
Nafarroako gehigarria / Ostirala, 1993ko abenduak 10 / III. urtea / 105. zenbakia Amen eta Omen 

Ondoan, Lesakako 
plaza, 1961ko Ber-
tso Txapelketaren 

saioan. Behean, 
Jose Mari Mutu-

berria Eltzaburu-
koa, 1960an, Eli-

zondon. 

Bertsolariak? 
uste baino 

gehiago 
Egaña, Lizaso, Sarasua edo Amuriza 

izenak ez zaizkio askori ezezagunak egin-
go, bertsozale amorratua ez izanda ere. 
Koblak gustuko dituenak ezagutuko ditu, 

hain segur, Txirrita, Uztapide edo Xenpelar. Baina Martin Olaetxea, Marijoan Igoa, -
Santxo Koblari, Andres Astiz, Antonio Ziaurriz edo Agustin Beloki bezalakorik adituko 
balu, harridura itxura azalduko luke kopetan. Nafarroako bertsolari zaharrak dira, urteetan 
herrietan ibili zirenak edo bertsoak paratu zituztenak, egun isilik eta ahantziak. Kike Diez 
de Ultzurrun Iruñeko kazetaria bertsolarihauen arrastoen bila aritu da azken urteotan, eta 
hemen leituta", han aditua, hauei galdezka eta besteei itaunka, bildu egin ditu bertsoak eta 
koplak, gaur egungo Arozenatarrak, Teiletxea, Fernandez edota Silveiraren aintzindariak, 
hain zuzen ere. Horien artean Jose Julian Madoz' Gartxi' Ziako bertsolariarena. Nafarroan 
bertsolariak, beraz, uste baino gehiago izan dira, eta baita orain arte izan zirenik ere' 
pentsatzen ez zen tokietan ere: Arakilgo Hiriberrin, kasu. 

AINGERU EPALTZA 

Zubia bamo areago, 'puen-
ting' izan da nirea. Zintzi-
lik, alegia, etxean. Ez Al-

peetara eskiatzera, ezta hegoaldeko 
eguzkiaren bila ere. Iruñeko gauen 
xarma nolabaitekoa dastatzeko 
paradarik gabe. Durangokoak sor-
tarazten duen jakinmina asetzerik 
ere ez. Txapelketa Nagusia eta Ei-
bar eta Bilboko saioak ikusteko ere, 
guraso-boteretzaz baliatu behar, 
telebistako marrazki bizidunak 
nahiago zituztenen protestak isila-
razteko. Eta hala ere, aski lan. 
Goizero ispiluaren aitzinean jarri 
naizen aldioro, idiota bat ez ote 
nuen begira galdegin behar izan 
diot behin-bitan nere buruari. 

Bistan da, patrikako zimurrek 
eta berehala Eguberrietan etorriko 
den deskalabroak ikustekoa izan 
dute, ikustekoa izan dutenez, 
etxean gelditzeko erabakiarekin. 
Krisia da. 

Alabaina, horrek hainbat pisu 
izan du bidaian hasteak gero eta 
maizago ekartzen didan zorabioak. 
Pentsa ezazue. Maletak bete, eta 
katxarreria guzia prestatu. Kilo-
metroak egin arauz, «egarri naiz!» 
eta «jo nau!», taigabe. Gauean, toki 
ezezagunak sortarazten duen Izu-
ikarak eta ohe berean lau bukatzeko 
arriskua. Eskuarki, bapateko gri-
peak eta sukarraldiak... Jainkoak 
libra nazala holakoetatik! 

Idiota bai, hortaz, baina ez dut 
buruaz beste egin. Motxila bizka-
rreratu eta eskurtsioan atera gara, 
mendiko haizeak eta nekeak 
munstrokumerik hezigaitzena ba-
retzen dutelakoan. Bazkaria egite-
ko lana gure gainetik kendu dugu 
behin edo behin, ama-amatxiei 
ezarriz. Tarteka-marteka irakur-
tzeko beta ere izan dut —leitu du-
zue Pierre Combescoten 'La gesta 
de las pelirrojas'? Erabat gomenda-
garria—. Ordenagailuan, aspaldi-
ko zirriborro batzuekin saltsatzeko 
egokiera ere ez da falta izan. 

Idiotaren marka, dena dela, ez 
zitzaidan asteleherteko arratsa arte 
kendu bisaiatik. 'Golem-go' taki-
lan izan zen. 'Aladin' filmara sartu 
nahirik milaka haur zeuden han, 
builaka eta zalapartaka. Eta haiekin 
batean, bertze hainbat aita-ama, gu-
ziek aurpegi bera erakusten zutela. 
Denak, zubian gabe, 'puentin-
gean'. Haietariko aunitz, txartelik 
gabe eta haurren nigarrak sorgor-
turik itzuli ziren, noski, etxera. Se-
gur naiz, nik bezala, batek baino 
gehiagok, bertzelako pertsona aur-
kituko zuela biharamuean ispilua-
ren aitzinean. 



Nafarkaria 
G u r e a u k e r a k 

ERAKUSKETAK 
'Lurra zaindu dezagun' ize-
neko erakusketa zabalik dago 
Irufieko Gotorlekuan, bertako 
udalak, Ansak eta i a Caixa' fun-
dazioak antolaturik. Ohizko or-
dutegia izanen du. 

Pedro Oses pintorearen era-
kusketa ikusgai dago Lizarrako 
Banco Atlanticoren aretoan. 
Erakusketak abenduaren 15aarte 
iraunen du eta bertan, komiki eta 
irudi bereziak ikus daitezke. 

MINTZALDIAK 
'XIX. mendeko emakume 
idazlea' gaiari buruzko mintzal-
dia eskainiko du datorren asteaz-
kenean, abenduak 15, Andres 
Amoros katedratikoak. Arra-
tsaldeko 20.'00etan hasiko da. 

'Euskararen legearen balo-
razioa' izenenburuarekin, ma-
haingurua izango da gaur, aben-
duak 10; Irurtzungo Kultur 
Etxean. Euskararen Astea dela 
eta, gaia aztertuko dute Iñaki Ca-
bases EAkoak, Martin Landa 
IUkoak, Patxi Zabaleta HBkoak, 
Manuel Lopez Mazuelas 
PSNkoak eta Yolanda Olasaga-
rr-e Euskara Teknikariak. 

Alboka, Txirula, Txistua eta 
beste tresna musikalei buruz 
mintzatuko da gaur, abenduak 
10, Ortzadar Taldea, Iruñeako 
Arrano Elkartean. Arratsaldeko 
20.00etan hasita, ondoren, kon-
tzertua eskainiko dute. 

MUSIKA 
Benito Lertxundi abeslariak 

. kontzertua eskainiko du datorren 
asteartean, abenduak 14, Iru-
ñean. Bertako udalak antolaturik, 
arratsaldeko 20.00etan hasiko' 
da, Gaiarre Antzokian. " 

Anje Duhalde eta Xabiei Amu-
riza abeslarien kontzertua izango 
da bihar, abenduak 1J, Aribeko 
Junta Etxean. Etxabarrengoa E1 
karteak antolaturik, " gaueko 
22.30etan hasiko da. . 

ZINEMA 
'Algunos hombres buenos' 
izeneko pelikula botako dute da-
torren ostegunean, abenduak 16, 
Tafallako Español zineman. He-
rriko Kultur Patronatoak antola-
tuta, bi saiotan emango du,te. -

Bardea Negra 
Asteburu honetan —orain-

dik asteburuen egarriz, izan 
den akueduktoarekin?— he-
goaldera joko dugu, ohituak 
aldatzeko bederen. 'Hegoal-
derik ere badago' edo antzeko 
zerbait zioen Victor Erize ka-
rantzarraren pelikula fama-
tuak, eta orain ez dugu desku-
brituko, baina Nafarroako he-
goaldea ere ikustekoa dela go-
goratu nehiko genuke hemen-
dik. Bardeei buruz hainbat al-
diz hitz egin dugu, baina oso 
jende gutxik ezagutzen du be-
netan zer izkutatzen den ustez 
basamortua den eremu zabal 
honen atzetik. Horregatik, as-
teburu honetarako Bardea 
Beltza aukeratu dugu bisita-
tzeko, eta haize bero eta leho-
rra hartzeko —sikiera gripea 
ezabatuko balu!—. 

Ibilbidea Tutera eta Ejea bi-
tarteko errepidetik ateratzen 
da, Zaragozako mugatik kilo-
metro eskas batera, Santa 
Margarita deitzen den tokitik. 
Hortik aurrera Mateoren 
etxera heldu arte, eta zuzen 
jarraitu, pistatik lehendabiziko 
malda igoko dugu, San Anto-
nera. Hemen paisaia asko al-
datzen da. Lehen ugari ziren 
laboreak ere hemen aurki dai-

tezke, baina ondoan ikusten 
dira Bardea Beltzan hain ugari 
diran pinudiak. Hortik eskui-
nera joko dugu, Erret Ardibi-
dea topatu arte. 

Hau zen Nafarroako ardibi-
derik garrantzitsuena, eta 
oraindik badago Erronkaritik 
bide osoa oinez egiten duen 
artzainik. Ardien presentzia 
sailak erakartzen ditu, eta ber-
tan aurki daitezke kopururik 
altuenak. Aurrerago Pablito-

ren etxola aurkituko dugu, eta 
malda igota berriro, eskuinera 
hartuko dugu. Negraren ordo-
kian gaude. Hortik aurrera er-
txea jarraitzea besterik ez du-
gu. Negraren maldara heldu 
arte. Hortjk jeitsi egin behar 
dugu, eta bideari jarraiki, Fi-
delen etxolara heldu. Bide 
aunitz topatuko dugu itzuliko 
bidean, baina zuzen jarraitzea 
besterik ez dago, errepidera 
heldu arte. 

ASTEKO PERTSONAIAK 

Mikel Mindegia 
Aizkolaria 

Garbi erakutsi du Mikel Mindegia aizkolariak oraindik ere gai dela 
bera baino gazteagoei irabazteko, lasaitasunez gainera. Jovan den 

igandean, Tolosako zezen plazan Angel Arrospide Euskal Herriko 
txapelduna erraz galendu zuen, bi minutu eta hamar segunduko aldea 
atera baitzion. Bi milioi pezeta eta sarreren erdia zegoen jokoan, eta 
Mindegiak, 44 urtekin, ordubete eta 26 segundotan 60 ontzako 20 
enbor ebaki zituen, sasoi onean dagoela erakutsiz. Gehienentzat ezus-
tekoa izan zen hura, Arrospide txapeldunak, 37 urtekin, oso ongi ze-
bilelako. Berak azaldu zuenez, «Arrospide gogorhasi zen eta denbora 
kendu zidan. Baina ondotik segitzen nion, eta ez nion arnasa hartzen 
utzi. Hamargarren enborrean jada minutua banuen kendua». 

Felix Taberna 
IUko parlamentaria 

PSN-PSOEri akordiorako deialdi benia egin dio aste honetan 1U-
Ezker Batua alderdi poltikoak eta aldi berean, egoera ekonomi-

koaren aurkako protesta ekitaldiak egingo dituela azaldu du alderdi 
honek, larunbat honetan eztabaidatuko duten txostenaren bidez. Alde 
batetik, kritika gogorrak bota dituzte IUkoek sozialisten k'ontra, eta 
bestetik, eskua luzatu diete, betidanik aipatu ohi den izkutuko' ge-
lyengo aurrerakoi hori gauza dadin. Era berean, eta honekin batera, 
mobilizazioak iragarri dituzte. Felix Taberna parlamentariak adierazi 
zuenez, mobilizazio hauek «hiru ardatzetan oinarritzen dira: konzien-
tziazioa.- mobilizazioa eta elkarrizketa, azkçn ltau gaur egun dagoen 
egoerari ater'abide aurrerakoien bidez ihes egin ahaTizateko»; 

Javier Markotegi 
Hezkuntza sailburua 

Tasen igoera eta Nafarroako; Goberñuaren beken politika dela eta. 

NUPeko ikasleek mobilizazio ugari egin dituzte azken'aste haue-
tan, bainagauzakezdiraaldatu. Markotcgirckin bildu zirenetaberriro 
brltzeko eskaera egin dioten arren, sailburuak ez du oraindik erantzun. 
Era berean, Unibertsitateko azpiegiturak egitekp proiektuari buruzko 
informazioa eskatu zioten sailburuari, baina honek, oraindik behintzat, 
ez die ezer bidali. Gauzak horrela, NUPeko hiru sindikatuek antola-
tuta, manifestazioa izango da bihar arratsaldean Iruñean, bost t'erdie-
tan hasita, 'Benetazko Unibertsitate Publiko baten alde' lemapean. 
Mobilizazio honekin Javier Markotegi sailburuarekin biltzea lortu 
nahi dute, NUPeko arazoei buruz eztabaidatzeko. 

AHAZTU GABE! _ 

'VIA LACTEA' izeneko proiek-
zioa prestatu du Iruñeko Pla-
ne.tarioak hilabete honetara-
ko. Orain dela aste pare bat 
inauguratua, arrakasta handia 
sortu du eta egunero betetzen 
da Tomamira izeneko 

. proiekzio aretoa. Honetaz 
gain, erakusketa aretoa ere za-
balik dago, eta bertan, garai 
guztietako jostailu espazialak 
ikus daitezke. Liburutegia eta 
mintzaldi aretoa ere badu Pla-
netarioak, oraingoz ekitaldi 
askorik gabe. Proiekzioei da-
gokienez, astelehenetan eta 
igande goizetan ez dituzte bo-
tatzen, itxi egiten baitute are-
toa. Beste egunetan. ordea, 
goizez eta arratsaldez da'go 
zabalik. Goizetan, ordea, 
ikasleentzako programa be-
reziak prestatu dituzte. Arra-
tsaldetan guztientzat dago 
zabalduta, hala nola igande 
eta larunbat goizetan ere. As-
teartetik ostiralera, arratsal-
deko 18.00etan proiekzioa 
botatzen dute, eta larunbate-
tan, egun berezia denez, hiru 
proiekzio ezberdin eskaintzen 
dituzte: 12.00etan, 18.00etan 
eta 19.30etan. Igandegoizean, 
12.00etan dute proiekzioa. 
Sarrerak 400 pezetatan sal-
tzen dituzte, eta gazte txartela 
edukiz gero, 300etan. Hogei 
lagun baino gehiagoko talde 
osatzen bada, 300 pezetatan 
salduko dituzte sarrerak. 

ADI! 

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 zeharl3.3Qetatik 
14.00etara...Bertako bizilagun 
eta pertsonai ospetsuei elka-
rrizketak.., 

LEITZAKO Karrape irratiak saio 
ugari eskaintzen dituegutiero, 
eta ostiraletan, zehazki, 
'Gauza guztien gainetik' 
irratsaioan kultura arloko 
gaiak sakonduko dituzte: ii-

• nema, erakusketak, herri ki-
rolak, eta abar'. Herria eta in-
guruko albisteez aparte, Na-
farroa osoko informazioa en-
tzun daiteke.Karre'pe irratian, 

• egunero. Gabon hauetarako 
'xaski berezia' irabazi nahi 
baduzu, inungo txapelketak' 
izeneko lehiaketan parte hartu 
besterik ez duzu. 



HERRIZ BERRI 

Altsasu 

Kirolaz betetako astea 
PATXIULAIAR / IRUNEA . 

Sakanako Kirol Aste interes-
garria antolatu du astelehen hasi 
eta' igande bitarte Mankomuni-
tatearen Kirola Zerbitz.uak. Urtez 
urte gero eta sendoagoa azaltzen 
den kirol aste honetan izen han-
diko kirolarik hartuko dute parte, 
eta aste osoan zehar, Lanbide 
Aurrezki Kutxaren aretoan, fut-
bola, pilota, saskibaloia, mendia, 
hegazkintza, eta txirrindularitza 
izango dira mintzagai. Halaber, 
irristaketa, et herri kirola exibi-
zioak izango dira Altsasun eta 
Uharte-Arakilen. Kirolzale guz-
tiak asetzeko moduko progra-
mazioa. 

Hitzaldiak arratsaldeko zor-
tzietan izango dira denak eta as-
telehenean futbolaren txanda 
izango da. Jan Urban Osasunako 
aurrelaria eta Juan Mari Zabalza 
entrenatzailea Miguel Santos bi-
tartekari ezagunarekin izango di-
ra zaletuen aurrean, oraindik ze-
haztu gabe dagoen Lehen Mai-
lako arbitro batekin batera, eta 
bertan hainbat gai jorratu eta ez-
tabaidatuko dira, Txus Luengo 
kazetariaren moderazio lanak 
aginduta. 

Asteartean, hilak 14, pilota 
izango da mahai gainean, bertako 
eta kanpoko kirolariekin. Kike 
Elizalde eta Juan Antonio Lezea 
erremontista altsasuarrekin ba-
tera, dagoeneko erretiratuta 
dauden Gorriz, Raul eta Gerardo 
Urteaga izango dira bertan, eta 
baita Eugi agoizkoa eta Ruben 
Beloki burlatarra ere. Edozein 
frontoiak nahiko lukeen taldea, 

Kirolari ezagun frankok hartuko dute parte aste honetan. JOXE LACALLE 

hain zuzen ere, Javier Hernandez 
kazetariaren galderei erantzute-
ko. 

Asteazkenean, bestalde, sas-
kibaloia izango da eztabaidagai. 
Arfe Altsasuko taldea egiten ari 
den lana kontuan harturik, jendea 
erakarriko duen kirola, hain se-
gur. Partaideak ere ez dira maka-
lak izango. 

Gasteizko Taugres eta Iruñeko 
Navarra Saskibaloi taldeen par-
taideak izango dira, Manuel Co-
mas entrenatzailea eta Pablo La-
so jokalariarekin batera. Lasok 
gainditu berri du Espainiako Li-
garen asistentzia errekorra. 

A B R E G O Mendiak ere ezin 
ETA zuen huts egin, eta os-

Z U B i f f l "tegunean, hilak 16 
Mari Abrego eta Joseba Casimiro 
mendigoizale ezagunak Koldo 
Arnanz altsasuarra eta Serafin 
Zubirirekin batera ariko dira. Az-
ken honek Aconcaguara egin na-
hi duen igoera izango da gairik 
interesgarrienetakoa. 

Ostiralean hegazkintza izango 
da aipagai. Eugi eta Zenborain 
piloto profesionalek - -hainbat 
txapelketan irabazleak- Felipe 
Lezea izango dute lagun ihardue-
ra ezezagun honi buruz azalpe-
nak emateko. Gogoratu behar da 

Lezea altsasuarra eskuz eginda-
ko hegaztia ari dela bukatzen Ze-
lai kaleko bere tailerrean. Larun-
batean txirrindularitza izango da 
nagusi, hainbat txirrindulari pro-
fesionalekin: Crespo. Arrieta, 
Pruden Indurain,; Murgialdai, A-
licia Amezgarai eta Garziandia. 

Hitzaldiaz gain pilota parti-
duak izango dira Burunda fron-
toian, eta asteartean irristaketa 
exibizioa ikusi ahal izango da. 
Larunbatean ginkana egingo du-
te BurundaTxirrindulari Talde-
ko partaideek, eta igandean, hi-
lakl9, herri kirola izango da 
ikusgai Uharte-Arakilen. 

• • - . • Q a r e s -v • •-• - . ^ •-.. 

Euskararen n. Astea bihar zabaldukc 
'Gure Aurreko Andrak' erakusketak 

IRUNEA 

Garesko Euskararen Astearen . 
II: edizioa zabalduko da bihar, 
20.00etatik aurrera, Udaletxeko 
Erabilera Anitzeko Aretoan, 
'Gure aurreko andrak' izeneko 
argazki erakusketarekin. As-
teazkenean 'Euskararen berres-
kurapena Izarbeibarren' izeneko 
mintzaldia emango du gazteleraz 
Jose Angel Irigarai idazleak, 
20.00etan, eta ostegunean, hilak 
16, Luis Mari Mujika filologoa 
Izarbeibarreko Toponimiari bu-
ruz ariko da, gazteleraz hau ere. 

Ostiralean, hilak 17, Garesko 
Udalaren Euskara Zerbitzuak 
egindako 'El euskara en Valdi-
zarbe (testimonios orales y escri-
tos)' izeneko liburua aurkeztuko 
du, 19.30etan, eta beranduago 

Musika, mintzaldiak eta giroa izango da Garesen. 

Etxarri-Aranazko Ortzi Folk 
Musika taldearen saioa izango 
da. Herri Afaria, Garesko AEK-k 
antolatuta. Larunbatean, 18.00 
etatik aurrera, 'Everest PRI'93 

espedizioari buruz ikusentzutez-
koaren emanaldia izango da, Ra-
mon Aguirreren eskutik, eta i-
gandean 'Zirko Ttipia' umeen-
tzako sajoa izango da. 

Irurtzun 

Euskararen legearen 
eztabaidagaur 

~ ' - iruNea 

Aste honetan zehar ospatzen 
ari da Euskararen Astea Irurtzu-
nen, eta igandera arte luzatuko 
dira ekitaldiak. Gaur, arratsal-
deko hiru t'erdietan, Eskolako 
Jantokian, Haur Jaialdia izango 
da, baina arratsaldean izango da 
udalak antolatutako aste honen 
ekitaldirik interesgarrienetakoa, 
'Euskararen Legearen Balora-
pena' izeneko mintzaldiarekin. 
Berta'n Martin Landa (IU), Patxi 
Zabaleta (HB), Iñaki Cabases 
(EA), Manuel Lopez Mazuelas 
(PSOE) eta Yolanda Olasagarre 
(Sakanako Mankomuriitatearen 
Euskara Teknikaria). Bihar la-
runbata, Iratxo Elkartean, Herri 
Afaria izango da, gaueko harna-
rretan, eta igandean, hilak 12, 
Dantza J^ialdia izango da, 'Er-
ketz' taldearekin. 

TAFALLAko hainbat pertsonai 
publikok parte hartu zuten as-
teazkenean bertako Peñek anto-
latu zuten drogaren kontrako jar-
dunaldian. Kirol'ariak, politika-
riak eta jeride ezagun franko bil-
du zen go'izean zentru aldean, eta 
hiriko kale nagusienak zeharka-
tzen zituen drogaren kontrako 
'Korrikan' hartu zuten parte, 
antortxa olinpikoa eta guzti. Bi-
garren edizioa zen hau, eta horren" 
ondotik Kross famatua burutu 
zen 500 bat korrikalarien partai-
detzarekin. Bertan Lusarreta 
iruindarra nagusitu zen, In-
txauspe donostiarrarekiko se-
gundu bakar batez. Lasferketa 
bukatua irabazleak azaldu zue-
nez, «oso gogorra» egin zitzaion , 
zortzi kilometrotako proba. 

MENDILLORRIk Olentzeroa 
izango du aurten, Nafarroako 
hainbat herrietan bezala. Bertako -
bizilagun batzuek animatu eta 
aurten lehendabiziko gabonetan 
hiri berriak giroa izan dezan aha-
lagindu dira. Horretarako txis-
tuak eta gaitak ariko dira kalez 
kale, eta ardoa, gaztainak eta 
hainbat opari banatuko dira ka-
le.etan. Txapela kentzekoak dira 
hbrrelako ahaleginak, teoriaz 
soilik lo egiteko egin den hiri be-
rri batean. 

LUZAIDE ingurua asaldatu egin 
da azken egunotan bertan omen 
dabilen gaizkile baten kariaz. Pa-
risetik etorria, Arnegiko mugan 
polizi bat zauritu eta hanka egin 
zuen 25 urteko belgiar honek, 
Belgikako presondegi batetik 
ihes egin eta gero. Hori gertatu 
ondoren. Goardia Zibilak izuga-
rrizko operazioa paratu zuen 
martxan, baina larunbatean utzi 
egiri zuen Nafarroa Beherea al-
dean zegoealako ustean. Aste-
buru luze honetan zenbait berri 
'izan dira atxilotua izan zelaeta ez 
zela, baina azkencfin baie'ztatu 
egin da horrelakorik ez dela izan. 

IRUÑEA inguruan istripu bene-
tan lazgarriak izan dira asteburu 
honetan. Asteazkenean, egun 
beltza izan zen errepideetan, eta 
Marcelo Celayeta Arrotxapeako 
kale nagusian motorraz zebilen 
mutikoa harrapatu zuen abiada 
handian zebilen kotxe batek, us-
tez gorri zegoen semaforo bat 
gainditu eta gero. Halaber, Iruñe-
tik gertu, Itza-Erizen, hesi babes-
lea irentsi egin zuen beste kotxe 
batek, eta kotxea alderik alde 
akuilatuta gelditu bazen ere, gi-
dariak ez zuen zauririk izan. 



Nafarkaria 
Behialako bertsolariak 

E uskal Herriko Bertsolari Txapelketaren finalis-
tak ezagunak ditugu dagoeneko, eta bertan ez da 
nafarrik izango. Hala ere, inoizko txapelketarik 

onena egin dute aurten. Orain oparotasuna denak ilun-

tasuna eta eskasia gainditu behar izan du, aurretik eta 
urteetan beste batzuek egin zuten lana ezezaguna eta 
ahaztua baitzegoen. Hona hemen egungo koblakarien 
aintzindariak, gure bertsolari ahaztuen zenbait adibide. 

Bertso ezezagunen arrasto bila 
E . ' D I E Z DE U L T Z U R R U N / IRUNEA' 

Euskal Herriko Bertsolari 
Txapelketa Nagusia puri purian 
dagoen honetan, begibistakoa da 
nafar bertsozaleen irriaren zaba-
la, Arozenatarrek, Telletxeak eta 
Elizagoienek egindako lanari 
aski iritzita. Txapelketaldi be-
rriari ekin zitzaionetik, gure he-
rrialdeko ordezkaririk izan da, 
lehendabiziko aldiz, kantari, au-

* rrefinaletan, hots, Manolo Aro-
zena Lesakan bizi den goizueta-
rra. Anoetako belodromoan le-
hiatuko den zortzikotean ez da 
nafarrik izanen, ordea..Dena den, 
hemengo bertsolaritzaren ibilera 
onaren berri duenak, badaki bi-
dean aitzina goazela, eta, ez dio-
tela 'eroa izatea' aurpegiratuko, 
hurrengo batean, Donostian 
kantari hemengo bertsolaririk 
arituko dela erranez gero. 

Izan ere, gure barne mugetatik 
ateratzen ari da nafar bertsolari-
tza, azken urteotan anonimatotik 
kanpo plazaratu den bezala. Ano-
nimatoa, horixe izan da gure he-
rrialdeko bertSolaritzak, urte lu-
zeetan barrena, izan duen ezau-
garri nagusia, eta, horren ondo-
rioz, bertsolari zein bertso sorta 
gutxik ihes egin diote ezaugarri 
horri. Iluntasunetik argitaratuta-
koen artean, Martin Olaetxea be-
ratarzurginadugu. Bertze beratar 
batek, Legia liberalak, Espainian 
armada batekin sartu nahi eta po-
rrot egin zuen. Orduantxe, Olae-
txeak haren lepotik egin zuen irri, 
bertsoak paratuaz. Hona hemen 
lehendabizikoa. 

Armada eder bat ekarri digu 
Berara Fermin Legiak 
yudtt eta sastre protestantiak 
ark ere eztitu beriak 
.ga-ltzeñ neurriak artu diote 
españot kazadoriak 

Nafarroako bertze bertsolari 
aunitzek ez zuen zorte bera izan, 
ordea. Alde horretatik. honatx 
zer dioen Pablo Jose Aristorena 
kazetari gazteak, 'Nafarroako 
Bertsolaritza' liburuan. «Duda-
rik'ez da. bertsolaritzak Nafa-
rroan gainerako herrialdeetan 
bezain erro zaharrak dituela... 
Bertso sorta askok XVIII menT. 
dearen hondarrean edo XlXaren 
husieran dute jatorria, eta, den 
denak, bis.tañ da, egilerik jzanen • 

• zuten, baina, tamalez, haien ize-
nik ez da gaurdaino ailegatu. Al-
de batetik,.Nafarroak ez du izan. " 
Gipuzkoak ez bezala, Iztuetabe-
zalako kronista euskaldun eta 
euskaltzalerik garai hartako ber-
tsolaritzaren berri emanen zue-
nik. Bertzalde, herrialde honeta-
ko euskaldungo gero eta eraso-

Lesaka, goitik behera apainduta, 1961an egin zen Bertsolari Txapelketaren finalerako. 

tuagoaren oroimçn kolektiboa 
—euskararen atzerakada dela 
eta—, ahula izan da, ahulegia be-
deren, izen zahar horiek eta haie-
kin batean joanen zen bertso pro-
dukzioaren atalik handiena go-
goan atxikitzeko..-. Badakigu 
bertsolariak bazirela, haien la-
netik zerbait eskuratu ahal izan 
dugulakoz. Haien berri zehatzik 
ez, ordea». 

Horra hor, beraz, pare bat mo-
tibu Aristorenak maisuki mol-
datutako fiburuan azaldutakoak. 
Alde batetik, berriemailerik eza, 
eta, bertzetik, euskararen gibe-
leratzea, zenbait tokitan gelditu 
ez dena. Bi arrazoi horien artea'h, 
bigarrena izan da, nik uste, bertso 
sorfa eta bertsolari gehien oroi-
menetik bazterrera edo ahanztu-
rara eraman dituena. Izanez ere, 
azken bi mendeotan, bertsolarien 
berezko mintzaira Iruñerrian eta 
inguruan, Arakilen eta Goñe-
rrian, Estellerrian eta Orban, 
Erronkarin, Agoitzaldean eta 
bertzetan,'arrontean gaidu da, eta 
izugarri aliuldu bertze aunitz le-
kutan. Aipatu eskualde horietako 
bertso ale.gutxi salbatu da, beraz. 
Etagorde direnak ere, jendeak ez 
ditu ezagutzen, gehienak erdal-
dunak izakLEusfcaldunen edota 
euskara ikasitakpen artean ere. 
arras ezezagunak dira gehien- -
tsuenak, azken 25 urteotako di-
namikatik kanpo gelditu direla-
koz. Konparazio batera, Iruñerri-' 
ko. euskaldun berriak badu Biz-
kaiko txerriaren berri. Deus ere 
ez daki, ordea, Irurtzungo astoa-
ren gainean. 

Gaur egundaino ailegatuta-
koen artean, garar batean zeuka-

ten bezainbateko famari eutsi 
diote batzuek, bertsolariaren 
izenik ez badugu ere. Iturengo 
Erramun Joakin harotzak egin-
dakoak maiz kantatzen dira eus-
kal kutsuko parrandetan; baita 
hondarreko bertsoak dioena ere: 

Kobrezko santurikan 
inun bazarete 
egoten al zarete 
hemendik aparte 
Bertzenaz harotz horiek 
jakiten badute 
joariak eiteko 
urtuko zaituzte 

Hainbesteko famaz ez zaizki-
gu iritsi Belateko lapurrarenak, 
garai batean ahoz aho bazebil-
tzan ere Iruñea eta Ultzama ar-
teko herri euskaldunetan; Hamar 
bertso dira, hamarreko txikian 
moldatuak. Bertsolariak, lauanai 
haien «gaizki eginak», «bekatu 
izugarriak», «bertzeren ondasu-
nak jan izana», «Jaunaren ordena 
ez betetzea» eta b'ertze-kontatzen 
digu. jakitera eman asmoz lapur-
beltz eta hiltzaile haien makurbi-
dea eta gaiztakeria. Urkamen-
dianhil zituzten, noski, eta'baita 
puskatu ere, bertsolariak deskri-
batzen duen moduan: 

Laugarrena jo'an zen 
guzien atzean ' 
Jestts! erraten zuen , - • 
korda paratzean 
Salbea errezatzeko 
hartaz oroitzean 
hala eskatzen zuen 
harkjteñotzean 
a'sko pena zeukala 
bere bihotzean 

Haien g 'aizki eginak 

ongi probatuak 
garraztasun haundian 
ziren zehatuak 
Lauetarik hiru 
han laurdenkatuak 
izugarriak ziren 
haien bekatuak 
hamar lekutan daude 
puskak paratuak 

Bertsoen egileak ere gorriak 
eta bi ikusi omen ziten giltzapean 
zegoela, bertsoak paratzeko en-
kargua hartu zuenean: 

Kalabozo batian 
bertsuen paratzen 

goseak hil hurrena 
hitzak akabatzen 
Ez da enbusteria 
hala ari nintzen 
pasa baino errexago 
dirade kontatzen 
anima defuntuek 
naute anparatzen 

Bertze lapur eskuluze batzuei, 
—lapurrak montioka gure Nafa-
rroa santu honetan—, zer eta, 
Aralarko San Migelen irudia la-
purtzeabururatu zitzaien. Halako 
gertaerarik nola utzi bertsotan 
moldatu gabe? Bada, egile.eze-
zagunak erranik, badakigu «hi-
rureunen bat gizon atera zirela 
San Migel aingeruaren ondore-
tik» eta, azkenean, Iruñeko kor-
teko alkate Rodriguezek aurkitu 
zuela irudia: 

Frantziara joanda -
San Migel opatu 
belauniko jarririk 
bertan adoratu 
fierak gaitzala, bada, 
ongi faboratu 
bizimodu onen bat 
munduan obratu 
gero zeruetako 
gloriaz gozatu 

Fededun izateaz landa, deus 
gutxi dakigu, beraz, bertsolari 
horri buruz. 

Bertze bertso batzuek ere fa-
matuak izan behar zuten joan den 
mendean^ 'Ikazketako mandoa-
renak', konparazione, Agustin 
Txaho idazlearen belarrietara 
heldu eta argitara eman zituen 

Nafarkaria 
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berak zuzendutako Ariel kazeta 
orrian. 1845. urtean izan zen hori, 
eta, Lekuona aditu handiaren hi-
tzetan, «bertso horiek funtsez-
koak dira Nafarroako bertso tra-
dizioan». Doinuari dagokionez, 
ahozko literaturako maisu horri 
berari aditua, badakigu Iztuetak 
Kontxesiri jarritako 'Maite bat 
maitatzen det...' bertsoen antze-
koa dela. Honatx, pare bat: 

Hau da ikazketako 
mandoaren traza, 
lepoa me du eta 
itxura gaitza 
ilea latza 
bastape guzitikan 
zauriak baltsa 
oi hura saltsa 
kristaurik ez daiteke 
aldetik pasa 

Lepoa me du eta 
buruia handi 
matel hezurra sekq 
dena beharri 
begiak eri 
bi sudur ziluetarik 
mukia dari 
ezpaina larri 
hotzik izan badu 're 
ez dik ageri 

Bertze batzuetan, gureganaino 
ailegatu zaigu bertsolariaren 
izena, doi doian, hori bai. Mari-
joan Igoa emakumezkoak «do-
zena bat zortziko» paratu zituen 
1830an, bere bizimodu tristearen 
berri emateko. Hala diote, behin-
tzat Igela euskaldun heterodo-
xoen errebistan Mirandek eta 
Peillenek. 

Apez bat zerbitu dut 
amalau urtean 
jaun ta jabe eginik 
aren ondasunean 
Señora bat bezala 
jauntzirik soñean 
pagu ona eman dit 

orain 'atzenean, 

Bederatzi ilabete 
urbillen Urrian 

justo kunplitu ziren 
ogei ta bostean 
oñaze ta dolore 
aundien artean 
xita bat atera zen 
ez ustekabean 

Adios Erizeko 
zarrak ta gaztiak 
nik iduki zaituztet 

Igantziko bertso saio baten epaimahaia. 

nasirik guztiak 
ala agintzen zidan 
nere nagusiak 
orain agertu dira 
gure maliziak 

Erize herria aipatzen du bertso 
horrek. Bi Erize dira: bata, Iruñe-
rrian, eta bertzea, berriz, 'Atetz 
jbarrean. Aldizkari horretan 
erraten da Ultzamako Ballean 

paratutako bertsoak direla. Be-
raz, ziurrenik gertaera hori biga-
rren herri horretan iraganen zen. 

Erroibarreko Santxo Koblari 
famatuak ere apezen jokamoldea 
hartu zuen, behin batean, ber-
tsoak emateko. Baxenafarroan 
zebilen nonbait Santxo, eta he-
rriko erretoreaz pare bat bertso 
botatzea eskatu omen zioten: 

Yaun erretora yoaiten zara 
Goienetxeren bortara 
andikan oiuz ast'emen zara: 
«Kattalin gaixoa, non zara?» 
grado ortako gizonarentzat 
yaun, erretira ordu da 

Bertsu ori ongi eman da ta 
urranena aldiz obeki 
nahi duenak adituren du 

nik esanen dut klaroki: 
ilunduz gero eztela propi 

apez bortan andreki 

Azkuek ematen digu horren 
berri Kantutegian, mezkiriztar 
bati bertso horiek adituta. Erroi-
barreko koblari horren aipame-
nak asko dira, han eta hemen. 
Gauza handirik ez dakigu ordea, 
Santxo delakoaz. 

Aunitzez ere zorte hobea izan 
du Imoztar batek, hots, Golda-
razko bertsolariak. Joan den 
mendean (1863an) sortua eta 64 
urtetan hila, izugarri zabaldu zen 
Andres Astizen izena Imotzen, 
Larraunen, Basaburuan, Ultza-
man, Atetzen, Odietan eta Ara-
kilen. Berari zor zaizkio inguru 
horretako bertsorik sonatuenak, 
Irurtzungo astoarenak, alegia. 
Arakil eta Gulibarreko azken xa-
har euskaldunek ere gogoan 
dauzkate. Goldaraztarrari astoa 
suertean tokatu zitzaion, Irur-
tzungo ferietara joanda. 28 bertso 
dira, danetara. Hona,hemen bi: 

Bizente Otamendi 
erriko alkatiak 
orrek tiratu zuen 
astoan zoria 
berak ere baitzuen 
jokuban jarria 
berak lana eginda 
guretzat suertia 

Ogeit'iru numero 
joan ziran airian 
gurea suertatu zen 
ogei ta laubian 
ehun ta ogeitatik 
gu gera sarian 

pastarako aberea 
pezt'erdi batian 

Andres Astizen bertsoak eta 
kontuak, Diputazioak duela 33 
urte argitara emandako liburu ba-
tean bildu zituen haren semeak, 
hots, Frantzisko Astizek. 

Hasieran aipatu dut joan den 
mendean ez zela gure artean kro-
nistarik izan bertsoen mundua 
biltzeko. Gerra ondotikan, ordea, 
berri emale egokia izan zen 
'Principe de Viana' euskal aldiz-
karia, Pedro Diez de Ultzurrun 
jaun medikuaren ardurapean, Di-
putazioak karrikaratzen zuena. 
Bertan agertzen cfrra, bertze'au-
nitz eta aunitzen artean, basur-
dearen bertsoak, Jose Mari Mu-
tuberriak elzaburuarrak paratu-
takoak: 

Mila bederatzireunda 
ogeita seiean' 
kantak jartzera nua 
Arraizko partian 
grazia eskatuaz 
Jaunaren aurrian 
ehizilari batzuek 
nola ibili diran 

Ultzaman ere, bertze bertso-
laririk ibili zen, Antonio Ziaurriz 
auzarra, 'Sasaun' izengoitiaz 
ezaguna. Etorrera handiko ber-> 
tsolaria zen hura, eta behin ba-
tean, elur zuriak bere ardi gehie-
nak hil zituelarik, bertsoak paratu 
zituen elorri baten azpian. Aipa-
tutako aldizkari horretan aurkitu 
ditugu bertsoak. Hamahiru dira 
denetant: 

Aritzutik Xuerbera 
egin nintzen torri 
lanafranko eman diot 
nere buruari 
azienda polit bat 
egin nuen karri 
berriz kusiko oteut 
eun buru drdi? 

Begirada honetatik kanpo ez 
daiteke utzi bertze imoztar baten 
izena. 90 urteak betetzear dagoe-
la bere sortetxean bizi da, Etxa-
lekuko Iturriko etxean, alegia. 
Agustin Beloki okina. Mutil koz-
korra zen, aitarekin joan- zen 
Irurtzungo ferietara idiak saldu 
asmoz. Atzera, herrira itzuli zi-
ren, ordea, traturik egin gabe. 
Orduantxe bota zuen Agustinek 
bere lehendabiziko bertsoa: 

Gure aittek idi hoiek nahi ditUela 

saldu 

nahiz idik ez saldu 
zer dik horrek galdu 
Otamendin etxean eerki bazkal-
du 

Eielokik biurte eman zituen Afri : 

kan soldadu, bertze kintoaskorçn 
moduan. Garai hartako bertsoa 
da h'onako hau: 

Tiep'a honetan egitten diltik beto 
ikaragarriek 
lturriko semia hemen zabilek ge-

. hienian egarriek 
tierra hontako refresko eta lle-
mengo inb'ento guziek 
baño askoz'gehiago balio dik ne-
re ataiko itturriek • 

Zer erranik ez, bertsolariak eta 
. bertsosortakNafarroanaskozere 

gehiago izan dira. 

'Gartxi' Ziako bertsolaria 
E.D .DE U. / IRUNEA -

Erran dugu ba, zenbat bertso ez 
ote ziren galduko euskararekin 
batera Iruñerriaren inguruan eta 
bertzetan. Bada, Arakilgo xahar 
batek Gartxiren izena aipatu izan 
ez bijligu, ez genuke Ziako ber-
tsolariaren berri izanen. 

Zia herrixka, Gulibarrean da-
go, erderaz, Gulina erraten zaion 
ibarrean. Gaur egun, ia arras er-
daldundua badago ere, denboraz, 
arront euskalduna izan zen, nos-
ki, Jose J'ulian Madoz sortu ze-
nean, esate.baterako. Madoz joan 
den mendean jaio eta duela 40re?n 
bat urte hil zen, Zian berean. 
Sortetxeari zor d.ion bere goitize-
na: Gartxirenek'oa.izanik, Gartxi 
deitzen zioten.. 

Herrian eta bertze zenbait to-
kitan bildutakoaren arabera, 
arras giz'on ezaguna izan zen, bi-
txia eta xelebrea, eta baita traste 
xamarra ere. Hamaika istorio 
kontatzen da, eta, haren fama, 
Arakil, Imotzf, Basaburufi eta in-
guruan zabaldu zen. 

Bertsolaria den aldetik intere-
santea zaigu Gartxi. Gitarra jo-
tzen b'azekien. Festazale amo: 

rratua izanik, beti, kahtuan edo 
bertsotan aritzen zen,-'euskaraz, 
eta baita erdaraz ere. Igandero 
Ziak'o bentan biltzen zen, bertso-

tan aritzeko, bertzeak bertze 
Arrarasko animali kurandero 
batekin. Aizkorbeko bentan ere 
aritutakoa da, eta baita Irurtzun-
go plazan ere, norekin eta, An-
dres Astiz Goldarazko bertsola-
riarekin berarekin ere, Ziako gi-
zon batek errandakoaren arabera. 

Bertsolari ona omen zen, eto-
rrera handikoa. Imotz aldetik, 
eta, Basaburua aldetik ere deitzen 
zioten, kantatzera joan zedin. Ez 
omen zuen kontrario egok'irik, . 
ordea, Zian bera bakarra i'zanik. 
Kontesta bertso moduan ematen 
zuen horietako zen, gainera. Be-
hin batean, erasoar bat bazihoan 
oihanean barrena, bekoz beko 
Gartxi topatuta, erran zionean: 

«—Ze', Gartxi paseoan?». 
Eta Gartxik erantzun: 
—Bai, gauza onen desioan».. 
Eta Gartxjren bertsorik ere ba-

dugu, solik aleren bat hada ere. 
Iruñeko zahar etxe batean bizi 
den Hipolito Goñi ziatarrari zor 
dizkiogu ondoko-bi bertso hauek, 
Jose Julian Madozek munduko 
kreazioari buruz paratutakoak: • 

Bertso benriak jarri 
n'ahi nituzke gaien 
mundu hau kreatutako 
histoñaren gañen 
Relijioa faboratzen 
ez bada montañen 
onemjako rzan gabe 

ez ote da izanen 
pentsa zagun hemçn 
nola bizi garen 

, bataiatu ginen 
gauden kristau fiñen 
bestela gauza onik 
ez deu egiñen 

Histoña sagradua 
'Lehenengo tonuan 

'', dizkion arrazoi baut 
dauzkat goguan 
Lemixiko bi egunetan 
kreatu. ziguan 
zerua eta lurra _ 
ta argitii zuan 
ta hirugarrenguan 

plantatu zeruan 
bere /nguruan 
zenbat arbola planta 
diren munduan 

Askoz ere bertso gehiago. 
omen ziren. Gehiagorik ez dugu, 
ordea, eta horiekin konfbrmatu 
beharko. -

Bertsolariak, beraz, uste baino 
gehiago izan dira, baita 'sekulan' 
haien notizirik izan ez den lekue-
tan ere. Arakilen, konparazio ba-
tera, non eta, Hiriberrin berean. 
Gerra aurreko artzai bertsolari 
baten aipamenak baditugu, Kar-
melo Medrano izan omen zite-
keena. Behar bada, hurrengo ba-
tean ekarri ahal izanen dugu ho-
rren berri zehatzagorik. Elizondo, 1960an. Irlgoien gaijartzaileareij ondotik Lesakako Maurizio Mitxelena, rratxuriz, Eltzaburuko Mutuberria. 



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 
Txapelketako zazpigarren 
ihardunaldiko partida, 1993ko 
azaroaren 27an jokatua. 

Jesus Javier Cortes, 2.255 
ELOkoa (Iruñeko Anaitasuna) 
- Juan Jose Muñoz, 1.870 
ELOkoa (Alesbesko Casino 
Gaiarre), 

1. e4, e5; 2. Zf3, Zc6; 3. Ab5, 
a6; 4. Aa4, d6; 5. c3, Zf6; 6. d3, 
Ag4; 7. l)Z-d2, Ae7; 8. h3, Ah5; 
9. Zf l , d5; 10. g4, b5. Beltzek 
antzeko erantzuna ematea era-
baki zuten, baina egoera ondo 
aztertu gabe. Hemendik aurre-
ra, partida galduta daukate. 
Ikus koadroa. 11. h5, e4; 12. 
e4,a4; 13. Da4, Dd6; 14. Ze5. 
Bi peoi, zaldia... Benetako hon-
damena beltzentzat. 

14..,, 0-0; 15. Zc6, Zh5; 16. 
Ae3, Af6; 17.Gdl,De6; 18. e5. 
Beste segada eratu nahi dute 
txuriek. Ez da ateratzen, eta 
peoia galduko dute. Baina 
abantaila oso handia da. 18..., 
Ae5; 19. Gd5, Zf4; 20. Gd2, 
Ad6; 21. Edl , Zd5; 22. Ggl, 
fG-e8; 23. Dg4, Ze3 .xa; 24. 
Ze3, Dh6; 25. Zf5. Ez dago ir-
tenbiderik. Txurien nagusita-
suna erabatekoa da. 

25..., Df6; 26. Zg7, Eh8; 27. 
Zh5, Dh6; 28. Dd4 xa, Ae5; 29. 
Ze5, Dh5 xa; 30. Zg4 xa, Eg8; 
31..Ecl. 

Beltzek jokoa utzi zuten. 
Astinaldi ederra, hamargarren 
jokaldian beharrezko gogoeta 
ez egitearen ondorioa. 

Mutfi irabazlea 
J. MIGUEL ALDUNTZIN 

Mutil hau baserri zahar batean 
bizi zen. Bere gurasoak nahiko 
•zaharrak ziren eta aita oso gaiztoa 
zuen eta ama, berriz, onegia. Mu-
til honek futbolaria izan nahi 
zuen, baina bere aitak ez zion uz-
ten. Haurra zelarik asko gusta-
tzen zitzaion futbola eta eskola-
rako batere ez zuen gogorik. Or-
duan bere aitak gauza bat esan 
zion. Klasean nota hoberenak 
ateratzen bazituen emang'o ziola 
gero futbolista izateko nahi zuen 
diru guztia. 

Hortik aurrera, mutila eskola-
tik etxera joaten zenean, bere ai-
tak egongeian sartzen zuen ta-
reak egiteko. Mutilak, baina, ez 
zituen etxeko lanak egiten, baizik 
eta egongelan egoten zen, baloia-
rekinjolasten. Bere aita hamarre-
tan atea irekitzera joaten zi-
tzaion, eta orduan liburu bat hartu 
eta irakurtzen jartzen zen. Aitak 
esaten zion ea lan asko egina 
zueri, eta gero telebista ikustera 
joateko esaten zion. Horrela, mu-. 
tila etxeko lanak egin gabe joaten 

zen klasera egunero. Baina egun 
batean bere aitak. semeak egiten 
zion tranpa harrapatu zuen. 

Orduan bere aitak pentsatu 
zuen etxetik bidaltzea, baina bere 
amak ez zuen nahi bere semeak 
baserri hartatik alde egitea. Ho-
rrela,' mutikoa azkenik etxean 
gelditu zen. Egun batean mutila 
klasera zioala, bere ikastetxe in-
guruan loteria saltzaile bat ikusi 
zuen. Mutilak loteria bat erosi 
zion. 

Hurrengo egunean klaserik ez 
zutenez telebistan egon zen mu-
tila eta eguerdiko hamabietan 
esan zuten egun hartan atera zen 
loteriaren emaitza. Eta emaitza 
hura zen mutil horrek zeukan nu-
meroa. Hurrengo egunean joan 
zen loteria saltzailearengana, eta 
loteria saltzaileak hamar milioi 
eman zizkion. Orduan mutilak 
etxetik idde egin zuen eta Bartze-
lonara joan zen futbolista, eta 
handik aurrera oso zoriontsua 
izan zen.-

Hilabete pasa ondoren mutila 
ez zen baserrira joaten. Bere 
amak egunero negarrez pasatzen 

zuen eta mutila ez zen baserrira 
joaten. Bere aitari, berriz, ez zir 
tzaion batere axola. Igande goiz 
batean bere gurasoak ohean zeu-
dela bere semeak telefonoz hots 
egin zien. Telefonoa bere amak 
hartu zuen eta aditzean bere se-' 
mea zela ia erori zen pozarekin. 
Bere semeakazaldu zion dena zer 
egin zuen eta bere ama oso ha-
rriturik geratu zen. Hilabeteren 
bukaeran igande arratsalde ba-
tean baserrian azaldu zen. Bere 
gurasoak ikustean oso pozik ge-
ratu ziren. Mutilak esan zien 
Bartzelonan erosi zuen etxe har-
tara joan behar zutela bizitzera. 

Bere amari oso ongi iruditu 
zitzaion baina bere aitari ez zi-
tzaion batere ongi iruditu. Aste-
lehen goizean maletak egiten ha-
si zirenean bere aitak alde egin 
zien, baina mutila laister joan zen 
atzetik eta azaldu zion dena, eta 
azkenik mutila, ama eta aita joan 
ziren Bartzelonara. Bere gura-
soak etxe hura ikustean harriturik 
geratu ziren. Famili zahar hura 
handik aurrera oso zoriontsua 
izan zen etxe.eder hartan. 

Jenero Xumekoak 

Nire Aitaren etxea 

ik ere gustora defendituko nuke nire aitaren etxea, 
otsoen kontra, sikatearen kontra, lukurreriaren 
kontra, justiziaren kontra, behar denaren kontra. 
Ñik ere gustora defendituko nuke nire aitaren etxea, 
baina nire anaia zaharra eta haren emaztea biak ba-
karrik kapazak dira defenditzeko, eta gainontzeko 
guztiak soberakoak gara. 

JEREMIAS ERRO 

KAZKARROAN 

HITZ 
GURUTZATUAK 

EZKF.R-ESKUIN: 1,- Harriak 
jaurtikitzeko arma. 2,- Litioa. Gizonezko 
batentzat senide emea. 3.- Jausi. 
Aluminioa. 4.- Ospa! Urtaro bat. 5,- Bat 
eta bat. Amuaren erduan. 6,- Toka eta 
gipuzkoan., zuen. Metal mota. 7,- Iridioa. 
Aintza. 8,- Lurraldeak. Interjekzioa. 9,-
Auziak. 

GOITIK-BEHERA: 1,- Bizkaiko ibaia. 

Zilbor. 2,- Hiri nagusia. 3,- Lehenengoa. 

Gipuzkoako ibaia. Kontsonante bikoitza. 

4,- Hegoaldean, gara. Zein lekutara. 5.-

Ihardun. Mendebalean, haiz. 6.- Asiako 

estatua. Bazter. 7,- Egile atzizkia. 

Emirerriko bUruzagia. Bokala. 8,-

Egokierak. 9.- Sexu eme. Portu. 

D E R M I O ^ 

Bortuak2 

Bortuak, hauxe dugu eus-
karaz Pirinioak esateko 
erarik jatorrena. Baina na-

hiz eta aspaldidanik ezaguna izan 
ez-da maiz literatura eta kartogra-
fiara eraman. Agi denez, arrunte-
gia omen da funtzio kulto bat be-
tetzeko, hiztegiko hitz arrunt bat. 
Horregatik, agian, Auñamendi 
bultzatzeko arrazoia. 

Baina izena zaharra da oso, 
baita euskal letretan ere. Oihenar-
tek (1592-1675) Zuberoako atso-
titz franko bildu zituen. Horietako 
bat, 372.a hain zuzen, honako hau 
zen: «Orhiko xoria Orhin laket». 
Ondoren honelaxe zioen: «Orhi da 
Bortuetan mendi gora bat, Nafa-
rroako elgatako eta Zuberoako 
mugan». Erizpide oneko maule-
tarrak jendearen artean aditzen 
zen izena idatzi zuen. 

Sallaberry mauletarraren Uskal 
Herri Maitiari kantutegian bortua 
zenbait kantatn antzematen dugu 
Bortian Ahiizki eta Belhaudiko 
Bortian 'sur la montagne' itzulita 
bietan. 

Azkuek guzti horren berri izan 
zuen. Ireki dezagun hiztegia, 
'b'ortu': 1 desierto 2 BN R S Piri-
neo lat. portus = Se usa en plural. 
'Portu' 2 AN BN Pirneo, Puerto 
de lo's Montes. Pierre Lhanderen 
hiztegian: 'Bortu' (eta mortu eta 
portu aldakiak) 2° Pyrenees [du 
latin Portus] V. ahuñemendi. Eta 
gaur egun bizirik dago, zubereraz 
behintzat. Lehengo egunean ET-
Bko Euskal Herritik saioan 'Bor-
tiiko Ungiiru' izenekoa eman zu-
ten eta horrela hasten zen: «Santa 
Garaziko komuna haran batean 
zehar hedatzen da Zuberoako he-
gomendebaldean nahiz eta berta-
ko bizilagunek Bortuko ungiirti 
deitzea nahiago izan». Programa 
berean J. Casenavek «Bortu hoik 
gora baitira» eta «Erronkariko eta 
Santa Graziko bizizaleak bildu zi-
tuzun bortu horietan». 

Haratago joanez, ikusiko dugu 
izen berau erabiltzen dela beste 
eskualdetan ere (Erriberan eta 
Aragoiant, baita Kantabria aldean 
ere). Irribarrenen Vocabulario 
Navarron hau irakurtzen dugu: 
'Puerto' Mendiaideko hegoaldeko 
haranetan eta Erriberan Piri-
nioari El Puerto deitzen ditoe, era 
berean Zaraitzu eta Erronkari-
barri. Zaraitzun eta Erronkarri-
barren el Puerto'esaten diete Ba-
lleko mendi komunalei... Eranskin 
batean 'Los Puertos' LosPirineos 
Navarros. Aragoan ere usu adi-
tzen da. Subir al puerto (Candan-
chu aldera joateko Sigiiesen adi-
tua), 'Aire de puerto, als tres dias 
muerto' Benasqueko hizkeran... 
Antzeko zerbait . Kantabriako 
Liebanan ere subir alpuerto Picos 
de Europa esan beharrean. 
. Bortuak, beraz, bikote ederra 

Pirinioekin batera. Ia hemendik 
aurrera gehiago aditu eta irakur-
tzen dugun baztertutako izen he-
rritar hau. Elurrarekin batera izen 
hau erabiltzeko aukera izanen da. 

MIKEL BELASKO 



Biz i B i z i a n 

Euskal Herri osoan oso zabaldua dago kantu/. aritzeko ohitura. 

z ortzi konpositore nafarren lanak biltzen dituen liburua kaleratu berri du Nafarroako Abesbatzen 
Elkarteak, Hezkuntza eta Kultura departamentuarekin batera. Ondarra, Sagaseta, Muneta edo 
Mujika bezalako egile ezagunen lanak, horrela, abesbatzenesku paratu nahi izan ditu elkarteak, 

ezagutu eta zabal daitezen. 

Kantuz kantu 
PATXI ULAIAR- / IRUNEA 

Liburuan bizirik eta lanean ari 
diren nafar konpositore ezagu-
nen lanak azaltzen dira, abesba-
tzek bertatik hartu eta landu di : 

tzaten, eta lan hauek zabal dai-
tezen. Izan ere, bi helburu lortu 
riahi izan dira liburu hcmekin, 
Jose Antonio Arlegi Nafarroako 
Abesbatzen Elkarteko lehenda-
kariak aurkezpen egunean azaldu 
zuenez. Bateti.k, gaurko konposj-
toreen lana bultzatu, lagundu eta 
txalotzea, «gizarteak askotan 
balorat'zen ez clueti sormen lan 
batekin eredu bat osatzen ari 
baitira- musikazale 'guztiontzat»; 
eta bestetik, abesbatzak bsatzen 
duten ahotsei modu anonimo ba-
tez egiten ari diren lan tiandia 
erraztea «gaur egun gure herrian 
giiretzat konpoisatzeri ari dena 
ikasteko gogoa egunero berri-

-tzeko». 

Zortzi • musikagileren lanak 
aukeratu dira lehendabiziko edi-
zio honetarako, zortziak franko 
ezagunak musikazaleen' artean. 
Esate baterako', Ablitasen jaio-
tako Felix Arellanoren 'Argiza-
riak', 'Cancion de cuna' eta 

'Goizian goizik' lanak sartu dira. 
Egun Iruñeko Orfeoian artxiba-
ria, folklore herrikoian'etaeuska-
ran oinarritutako lanak konpo-
satu eta egokitu ditu abesbatzen-
dako Arellanok, eta Aita Donos-
tiak Ablitasen geroago jasoko zi-
tuen aurora-k berak konposatuak 
dira. 

Jose Carlos Etxeberria iruin-
darraren 'Denok Belenera', 
'Kyrie' eta 'O Domine Jesu 
Christie', lanak ere bilduak dira 
liburuan, Konpositore gazte hau 
armoniako irakasle da egun Iru-
ñeko Pablo Sa-
rasate Kontser-
batorioan eta 
bere hezkun-
tzan Redro de 

•Eelipe eta 
Agustin Gon-
zalez Azilu 
maisuezagunak 
azpimarra dai-
tezke. Tafalla-
ko Udal Kon-
tserbatorioko 
zuzendaria izan 
da eta baita ber-
tako Tubala 
Uxoa Koruko-

zuzendaria ere. Halaber, Nafa-
rroako Abesbatzen Federakun-
dearen sortzaileetakoa da. 

Fermin Iriarte zugarramur-
diarraren 'Bozkario' ere badakar 
liburuak. Aita Lazkano eta LOT ' 
renzo Ondarrarekin ikasketak 
egjn ondoren, Zangozako Nora 
Abesbatza, Iruñeko San Fermin 
Abesbatza eta San Fermin Ikas-
tolako Eskolania fundatu zituen. 
Lan askoren egilea, liburuan 
agertzen den lan hoñekih irabazi 
zuen Iriartek 1990ean Iruñeko 
Konposizio saria. 

Juan Carlos Mujika Iruñeko 
Orfeoiaren gaur egungo zuzen-
dariaren hiru lan aukeratu dira: 
'Domine exaudio orationem 
meam' 'Recitativo' eta 'Soneto'. 
Hain zuzen ere, azken lan horre-
kinirabazi zuen Mujikak 1982an 
Espainiako Konpositore Gazteen-
Sari Nazionala. Remigio Mujika 
Iruñeko Orfeoiaren fundatzaile 
eta zuzendarra izandakoaren bi-
loba, Jose Luis Otxoa de Olza, 
Alfredo Kraus 'eta Carmen Bus-
tamanterekin ikasidueta 1993ko 
apirilaz geroztik Orfeoiaren zu-

zendaria da. • 
Jesus Maria 

Muneta Marti-, 
nez konpositore 
famatuaren 
beste hiru lan 
jaso dituzte 
egil.eek: iAve 
Maria', 'Crux 
Fideljs' eta 
•'Poliphonia 
pascalis',. La-
rragan jaioa 
1939an, Erro-
mak'o Musikako 
Institutu Ponti-

fizioan eliz 

musikako magisteritza lortu 
zuen, eta gaur egun Teruelgo 
Musika Institutuko Kontserba-
torioko zuzendaria da. Organo 
kontzertuak eta gregorianoko 
ikastaro eta hitzaldi franko eman 
ditu.' 1989an Espainiako Kultur 
Ministeritzako Arte Ederretako 

' Zilarrezko Domina jaso zuen. 
Lorenzo Ondarra bakaikua-

rrak ere baditu bere lanak, 'Egu-
berri' eta 'Manifiesto de Navi-
dad' hain zuzen. Gregoriano 
ikasketak Madrilen egin ondo-
ren, kaputxino honen zeregina 
lan didaktiko-musikaleari oina-
rritu da bereziki,. eta lankidetza 
handia izan du hainbat abesba-
tzarekin. Aurelio Sagaseta orain 
dela g'utx! arte 'P.ablo Sarasate' 
Kontserbatorioko zuzendaria 
izandakoaten 'Ecce Panis-' lana 
aukeratu dute. Egun Nafarroako 
Organozaleen Elkarteko bur'ua 
da eta baita Madrilgo San Fer-
nando Arte Ederretako Akade-
miaren urgazle,a ere. Azkenik 
Martin Zalbaren bi lan aukeratu 
dira: 'Attendite' eta 'La Noria'. 
Egun kontrapunto eta egitura 
musikalen irakaslea da 'Pablo 
Sarasate' kontserbatorioan. ruñeko Orfeoia. x JOXE LACALLE 



Salbador 
Bergara pilotaria 

albador Bergarak utzi berri du 
pilota. Pasa den abuztuan be-
launean izan zuen lesioaren 

ondorioz ez du berriro jokatzerik 
izan etxalartarrak eta egun Asegarce 
enpresa sortu berriaren kirol zuzen-

daria da, gazteei aurrekaldean nola 
errematatu behar den erakusteko be-
tebeharrarekin. Berarekin badoa au-
rrekaldean arriskatzea gogokoa zu-
ten belaunaldi baten partaide nagu-
sienetakoa. 

«Erasoa galdu da» 
ALBERTO BARAN'DJARAN / IRUNEA 

Abuztuaren 8an amaitu . zi-
tzaion pilota mundua, gerrikoa 
jantzita, behintzat, Bergara 
etxalartarrari. Berna lagun zuela, 
16. tantuan meniskoa hautsi, eta 
nahiz eta partiduan jarraitu, hor 
amaitu zen 20 urteko karrera bi-
txia eta berezia. Aurrelari eraso-
korraren irudia, Ladutxe edo Pie-
rola ahantzezinen parera, galdua 
ikusten duen arriskatzeko grina 
berreskuratzen ahaleginduko da 
hemendik aurrera Asegarcen, pi-
lotari gizteekin. «Hori baita pi-
lotaren grazia», dio. 
EGUNKARIA.— 41 urterekin utzi 
duzu pilota. Beranduegi izan dela 
uste duzu, edo behar zen garaian? 
SALBADOR BERGARA.— Kan-

txan aritzeko ez'dut uste urte ge-
hiegi direnik. Ezin baduzu goran 
ibili pilotan, orduan da momentu 
egokia. Nik txapelketa guztiak 
jokatu ditut, eta azkeneko hau 
izan da kanpoan gelditu nintzela, 
beraz... 
EGUNKARIA.— Baina lehen jen-
dea lehenago erretiratzen zen, eta 
azken urte hauetan atzetik erre-
leborik ez zegoela esan ohi da 
frankotan. 
BERGARA.— Nik uste dut pilo-
tariaren bizimodua ari dela luza-
tzen. Pilotari onek orain gehiago 
irauten dute, gimnasioa eta pres-
takuntza fisikoa asko aldatu de-
lako. Alde horretatik begiratuta, 
bizimodu luzeago egiten dute pi-
lotariek. 
EGUNKARIA.— Azken urteotan 
pilota asko aldatu da, dela Ase-
garceren sorrera, dela-pilota es-
kolaren garrantzia, dela telebista. 
Zaila izan zaizue aldaketa hauei 
egokitzea? 
BERGARA.— Pilota'beti aldatu 
da. Nik ikusi dut nere anaien ga-
raia, eta sistema berdina zen, 
baina prestakuntzan asko aldatu 
da. Eta pilota jokatzeko moduan 

ere, asko. Lajos eta Arroyoren 
garaian pilota askoz biziagorekin 

. jokatzen zen, eta orain asko jeitsi 
da. Pilota motelagoak dira orain-
goak. 
EGUNKARIA.— Zure lan berrian 
pilotari erasokorrak eta aurrean 
jokatzen dakitenak berreskuratu 
nahi zenituela zenion. Galdu egin 
da arriskatzeko ohitura,' pilotaria 
kontserbadoreagoa da egun? 
BERGARA.— Aurrean erasoan 
jokatzea galdu egin da. Arriska-
tzen genuen pilotariak ari gara 
joaten, pilota uzten. Nere garai-
koek, behinik behin pilotan asko 
arriskatzen genuen, eta hor ge-
nuen Pierola, Begoetxea III, 
neu... eta gelditzen direnak ere 
—Ladutxe, Bengoetxea IV— 
helduak dira. Horiek joanez gero, 
mota horretako pilotari gutxi 
gelditzen da. Gainerako guztiek 
—Urionaguena, Lejardi, Sala-
berria, Alustiza—hau da, gelditu 
behardirenakhau bultza egiteko, 
gutxi arriskatzen dute. 
EGUNKARIA.— Erosotasuna 

gustuko dutelako edo, besterik 
gabe, pilota aldatu delako? 
BERGARA.— Oraingoak joaten 
dira partidua irabaztera, arriskua 
gutxiago hartuta. Lehen ongi ate-
ratzen zen batçk pilota ariiska-
tzen bazuen eta besteak pilota 
eramaten bazuen, partidua polita 
ateratzen zelako. Baina orain el-
kartzen ari diren arriskatzen ez 
duten bi pilotariak, eta partiduak 
bi orduetara joaten dira. Eta hori 
ebitatu behar da. 
EGUNKARIA.— Nafarroako bc-

tiko pilotariak iparraldetik sortu 
dira, hau da, Bortziriak, Malerre-
ka, Leitzaldea, Larraun... baina 
orain Iruñerria, edo Agoitz beza-
lako herritik heltzen dira. Pilota 
eskolen garrantzia gero eta han-
diagoa edo herrietako frontoiena 
gero eta txikiagoa? 
BERGARA.— Hori ikusten dut nik 
ere. Lesaka, Etxalar, Beran, pi-

Bere azkenotako partiduan. 

lotari asko ateratzen ziren lehen, 
eta afizioa pixkat galdu egin da. 
Baina atzera piztu egin da, hasten 
zarela begiratzen eta pilotari na-
hiko politak ikusten baitira, gaz-
teak. Atzera etorriko da lehengo-
ko mugimendu hura. 
EGUNKARIA.— Oraindik joka-
tzen da herrietako frontoietan? 
BERGARA.— Jokatzen da, baina 
ez da beti etortzen gurea bezalako 
talde bat. Hori gutxitan gertatzen 
da, zortzi edo hamar urtetik be-
hin. Baina Maizek 40 urte ditu eta 

Errandoneak 28. Hor badira 11 
urteko kolpe bat, eta orain badira 
Lesakako Taberna, Errandonea 
II. Zoñalde horretatik aterako di-
ra pilotariak oraindik. 
EGUNKARIA.— Zuk jokatu du-
zun garai luze honetan nafarrak 
izan dira nagusi. Nagusitasun ho-
rrek aurrerantzeain iraungo duela 
uste duzu? 

BERGARA.— Garai handi batean 
naparrak izan dira nagusi, lehen 
Gipuzkoa baitzen lehena, baina 
oraindik ere urte askotan napa-

arai handi ba-
tean naparrak izan 
dira nagusi, eta 
oraindik ere urte as-
kotan naparrek 
aginduko dute pilo-
tan». 

rrek aginduko dute. Bizkai al-
dean ere nahiko mugitzen ari da, 
urte askotan geldi egon ondoren. 
EGUNKARIA.— Asegarcerekin 
aldaketa anitz izan dira —pilo-
tarien kontratuak, publizitatea, 
kamiseta gero eta koloreatua-
goak—. Itxurazko ala funtsezko 
aldaketak dira hauek? 
BERGARA.— Momentuan alda-
keta handia da guretzako. Orain 
arte pilota oso klasikoa izan da, 
edozein kirolari begiratuta alde 
edera izan baita azken hogei urte 
hauetan. Aldaketak etorri behar 
zuen, kirol gehienak publizitate-
tik bizi baitira. Gurea zen geldi 
zegoena, eta nahi badu aurrera 
joan, aldaketen bidez joan behar 
du. Pilota partidua ikustera joa-
ten direnekin ezin da dirurik ate-
ra, eta publizitatea sartzeko behar 
da pilota handitu. Orduan etorri-
ko da publizitatea atzetik. 
EGUNKARIA.— Orain pilota eta 
frontoiak utzi dituzu, baina ez 
erabat, atzean maisu lana egingo 
baituzu. Hala ere, aldaketa gogo-
rra izan da edo erraz moldatu za-
ra? 

BERGARA.— Hogei urte aritu 
naiz profesional pilotan, eta beste 
zortzi bat aurretik, eta kosta egi-
ten da uztea. Uste dut momentua 
zela uztekoa, urteak igartzen 
baitira. Gero, pentsatzen hasita, 
ikusten dut lan hau gustatzen 
zaidala, eta menperatzen ahal du-
dala. Hor lana badaukat gazteei 
erakusten, eta uste dut mozteko 
momentu onena izan dela. 




