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Iruñea calo 
Duela 57.2 urte heldu 

ziren Iruñera, etaurtetan 
arrazakeria, bortizkeria, 
erasoak eta mesprezuak 
jasan badituzte ere, le-
hen baino hobeto daude 
egun. Eskolarizazioa 
hasi berria, elkarteetan 
bilduta, ez dituzte, bai-
na, ohizko arazoak 
gainditu: etxebizitza, 
langabezia eta osasuna 
arloetan ez dute, ezta 
urrik eman ere, gutxie-
nezko maila oraindik 
lortu. 

Joan den astean os-
patu dira Iruñean ijito 
eta egaxuen arteko el-
karbizitzari buruzko 
jardunaldiak, eta emai-
tzak oso onak izan badi-
ra ere —-pilota partiduak 
eta mintzaldiak bar-
ne—, oraindik mesfi-
dantza eta aurriritzi franko badago bere kultura inondik inora galdu nahi ez 
duen arraza honekiko. «Integratzeko apustua egin dugu» diote haiek, «bai-
na ez dugu asimilazioa onartzen. Euskaldunek euren gauzak dituzte, guk. 
bezala, eta bakoitzak bereari eutsi behar dio». 

Ijitoak Iruñeko Jarauta kalean. 

Amen eta omen 

AINGERU EPALTZA 

Ez dakit zein den arra-
zoina. Ezezagun zaiz-
kit bulego ofizialetan, 

diru publikoaz nasaiki baliatuz 
eta kamioikada bete espedien-
teren artean erabakiak hartzen 
dituzten horien garunetako 
mekanismoak, Hain segur ere, 

ez zuten ICONAren txostena 
espero. Agian, joan den larun-
batean Iruñeko karrikak irauli 
zituen manifestazioa uste baino 
jendetsuago gertatu zaie. Auzia 
Nafarroatik kanpora ateratzen 
ari den asots gogaikarria ere 
izan liteke. Adostasunaren 
bloke monolitikoan aspaldi 
honetan izan diren ihesak ere, 
beharbada. Ez dakit. 

Afera da gero eta gehiago 
direla, noski, Itoizko urtegiaren 
kontua garbi ez, baizik uher 
ikusten dutenak, Iratiko arroan 
beheiti egun hauetan jausten 
diren uren gisa. Kontrako oi-

huak ozenagotzen ari eta bela-
rrietan mina hartu dute. Eta be-
larrietako minaren apaltzeko, 
nerbiosturik, deika hasi dira, 
laguntza eske. Hernanin egiten 
ez diren egunkarietan, ETAren 
eskuhartze posibleaz agertzen 
ari diren 'analisi' eta iritzi arti-
kuluak irakurri baizik ez da. 

Ez dira ergelak, ez. Bertze 
batzuek ez bezala, oroimena ez 
dute eskas.- Eta oroimenarekin, 
eskarmentua. Badakite, adibi-
dez, hilotz odoleztatu baten ar-
gazkiak eragin haundiago er-
diesten zuela Urralburuk fora-
litateaz eman hamaika min-
tzaldik baino. Toki egokian pa-
raturiko lehergailuak anexioa-
nismoaren arriskuaz Del Bur-
gok erraten ahal zituen guziek 

Baino oihartzun zabalagoa sor-
tarazten zuela. 

Eta deikahasi dira. Ez, bistan 
da, Galizia Etorbideko Ko-
mandantziara. Ezta Merinal-
deen Plazako Gobernu Zibile-
ra. Erraten ez badute ere, beren 
mezuak Donostia edo Angelu, 
Bilbo edo Hendaiara igortzen 
dituzte, euskara dotorean ko-
munikatu luze bezain mamiz 
hustuak idazten dituen aluzi-
natu izengabeari ailegatuko 
zaizkion esperantzan. 

Hamua urean da jadanik. 
Orain, ikusleei egotea baizik ez 
dagokigu, 70. hamarkadako 

trip-literatura Euskal Herrira 
ekarri digun arrain horrek iren-
tsiko duen ala ez. Iratiko arroa-
ren inguruan eztanda bat adi-
tzen dugun egunean, ordea, irri 
ederrak eginen dituzte Iruñea 
eta Zaragozako zenbait bijje-
gotan. -



G u r e a u k e r a k 

ERAKUSKETAK 
Natxo Barberena pintorearen 
erakusketa ikusgai dago Iruñeko 
Aurrezki Kutxa Munizipalak Ro-
dezno Kontea kalean duen are-
toan. Azaroaren 14a arte irau-
nen du erakusketak, eta ordute-
gia ohizkoa da: 19.30etatik 
21.00etara, eta jai egunetan, 
12.30etatik 14.00etara. 

Javier Eskirotz artistaren era-
kusketa zabalik dago Tafallako 
Kultur Etxean, azaroaren 24a ar-
te, Kultur Patronatoak antolatu-
rik. Herriko eskultore honen la-
nak lan egunetan arratsaldez eta 
jai egunetan goizez ikus daitezke. 

ANTZERKIA 
'Rezagados' izeneko antzerki 
lana eskainiko du igande hone-
tan, azaroak 14, Geroa taldeak. 
Emanaldia Nafarroako Antzerki 
Eskolaren aretoan izanen da, San 
Agustin kalean, eta arratsaldeko 
20.00etan hasiko da. Sarrerak 
600 pezetatan salduko dituzte, 
gazte txartela edukiz gero, 300, 
pezetatan. Era berean, gaur arra-
tsaldeko 20.00etan Tafallako 
Kultur Etxean izanen da talde 
hau, obra bera eskainiz. Dohainik 
izango da. 

'Memoria de Bolero' izeneko 
antzezlana eskainiko du gaur 
gauean, azaroak 12 , Tranvia 
Teatro taldeak. Antzerki emanal-
dia Zizur Nagusiko Kultur 
Etxean izango da, bertako udalak 
antolaturik. Gaueko 22.00etan 
hasiko da. 

MINTZALDIAK 
Ana Diosdado aktoresa eta 
idazle ospetsua izango da Iru-
ñean datorren ostegunean, aza-
roak 18, mintzaldi bat emateko. 
'Emakumea eta literatura' zi-
kloaren barruan, eta Nafar Ate-
neoak antolatuta, hitzaldia Au-
rrezki Kutxa Munizipalak Ar-
mada etorbidean duen aretoan 
izango da, 20.00etan. 

'Garapena eta ingurugiroa' 
gaiari buruzko mintzaldia eskai-
niko du gaur ostirala, azaroak 13, 
Pablo Bifani ekonomista italia-
rrak. Hitzaldia Lizarrako Fray 
Diego Kultur Etxean izango da, 
arratsaldeko 20.00etan. 

ZINEMA 
'Armas de mujer' izeneko pe-
likula botako dute datorren os-
tegunean, azaroak 18, Tafallako 
Zinema Españolean. Herriko 
Kultur Patronatoak antolaturik, 
bi saiotan eskainiko dute: arra-
tsaldeko 20.00etan bata eta gaue-
ko 22.30etan bestea. 

Endarlatsa-Aiako Hamak 
Gipuzkoan sartuko gara le-

hendabiziz, eta honek ez du, de-
rrigorrez, gehiagotan errepika-
tzeko parada eman behar, jaki-
na. Izan ere, Club Deportivo 
Navarra taldeak aurtengo den-
boraldiari hasiera eman baitio, 
eta hau izango da lehendabiziko 
ateraldia. Horretarako, badaki-
zue izena eman behar dela ber-
tako bulegoetan, Jarauta 78an, 
edo 22 43 24 telefonora hots 
eginez. Oiartzun, Irun eta Le-
sakako dermioak hartzen di-
tuzten Aiako Harrietara txan-
goa antolatu dute asteburu ho-
netarako, lau ordutako ibilbidea 
hain z u Z e n ere. 

Aiako Harriak Euskal Herri-
ko kostaldean dagoen mendirik 
berezienetakoak dira. Itsasotik 
hamar kilometro eskasera, gra-
nitozko menditzar hau altxatzen 
da, eta oso erraz antzeman dai-
tezke bere ertzeak eta irudi eza-
guna Euskal Herriko tontor ani-
tzetik. Ibilbidea Endarlatsako 
zubitik hasiko da, alegia, Na-
farroa eta Gipuzkoaren arteko 
mugatik. 

Hortik abiatu, eta Endara 
errekatik gertu, San Antoneko 
urtegia ondo-ondoan utzita, In-
gelesaren gaztelura helduko 
gara. Hor topo egingo dugu 
Irungo Ibarla auzotik ateratzen 

den errepidearekin. Maldak 
franko gogorrak, Erlaitzera da-
ramate, eta hortik, Pikoketatik 
zehar, Irungo Bentak auzora be-
rriro ere. Ezagunak dira oso 
inguruko txirrindularien artean, 
entrenatzeko paregabeak baiti-
ra. Inguru guzti hau oso famatua 
izan zen Espainiako Gerran, 
Erlaitzen baitzeuden hasieran 
Irun defendituko zuten eta gero 
San Martzialen eroriko ziren 
gudariak. 

Gaztelutik gora hasiko gara, 

Irumugarrietara, hau da, Aiako 
Harrien tontor txikienera (810 
m.). Hortik beste biak —Txu-
rrumurru (826) eta Erroilbide 
(836)— egingo ditugu, eta be-
rriro Irumugarrietara, Elurre-
txeko lepotik zehar, Pikoketa-
ra jeisteko. Eguraldi ona egi-
nez gero, Pirinioak ikus daitez-
ke atalaia paregabe honetatik, 
eta baita Donostia, Hendaia, 
Donibane Lohitzune, Lesaka 
eta inguruko beste hainbat he-
rri ere. 

ASTEKO PERTSONAIAK 

Juan Ramon Jimenez 
Hazienda Kontseilaria 

Nafarroako Gobernuak 1994eko aurrekontu proiektua onartu eta 
Parlamentura bidali du aste honetan, aldez aurretiko sostengurik 

ez izan arren. Proiektu hau, Juan Ramon Jimenez Hazienda sailbu-
ruaren arabera «arrazoizkoa da, Nafarroak une honetan behar duena, 
inbertsioak gutxitu gabe defizita murriztea eta gastu publikoa kontro-
latzea lortu baitugu». Aurrekontu proiektua 230.883 milioi pezetakoa 
da, beraz, % 3,6 murriztu da aurtengoaren aldean. Onespena oposi-
zioko alderdien esku dago, eta dagoeneko, HBk iragarri du osoarekiko 
emendakina aurkeztuko duela. lU-Ezker Batuak, berriz, aukera hori 
aztertzen ari dela adierazi du. EA eta PSNk, hasieran batean, ez lukete 
arazo gehiegirik jarri beharko, hitzarmenez lotuta baitaude UPNrekin. 

Eugenio Arraiza 
Oinarriak-eko kidea 

Oinarriak taldeak II. Agerraldia antolatu du biharko Iruñean, iazko 
maiatzan egin zuen bezalaxe. Oinarriak taldea sortu zenean 23 

puntuko eskakizun taula kaleratu zuen, beharrezkoak guztiak euska-
raren normalizazioa lortzeko. Egoera, ordea, ez da aldatu eta bigarren 
Agerraldia antolatzea erabaki dute, «batetik gogorarazteko euskara-
rentzako hain premiazkoak diren zenbait neurri oraindik indarrean 
jarri gabe daudela, eta bestetik, komunikabideen arloan euskarak 
pairatzen duen bazterketa bereziki salatzeko», azaldu zuen Eugenio 
Arraiza Oinarriak-eko kideak. 'De tu tierra, de todos, el euskera' 
'Euskal komunikabideak legezkoak' lemapean abiatuko da Agerral-
dia bihar Autobus Geltokitik, arratsaldeko bostetan. 

Fernando Sebastian 
Iruñeko Artzapezpikua 

Nafarroan bakarrik lortu dute homosexualek akordio batera iristea 
Artzapezpikuarekin, apostasien kanpaina zela eta. Jakina denez, 

EHGAM taldeak joan den otsailean hasi zuen apostasien aldeko kan-
paina, eta aldi berean, artzapezpikutzaren bikarioarekin biltzen hasi 
ziren Iruñean, akordioren batera iristeko. Eta bilera horiek lortu zi-
tuzten emaitzak, Artzapezpikutzal hitza eman baitu apostasia eskaerak 
bildu eta tramitatzeko. Ondoren, dagozkien parrokietara bidaliko di-
tuzte. Eta ez hori bakarrik, ondoren, eskutitz bana bidaliko diete apos-
tasia egin duten guztiei, beren egoera berria argitzeko. Pozik agertu 
ziren EHGAMekoak, Nafarroan lortu baita apostasia egiteko eskubi 
dea, eta hori kontutan hartuz Artzapezpikuaren aldaketa izan dela. 

AHAZTU GABE! 

ITOIZKO urtegiaren kontrako 
bizikleta martxa bat antolatu 
du asteburu honetarako 'La 
tortuga perezosa' taldeak, 
Itoizko koordinadoraren la-
guntzarekin. Era berean, 
Anat-Lane, Eki, Eguzki eta 
Angiluerreka talde ekologis-
ten laguntza jaso du. 
Bihar, azaroak 13, goizeko 
11.30etan izango da irteera, 
Gaztelu Plazan. Eguerdiko 
ordubietan, antolatzaileen 
kalkuluen arabera, Agoitzera 
iritsiko dira eta bertan, 'herri 
bermuta' ospatuko da. Ordu-
bete beranduago 'lentejada' 
prestatu dute guztientzat. 
Arratsaldeko seietan Irubide 
Institutuko antzerki taldea 
ariko da, ondoren Angilue-
rrekako dantzariak eta beste-
lako ekitaldi batzuk. Afal os-
tean, 'Patagonia' taldeak 
kontzertu bat eskainiko du 
Angiluerreka elkartean. 
Igandean, berriz, eguerdiko 
12.00etan hasita, bizikleta 
martxa izango da Agoizko ka-
leetan, txaranga baten musi-
karekin. Ordubete berandua-
go bazkaria eta ondoren, Iru-
ñera itzulia. Martxa honetan 
laguntzeko kotxeak izango 
dira eta lo egiteko badago lo-
kal bat. Hala ere, jateko tres-
nak, lo zakua, eskuargia eta 
jantzi nahikoa eramatea go-
mendatu dute antolatzaileek. 

! OOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOCOOOOOOOOOOO 

EUSKALERRIA IRRATIA FM91.4 

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

X0RR0XIN IRRATIA FM 107.5 

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

RNE RADI0 1 QM 835 

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

ARALAR IRRATIA FM 106.2 

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

EUSKALERRIA Irratiaren aur-
kezpen festa izango da dato-
rren ostegunean, azaroak 18, 
Barañaingo Haizea Elkartean. 
Arratsaldeko 20.00etan hasi-
ta, bertan, irratiko arduradu-
nek bere asmo berriei buruz 
mintzatuko dira. Ondoren, 
dantzariak, akordiolariak ari-
ko dira, eta jaia luntx batekin 

- amaituko da. Bereziki, Bara-
ñaingo euskaldun guztiak 
gonbidatu dituzte jaian parte 
hartzera. 



HERRIZ BERRI 

Burlata 

Musika eta dantza barra-barra 
PATXI UIAIAR / IRUNEA 

Kultur ekitaldi ugari antola-
tu dira heldu diren egunetara-
ko Burlatan, Hilarion Eslava 
musikagile famatuaren ome-
nez. Horren hasiera astezke-
nean izan zen bertako Kultur 
Etxean, 'Hilarion Eslava eta 
Burlata' izeneko erakusketa-
rekin. Hilaren 26ra arte egongo 
da irekita, 19.00etatik 21.00ak 
arte. 

Hala ere, ekitaldirik erakar-
garrienak musikari handiaren 
omenez antolatu diren kontzer-
tuak izango dira. Heldu den igan-
dean, hilak l4, Iruñeko Agrupa-
cion Coral de Camara taldeak, 
Jose Luis Eslavaren zuzendari-
tzapean, kontzertua eskainiko du 
eguerdian, Kaputxinoen Elizan. 
Ostegunean, hilak 18, maisuari 
buruz mintzaldi-kontzertua 
izango da, Aurelio Sagaseta Iru-
ñeko Katedralaren maisuaren 
eskutik eta bertako Musika Ka-
pelaren partaidetzarekin. 
20.00etan izanen da, Kultur 
Etxean. Ostiralean beste kon-
tzertu bat izango da Barañain-
go Koralaren eskutik, 20.00e-
tan, eta larunbatean, hilak 20, 
ordu berean, Kontzertu Nagu-
sia, San Blas korala eta Pablo 
Sarasate kontserbatorioaren Or-
kestra Gaztearen partaidetzare-
kin. 

Horretaz gain, bihar, larun-
bata, 'Bailarak' izeneko musika Hilarion Eslavaren omenezko ekitaldi ugari aste honetan. 

eta dantza jaialdia izango da 
ikusgai Elizgibela kiroldegian, 
20.30etatik aurrera. Alfonso 
Iturria eta Angel Sague- sen zu-
zendaritzapean, Larratz Dantzari 
taldea, Burlatako txistulariak, 
gaiteroak, San Blas Korala, Me-
tal Boskotea, Musika Banda 
Kulturala, Erraldoiak eta Kili-
kiak, joteroak, txalapartariak, 
soinulariak eta gitarra joleak 
ariko dira bertan, eta zenbait ak-
torek ere parte hartuko dute, 
Burlatako pertsonaia historikoak 
antzeztuz. 

Ikuskizunaren funtsa Lucas 
Aierbekoa pertsonaia histori-
koa da. Bertako sorgina, petri-
kiloa eta aztia zen, eta burlata-
rrak engainatu zituen, Done 
Salbatore ermita ondoan altxor 
bat bilatu behar zutela esanez, 
berak konjuroak egiten zituen 
bitartean. Burlatarrek atizite-
gira eraman zuten aztia. Isto-
rio honen inguruan Larratz 
Dantza Taldeak koreografia 
bat prestatu zuen ihauterieta-
rako, eta hori izango da, Bur-
latako hainbat talderen par-
taidetzarekin, taularatuko de-
na. 

Egitaraua zabal eta aberats 
batekin, Euskal Herri osoko fol-
klorea eta hainbat ikuskizun 
taulatatuko dira jaialdian, ha-
la nola Arraiozko erregiñe, Otsa-
giko dantzak, Arizkungo ihau-
teriak, Lesakako dantzak, eta 
abar. 

ZizurTxikia 

Gazteen mendi ibilaldia 
IRUNEA 

Igande honetan ospatuko da I. 
Iruñerriko Gazteen Ibilaldia: Zi-
zur Txikia-Erreniega-Zizur Txi-
kia, VII. Nafarroako Kirol Jo-
kuen barruan. Napar Mendizale 
Federakundearen Pedagogia 
Bokaliak antolatuta, 12 eta 15 
urte bitarteko gazteei dago zu-
zenduta, eta parte hartzeko bal-
dintza bakarra, Nafarroako Kirol 
Joku guztietan ordaindu beha-
rreko 200 pezetak ordaintzea 
izango da. 

Partaidetza lau laguneko tal-
deen bidez izango da, eta talde 
bakoitzak bere txartela eramango 
du. Bost kontrol egongo dira ibil-
bidean zehar, eta behar-beha-
rrezkoa izango da kontrol guztie-
tatik pasatu eta txartela bertan 
seilatzea. Erreniegako tontorrean 
zerbait jateko eta edateko aukera 
izango da. 

Ibilbidea, esan bezala, Zizur 
Txikitik aterako da, frontoitik, 
eta txaletak zeharkatu ondoren, 
errepidearen zati bat.hartuko 

Gazteen mendiarekiko zaletasuna bultzatu nahi da. 

du ibilbideak, Zizur Nagusiko 
zingirara heldu baino lehen. 
Hor izango da lehendabiziko 
kontrola. Hortik Zarikiegira 
joango da ibilbidea, eta gero, itu-
rria, frontoia eta ur depositua 
gainditu ondoren, Erreniegara 
abiatuko da zuzenean. Bertan 
izango da bigarren kontrola. 
Itzulbideak Galarrera eraraango 

ditu partaideak, eta gero, Zizur 
Txikira. 

Parte hartuko duten guztiek 
diploma bana jasoko dute, eta 
lehendabiziko taldeak dominak 
eta kopa; bigarren eta hirugarre-
nari dominak emango zaizkie. 
Ibilbideak Donejakue Bideari 
jarraituko dio, eta seinalizatuiik 
izanen da. -

Arakil 

Euskarari buruzko 
ekintzak 

IRUNEA 

'Euskera-Arakil' izenekopro-
gramazioa antolatu du Arakilgo 
Udalak eta Animazio Sozio-Kul-
turalerako Zerbitzuak, Nafarroa-
ko Gobernuaren laguntzaz, gaur 
hasita eta heldu den 27ra bitarte. 
Gaur Hiriberrin, 20.00etatik au-
rrera, 'Euskera Arakilen' izene-
ko hitzaldia emango dute Pello 
Astizek eta Jose Maria San Se-
bastian 'Latxagak' eta bihar, la-
runbata, lOetan, haur jolasak 
izango dira. Bihar ere, eta Iha-
barko frontoian, 18.00etatik au-
rrera, antzerkia, Trokolo taldea-
rekin, eta heldu den ostiralean, 
azaroak 19, Arakilgo toponimiaz 
mintzatuko da Mikel Belasko 
teknikaria Izurdiagan, 20.00etan. 
Larunbatean, azaroak 20, ginka-
na eta antzerkia izanen dira Sa-
trustegin eta Etxarrenen, eta aza-
roak 26, ostirala, Arakilgo fol-
kloreaz ariko da Joseba Ozkoidi 
Etxeberrin. Hurrengo egunean, 
'Ozko aztia' filmea ikusi ahal 
izango da Egiarretan. 

LEITZAko Arkupeak elkarteak 
antolatu du igande honetarako 
Herrien Arteko Anaitasunezko 
Jaia, Baztan, Malerreka, Bertiza-
rana, Bortziriak eta Leitzarango 
jubilatuen partaidetzarekin. Fes-
ta 10.30etanhasikoda,dianaketa 
kalejirekin, eta ondoren meza na-
gusia izanen da San Tiburtzio 
elizan. Bertan Leitzako Korala 
eta zenbait bertsolari ariko dira. 
13.00etan, Amazabal frontoian, 
herri kirola izanen da, eta Iñaki 
Perurena leitzarra esku bakar ba-
tekin marka berri bat jartzen aha-
leginduko da. Ondoren aizkola-
rien txanda izango da, eta akabe-
ran, bertsolariena. Bertan Ma-
nuel Lasarteri omenaldia egiflgo 
zaio. Bazkaria eskoletan izango 
da, eta ondoren dantzaldia. 

BAZTANgo II. Ihardunaldi Gas-
tronomikoak hasiko dira gaur, 
ostirala, Bertizko Kontsorzioak 
antolatuta. Oraingo Hamabostal-
dia gisatuak eta barazkien ingu-
ruan antolatu da. Menuek 1.500 
çl'd 3.000 pezeta bitarteko prezioa 
izango dute eta babarrunak, gar-
bantzuak, txahal- kia, basurde, 
arkumea, oreina eta konejua 
izango dituzte osagarri- ak. Ja-
tetxe aukeratuak Almandozko 
Beola Berri, Arantzako Burlata, 
Dantxariako Beotxea, Urdazu-
biko Menta; Donamariako Ben-
ta; Elizondoko Galarza, Eskisa-
rio, Santxotena eta Txoko- to; 
Errazuko Altza Erreka; Iruritako 
Clari; Lesakako Berezu eta Kox-
konta eta Narbarteko Herri Os-
tatua izango dira. 

ZIZUR NAGUSIko antimilita-
risten taldeak (ZIGA) ukatu egin 
du bertak'o zenbait zinegotzien 
seme-alaben kontrako meha-
txuak egin izana. Aste honetan 
emandako prentsaurreko batean, 
aurtengo festetan izandako isti-
luei buruz bere iritzia eman zuen 
taldeak, Cendea Unida eta Herri 
Batasuna taldeen laguntzarekin. 
Arazoa antimilitaristak barraka 
paratzen saiatzean sortu zen, uda-
lak ezetza emana baitzion eskae-
ra ofizialari. Udalak Goardia Zi-
bila bidali zuen, eta ZIGA tal-
deak protestak eragin zituen txu-
pinazoren jaurtiketan. Hala ere, 
ukatu egin zuen arraultzak bota 
izana. Taldeak azaldu zuenez, 
barraka eskatzeko prozedimen-
dua erabat legala zen, eta Enrique 
Jaurrieta Kultur Batzordeko pre-
sidentea eta Luis Iriarteren dimi-
sioak eskatu zituen. HB zein CU 
taldeek, beren aldetik, gezurti 

v deitu zioten Luis Ibero alkateari. 



Iruñeko 

K antatzeko era 
ezberdinen ar-
tean ijitoen 

jondo-SL dagoen bezala, 
Iruñean badago Alde 
Zahar 'jondoa', ijito 

iruindarrena. 1421. 
urtean ailegatu ziren 
Iruñera, eta ordutik, 

hainbat eraso eta 
arrazakeria gaindituz, 

gure artean bizi izan 
dira. Egun 3.000 inguru 
dira Nafarroa osoan, eta 

horietariko gehienak 
Iruñean, Tuteran eta 

Lizarran bizi dira, Alde 
Zaharretan gainera. 

Alde Zaharrak eta 
ijitoak, beraz, nahiko 
bateraturik ibili dira 

urte guzti hauetan. 

Azken urteotako 
hustutzeak —azken 

datuen arabera, Iruñeko 
Alde Zaharraren pisuen 

% 25 hutsik dago—, 
baina, ghetto sortzeko 
arriskua nabarmendu 

du eta elkarbizitza 
gorabeheratsu honi 

buruz ihardunaldiak 
antolatu berri ditu Alde 

Zaharreko Elkarteak. 
Pilota partiduak, 

mintzaldiak, beren 
izaerari eutsi nahi dion 

arraza honekiko 
hurbiltasuna 
bultzatzeko. 

j U A N KRUZ 1AKASTA / IRUNEA 

Ijito eta payo-en arteko harre-
man gatazkatsuei buruzko be-
rriak argitaratzen dituzte noizean 
behin komunikabideek. Batzuen 
eta besteen arteko harremañen 
gaia, ordea, ez da normalean la-
saitasunez aztertzen. Iruñeko Al-
de Zaharreko Auzo Elkarteak 
erronka horri heldu zion joan den 
astean, 'Elkarbizitza Alde Zaha-
rrean' jardunaldiak antolatuz. 
Nafarkariak ere erronkari heldu 
nahi izan dio, eta hiriburuko Alde 
Zaharreko elkarbizitzari buruz 
lasai aski hitz egin du La Majari 
Ijitoen Elkartearen ordezkarie-. 
kin batetik, eta Auzo Elkartekoe-
kin bestetik. 

Merced kaleko haien egoitzan 
hartu gintuzten La Majarikoek, 
hainbat gaztek gidatzeko karneta 
gainditzeko klaseak hartu, eta 
zenbait neskatilek joskile ikas-
taroa egiten zuten bitartean. Her-
menegildo Jimenez elkarteko 
lehendakariak hasi bezain laster, 
egun Alde Zaharrean gustura 
daudela azaldu zigun, «orain ez 
baitago elkarbizitza arazo han-
diegirik». Dena den, arrazakeria 
oraindik ere egon badagoela gai-
neratu zuen. «Duela gutxi inkesta 
bat egin zuten, eta horretan jende 
askok ijito bat auzokide gisa ez 
lukeela onartuko esaten zuen, eta 
hori adibide bat besterik ez da». 

Etxebizitza Alde Zaharreko 
ijitoen arazorik handienetariko 
bat "da. Auzoan etxe ilun eta txiki 
anitz dago, eta bat baino gehia-
gok komunik ere ez dauka. Ara-
zoa larria da izatez, baina horri 
—ijitoen kasuan— etxebizitza 
bakoitzean lagun asko bizi ohi 
direla gehitu behar zaio. «Ijitoa 
zikina dela esaten dute, baina 
garbiegia dela esanen nuke nik, 
etxe batzuen bizi baldintzak kon-
tuan hartuz. Berrogei metro ka-
rratuetan hamabi lagun pilatzen 
dira, sarritan komunik ere ez du-
tela». Maiz saiatu dira afera Uda-
laren laguntzaz konpontzen, bai-
na orain artean ez dute laguntzik 
jaso. «Jaime alkatearekin hitz 
egiten saiatu gara, baina ez digu 
behin ere erantzun. Beriainekin 
egon ginen, eta hitz polit asko eta 
irtenbide gutxi eman zizkigun». 

Irakaskuntza, bestalde, arazo 
handia izaten ohi da ijitoentzat. 
Alde Zaharreko ijitoen seme-ala-
bak San Franciseo eskoletan ari-
tzen dira, eta erabat integraturik 
daude. Integrazioa, ordea, kosta-
ta lortu dute, eta Imñeko beste 
zenbait eskoletan oraindik ere 
arazoak dauzkate. «Duela lau ur-
te eskolarizazioaren erronkari 
ekin genion, eta jada gaztetxoe-
nak ere —hiruzpalau urtekoak— 
eskolara hasi dira joaten». Arra-
zakeri arazo horiek gainditu ahal 
izateko, bi gizarte langileen la-
guntza dute, eta horretaz gain La 
Majariko buruek eskoletako hau-
rrei hitzaldiak ematen dizkiete 
—hamalau joan den urtean— 
arazoak gertatzen direnean. 

Sarritan, droga eta ijitoen ar-
teko loturaestua aipatzen da. Iru-
ñeko Alde Zaharrean egun lotura 

Alde Zahar 'jondoa' 
askatu egin dela uste du Jimene-
zek. Ijitoek beraiek egin dute ho-
rretarako egin beharreko lana. 
«Afera gure artean konpondu ge-
nuen, eta auzoan drogarekin jada 
arazorik ez dauzkagula esan dai-
teke». Azkenik, asimilaziorik ga-
.beko integrazioaren alde apustu 
egin zuen La Majariko lehenda-
kariak. «Elkarbizitza ona lortu 
nahi dugu, elkarri ulertzea, baina 
guk gure kultura ez dugu galdu 
nahi. Euskaldunek beren gauzak 
dauzkate, eta guk geureak, eta 
guztiok heldu behar diegu gure 
gauzei». 

AUZO Auzo elkartea-
ELKARTEKOAK r e n egoitzan, 

BAIKOR Aldapa kalean, 
Txutxin Armingol elkarteko ki-
dearekin hitz egin genuen hQgei 
lagun inguru eskulan ikastaroan 
aritzen ziren bitartean. Armin-
golek Jimenezekin bat egin zuen 
ijito eta payoen arteko harrema-
nak onak direla esateko orduan. 
Haren aburuz, «elkarbizitza na-
hiko ona da, atari batzuetan ara-
zoak dauden arren. Zorionez, 
ghettoñk ez dago, Sanduzelai 
auzoko Muelle kalean, edo Mu-
jika etxeetan gertatzen den beza-

la». Horren zergatia argi eta garbi 
ageri da; izan ere, «Alde Zaha-
rreko gehienak iruindarrak dira, 
bere gurasoak eta aiton-amonak 
bezala». Aipatu, ghettoetan bizi 
direnak, berriz, ijito etorkinak 
dira —gehienak Portugalekoak, 
eta beste batzuk Espainiako He-
goaldetik etorritakoak— eta 
haien egoera latzagoa da. 

Alde Zaharra ere ghetto bihur-
tzeko arriskuan dagoela maiz ai-
patzen badaere, Armingol baikor. 
ageri zen arrisku horren aurrean. 
«Era guztietako jendea dago, eta 
begirune pixka bat badago, agian 
bakoitza bere aldetik ibiltzen de-
lako. Esaterako, Descalzos eta 
Jarauta karriketan ijito asko da-
go, eta ez dago inolako arazorik, 
egaxuen aldetik nolabaiteko 
arrazakeria badago ere». Beste-
lako arazo latzagoak badaudela 
gaineratu zuen auzo elkarteko 
kideak. «Gazteak aisialdiaz go-
zatzera etortzen dira eta hemen 
bizi den zahar jendearekin arazo 
latzak izaten dituzte». 

Azkenik, eta agur esan aurre-
tik, jardunaldiek harremanak 
hobetzen eta sendotzen lagundu 
dutela azaldu zuen Armingolek. 
Horren lekukotzat jarri zuen joan 

den larunbatean jardunaldien 
barnean antolatu zituzten payo 
eta ijitoen arteko pilota parti-
duak. «Partiduen amaieran, La 
Majarikoek heldu den urtean pi-
lota partidu guztiak egun batean 
egin ordez, txapelketa egitea pro-
posatu ziguten. Gustura daude. 
lehendakariak azaldu ziçunez». 

Jarau-
ta eta Des-

calzos kalee-
tan biltzen dira 

Iruñeko Alde 
Zaharreko iji-

to gehienak. 
. JOXE tACALLE/ 

XOUSE SIMAL/ 

AITOR BAYO 

Iruñeko 

Inoiz baino hobeto 
J .K ; t ; / IRUNEA 

Arrazakeria, gehiegikeria eta 
zokoratzea jasaten dute oraindik 
ere Alde Zaharreko ijitoek, Nafa-
rroa osoko ijitoek bezala. Hala 
etaguztiz ere, inoiz baino hobeto 
bizi direla esan daiteke, Estatuan 
gertatutako trantsizioaren ondo-
rioz. Dena den, oztopo eta bazter-
keria asko oraindikere gainditze-
ke daude. Esate baterako, Mario 
Gaviria, Manuel Aguilar eta Mi-
guel Laparra soziologoek eta Na-
farroako Unibertsitate Publikoko 
Gizarte Lan Eskolako irakasleek 
plazaratu txostenaren arabera, 
ijitoek gutxi gora-behera Nafa-
rroako biztanleriaren % 0,6 osa-
tzen dute, eta kartzelaratuen 
% 10 dira. Bestalde, jaiotzera-
koan euren bizi itxaropena ega-
\uena baino 15 urte laburragoa 
da. 

Dena den, aurrerapausoak ere 

eman dira. Osasunari dagokio-
nez, ijito guztiak Nafarroako 
Osasunbidearen babespean dau-
de. Eta are gehiago, erakunde ho-
nek, formakuntza ikastaroa egin 
eta gero, dozena erdi emakume 
ijito gazte kontratatu ditu osasun 
agente gisa lan egin dezaten eu-
ren komunitatean. Baina aipatu 
txostenaren arabera, ezin dira 
osasun orokorra eta osasun per-
tsonala nahastu. Ijito gutxi aile-
gatzen dira erretirora. Goseak ez 
badaude ere, haur ijito askok 
arrautza frijituak, patata friji-
tuak, gusanitoak eta antzekoak 
jaten irauten dute bizirik. Bes-
talde, bronkioetako gaixotasu-
nak izaten dituzte ijito askok, eta ' 
gero eta gehiago hedatzen ari di-
ra komunitate honen barnean 
HIESa, B hepatitis eta tuberku-
losia. 

Hezkuntzari dagokionez, esan 
daiteke —beti ere txostenaren 
arabera— haur ijito guztiak esko-
lara joaten direla. Arazoa zera da, 
payo-ak baino beranduago hasi 
eta goiZago bukatzen dutela es-
kola. Gehienek ozta-ozta ikasten 
dute idatzi eta irakurtzen, merka-
tuan aritzeko beharrezkoak diren 
eragiketa matematikoak besterik 
ez dituzte ikasten, eta gidatzeko 
karneta' ateratzeko beharrezkoa 
dena, besterik ez. Gutxi heltzen 
dira institutura, eta bakarra ere ez 
da orain artean unibertsitate pu-
blikora, pribatura edota UNE-
Dera ailegatu. Heldu den urteari 
begira, 25 urte baino zaharragoak 
diren zenbait emakume uniber-
tsitate publikoan sartzen saiatuko 
dira. Egaxu eta ijito nafarren ko-
purua kontuan hartuz, egun 
35-45 ijitok egon beharko lukete 
unibertsitatean, eta jada 120 li-
zentziadun. 

Etxebizitzei dagokienez ere, 

mintzoak 

SOS,Telebista 
• Egunkarietan irakurri duda-
nez, duela egun batzuk leiho be-
rri bat ireki ziguten iruindarron 
etxe guztietako egongeletan. Or-
du eskas batzuk izan genituen 
Telepamplonaren kolore berria 
jaso ahal izateko gure kaleidos-
kopio antenadunen bitartez. Argi 
disdiratsuak, uhinek eskeinitako 
bide ikustezinak erabiliz, instant 
bateko ibilaldia burutu zuen hi-
riburuko udal estudioetatik hiri-
tarron supazter karratu moder-
noetara: zappingzaleen zorame-
na. 

Baina ez zuen luze iraun te-
lemanagailuaren biziotsuskoen 
gozoak, Madrileko zentsura-
tzaile kamutsek, Inkisizio Sain-
duaren izpiritua berreskuratu eta 
bapateko Kruzada bati ekin bai-
tzioten telebista jaio berriaren 
pamplonatasuna birrintzeko as-
moz. Ez genuen paradarik izan 
gure agintari bandurriaduna 
'Clavelitos' jotzen ikusteko, ez 
eta familiaren anaitasunean be-
sarkaturik, burua kulunkatzeko 
musikal agintzen duen erritmoa 
segituz. Integrismo gehiagorik 
ez!, pentsatu omen zuten ma-
drildar baldarrek. 

Zentralista hauei gogoratu 
behar zaie adierazpen askatasu-
na denok dugun eskubidea dela. 
DENOK, Etxabakoitz, Mende-
baldea, Rinaldi zein Orvina-
kook. Gainera, zergatik aguan-
tatu behar ditugu Venezuelako 
kulebroiak? Ez al litzateke askoz 
ere politagoa, esaterako, Ma-
ñuetan filmatutako bat ikus-
tea? Gure saltsan, gure azen-
tuz, eta ez Ameriketan ahoska-
tzen duten doinu eztitsu-anore-
xikoan. 

Zoragarria litzateke Iruñerri-
ko azti guztiak biltzea (Burlata-
koa barne) eta makro reality 
show bat ekoiztea. Edota, ame-
rikatarren antzera, unibertsita-
teetan ikasten duten lau pisukide 
gazteren txantxak ardatzat har-
tuz, telesaila bat egitea. Nola-
baiteko etekina atera behar zaio 
bi campus edukitzeari. Imagina 
ezazue: bata leitzarra, Azagra-
koa bestea, Lugokoa hirugarrena 
eta japoniarra azkena. Nork bere 
izaera, baina denak oso moder-
noak eta alaitsuak. Oso istorio-
txo superdibertigarriak izanen 

lirateke; hagitz guay. 
Loiolako San Ignazioren es-

tatuatik zatiak desagertzen diren 
bakoitzean ere ongi legoke 'Non 
ote?' bat antolatzea. Eta, nola ez, 
'Legearen mugan' edo Udal-
tzaingoak argitzen dituen kasu 
korapilatsu guztiak eskeiniz. 
Metropoliago gindteke huskeri 
hauek zainduko bagenitu. Beraz, 
agerian dago Pamplonako tele-
bistaren premia hiri modemoa, 
gaztea eta dinamikoa izan nahi 
badugu. 

Hala ere, gauza batek harritu 
ninduen; funtzionatzen hasi or-
duko, kexu azalduko ziren hain-
bat iruinseme 
SOS-Nafa-
rroaren telefo-
noan. Nori eta 
SOS-Nafa-
rroari deitu. 
Zergatik hots 
egin katastrofe 
edo ezbeharre-
tan nafarron osotasun fisikoaren 
ardura hartzen duen erakundeari, 
hain zuzen ere? Larrialdi batean 
al geunden? Hain arriskutsua zen 
programazioa? 

Bururatzen zaizkidan bi 
erantzun posibleetan erakusten 
da egon bazegoela nolabaiteko 
arriskua osotasun psikikorako: 

a) Arestian pantailaratutako 
kateak^interferentziak sortu zi-
tuen, Hauek, halaber, interfe-
rentzia berriak sortu zituzten te-
leikusleen neurona katodizatue-
tan, burmuineko kolapsua eragi-
nez telebista puntu eta marra 
zoratuz beterik ikusi zutenean. 
Ondorioz, desoreka psikikoa 
nagusitu zen Iruñeko egongele-
tan. 

b) Emisio berriaren kalitatea 
hain txarra izanik eta tamainako 

• ausartkeri baten aurrean etsi-
etsian ekin zioten telefonoz dei-
tzeari (Tele 5arekin berarekin 
artean gertatu ez dena), momen-
tu hartan gure osasun mentala 
berma zezakeen erakunde sal-
batzaileari. 

Edozein kasutan ere justifi-
katurik zegoen SOS-Nafarroari 
deitzea. Birus berriak jaio baino 
lehen hil behar dira. Agian zen-
bait kasutan adierazpen askata-
suna ahaztu eta eskerrak eman 
beharko genizkioke Madrili. 

arazoa latza da txostenak agerian 
uzten duenez. Nafarroako ijitoen 
% 10 leizezuloetan bizi dira, eta 
beste hainbat egoera txarragoe-
tan, hala nola etxe zahar-zaharre-
tan (Tuterako alde zaharrean, 
adibidez). Horretaz gain, ia kasu 
guztietan pilaturik bizi dira. Bes-
talde, 150Zangozakoaurrefabri-
katutako etxe txiroetan bizi dira, 
40 familia kamioietan, beste 51 
familia Mujika etxeetan legez 
kanpoko egoeran, eta beste ba-
tzuk Santa Luziako porlanezko 
txaboletan. 

Orain artean aipatu arazoak 
latzak badira ere, ij-itocn arazorik 
larriena langabezia da. Zenbait 
herritan —Zarrakaztelu eta Ri-
baforadan esaterako—, emaku-
meek, gehienbat, kontserba fa-

Pello Arana Irakaslea 

briketan egiten dute lan, baina 
orokorrean ijitoak ordaindutako 

. lan merkatutik landa daudela 
esan daiteke. Gainera, etorkin 
berriekin lehian, nekazaritzako 
behin-behineko lanpostuak gal-
du egin dituzte. Orain arte txa-
tarra biltzen aritzen ziren bizimo-
dua ateratzeko, baina prezio jai-
tsierak eragindako porrotaren 
ostean, azoketan saltzea da ge-
ratu zaien euskarri bakarra. Mun-
du horren barnean familia asko 
merkataritza sisteman integratu 
egin dira —Gizarte Segurantza 
eta guzti—. Nafarroako Gober-
nuak eta Iruñeko Udalak aurrera 
daramatzaten Gizarte Lanpos-
tuetarako plangintzek ez dute be-
tetzen ijito komunitatearen lan-
postu beharra. 



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

X A K E A N 

Nafarroako Taldekako Xake 
Txapelketaren 4. Jardunaldiko 
partida, 1993ko azaroaren 6an 
jokatua. 

Pablo Del Rio, 2.130 ELO-
koa (Runa 'A')-Unai Garbisu, 
2.300 ELOkoa (Orvina 'A'). 

l.Zf3,f5; 2.e4,e4; 3.Zg5,e5; 
4.d3,Ae7; 5.e4,Ag5; 6.Dh5 
xa,g6; 7.Dg5,Dg5; 8.Ag5. Gar-
bitu egin da taula, eta berdinke-
ta soma daiteke. Peoi bat eman 
dute txuriek eraso egiteko, bai-
na berehalaxe itzuli dute bel-
tzek bere defentsa indar dadin. 
8...,Zc6; 9.Zc3,Zd4; 10.Zd5, 
Ze6; ll.Ah4,d6; 12.0-0-0,Ef7; 
13.Ac4,Eg7; 14.hG-fl,g5. 

Oso jokaldi ona. Txuriek ' f ' 
zutabean sortarazten zuten 
arriskua deuseztatu egin dute. 
15.Ag3,Zf6; 16.Ze7,Zf4; 
17.Af4,g-f4; 18.Zc8. Oso za-
lantzazkoa. Posizio itxietan 
zaldia alfila baino baliotsuagoa 
delako. 

18...,aG-c8; 19.Ae6,cG-d8; 
20.Af5,Ef7; 21.g4,g3; 22.f-g3, 
Ee7; 23.Gf3,h5; 24.dG-fl,dG-
f8; 25.h3,hG-g8; 26.Ggl,Gg5; 
27.Ga3,a6; 28.Gb3,b6; 29. 
Gc3,Ed8; 30.b4. Arazo latzak 
hasiko dira txurientzat. Ikus 
koadroa. Errazagoa ematen 
zuen 'g4' jokaldiak. 30...,Zd5; 
31.Gb3,Ze7; 32.Ae6,Zc6; 33. 
Ac4b5; 34.Ae2,Zd4; 35.Ge3 
Ze2; 36.Ge2,Gf3; 37.Ed2,gG-
g3; 38.Gg3,Gg3; 39.Ge3,Ge3; 
40.Ee3,Ee7. Txuriek etsi egin 
zuten. Gehiago borroka zeza-
keten, baina beltzen menpean 
zegoen partida. 

Zakur baten ibilerak 
INAKI BILDARRAZ 
1985ko urriaren 5an jaio nin-

tzen, zakur bat besterik ez naiz. 
Jaiotzean ez nekien zihur zer 
nintzen, behia, behorra, zerria, 
katua... Baina, ez, zakur bat nin-
tzen, zakurra baino gauza ino-
zenteagorik... 

Jaio, baserri zahar batetan 
jaio nintzen, nire ama elurrak 
harraparurik edo han zengoen, 
eta ni jaiotzean dena zuri-zuria 
ikusi nuen. Haizeak jotzen zuen 
zuhaitzetako hostoak astinduz 
eta horrela hostoetako elurra 
eroriaz. Zerua urdin zegoen eta 
eguzkiak indarrez jotzen zuen, 
zakurra izatea tokatu zitzaidan, 
zakurra baino gauza inozentea-
gorik... 

Baina hementxe nago, ba-
samortu baten erdian, hala iru-
ditzen zait neri behintzat. Ara-
bian nago, nire nagusia orain 
dela ordu pare bat hil da, basa-
mortua hori-horia da, haizeak 
bere indarrez ondarra altxatzen 
du, urruti, eta ez da ezer ikusten, 

gauetan bakarrik hodeiertza 
ikusten da. 

Egun pare bat daramatzat, 
egarria, gosea, asperkeria, han-
kak ahuldurik, mingaina lehor-
turik, entzumena ia galdurik... 
dira nere gorputzean sentitzen 
diren gauzetariko batzuk. Egu-
neko ordu gehienak etzanda 
ematen ditut, eta etzanda ez na-
goenean oinez bakarrik kilo-
metro bat egiten dut, eta horrela 
hurrengo egunerako uzten diot 
ibiltzeari edo norabait ailega-
tzeko esperantzari. Eta esaerak 
dioenbezala: 'Zakurradabilge-
rora/ sekula ez da ailegatuko 
itxasora/ zakurra dabil gerotik 
gerora/ sekula ez da helduko 
bere helburura'. 

Nik asmatutako esaera bat 
besterik ez da hau, orain gogo-
ratzen zaidan bakarra itsasoko 
ur gazia bait da. Itsasoan mur-
gildu, nere gorputza garbitu eta 
nere aurpegia busti. Egunean 
kilometro bat besterik ez dut 
egiten, eta gero etzan. 

Bost egun daramatzat ba-

samortuan, animali arraro ba-
tzuk ikusi ditugu urruti, geroago 
hurbildu zaizkit, oso ongi azter-
tu naute. Luzeak, oso meheak, 
gogorrak eta hankarik gabeak 
dira. Bapatean, ziiiiii! eginez 
nereganantz hurbiltzen hasi di-
ra, abiadura haundian, eta ni ko-
rrika abiatu naiz gorputz eta 
arimaz. Bapatean, hondarrez 
egindako, mendi bat zeharka-
tzean, itsasoko ur gardenaren 
dizdira ikusi dut. Oraindik ani-
mali haiek atzetik dauzkat, itsas 
ertzera ailegatzean salto egin 
dute eta orduan igerian hasi 
naiz. Animali haiek itsas er-
tzean geratu dira. Hortik denbo-
ra batetara animaliak joan egin 
dira, orduan ni itsasotik irten 
naiz eta berria bezala sentitu 
naiz, baina gosearekin. 

Orain itsasoan nagoelarik 
erabat damuturik nago egunean 
kilometro bat egiteagatik, kilo-
metro gehiago egin banitu, az-
karrago iritsiko nintzen eta ho-
rregatik esaten dut, zakurra bai-
no gauza inozenteagorik... 

Jenero Xumekoak 

Klaus Kinski Aranoko neskaz lonescoki 

M undua zentzugabekoa dela esatean, ez zaitut hor 
barrenean sartzen. Inolaz ere ez. Espero dut ni 
ikustera etor zaitezen. Horrexegatik ditut jaun done 
guztiak oporretan, ea zure begietako bidrieretan 
katuak hobeki ixurtzen ote diren. Ez orain legez, 
kakatuak, kakatuak, kakatuak, kakatuak. 

JEREMIAS ERRO 

KAZKARROAN 

HITZ 
GUR UTZATUAK EZKER-ESKUIN: l.-Bahetzekotresna. 

2.-Musikanota. Izukaitz. 3.-Zaunkaegin. 

dago. 4 - Abelen anaia. Gari sorta. 5.-

Islandiako ibilgailuetan. Aluminioaren 

sinbolo kimikoa. 6.- Apaiz. Lagun. 7.-

Masurioaren sinbolo kimikoa. Uhina. 8.-

Sailak. Bi kontsonante. 9.- Esku itxia. 

GOITIK-BEHERA: l.-Gipuzkoan,duk. 

Sortu zintuena. 2.- Goretsi. 3.- Bokala. 

Erraz. Pluralean. 4.- Zelai, lau. Lurra. 5.-

Autobus. Euskal sindikatu abertzalea. 6.-

Kontinente bat. Kolore militarra. 7.- Ihar 

hitzaren erdian. Niri, da. Berrogeitamar. 

8.- Atzerriko hizkuntza dakiena. 9.-

Aparkatzeko ordenantza. Euskal alderdia. 

DERM10L 

Monjardin eta 
Estellerria (n) 

Joan den astean Monjardinek 
bete zuen artikulu osoa. Men-
diak izen zaharra zuela esan 

genuen: Deio. Besterik ez, izen 
horri buruz. Euskaraz esannahi 
garbirik ez badu ere behialako 
euskaldunen ahoetan kurritzen 
zuen izena bide da. Deio forma-
rekin bateraDeg/o eta Deiu ditugu. 

Izen aproposa historia liburue-
tan erabiltzeko, gaztelu zaharrari 
buruz mintzatzeko... Sarritan esan 
bezala euskaraz ongi bereizten 
jakin beharko genuke izen histori-
ko eta praktikoen artean. Ez legoke 
gaizki, gazteleraz egiten den beza-
la, biak erabiltzea zein bere tes-
tuinguru egokian. Inolaz ere ez 
Deio forma euskaraz hartuz eta 
Monjardin arbuiatuz. 

Deio izena, gaur kontrakoa irudi 
arren, oso ezaguna izan zen Na-
farroa osoan. Erdi Aroan Nafa-
rroan zenbait eskualdek oso per-
tsonalitate berezia zuten, Deierri 
haietako bat zen. Gutxi gora behe-
ra gaur egun Estellerria dena lehe-
nago Deierri deitzen zen, erdaraz 
Terra Degense deitua. Hots, Deio 
Heria. Horrek esan nahi du Deio 
zela eskualde horretako errefe-
rentzia nagusia. Garai horretan 
Lizarra zaharra hirixka ñimiñoa 
bide zen, gazteluz hornitua baina 
bertakoek eta ondokoek bakarrik 
ezagutzen bide zuten. Antso Han-
dia erregeak, haatik, Donejakue 
bidea Lizarratik pasarazi zuen, eta 
forua eta izen berria eman zion. 
Izen berria eta izan berria, dudarik 
gabe, laister zabaldu baitzen 
Estellavtn ospea nafarren artean 
eta Deierri izen zaharra zokoratu 
zuten Estellerria hobetsirik. Zo-
koratu, diot, ez akabatu, Deierri 
gaur Monjardinetik franko urrun 
dagoen Yerri baita. Eskribauek, 
askotan gertatzen den bezala, 
gaizki interpretatu izena de+yerri 
eta erabat desitxuratu zuten. Es-
tella, Estella denetik, izan da beti-
danik euskaldunek erabili duten 
izena. Iruña. aldiz, beti Iruña izan 
da. Lizarra, berriz, deus ere ez zen 
Estella bilakatu arte. Horregatik 
behin ere ez dugu irakurriko Liza-
rrerria, Estella eta Estellerria bai-
zik. Esate baterako Estellerribidea 
kausitzen dugu Orkoienen, eta Es-
tellabidea Lizarra ondoko herri 
guzietan, Lizarrabidea inoiz ez. 

Baina gaur Lizarra nagusi da eta 
ezin da ukatu euskaldun alfabe-
tuen artean Lizarrak izan duen 
arrakasta. Ez noa orain erabaki 
errotu baten kontra bazterrak na-
hastera. Agi denez, arrazoi histo-
riko eta sinbolikoak euskaldunen 
600 urteko usadioa baino gehiago 
izen zirela. Azken finean, aixe 
errezagoa baita erdaldun batentzat 
euskaldun sentituaraziko dion 
izen-sinboloa onartzea euskaraz 
ikastea baino. 

Orain, berriz, egoera orekatu-
xeago dagoenean, urrikal gaitezen 
Estellerriarekin. Lizarrerria mila 
aldiz garbiago bada ere laborato-
rioko kreatura izanen da beti. 

MIKEL BELASKO 



Biz i B i z i a n 

irurehun bat ardi hil dira uztailetik hona Xula-
pain eta Ezkabarte inguruan, Iruñetik hamar ki-
lometrora, txakurren erasoak direla medio. Az-

ken erasoa joan den astean izan zen, eta bertan zazpi ar-

di hil zituzten txakurrek Antsoain-Oteizan. Artzainek 
zenbait txakur hil dute dagoeneko, baina jabeek be-
ren txakurren ardura hartzen ez duten bitartean ara-
zoak iraungo duela diote. 

Basa txakurren beldur 
AIBERTO B A R A N D I A R A N / USI 

Ba'sa txakurren erasoak aur-
tengo uztailean hasi ziren, Mar-
kalainen, Usiko Borja familiak 
ciuen artaldean. 28 ardi hil zituz-
ten orduan, eta bost egun geroago 
beste hogeita bi. Irailaren 5ean, 
Berriogoiti eta Zildotzen zeuden 
beste 26 ardi hil zituzten eta joan 
den irailaren 26an, 150 inguru, 
Ollakarizketako borda batean. 
Orduan ardi gehienak itota hil 
ziren, txakurrek eraso egitean pi-
latuta, izututa. Guztira 235 ardi. 
Antsoain-Oteizako Francisco 
Gonzalori, bestalde, 40 hil ziz-
kioten abuztuan, eta joan den as-
tean, larunbat goizaldean, beste 
zazpi, 30 bat zauritzeaz gain. Ar-
tzain honek herrian barreiaturik 
eta izuturik aurkitu zituen abe-
reak, eta hildakoak oso sakaba-
natuta, «ardien atzetik ibili zire-
nen seinalea». Horrelako era-
soak, izan, beti izan dira eskualde 
honetan, baina inoiz ez aurten-
goak bezalakoak. «Aurtengoa 
gehiegizkoa da», diote artzainek. 

Erasook kalte handiak eragin 
dituzte, bistan denez, eta Borja 
anaiek hiru bat milioi pezeta gal-
duko dutela diote. Aseguruak ar-
diaren balioaren % 10 besterik ez 
die ordaintzen, baina ondorioak 
askoz ere kezkagarriagoak dira. 
«Guk gaur bertan beste lau ardi 
hil egin behar izan ditugu» dio 
Gonzalok, «zaurituak ez baitute 
ezertarako balio. Gainera oso ur-
duri daude, eta abortoak eta on-
dorio anitz izaten dute». Erasoak 
kanpoaldean zein borda barruan 
izan dira, eta txakurrek gaua na-
hiago dute. «Ez dute jateko hil-
tzen, jarrera hori dagoeneko bar- • 
neratuta dutelako baizik. Soilik 
odol eske etortzen dira», diote 
artzainek. Zauriak normalean 
lepoan dituzte ardiek, eta izugarri 
zehatzak dira. Hainbeste, ezen 
zenbaitetan, soilik betortzen bi 
marka antzeman baitaitezke. 
Bestetan errapean dira zauriak, 
baina beti ere, ez du ezertarako 
balio ardiak. Artzainen txakurrek 
ere izan dituzte erasoak, eta basa 
txakurrek Borja anaien artzain 
txakurra hil zuten, bordan lotuta 
zegoela. 

EHIZA Animaliak Xulapain, 
TXAKUR Ezkabarte eta Berrio-
BELTZA bejtiko inguruan da-

biltza, eta artzainen ustetan, uz-
taila aldera askatutakoak dira. 
Erasoak hasi bezain laster, zen-
bait ateraldi egin zuten, txakurrak 
ikusten ote zituzten, eta horietako 
.batean birekin egin zuten topo. 
Haietako bat hil, eta besteak, 
ehiza txakur beltza eta handi ba-
tek, ihes egin zuen. Handik gu-

Miguel Angel Borjari 235 ardi hil dizkiote txakurrek. 

txira beste lagunen bat bilatu eta 
joan den astean ehun bat metro-
tara ikusi zuten Francisco Gon-
zalok eta Jose Javier Borjak. 

Lehendabiziko erasoak izan 
zirenetik, etengabeko zorabioan 
dabiltza artzainak. Txakurren bi-
la ateraldiak, ardiak zelaian uz-
teko lasaitasunik ez... «Horrela 
jarraituz gero ez gara artzainak 

izango, goardiak baizik». Epe 
honetan egindako ateraldietan 
hiru bat txakur hil dute mendian, 
eta beste. batzuk harrapatu eta 
Animalien Babeserako Elkartera 
eraman. Horrek, baina, kalte eta 
buruhausteak-besterik ez dizkje 
ekarri. «Kulparik ez duena or-
daintzen ari da orain», dio Jose 
Javierrek. Izan ere, joan den as-

ALBERTO BARANDIARAN 

tean mendian libre zebilen txakur 
bat hil zuten, eta jabea joan zi-
tzaien guztiz penaturik, txakurra 
paseatzera atera zuela esanez. 
Hori dela eta, txakurrekin zuhur 
izatea eskatzen dute, horrelako-
rik gerta ez dadin. «Nafarroako 
Gobernuak badu honetan zer esa-
nik» dio Miguel Angel Borjak, 
«txakur asko harrapatu ditugu-

xakurrek ez du-
te jateko hiltzen, ja-
rrera barneratuta 
daukate jada. Soilik 
odol eske etortzen 
dira». 

lako mikrotxipik gabe, aske, 
mendian. Txakurrak lotuta ibili 
behar duela dioen agindu foralik 
baldin badago, zergatik ez da be-
tetzen?». 

Orain zelatan egotea besterik 
ez dute, eta kalte materialekin 
baino egoera honek sortzen di-
tuen buruhauste eta ondorioekin 
arras kexu dira. «Erasoek beste 
artzainek ere izan dituzte, baina 
guk egin behar izan dugu borre-
roen lana. Gu gara txakur hil-
tzaileak, baina hona ez da inor 
etorri, ez laguntzera, ez galdetze-
ra, eA,ezertara». «Konponbidea, 
jakina, ez da txakurrak hiltzea» 
dio Jose Javierrek, «jabeak bere 
txakurraren ardura hartzea bai-
zik. Jendeak mendian uzten ditu 
txakurrak, eta gero hiltzen badu-
gu bat, munduko txakur onena 
zen, santua. Ba, izan dezatela 
etxean, edo lotuta!». 

Hildako txakur baten autopsia 
egiten ari dira orain, erasoetan 
parte hartu duen jakiteko, baina 
bitartean, erasoen beldur itxaron 
egin behar. 

«Kumeak egiten badituzte, zer?» 
A. B. / USI 

Erasoen sorburua Beltzuntze 
herrian —Usitik bi kirometro-
ra— Animalien Babeserako El-
karteak paratu nahi zuen zen-
troan dago. Orduan zabaldu zen 
bertan txakurrak jasotzen zirela 
eta jendea txakurrak bertan uz-
ten hasi zen. Hori, baina, gaiz-
ki-uler- tze bat izan zen, asmoa 
besterik ez zen eta. Kontuak kon-
tu, txakur asko inguruan deslai 
gelditu ziren garai hartan, ardien 
kontrako erasoak hasi ziren ga-
raian, hain zuzen. Artzainak 
mendira atera ziren orduan, eta 
zenbait txakur hil. Ondorioz 
Animalien Babese- rako Elkar-
teak agiri bat kaleratu zuen, ho-
ri salatuz, eta tentsio handia sor-
tu zuen artzainen artean, ardiak 
hil berriak. «Agiria izugarria 
zen» dio Jose Javier Borjak, «hil-
tzaileak eta basatiak ginela esa-
nez. Eta hortik egun batzuetara 
150 ardi hil zizkiguten. Non da, 
bada, basakeria? Non kultura 
falta? Txakur bat ezin da hil, eta 

ardiak, bost axola! Gu horretaz 
. bizi gara, gaizki bizi ere». Azke-
nean dena konpondu zen, eta 
egun elkartearen laguntza biziki 
estimatzen dute artzainek. «La-
guntza handia ematen digute, eta 
oso jarrera ona izan dute egun 
hauetan. Ardiak hil dituzten txa-
kurrak hartu eta beraiei eman 
dizkiegu». 

Horregatik, Beltzuntzeko bor-
dan txakurrak bertan ez uzteko 
gomendioa dago garbi idatzita 
horman. Halaere,kezkaezdade-
sagertu, eta artzainek txakurrak 
mendian ugal daitezkeela ohar-
tarazten dute. «Guk txakur eme 
bat harrapatu genuen, baina txa-
kur horrek kumeak egiten baditu, 
eta ugaltzen badira zer? Gainera, 
zenbat eta denbora gehiago eman 
mendian, orduan eta trebeago 
egiten dira». Beren ustetan, jen-
deak oraindik ez dakizki arazoa-
ren benetako nondik-norakoak, 
«ezbeharren bat gertatu arte. He-
rriren batean haur bat hiltzen ba-
dute, orduan hartuko dituzte neu-
rriak». Animalien Babeserako Elkartearen etxea Beltzuntzen. A. B. 



Fermin 
Valencia Sindikalista-ohia 

N afarroak baditu kateak, ba-
rrutik eta kanpotik...' zioen 
abestia famatu egin zuen Fer-

min Valencia abeslari eloarrak. 
Frankismoaren kontrako garaiak zi-

rert, eta Nafarroan langile mugimen 
du indartsuak zeraman bere bizka 
rrean borroka. Egun, ez du bere buru 
kantautoretzat jotzen, eta kate haie 
oraindik badirautela dio. 

«Kateak urre kolorekoak dira orain» 
ALBERTO B A R A N D I A R A N / IRUNEA 

Frankismoaren garaian sindi-
kalista amorratua, bere abestien 
bidez egin Zuen borroka Fermin 
Valenciak. 'Paloteado', 'Txañ-
txangorria', 'Cadenas' eta beste 
hainbat abesti Nafarroako mugi-
mendu indartsu guzti haien le-
loak izan ziren. Egun, kantagin-
tza utzita, ez ditu inondik inora 
bazterrean utzi orduko erreibin-
dikazioak, eta helburuak orain-
dik lortzekoak direla dio. «Hel-
muga argi indartsu bat bezala 
izaten da, eta bidea zuzen edo ze-
harka egin daiteke. Argia, baina, 
ez da galdu behar, eta nik orain-
dik ikusten dut. Galdu izan banu 
ez nintzateke ni». 
EGUNKARIA.— Fermin Valencia 
aipatzen denean, beti gogoratzen 
dira abestiak, frankismoaren 
kontrako borrokak, sindikal ga-
raiak... beti gogoratu. Gustuko 
duzu gogoratzea edo nahiko 
utzita duzu guzti hori? 
FERMIN VALENCIA.— Kantagin-

tza oso. utzita daukat, bai. Beti 
deitzen dizute zerbaitetarako, eta 
ez dakit ezetz esaten, baina utzita 
daukat. Eta egiten dudanean, ez 
oso gustura. Motibazioa badau-
kat, nere herria eta nere jendea-
rekiko elkartasuna daukadalako, 
eta badakit nik eskaini dezakeda-
la lehen musikaren;bidez ematen 
nuen'a, baina hori landu egin be-
har da, jorratu, eta nik utzi egin 
behar izan nuen, bizi behar nue-
lako. Horregatik, orain bortxatua 
sentitzen naiz kantatzera noa-
nean, ez baitut gaiak eta musikak 
landu. 
EGUNKARIA.— Beraz, ez duzu 
idatzi edo musikaren bat osa-
tzen... 
VALENCIA.— Denbora daukada-
nean, zerbait egiten dut, baina 
neretzat bakarrik. Gainera, nik ez 
dut sekulan nere burua musikari-
tzat jo. Izan dut nolabaiteko sena 
zenbait gai musikaren bidez 

azaltzeko, baina... 
EGUNKARIA.— Kantautorearen 

definizioaren barruan ere ez duzu 
zure burua sartzen? 
VALENCIA.— Ez, ezta lehen ere. 
Horretan aritzen nintzen, baina 
nere musika eta beste batzuena-
ren artean alde handia zegoen. 
Hori bai, oso harro nago egin 
nuenarekin, konpromezuakhartu ' 
eta gaiei heldu egin bainien. 
EGUNKARIA.— Oso urrun ikus-
ten dituzu garai haiek? 
VALENCIA.— Garaiak urrun 
daude, baina gaur egungoa ez 
da, hangoarekin alderatuta, oso 
urrun, oso desberdin. Orduko go-
go eta animoekin berriro abes-
ten hasiko banintz toki bat izan-
go nukeela sinetsirik nago. Or-
duko arazoak ez dira desagertu, 
eta herriaren egoerak ez du ho-
bera egin. Demokrazia dugula 
diote, baina ikusi egin behar da 
zer demokrazia mota dugun. Ne-
re herrian askatasunik ez da-

• go... beraz, oraindik setiatuta 
sentitzen naiz gauza guzti horie-
kin. 
EGUNKARIA.— 'Nafarroak ba-

ditu kateak, barrutik eta kanpo-
tik...' abesten. zenuen orduan. 
Kateren bat hautsi da, edo gehia-
go ditugu? 
VALENCIA.— Lehen burdinezko' 
kateak genituen, eta orain urre 
kolorekoak, baina kateak, beti 
ere. 
EGUNKARIA.— Orduko abesla-
riek protesta egiten zuten beren 
abestien bidez, baina guzti hori 
galdu egin da eta protestarako 
beste bideak bilatzen dira. 
VALENCIA.— Orduan oso zaila 
zen publikoan norberaren ideiak 
azaltzea. Gogoratzen naiz miti-
nen bat bota behar genuenean, 
lanerako autobusa hartu eta bi-
dean bertan egiten genuela. Bai-
na nire bidea abestiarena zen, eta 
bertan ez nituen alderdi edo sin-
dikatuaren leloak botatzen, neri 
barrutik ateratzen zitzaizkidanak 

baizik. Eta nere abestiak panfleto 
antzekoak izan ziren, ahal bezain 
ongi eginak beti, baina arazo ze-
hatz eta ezagunei buruzkoak. 
Egun badira beste bideak protes-
tarako, eta gureak ez dira erabil-
tzen. Gaur egun abestuko balitz 
berriro, ez luke zergatik protesta 
kutsu hori galdu behar. 
EGUNKARIA.— Zer sentitzen 

duzu orduko zure abestiak entzu-
ten dituzunean? 
VALENCIA.— Batzutan lotsa 

JOXE LACALLE 

ematen dit, hain gaizki egiten 
bainuen... baina bestaldetik harro 
nago orduko mugimenduari nere 
ekarpena eskaini niolako. Ez naiz 
sentitzen ezeren sortzailea, 'oaina 
bai faxismoaren kontrako bo-
rrokaren partaidea, hori bai. 
EGUNKARIA.— Borroka haren 
fruituak nahikoak edo eskasak 
izan dira? 
VALENCIA.— Zerbait positiboa 
eskaini zuen, baina ez orduko ur 
jarioak zeukan indarraren ara-

IJIp naiz sentitzen 
ezeren sortzailea, 
baina bai faszismoa-
ren kontrako borro-
karen partaidea, hori 
bai». 

berako guztia: Gure belaunaldiak 
borroka handia egin zuen eta ba-
tzuk, demokrazia deitzen dena-
ren etorrerarekin, egokitu egin 
dira, ahaztu- egin dituzte helburu 
eta gogo guzti haiek. Baina, bai, 
borroka hura mamitu da. Herri 
honetan oso bitxia izan da langile 
mugimenduaren borroka, orduko 
borroka hori baitzen, batez ere. 
Mugimendu hori oso ideologi-
zatua zegoen, eta horrek eman du 
nazioa izatearen kontzientzi in-
dartsua. 
EGUNKARIA.— Urte hauetan zer 
galdu eta zer irabazi du Nafa-
rroak? 
VALENCIA.— Jende xumearen 
arteko elkartasun handia galdu 
duela uste dut, baina, bestaldetik, 
kontzientziaturik dagoen jendea 
oso seguru dago bilatzen duenaz. 
Ez da erraza izatea herri honek 
bidegabekeriaren aurrean eran-
tzuteko duen ahalmena, jasan 
duen guztia jasanda, baina hor 
dago. 
EGUNKARIA.— Berriro abestuko 
zenuke? 
VALENCIA.— Beste erremediorik 
ez balitz, bai. 
EGUNKARIA.— Eta zeintzu lira-
teke baldintzak? 
VALENCIA.— Nere baitatik atera 
behar du. Hasi nintzenean, zer-
bait esateko neukan beharrak 
bultzatuta hasi nintzen, eta be-
rriro ere behar hori izango ba-
nu, kantatuko nuke, bai horixe. 
Ondorio guztiekin... dena utziko 
nuke. 




