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Nafarroako gehigarria / Ostirala, 1993ko urriak 22 / III. urtea / 98. zenbakia 

Bideo? zer bideo? 

Bideoa zer den galde-
tuz gero, erantzun franko 
ezberdinak bildu litezke, 
hamabost urteko bizitza 
izanda ere, oso ezezaguna 
baita oraindik. Tresneria, 
sormena, teknika eta arte 
berri bat nahasten dira hi-
tzaren esanahiaren gibe-
lean, eta ezta adituak ere 
ez dira oraindik ados jar-
tzen. Nafarroako II. Bideo 
Erakusketak sormenari 
heldu dio, eta azken urteo-
tan sortu diren adibide paregabeak eskaintzen ditu 
hurrengo astera arte Iruñeko Planetarioan, xumea 
bada ere, datorrenaren ideien bat izateko. 

Hala ere, batzuek horrelako erakusketaren beharra 
zalantzan jartzen dute, Nafarroan bertan gaiari buruz 
dagoen tradizio eta kultura eskasa dela eta. Bideo-
gintzan aitzindaria izan den Enrique Urdanozek, ho-
rrela, teknikaren «gehiegizko erabilera» kritikatu du, 
eta atzetik oinarri sendoa ez izana nabarmendu du. 
Berrikuntza zaila baita iraganik gabe. 



G u r e a u k e r a k 

ERAKUSKETAK 
Patxi Ezkieta pintore nafarra-
ren erakusketa ikus daiteke egun 
hauetan Iruñean, Kribia galerian 
hain zuzen. Datorren urriaren 30a 
arte izanen da ikusgai, eta bertan, 
artistak Marokkon egindako az-
ken lanak aurkezten ditu. 

Ramon Roig artistaren era-
kusketa zabalik dago Iruñean, 
Aurrezki Kutxa Munizipalak 
Gotorlekuan duen aretoan. Pin-
tore honen lanak ikusteko ordu-
tegia hauxe da: lan egunetan, 
19.30etatik 21.00etara, eta jai 
egunetan, 12.30etatik 14.00eta-
ra. 

P. Azketa, X. Morras, M. Ro-
yo, L. Garrido, P.Oses, A.Sada, 
Julio Pablo, J.Resano eta P. Sa-
laberriren erakusketa egonen da 
ikusgai, urriaren 29a bitarte, Iru-
ñeko Pintzel galerian. 

ZINEMA 
'EI proceso de los tres mi-
llones' izeneko pelikula botako 
dute heldu den asteartean, urriak 
26, Olite zinemetan. Nafar Ate-
neoak antolatuta, Zine Sobieta-
rrari buruzko zikloaren barruan 
dago. Arratsaldeko 20.00etan 
hasiko da. 

ANTZERKIA 
'El pupilo quiere ser tutor' 
antzezlana plazaratuko du igande 
honetan, urriak 24, Teatro Parai-
so taldeak. Udazkeneko antzerki 
zikloaren barruan, Nafarroako 
Antzerki Eskolako aretoan iza-
nen da, San Agustin kalean, arra-
tsaldeko 20.00etan hasita. Sa-
rrerak, 300 pezetatan salduko di-
tuzte. 

'Txap, niri bost' izeneko an-
tzezlana plazaratuko du Sambhu 
Teatro taldeak heldu den asteaz-
kenean, urriak 27, Kastejonen. 
Arratsaldeko lehen orduetan ha-
siko da, herriko Kultur Etxean. 

BERTSO SAIOAK 
Sebastian Lizaso eta Iñaki 
Murua bertsolariekin bertso 'afa-
ria izanen da gaur, urriak 22, Be-
rako Agerre auzoko Elkartean. 
Elkarteak berak antolatuta, 
gaueko 21.00etan hasiko da. 

Amaia Telletxea. Estitxu 
Arozena, Sebastian Lizaso, Ma-
nolo Arozena, Bittor Elizagoien, 
Imanol Lazkano, Angel Larra-
ñaga, Iñaki Murua eta Andoni 
Egaña bertsolariak ariko dira 
igande honetan, urriak 24, Altsa-
sun, Nafarroa Oinezeko ekital-
dien bamean, eguerdiz. 

Gorramendi 
Baztango mendirik ederre-

netakoa ezagutzeko parada 
izanen dugu asteburu honetan, 
Gorramendik, berç 1.084 me-
trotan, bailarari buruz izuga-
rrizko ikusmirak eskeintzen 
baititu. Horrela, inguruko 
mendiak ez ezik, Nafarroa Be-
hereko hainbat herri eta men-
diak ere ikus daitezke bertatik, 
baina, hori bai, eguraldia lagun 
izatekotan, frankotan pauaatzen 
baita kaskoan eta magaletan 
lainoa. Gorramendi, baina, bere 
edertasunaz landa, bertan 
EEBBetako armadak paratu 
zuen basearengatik da ezaguna. 
Kaskoan radarrerako dorre bat 
paratu zen orduan, eta inguruan 
oso ezagunak izan ziren 'es-
piak' eta 'CIAko agenteei' bu-
ruzko historiak urteetan. Egun 
dorrea deuseztaturik dago, eta 
mendia berriro baztandarrena 
da. Hor dirau, baina, amerika-
rrek zabaldutako pistak. 

Otsondoko gainetik eskui-
nera ateratzen den bidea hartu 
behar dugu, eta lehendabiziko 
gurutzean ezkerrera jo, eta bi-
garrenean, eskuinera. Hortik 
ekingo diogu bideari, Telefoni-
cakGerezietan izeneko dermio-
an duen errepetidoretik, hain 
zuzen ere. Ibilbide laua eta gar-
bia da, eta, esan bezala, ikusmi-

ra ederrak eskeintzen ditu ingu-
ruko eremuen gainean. Luze ga-
be helduko gara Gorramendira, 
eta bertan ikusi ahal izanen du-
gu Baztan osoan hain ugari den 
harri gorria, etxeetan hain era-
bilia. Gorramenditik Gorostiko 
leporainoko bidearen bi aldee-
tan Arizakun eta Urrizate izene-
ko amildegiak ikus daitezke, 
barreiatutako baserriez tinda-
turik. Inguruotan biltzen dira 
Nafarroako baserri urrunenak, 
sakoneko Nafarroa, hain zuzen. 

Gorostiko lepotik dator mal-
darik gogorrena, 800 metrotatik 
ia l.lOOra igo behar baitugu. 
Irubetakaskoko ikusmira dasta-
tu ondoren, buelta bide beretik 
egin behar da. Ikusmirak ez 
ezik, sai arre ikusteko parada 
izanen dugu, hain segur, bidean, 
gainontzeko kaskoen gainean 
eskeintzen duen atalaia oso esti-
matzen baitute harrapakari hau-
ek. Gainera, ganadua ere oso 
ugaria da magaletan, eta, beraz, 
janaria. 

ASTEKO PERTSONAIAK 

Jorge Oteiza 
Eskultorea 

Bost minuto besterik ez zuen iraun Jorge Oteiza eskultorean kon-
trako epaiketak, akusatua ez baitzen Entzutegira agertu. Legez 

kanpo armak edukitzeagatik zabaldu zuten prozesua eskultore famatu 
honen aurka, eta fiskalak, hilabeteko kartzela zigorra eskatu zuen. 
Asteazkenean, akusatua agertu ez arren, fiskalak berean segitu zuen, 
eskaerari eutsiz. Angel Ruiz de Erentxun abokatuak, berriz, absolu-
zioa eskatu zuen. Gertakizunak 1991ko azaroan izan ziren, Itziar Ca-
rreño Oteizaren emaztea San Miguel ospitalean zegoela, «arreta ge-
hiegi eskeintzen ez ziotela eta», eskultoreak pistola bat erakutsi zue-
nean. Ondoren, poliziak hiru pistola antzeman zizkion, eta horiek 
edukitzeko baimenik ez zuenez, epaiketa egin diote 86 urteko artistari. 

Jose Maria Rodriguez Otxoa 
Hizkuntz Politikarako burua 

Jose Maria Rodriguez Otxoa izanen da Nafarroako Gobernuko or-
dezkari bakarra igandeko Nafarroa Oinezen egunean, bertako itu-

rriek aditzera emandakoaren arabera. Juan Cruz Alli lehendakaria eta 
Javier Markotegi Hezkuntza sailburua, horrela, ez dira agertuko Al-
tsasura, joan dabila zergatik. Iazko jaialdian ere ez zen izan Alli jauna, 
orduan Expo zela eta, Sevillan zegoelako. Markotegi izan zen bertan. 
Atarrabiako Oinezera joan eta polemika sortu ondoren, lehendakaria 
ez da ausartu beste edizioren batera joatera, eta aurtengoan, aitzakirik 
ere ez du jarri. Gauzak, garbi dago, okertzen ari dira. Gainera, Altsasun 
euskararekin arazo asko dituzte Institutoan, D eredua eskatu eta ema-
ten ez dietelako. 

Mikel Lasarte 
NUPeko ikaslea 

Tasen igoera dela eta, greba eguna da gaur Nafarroako Unibertsitate 
Publikoan, asteazekenean egindak asanblada batean horrela era-

baki baitzuten. Greba hau NUPeko ikasleen hiru sindikatuek deitu 
dute, Zabalik, Ikasle Abertzaleak eta Unibertsitateko Taldea, hain 
zuzen. Mikel Lasarte Ikasle Abertzaleak taldeko prentsa arduradunak 
garbi adierazi zuen «tasen igoera hau ezin dugu onartu, eta horretarako, 
Markotegirekin bilduko gara datorren astean». Hiru sindikatuek pla-
taforma bat osatu dute Gobernuarekin negoziatzeko. Era berean, Nafar 
Erakunde Publikoek «guztiona den unibertsitate proiektu hau aurrera 
eramateko konpromezua hartu behar luketela» uste dute, etahorretaro, 
ahaleginak egin behar direla. 

AHAZTU GABE! _ 

IRUÑEKO Planetarioak 'Las 
vueltas que da la vida' izeneko 
erakusketa zabalduko du gaur 
ostirala, arratsaldeko zortzie-
tatik aurrera. Mundu osoan 
ugari diren zirkuluei buruz, 
erakusketaren munduan eredu 
berri bat ezarri nahi du muntai 
honek, gai eta mota askotako 
ekarpenekin, baina gai zehatz 
baten inguruan, befi ere. Pin-
tura erakusketek, normalean, 
arkelogia edo teknologia era-
kusketen mintzaira ezberdi-
nek erabiltzen zuten, baina 
honetan dena dago nahastuta. 
Bertan ikusi ahal izanen dira 
landare eta animaliak, hiru di-
mensio dituzten tramanku-
luak, eguneroko tresnak, gra-
fiak eta marrazkiak, argaz-
kiak, ordenagailuak, behiala-
ko lanabesak, eta abar. Dena 
zirkuluarekin lotuta. 

Erakusketaren zabalpenak, 
Madrilen burutzen ari den Pla-
netarioen Zuzendarien Nazio-
arteko Kongresuaren partai-
deei egingo zaien harrerarekin 
eginen du bat, eta ondoren 
Kontzertu bat izanen da Iru-
ñeko Katedralean, Musika 
Kapelarekin, Aurelio Sagase-
ta maisuaren zuzendaritza-
pean. Urria eta abenduan ze-
har ikusi ahal izanen da era-
kusketa, eta Granadako Zien-
tzien Parkeak eta A Coruñako 
Zientzien Etxeak ekoiztua da. 

A D I ! OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX) 

EUSKALERRIAIRRATIA FM91.0 

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

X0RR0XINIRRATIA FM 107.5 

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

RNE RADI0 1 OM 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. 

XABIER LETE abeslari famatua 
izanen da gaur goizean Eus-
kalerria irratian, 'Zokobetai-
lu' saioan. Goizeko hamarre-
tan hasita, ordubete irauten du 
saioak, eta musikariarekin 
hitz egiteaz gain, Altsasuko 
Iñigo Aritza ikastolakoekin 
ere elkarrizketatuko dira, az-
keneko prestakizunaik nola 
dauden zehazteko. Egunero 
bezala, korresponsalen kro-
nikak ere izanen dituzte. 



HERRIZ BERRI 

Noain_ 

Meteorologian aurrerapenak 
EDURNE ELIZONDO / IRUNEA 

Meteorologi Sare Automati-
- koa ofizialki inauguratu zuten 

asteartean Noainen. Sarea, Na-
farroa osoan zehar banatutako 25 

1 eguraldi estazioek osatzen dute, 
: eta hamar minuturo informazioa 

bidaltzen dute Noainen dagoen 
estazio nagusira. Era honetan, 
une bakoitzeko eguraldiaren 
egoera ezagutu ahal dute bertako 
teknikariek. Uholdetaz oharta-
razteko, adibidez, abantail galan-
ta da sare automatiko berria. Ne-
kazaritzan edo herrizaingoan ere, 
aplikagarria gerta daiteke sare 
honek lortutako informazioa. 

Meteorologi Sare Automati-
koa, Nafarroako Gobernuaren 
Nekazaritza Saila eta Espainiako 
Meteorologi Institutu Naziona-
laren elkar lanaren emaitza da eta 
1990. urtean jarri zen martxan 
behin-behinekoz. Bere abantail 
edo berrikuntza nagusia, bere-
hala egoera atmosferikoaren be-
rri emateko duen gaitasuna da. 
Sarea osatzen duten 25 estazioe-
tatik hamaseik tenperaturari, he-
zetasunari eta haizearen norabide 
eta abiadurari buruzko informa-
zioa biltzen dute eta gainontze-
koek, haizeari buruzko datuak 
bakarrik. Informazio hori, tele-
fonoz bidaltzen dute hamar mi-
nuturo Noainera eta bertako Na-
farroako Ikerketa eta Saiakuntza 
Zentroan (CEIN) grabatu eta hi-
lero jaso egiten dute. Aurreko 

Eguraldiendako estazioek bost minuturo bidaliko dute informazioa. 

sistemarekin, berriz, bi eguneko 
atzerapenez jasotzen zituzten 
datuak, gehienetan. 

Nafarroako Nekazaritza kon-
tseilariak sare automatikoak ne-
kazaritza, industria, herrilan, 
trafiko eta herrizaingo eremue-
tan, adibidez, izango duen ga-
rrantzia azpimarratu zuen. 

«Eguraldiari buruzko datuak 
berehala edukitzea oso garran-
tzitsua da egoera larriei aurre 
egin ahal izateko, informazioa 
garaiz lortuz, edozein honda-
mendiren aurka neurriak hartu 
ahal izango baititugu», erran 
zuen Jose Cruz Perez kontseila-
riak. 

Sakana 

Euskarazko tailerrak zabalik oraino 
E E / I R U N E A 

Lakuntza, Etxarri-Aranatz, 
Urdiain eta Altsasuko Udalek eta 
Sakanako Mankomunitateak 
euskarazko tailerrak antolatu di-
tuzte. Eskaintza zabal honek, 
euskararen erabilpena areagotu, 
euskal kultura zabaldu, eta sor-
mena euskaraz garatzea du hel-
bum, antolatzaileen hitzetan. 
Ikastaroak hauek izango dira he-
rri bakoitzean: Lakuntzan esku-
lan tailerra egongo da astearte, 
ostegun eta larunbatetan, 
15.00etatik 17.00ak arte. Etxa-
rri-Aranatzen, berriz, brikolaia 
tailerra antolatu dute, astean bi-
tan eta bi orduz izango dena. 
Irrati tailerra ere izango da ber-
tan. 

Urdiainen, bestalde, bideo tai-
lerra antolatu dute, eta bestalde, 
ileapaindegintza ikasteko aukera 
izango dute Urdiainen, astelehe-
nean hasiko den tailerran. Altszr-
sun, azkenik, kantu zahar eta txa-
laparta tailerra egongo dira. 

Matrikula epea atzo bukatzen 
bazen ere, antolatzaileek luza-

Ikastaroen matrikuluak mila pezeta balioko du. 

tzea erabaki dute, eta, beraz, 
ikastaro hauetan parte hartu nahi 
duenak hurrengo lekuetan eman 
ditzake izen-abizenak: Altsasu-
ko Udalean, 562161 telefonora 
deituz. Urdiaingo Udalean, 
562993 telefonoan. Etxarri-Ara-
natzen 460004 telefonora dei 

eginez eta Lakuntzan 576261 
telefonoan. Bestalde, Sakanako 
beste herri bateko bizilagunek 
Sakanako Euskara Zerbitzuko 
460751 telefonora dei egin deza-
kete. Matrikulari dagokionez, 
berriz, 1.000 pezeta ordaindu be-
har da tailer bakoitzeko. 

Tafalla 

Emakumea eta 
musika zildoa 

~~" IRUNEA 

'Emakumea eta musika' 
izenburupean eta Espainiako 
Itsuen Erakunde Nazionalak 
(ONCE) antolatuta, bertako ki-
deak diren Kontxi Darijo harpa 
joleak, Ana Maria Crespo piano 
joleak eta Mari Mar Quiroga 
'Maruca' kantariak kontzertua 
eskainiko dute Lizarra, Tafalla 
eta Tuteran, hilaren 25a eta 29a" 
bitartean. Erakundeak herri 
hauetako udaletako kultura sai-
len laguntza izan du. 

Ez da hau emakume hauek es-
kaintzen duten lehen kontzertua, 
ezta gutxiago ere. Kontxi Dari-
jok, adibidez, hainbat txapelke-
tatan parte hartu eta saria lortu du. 

/ / T A D A T A D \ H ZAPATEGI ARTISAUAREN 
i M r M I M l \ l INAGURAZIO FESTA 

URRIAREN 23an (LARUNBATA) 
EGUERDIKO HAMABIETAN 
25zenbakiko ANSOLEAGA KALEAN 
• Lunch, sagardoa, ardoa, trikitixa, txistulariak, dultzaineroak, e.a. 

FALTZESko liburutegiak eko-
logiari buruzko irakurketarako 
gida bat osatu berri du, gai hone-
taz dagoen eskaintza eskuraga-
rriagoa egiteko. 25 liburu orota-
ra, heldu zein haurrendako, 
'Greenpeaceren historia', 
'Muerte silenciosa', 'Amazonia' 
eta antzeko beste titulu interesga-
rriekin. Heldu diren hilabetetan 
gai ezberdinei buruzko beste zen-
bait gida azalduko dira, hala nola 
gastronomia, edo zinemaz. 
AGOITZen zabaldu da aste ho-
netan Nafarroako bigarren Gaz-
tebide, gazteendako informazio-
gunea, hain zuzen ere. 'Bilketa' 
kultur taldearen ekimenez, in-
formaziogune hau taldearen as-
mo hirukoitzaren barruan dago: 
kultura, gaztedia eta zaharrak. 
Zerbitzu honekin batera, liburu-
tegia eta turismoa argibideenda-
ko bulegoa zabaldu da. 

SANTAKARAko Fermin Aza-
gra gaztea izan da Nafarroak Go-
bernuak martxan paratutako Es-
ne Erreserbarako Egitasmoan 
sartu den lehendabizikoa. Egi-
tasmo honen bidez behiak ken-
deu dituen lehendabizikoa; hain 
zuzen ere. Ganaduzaleendako 
dauden garai txarren adibide gar-
bia, 28 urterekin, eta bertan lau 
urte aritu ondoren, herritik alde 
egitea bururatu ere bururatu zaio, 
lanik gabe egonda. Ferminek 
duela zortzi urte lau milioi peze-
tako kerdiotan sartu zen, eta zor-
tzi urte hauek behar izan ditu ki-
tatzeko. Izan ere, 32 pezeta or-
daintzen baitzioten kilo esne ba-
koitzeko, eta berari 25 kostatzen 
zitzaion bakoitza. Zazpi pezeta 
horiekin argia, albaiteroa eta in-
bertsiorako behar zuen, eta beraz, 
azkenean itxi behar. 



N 
afarroako II. Bideo Erakusketa dago ikusgai Iruñeko Planetarioan, sor-
men lan honek harridurarako duen gaitasun guztia bete-betean. Oraindik 
oso ezezaguna, eta askorendako berria, 'zortzigarren artea' deitu dute 

dagoeneko, teknikak eta joera berriak nahasteko duen gaitasunarengatik. 

Anarkikoa eta harrigarria 
ALBERTO BARANDIARAN / IRUNEA 

Bideogintza, bideoklipa, 
happening-a, bideodantza, info-
grafia, dokumentala, bideoes-
kultura... Ezagunak bezain eze-
zagunak diren hitzok protago-
nista dira asteotan Nafarroan, 
Irufieko Planetarioan. Entzunak 
baina zehaztu gabeak gehie-
nendako, teknika, joera eta ten-
dentzia anitz nahaspilatzen di-
ra bertan, aldez aurretik eraba-
kitako anarkian. Hori dela eta, 
zail da oso dagoeneko 'zortziga-
rren artea' deitu den sormen lan 
honen mugak zehaztea. Ezau-
garri honek, estreinako kirika-
dan positiboa izan litekeena, pu-
blikoarengan nahasketa sortzen 
du frankotan, eta horrek azal-
tzen du askoren ustetan duen 
abangoardista kutsua, zentzu 
okerrean. 

«Bideoak duen zehazgabeta-
sun hori da onena» dio Manolo 
Gil ekoizle iruindarrak, «horrek 
energia eta nahaspila ematen 
baitio, bizitasuna. Mundu guztia 
ari daiteke bideogintzan». Euskal 
Herri osoko musika talde fama-
tuenen bideoklipen egilearen 
ustetan, anarkia hori izango da 
sormen lan hau iraunaraziko due-
na, «anarkia baita soluzio baka-
rra. Horrela gauzak egiteko go-
goa duen jendea aterako da, ideia 
berriekin». Hala ere, bideogin-
tzaren definizioa ere ematen du 
Gilek. «Bideogintza da bideo-
zinta baten oinarri magnetikoa-
ren erabilera zerbait adieraz-
teko, bide hori ikertzeko. Sor-
mena besterik da». Joxe Rekal-
de Euskal Herriko Unibertsita-
teko irakaslea eta lehiaketa hone-
tako epaimahaikidea ere anar-
kiaren aldekoa da. «Anarkia ba-
rik ezin da zabala eta irekia izan, 
eta hori ez da ona sormenera-
ko». 

ZEHAZGABETASUNA Halaere, 
BIDEOAREN e z i n uka 

EZAUGARRIA b e s t e ar_ 

te motek askoz ere zehaztuagoak 
dituztela bideak, eta mugak de-
nok dakigu zeintzuk diren. De-
nok dakigu zer den zinema, zer 
literatura, eta zer argazkigintza. 

Bideoaren ezaugarria izango ote 
da, bada, zehazgabetasuna? Ma-
nolo Gilen ustetan, industriak pa-
ratzen ditu mugak, eta ez arteak 
berak. «Merkatu bat bezala da, 
eta hor sartzen bazara, mugak ze-
darrituta daude. Baina orduan ez 
da saritzen sormena, merkatuan 
aritzeko ahalmena baizik». Re-" 
kalderen irudiko, zehazgabeta-
sunak berrikuntza dakar. «Bi-
deoa da teknologia berriak inte-
gratzeko modu bat, eta, hain zu-
zen ere, hori da bere balioa: dena 
aurkez daiteke bideoaren bidez: 
bideoak integratu egin ditu beste 
arte mota guztiak». 

Bi adituen ustetan, berritasun 

honek azaltzen du, telebistaren 
eraginarekin batera, bideo sor-
menak jendearekiko duen era-
kargarritasun falta, edo ulertzeko 
zailtasuna, biak lotuta baitaude. 
«Telebista piztu eta 'Teleberri' 
saioko aurkezlearen irudia de-
senfokatuta agertzen bada» dio 

Gilek, «jendea harritu egingo li-
tzateke, ez baitago ohituta. Min-
tzaira zehatz bat baino ez dugu 
ezagutzen: telebistaren mintzai-
ra, hain zuzen ere. Baina soinu 
arraroak eta dena beltza aurkez-
ten duen saio bat ikusten badugu 
ez dugu ulertzen». Horregatik, 
horrelako lehiaketak baino lehen, 
formazio handiagoaren beharra 
azpimarratu du egileak. «Ongi 
dago horrelakorik antolatzea, 
gure gizartea, berez, ez baita 
kultura aldetik sobçra aberatsa, 
baina beste era batera egin be-
harko litzateke. Zabalago eta ire-
kiago, jende gehiagoren partai-
detzarekin. Hezkuntza arloan ere 

bideo eskola beharko litzateke 
Nafarroan, ez lana emateko,.es-
presabideak lantzeko baizik, 
jendeak bakarrik telebistarena 
ikasi ez dezan». 

ERAKUSKETA Izan ere, jauzi 

EM?ICTAO
 h a n t l ' e S ' a i z a n 

• da askorendako 
erakusketa hau. Euskal Herrian 
zegoen bakarra —Gasteizkoa— 
bideokliparekin dago lotuta, bai-
na Iruñean, jendearendako erre-
zenak —laburmetraiak, publizi-
tatea edo bideoklipak— kendu 
dira lehiaketatik. Antolatzaileak, 
baina, ez datoz bat «nahiko eli-
tista» izan dela dioen kritikare-
kin. «Ez da hainbesterako» azal-
du du Pepe Ortega Principe de 
Viana erakundeko Ekintza Kul-
turaletarako Saileko buru eta era-
kusketaren arduradunak, «dene-
tarik ikus baitaiteke: bideorik 
elitistenetatik hasi eta infogra-
fia edo bideo-jokoetaraino. Gai-
nera, hori izan da gure apustua: 
jendea ohitzea mintzaira hone-
kin». «Berritzailea» dela onar-
tuta, «inoiz ez baitu telebista edo 
zinemaren harrera izango», bi-
deogintza ikus-entzunezkoaren 
ikerketarako laboratorioa iza-
nen dela dio Ortegak. «Horre-
gatik hemen ari den jende as-
ko zineman, publizitatean edo 
diru aldetik errentagarriagoa 
den beste jardueraren batean da-
bil». 

Horregatik guztiagatik bideoa 
harritu eta bide berriak jorratzeko 
baliabide ezin egokiagoa izango 
dsla ziur dago, nahiz eta norabi-
dea zein izango den oraindik ze-
haztu gabe dagoen. Rekaldek bat 
proposatzen du: «Bideo interak-
tiboa da orain egiten ari den gau-
za interesgarrienetakoa, orduan 
ikusleak ere sortzeko ahalmena 
izango baitu. Hor bide polita da-
20». 

Argazki 
guztiak 

erakusketan 
ikusgai dauden 
bideoenak dira. 

Urdanoz, bideoaren mertzenaria 
A.B. / IRUNEA 

Nafarroan bideogintza Enri-
que Urdanozekin hasi zen, 
1978an, deus gutxi zegoenean. 
Orduan utzi zituen ingeniaritza 
ikasketak eta Estatu Batuetan eta 
Europan urteak zeramatzan sor-
men lan berri bezain interesga-
rriari lotu zitzaion, buru-belarri. 
«Hemenez zegoen ezer, ezta Es-
painia osoan ere» azaldu du, «eta 
autodidakta izan beharra, nahi-
tanahiez. Erosi, irakurri, bidaiak 
egin, mintzaldietara azaldu, 
guztiari heldu nion». Hasieran 
Super 8 batekin, gero bideoa ero-
si zuen, beti ere txuri-beltzean,-
kolorea agertu zen arte. Ondoren 
TVEn aritu zen, eta duela bost 
urte sortu zuen ITP enpresa; pu-
blizitatearendako iragarkiak, 
dokumentalak eta bideoklipak 
egiteko. 

Hamabost urteko esperientzia 
zabal eta joria saritu du Nafa-
rroako II. Bideo Erakusketa ho-
nek, eta berari eman zioten as-
teartean aipamen berezia, «kon-
tzeptuaren originaltasuna, infor-
mazioaren tratamenduaren zu-
zentasuna eta hautatutako gaien 
interesa dela eta». Gaien interesa, 
hori da funtsezko kontzeptua Ur-
danozendako, eta ongi asko ma-
mitzen da bere sormen lanean. Bi 
lan aurkeztu zituen erakusketa 
honetara: 'Carniceros del aire' 
eta 'Yo no quiero esta vida'. Le-
hendabizikoa Bolivian errodatu 
zuen, 1991 n, eta bertan oihanetik 
La Paz hiriburura haragia ga-
rraiatzen bizimodua ateratzen 
duten bertakoen istorioa konta-
tzen du. Istorio ezin gogorragoa, 
abioiek, Munduko Bigarren Ge-
rran erabilitakoak, ez baitute, 
frankotan, indar nahikorik An-
deak gainditzeko. Horietako as-
kok ez dute gainditzen. Istorioa 
ezin errealagoa, bideoaren pro-
tagonista hil egin baitzen erre-
portaia bukatu eta handik gutxira, 
istripu batean. 

BIDEOKLIP Dokumental horiez 
UGARI ETA gain ezaguna da 
SARITUAK o s o urdanoz Ma-

nolo Gilekin batera egindako bi-

deoklipengatik, berak ekoiztu 
baititu Barricada, Negu Gorriak, 
Tahures Zurdos, La Polla Re-
cords eta antzekoen ia guztiak. 
Horri esker irabazi du hiru urtez 
jarraian Gasteizko jaialdiaren 
saria. 

Izan ere, istorioa du gogoko 
Urdanozek, tekhika baino. Guz-
tiz aitzindariak eta ia ulertezinak 
diren tekniken erakustaldi apar-
ten aurrean, mamia eta gaia, fun-
tsa du gustuko. «Berrikuntza da-
go modan, sortutako azken tek-
nikaren erabilera: onena eta ga-
restiena. Horrela ordenagailuen 
erabilera, edizioa eta aurrerapen 
teknikorik handienak ikus dai-
tezke, baina mami gutxi, hutsa 
barrendik. Nik istorio bat kontatu 
nahi nuen, eta horretarako nik 
egin nuen errodaia, muntaia eta 
gidoia. Oso xumea eta sinplea da, 
baina badu zer kontatu, istorioa 
aberatsa baita». 

Egunotan Iruñean ikusi ahal 
izan diren bideo gehienak ez dira 
korda berekoak, eta horrek bi-
deogintzak jende arruntarekiko 

duen lotura falta sortzen duela 
sinetsirik dago Urdanoz. «Le-
hengo egunean bideoa adarra 
jotzea dela zioen Aberasturik, eta 
ez zaio arrazoirik falta. Asko 
sortzen da, berrikuntza handia 
dago, baina ez da ezer esaten, 
jendeari ez diote ezer komunika-
•tzen. Bideoa norberarendako edo 
lau adituendako egiteak ez dauka 
zentzurik, nere ustetan». 

«ZINEMA ITP bere en-
DESAGERTUKO presan publizi-

tatetik bideo-
klipetaraino egiten ditu, arlo guz-
tiak jorratu, alegia. «Bideoaren 
mertzenari bat naiz» dio, «dene-
tarik egiten baitut», feta horrega-
tik, akaso, entzuten ohi dena bai-
no zabalagoa da bideoaren bere 
ideia. «Nahasketa handia dago 
jendearen artean, ez baitaki zer 
den bideoa. Batzuek uste dute 
etxean dagoen aparagailua dela, 
besteek oso urrun eta ulertezina 
ikusten dute... Eta bideoa da 
ikus-entzutekoa den guztia, mu-
gimendua eta musika duen guz-
tia. Zinema, kasu, urte batzuen 
buruan desagertu egingo da, eta 
grabatzeko zinta magnetikoa edo 
bideoa erabiliko da». Nahasketa 
hori dela eta, ez du oso begi onez 
ikusten egunotan Iruñean ospatu 
den lehiaketa. «Gobernuan dau-
denetl ahalegin logikoak dira, 
kulturan gastatu dela justifika-
tzeko, baina penagarria da ikus-
tea bideoaren aurrean jendea bi 
minutu egoteko gauza ere ez dela, 
ikusten ari denarekin aspertu 
egiten dela. Ez baitago batere oi-
narririk, ez da ulertzen». 

Emandako sariak «aurrera ja-
rraitzeko animoak» ematen diz-
kiola dio, baina garaiak ez direla. 
oso onak azpimarratu du jarraian. 
«Aurten apenas egin den bideo-
rik, oso urte txarra izan baita. 
Krisia nabaria da, eta ez dago di-
rurik horrelako proiektu handi 
eta garestiendako». Hori dela eta, 
Iruñekoen antza handia duten 
Cadizko jaialdien antolatzaileak 
urtero egin beharrean bi urtetik 
behin egitea aztertzen ari dira. 
Teknologiak oraindik ez baitu 
asmatu krisiarekin. 

mintzoak 

Amerikanoak 
• Haurra nintzelarik arrotz 
kapeladun lerden bat heldu 
zitzaigun behin Xamarrene-
ra. Bitxia zitzaidan egin, 
arras, zeren erdara ezti eta 
goxoa egiten beitzuen. Ez zait 
sekulan atzendu, bertze arra-
zoien artean hamar duro 
eman zazkidalakoz (ordu-
koak!). Urteak iraganik soilik 
xakin nuen amerikano bat ze-
la, deituraren etorkia aurkitu 
beharrez etorria. 

Aurten beitan Argentinako 
nesako bat etorri zen asmo 
berak eka-
rrarazia; gure 
lehengusina 
da, haren 
izateaz berri 
batere ez 
ginduelarik. 
Gobemuak 
pagatu zakon 
fantxina eta 
Nafarroan bama ikuska ibili 
zen bertze amerikano zemei-
tekin, hemengo historia eta 
kultura nolakoa diren sola-
saldien bidez ematen zaiete-
larik. Orei pentsa zazie zer 
nolako irudia hartu zuten gure 
amerikanoek gobemuko so-
lastarienganik; beharrik eta 
deiturak —Elizagarai— ber-
tze zerbeit adiarazten zakola. 

Prentsan agertu den beza-
la, izan badaukagu Garraldan 
omen handiko bertze ameri-
kanorik: Gregory Nava. Es-
tafu Batuetan sortutako zi-
n£-zuzendari honek (Donos-
tiako festibalean epaile) Ga-
rraldako zuen aitatxi —Lo-
perena—, Ar-iako, berriz, 
amatxi —Retegi—. Haien 
rantxoan eman omen zuen 
haur denbora, San Diegon, 
eta ardura aditzen zaien Eus-
karaz xardukitzen; ardura eta 
Aria eta Garralda artean he-
rririk ederrena hautatu nahi 
izaten omen zuten eztabaidan 
aritzen zirelarik (aixa enten-
datzen ez dena, begi bixtakoa 
beita Garralda dela, duikabe). 

Aspaldidanik baginduen 
Navaren berri herrian, egona 
beitzen duela zemeit urte, 
baina ez ginduen ezontzen 
haren lana, eta hitz dauziet 
gogotan girela bere azken fil-
ma ikusteko — ' A time of 
dest iny '—, euskal famili ba-
ten ixtorioa EEBBtan kon-
datzen beitu (Oi! Golem! 
Ekarriko bazindute...!). 

Hala ba, noizapenka ame-
rikanoren bat Herriratzen da 
xakin gose. Tokiak aixaski 
aurkitu egiten dituzte, baina 
herri bamean.. . zer dute ikas 
ten? Etxea nolako, ikasgeia 
halako; heldu denak gosea 
asetuko dakona ala sustraiak 
ezondu ez edota ukatzen di-
tuen aidea ediren dezake; lo-
teria geitza, egoeraren adia-
razgarri. 

Navak ez du Garraldan 
zorion handirik iduki... be-
harrik txikitan ikusitakoak 
zerbeit irakutsi zakola. Ha-
lere goartu ote da ingelesaren 
altzinean errebindikatzen 
duen latino kultura (aitaren 
aldetik mexikarra beita) gu-
rea zapatzen duena dela? 
Bertze etxe batekoa izan balu 
aitatxi... 

X a m a r 



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-
ketako lehenengo jardunaldiaren 
partida, 1993kourriaren 16anjoka-
tua. • 

Iñigo Ganuza, 2.015 ELOkoa 
(Lizarrako Alekhine 'A')—Jesus 
Javier Cortes, 2.255 ELOkoa (Iru-
ñeko Anaitasuna). 
I.e4,c5; 2.d3,g6; 3.g3,Ag7; 4,-
Ag2,Zc6; 5.Zd2,e6; 6.Zh3,gZ-e7; 
7.0-0, 0-0; 8.f4,d5; 9.c3,b6; 10.-
Zf3,Aa6; ll.Gel,e4; 12.e4,- Dc8; 
13.Dc2,Gd8; 14.Zf2,Ab5; 15,-
Ae3,a5; 16.a4,Aa6; 17.aG-dl, 
Dc7; 18.Zh4,Gdl; 19.Gdl,Gd8; 
20.Gd8 xa, Dd8; 21.Afl,Afl; 22,-
Efl,Zc8; 23.Zf3,Zd6; 24.Dd3,-
Dc7; 25.e5,Zf5; 26.Ze4,- cZ-e7; 
27.c4,h6; 28.Af2,Zc6; 29.g4. 

Orain arte, partida oso berdindua 
joan da. Txuriek gehiago nahi dute. 
Baina bere defentsa ahuldu egin da 
jokaldi honekin. 

29...,fZ-d4; 30.Zd4. Ikus koa-
droa. Peoiarekin jan behar dute. Eta 
alfil txuriak geldi geratu behar du. 
Bestela, 'Dd8' bere bukaera baili-
tzateke. Orain hasiko da benetako 
borroka. 30...,d4; 31.Zd6, Dd7. 
Gazteluko peoiak zeharka meha-
txatzen du, eta txuriek utziz gero 
jokaldia etor daiteke (Ddl xa). 
32.b3,g5. Orain txurien zaldia da 
arriskuan dagoena. 33.Ad4,f4; 
34.De4,f6. Oso jokaldi ona. Gaine-
ra, erregearen parean oso toki ona 
lortu du. 

35.Ab6. Desegokia. Bere de-
fentsa suntsitu du. 35...,Ze5; 36x5. 
Beharrezkoa. Damari bidea ixteko. 
Baina alfila jokoz kanpo gelditu da. 
Oso posizio polita da. Beltzen kon-
traerasoa ez da erraz ikusten, baina 
izugarrizkojokoadaukate.36...,f3; 
37.Aa5,Af8; 38.Dd4,Dg7; 39.h3, 
Dg5; 40.Ael,h5; 41.Ze4,Df4; 42,-
h5,Eh7; 43x6,Dh2; 44.Af2,Dhl 
xa. Txuriek partida utzi zuten, bo-
rroka oso ederra eskainita. 

Txamantxoiaren igoera 
XABIER HUALDE 

Udazkeneko igande batean, 
Txamantxoia mendirantz abiatu 
ginen Iruñetik, nahiz eta eguna 
hodeitsua izan, lehengo egunean 
erabaki bait genuen. Goiz hotz 
bat zen, eta autoa hartu eta Be-
laguarantz abiatu ginen. Ordu eta 
laurden bat geroago han ginen. 
Zerua Iruñean bezain hodeitsua 
zegoen baina ez zuen euririk egi-
ten, hotza egiten zuen eta izuga-
rrizko haizea zegoen. Hau ez da 
mendira joateko eguraldirik ho-
berena, baina hala ere, botak eta 
berokiak jantzi eta gero ibiltzeari 
ekin genion. 

Lehenengo ibaia igaro behar 
genuen. Gehienetan ur gutxire-
kin jeisten da, eta erraz igaro 

daiteke busti gabe, baina oraingo 
honetan ibaiak normalean baino 
ur gehiago zeraman, azken eu-
riak zirela eta, eta oinak busti be-
har izan genituen. Orduan ibil-
tzeari ekin genion. Belardi bat 
igaro eta gero pinudi batean sartu 
ginen, eta laster aurkitu genuen 
zuhaitz enbor moztuak jeisteko 
pista zabal bat, eta hemendik igo-
tzea erabaki genuen. Pista malda 
handikoa zen eta oso luzea gai-
ner-a. 

Geroago, pistari jarraituz, ba-
soa irekitzen hasi zen, eta bere-
hala basoa bukatuz zen. Orduan 
malda leundu zen, eta hor haize 
izugarria zebilen, ez bait zeuden 
zuhaitzak gu haizeaz babesteko. 
Aurrera jarraitu genuen bela-
rrez estaliriko aldapan zehar, eta 

gero eta malda handiagoa zen. 
Azkenean heldu ginen tontorre-
ra. Izugarrizko haizea zebilen, 
eta horregatik azkar jeitsi gi-
nen, baina lehen baino ezker al-
derago joan ginen, eta horrela 
pinudi ondoan zegoen pagadira 
iritsi ginen. Bertan gosaldu ge-
nuen. 

Gosaldu eta gero pagoetako 
basotik jeisten hasi ginen. Oso 
polita zegoen, zeren eta urtaro 
honetan hostoek kolore gorri eta 
laranjak hartzen dituzten, eta ba-
tzutan baita horiak ere. Basoak 
atzean utzi eta belardia igaro eta 
gero ibaian berriz busti ginen. 
Dena den autora iritsi bezain 
laister botak kendu eta zapatilak 
aldatu genituen berehala, eta gero 
etxera itzuli ginen bazkaltzera. 

Jenero Xumekoak 

llemoztaileari aditu eta geroko ariketa 

x i l d u a z e z z a r a b e h i n e r e d a m u t u k o ; h i t z e g i n a z 
s a r r i t a n . 

JEREMIAS ERRO 

KAZKARROAN 

E R A B I Z T I U R R A 
J U L B A R A I B A R S 
A S L A R R A U N I E T 
Z A Z E I T I R R O G I 
E I T O Z H E R H I O T 
Z B A R I T E I L B D Z 
T L D I F B O L Z M E A 
O A L G N B A R S T R D 
D R A U I S A B I R I G 
A D K M N A S K I P T U 
M E R R A Z K I N F Z B 
L O A I R R A X T E D A 

LETRA 
ZOPA 

Aurki itzazu letra zopa 
honetan Nafarroako 
Larraun ibarreko 17 
herriren izenak. Izen 
hauek ezker eskuin, 
eskuin esker, goitik 
behera, behetik gora 
etadiagonalean iraku-
rrita agertuko zaizki-
zu. 

l - ~ L d e r m i o z -L r K h 
Erriberri eta Erribera 

Aski ezagunak diren bi izen 
horien gainean arituko gara 
ondorengo lerroetan. Olite, 

Oihenarten hitzetan, Vasconum 
lingua Erriberri dicitur, hots eus-
kaldunek Erriberri ziotela irakur-
tzen dugu Notitia Utriusque Vas-
coniae izeneko liburuan. Fidatze-
koa da mauletarrra kontu hauetan. 
Horri esker ikasi dugu euskaldu-
nek Anso-ri Berari esaten ziotea, 
Puente la Reinañ Gares... 

Hala ere objekzioren bat egin 
lekioke berak ematen duen itzul-
penari. Ez dirudi hain garbi dagoe-
nik 01ite= Erriberri ekuazioa. Oi-
henart da horren berri ematen di-
gun iturri bakarra. Ez toponimia 
txikian, ezta euskaldunen ahozko 
usadioan ere ez da izen hori aurki-
tzen. Bigarren objekzioa honako 
hau genuke, Herri Berri= Hiri Be-
rri 'oppidum noumm' itzultzen du 
zuberotarrak baina toponimian 
herri hitzak hartzen ohi duen esan-
nahia bestelakoa da. Horretaz, ja-
danik, Mitxelena ohartu zen eta 
Erriberrirako beste itzulpen bat 
ematen zuen: Eskualde berria, er-
deretako Terra Nova edo Extre-
madura (extremo= bukaerako he-
rriak, mugako herriak). Hots Erri-
berri ez bide zen Olite hiri konkre-
tua baizik eta Olitetik hegoaldera 
zabaltzen zen eskualdea. Historiak 
teoria hau bultzatzen du. Olite be-
tidanik izan da menditarren eta 
Erriberakoen arteko muga. Olite-
raino zabaltzen zen Ager Vasco-
num delako alderdia, Oliteraino 
zabaltzen zen sarrazenoen boterea. 
Hizkuntza ere ateratzen da teoria 
honen alde. Lizundiak 1977ko 
Euskera aldizkarian herri 'eskual-
de' zela demostratzeko zenbait 
adibide bildu zituen. Iruñerri Terra 
Pampilonense; Estellerri Tierra 
Estella;, Deierri Yerri Terra De-
gense; Ergoiena. Toponimia txi-
kian ere ugari ditugu herri-z osa-
tutako adibideak tipulerri, maize-
rri, baita hizkera arruntean ere, 
erronkarieraz behintzat: Artaka-
rroa (aztan da) peña errietan 
zioen Mendigatxak. 

Erriberri terra nova den bezala, 
Lizundiak Erribera Tierra Baja 
dela demostratu nahi izan zuen. 
Markin-Etxeberrian, esate batera-
ko, Er(ri)bera auzoaren izen ofi-
ziala La Ribera da. Egia da Nafa-
rroako euskaldunek Erribera esa-
ten dutela baina, Markinan ez be-
zala, Riberatik hasita e-protei- koa 
erantsiaz r-z hasten zen hitzik 
ahoskatu ezin zutelako. Horrela 
sortzen zen izenak euskaraz oso 
esannahi logikoa zuen. Baina Ri-
bera erdaraz aspaldidanik doku-
mentatzen da. 1321. urtean Miguel 
de Derendyein Arcipreste de la 
Ribera zen eta 1582an Beriainen 
bazen camino real que passan pa-
ra la Ribera. Jatorrian latinezko 
Riparia dugu. Beste Riparia bat 
bazen bortuez haratago (Garona 
ibaiertzean) eta baita leku askotan 
ere: Ribera del Duero. Beraz Erri-
berri h-z idatz genezakeen bitar-
tean, Erribera ez. 

MIKEL BELASKO 



Biz i B i z i a n 

Ikusmina eta j ak inmina begi-bistakoak dira ikusleengan. 
JOXE LACALLE 

ruñeko Planetarioak erakusketa nonbait berezia eta erakargarria eskaintzen du egun hauetan eta abendua 
bitartean. Helize eta kiribilak dira protagonista eta hauek gure eguneroko bizitzan duten gprrantzia 
azpimarratzea du xede nagusia. Bizitza bera kiribila den sinesmena du jende askok, eta erakusketa ikusi 

ondoren, ideia honen aldekoak ugaldu egingo dira, ziurrenik. 

Bizitzaren kiribilak 
EDURNE ELIZONDO / IRUNEA 

Helize eta kiribilak protago-
nista diren erakusketa zabalik 
egongo da Iruñeko Planetarioan, 
urria eta abendua bitartean. 'Bi-
zitzaren birak' izenburupean eta 
aretoak dituen 200 metro karra-
tuetan, landare eta animali bi-
ziak, eguneroko bizitzaren tres-
nak, hiru dimentsiotako piezak, 
argazkiak, maketak, ordenagailu 
irudiak eta abar eskaintzen ditu 
erakusketak, guztiek elementu 
amankomunaren inguruan: kiri-
bila edo helizea. 

Adituek diotenez, Lurra duela 
4.500 milioi urte jaio zen, eta ki-
ribilen antzeko gas eta hautsezko 
mugimendu batek sortuta. Or-
dutik hona, anitz izan dira natu-
rak sortutako fenomenoak edo 
gizakumeak asmatutako tresna 
eta tramankuluak, eta horietari-
ko asko, kiribilak. Halaber, na-
barmenak dira eguneroko bizi-
tzaren beste hainbat arlotan, 
hala nola artean, musikan, arki-
tekturan, gastronomian, tekno-

. logian, naturan, eta baita zopan 
ere. 

ERAKUSKETA Ez da ez Iruñean 
BATERE ikusgai dagoen 

ARRUNTA erakusketa hau, 
inondik inora, arrunta. Gaia alde-
tik datorkio lehenengo berri-

kuntza, berezia eta era berean 
erakargarria eta bitxia baita heli-
ze eta kiribilen mundua. Hasiera 
batean interesik sor ez dezakeen 
gaia, behin ikusita, liluragarria 
suertatzen da. Gainera, aipatu di-
tugun teknika ezberdinak —ar-
gazkiak, ordenagailuak, bideoak, 
maketak, eta abar— nahastuz, 
guztiak erakusketa berean eta xe-
de berarekin bilduta, emaitza 
egokia lortzen da. 

Bestalde, erakusketaren izena 
guztiz egokia dela antzeman dai-
teke aretoan sartu bezain laster, 
kontaezinak baitira gure ingu-
ruan helize edo kiribil itxura 
duten gauzak, matematika libu-
ruko kiribil logaritmikoarekin 
hasi eta komuneko paperak osa-
tzen duenarekin bukatuz. Eta bi-
txiena zera da, erakusketa ikusi 
arte ez garela inguratzen gaituz-
ten elementuen itxuraz ohar-
tzen. 

HELIZE Helize eta kirir 

ETA KIRIBILEK bilek inguratu 
INGURATUTA g a i t u z t e , edo-

non daude. Palmondoaren hos-
toek, jaiotzean helize itxura duen 
arrastoa uzten dute enborran, ba-
rekulkuiluek itxura berekoa dute 
oskola, baita arraultzak gorde-
tzeko amonak erabiltzen zuen 
saskiak ere. Zineman ikusten di-
tugun filmeek kiribil itxura dute, 

baita hainbat galaxi, armiarma-
sare, tresna, joko, bitxi eta aba-
rrek. Badira gainera, hain begi-
bistakoak ez izanik ere, antzeko. 
itxura duten beste hainbat ele-
mentu, hala nola, bizitzaren kiri-
bila izendatu duten ADNa, adi-
bidez. ADNak osatzen duen he-
lize bikoitza ikusgai dago era-

ADNren irudia. J.L. 

kusketan. Beste adibidea hatz-
marken helizea da eta berau han-
dituta ikusteko aukera eskaintzen 
du 'Bizitzaren birak' erakuske-
tak, horretarako prestatu duten 
monitore baten bidez. 

Bestelako erakusketen aldean, 
gainera, ikuslearen partehartzea 
bultzaten du honek, ikuslea, 
teoriaz gain praktikaz ere jabe 
dadin. Honela, botoi bakarra 
zapalduz, kearen bidez tornado 
bat sortaraz dezake ikusleak eta 
baita bainontzi 
baten isur- te-
giaren mugi-
mendua urez 
betetako ontzi 
batean erre- pi-
katu. Norberak, 
bere kiribila 
marrazteko au-
kera ere badu 
erakusketa ho-
netan, hain zuzen ere, Arquime-
desena edo kiribil logaritmikoa, 
antzina marrazten zituzten beza-
la. 

Helize eta kiribilek inguratzen 
gaituztela ideia azpimarratzeko 
ere, musikarik egokiena aukeratu 
dute erakusketaren antolatzai-
leek eta aretoan sartu bezain las-
ter, Ravelen boleroaren doinuak 
erakusketaren atal batetik bestera 
eramaten du ikuslea helizearen 
migimendua gogora ekarriz, he-

este erakuske-
ten aldean, parte-
hartzea bultzatzen 
du honek, ikuslea, 
teoriaz gain, prakti-
kaz ere jabetu dadin 

lize batean gauden ideia nabar-
menduz. 

Baina ikuslearen partehartzea 
ez da hemen bukatzen eta 
bakoitzak bere helize edo kiribila 
erakusteko aukera ere badu. Ho-
rien artean, kiribilak marraztuta 
daukan gorbata, haizagailua, 
musika kasettea, ziba, argazki 
makinaren pelikula eta abar dau-
de ikusgai, beti ere, eguneroko 
bizitzan helize eta kiribilek duten 
garrantzia azpimarratuz. Azken 

finean, helize 
eta kiribilak 
edonon daude, 
artean, musi-
kan, arkitektu-
ran, gastrono-
mian, teknolo-
gian, naturan,... 
baita bazkarian 
ere, horren adi-
bideak baitira 

jaten ditugun makarroiak. 
Granadako Zientzien Parkea 

eta A Coruñako Zientzien Etxe-
arekin batera ekoiztutako era-
kusketa honek agerian uzten du 
helize eta kiribilek gure egune-
roko bizitzan zati garrantzitsua 
betetzen dutela, nahiz eta gehie-
netan ez ohartu, eta edozein le-
kuan aurki ditzakegula. Azken 
finean, bizitza kiribil handi bat 
besterik ez dela uste duen jende 
asko ere badago. 



Estitxu 
Fernandez 

N 
Bertsolaria 

afarroako bertsolari gaz-
teek Zortziko Txikia elkar-
tea sortu berri dute, eta el-

karte berri hau izan da, hain zu-
zen ere, Andres Narbate 'Xalto' 
Saria antolatu duena. Estitxu Fer-

nandez lesakarra da elkartearen le-
hendakaria eta, bere ondoan, gai-
ñontzeko bertsolari gazteek Nafa-
rroako Bertsolari Elkartearen es-
kua lixatu gabe euren bideari ekin 
diote. 

«Bertsolaritza modan dago» 
EDURNE ELIZONDO / IRUNEA 

Estitxu Fernandez aski eza-
guna da Nafarroako eta Euskal 
Herri osokoplazetan. Hamazazpi 
urteko —«18 betetzear»— ber-
tsolari lesakar hau dugu, hain 
zuzen ere, sortu berri den Zortzi-
ko Txikia elkarteko lehendaka-
ria. Baina bertsolaritza ez da 
guztia Estitxuren bizitzan eta 
aurten sikologia ikasteari ekin 
dio Donostian.-Bertsolari, ikasle 
eta iehendakari', gazte elkarte 
berriaz eta bertsolaritzaren 
mundu zabalaz mintzatu da le-
sakar gaztea. 

EGUNKARIA.— Nola sortu da 
Zortziko Txikia elkartea? 

.ESTITXU FERNANDEZ.— Gure 
hasierako asmoa ez zen, inondik 
inora, gazte elkarte bat sortzea. 
Gure, kabuz zerbait egiteko go-
goa bagenuen baina zehazki ez 
genekien zer. Azkenik, gazteen-
dako bertso txapelketa antolatzea 
pentsatu genuen, beharrezkoa 
zela uste baikenuen. Baina an-
tolatu ahal izateko laguntza behar 
genuen eta Nafarroako Gober-
nura jo genuen diru eske. Eta 
noski, dirulaguntza eskatzeko, 
norbaitek eskatu behar zuen eta 
hori dela eta, elkartea osatzea 
erabaki genuen, subentzioa lortu 
ahal izateko. Elkartea, beraz, be-
harrak bultzatuta jaio da, txapel-
keta antolatu ahal izateko. 
EGUNKARIA.— Andres Narbarte 
'Xalto' Saria, hain zuzen ere? 
FERNANDEZ.— Bai. Bertso es-
kola ezberdinen artean egiten di-
ra txapelketak, ikastoletan ere 
ibiltzen gara baina beste zerbait 
gehiago nahi genuen, hau ez da 
nahikoa. Gainera, eskolarteko 
txapelketa idatzia da gehienbat 
eta ikuslegoak haurrek osatzen 
dute gehienbat. Guk seriotasun 
gehiago nahi eta behar genuen, 
bat-batean ere kantatu ahal iza-
teko. Eta horrela jaio zen 'Xalto' 

ortzirietan badi-
ra bapatean kanta-
tzen duten OHOko 
haurrak, eta harritu 
egiten naute, nik 
denbora asko behar 
izan bainuen». 

Saria egiteko ideia. Aurten lehe-
na izan da baina urtero eta herri 
berean, Goizuetan, errepikatzeko 
asmoa dugu, urtetik urtera hobe-
tuz. 
EGUNKARIA.— Zer moduz lehen 
edizioa? 
FERNANDEZ.— Oso ongi, kon-
tent gaude. Benetako txapelketa 
izan da, puntuazio, epaimahai eta 
hori guztia zen, zehazki, guk nahi 
genuena. 
EGUNKARIA.— Gazteengandik 
berrikuntzarik espero zuen jen-
derik badago baina bertsolari za-
harren eskemak errepikatu ditu-
zue txapelketa honetan. 
FERNANDEZ.— Bai, agian hala 
da baina hori zen, hain zuzen ere 
gure helburua, gure lana serio-
tasun osoz hartzea nahi baitugu 
eta hori lortzeko egin dugun txa-
pelketa egin behar genuen. Hala 
ere, lehen urtea izan da baina ez 
azkena eta berrikuntzak egiteko 
beharra dagoela ikusten badugu 
egingo ditugu. 
EGUNKARIA.— Bertsolari gaztea 
gero eta gehiago ari da ateratzen. 
Zer dela eta zure ustez? 
FERNANDEZ.— Egia da, azken 
urteotan bertsolari gazte berri as-
ko atera da, benetan harrituta ge-
ratu naiz ni. Nere ustez, zerikusi 
handia daukate honetan bertso 
eskolek. Bertso eskolak ere 
ugaldu egin dira, orain Bortzirie-
tan, Sakanan, Elizondo aldean, 
Leitzan, eta abar badaude eta 
bertara haur eta gazte asko joaten" 

dira. Bortzirietan, adibidez, ba-
dira OHOko 7. edo 8. maila ikas-
ten ari diren haur asko eta bat-
batean kantatzen ere aritzen dira. 
Harritu egiten naute, nik denbora 
asko eman nuen bertsoak idazten 
bat-batean kantatzen hasi aurre-
tik, alde batetik lotsagatik eta 
bestetik nere burua ez nuelako 
prest ikusten. Gaur egun gazte 
asko aritzen da bertsotan, modan 
dago bertsolaritza, agian komu-
nikabideetan eman dioten oihar-
tzunagatik edo. 

A. BAYO 

EGUNKARIA.— Orokorrean, ara-
zorik izan ahal duzue gazteek 
plazaz-plaza betiko bertsolarie-
kin aritzeko? 
FERNANDEZ.— Nik ez dut inon-
go arazorik izan, ez gazte ez ema-
kume izanagatik. Hala ere, Esti-
txu Arozena eta Xabier Silveira 
hasi zirenean bai, istilu nahiko 
egon zen. Nafarroako bertsolari 
helduek ez zuten beraiekin kan-
tatu nahi, gazteegiak zirela erra-
ten zuten eta oraindik 'goxatu' 
egin behar zutela. Eurek aldiz, 

l £ § u r e 'ana se-
riotasun osoz har-
tzea nahi genuen, 
eta hori lortzeko 
egin dugun txapel-
keta egin behar ge-
nuen». 

euren burua plazara ateratzeko 
prest ikusten zuten eta ez zuten 
ulertzen zergatik ezin ziren ber-
tsotan ibili. Azkenean, helduek 
gazteak onartu zituzten eta gaur 
egun, hortxe daude euren maila 
erakutsiz. Baina orokorrean, on-
gi konpontzen gara zahar eta 
gazteak. 
EGUNKARIA.— Zortziko Txi-
kiaren lehendakaria, sikologia 
ikaslea,...zer moduz konpontzen 
zera? 
FERNANDEZ.— Ongi, azken fi-
nean lehendakari kargua izena 
baino ez baita. Hau da, dirula-
guntza eskatu ahal izateko elkar-
tea osatu behar izan genuen eta 
noski, elkarte horrek lehendaka-
ria, idazkaria, eta abar izan behar 
zuen. Estitxu Arozenari proposa-
tu zioten lehendakari kargua bai-
na berak ezetz erran eta ni izenda-
tu ninduten. Idazkaria, berriz, 
Manu Gomez da eta berak egin 
beharko du lan gehiena. Nik sina-
dura jarri eta kitto. Hala ere, el-
karteak izango ditu bere helburu 
zehatzak ere, hala nola, bertsolari 
gazteei dagozkien eta orain arte 
Bertsolari Elkarteak edo Bertso 
Eskolak antolatu dituen hainbat 
ekitaldi. Adibidez, bertsolari 
gazteen arteko topaketak, eskola 
ezberdinen arteko txapelketak, 
'Xalto' sariaetadenborarekin sor 
daitezkeen beste hainbat proiek-
tu ere. Jaio berriak gara eta ora-
indik ikusteke dago etorkizunean 
egin ahal izango duguna. 




