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Sartagudako ikastolaren haurrak, atarian. ALBERTO BARANDIARAN 

Erriberako kimu ahulak 
Gazteak dira oraindik, ez baitute kurritu 
beste ikastolen bidea, baina, inon baino 
gehiago, batzuen ahalegina eta lanaren 
fruituak dira, «kimu berriak» diote haiek. 
Erriberan ikastola zabaldu eta aurrera 
eramatea ez da lan erraza izan —inon 
ez—, giroa eta ingurua arrotza izan bai-
tzaie frankotan, haize hotz eta bortitza. 
Kortes, Tutera, Sartaguda eta Lodosakoak 
dira, goraxeago Biana, eta sortu zireneko 

egoeraren antzekoa pairatzen dute egun; 
hori bai, askoz ere haur gehiagorekin. 
Hala ere, lanaren fruituak aski estimatuak 
ez izateaz kexu dira, eta askotan ahaztuta 
daudela azpimarratzen dute. Tuteran be-
reziki minduta dira, Nafarroa Oinez-en 
ateetan gelditu baitira bi urtez, dirua hil 
edo bizikoa zaien une hauetan. Hala ere, 
ez dute amore eman nahi, batzuetan de-
sanimoa antzeman baldin bazaie ere. 

Duela bi urteko aben-
duaren 6an sortu zen NAFAR-

KARIAk ehun ale bete ditu gaur, 
bi Urte egiteko atarian dagoela. 

Nafarroatik nafarrendako egina, 
lurraldeotako informazioa eus-
karaz emateko EGUNKARIAren 

ahalegin berezia duzue gehi-
garria, Nafarroako Gobernuaren 

Hizkuntz Politikaren dirulagun-
tzak bideratua. Ehun ale hauetan 

saiatu gara Nafarroa osoko 
ikuspegia hartzen, Kortesetik 
Berara eta Erronkaritik Sakanara, 
muga eta topikorik gabe. Al-
daketak izan dira denbora 
honetan, eta askoz ere gehiago 
sartuko ditugu luze gabe, Euskal 
Herriko lurraldetik anitzenaren 
barrukoa ahalik eta hobekien 
jaso asmoz. Hori lortu bitartean, 
200. alearen bila goaz, ttipi-ttapa. 

FELIPE RIUS 

Udazkena ohizkoa baino 
tristeago suertatzen ari 
zaigu, macartismoa berriro 

nagusitzen ari da —disimulatu na-
hian gauchismoaren mozorroa 
jantzi badu ere—, sorgin ehiza ga-
raia zabaldu dute ofizialki eta gure 
ondoan zeudenak eraman dituztela 
ohartzen garenean isilean edaten 
ditugu malkoak inor poztu ez da-
din. Humprey Bogarten lagunak 
ere eraman zituzten, eta gure ba-
kardadea antzekoa izan daitekeela 
pentsatzean zigarro bat piztu dut 
eta sonbreroa jantzita kaleetara 
atera naiz adiskideen bila. Deso-
lazit̂ ak ez nau ustekabean harrapa-
tu, eg.un hauetan jende gehiena 
ideologien hiletetan egoten baita 
eta konfideten siniestroak besterik 
ez dira ikusten plazetan usoei ogia 
emanez. 

Onenak joaten direlaesan ohi da 
holakoetan. Ez dakit beti egia den 
ala ez, baina omenalditxo bat be-
hinik behin zor diegu. Gu baino 
hobeak direla dudarik ez dago, eta 
horregatik kendu dituzte gure on-
dotik parra egiten ez dakitenek, 
beren konziliabuloetan sentitzen 
duten inbidia eta gorrotoa izkuta-
tzen saiatzen direnek. Gero gure-
gana etorriko ote diren galdetzen 
diogu gure buruari; ni ez nago 
Bertold Bretch bezain seguro, nire 
ezjakintasunak, nire mediokrita-
teak ez dute holako ahaleginik me-
rezi, baina agian ez dira horretaz 

"' ohartuko. Bitartean nire kopa al-
txatu dut eta lehengo garaiez oroitu 
naiz nostaljiaz eta era berean po-
zez, bai baitakit azkenean Luchino 
Viscontiren pertsonaiak bezala-
koak garela, fisikoki garaitu gai-
tuzte, baina irabazle moralak gara, 
eta gaur egun hori ez da gutxi. Gai-
nera, amorrua guk baino askoz ho-
beki adierazi duen Pablo Antoña-
naren nobela batean titulua hartuz, 
ez gaude bakarrik, adiskideak on-
doan ditugu; haiek, berriz, aliatu 
koiunturalak besterik ez dute, edo-
zein momentutan bakarrik utziko 
dituztenak. 

Humprey kamararen aurrean 
trufatu zen bera ete bere lagunak 
hondoratu nahi zituztenez, eta guri 
metaforak geldituko zaizkigu beti 
gure burua defendatzeko eta inki-
sidore berriak salatzeko. Baina 
egun batean metaforak alde batera 
utzi ahal izango ditugu, sorgin 
guztiok mahai baten inguruan bil-
duko gara eta parre egingo dugu 
goizera arte, horixe baita haiek ge-

— hien izorratzen dituena. 



G u r e a u k e r a k 

ERAKUSKETAK 
Natxo Barberena pintorearen 
erakusketa ikusgai dago Iruñeko 
Aurrezki Kutxa Munizipalak 
Rodezno Kontea kalean duen 
aretoan. Azaroaren 14a arte irau-
nen du erakusketak, eta ikusteko 
ordutegia ohizkoa da:.lan egune-
tan 19.30etatik21.00etara, etajai 
egunetan, 12.30etatik 14*00eta-
ra. 

ANTZERKIA 
'Poemas visuales' izeneko 
ikuskizuna plazaratuko du igan-
de honetan, azaroak 7, Jordi Bel-
tran antzerkilariak. Emanaldia 
arratsaldeko 20.00etan hasiko 
da, Nafarroako Antzerki Esko-
laren aretoan. San Agustin ka-
lean. Sarrerak 600 pezetatan sal-
duko dituzte eta gazte txartela 
edukiz gero, 300 pezetatan. 

'Rezagados' izeneko antzerki 
lana eskainiko du gaur, azaroak 
5, Geroa Teatro taldeak, gaueko 
22.00etatik aurrera. Zizur N'a-
gusiko udalak antolatuta, herriko 
Kultur Etxean izanen da. Sarrera 
dohainik. 

'Azucar y vinagre' antzezlana 
plazaratuko du igande honetan, 
azaroak 7, Pikor Teatro taldeak. 
Antzerki emanaldi hau Lizarrako 
Julian Romano Koritserbato-
rioan izango da, arratsalde par-
tean, herriko Almudi talde kul-
turalak antolaturik. 

MUSIKA 
Kojon Prieto y los Huajolotes 
musika taldea ariko da larunbat 
honetan, azaroak 6, Barañaingo 
Retegi pilotalekuan. Kontzertua 
gaueko 22.00etan hasiko da, eta 
ondoren, dantzaldiak jarraituko 
du Acuarium taldearekin. Sarrera 
dohainik izanen da. 

MINTZALDIAK 
Blanca Andreu idazleak min-
tzaldi bat emango du datorren 
ostegunean, azaroak 11, Iruñean, 
Nafar Ateneoak antolaturik. 
Emakumea eta Literatura zi-
kloaren barruan, arratsaldeko 
20.00etan hasiko da, Aurrezki 
Kutxa Munizipalak Armada 
Etorbidean duen aretoan. 

'Alpes 93' izenburupean hitzal-
di bat eskainiko du binar, azaroak 
6, Patxi Gamez mendigoizaleak, 
Berriozarko Gazte Elkarteak 
antolatu duen 'Mendiaren As-
tea'ren barruan. Igandean, Mikel 
Reparazek hitz egingo du 'Expe-
dicion Bex Everest 92' gaiari bu-
ruz. Biak arratsaldeko seietanha-
siko dira, Elkarteko lokaletan. 

Orreaga-Orbaitzetako ola 
Napar Mendizale Federa-

kundearen 1993-94ko egitara-
ua hasiko da asteburu hone-
tan, hilak 7, Urkulu eta Orbai-
tzeta bitarte egingo den ateral-
diarekin. Xabier Goñik dara-
man Pedagogia Bokaliaren bi-
dez, azaroa eta maiatza bitar-
teko asteburu gehienak mendi-
ra, bereziki Pirinioetara atera-
tze- ko aukera izango da, txan-
go errazak eta erakargarrien 
bi- dez. Gogoratu izena emate-
ko osteguna amaitzen dela, ahal 
izanez gero, arratsaldeko zor-
tzietatik aurrera, beraz, hobe 
duzu ateraldien egitaraua Men-
di Federazioan bertan eska-
tzea. 

Asteburu honetarako Irati oi-
hana aukeratu dute federazioan, 
benetan ikusgarria izanen baita, 
udazkenean sartuta gaudela. 
Ibilbidean Urkuluko dorrea, 
Organbide inguruko trikuha-
rriak, et paraje ederrak topatu 
ahal izango ditugu. 

Igandeko goizeko zortzietan 
aterako da autobusa, Iruñeko 
autobus geltokitik. Orreagara 
heldu eta botak jantzi ondoren, 
Ibañetako menditik hasiko gara 
igotzen. Mantso-mantso ibiliz, 
Espainiako gerra zibileko bun-
kerrak ikusiko ditugu, milaka 
baitaude. Basoa, imajina eza-

zue, ikusgarria, kolore guztie-
tako zuhaitzak azalduko zaizki-
gu: haritzak, pagoak, pinuak... 
eta bakoitza bere kolore bere-
ziarekin. 

Ibañetatik Ortzanzurietarai-
no dagoen pistaz baliatuz, Le-
poeder izeneko lepora helduko 
gara, eta bertan hamaiketakoa 
hartuko dugu. Jan ondoren, eta 
Menditxipi alde batera utzi on-
doren, Txangoako bidea hartu-
ko dugu. Hemen agertzen da 
muga. Urkulu eta Txangoaren 

arteko leporaino heltzen da pis-
ta bat Frantziatik, eta lepo haue-
tatik izugarrizko iskumira azal-
tzen zaigu, Luzaide amildegia, 
hain zuzen ere. Urkulura igoko 
gara gero. Bere tontorrean erro-
mar dorre baten aztarnak dau-
de. Hortik Donibane Garazi 
ikus daiteke, eta baita Pirinioak 
ere. Urkuluren azpian trikuha-
rriak eta kromlechak ugari, eta 
ordu erdi bat jeitsi ondoren, Or-
baitzetako olaraino helduko 
gara. 

ASTEKO PERTSONAIAK 

Juanma Bajo Ulloa 
Zinegilea 

La madre muerta' izeneko pelikula aurkeztu zuen asteartean Juanma 
Bajo Ulloa gasteiztarrak Iruñean, Golemetan, nola ez. Bere biga-

rren luzemetraia da, eta bertan, Karra Elejalde eta Ana Alvarez dira 
protagonistak. Argi utzi zuen zinemagileak filme honek, 'Alas de 
mariposa' filmearen kasuan bezala, «ezohizko historia» kontatzen 
duela. «Ni zerbait ezberdina kontatzen saiatzen naiz beti, besteek niri 
kontatzea gustatuko litzaidakeena, zinemara joaten naizenean ikustea 
gustatuko litzaidakeena». Pelikula honek kritika gogorrak jaso ditu 
aurkezpen ofiziala egin aurretik, Madrilgo bi egunkari ezagunetan hitz 
bortitzak atera baitziren. «Berria den guztia suntsitu nahi dute», zioen 
berak, gainera, «euskal usaina badu, birrindu nahi dutela ematen du». 

Federico Tajadura 
PSNko parlamentaria 

PSN-PSOEko 24 kidek alderdia berritzearen aldeko agiri bat aur-
keztu zuten joan den asteazkenean. Federiko Tajadura eta Jose Luis 

Uriz parlamentariak barne, alderdiaren «demokrazia eza» eta «auto-
ritarismoa» salatu zuten agiriaren bitartez. Beren asmoa eztabaida 
bultzatzea dela azpimarratu zuten, ez borroka sortzea alderdiaren ba-
rruan. Oso kritikoak agertu ziren alderdiarekin, eta bai PSOE bai PSN 
kritikatu zuten. Sarritan, «zenbait alderdikide kritikoak isilarazi» egin 
dituztela salatu zuten, «defizit demokratikoa» aipatzerakoan. Auto-
kritika egin ondoren, alderdiaren berrikuntzak nondik nora joan be-
harko lukeen adierazi zuten, eta aipatutako gaien artean, ezkerra in-
dartzea azpimarratu zuen Tajadurak. 

Jose Luis Beaumont 
Itoizko koordinadoraren kidea 

Bihar izanen da Iruñean 'Itoitz, paralizazioa' lemapeko manifesta-
zioa, Itoizko koordinadorak antolatuta. Berarekin batera, alderdi 

politikoak, sindikatuak, talde ekologistek, eta abarrek egin dute bertan 
parte hartzeko deialdia. Gauzak erabat nahastuta daude gai honen 
inguruan. Egunero dago berriren bat, alde batera edo bestera. Larun-
batean aurkeztu zuen Jose Luis Beaumont koordinadoraren abokatuak 
ICONAk gaiari buruz egin duen txostena. Instituto honek garbi dio 
proiektuak izugarrizko kalte ekologikoak sortuko dituela, baina egin 
edo ez egitearen erabakia «guztiz politikoa dela». Hori bai, urtegia 
bertan behera uztea ere alternatiba bezala hartu behar dela gogoratu 
zuten. 

AHAZTU GABE! ,, 

ZIRKOAREN erreibindikazio 
eguna izango da igandean, 
azaroak 6, Iruñean. Horreta-
rako, Espainiako talde eta el-
karte ugarik hartuko dute par-
te Malabaristen Elkarteak 
antolatu dituen ekitaldietan. 
'Zirkoaren errekonozimen-
duagatik', 'Zirkoa bizirik da-
go' lemapean aurkeztu dute 
eguna, «zirkoa ere artea da» 
diote beraiek, eta bai Nafarroa 
bai Gobernu zentraleko la-
guntza eskatuko dute. Horre-
tarako, kalejira berezia anto-
latu dute talde hauek Iruñean, 
Gaztelu Plazan eguerdiko 
12.00etan, eta alde zaharreko 
kaleak zeharkatuz, Burgoen 
plazaraino iritsiko dira, bi-
dean ikuskizun bereziak egi-
nez. Burgoen plazan, talde ba-
koitzak bere arte berezia era-
kutsiko du. 

'La mano tonta' Valladolide-
ko taldea, Nafarroako Mala-
baristen Elkartea, Cordobako 
'Juglares de la campiña' tal-
dea, Jaengo Asociacion del 
Circo Sierra del Aire, Grana-
dako 'El Boliche' taldea, As-
turiaseko Compañia Tres Ru-
edas, Canarias, Madril eta Za-
ragozako Malabaristen Elkar-
teak, Galtzagorri Euskal Ma-
labaristen Elkartea, eta Kata-
luniako Zirkoaren Elkartea 
dira igandeko ekitaldean parte 
hartuko duten taldeek. 

A D I ! OOOOOOOOOOOOOOOCX̂ OOOOOOOOOOOOCXDOOOCX) 

EUSKALERRIA IRRATIA FM91.4 

Egunero, astelehenetik ostira-
lera, 'Zokobetailu' goizeko 
lO.OOetatik ll.OOetara. 

XORROXIN IRRATIA FIV1107.5 

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

RNE RADIO 1 OM 835 

Astean zehar 20.30etatik 
22.30etara... Zuri eta Beltz 
Elkarrizketak, erreportaiak, 
musika. 

ARALARIRRATIA FM 106.2 

Astea zehar 13.30etatik 
14.00etara...Bertako bizilagun 
eta pertsonai ospetsuei elka-
rrizketak. 

ZIRIA sartu, ederra sartzen dute 
Euskalerri Irratiko Zokobe-
tailu saiokoek. Asteazkenean 
bertan, baten bati egindako 
txanza aditu ahal izango du-
zue lOak 11 bitarte. Natural-
tasun handiakoa, barregarria 
eta ongi pentsatua, goizean 
barrea ez kentzeko aproposa. 



HERRIZ BERRI 

Altsasu 

Alzheimerri aurre egin 
A. BARANDIARAN / ALTSASU 

Alzheimer gaixotasuna dute-
nendako Nafarroako lehen zen-
troa eraikitzen ari dira Altsasun, 
Felipe Lezea Fundazioak bul-
tzatuta. Lanak joan den abuztuan 
hasi ziren, eta ekainerako amai-
tuta egongo dira, orain daramaten 
martxari eusten baldin badiote, 
behintzat. Hogeita hamar gai-
xoendako tokia izango du zentro 
berriak, eta eguneko tratamendua 
—zortzi ordu inguru— nola 
iraunkorra —gaixotasuna oso 
aurreratuta daukatenendako— 
eskainiko da. Horrekin batera 
gaixotasuna sortu aurretiko tra-
tamendua ere izango da, eta ho-
rrek aitzindari egingo du zentroa, 
arreta zuzena eta oso espezializa-
tuarekin. Horretarako 27 langile 
inguru ariko dira lanean, gehie-
nak ingurukoak, eta eraikina ere 
erakargarria eta erosoa izango 
da: solairu bakarra eta patio zabal 
bat erdian. 

Egoitza ez da kasualitatez Al-
tsasun eraikiko. Fundazioa Feli-
pe Lezea bertako enpresariaren 
asmoa izan da bere emaztearen 
bidez gaixotasunarekin harre-
mana izan zuen une beretik. Na-
farroan zegoen eskaintza urriak 
—Iruñeko zentroa— eta gaixo-
tasunak berak sortzen dituen on-
dorioek bultzatu zuten altsasua-
rra zentroa eraikitzera. «Nafa-
rroansoilik 30 toki dago, Iruñeko 
zentroan» azaltzen du Lezeak, 
«eta gaixotasun hau oso gogorra 
da norbera bakarrik pasatzeko». 
Bera kostata lortu zuen tokia bere 
emaztearendako eta hori lagun-
tza izugarria izan zela dio. «Han 
uzten nuen zortzi ordu egunero, 
eta horrek lan egiteko eta jendea-
rekin egoteko, hau da, jarraitze-
ko, aukera eta indarra ematen zi-
dan». 

GAIXOTASUN Gaixotasunak 
OSO etapa ezberdi-

EZEZAGUNA n a k i z a t e n d i t U ; 

eta 12 urteko mutiko batek urte-
bete izan arte edukiko zuen bi-
lakaerarekin konparatzen dute 
sendagileek. Hasieran depre-
sioak izaten dira gaixotasuna 
baieztatu arte, eta gero izaten da 
etaparik 'gogorrena. Pertsona ja-
betzen da orduan gaixotasunaz, 
komunikatzeko lehendabiziko 
arazoak azaltzen direlako, eta 
egoera gogortzen da familia-
koendako, askotan ez baita asma-
tzen nola trat' J. Antsietate eta 
urdur asuna nagusitzen da fran-
kotan gaixoarengan, eta horreta-
rako komenigarria izaten da ari-
keta fisikoa. 

Ondoren, gaixoak ulertzeko 
ahalmena galtzen du, eta baita 
hitz egiteko gaitasuna ere. Hasie-
ra hauek «oso gogorrak» direla 

Zelandi inguruan eraikitzen ari da zentrua Felipe Lezea. 

dio Lezeak, «eta ondo eramatea 
oso zaila da. Eritasunari buruzko 
liburuak irakurtzea gomendatzen 
dute, baina mundua gainean 
erortzen zaizu, zama hori erama-
teko gai ez zarela izango esaten 
baitiozu zure buruari. Azkenan 
onartu egin beharra dago, eta as-
kotan lagun berriak bilatu, per-
tsona bakar batek ezin baitu ho-
rrekin aurrera egin». 

Lezeak berehala ezagutu. zi-
tuen hainbat familitan gaixota-
sunak zuen eragina eta tokia falta 
zela eta sortzen ziren arazoak. 
«Famili asko desegiñ dira gai-
xoek sortutako arazoen aurrean, 
eta batzuk psikologoekin amai-
tuko dira. Jende askok ez zuen 

A.B. 

gaixoa zentro egoki batera era-
mateko aukera hori izan, eta ho-
rregatik hasi ginen Vicente Ma-

' doz doktorearekin zentro berri 
bat egiteko aukera aztertzen». 

ARAZO Bi 
FRANKO urte 

ADMINISTRAZIOAREKIN t<erdi 

behar izan dituzte, baina, asmoa 
zerbaitetan gauzatzeko, eta ara-
zoak administraziotik etorri dira, 
batipat. «Guk garbi genuen baka-
rrik Alzheimer gaixotasuna du-
tenendako zentroa nahi genuela, 
baina Ongizate Departamentuan 
beste zaharretxeren antzeko zer-
bait egin nahi zuten. Horregatik 
atzeratu eta berandutu da hain-

beste akordioa». Azkenean Osa-
sun Departamentura jo behar 
izan zuten, eta han onespena 
eman zioten asmoari, baina ha-
sieran aurrikusita zeuden tokiak 
franko murriztuta. Arazo hauen 
barruan zerikusi handia izan zuen 
egoitzarako Altsasu aukeratzeak, 
departamentutan Iruñean para-
tzearen aldekoak baitziren. 

Zentroa ez da soilik egoitza 
izango, eta zaintzaileak espezia-
lizatzeko baliagarria ere egiteko 
asmoa dute f'undazioa. Izan ere, 
gaixotasun honen berezitasun 
handienetakoa da bere ezagutza 
falta eta dauden aditu eskasak. 
«Jendeakbere lanari guztiz atxiki 
behar du» azaltzen du Lezeak, 
«eta honi buruz aditurik ez da- _ 
goenez, Altsasuko zentro hau no-
labait pilotoa izango da, hau da, 
eredugarria». 

Dagoeneko gaixotasuna gara-
tuta daukatenentzat ezezik pre-
bentzio lana ere egingo da bertan, 
eta familiaren egoerari eutsi nahi 
zaio. «Horretan ari den jendeak 
inork baino hobeto daki gaixoa 
tratatzen, konfiantza handia har-
tzen baitute. Bainahorretaz gain, 
familiakoak ere kontuan hartu 
behar dira, askotan inork ez bai-
taki zer egin gaixotasunak aurre-
ra egiten duenean». 

Ezezagutza hain handia iza-
nik, batzutan gaixoak erotzat 
hartu dituzte eta beste batzutan 
etxeetan edo zaharretxeetan bil-
du izan ohi dituzte gaixoak. Ho-
nek, baina, gainontzeko zaha-
rrengan eragin txarra izan du be-
rehala konturatzen baitira Al-
zheimer daukan hori baino hobe-
to daudela. Horrek, azkenean de-
presioak sortzen ditu, eta langi-
leendako lana areagotu, arreta 
handia eskatzen baitute. 

LESAKAko Dantzari Ixiki Egu-
na ospatu zen igandean, 250 par-
taide ingururekin. 10.30etatik 
aintzinera, dianekin, Euskal He-
rriko hainbat herritik —Gipuz-
koa eta Arabatik batipat— eto-
rritako haurrek kolorez eta doi-
nuz jantzi zuten Bortzirietako he-
rria, eta arlo honetan egiten ari 
den lanaren erakusgarri izan zi-
ren. Eguerdian Plaza Zaharrean 
bildu ziren, eta Irain bertako tal-
dekoek aurresku bat dantzatu 
zuten denen ohorez. Ondoren ka-
lejira egin zen herriko karriketan 
zehar, eta bazkaria herriko etxee-
tan. Arratsaldeko bostetan berri-
ro bildu ziren plazan, eta orduan 
hamar minutuko emanaldia es-
keini zuen talde bakoitzak jen-
dearen aurrean. Ekitaldiak arra-
tsaldeko zazpiak aldera amaitu 
ziren. 

LIZARRAko aintzinaldeek du-
ten balioa azpimarratu zuten 
Carlos Benegas eta Emilio Ruiz 
de Arkaute adituek bertako Gus-
tavo de Maeztu Museoan eginda-
ko mintzaldi batean. Bi berriz-
tatzaile hauek bost urte eman di-
tuzte Lizarrako gune historikoa 
aztertzen, eta bereziki Kale Na-
gusi eta Comerciokoak. 

LATASA eta Mugiroko Benten 
bitarteko autobiaren zatia 1.300 
milioi pezeta gehiago kostatuko 
da, Nafarroako Gobernuak era-
baki berri duen aldaketaren ara-

'bera. Horri esker Urritzako tu-
nelean 'tunel faltsua' izeneko 
teknika erabiliko da, eta behin 
behineko desbideraketarako bi-
dea zabalduko egingo da. Hala 
ere, harridura sortzen du kos-
turik handiena zertarako era-
biliko den jakiteak: drainaketa-
rako, hain zuzen, arlo hori ho-
rrelako lan batek eskatzen du-
en garrantzitsuenetakoa eta az-
tertzeko lehendabizikoa bada 
ere. Kostuen aldaketa honekin 
milioi montioka gastatu dira 
dagoeneko Andoain-Irurtzun 
autobidearen lanetan egindako 
aldaketetan, eta hasierako as-
moak franko garestiagoak dira. 
Aurrikuspen falta edo ardura fal-
ta? 

BARAÑAIIMgo Lagunak udal 
elkartearen aferak ez dauka, 
oraingoz, konponbiderik. Nahiz 
eta epaitegiak arrazoia eman 
udalarekin duten auziaren ingu-
ruan, oraindik ez dute ezer lor-
tzerik izan, eta gehienek nahiko 
arazo larriak dituzte egun. 



Herriberako kastolak 

E uskararen heroiak izendatu zituen norbaitek, baina ahaztutakoak hobeto le-
gokieke, heroien beharrik ez baitu euskarak. Piperra eta jotaren erresuman 
ikastolak landatu dituzte, eta herkideen harridura eta euskaldunen ahanztura 

jasaten dutela diote. Kimu ahulak dira, haize hotz eta bortitzaz inguraturik. 

Haize hotzaz inguratuta 
ALBERTO B A R A N D I A R A N / IRUNEA 

Txalet dotore eta garestiak Tu-
terako sarreran: Murtxanteko Bi-
de Zaharra. Hain zaharra, ezen 
bat-batean amaitu eta lokaztuta-
ko pista bihurtzen dela, aurrerago 
zelaia besterik izango ez balitz 
bezala. Nahastu garelakoan, au-
rrerago, txabiskeren antzeko 
atea: Argia Ikastola. Barrualdean 
patio bat, eta lau barrakoi, horie-
tako bi eraikinaren gainean. Le-
hen behitegi bat zen. Argiñe 
Korta zuzendaria duela hiru urte 
heldu zen Tuterara, eta hortik 
lehenbailehen atera behar dutela 
azpimarratzen du, oso txikia gel-
ditzen ari zaiela dena. «Kanpoal-
dea ikusi besterik ez eta gurasoa 
banintz ez dakit haurra ekarriko 
nuen». Inguru ez oso abegikorra 
—gaur hirugarren aldiz silikona 
sartu diete zerrailan—, beraien 
lana eta ahaleginari esker irauten 
dute, bertako 15 gurasoek osa-
tzen duten kooperatibak amore 
eman nahi ez duelako. «Ikastola 
hemen dagoen ere ez daki Tute-
rako jende askok, ezta existitzen 
garenikere. Askorentzat ikastola 
eta euskaltegi gauza bera dira, eta 
udalarekin ez dugu harremanik». 

Atera, hortik atera. Ikastolaren 
hirugarren egoitza da dagoeneko, 
baina orain arte izan den matri-
kulazio kopuruak berdin jarrai-
tzen baldin badu, zerbait handia 
egiteko asmoa dute gurasoek. 
Egun 83 haur dira. iaz baino 16 
gehiago. «Tuterako beste ikas-
tetxeekin alderatuz gero, oso ko-
puru ederra». Gurasoen eta Ikas-
tolen Federazioaren artean lur 

sailak dituzte erosita, baina ban-
kuak eta kredituek jaten dute de-
na. Hori saldu eta Fontellasen, 
Tuteratik gertu, behar bezalako 
ikastetxea egitea da asmoa. Baina 
horretarako dirua behar da, be-
reziki eta lehendabiziz, eta Erri-
beran ikastola eraikitzea zaila da, 
oso. Z'arrakastelu eta Korteskoak 
iaz ireki zuten baina lehenak itxi 
egin behar izan du, eta Euskal 
Herriko herririk hegoaldekoenak 
hor dirau, larri. 

ERRIBERAKO Sartagudan 
IRAKASLEEN ere urteak di-

BEREZITASUNAK t u i k a s t o l a k : 

bost hain zuzen. Deikastelun ze-
goenak irtenbidea ez zuela eta 
Sartagudak hartu zuen azpiegi-
tura, materiala, eta izena. Lodo-
sako Ubidea eta Ebro inguruan, 
joria eta emankorra den lurral-
dean, euskarari ere ongarria ema-
ten saiatzen dira hiru irakasle, 
herriko kale nagusiaren erdian. 
Etxebizitza batean, 24 haur dau-
de egun 1.500 biztanle inguru 
daukan herrixkan. Mari Paz Itur-
be hasieratik dago bertan, eta bi 
urtetik 11 bitarteko haurrengan 
ezezik, ikastolak herrian ere era-
gina izan duela dio. 

Aurten ongi dabiltza lekuz, 
etxebizitza zabala baita, baina 
faltan dute patioren bat, haurrek 
atsedena bertan eman dezaten. 
Orain eskola publikokoekin egi-
ten dute. «Erriberako irakaslea 
izatea oso berezia da» dio, «bi 
edo hiru talde ezberdinekin aritu 
beharra daukagu, eta ez dago pro-
grama sartzerik. Gainera, beti da-
uzkagu gela eta etxebizitzen ara-

zoak. beti aldatzen, eta ez dago 
inolako ziurtasunik hurrengo ur-
teari buruz. Horretaz gain, solda-. 
tak». Erriberakoek gainontzeko 
ikastolakoek baino gutxiago ko-
bratzen dute, kobratzen dutene-
an, dirulaguntza zuzena jasotzen 
ez duten ikastolek ahal duten be-
zala moldatzeko eskubidea bai-
tute. Arazoak arazo aurrera begi-
ratzen dute bertan, eta Lodosako 
ikastolarekin bat egiteko aukera 
aztertzen ari dira dagoeneko. 

BAKARRIK Piperrak zintzilik 
ETA nonnahi, Lodo-

AHANTZIRIK s a k o a r e n hirugafc 

rren urtea da honakoa, eta 17 haur 
dira dagoeneko, iaz baino zortzi 
gehiago. Beste etxebizitza ba-
tean, Sartagudarekin bat egiteko 
prest omen daude bertan, eta ho-
rretarako inguru egokiena Lo-
dosa bera izango litzateke. Ane 
Sanchez etxarriarra hasieratik da 
irakasle, eta lehen urteak latzak 
izan zirela onartzen badu ere, ge-
ro eta gusturago dago. «Erribe-
rako haurrei euskaraz aditzea oso 
pozgarria da». 

Baina inguru osoan bakarda-
dea eta ahaztuta egotearen sen-
tsazioa badute, izan ere. «Asko-
tan ahazten gaituzte, ez dute he-
mengoa ulertzen» dio Angel Gar-
tzia Sartagudan ere irakasle de-
nak. «Bakarrik zenbakiak ikus-
ten dituzte: 'gutxi dira, eta herri 
txikiak'. Horregatik, euskalza-
leen kontra ere aritu beharra dau-
kagu, jendeaesnarazteko etaesa-
teko hemengoa ere posiblea dela. 
Konbentzimendu falta dago». 
Kimu berriak direla diote, ahui-

lak, eta haize hotz eta bortitzez 
inguratuta. Eta haize hotza Iruñe-
tik ere badator. «Elkartera joan 
behar izaten dugu askotan zerbait 
egin behar dela esatera, bestela 
oso gutxitan jotzen dute gurega-
na». «Beti diru eske gabiltzala 
esaten.digute Iruñean» berresten 
du Argiñe Tuterakoak, «eta 'Tu-
tera hain urrun dagoenez'... Bai-
na guretzako Donostia ere urrun 
dago, eta hara joaten gara». 

Sekulan euskaraz mintzatu ote 
den segurtasunik ez den eremu-
an, 'Planeta~ zaindu' dio horma 
pintatuak. Haratxeago Aragoi 
dago. 

Hemen esku.inean Lodosako 
Muskaria ikastolaren egoitza, 

hain sonatuak diren piperrak sal-
tzen dituen dendaren ondoan. Be-

hean, Sartagudako ikastolaren 
haurrak atarian, eta behean eta 
ezkerraldean, Tuterako Argia 

ikastolako haurrak. 
ALBERTO BARANDIARAN 

«Nafarroa Oinez noizko?» 
A B / IRUNEA 

Ehun eta hogeita lau haur dira 
hiru ikastoletan. Biana eta Kor-
leskoak kontuan hartu gabe. Ko-
purii polita itxar.opentsu egote-
ko. baina inguruaren berezitasu-
nak eta azpiegituraren egoera 
kaskarrak ez dio lekurik ematen 
baikortasunari. Horretarako di-
rua behar da, beti bezala, baina 
hemen. inon bada. gehiago. Tu-
terako ikastola bigarren aldiz 
gelditu da Nafarroa Oinez anto-
latzeko atarian: gozokia ezpai-
netan, eta gero kendu. Iaz boto 
bateko aldeaz irabazi zion Al-
tsasuk egun handia antolatzeko 
lehian eta aurten Bera izan da 
aukeratua, alde handiagoz gai-
nera. Bi aukera paregabe galdu 
ditu Tuterak Nafarroako ikasto-
len jai handia antolatzaeko. Al-
tsasu eta Bera izan dira aurre-
tik. 

Aurtengo erabakiak ondoeza 
sortu du Erriberan, bereziki Tu-
teran, eta ezin ezkutatzekoak dira 
arrazoiak. Zenbait azpiegitura 

• eta eskola publikoari aurre egin 
beharra iraunkortasunaren eta 
egoera latzaren aitzinean paratu 
dira, eta erraz ulertzen da tute-
rarren haserrea. «Gu hemendik 
ateratzen ez bagara», azaldu du 
Argiñe Tuterako Argia ikastola-
ren zuzendariak. «ezin dugu au-
rrera egin. Hurrengo urtean pa-
tioan beste gela jarri beharko du-
gu, eta patioa gero eta txikiagoa. 
jantokia bezala. Eta garbi eduki 

behar dugu Erriberan euskaraz 
ikasteko beste aukerarik ez da-
goela». 

Horretarako Oinez bat fun-
tsezkoa izango litzatekeela ezdu-
te dudan jartzen bertan, baina ez 
diruari dagokionez bakarrik, bai-
ta horrek ekarriko lukeen ones-
pen eta bertakoen jarrera aldake-
tarengatik ere. «Oinez gauzak 
normalizatzeko ere baliagarria 
izango zen, hau da, ikastolakoak 
'animalia arraroak' ez garela 
kontura zitezen. Ohartuko ziren 
hemengoak garela, hemen egiten 
dugula lan, eta jende asko guri 
laguntzaemateko prestdagoela». 
Sartagudan Tuterarako ezezik 
Erribera osorako onuragarria 
izango zela diote. «Oinez-ek da-
karren mugimendu soziala la-
guntza handia litzateke, Bianan 
gertatu zen bezala. Ordura arte 
Euskal Herriko jende askok ez 
zekien ezta non zegoen ere. Oi-
nez-ekin Biana Euskal Herriko 
mapan sartu zen, eta herriari be-
giratuta ere, konturatuko ziren ez 

inez jaia hemen 
ospatzea gauzak 
normalizatzeko ba-
liagarria litzateke, 
hau da, ikastolakoak 
'animalia arraroak' 
ez garela bertakoek 
uler dezaten». 

gaudela bakarrik, jende asko gu-
rekin dagoela». 

«ESKUBIDE Horrek dakarren 
MORALA lana egiteko ara-

DAUKAGU» zorik ez zela izan-
go azpimarratu dute, «kanpoko 
laguntza handia beharko genuke, 
gutxi baikara, baina Bianan egin 
bazen, zergatik cz Tuteran?», eta 
horretarako eskubidea dutela dio ,. 
Argiñek,«moralki oraintxeemari 
beharko ligukete». Beste ikasto-
lei emateko erabili diren irizpi-
deak ulertu. ulertu egiten dute, 
baina denak ez datoz bat. «Goiko 
egoera ulertzen dugu», dio Ar-
giako zuzendariak, «publikoaren 
eta pribatuaren arteko eztabaida 
asko izan direlako, eta egoera ez 
da oso ona. Gainera, bigarren 
hezkuntza paratzeko inbertsio 
handiak egin behar dira, eta esa-
ten dute hori egiten ez badute pu-
blikoak jan egingo dituela. Baina 
hori onartu beharra daukate, bi 
urte barru publikoa jaten hasiko 
baita». 

«Guzti horrek desanimoa sor-
tzen du. bai. Ikastolen kontzeptu 
nazional hori, bestela, non geldi-
tzen da? Iruñetik gora? Tafallatik 
gora? Beti diru eske gaudela dio-
te, baina ez daukagu dirurik inon-
dik!». Halaere, aurrera jarraitze-
ko prest azaltzen dira, dudarik 
gabe. «Premiazkoa zaigu Oinez, 
eta aurten lortu ez badugu, ea hu-
rrengo urtean eskuratzen dugun. 
Horregatik ezin gara hoztu, .eta 
aurrera segitu behar dugu». 

mintzoak 

Mandatutara 
• Etxeko zapatilak herrestan, 
kapazoa esku batean, kapelo 
ttikia buruan, zigarroa ezpai-
netatik zintzilika, ttirriki-tta-
rraka abiatu da gizon zarpail 
xamar bat mandatutara. Beti 
espaloi berberetik, betiko 
aurpegi ezagunei buruarekin 
diosala egin. betiko begilu-
zeak ikusi leihoetan; betiko 
toki berberean kalea guru-
tzatu du, zeharka begiratu eta 
heldu ziren kotxeak ikusia-
gatik segi aintzinera, «aski 
ditek gelditzra alajinkua!». 
Freno irrintzi eta maldizio 
oihuak aditu ditu burua buel-
tatu gabe. 

'Udal azoka' paratzen 
duen letrero zahar baten az-
piko ahoak irentsi du. Oilasko 
saltzailearena lehenbiziko 
parada. Salda egiteko puska 
bat eskatu, eta prestatzen zion 
bitartean Osasunaren gaia 
atera dio mostradorea gaine-
ra. Dendaria berotu baino 
sutu egin da, eta bana-banaka 
hurbildu diren bezeroei hasi 
zaie bazkide erresumindua-
ren penak kontatzen, lepoko 
zaina agerian. Horixe nahi 
bertzeak!: alde egin du pagatu 

. gabe. Ez da lehenbiziko aldia. 
Barazki saltzailea sinpati-

koagoa zen gazteagoa ze-
nean. Orain zakar atenditzen 
du, zaharra baita eta gauza 
guzien prezioak galdetu on-
dotik gastu ttikia egiten due-
lako. Bere txandaren espe-
roan zegoen bitartean ezta-
baida ergel bat aditu behar 
izan du. Hilabete osorako 
erosketa (karroa leporaino 
betea) egina zuen gazte batek 
('intelektual" usteko horieta-
koa izan behar zuen), arestiko 
bazkidea bezain haserre, Alli 
lehendakariak publikoaren 
aintzinean mintzatzen de-
nean euskara batuan ari be-
harko lukeela eta ez zakurra-
ren-ipurtzuloko-eztakit-ze-
euskalki-klasean, eta erdara 
hobekixeago ikasteak ere ez 
liokeela kajterik eginen. 

Zazpi zardin eskatu dizkio 
(zazpi, bai, numero hori gus-
tatzen berari) neska gazte 
xarmant lotsagabeari. «Zu 
zerone zardin-zar ederra!» 
arrain-saltzaileak erran, eta 
bere begi pikaroekin tiro egin 
dio kupidarik gabe. Bizkar 
hezurra daldaran. Gizonak 
sakeletik atera dituen zazpi 
duroak (zazpi berriz) hartze-
ko neskak eskua luzatu due-
nean hark behatz batean xi-
miko egin eta beheititik goiti 
begira honela: «Torri nahi 
dun gau huntan illargiaren 
eskolara nerekin?». 

Frutategiaren paretik pa-
satzean disimulorik gabe lu-
zatu ditu bi behatz eta ondua 
ote zegoen ikusteko bezala 

zanpatu udare erdi usteldu 
bat. Baita abudo atso nagusia 
saingaka hasi ere: «zergatik 
ez ttuk hire mahats ale mer-
latu horiek ukitzen? urde ze-
rria!». Irri gaixtoa ezpainetan 
alde egin du gure aittonak. 

Jostetan, lasterka aintzi-
nera begiratu gabe heldu zen 
ume mukizu batek bete-be-
tean jo eta hankaz goiti bota 
ditu gizona eta bere kapazoa. 
Inor ez zaio hurbildu lagun-
tzera. Orduan 
ohartu da ba-
zegoela jende 
multzo bat xo-
ko batean zer-
baiti begira. 
Nola edo hala 
altxa eta bera 
ere harat joan 
da. Deus berririk ez: ekono-
miako kontseilaria eta en-
presario haundi horietako bat 
kopla kantari, eskean. Potoak 
barra-barra, baina entendi-
tzen zitzaien erran nahi zute-
na: krisia dela eta negarrez, 
dirua botatzeko saskira. Diru 
biltze lanerako hirugarren 
laguna zuten, aurrezki ku-
txako nagusia hain zuen ere. 
A ze hiru, kaka bezala diru! 

H^ndarreko ailegatu da 
haraiindegira. Eguesibarre-
ko herri ttiki batekoa da na-
gusia. Gazte sanoa. Eta han 
aritu dirajoan den udaberrian 
harakinak erein zituen in-
txaurren gainean. Gure xa-
harra afaltzeko tripakiak ja-
teko txirrintarekin zegoen e.ta 
huraxe eskatu dio. Mutila ere 
apustulariabaita, ordaintzeko 
ohitura berezia: apustua lu-
zatu behar. Pentsatzen hasi 
eta... baietz merkatuari ba-
rrenetik buelta osoa eman 
minutu batean! Gazteak ezetz 
lehenbiziko, baina «bihotze-
ko eman behar ez badizu har-
tuko dizut» gero. Erran eta 
egin. Gure gizonak irabazi. 

—-Debalde tripakiak. Nola ez!, 
zergatik eman ote zioten, 
bertzela, herrian Martin 
'Tranpa' izena! Hurbildu di-
ren bezero guziei bere azaina 
kontatzen hasi zai'e. «Aizu, 
Martin, denak erran behar di-
ra, joan den astean nik irabazi 
nizun», oroitarazi dio halere 
gazteak, «to, horiek hik kon-
taitzak, alajinkua!». Eta alde 
egin du harro bezain kontent 
etxe aldera. 

Etxera sartzean, ate azpitik 
sartu dioten paper mordo bat 
aurkitu du, Iruñeko Super-
merkatu eta Hipermerkatu 
guzien propaganda kolore 
ederrez apaindua. Merke bai-
no merkeago. Erosi-erosi! 
Negua bertan dugu, eta ikatz 
kalderako sua bizteko arto-
txokorrik ez bada, paper ho-
rrekin ederki moldatuko da. 

Mikel Taberna 'Kapi' h-.uit-.aiiea 



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

X A K E A N 

Euskadiko Taldekako Xake Txapel-
ketaren 2. Ihardunaldiaren partida. 
1993ko urriaren 30an jokatua. Jose-
txo Labairu, 1.995 ELOkoa (Iruñeko 
Arrano Elkartea)-Patxi Gallego, 
2.390 ELOkoa (Hondarribiko Mar-
laxka). 

I.e4,e6; 2.d4,d5; 3.d5,d5; 4.Ad3,-
Ad6; 5.Ze2,Zc6; 6.c3,Dh4; 7.Dd2,-
f6; 8.Zf4,gZ-e7; 9.g3,Dg4; 10.De2,-
De2; ll.Ae2,Af5; 12.0-0,0-0-0. Po-
sizioa aztertzea ez da erraza. Atze-
rago daude txurien piezak. Beltzek 
errege 'aldeko peoiak martxan jarriz 
gero, zaldi txuriak atzerantz egin 
iezake. Hala ere, ez dirudi abantaila 
handirik. 

13.Gel,g5; 14.Zg2,dG-e8; 15.b3,-
h5; 16.Aa3. Alfila jokoan sartzeko 
beharrak bultzatuta. 16...,Aa3; 
17.Za3,h4. Erasoa hasten da. Txu-
rien zaldi bat jokoz kanpo dago, eta 
kostako zaio borrokara itzultzea. 
18.g4,Ae6; 19.h3,f5; 20.f3,Zd8. 
Ederki mugimendua. Beltzen ikus-
pegi zorrotzak partida erabakitzeko 
estrategia prestatu du. Helburua: 
Zaldiak lekurik garrantzitsuenetan 
kokatzea (e4, eta f4, alegia). 
21.Ad3,Ad7; 22.Zc2,Zf7; 23.Ge2,-
Ed8; 24.aG-el,hG-f8; 25.cZ-e3, 
Zd6; 26.Zc2. 'a4' jokaldiak beltzen 
asmo maltzurrak momentuz geldia-
raziko zituen. Hemendik aurrera, bi-
dea leunago izanen dute. Ikus koa-
droa. 26..., Ab5; 27.Ge3,Ad3; 28'.-
Gd3,g4; 29.f-g4,Ze4; 3().Ge2. Bel-
tzen 'Gf2' ekiditeko. 

30..., Gf6; 31.cZ-e3, eG-f8; 32,-
Eh2,Gf3; 33.Zel. Beltzak barnera-
tzea galerazteko aukerarik ez ze-
goen. 33..., Gf2 xa; 34.Cf2, Gf2 xa; 
35.Egl,c6; 36.3Z-c2,Zg6; 37.Gf3,-
Ge2; 38.c4,Zf4; 39.d5,d5; 40.a3,-
Zg3; 41 .Gf4. Matea uxatzeko. Au-
rrerantzean, tramiteko jokaldiak iza-
nen dira. 41..., f4; 42.b4,b5; 43.Zf3,-
Cc2; 44.Zh4,Ze2 xa; 45.Efl,- Zd4; 
46.Zg6, f3; 47.h4,Gh2; 48.h5,- Ze2; 
49.Ze5,Zg3 xa; 50.Egl,Gg2 xa ma-
te. 

Iratiko ohianaren gainean 
IOSU ALFARO 

Urteko sasoi honetan, beti 
bezala, hegazti migratzaileen 
migrazio denbora bukatzen ari 
da. Bakarrik kurrilo eta uso ba-
tzuk atzeratuak geratzen dira. 
Hala ere, urtero urtero hegazti 
askok beren bidaia egiten dute 
ekainatik eta egun hau bitarte. 

Txorien migrazioaren arra-
zoi nagusia, askoren ustearen 
kontra, janari falta da. Hegaz-
tiek, ez dakigu nola, zehatz me-
hatz esateko, beren lurraldetatik 
ihes egiten dute. Bidai luze bat 
eginez, hegoalderuntz beti, ne-
guko beren tokietara ailegatzen 
dira. Bidai horretan zenbait oz-
topo aurkitzen dituzte, Piri-
neoak, Kaukasoa, Mediterra-
neoa... oztopo hauek gaindi-
tzeko hegaztiek bide bat auke-
ratzen dute, onena noski! 

Bide estu hauetan, adibidez 
Organbidexka edo Linduxko 

menditarteetan, hainbat eta 
hainbat taldeetako lagunak bil-
tzen dira. Talde ekologista 
hauek urteroko hegazti mi-
gratzaileen kopuruaren zenba-
keta bat egiten saiatzen dira. 
Talde asko dira: ANAT-LANE 
(Lur Adiskideen Nafar Elkar-
tea) Gorosti, Ugatza, Organ-
bidexka Col Libre (Frantziar 
profesional talde garrantzitsu 
bat)... 

Batzuentzeko jende hau zo-
roa da... beraiei ere batzutan... 
baina hala ere egunero hotz hala 
bero han daude, lanbroz edo 
eguzkiz, hodeiez inguraturik 
edo buru gainean zeru urdina 
dutelarik, batzuk kobratuz bes-
teek diru guztia jarrriz, bokadi-
loetatik hasi eta gasolinarekin 
bukatu. Hemen ondoan beste 
talde bat daukagu: ehiztariak, 
ekologistengandik metro gu-
txietara. Horrela, uso talde bat 
pasatzen denean, batzuk kon-

tatzen saiatzen dira, besteak, al-
diz, zertxobait lapikora erama-
ten. Imajina dezakezue zer no-
lako giroa sortuko den bi aldee-
tatik. Baina bi taldeek, nahiz eta 
horrela ez iruditu, nahi berdina 
daukate: txori asko pasatzea 
—helburu desberdinekm bai-
na—. 

Ehiztariek ere meritu asko 
daukate ez bait da dibertigarria 
batzutan egun osoa mendian 
ematea ezer hartu gabe. Hala eta 
guztiz ere bi taldeek afizioz eta 
nahi dutelako egiten dute, polita 
baita, beraientzat gutxienez, 
egiten dutena, eta gainera oso 
giro ona izaten da. 

Beraz gu hiriko zaratetan 
gauden bitartean, han, Iratiko 
ohianaren gainean gure lagunak 
daude, eta hemen gainean eta 
gure buruen gainean batzutan 
hegaztiak, nekez hegoaldeko 
lur beroetaruntz urteroko bidaia 
'eginez. 

Jenero Xumekoak 

H 
Klaus Kinski Aranoko neskaz 

emendik gutxira negua izanen da Aranon. Amodioa 
honat eta harat ibiltzen ohi da. Bi bizkarretako 
animalia. Berak ez daki, ez du sekula ezer jakingo. 
Alferrik orain negua karamelatzea. 

JEREMIAS ERRO 

KAZKARROAN 

Erantzunak zehaztuz joan ahala, pasa ezazu letra 
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Ultzaman bilduriko erranairu zaharbat ageriko zaizu. 

1. Erraz, aisa 

2. Herri handiak 

3. Ofizina 

4. Trago 

5. Lurrin 

1 2 3 

D E R M I O ^ 

Monjardin eta 
Estellema (I) 

842 metrotako mendia da 
Monjardin. Alturari dago-
kionez Montejurraren anaia 

txikia da. Baina ezin deitu, ordea, 
anaia gaztea. Montejurrari Karlis-
moak ireki zion historiaren atea 
baina Monjardin jadanik sartua 
zen, Erdi Aroaz geroztik. gaztelu 
bati atxikia, mairu, franko eta na-
farren odolez bustia. 

Monjardin euskaldunen lurral-
dean altxaturik dago, izenak bes-
terik esaten badigu ere. Hori al da 
betidanik izan duen izena? Has 
gaitezen gaur daraman izena azter-
tzen. Lacarrak Estudios de Histoña 
Navarra izeneko liburuan men-
diaren historiaren berri zabala ema-
ten digu. Mendiak oso kokaleku 
estrategikoa du: Estellerria begiz-
tatzen da iparraldetik eta Erribera 
hegoaldetik. Hori dela eta garrantzi 
haundiko gaztelua eraiki zuten ton-
torrean. Sancho Garces Ia erregeak 
914. urtean konkistatu zuen eta ha-
rrez gero, XI. mendean batez ere, 
Iruñeko apezpikuak eta Nafarroako 
erregeak lehia bizian aritu ziren 
gaztelua bata edo bestearen men-
dean jartzeko. Historia alde batera 
utzirik, legendak ere, ukitu ditu 
gaztelua eta izena. XII. mendeko 
Historia Turpini izeneko liburuan, 
Karlomagnus sagakoa, aipatzen 
den Mons Garzini Bedier-ek 
Monjardinekin lotzen du. Tunc Ka-
rolus cepit montis Garzini in suum 
totamque patriam Navarrorum. 
Esan dezagun Historia Turpiniren 
arabera, Karlomagnok mendi 
garcini-n Furro buruzagi nafarra, 
30.000 nafar eta sarrazenorekin ba-
tera, hilen du. Lacarrak legendaren 
bidez heldu zaigun pasadizoa his-
toriarekin lotzen du, Historia Tur-
pini idazten zen garaiko nafar eta 
frankoen arteko istiluekin hain zu-
zen. 

Gazteluaren izena frankotan 
azaltzen da dokumentazioan. Ge-
hienetan Castrum Sancti Stephani 
ikusten da, batzuetan hagionimoari 
Degio, Deio eta Deiu esaten zaio, 
hots izen zaharraz baliaturik. Gaur 
erabiltzen den izena 1143an aurki-
tzen dugu in castrum Sancti Ste-
phani de Montjardin. Etimologiari 
begira esan behar da, montis 
garzinitik abiaturik, gaztelua kon-
kistatu eta bertan ehortzi omen 
zuten Garcia erregearekin lotzen 
ohi dela. Ez dirudi honek izenaren 
jatorria azal dezakeenik, batez ere 
Montjardin zaharragoa delakoz. 
Villamayor de Monjardin izeneko 
herriaz esan ohi da hiru gezurren 
hiria dela. Ez da hiria, ez haundia 
eta lorategirik ere ez du. Hala ere 
izen dotoreak errege eta nobleen 
gustokoak izan dira beti. Agian 
marketing bidez lekurik basatiena 
erakargarriago bilakatu asmoz. 
Urrutira joan gabe hor dugu Bar-
deako Peñaflor izeneko gazteluan. 
Benetako nafar batek inolaz ere as-
matuko ez zuen izena. Ez ahaztu, 
gainera, Rafael Isok adierazi beza-
la, Leire aldean, Donejakue bidean 
hau ere, beste Monjardin batek 
erromesen pausuak bijilatzen zi-
tuela. 

MIKEL BELASKO 



Bizi B i z i a n 

XAMAR / GARRALDA 

Bertze toki anitzetan bezala, 
Aezkoak ere badu kutxa bat pa-
per zaharrez mukurru betea. Au-
tsa montioka bildurik, armami-
loak nonnahi, pipiak xana... ez 
dakigularik zer dagoen ere. 
Ahalkegarri, arras. Beharrik eta 
azken denbora hontan Iruñeko 
talde bat ikuska ari dela, garbi-
tzen, sailkatzen, antolamendu 
zerbeit imintzen eta galtzetik be-
giratzen dutelarik. Biba ziek! 

Paper ohoragarri hoietan ira-
ganaren puxkak, aintzinakoen 
arrankurak eta ertsitasunak ikus 
dezazkegu, aixaski atzenduak, 
alta ez dira hain zaharrak. Lana 
fini ondorean historiolariek ba-
dute non ikus, zer iker eta baila-
rak pairatu duena anitzez hobeki 
xakiteko parada dukegu. Pairatu 
diot, zeren gerla kontu frango ai-
patzen beita, 1530tik altzina mu-
gan egonik, España eta Frantzia-
ren arteko zalaparten erdian egon 
da beti* 

Mugaldean, hain zuzen, erda-
rak hedatzen hasi zirelarik (ezon-
tzen dugun gisan), Euskarak be-
harrezko eginkizuna bete zuen, 
bazter ezina beitzen mendiketaz 
bertzaldeko harremanetan. Egu, 
oino ere, Garaziko merkatuan 
tratutan ibiltzen direnek mintzai-
ra mantentzen dute bizien. 

Hau kondatzen dut zeren eta, 
aipatu artxiboan, bi gutun Euska-
raz idatzirik agertu beitira, bidak 
Baxenabarrekoak. Lemixikoan 
Arnegiko laborari batek mendian 
galdutako behi baten berri ema-
ten zakon Aezkoako alkateari, 
honek ibarrean xakinaraz zezan. 
Eguneroko afera, arrunta, natu-
raltasun guziz egina, Baxenaba-

E uskaraz idatziriko eskuizkribuak berri dira aspaldiotan. Fontes 
Lingua Vasconum aldizkariak XVI. mendeko eskutitzak argi-
taratu zituen abuztuan ateratako alean, eta gaur Aezkoako ar-

txiboan aurkitutako beste biren berri ematen digu Xamarrek. Bertan 
aurkitzen diren lehendabizikoak izanik, bere interesa badute, arazo xu-
meei buruzkoak badira ere. 

Paper zaharrak 
rreko Eskuara ezinago dotorean: 
Arneguy, le 15 octobre 1901. 
Yauna, 
Galdu dut 4 urtheco behi bat, 
zoinac baitu bilua, ogi bihi ko-
lore, eta ilabete baten burian erdi 
beharra. Nahi nuke egin dezada-
zun fagore, yakitia behi hortaz 
zerbeit berri; zure bailleco he-
rritan. Yakin dut norbeitic erran 
duela, merkatu egunian, badela 
behi frantses bat zien herrietan. 
Ez dutyakin ahal izan norc erra-
na duen gauza hori. Zabala ene-
co mutil izanac errana daut eni. 

Behar dena pagatuco dutala-
ric eginezazu, Yaun alkatia, fa-
gore behi horren, dharkaraztia. 

auna, galdu 
dut 4 urtheco behi 
bat, zoinac baitu 
bilua, ogi bihi kolo-
re, eta ilabete ba-
ten burian erdi be-
harra». 

Errecart, Guillaume . ' 
Migueltua 
Arneguy 

Iduri luke ardura idazten zuela 
Euskaraz, elea hain du errex eta 
dotorea. 

Bigarrena ofiziala da, Leon 
Kurutxet Garaziko idazkariak 
egina. Aezkoa-Garazi fazeriari 
buruzkoa dugu honako hau, 
azienda kontu. Eder-ederra hau 
ere (noizbeit xakin ote dugu 
idazten Hegoaldean?); kabala 
kontuz landa, arras bitxia da ze-
ren Euskaraz idazteko arrazioa 
ematen beitauku bertan: 

StJean le Vieux, le 29 Juin 
1901. 

Ene adiskide jauna, 
Eskuaraz izkiatzen dautzut 

zeren ez baitakit maluroski espa-
ñolic eta zeren zuc ere ez baita-
kizu naski franxesic. 

Iduri zaut klarki izkiatuz elgar 
konprenituko dugula eskuaraz. 

Lehenik barkamendu galda-
tzen dautzut ene luzamenaz; zure 
letra hunara ethorri denean kan-
puan nintzan. Markac gintuen 
bost egunez Apanizen eta Iratin. 

Gero etcherat itzuli nizanean ene 
listac behar ukan ditut berehala 
comunicatu garder eta egun 
choilki izan dut dembora lista 
horien berifikatzeko. 

Beldur niz ez dautzutala zuc 
nahi zinduken berri chuchenic 
igorriko ahal, nahiz borondatia 
ez nukenfalta. 

Ez da aise segurki yakitia norc 
dituen kabalac españako bazke-
tan, deklaratu eta markatu gabe; 
hortako behar gintuzke akit gu-
ziac bederazka ikusi. 

Emeki emeki gardekin batean 
berri gehienac halere yakin di-
tzazkegu; bainan hortako behar 
da adrezia eta dembora. 

Si eldur niz beste 
zombaitec trompa-
tzen gaituztela zuec 
eta gu. Kasu egin 
behar liteke hurbil-
danic gure artzainer 
eta menturaz ere 
zuen garder». 

Alaijiuntan igortzen dautzut 
lan ttipi bat, Garaziko eta Aez-
coako listac elgarrekin kompa-
ratuz egin duana. 

Ikusiko duzu anitz kabaladu-
nec hemen deklaratu baino behi 
gutiago markarazi dutela Espa-
ñan; baditake zombaitec behi 
zombait atchiki duketela etchian 
eta beste zombait franziako men-
dietarat igorri. Bainan beldur niz 
beste zombaitec trompatzen gai-
tuztela zuec eta gu. Kasu egin 
behar liteke hurbildanic gure ar-
tzainer eta menturaz ere zuen 
garder. Diote batzu eta bertzeac 
elgarrekin akomeatzen direla; ez 
dakit zer fundario duenerran ho-
rrec. Zure Secretarioac kompa-
ratuko du ene lista bere markako 
Jistarekin eta menturaz zerbait 
argitasun yakinen duzue. 

Deus bertzeric egiten ahal ba-
dut zuen zerbitzuko gelditzen 
naiz eta zuen adiskide fidel. 

Leon Curutchet 
Bixtan denez artzai zemeit 

fazeriako arauak sahiestu nahian 
zabilen, hangoak eta hemengoak 
tronpatuz; ez zen izanen, ez, 
haien kaltetan. Ezondu nahi nu-
ke, bertzalde, alkateak Kurutxeti 
igorri zakon ihardespena nolakoa 
zen izan. 

Herriaren historian barna ibi-
liz, Jose Maria Lakarra historigi-
lea aixa goartu zen dokumentue-
tako eta ahozko mintzairak ez 
zirela bat; horregatik laket dugu 
holakoak agertzen direlarik, ge-
hiago oraikoan Aezkoan atxe-
mandako lemixikoak direlakoz. 

Ongi etorriak izan diten, ba, bi 
gutun xume hauek eguneroko 
mixeria eta min guzietako kon-
tsolatzaile, amesketan ibiltzeko 
on; noizapenka bedere! 



Koldo 
Aldaz Mendi Gidaria 

M endi gidariaren titulua 
atera berri du Koldo Al-
dazek, lehendabiziko na-

farra eta bigarren euskalduna. Ti-
tulua bere bizitzaren funtsezko al-
daketarekin batera etorri zaio, 12 

urte bertan eman ondoren, Bela-
guako aterbea utzi berri baitu. Ber-
tan aterbea ez baino errepidea so-
beran dagoela dio. Orain, lana eta 
umea izango ditu gainditu beharre-
ko tontorrak. 

«Belaguan errepidea dago soberan» 
PATXr U L A I A R , / EGILLOR 

Belaguako aterbea utzi berria 
topatu genuen Koldo Aldaz Egi-
llorreko bere etxe dotorean. 12 
urte bertan einan ondoren. geneu-
kan zitara berandutu zen franko. 

' jende asko agurtu behar izan bai-
tzuen bertan. Urte guzti hauetan. 
ordurarte ez zegoen giro eta 
ezauganiak eman baitizk'iote 
aterbe famatuari. Jende pilake-
taren artean, mendiaren kutsua 
ahalik eta hobekien mantenduz. 
eta ingurua ere bereziki zainduz. 
Orain, mendi gidaria atera taerri 
duen tituluaren inguruko lanak 
eta umearekin aritu behar duela 
dio, eta espedizio handiak nola-
bait utzi, lanarekin elkartu arte. 
EGUNKARIA.— Zertan aldatu da 
Belaguako aterhea zu egon zaren 
12 urte hauetan? 

KOLDO ALDAZ.— Gauza asko-
tan. Hasier an, adibidez, ez zen ia 
jende joaten. eta oso gogorrak 
izan ziren lehen bi urteak. Ater-
bea oso hotza eta gaizki prestatua 
zegoen, eta txukuntzearekin ba-
tera giroa ere aldatzen hasi zen. 
Mendiko giroa sortu nahi ge-
nuen, ez zegoelako. Lehcnengo 
zaindariak ostalariak ziren, eta ez 
zeukaten mendiarekiko grina 
hori. Horregatik. jendea ez zen 
joaten. Ixten zuten nahi zute-
nean... Guk hartu genuen konpro-
mezua urteko egun guztiak ireki-
ta izateko, eta astean zehar jendea 
ere etortzen hasi zen. Lan pila 
egin genuen, baina fruituak ere 
jaso ditugu. 

EGUNKARIA.— Jendearen pila-
ketak ez al du desitxuratu Bela-
gua? Mendi aterbea baino hotel-
txoa baita... 
ALDAZ.— Bai. baina hori ez da 
inendizaleen eraginez izan. 
Oraindik nahikoa zaintzen dute 
ingurua. Baina hasi zen fondoko 
eskia, landa turismoa, aldizkari 
askotan azaldu da Piriniotakoa, 

eta horrek eragin du pilaketa eta 
inguruaren degradazioa. Horren 

. kontra ahalegin guztiak egin di-
tugu. baina gure eremuan—latak 
ez saldu, jendeari ohartarazi—... 
EGUNKARIA.— Uste duzu Bela-
guako aterbeak kalte egin diola 
Belaguari? 
ALDAZ.— Akaso bai, baina ez 
nago ziur. Askotan pentsatu dut 
horri. buruz, baina garbi dago hor 
dagoela eta ezin dela bota. Nor-
mala da han zerbait izatea, bes-
terik ez dagoelako mendate guz-
tian. eta mendizaleek behar du-
telako 'oinanizko kanpamendu' 
bat... 

EGUNKARIA.— Orduan 'errepi-
dea dago soberan? 
ALDAZ.— Hori garbi dago, baina 
aterbea ez. Txikiago izango ba-
litz, mendiko ideiekin egina, eta 
errepiderik gabe, izango zen one-
na. Baina behin aterbea egon, zer 
egin? ahaleginak gauzak ez des-
bideratzeko. 
EGUNKARIA.— Eta erraza da gi-
ro horri eustea? 
ALDAZ.— Ez, ez da erraza. Gai-
nera orain etorriko da berriro 
Parke Naturalarena, eta orain 
ikusiko tlih u'/v-i gertatzen den 
horrekin. Alde horretatik asko 
borrokatu dugu Izaban, eta ez du-
gu ezer lortu. Erreferenduma eta 
guzti egin zen herrian Belaguan 
erreserbaren egitasmoak sartze-
ko. baina galdu zen. Hala ere, es-
kuinekoek ere ezin izan dute au-
rrera eramañ beren proiektua: 
pistak, teleferikoak, eta abar... 
Bainaarriskuaoraindikhordago, 
Parke Naturalaren proiektu be-
friarekin, eta lehengoarekin ger-
tatu zen gauza bera gertatuko da 
berriro: jendea kontra, eta borro-
kak hasiko dira. 

EGUNKARIA.— Mendi gidaria-
ren titulua atera berri duzu. Zer da 
titulua, eta zer frogak egin zeni-
tuzten? 
ALDAZ.— Joan den urtean egin 

llistorialik xabulenetakoa dauka Koldo Alda/.ck. 

zen lehen ikastaroa, eta horreta-
rako eskatu zuten historiala, eta 
baldintza profesional batzuk, tar-
tean 120 egun baino gehiago ho-
rretan lan egin izana. Hori zen 
jendea aukeratzeko, eta hortik 30 
hartu zituzten. Gero 12 egun 
eman genituen Benasquen, eta 
han ikastaro txiki bat egin ge-
nuen, oso trinko eta gogorra: 
egunean 9-12 ordu. Gero, azken 
bost egunetan, espezialitate ba-
koitzaren'azterketa egin genuen: 
izotza, harkaitza, aipinismoa eta 
mendiko eskia. Laurak gaindituz 
gero titulua eskuratzen zen. 
EGUNKARIA.— Zertarako balio-
ko du tituluak? 

ALDAZ.— Dirudienez, kirol titu-
lazio . berrien egitasmoaren ba-
rruan dago hau, eta hau da titu-
lurik garrantzitsuena arlo hone-
tan. Hala ere, birziklaia da, eta 
hori bukatu arte ezin dugu esan 
mendi gidari bakarrak garela, 
besteak ere horretan daudelako. 
Orain lanbide batek dakarrenian 
guztia egin behar dugu. 
EGUNKARIA.— Mendi gidaria-
ren lanarekin ez al duzu saltzen 
zure burua, zure afizioa? 
ALDAZ.— Orain dela 12 urte gai 
honi buruz eztabaidatzen genue-
nean, nik esaten nuen zuk esan-
dako gauza bera: hori zela pros-
tituzio antzeko zerbait... Baina 

elagua oraindik 
arriskuan dago, Par-
ke Naturalaren 
proiektuarekin, eta 
lehen bezala gerta-
tuko da: jendea kon-
tra, eta borrokak». 

denbora igaro da eta konturatu 
naiz izugarri gustatzen zaidala. 
Gustatzen zaidala jendearekin 
egotea, eta nik dakidala -azal-
tzea, jendea ere berezia delako, 
eta gainera oporretan dagoela-
ko. 
EGUNKARIA.— Hamaika tonto-
rretan ibilia zara. Orain, mendi 
gidariaren lanarekin eta. utziko 
dituzu asmo handiak? 
ALDAZ.— Bai, utziko dut. Orain 
arte denbora izan dut.bi gauzak 
batera eramateko, baina hemen-
dik aurrera, aterbea utzita, eta 
umearekin, ez dut espedizio ba-
tean hiru hilabete etxetik kanpo 
eman nahi. Hala ere, ez dut erabat 
baztertu nahi, eta horrek esan na-
hi du lana mendian bilatu nahi 
dudala. 

EGUNKARIA.— Euskal Herrian 
izan dira izen handiko mendigoi-
zaleak, garai bat markatu zutenak 
—Martin Zabaleta, Mari Abre-
go, Juanito Oiartzabal,zeu—, eta 
orain datoz gazteak —Iñurrategi 
anaiak, Iñaki Otxoa...—. Asko 
aldatu da filosofia eta planteman-
dua, edo berdina da dena? 
ALDAZ.— Izan da hutsune handi 
bat bi belaunaldion artean, eta ez 
dakit zergatik. Orain ez da lehen-
go filosofia, baizik eta askoz ere 
modernoagoak. Aldaketa han-
dienak. hain zuzen, teknika eta 
prestakuntzan izan dira, baina 
mendiarekiko sentimendu ber-
dintsuak dituztela uste dut. Ho-
rretan ez da ezer aldatu. 


