa 

besterik ez 
bada ere. 

Obraz eta autoz beteriko hiria da egun Mendillorri. JOXE LACALLE 

Amestutako hiria 
ALBERTO BARANDIARAN / IRUNEA 

Askok amestutako hiria da, 
eta, hala ere, kanpotik ez du ema-
ten. Kanpotik porlan eta adreilua-
ri eginiko omenaldia dirudi, mo-
numentu erraldoia, Irufteak be-
rarendako nahi izan ez zuen pi-
laketa balitz bezala. Askoren 
ametsa baina. Nafarroako hiri be-
rria, marka guztiak hautsiko di-
tuena. Sei mila bizilagun inguru 
daude jada, baina ez da inondik 
inora sumatzen. Konponketen 
eta azken ukituen zarata besterik 
ez. Pintura eta igeltsuaren usain 
berria baino ez. Hiri berria, ale-
gia. Hiri amestua. 

Federico Tajadura aurreko Hi-
rigintza kontseilariaren gogoko 
helburua izan zen, eta kosta lain 
kosta aurrera eraman, eraman 
ere. Ordurarte ezezaguna zen 
izen ederreko herrixka honetan, 
Eguesibarren, Nafarroa osoko 
etxebizitzen erreserba eginen 
zen, arlo honetan sekulan gauza-
tu zen ahalegin publikorik han-
diena. Eta horrelakoetan gerta-
tzen den bezala, oztopoz beterik. 
Hasieran Eguesibarren beraren 

ahiz eta dagoe-
neko 269 etxebizi-
tzen jabeek giltzak 
eskuratuta izan, ez 
da jenderik ikusten 
Mendil lorrin. 

kontrako jarrera izan zen, Go-
bernuaren iniziatibak udal esku-
menekin topo egiten zuelakoan. 
Juan Cruz Alli gaur egungo 
lehendakariaren eta Tajaduraren 
arteko liskarrak sonatuak izan 
ziren, hura udalen eskubideen 
'defentsan' aritzen zenean. On-
doren etxebizitzak eskuratzeko 
zerrenden inguruko polemikak, 
alderdikeria salaketak... Orain, 
enpresa eraikitzaileen arteko 
desadostasunak, porrotak, atze-
rapenak... 

JENDE «Guk zorte handia izan 
GUTTI dugu. Bi hilabete bai-

HIRIAN e z z j r e n b e r a n d u t u 

etxebizitza ematean, eta kontent 
gaude oso. Polita eta ongi egina 
dago». Maite eta Juan ohizko 
mendillorritarrak izanen dira. 
Ezkondu berriak, gazteak, eta 
alaba ere jaio berria. Gaztetasuna 
eta ilusioa montioka. Duela bi 
aste heldu ziren beren etxebizitza 
berri-berrira, eta oraindik ez dute 
inor ezagutzen, ezagutzekorik 
ere ez baitago, antza. 

Izan ere, eta nahiz eta dagoe-
neko 269 etxebizitzen jabeek 
giltzak eskuan izan, ez da jen-
derik ikusten Mendillorrin. Etxe 
eta auto asko, baina jende gutti. 
Soilik igeltseroak, iturginak eta 
pintoreak. Eta zarata, zarata han-
dia. Zulagailuak, mailuak, il-
tzeak... Hiria eraikitzen. Iaztik 
hor daude lehendabizikoak, 
etxebizitza alokatuetan, baina 
gehienak uda honetan heldu dira, 
eta irailaren hasierarako espero 

dute jende kopuru handiena etor-
tzea. 

Horretarako ari dira gogor la-
nean lokaletan. Ez baita denda-
rik, oraingoz, urbanizazio be-
rrian. Lehenbizi, beti bezala, au-
rrezki kutxak heldu ziren, doto-
re-dotore. Duela gutxi zabaldu 
zen liburudenda ere, baina kar-
telek etorkizun oparoa iragartzen 
diote hiri berriari: 'Gozodenda 
eta kafetegia. Laster irekia'; 
'Emakumezkoendako ileapain-
degia'; 'Liburudenda eta paper-
tegia. Laster zabalduko da'... eta 
horrela toki frankotan. Bitartean, 
zernahitarako, Iruñera joan be-
har. 

OGIA «Hipermerkatura 
SOILIK joaten da jendea, 

EROSGAI n ahiko hurbil baita-
go, baina edozertarako alde egin 
behar duzu. Soilik ogia ekartzen 
dute, egunero, furgoneta ba-
tean». Maitek ongi asko daki zer 
den eskasia hori, Zapateria ka-
leko burrunbatik igaro baita, itsu-
mustuan, lasaitasunera, bakar-
dadera ia. Lehendabiziko egu-
netan, artean haurdun zegoela, 
igogailua gelditu egin zitzaien 
berari eta ahizpari pisua bisita-
tzera joan zirenean. Ordu erdiz 
aritu ziren oihuka eta kolpeka, 
beldurrez, kasualitatez handik 
igarotzen zen bizilagun batek 
aditu zien arte. Berari ere antze-
koak gertatu zitzaizkion, eta ja-
kin izan zuen nola atera. Juan, 
senarra, pozik dago. «Lasaitasu-
na izugarria da, pisua ederra da, 

argi handikoa, eta heltzean, beti 
daukazu aparkatzeko tokia. Hau 
paradisua da». 

'Haurdunaldiaren analisiak 
egiten dira', dio farmazia berri 
eta bakarraren atean dagoen kar-
telak. Izan ere, bikoteak baitira 
herritar berri gehienak, eta 16 ur-
tetik behekoen kopurua %41e-
koa izanen da. Horretarako hiru 
mediku, pediatra bat eta lau eri-
zain dabiltza dagoeneko inaugu-
ratu berri den kontsultorioan, 
eta «beharren arabera», beste pe-
diatraren bat ere jarriko dela 
azaldu zuen Calixto Aiesa kon-
tseilariak inaugurazio egunean. 
Behar, beharko da, haurrak bes-
terik ez baitaude. Enparantzetan, 
kaleetan, eta Mendillorriko biga-
rren faseari dagokion ingurura 
igotzeko dagoen gaztelu eta la-
kuaren ondotik, horiek dira biz-
tanleak. 

EGUESIBAR Irail aldera heldu-
_EDO ko dira gehienak, 

I R U N E A ? esan bezala, eta bi-
tartean, itxura hartzen ahalegin-
tzen ari da hiri berria. Calixto 
Aiesa kontseilariak 'Barañain' 

| ikoteak dira he-
rritar berri gehienak, 
eta 16 urtet ik behe-
koen kopurua % 41 e-
koa izanen dela azal-
du du Osasunbideak. 



Mendillorri, hiria eraikitzen 

guesibarko der-
mioan kokatuta, ho-
nek ez du beregana-
tu nahi, azpiegiturak 
eta egin beharreko 
inbertsioak handiak 
direlako. 

izena aipatzen zuen 'Mendillo-
rri' esan nahi zuenean, eta horrek, 
bitxikeria hutsa izanda ere, beste 
herrietan —Berriozar, Barañain, 
Zizur Nagusia—, gertatu zen an-
tzeko fenomenoa dakar gogora: 
identitatea bilatzea. Eguesibarko 
dermioan kokatuta, honek ez du 
bereganatu nahi, azpiegiturak 
eta egin beharreko inbertsio han-
diak jasan ezin izango dituela-
koan, eta inkesta eta guzti egin 
zen bizilagunen artean. Emaitza: 
eguesibartarrek ez dute Mendi-
llorri nahi. Iruñeko Udalak ere 
ez du gogo handirik teorian 
20.000 biztanle izan litzakeen 
erraldoi berri honen —Nafa-
rroako hirugarren hiria izango li-
tzateke— ardura hartzeko. So-
luzioa Udala osatzea litzateke, 
aurrekoek egin duten bezala, 
baina horretarako ibilbidea luzea 
da oraindik. 

Bitartean Burlatako enpresa 
pribatuak garbitzen ditu kaleak, 
Viveros de Navarrak jasoten du 
zaborra, eta Eguesibarkoa da 
taxi bakarra. Autobusik ez o-
raindik, eta auto pila, andana. 
Arratsalde partean heltzen dira 
gehienak, etengabe. Denek 
zeharkatzen dituzte kale hutsak 
etaelkarri behatzen diote, begi-
rada azkarraz, ezagutzen ote 
duten ikusteko. Agur gutxi, 
eta etxera. Amestutako etxeeta-
ra. 

VITRA kooperatibak izan ditu arazo franko azkenotan. JOXE LACALLE 

Kooperatiben mugimenduaren oztopoak 
A. B. / IRUNEA 

Mendillorriren garrantzia, 
20.000 pertsona ingururendako 
hiri berria Iruñea ondoan eraiki-
tzeak daukan garrantziaz aparte, 
etxebizitzen alorrean ordurarte 
zegoen joera espekulatzaileare-
kin haustea izan da. Kooperati-
ben bidez, langile eta maila eko-
nomiko ez oso altua zeukan jen-
deari etxebizitza merkea eta ka-
litatekoa eskaintzea zen helbu-
rua. Bidean oztopo franko izan 
badira ere, proiektuak, oroko-
rrean, arrakasta izan duela esan 
daiteke. 

Ez zen erraza, interes politiko 
eta ekonomiko indartsuak bai-
tzeuden tartean. Hasieran gober-
nu sozialisten proiektu bezala 
hartu zen, baina UPNko gaur 
egungo agintariek ere segida eta 
laguntza eman dute arazoak kon-
pontzeko. Oztopoak, baina, izan 
dira, izan ere. Hasieran udale-
txeen aldetik, beren eskumenen 
kontra zihoalakoan, gero etxebi-
zitzak lortzeko izena ematera-
koan, askotan aipatu baitzen al-
derdikeria zerrendetan sartzeko, 
eta orain, lanekin beraiekin. Ba-
tzuk kexu dira oso lanaren amaie-
raz, eta beste batzuek ez dute zer-
tan kexu izan, epe guztiak amai-
tuta egongela izan beharko zuena 
porlana eta igeltsua besterik ez 
baita. Azken hilabeteotan fran-
kotan aipatu da VITRA koopera-
tibaren arazoa, lanak hasiak zi-
tuzten bi enpresek porrot egin 
ondoren, zorrak kitatu gabe gel-

ditu diren enpresari txikiek ez 
baitute lanak hasten uzten. 

«Sozialistek bultzatu zuten 
Mendillorri, eta UPNk lekukoa 
hartu du, baina tartean badago 
kooperatibarik nahi ez duena, eta 
suari garrak bota dizkio». Caye-
tano Rodriguez VITRAko zu-
zendariak gertutik bizi ditu koo-
peratiben arazoak, eta inork bai-
no esperientzia handiagoa izanda 
ere —VITRAk, CCOO sindika-
tuak bultzatutako kooperatibak, 
urte dezente darama Euskal He-
rrian ezezik Espainia osoan ba-
bes ofizialeko etxebizitzak erai-
kitzen—, presioak eta arazoak 
gogorrak izan direla dio. 

Bl Hasierako fasean ez 
ENPRESEK zuenlursailiklortu, 

PORROT 5 a j n a bigarrenean 
254 eskuratu zituen. VTS enpre-
sa tuterarrarekin hasieran, honek 

•arazoak izan zituen etxebizitza-

ren azpiegitura osoa altxatuta 
zuelarik, eta SPI enpresari utzi 
zion kontratua. Hala ere, uztai-
lean honek ere porrot egin zuen, 
ordainketa franko kitatu gabe 
utzita, eta hirugarren etxe eraiki-
tzaileari ez diote lanak hasten uz-
ten, aurreko zorrak ordaintzen ez 
diren bitartean. VITRAren zu-
zendariari «zentzugabekeria» 
iruditzen zaio egoera, «ez baita 
bidezkoa erruak faltarik ez due-
nari leporatzea», eta esperientzia 
faltari eta aurreko urteetan egin-
dako diru errazari egozten dio 
errua. «Olinpiadekin eta Sevilla-
ko Exporekin izugarrizko gora-
kada izan zuen etxegintzak, eta 
jende askok diru erraza egin 
zuen. Hala ere, administrazioek 
diru asko zor dute, eta jakina, 
krisi garaian lana asko jaitsi de-
nez, indartsuenek soilik eutsiko 
diote egoerari». Bere ustetan, 
VITRAk zorte txarra besterik ez 
du izan, «errurik ez baitu egin», 
baina beste kooperatibetan izani-
ko arazoak esperientzia faltari 
leporatzen dizkio. «Kooperatiba 
askok pairatu izan dituzte admi-
nistrazioaren trikimailu guztiak 
ez ezagutzearen ondorioak, baina 
hori normala da, hemen ez baita 
kooperatiben tradiziorik izan». 

VITRAren etxebizitzen ara-
zoa konpontzeko asteazkenean 
ziren elkartzekoak alde guztiak 
Gobernuarekin, eta Rodriguezek 
etxeak \ apirilerako amaituta 
egongo1, direla dio. «Enpresak 
esan du ezin izango duela lau hî  
labeteko atzerapena berreskura-
tu, eta abendurako aurrikusita 
zeudenez... Hala ere guk indar 
egingo dugu lehenbailehen buka 
ditzaten». 

Rodriguezen ustetan, Mendi-
llorrik garrantzi handia izan du 
Nafarroan, eta prozesua bertan ez 
dela geldituko dio. «Nafarroan 
badago jabea izateko tradizioa, 
eta horrek askotan espekulaziora 
eraman du. Mendillorri izan da 
makroproiektu bat Nafarroarako, 
joera hori hausteko, hain zuzen 
ere, eta oso ongi egina. Hortik 
jarraitu behar da». 

Hiria bere itxura hartzen ari den bitartean, haurrak dira nagusi toki orotan. ALBERTO BARANDIARAN 



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 
txapelketaren 7. jardunaldiko 
partida. 1992ko azaroaren 
28an jokatua. 

Unai Garbisu (Orvina A), 
Jesus Javier Cortesen (Anai-
tasuna) aurka. 

I.e4,c5; 2.Ze2,Zc6; 3.g3, 
g6; 4. Ag2,Ag7; 5.0-0, d6; 
6.d3,e5; 7.f4,gZ -e7; 8.c3,0-0; 
9.Ae3,b6; 10.f5,f5; I l . f5,f6. 

Txuriek hobeko jokatu du-
te. Beltzen piezen egoera ez da 
erosoa. Hala ere, borroka hasi 
besterik ez da egin. 

12.d4,De8; 13.c5,d-c5; 14. 
b4, b4; 15.b4,Ab7; 16.bZ-c3, 
Gd8; 17.Da4,Gd3; 18.Acl, 
Df7; 19. Ae4,Gd7; 20.Ae3, 
fG-d8; 21.aG- dl,Dc4; 22. 
Gd7,Gd7; 23.a3, Gd8; 24. 
Gd l , Gdl xa; 25.Ddl, Af8; 
26.Dd2,Db3; 27.Zd5. Ikus 
koadroa. 

27...,Da3. 'Ef7 ' erebazuten 
beltzek. 28.Zf6,Ef6; 29. Ag5 
xa, Ef7; 30.f6. Beste jarraipe-
nak ere izan daitezke, denak 
ziur aski txurien onerako. 

28.Zf6 xa, Ef7; 29.Zh7, 
Za5. Alfila askatzeko beha-
rrak eragina da jokaldi hau. 
Baina momentu txarrean egi-
na. Partida erabakita utziko 
dute txuriek. 

30.a5, Ae4; 31 .Zg5 xa, Eg8; 
32. Ze4,Zf5; 33.Dd5 xa. 

Peoia eta zaldia babesik ga-
be, mate mehatxua gainean, 
beltzek partida utzi egin zuten. 
Txuriak, beltzen kilikoloko 
egoeraz ederki baliatu ziren. 

Basoa zeharkatzen 
MIKEL SARALEGI 

Abuztuaren 16an Yukatan-en 
(Mexikon) nengoen. Espedizio 
bat prestatuta neukan, Inken zibi-
lizazioko piramide bat aurkitu as-
motan. Espedizioa hamar lagunek 
osatzen genuen, gidaria indiarra 
zelarik eta beste guztiak amerika-
rrak. Itxura txarrekoak ziren baina 
ez nuen besterik aurkitu. Materia-
la honako hau zen: janaria, pira-
gua desmontagarri bat, sokak, 
etabar luze bat. 

Lehendabiziko egunean asko 
aurreratu genuen, 30 bat kilome-
tro, gutxi gora behera, baina hu-
rrengo egunean ibai bat zeharkatu 
beharra genuen. Ibai honek zaba-
leran bi kilometro izango zituen 
eta zeukan korrontea hagitz azka-
rra zen. Itsasontzi dezente ondo-
ratuak ziren ibai hartan, eta ondo 
pentsatu ondoren denak beste al-
dera pasatzeko piragua batekin 
nahikoa ez genuela erabaki ge-
nuen. Horregatik beste piragua 
batzuk egiten hasi ginen. 

Lehendabizi behar genituen 
zuhaitzak bota genituen, behar 
genuen luzera egokia hartu eta 
moztu egin genuen, eta azkenik 
lana bukatutzat emateko barre-
nean zeukan zura kentzen hasi 
ginen. Lan hau oso neketsua zenez 
gero egun guztia piraguak egiten 
eman genuen, ibaia hurrengo egu-
nean pasatzeko asmoz. 

Eguna argitu baina pixka bat 
lehenago esnatu egin nintzen eta 

beste lagunak esnatu nituen. Gau-
zak prestatzeari ekin genion. Egu-
na argitu eta gauzak bildu ondoren 
ibaia zeharkatzen hasi ginen. Oso 
zaila zen piragua bere bidean era-
matea eta gainera kokodriloak! 
Ehunen bat metro falta zirelarik 
kokodrilo batek jo zuen piragua 
eta piraguan zeudenak uretara 
erori ziren. Bi salbatu ziren, baina 
hirugarrenak kokodriloaren sa-
belean amaitu zuen. 

Ibaiaren ondoan geratzea era-
baki genuen nahiz eta bi ordu ge-
ratu eguzkia sartzeko. Hurrengo 
egunean indiarraren oihuekin es-
natu nintzen eta ea zer gertatzen 
zen esan nion. Honela erantzun 
zidan: 

—Amerikarrek alde egin dute 
janari guztiarekin. 

Gure egoera guztiz txarra zen, 
bakar bakarrik bi fusil eta munizio 
batzu baikenituen. Bizpahiru 
egunez oinez ibili ondoren, india-
rrakpiramideak oso hurbil zeude-
la esan zidan, ordu pare batera edo 
horrelako zerbait. Geroxeago 
oihu bat entzun genuen, jarraian 
danbor hotsa eta azkenik oihu pila 
bat ailegatu zen gure belarrietara. 
Orduan, han ondoan zegoen ko-
bazulo batera sartu ginen haragi-
jale haiengandik ihes egiteko. 

Kobazuloan pasabide estu bat 
aurkitu genuen, eta handik aurrera 
joan ginen, bestela haragijaleen 
eskuetan amaituko ginen. Pasabi-
deko biderik estuena igaro genue-

nean, indiarrak pasabideko pare-
tei fusilaz kolpe batzuk eman eta 
paretetako harriek bideak itxi zi-
tzaten lortu zuen. Horrek minutu 
batzuetako atsedena ematen zi-
gun. Pasabide haren bukaeran, 
kobazulo izugarri bat zegen eta 
haren erditik amildegi ikaragarri 
bat pasatzen zen. Amildegi hau 
harrizko zubi mehe batek zehar-
katzen zuen. 

Indiarrak eta biok hura guru-
tzatzea erabaki genuen, ez bait 
genuen beste irtenbiderik, baina 
lehenik bera eta ni soka batez el-
kartu ginen. Lehenik bera pasatu 
zen eta gero ni; zubiak ozta-ozta 
iraun zuen, baina, hala ere, beste 
aldera pasatu ginen. Ostean zubia 
desegin genuen, atzetik genituen 
indioek ez jarraitzearren. Pasa-
bide hartatik irten ginenean, a 
ze gauza zoragarria! piramidea-
ren aurrean irten ginen. Pirami-
dea belar eta sustraiez beterik ze-
goen. Itzultzea erabaki genuen, 
baina aurretik itzulinguru bat 
egin genuen, indioekin topo ez 
egiteko. Ibairaionoko bide gu-
zian, zuhaitzetan, marka batzuk 
egin genituen, ondoren bidea eza-
gun genezan. Ibaira iritsi gine-
nean itsasontzia pasa arte, ber-
tan gelditu ginen. Handik hiru 
egunetara, itsasontzi bat pasatu 
zen eta etxera ekarri gintuen. 
Orain piramideetako gauzak 
ekartzeko espedizioa antolatzen 
ari naiz. 

Jenero Xumekoak 

U 
Aberasturi-rekin, segituan mesedez 

ra ixuririk sorginen gisara, dohaina bildu dut Bazko 
arratsaldean. Egunez Sole naiz, Cortefiel-en lan 
egiten duena. Gauez, ordea, Bakartxo, gizonek 
xerkatzen dutena. 

JEREMIAS ERRO 
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D E R M I 0 

San Miguel de 
Miravalles 

Uharteko mendia da. 
Mendi-liburuetan ager-
tzeko behar adinako al-

tura ez izan arren, kokapen estra-
tegikoak eman dio beste eskualde 
batean izanen ez zuen garrantzia. 
Bi ugalde haundik ukitzen dute 
mendi hau. Mendebaldetik Ultza-
ma ugaldeak Ezkaba eta Miravalles 
mendiak bereizten ditu ate estu bat 
moztuaz Atarrabian sartu baino 
lehen. Ekialdetik Argak Esteribar 
atzean uzten du Iruñerrirantz hur-
biltzeko. Uharten Atea et&Atondoa 
izeneko parajeak aurkitzen dira 
(Urbizkain eta Miravallesen arteko 
harrate ikusgarria) oso ezagunak 
oraintsu arte Uharteko igerilekuak 
izan direlako eta bertako indar po-
litiko baten izena direlako. Esan 
dezadan gainera egoera geografiko 
honek azaltzen digula herriaren 
izenaren etimologia. Esan bezala 
aipatutako bi ugaldeen artean 
[u(r)-arte] aurkitzen da Uharte. 
Urak ixten ez duen aldean Mirava-
lles oihana dugu herriaren irlaren 
itxura areagotuz. Beraz, beste asko-
tan bezala, guziz deskriptiboa den 
toki-izen baten aurrean gaude. 

Baina itzul gaitezen mendira ura 
alde batera utzita. Harira joanez, 
euskarazko izenik ba al du mendi 
honek? Uharteko toponimiari begi-
ra, non ia toki-izen guziak euskal-
dunak diren, harrigarria egiten zai-
gu izen hori erdaraz dagoela ikus-
tea. 

Dokumentazioa esku artean, 
ezin esan M iravalles zaharregia de-
nik. 1820. urtean ikusi dugu lehen 
aldiz Uharteko toponimia bildu 
duen taldeak eskuratu zigun datu-
tegian. Hasiera batean San Esteban 
deitu zuten bertanzen monastegia-
gatik. Ondoren San Migueli eman 
zioten ohorezko lekua eta hagionis-
mo honi Miravalles erantsi zioten. 
Horrela osatu zen gaurko izen ofi-
ziala: San Miguel de Miravalles. 
Baina uhartearrak, usuena, hitz ge-
nerikoaz baliatuko ziren. Hots, er-
daraz El Monte esango zuten eta 
euskaraz Oihana. Oraintxe esan-
dakoa frogatzeko hona hemen datu 
hauek: El Monte (1607) (gaur egun 
horrela esaten diote gehienetan) eta 
Oyangibela (1820) eta Oyanalci-
necoa (1845). 

Bukatu baino lehen esan behar 
da Miravalles, Mirabuenos eta 
antzeko izenak Nafarroan maiz 
ikusten direla eta ez, pentsa lite-
keen bezala, erdal eremuan baka-
rrik. Euskaldunen herrietan ere 
franko erabilia izan zen ezagutzen 
ez dugun modaren batek eraginda. 
Kontua da Frantzia eta Espainian 
barrena askotan adituko ditugula 
Miramont, Miremont, Mirabeau, 
Miramar herri izenak. Kutsu exo-
tiko eta dotorea izanen bide zuten 
eta horregatik gurean lortu zuen 
arrakasta. Eta moda horren lekuko-
rik garrantzitsuena Uharteko San 
Miguel de Miravalles oihana. 

MIKEL BELASKO 



Biz i B i z i a n 

A 
zken 25 urteetan bezala, aurten ere Uharte-Arakil izango 
da Nafarroako artzain guztien topaleku nagusia. Igan-

1 dean ospatuko da Artzai Eguna 93 Geinberako barrutian 
etabertan parte hartuko dute Urbasan, Amaiurren eta Orbaiztan 

aurrera pasatu ziren artzainek eta beren txakur biziek. Beraiekin 
batera, iazko txapelduna egongo da. Urtero bezala Uharte-
Arakilgo Aralar-Mendi elkarteak hartuko du bere gain anto-
lakuntza guztia. 

Euskal artzainei omenaldia 
EDURNE ELIZONDO / IRUNEA 

Nafarroako Artzai Egunaren 
26. edizioa ospatuko da igandean 
Uharte-Arakilgo Geinberako ba-
rrutian. Hogeita sei urte dira herri 
hau, abuztuaren azken igandean 
beti, inguruko artzain eta ardi 
txakur onenen topaleku dela. Eta 
lehen urtetik, Uharte-Arakilgo 
Aralar-Mendi elkarteak hartzen 
du bere gain egun hau antolatze-
ko ardura. Antzinako artzainak 
aspaldian geratu ziren oroime-
nean baina Galiziako sorginez 
erraten den bezala, artzainak... 
egon badaude. 

Jose Maria Ustarroz Aralar-
Mendi elkarteko kidea da eta ho-
nela kontatzen ditu Artzai.Egu-
naren hastapenak: «Euskal He-
rrian Oñatiko talde batek eman 
zion hasiera Artzai Egunari. On-
gi ezagutzen zituzten Uharte-
Arakilgo inguruak eta beste hain-
beste herritan bezala hemen ere 
Artzai Eguna ospatzea pentsatu 
zuten». Hasieran, artzain txaku-
rren lehiaketa soilik egiten zuten 
baina Jose Maria Ustarrozek 
erraten duenez, «urte batzuetara, 
jende asko biltzen zela ikusirik, 
beste zenbait gauza egiteko au-
kera aprobetxatu genuen». Gaur 
egun, artzain txakurren lehiake-
taz gain, gazta lehiaketa, ardi 
erakusketa eta lehiaketa eta ardi 
moztea ere egiten dira, «Artzai 
Eguna guztiontzat benetako jai 
egun bihurtuz». Gainera, esku-
langintza erakusketak izaten dira 
eta produktu guzti hauek erakus-
teaz gain saldu egiten dira. Bene-
tako azoka da Uharte-Arakilgo 
Artzai Eguna eta salmenta handia 
lortzen da. Ustarrozek Artzai 
Egunak duen garrantzia nabar-
menki azpimarratzen du, «gure 
produktuak ezagutu, zabaldu eta 
gehiago saltzeko balio baitu; eta 
hau oso ona da kontuan hartuz 
gaur egungo nekazaritza eta abel-
tzaintzaren egoera txarra». Be-
raz, Artzai Egunak sektore honen 
suspertzea du helburu, bere pro-
duktuen promozioa egitea, hain 
zuzen ere. Ustarrozen hitzetan 
hau oso garrantzitsua da, «bestela 
nekazaritza hil egingo baitzai-
gu». 

NEKAZARITZAREN Artzaina-
ATZOKOAK ETA ren figura 

GAURKOAK b e t idanik 
ezagutu da Euskal Herrian. An-
tzina, familia guztiek bazituzten 
ardiak. Orain, artzain gutxiago 
dago eta ardi gehiago. Gauzak as-
ko aldatu dira. Gaur egungo ar-
tzainek laguntzak badituzte bai-
na baita arazo asko ere, Jose Ma-
ria Ustarrozek azaltzen duenez, 
eta horregatik, «denon laguntza 

Geinberan txakur eta artzain onenak bilduko dira. 

eta ezagutza behar dute». Bere 
ustez, Nafarroako zelaietan badi-
ra beste gauzak, baina mendiko 
nekazaritzarentzat ardiak fun-
tsezko garrantzia dauka. Hau 
kontuan hartuz, «Artzai Eguna 
bezalako ekitaldien garrantzia 
oso handia da». 

Atzokoak eta gaurkoak bat 
eginez ere, alde batetik nekazari-
tza eta abeltzaintzarako tresna eta 

modu berriak erakusten dira 
Uharte-Arakilen eta, bestaldetik, 
atzoko moduan, prozesu guztia 
eskuz egiten dutenak ere badau-
de. Honela, adibidez, gaztaegite-
ko antzinako eta gaur egungo 
erak elkarrekin aurkezten dira. 
Ustarrozen erranetan, «atzokoa 
ahaztu gabe eta ohiturak gordez, 
gure produktuak gaurko merka-
tura egokitzen saiatu behar dugu, 

hor baitago etorkizuna; berritu 
edo hil». 

Artzai Egunean txakurrak, ar-
diak, gaztak eta gainontzeko guz-
tiak batuz, arrakasta handia lortu 
dute Uharte-Arakilen eta inguru-
ko baserritar eta artzainek beren 
jai eguntzat hartu dute. Nafa-
rroan, gainera, Jose Maria Usta-
rrozen ustez, maila altua dago 
horrelako txapelketetan. Euskal 

Herriko gainerako lurraldeetan 
ere ospatzen da Artzai Eguna bai-
na inon ez da egun beteko ospa-
kizuna Uharten bezala, eta ho-
nek, «berezia egiten du hemen-
goa». Igandean beraz, Artzai 
Eguna 93 ospatuko da Uharte-
Arakilen. Pilotalekuan egingo 
den herri bazkaria eta guzti, jai 
egun ederra igaro nahi duenak, 
bertan du bere lekua. 

Txakurren erakusketa 
E. E / IRUNEA 

• Uharte-Arakilgo Artzai Egu-
nean Urbasa, Amaiur eta Orbaiz-
tako txapelketetan sailkatu diren 
artzainek hartuko dute parte, eta 
beraiekin batera, iazko Nafarroa-
ko Artzai Egunaren irabazlea den 
Felix Irigoien, 'Kubino' bere txa-
kurrarekin. Igandean txapela lor-
tzen duenak, Nazioarteko lehia-
ketan hartuko du parte irailaren 
19an eta baita Euskal Herriko Ar-
tzai Egunean ere, irailaren 12an, 
bigarren postua lortuko duenare-
kin batera. Gainera, Euskal He-
rriko ardi txakurren lehen erakus-
keta egingo da igandean eta hu-
rrengo ediziorako, txakur hauen 
arraza estandarra zehaztu egingo 
dute. 

Artzain eta txakurrekin bate-
ra, Nafarroako ardi latxa izango 
da protagonista. Nafarroan mo-
ta honetako 190.000 ardi dago 
eta jezten direnetatik urtero 6 
milioi litro esne lortzen da. Uhar- *** 
te-Arakilen egiten den Nafarroa-
ko ardi latsaren erakusketa eta 
txapelketa, Nafarroako Foru 
Komunitatean urtero egiten di-
renetatik osoena eta zaharrena 
da. 

Gainera, gazta txapelketa 
izango da, eta ardi latxaren era-
kusketa eta txapelketarekin ba-
tera, ardi-mozte lehiaketa egingo 
da. Urtean zehar egin izan diren 
froga guztien puntuak batu ondo-
ren Espainiako ardi-mozte txa-
pelketaren garailea nor den jakin-
go da Uharte-Arakilen. 



Pili 
Yoldi 

K 
. Kazetaria 

azetaria lanbidez, ezaguna 
zen oso Nafarroan ekologia 
eta nazioarteko gaiei zien 

atxikimenduagatik. Pasa den urrian 
joan zen San Salvadorrera, hasie-
ran mugarik gabeko bidaira, eta 
han eman ditu bederatzi hilabete, 

dagoeneko ongi ezagunak zituen 
Ertamerikako arazoak eta errealita-
teetan zertxobait gehiago sakon-
tzearren. Itzulian, gauza batzuek 
zapuztu eta besteek liluratu dute. 
Hau da azkenotako bati buruzko el-
karrizketa. 

«Guatemalako egoera apenas aldatu da» 
ALBERTO BARANDIARAN / IRUNEA 

San Salvadorren ia urtebete 
lanean eman ondoren, menditik 
hirira jeitsi berrian zen Radio Fa-
rabundo Marti-n lan egiten, uz-
tailaren erdiap Guatemalara 
abiatu zen, bertan dauden Comu-
nidades Populares de Resistencia 
(CPR) izeneko herrietara lagun-
tza moduan antolatu zen talde 
iternatzionalaren barruan. Bertan 
martxa egin zuen duela 12 urtez 
beren herrietatik egotzitako gua-
temaldarrekin, jatorrizko herrie-
tara egin zuten bidaian. Hala ere, 
eta Ramiro de Leon Carpioren 
presidente berriarekin «gauza 
gutxi» aldatu direla dio. 
EGUNKARIA.— CPRak duela 12 
urte sortu ziren. Baina nola iraun 
dute egun guzti hauetan? 
PILI YOLDI.— 60.000 lagun dira, 
Guatemalako iparraldean, Me-
xicoko mugatik oso gertu. Ba-
tzuk daude Ixcan eta Xalbalen 
arteko ibaien ondoan, eta besteak 
Cuchumatanes izeneko mendie-
tan. Guatemalako gerrilak 33 urte 
dauzka dagoeneko, Ertamerika-
ko gerrilarik zaharrena baita, eta 
Rios Montt presidentea zela izan 
zen errepresiorik latzena. Sa-
rraskeri izugarriak izan ziren or-
duan, eta 400 herri inguru desa-
gertu ziren, basoekin batera. Jen-
de askok aldegin zuen orduan, eta 
gehienak Mexicora joan ziren. 
Beste batzuk ordea, Guatemalan 
gelditu ziren, ezkuturik, mendian 
bizitzen, eta beti eskapoan. Ho-
rrela eman dute 12 urte, armada-
tik ihesi. Hala ere, beti esan dute 
haiek ez direla gerrilariak, popu-
lazio zibila baizik, eta beti eskatu 
dute onarpen hori. Duela biz-
pahiru urte hasi ziren politika be-
rri batekin, eta hango elizaren 
laguntzaz, argira atera behar zela 
zioten. 

EGUNKARIA.— Baina herri 
osoek alde egin zuten iparraldera 

eta Mexicora, edo batzuk bertan 
gelditu ziren? 
YOLDI.— Badira herri osoak alde 
eginda, eta Ixcanen, kasu, zortzi 
etnia daude nahastuta. Mendize-
rran, baina, Nebaj, Chajul eta 
Cotzal herrietakoak dira gehie-
nak. Zonaldeen arabera, batzuk 
gelditu ziren, baina besteetan de-
nek alde egin zuten. CPR hauek, 
berez, nahiko ezkuturik daude, 
mendizerraren artean, eta pos-
tuak badituzte toki guztietan, ar-
madatik babesteko. Denetarik 
dute landatuta —bananak, kafea, 
artoa—, baina hori gero saltzera 
eramateko bertatik atera behar 
dute, eta lehendabiziko herria bi 
egunetara dago. Gainera, tartean 
dago armadaren postu bat eta bi 

'herriska modelo' deitzen diren 
horietakoak. Horiek izan ziren 
errepresio ondoren armadak ja-
rritako herriak, jendea kontrola-
tzeko. Han bizi direnak armada-
ren aldekoak dira. Orduan, 
CPRkoek, hortik pasatzerakoan 
denetarik jasaten dute: dendak 

uatemalaren 
iparraldean dauden 
CPRetan bizi direnen 
helburu bakarra da 
gobernuak popula 
zio zibila direla onar-
tzea». 

ixten dizkiete, tiroka hasten zaiz-
kie... arazo pila. Orduan, pasa den 
otsailean hasi ziren martxa bat 
antolatzen, elizaz lagundurik. 
Asmoa zen bidea irekitzea, ko-
mertzioan eta denetan libre ibil-
tzeko, armada eta patrullarik ga-
be, baina justu egun batzuk be-
randuago armadak beste postu 
bat zabaldu zuen bide erdian. 
Orduan, orain, ekainean, beste 
martxa bat antolatu zuten, orain 
nazioarteko jendeak —kazeta-
riak, medikuak, irakasleak, la-
guntzaileak— babestua, nolabait 
esateko. Osotara 57 ginen, ba-
tzuk mendizerrara, eta besteak 
Ixcanera. 
EGUNKARIA.— Orduan, helbu-
rua jatorrizko herrietara itzultzea 

Nebaj herriko Maria eta Luisarekin. 

zen? 
YOLDI.— Bai, baina ez han geldi-
tzeko, soilik senideak ikusteko 
etabideabetirako irekitzeko. Ca-
ba, Santa Clara eta Xeputul ize-
neko herri berrietan bizi dira eta 
han gelditu nahi dute. Orain, be-
ren helburu bakarra da gober-
nuak populazio zibila direla 
onartzea. Eta bizitza normala 
egin nahi dute eraiki dituzten he-
rrietan. Aurten, adibidez, jasoa 
zuten lehendabiziko arto uzta, 
azken zortzi hilabetetan ez bai-
tzuten bonbardaketarik jaso. 
Lehen palmondekin egiten zi-
tuzten teilatuak egurrezkoak di-
ra, animaliak dituzte, eskola, 
osasun etxea, kasik denetarik. 
EGUNKARIA.— Eta zer nolako 
antolamendua daukate han? 
YOLDI.— Hori da harrigarriena 
eta positiboena. Dena da taldean 
egindakoa eta batzarretan era-
bakitakoa. Adibidez, ez dago 
medikurik, baina osasuna Gua-
temalako herri gehienetan baino 
hobea da. Eskoletan haur guztiek 
jasotzen dute irakaskuntza, egu-
rrezko taulak eta ikatza erabil-
tzen dituzte koadernoen ordez, 
eta tailerrak, bigilantzia, dena da 
elkarrekin egina. 
EGUNKARIA.— Ramiro de Leon 
Carpio presidentea denetik zer-
bait aldatu da? 

YOLDI.— Oso gutxi. Aurretik Gi-
za Eskubidetako Prokuradorea 
izan zen, eta CPRtara bisita egin 
zuen. Horrek esan nahi du nola-
baiteko onespena, berak hitz 
onak izan baitzituen. Hala ere, 
presidentea denetik, askotan es-
katu diete elkarrizketa, baina ez 
du erantzun oraindik. Jendeak 
konfidantza handia dauka bere-
gan, baina Mario Enriquez Jene-
rala Defentsa Ministroak orain-
dik esaten du beraiek gerrilariak 
direla. Orduan, demokrazia ba-
dago, baina gauza gutxi aldatu 
dira. 




