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Administrazioak 
muzin euskarari Joan den uztailaren 4an Nafarroako Ad 

ministrazio Publikoetan euskararen era-
bilera arautzen duen dekretua onartu 
zuen Gobernuak, polemika eta haserre 
bizia tartean. Izan ere, UPN alderdia-
ren barruan izandako desadostasu-
nek aurretik onartutako dekretua al-
darazi egin zioten Gobernuari. 
Ondorioz, 1991ko urritik Hiz-
kuntz Politika prestatzen ari zen 
dekretuak ez du antzik ere egun 
onartu denarekin. Ordukoak 
Administrazio barruko alde 
guztien adostasuna lortu 
zuen, eta sail juridiko guz-
tiek oniritzia eman zioten. 
Bertan aipatzen zen 
Hizkuntz Politikarako 
Zuzendaritzak hizkun-
tza plangintzaren iriz-
pideak markatu behar 
zituela, eta onartuta-
koan sail bakoitzak 
e r abak iko du bere 
plangintza. Halaber, 
zenbait aldaketa direla 
eta, askoz ere murritza-
go eta motelago ageri 
da euskararen normal-
kuntzarako funtsezkoa 
den dekretu hau. Berri-
ro ere, eta historikoki 
egin duen moduan, 
Administrazioak muzin 
egin dio euskarari. 

Turista euskaldunak 

Armada erraldoien gisan 
lehorreratzen dira, tra-
mankuluz armatuak, ar-

gazki kamara eskutan bertako 
izaera sakona erretratatzeko us-
tetan. Sena izkutua disekatu nahi 
dute taxidermista batek azeri bat 
disekatuko lukeen moduan eta 
horrela gartzela ditzakete eternoa 
uste duten instante batean Kon-
txako Badia arratseko ordu 
urreztatuan (ze polita!) edota 
Berako mendiskak laino artean 
zelatarik edo Aralar bera goizaren 
argi urratzea erasotzen. Ez hori 
bakarrik, beste batzuk, teknikaren 
aurrerapenei esker, bideo kamara 
bitarteko ikusten dute errealita-
tea, irudiari erantsi mugimendu 
eta ahotsak bizitzaren puska ihes-
korrak errazago antzeman ditue-
lakoan, kitsch-ari eragingo diote 

herriaren sustraiak biluztu na-
hiean. Baina oker daude, bizia ez 
da eredutara egokitzen, are ge-
hiago ihes egiten dio eta beti, 
beste nonbait hartzen du ostatu. 
Leku guztietan sartzen dute mu-
turra, hausnar ergelean. Taberna 
zuloetan bertako giza-paisaiarik 
pintoreskoena antzeman nahiez, 
etxeen aurrean gelditzen dira, ai-
duruz, amotsa eta zoramena na-
hasten dituen distira begietan, 
zehatz arakatzen dituzte xeheta-
sun nimiñoenak ere, errozpe la-
bratu hori, egurrezko soliboak, 
arropa zintzilikatzen ari den 
etxekoandrea. Makinari eragin 
eta aurrera egiten dute zerrendan 
apuntatua hurrengo lekura, aurrea 
beti benetakoaren puska galdu 
bezain ezinezko horren bila. Ber-
tako bizimoduaz basitu direla us-
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te dute, baina beren buruak ahan-
zteko saiakeran baino ez dira ari. 
Gero juzkuak datoz. gutxi ausar-
tzen da ulertu ez duenekoa epaitu 
gabe uzten, gehienek beren bizi-
moduarekin alderatuko dute ber-
tako bizimodua, hango mixeria 
hemengoa paratuko dituzte mahai 
gainean, hemen mixeria gehiago 

erabakitzeko; are gehiago batzuk 
erdeinuz beterik, herri horretan 
zer eginik ez dagoela ebatzirik 
zertara etorri diren galdetuko 
diote beren buruei. Hantxe har-
tuko dute untzia, kolore brilante-
ko autoren bat, ziur aski, eta beren 
herrialdetara abiatuko dira bi-
daiaren bidez lor daitekeen ja-
kintzaren inventariuma eginez. 
Turistak. Armada, txikia,badira 
ere, banaka lehorreratzen dira 
beren puska ezkutua dei daite-
keen horretan. Hala ere behin le-
horreratuak ez dago geldiaraziko 
dituen amaren umerik, beren bu-
ruak begiratu eta arrotz direla era-
bakiko. dute. Grabagailua atera 
eta bere uste duten puska hori 
arakatzeari ekingo diote, inkesta 
etnikoak lurperatu uste dutena 
berreskuratzeko galdetegiak hiz-
kuntzaren arima galdua nonbait 
hurrun horretatik ateratzeko, 
kitscharen definizioa mugarritzat 
harturik bidea argi diezaien. Be-

ren buruen disekzpa egin beharra 
dute, nolakoak diren ikasi beste 
norbaitek ezarritako ezaugarri 
zerrendaren arabera jatortasuna 
neurtzeko. Ikertuko dute harik eta 
ahitu arte zeren sailkatzen azter-
tzen, arakatzen ari diren bitartean 
biziak ahur artetik egiten baitiei 
ihesi. Beren bidea lUzea da, esan 
dute, eta helburua izaki liluraga-
rria zeinen baitan hazten baitira, 
perfekzione osoz, sabel handia, 
biziaren zentzu tragikoa, jatorta-
suna eta erabakigaitz bezain era-
bakior den zera sakon eta samina. 
Hau dena, jakina, soziabilitate eta 
alkoholez ureztaturik. Beren az-
tarnategia jarraitzen ematen dute 
bizia, beren buruak jator nola 
erantzungo lukeen barrundatzen. 
Erakutsijpeharra dute, bestela ez 
dira deus eta ez dakite beren bu-
ruak erakustea ala bizitzea era-
baki beharra dagoela. Bat ala bes-
tea. Euskaldunak, euskaldunta-
sunaren turistak. 



GUREAUKERAK 

ERAKUSKETAK 
Alfredo Diaz de Cerio mar-
golariaren obra ikusgai dago 
abuztuaren 15a bitartean Nafa-
rroako Aurrezki Kutxaren Kultur 
Aretoan. 

Pintores Tafalleses de Hoy 
izeneko erakusketa zabaldu zen 
joan den asteartean Tafallako 
Erakusketa Aretoan eta Lagar 
Aretoan. Erakusketa hau ikuste-
ko aukera izango dute bertakoek 
datorren abuztuaren 28a bitar-
tean, Kultura patronatuak arito-
latua. 

ANTZERKIA 
Teatro Estable de Navarra 
Pinpilinpauxa antzerki taldeak 
'El bailecito' obra aurkeztuko du 
gaur Tafallan. Nafarroa plazan 
izango da ikuskizuna gaueko 
8.30etan. Obra hori 'Kaleko An-
tzerkia' izeneko zikloaren barre-
nean eskainiko da eta Kultura 
Patronatuak antolatu du Nafa-
rroako Gobernuko Hezkuntza 
eta Kultura Sailarekin batera, 
'Arte eta Kultura 94' programa-
ren barrenean. 

ZINEMA 
Etxarrenen 'Mira quien habla 
ahora' filmeaemango dute bihar, 
gaueko lOetan. Filme bera ikus-
teko aukera izango dute Zuñigan 
igandean. 

MUSIKA 
Altsasun Txanbela folk taldeak 
joko du gaur, Foruen enparan-
tzangaueko 10.30etan. 

Mikel Markez, Ihidoi eta Xal-
bador eta Pottoka taldeek kon-
tzertua eskainiko dute Amaiu-
rren igandean, bertako bestak di-
rela eta. Kantaldia arratsaldeko 
8etan hasiko da eta Nafarroako 
Gobernuaren eta Baztango Uda-
laren laguntzarekin antolatu du-
te. 

Anje Duhalde kantariak kon-
tzertua eskainiko du datorren as-
teartean Agoitzen. Gaueko 
12etan izango da Merkatu plazan 
eta musutruk. 

BERTSO SAIOAK 
Burlatan, bertako Udalak anto-
latua, euskal bazkaria egingo da 
bertsolariekin, datorren abuztua-
ren 17an, astezkena. Mikel Men-
dizabal eta Millan Telleria ariko 
dira bertsotan Nogaleran eguer-
diko ordu bi t'erdietan. 

ooocooooooooooooooooooooooooocooooocbooooodoo 

J O N ALOMSO 

Egitaraua 
Ardoa: mahatsaren zu-
kutik ateratzen den edari 

bizia. Mahatsa, alea azukrez 
gehien betetzen denean jaso-
tzen da. Ondoren zapaldu egi-
ten da. Mahatsaren azalak le-
gamia du bere baitan, eta ma-
hatsa zapaltzean legamia ma-
mia sartzen da, azukrea anhi-
drido karboniko eta alkohol 
bihurtuz. Ardo beltzak lortze-

ko azala eta mamia batera har-
tzitzen dira. Ardo zurietan, al-
diz, azala kendu egiten zaio 
mahatsari hartzitu aurretik. 
Mahatsa zapaltzeko, lehen, 
mahatsa harrizko kutxatan 
sartzen zen eta gizonek zapal-

tzen zuten hanka azpian. Gaur 
makinak erabiltzen dira lan 
horretarako. Lehenengo har-
tziduraren ondoren ardoa ku-
peletan jasotzen da eta bertan 
zenbait eraldaketa kimiko ger-
tatzen dira. Kolorea kontuan 
hartuta hiru ardo mota bereiz-
ten dira: zuria, gorria eta bel-
tza. Hartzidura azukrea aldatu 
baino lehenago geratuz gero 

ardoa gozoa irteten da eta bu-
katu arte utziz gero ardoa ku-
peletan lehortzen da. Ardo 
ezagunenei, non egin, hango 
izena ematen zaie, hala Fran-
tzian Bordelekoa, Alemanian 
Rhin-ekoa...etabar. Urtaro ho-

netako protagonista nagusiak 
merezi du, ongi merezi ere, 
halako aurkezpen zientifiko 
txikia. Eta ez da ahaztu behar, 
gainera, ezaugarri medizina-
lak ere badituela, sendagarria 
dela, alegia. Eta hala, oso era-
bilia da kulturak sorrarazten 
duen egarria kentzeko, edo eta 
daukagun alkatea daukagula 
ahaztutzeko, ordu batzuetan 

besterik ez bada ere. Ditugun 
herrikideak ditugula, bizi ga-
ren tokian bizi garela eta are, 
garenak garela ahaztutzeko 
ere. Ez da gaineratu behar oso 
maitatua dela eta bere zaleak 
ehun milaka zenbatzen direla. 

ASTEKO PERTSONAIAK 

Jose Luis Etxegarai 
Alkatea 

Jose Luis Etxeg^rai Lesakako alkatearen aurka salaketa aurkeztu du 
Goardia Zibilak, San Fermin jaietan Espainiako bandera udaletxean 

ez paratzeagatik. Lesakako alkate jeltzaleari behin baino gehiagotan 
eskatu zioten udaletxean Espainiako bandera jartzeko, baina horren 
ordez Nafarroakoa eta ikurrina kendu eta Lesakako bandera geratu zen 
soilik udaletxeko balkoian. Jose Luis Etxegarai alkatea «erabat ha-
rrituta» utzi zuen Goardia Zibilak jarritako salaketak, «inguruko he-
rrietan ere ez baitute Espainiako bandera jartzen eta inor ez baitute 
horregatik salatu». Joan den ostiralean jaso zuen Etxegaraik salake-
taren berri eta hilaren amaieran epailearen aurrean egin beharko du 
deklarazioa. 

Fernando Arretxe 
Pilotaria 

Fernando Arretxe pilotari luzaidarrak buruz buruko lehiaketako 
txapela irabazi zuen joan den igandean, Inaxio Errandonea 22-12 

garaitu ondoren. Gasteizko Ogeta pilotalekuan Arretxe bete-betean 
aritu ez bazen ere, erraz nagusitu zitzaion neka-neka eginda amaitu 
zuen beratarrari. Inaxio Errandonea partiduaren lehen erdian ongi ibili 
zen, markagailuan oreka eraginez, baina Arretxeren nagusitasuna 
agerian geratu zen bukaeran. Luzaidarra poz-pozik agertu zen azken 
tantoa lortzean eta ospakizunetarako gogoa besterik ez zuen. «Heldu 
den urtean ere txapela lortzen saiatuko naiz, baina bien bitartean aur-
tengoa ospatuko dugu», erran zuen Arretxek norgehiagoka bukatu 
bezain pronto. 

AHAZTU GABE! 

MUSIKA 
Su Ta Gar,Lin Ton Taun, Bittor 

Aiape eta Bizkar Hezurra 
Goizuetan egongo dira igan-
dean, gaueko lletatik aurre-
ra. Musikak udan duen prota-
gonismoa ezin daiteke ukatu, 
eta Goizuetan antolatu duten 
kontzertu handi eta bikain 
honekin. argi eta garbi ikus 
daiteke. Rocka eta trikitixa 
nahasiko dira Su Ta Gar eta 
Lin Ton Taun zestoarrekin eta 
Aiaperen ahots goxoaren ar-
tean Bizkar Hezurraren soinu 
gogorra agertuko da. Euskal 
musikaren alde ezberdina 
agertuko du bakoitzak. Kon-
tzertu hau —Goizuetako gaz-
te Asanbladak, Goizuetako 
Udalak eta 'Argia' aldizka-
riak antolatua— galdu nahi ez 
baduzu, lehen baino lehen 
eros ezazu sarrera. Aurretik 
erosiz gero 1.000 pezeta balio 
du. Iruñean Katu tabernan, 
Beran Errekalden, Donezte-
ben Titin, Leitzan Leitzarran, 
Elizondon Intzan eta Irunen 
Bertso-Hop diskodendan eros 
daiteke. Egun berean erosiz 
gero, 1.400 balioko du. 

jenero xumekoak 

Euliak eta Laura 

Ari zen Petrarca Laura 
ederresten. Bi euli lizu-
nak jostaketan zebil-
tzan. Badakit, Laura, 
esan zuen Petracak, ba-
dakit haientzat ez garela 
ez zu munduko neskarik 
ederrena, ez ni poeta 
txukunena. Eta euliak 
pasioak jota konzentra-
tzen ari ziren. 

ELIAS SARASA - ERRO 
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EUSKALERRIA IRRATIA FM91.4 

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

X0RR0XIN IRRATIA FM 107.5 

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

ARALAR IRRATIA FM 106.2 

Astean zehar 13.30etat ik 
14.00etara... Bertako bizilagun 
eta pertsonai ospetsuei elka-
rrizketak. 

KARRAPE IRRATIA FM 107.8 

Astean zehar, 12.20etatik 
12.35etara 'Gauza guztien 
gainetik' edertasuna eta osasu-
na, sukaldaritza, ohiturak... 



HERRIZ BERRI 

Baigorri 

Irulegiko ardoa omendu zuten 
LUTXI F O U R C A D E / BAIONA 

Jende ugari bildu zen joan den 
igande aratsaldean Baigorriko 
karriketan eta herriko plazan 
besta batzordeak antolatutako 
Irulegiko ardoaren bestarentzat. 
Nafarroa Behereko herriak urte-
ko bestak ospatzen zituen bez-
peratik eta aurten toki berezia 
haranean egiten den Irulegiko ar-
doari eman nahi izan diote jaien 
antolatzaileeek, bertako sotoko 
laguntzarekin. Izan ere, lehen al-
dikotz, Baigorriko bestakari Iru-
legiko ardoa ospatzea molde be-
rezi batez erabaki zuen besta ba-
tzordeak. Eskatu zieten baigo-
rriar guztiei parte har dezaten, 
bakoitzak bere mailan, ardoaren 
omenaldi horretan. 

Zenbait egun lehenago, sotoak 
bi lehiaketa bultzatu zituen ar-
doa eta mahasti gaiak hartuz. Le-
hen lehiaketa argazkilari guztiei 
luzatu zien sotoak, eskatuz le-
mari doakion argazki ederrena 
aurkeztea. Bigarren lehiaketan, 
berriz, saritu egin zituzten era-
kusleiho ederrena egin zuten 
Baigorriko salerosleek. Argaz-
kien zeingehiagokoa irabazi 
zuen P. Chaleon angeluarrak 
eta bigarren saria D. Duber-
tramp getariakoarentzat izan 
zen. Erakusleiho ederrena Ber-
terretxeko botikarena izan zen 
epaimahaiaren ustez, bigarren 
tokia Izarra ostatuak hartu zue-
larik. 

Mizel Bergouignan, Irulegi 
ardoaren sotoko zuzendariak 
bere poztasuna azaldu zuen, az-
pimarratuz Baigorriko saltegi 

Auzo bakoitzak bere orga prestatu zuen. 

gehienek parte hartu zutela le-
hiaketa horretan. Argazkien le-
hiaketari dagokionez, «huts bat» 
egin zutela gehitu zuen, ez bai-
tzuten aski denborarik hartu le-
hiaketa antolatzeko. «Ororen 
buru, partehartze txikia izan 
dugu, jendeak ez baitu astirik 
izan argazkien egiteko» esan 
zuen Bergouignanek. Horretara-
ko, datorren urterako antzeko 
lehiaketa antolatu dute, «hilabe-

Vinnptan liociVn Hpna eari^V 

hamar hilabete geroago emate-
ko». 

HERRIKO Hala ere, dudarik 
AUZOEN gabe ekitaldi nagusia 

ORGAK j r a g a n z e n i g a n d e 
arratsaldean Baigorriko karrike-
tan. Mahatsa eta ardoaren lema-
rekin, herriko auzo bakoitzari or-
ga egitea eskatu izan zitzaion. 
Orotara, sei orga ibili dira Juan-
torena ostatu paretik plazaraino, 
bildutako ehundaka ikusleen ar-

tean. Udatiar frango etorri bazen 
ere, herriko jendearen presentzia 
nabari zen. Finkatu zuten helbu-
rua lortu zutela adierazi zuten 
batzordekoek, «besta herrikoia 
eta bertako tradizioan sartuta 
egin nahi baitzuten». 

Okozeko orgak ireki zuen des-
filea, mahasti eta ondoko ttattola 
eraiki zuten. Traktoreak irazto-
rraren itxura zuen, mahastizai-
nek biltzea egiten zutenean. On-
doko organ, mahats-biltzea egin 
eta, sotoaren lanak erakusten zi-
tuen Urdozeko orgak. Prentsa 
handi baten inguruan bildu ziren 
langileak, emakumeek mahatsa 
zapaltzen zuten bitartean. Gai-
neko karrikakoek dupagintza 
erakutsi zuten, bi maiasturu tau-
lak lantzen zituztenean. Berexi-
ko auzokoek taberna egin zuten, 
zeinetan Arrola abestalde kanta-
riak ikusten ziren. Otikorren, Ei-
heralde eta Lesparseko biztan-
leak elkartu ziren soto bat egite-
ko, Urdozekoek Irulegiko ar-
doaren botila erakusten zutenean 
xistera handi batean. 

Desfileko karroza guztiak 
plazan banaka sartu ondoren, 
Arrolako dantzari, kantari eta 
musikariek emanaldia hasi zuten 
ikusle anitzen aurretik. Bi dan-
tzen artean, 'Xakuaren' miraku-
luak -goraipatu zituzten Marti-
korena eta Laka baigorriarek. 
Bukatzeko, Irulegiko ardoa das-
tatu aitzin, Arrolako kantariek 
funtsezko galdera egin zuten es-
katuz «nork erranen du ni ez nai-
zela ostatuetan ibiltzen» kantuak 
dioen bezala. Nehork ez du arra-
posturik eman... 

Zangoza ' ' 

Erdi Aroko afariak ostiralero 
IRUNEA 

Zangozako Udaleko Kultura 
Sailak antolatota, abuztuko osti-
ral guztietan eta iraileko lehe-
nengoan Erdi Aroan girotutako 
afariak egingo dira Carmengo 
konbentuko klaustro gotikoan. 

Erdi Aroko afari hauek iaz ere 
egin ziren. Orduan bezala aurten 
ere, Erdi Aroko sukaldaritza li-
buruetatik jasotako errezetekin 
prestatuko dira. Fruta, gazta zo-
pa, toledana pastela, ardoa eta 
abar, ez da ezer falta. Janariaz 
gain, inguruko artisauek utzitako 
objetuek ere garai hartako giroa 
ahalik eta zehatzen azaltzeko 
helburua dute. Besteak beste, 
kandeleroek eta burdinazko on-
tziek apaintzen dute klaustro 
gotikoa. 

Afari .hauen antolatzaileek 

adierazi dutenez, gonbidatuei 
eskaintzen zaien bazkaria Erdi 
Aroko nobleek dastatzen zutena 
da. Garai hartan bezala, mahaian 
eseri eta menua latinez irakur de-
zakete, gainera. 

Erabiltzen diren errezetak, 
erran bezala, Erdi Aroko libu-
ruetatik jaso dira gehienak. XVI. 
mendeko Granadosen liburua ere 
erabili dute. Liburu horietan 
agerian geratzen da garai hartako 
gizarteak elikadura gehiago 
zaintzen zuela; errezetekin bate-
ra, osasuna zaintzeko aholkuak 
ematen zituzten. Herri xehearen 
bazkaria, ziurrenik, ez zen hain 
goxoa izango. 

Zangozara Erdi Aroko afaria 
dastatzera hurbiltzen denak, be-
raz, garai hartako sukaldaritzaz 
gozatzeko aukera paregabea 
izango du. Hasteko, fruta pixka 

bat, meloia. Frutarekin gosea 
piztuta gazta zopa eskaintzen du 
menuak eta ondoren trujaleko 
tostadak. Eta okela jan eta gero, 
fruitu lehorrak jango dituzte 
gonbidatuek. Horrekin aski ez 
duenak gazta mota ugari izango 
du aukeran eta gozoak maite di-
tuenak, toledana pastela. Afari 
guztian zehar, noski, ardoa 
edango dute eta nahi duenak in-
fusioak. Guztien gustuko auke-
rak eskaintzen ditu, beraz, Erdi 
Aroko menuak. 

Eta sabela bete ondoren, mu-
sika pixka bat. Gaur ostirala de-
nez afaria izango da Zangozan 
eta gaurkoan Zangozako Nora 
abesbatzak jarriko du musika. 
Datozen ostiraletan berriz, Ci-
riaco anaiak, Sine Nomine Tai-
lerra eta Fernando Remacha 
laukotea izango dira Zangozan. 

Nmrreridoiturritik -

Accelerator 
Lau soiajale triste alde batera 

utzita, uda heltzen denean ge-
hienok flotadorea erosi beharrik 
ez dugula sumatzen dugu. Mo-
reako lakura, Irunberriko potxa-
ra, Arantzadiko igeritokietar a 
edota Nafarroak duen itsasportu 
bakarrera —Hondarribira, jaki-
na— hurbiltzen garelarik, ne-
guan zehar —garagardoak gora, 
garagardoak behera— gerriaren 
inguruan flotadore natural eta 
propioa osatu zaigula ikusten 
dugu. Apokalipsia. Akabo. Ag! 

Histeriak jota, eguti gutxitan 
Johny Wismullerren —Whis-
mulcr? Guismuller'?, Uisma-
ler?— edota Raquel Welchen 
—Uelch? Guels? Gueles?—- ge-
rria lortzen saiatzen gara. Haatik, 
borondate ahulekoak gara gu, eta 
ekoizkin dietetikoak hartzen di-
tugu, bai, baina postrerako. 
Erraiak koipez eta karbono hi-
dratoz behar bezala bete ostean 
hartzen ditugu fibrazko gaileta-
txoak edota txokolate-bioniko-
light edaria, eta horrela ez dago 
deus egiterik. 

Bada, ez larritu, sekula santan 
ez duzu eta gizentasunarekin 
arazo gehiagorik edukiko; izan 
ere, Nafarroako Gobernuak, na-
far ororen ongizateaz arduratzen 
den erakunde goren eta txit agur-
garri horrek, acceleratordun 
—telebistarik ikusten ez duzun 
progre integrista horietako bat 
bazara, txiste bat galdu duzu— 
flakatze sistema asmatu baitu, 
kontzertu-sauna. 

Elizondon plastikozko karpa 
erraldoia paratu du, eta kontzer-
tuak antolatu ditu bertan. Negu-
tegi efektuaren poderioz, eta mi-
la lagunek dantza egiterakoan 
sortzen duten beroari esker, ber-
tan bi ordutan hamaika kilo gal 
d i t z a k e z u . G a i n e r a , 
accelerator-a: tabernan garagar-
do beroa besterik ez dute zerbi-
tzatzen —gutxi, berehala amai-
tzen baita— horrela alkoholak 
flakatzea oztopatuko ez duela 
bermatzeko. 

Ni neu naiz sistemaren era-
ginkortasunaren lekuko. Kiko 
Venenoren kontzertuan izan 
nintzen. Horren aurretik flota-
dore natural erraldoia nuen, eta 
orain, horren ostean, sifilis, bar-
katu, silfide baten antza dauka-
dala esaten didate. 



Nofarkaria fNafarkariai 

Harremanak funtzionarioak aukeratzen duen liizkuntzan izango dira aurrerantzean. 
JOXE LACALLE 

N afarroako Gobernuak indarrean jarri du Administrazio Publikoetan euskararen erabilera 
arautzeko dekretua. Maiatzean onartu zena ordezkatu du dekretu berri honek, Hizkuntz Po-
litikak prestatu eta Gobernuak berak onetsitakoa ez baitzen UPNren gustukoa izan. Dekretu 

berria askoz ere murritzagoa eta motelagoa denez, kezka bizia sortu du euskaltzaleen artean. 

«Beti atzera goaz» 
ALBERTO B A R A N D I A R A N / IRUNEA 

Lege batek zazpi urte betetzen 
dituenean, bada garaia dekretu-
ren bat emateko, bere garapena-
ren ondorioz sortutako ebazpe-
nen bat arautzeko, emaitzak es-
kaintzeko. Euskararen Legeak 
zazpi urte bete ditu aurten, eta 
oraindik ez du deus ekoiztu. Lu-
ze, oso luze. Horregatik, 1991ko 
udazkenean Administrazio Pu-
blikoetan euskararen erabilera 
arautzeko dekretua lantzen hasi 
zenean, legeak berak sortutako 
Hizkuntza Politikak dirulagun-
tzak banatzeko baino zerbait ge-
hiagorako balioko zuela uste 
izan zuten askok. Orduan ekin 
zioten buru-belarri proiektuari 
Nafarroako Gobernuan euska-
razko gaiez arduratzen den zu-
zendaritzako buruek, bereziki 
Anjel Perez Plangintza eta Iker-
keta Zerbitzuko zuzendariak. 
Lehendabiziko zirriborroa «na-
hiko posibilista» zen, «inor ez 
mintzekoa», egileen ustetan, eta 
bidea luzea izan zen hortik au-
rrera, jende askok eman behar 
baitzion onespena. Traba guz-
tiak gaindituta, martxoaren 
21ean Nafarroako Gobernuak, 
Juan Cruz Alli lehendakariaren 
eta Miguel Sanz lehendakarior-
dearen sinadurekin, oniritzia 

eman zion. Bidea amaituta ze-
goen. 

Aldaketak ugariak ziren ha-
sierako proiektuarekiko, baina 
Hizkuntza Politikan denek esa-
ten zuten atera zitekeen gauzarik 
onena zela. Poztekoa zela, ale-
gia. Ez ziren, nolanahi ere, kriti-
kak falta. Eremu euskaldunean 
ez zitzaion zirrikiturik ere uzten 
euskara hutsezko inongo auke-
rari, 'elebiduna' baitzen gehien 
errepikatzen zen hitza. Marmari 
Administrazioko euskaltzaleak 
biltzen dituen elkartearen arabe-
ra, bazirudien zuen erdararen 
presentzia ziurtatu nahi zela, 
«euskara bultzatu bainoago». 
Orduan ere atzematen zen Hiz-
kuntza Politikari eskumen fran-
ko kentzen zitzaizkiola, baina 
kritika horiek ahuntzaren gauer-
diko eztula ziren zetozenerako. 
UPNren barruan zalaparta ma-
mitzen hasia zen. Ekaitza zeka-
rren zeruak. 

UPN Proiektua onartu eta 
BARRUAN be reha la nabar-

EKAITZA m e n t Z en hasiak zi-
ren kontrako iritziak Gobernua-
ren alderdiaren barruan, eta api-
rilaren 3an egindako batzorde 
eragilean kritikak agerian azaldu 
ziren, bortitz. Orduan esan zen 
Allik eta Sanzek alderdiaren 

sentsibilitatea kontuan hartu ga-
be emana ziotela oniritzia de-
kretuari, eta bileraren hasieran 
arazo ekonomikoak aipatu bazi-
ren ere —dekretua indarrean jar-
tzeak, ezarian izanik ere, baze-
karren lotuta kostu bat—, arlo 
ideologikorantz jo zuten bere-
hala. Jose Ignacio Palacios par-
lamentariak bere txostenean ze-
hazten zuenez, euskara lanpostu 

Idaketak ugari 
dira bigarren dekre-
tuan, eta nahikeria 
garbi azaltzen da: 
euskararen sarbidea 
motelagoa eta mu-
rritzagoa egitea. 

batzuendako eskatzea «popula-
zioaren zati handi bat bazter-
tzea» zen, eta elebitasuna Admi-
nistrazio Publikoan bultzatzea 
«dirua alferrik xahutzea». «Ez du 
ezertarako balio, inork ez, ezta 
txikia baino txikiagoa den gu-
txiengo euskaldunak ere ez di-
tuelako bere kontsultak euska-
raz egiten». Txostenarekin Eus-
kal Autonomi Elkartea, Arzalluz 
eta EAJ nahasten zituen Pala-

ciosek. Alfredo Jaime Iruñeko 
alkateak, bere aldetik, dekretua 
udal autonomiaren kontra zi-
hoala azaldu zuen, eta «Nafa-
rroan hitz egiten diren euskalkiei 
buruz zeuden aipamen eskasak» 
salatu zituen. 

Baina kritikarik gogorrenak 
Jaime Ignacio del Burgok egin 
zituen orduan. Txosten luze ba-
tean, inkonstituzionaltasun zan-
tzuak antzeman zituen diputa-
tuak, «euskarari hizkuntza ofi-
zialaren tratamentua ematen 
baitzaio eremu mistoan». Azke-
nean hau izan zen nagusitu zen 
ideia, eta Nafarroako Gobernuak 
dekretua aldatzeko erabakia 
hartu zuen handik gutxira. Bi-
garren erredakzioan ez zuen par-
te hartu Hizkuntza Politikak, 
bere buruek azaldu dutenaren 
arabera, eta uztailaren 4an argi-
taratu zen. 

MOTELAGOA Aldaketa asko 
ETA eta asko dira 

MURRITZAGOA d e k r e t u b e _ 

rrian, eta nahikeri garbia azal-
tzen da atzetik, helburu argia: 
Administrazioan euskararen 
sarbidea motelagoa eta murri-
tzagoa egitea. Horrela, hasierako 
dekretuan Nafarroako Foru Ko-
munitateko Administrazioak, 
Tokiko Administrazioak, horiei 

lotetsitako Zuzenbide Publikoko 
entitateak, eta izaera publikoko 
enpresak sartzen ziren aplikazio 
eremuaren barruan. Bigarren 
dekretuan izaera publikoko en-
presak kendu egin dituzte. Garbi 
dago eremua murriztu nahi izan 
dela horrela, eta, ondorioz, ere-
mu euskaldunean lan egiten du-
ten zenbait enpresek —Kudea-
keta Institutu Teknikoek (ITG), 
kasu— ez dute dekretu hau bete 
behar izango. Bestalde, Hizkun-
tza Politikarako Zuzendaritza 
Nagusiak zituen eskumenak 
murriztu egin dira, lanpostuei 
buruzko irizpideen definizioa ez 
baitu berak egingo, sail bakoi-
tzak baizik. Hau da, sail bakoi-
tzak erabakiko du zernola nahi 
duen euskararen erabilera bere 
eremuan, zein epetan, eta zein 
baldintzetan. 

Halaber, 4. artikuluan, eremu 
euskaldunean funtzionariek era-
bili beharreko hizkuntzaz ari 
denean, «herritarrek hautatzen 
duten hizkuntzan egin beharko 
dutela» zioen hasierako dekre-
tuak, eta bigarrenak aukeran uz-
ten du. Funtzionariak nahi duen 
hizkuntzan izango dela harre-
mana, alegia. Eremu mistoan 
—Nafarroako Administrazio a-
ren enborra, gorputza eta burua 
dagoen tokian— ere aldaketak 
badira. Hasierako dekretuak ai-
patzen zuen eremu euskaldunera 
bidali beharreko agiriak elebitan 
egin beharko liratekeela, baina 
bigarren dekretuan zirkuitu ele-
bidunak sartzen dira tartean. Hau 
da aspaldi proposatutako ideia, 
Iruñetik eremu euskaldunera bi-
daltzen den informazioa euska-
raz joan dadin. Hala ere, oraindik 
ez dira sortu ere egin, eta, beraz, 
dekretu berriarekin, eremu eus-
kalduneko udal eta herritarren 
gain gelditzen da euskararen 
erabilera finkatzea: espedientea 
euskal eremuko udal batek eus-
karaz hasten badu, Administra-
zioa beharturik dago jarraipena 
euskaraz ematera, baina ez al-
derantziz, oraindik ez baitu Ad-
ministrazioak zirkuitu elebidu-
nik. 

15. artikuluan, bigarren de-
kretuan, kendu egin dituzte bi ar-
tikulu. Batean azaltzen zen Na-
farroa osoan indarra zuten inpri-
makiak elebitan egonen zirela, 
eta besteak eremu mistoko inpri-
makietan elebitako erabilerara 
joko zela «pixkanaka-pixkana-
ka». Badirudi honekin, batetik, 
Errenta, Ondare, edo BEZ Aitor-
pen elebidunak egiteko aukera 
kendu nahi dela, eta, bestetik, 
eremu mistoan elebitasunerako 
balizko bide hori ere itxi egin na-
hi dela. Bukatzeko, Xedapen 
Gehigarri bat gehitu zaio biga-
rren dekretuari. Bertan dioenez, 
«agiri, inprimaki, jakinarazpen 
eta komunikazioetan forma ele-
biduna euskarri fisiko bereizie-
tan egin daiteke». Honek legez-
tatzen du Alfredo Jaime Iruñeko 
alkateak Sanferminetako pro-
gramekin hartu zuen ekimena, 
eta euskaltzaleek hainbeste bo-
rrokatutako euskararen pre-



Administrazio publikoetan euskaraz? 

sentziari trabak jartzen dizkio. 
Izan ere, funtsezkotzat hartu da 
frankotan euskararen presen-
tzia gizartearen arlo guztietan, 
erdaldunek normaltasunez ikus 
zezaten hizkuntza. Oraingo de-
kretuarekin, erdaldunak euska-
ra denik ere ohartu gabe bizi-
tzeko atea are handiagoa egiten 
da. 

OINARRI Aldake-
JURIDIKO ta hauen 

EZTABAIDAGARRIAK g u z t i e n 

justifikazio gisa, «segurtasun 
juridikoaren printzipioa sendo-
tzea» aipatzen du dekretu be-
rriak, baina EGUNKARiAk kon-
tsultatuko iturri juridikoen ara-
bera, onartutako testuak «inse-
guritate juridiko gehiago» ager-
tzen du. Esate baterako, 5. artiku-
luan, 'onetsi' eta 'prestatu' hi-
tzak azaltzen ziren aurreko de-
kretuan, eta berrian 'burutu' hi-
tzak ordezkatu ditu. «Burutu ez 
da termino juridikoa» azpima-
rratzen dute iturri hauek, «eta, 

; f,|f dministraziotik 
kanpo etorri da ar-
buioa, eta, bistan 
denez, erabaki poii-
tikoa nagusitu da 
dekretua aldatzeko 
orduan. 

beraz, indefinizio handia dago». 
Halaber, 16. artikuluan «elebitan 
idatziko da» azaltzen zen lehen 
dekretuan, eta, berriak, «eleb.ita-
ko erabilerara joko da» dio. Ho-
rretaz gain, harridura sortu du 
hasiera-hasieratik inkonstituzio-
nal zantzuak aipatu izanak, kon-
tuan hartuz hasierako dekretuak 
egin zuen bide luzea. Lehenik, 
Hizkuntza Politikako Zuzenda-
ritza Nagusiko letratuak aztertu 
zuen, eta ondoren Administrazio 
Juridiko Zentralak bi aldiz be-
rrikusi zuen. Ondoren, Udal 
Administrazioko lege-gizonek 
azter- tu zuten dekretua, eta Ad-
ministrazioko zuzendariek ere, 
beren bileratan, dekretua aztertu 
eta berraztertu zuten. Ibilbide 
honetan aldaketa franko onetsi 
ziren, eta dekretuak bereganatu 
zituen guzti-guztiak. Irizpide ju-
ridiko asko, beraz, eta denak al-
dekoak. Garbi dago Administra-
ziotik kanpotik etorri dela ar-
buioa, eta, bistan denez, erabaki 
politikoa nagusitu dela euskara-
ren normalizaziorako funtsezkoa 
den dekretu hau aldatzeko or-
duan. 

Alde praktikoari begiratuz 
gero, hainbat ondorio egiaztatu 
daitezke. Dekretu berriarekin 
finkatzen ziren arlo zenbait ahal-
kera eta baldintza bihurtzen dira. 
Halaber, euskararen sarbidea 
Administrazioaren barruan mo-
teldu egin dela ezin uka. Admi-
nistrazioko langile batek oso 
garbi marrazten du egoera berria. 
«Dekretu honekin, sua dagoe-
nean galdetu egin beharko zi-
tzaien suhiltzaileei ea ongi dator-

kien su hori itzaltzea. Medikua-
rengana joatean galdetuko digute 
ea nongoak garen, eta, medikuak 
nahi badu, atentzioa eskainiko 
digu. Botere gehiegi gelditzen da 
Administrazioaren esku, eta 
Administrazioaren betebeharra 
da herritarren eskubideak be-
tetzea». Uztailean argitaratu 
izana ere, gutxienez, susmaga-
rria da, dekretua aurretik presta-
tuta zegoelako. Horregatik, 
erantzuteko ahots gutxi altxatu 
dira, ELA sindikatuak paratuta-
ko errekurtso bat eta HBk eman-
dako prentsaurreko bat izan ezik, 
eta dezepzioa nabaria da Mar-
mari taldekoen artean. «Ideia 
izan da beti ez arautzean ongi bi-
zi zela. Mugitzen gara itsaso za-
bal batean eta bakoitzak egiten 
du nahi duena. Dekretuaren hel-
burua zen, hain zuzen ere, zeu-
den zailtasun horiek biguntZea 
edo erraztea. Horrelako dekretu 
bat egiteko ez zuen merezi». 
«Beti atzera goaz» da esaldirik 
errepikatuena. 

Honen kontrako argudio juri-
dikorik aztertu bada ere, ez di-
rudi gauza handirik egin daite-
keenik. Hemendik aurrerako eki-
mena, izan ere, udal eta herri era-
kundeen gainean gelditzen da. 
Baina horretan ere, ez da lagun-
tza handirik izanen. Euskara hu-
tsean aritzeagatik paratuak dira 
dagoeneko hainbat errekurtso, 
baina ez da ezaguna eremu eus-
kaldunean erdara hutsez fun-
tzionatzeagatik inongo abokatu-
ren ahotsa altxatu duenik. 

Hizkuntz Politikak zituen eskumenak ezabatu egin dira. LACALLE 

Sail bakoitzak eratuko du bere hizkuntz plangintza. JOXE IACALLE 

Zertarako Hizkuntz Politika? 
A . B . / IRUNEA 

Dekretuarekin galtzaile asko 
dira, eta euskaldun jendea nabar-
men, baina Hizkuntz Politikako 
Zuzendaritza Nagusia da auzi 
honetatik kalte gehien jaso due-
na. Askoren ustetan Rodriguez 
Otxoa buru duen zuzendaritzari 
kendu egin zaio zeukan indar gu-

txi hori, balizko 'presioak' alde 
batera uzteko. Izan ere, erakunde 
honen betebehar nagusietariko 
bat zen Nafarroako Gobernuko 
sailen eta Administrazioaren 
hizkuntz plangintza egitea, eta 
horrela azaltzen zuen hasierako 
proiektuak. Alde guztiekin egin-
dako kontsulten ondotik, esku-
men hau nabarmen murriztu zen, 
eta apirilaren 4an onartu zen de-
kretu foralean 4. artikuluak ze-
hazten zituen zuzendaritzare n 
eskumenak: «a) Hizkuntz plan-
gintza prestatzeari doakionean, 
Nafarroako Foru Komunitateko 
Administrazioko Departamen-
t u e n a r t e k o 
koordinazio or-
ganoa izango 
da; b) eremu 
euskaldunean 
nahiz mistoan 
euskaraz jaki-
tea derrigorrez-
ko edo merezi-
mendu huts na-
hiz kualifikatu-
tzat izanen du-
ten lanpostuei buruzko irizpi-
deak definitzea, beti ere Dekretu 
honetan ezartzen denari jarrai-
kiz; c) Orobat, lankidetzan ariko 
da tokiko entitateekin eta ber-
tzelako administrazio publikoe-
kin». Finean, plangintza ez, bai-
na horretarako irizpide nagusiak 
markatuko zituen Hizkuntz Poli-
tikak. Dekretu berrian, ezta hori 
ere. Azkeneko bi puntuak eza-
batu egin dira, eta lankidetza soi-
lik eskatuz gero emango duela 
dio. Hau da, ez plangintza bere 
gainean, ez irizpideak. 

Eta horrek esan nahi du, argi 
eta garbi, zuzendaritza honen 
betebeharra inoiz baino zalan-
tzazkoagoa dela. Zertarako Hiz-
kuntz Politika? da askoren gal-
dera. Horrela ere ulertu omen du-
te Mirentxu Amigorena eta Anjel 
Perez Zuzendaritzako buruek eta 

migorenak di-
misioa aurkeztu du 
dagoeneko, eta An-
jel Perez zerbitzuko 
buruak ez du hu-
rrengo legegintzal-
dian jarraituko. 

Jose Maria Rodriguez Otxoaren 
laguntzaileek. Amigorenak di-
misioa aurkeztu du dagoeneko, 
eta Angel Perezek ez du hurren-
go legegintzaldian jarraituko. 
Izan ere, dekretu hau izan da az-
ken urteotako Hizkuntz Politi-
kako buruen zeregin nagusia, eta 
gogotsu ibili dira dekretua ate-
ratzeko. Orain gelditzen zaien 
eskumen bakarra da beste sailek 
egiten dutenaren koordinazioa 
egitea, eta udalei eta kontseilariei 
laguntza eskaintzea, eskatzen 
dutenean. 

Administrazioko langileen 
artean ere ez da kritikarik falta 

zuzendaritzak 
prozesu osoan 
izan duen jarre-
raren inguruan. 
Askok ez zuten 
begi onez ikusi 
proiektua atera 
zenean egin zi-
tzaion kritikei 
e r a n t z u n bat 
em^n ez izana. 
Izan» ere, Nafa-

rroako egunkari nagusia gogor 
mintzatu zen bere editorial ba-
tean, zuzendaritza kritikatuz, 
«errealitatea itxuragabetzeag a-
tik, bere interesak defenditze-
ko». Orduan zuzendaritzan azpi-
marratu zen mezua izan zen zu-
hurtasunarena, polemikak sai-
hestearpna, baina emaitza, bistan 
denez, ez da oso ona izan. 

Hemendik aurrera dirulagun-
tzak banatu eta bideratu izanen 
du ardura nagusia, eta horrek 
onura praktiko nabarmenak ba-
ditu ere, gutxiegi iruditzen zaie 
askori. «Hala ere, erru guztia ez 
da Gobernuarena» dio Adminis-
trazioko langile batek, «udale-
txeek ere gauzak egin ditzakete-
lako, baina ez dituzte erabaki po-
litikoak hartzen. Herritarrek ere 
ez dute euskaraz egiten Adminis-
trazioarekin...». 



Nafarroako taldekako xake 
txapelketako laugarren ihardu-
naldiko partida, 1993ko aza-
roaren 6ean jokatua. 

Antonio Lisarri, 1.940 ELO-
k o a ( I r u ñ e k o C a s c o 
Antiguo)—Robeto Sola, 1.960 
E L O k o a (Tu te rako San ta 
Ana). 

I.e4,c5; 2.Zf3,d6; 3.d4,d4; 
4 . Z d 4 , Z f 6 ; 5 . Z c 3 , g 6 ; 
6 . A e 3 , A g 7 ; 7 . f 3 , Z c 6 ; 
8 . D d 2 , Z d 4 ; 9 . A d 4 , 0 - 0 ; 
10.Ac4,Ad7; 11.0-0-0. Alfilen 
erasokortasunari etekina atera 
nahian, jokoa zabaldu dute. 
Kasu hauetan, kontua da ea nor 
iristen den lehenago aurkako 
erregerenganaino. Txuriak ho-
bedaudehorretarako. ll...,Dc7; 

1 2 . Ab3 , -Ac6 ; 1 3 . g 4 , b 5 ; 
1 4 . h 4 , b 4 ; 1 5 . Z d 5 , A d 5 ; 
16.Ad5,aG-c8; 17.Ab3,Da5. 
Logikoagoa dirudi 'a5' jokal-
diak, denbora aldagai funtsez-
koa dugu eta. 

18,h5,g5. Txarra da oso. Ikus 
koadroa. Partidak ez dauka jada 
koponbider ik . 19 .h6 ,Ah8; 
20.e5. 'Dg5' arras jokaldi era-
bakigarria da. Beltzek zaldia 
eman beharra dute. 20...,fG-d8; 
2 1 . f 6 , f 6 ; 2 2 . D d 3 , d 5 ; 
23.Df5,Gc6; 24.hG-el,dG-c8; 
25.Ge7,Gc3. Mirakuluaren bila 
beltzak: 26.c3,c3. Ez zen ezer 
gertatuko, baina auskalo. . . 
Txuriek, ordea, ez dute arazo-
rik. 26 .Ac3 ,Dd8; 27 .Gd5. 
Egoera eutsiezina da. Beltzek 
amore eman zuten. 

Bazen behin Jak izena zuen gi-
zon bat. Jakek diru gutxi zeu-
kan eta urtean behin irabazten 
zuena otsoen larruekin esku-
ratzen zuen. Jak, udan, herri 
txiki batean egoten zen, baina 
negurako han, mendi tontor 
batean, zeukan txabola batera 
joaten zen. Jak, negua haste-
rako, bere txabolara joaten 

zen eta negua bukatzen zenean herrira 
etortzen zen. Urte batean, herrian zegoe-
nean, elurte haundi bat bota zuen eta hu-
rrengo egunean hamar otso etorri ziren. 
Jende guztia beraien etxeetan satu zen eta 
Jakek bere eskopeta hartu eta bost otso 
bota zituen. Otso bat hil ezkero beste otso 
guztiak borrokan hasten ziren. 

Otsoek alde egin zutenean Jakek beste 
bost otso horiek hartu eta larrua kendu 
zien, eta diru mordoska bat hartu zuen. 
Orduan Jakek pentsatu zuen neska bat 
hartzea eta bere txabolara eramatea be-
rari jana prestatzeko. 

Hurrengo egunean neska bat hartu eta 
bere izena nola zen galdetu zion eta ho-
nek izena Emilia zuela esan zion. 

Emilia eta Jak errekatik gora abiatu 
ziren, baina halako batean itsasontzia 
gelditu egin zen eta Emilia hasi zen itsa-

Otso harrapatzailea 

Joaquin Labaien 
(LEITZA) 

sontzi bulkatzen. Txabolara iritsi zire-
nean Emiliari asko gustatu zitzaion. 
Emiliak bere herrira joan nahi zuen baina 
Jakek ez zion uzten. 

Hurrengo egunean Jak ehizara joan 
zen eta hiru harrapagailu jarri zituen 
otsoak harrapatzeko. Etxera joan baino 
lehen otso bat ikusi zuen inguruan eta tiro 
bat bota zion eta hil egin zuen. Etxera 
heldu zela, han, bere txabola ondoan, ba-
surde bat ikusi zuen baina alde egin zion. 

Hurrengo egunean berriro joan zen 
baina berak jarri zituen harrapagailuetan 
ez zegoen ezer. Halako batean otso bat 
etorri eta Jak harrapagailu batetan sartu 
zen ustekabean, eta hala ere etxera abiatu 
zen, baina otsoek atzetik segitzen zioten. 
Jakek tiro bat egin zuen eta Emiliak aditu 

egin zuen eta korrika Jak laguntzera joan 
zen. Etxera ailegatu zirenean Emiliak ha-
rrapagailua kendu zion eta, ikusi zuenez, 
zauria zoldu egina zitzaion. Orduan Ja-
kek hanka mozteko esan zion Emiliari. 
Emilia ez zen ausartzen baina hala ere 
egin zuen. Hanka sendatu zitzaionean 
Jak eta Emilia herrira etorri ziren larru 
gutxirekin. Orduan negua zen baina Ja-
kek ezin zuen ibili mendian eta herrira 
etorri zen Emiliarekin. Jak eta Emiliak 
ezkondu egin behar izan zuten. 

oooooooooooooooooooooooooooooooocxxxx>oooooooooocxxxx)oooooooooo 

Saguzarraren izenak 
Babel dorrean gertatu zena oso 

sonatua izan zen bere garaian. 
Hiztegiak, gramatikak, hizkuntz 
zerbitzuak, hizkuntz politikak, 
hizkuntz eskolak, klase partiku-
larrak, hizkuntz neskameak, az-
pidazketak dira, besteak beste, 
horren ondorioak. Hemen EUskal 
Baserrian, jostaketa horretan ari-
tzen gara larubatero. Eman deza-
gun balizko herri bat, Gariozaldu 
izenekoa. Batzarre batean alka-
tea kopetilun daukagu. Mitxele-
naren azken hamar liburuetan ez 
da ezta Gariozalduko adibide bat 
ere ematen. Batek proposatu du 
ergatiboa ezabatzea, objetu zu-
zena biziduna ezean. Beste batek 
Zuberoako u inportatzea. Azke-
nean erabaki dute afera emaku-

mezkoen eskuetan uztea, beste 
aferekin egiten duten moduan. 
Ana Etxaide irakaslearen 'El 
euskera en Navarra' liburuko da-
tuen arabera saguzarrak herri ba-
tzuetan Jaungoikoaren menpe-
koa dela dirudi. Luzaiden jinkoa-
ren oiloa esaten zaio eta Barai-
barren jainkoaren mandatari. 
Beste tokietan guztiz bestelako 
ospea dauka saguzarrak. Iturenen 
sorginbelatxa deritzaio eta Sun-
billan sorgintxori. Nork ote du 
arrazoia? Txiripa izanen da baina 
garbi dago pelotari finak atera-
tzen direla saguzarra animalia 
zerutiartzat jotzen duten herrie-
tan. 

Dena den, batak nola besteak 
bat datoz saguzarra animalia he-

J U A N T X O U R D I R O Z 

Ez usteak 
zure atean joka 

Garbi dago pelotari 

finak ateratzen 

direia saguzarra 

animaiia zerutiartzat 

jotzen duten 

herrietan. 

gaztia dela. Zenbaitek zuzen zu-
zenean inare esaten dio saguza-
rrari, Aezkoan, Muskitzen, Zior-
dian eta Narbarten, esate batera-
ko. Saguzarrak eta inareak zere-
gin bera egiten dute, batak gauz 
eta besteak egunez. Horrexegatik 
herri aunitzetan gauinare esaten 
diote. Multzo horretakoak dira 
Iragi, Gerendiain, Unanu, Bakai-
ku, Arantza, Etxalar, Bera, Al-
mandoz, Ziga, Arizkun, Urda-
zubi eta Zugarramurdi. Baina de-
nak ez daude ados horretan ere. 
Askorentzat, hegaztia baino, 
mundutar, lehortarra da eta be-
raz saguaren antza duela irudi-
tzen zaie. Saguzarrak saguzar 
dauka izena Eltzaburun, Etxale-
kun, Itsason, Uitzin, Etxarrin, 
Oderitzen, Albiasun, Araitz iba-
rrean, Goizuetan, Lesakan. Gaz-
telaniaren murcielago hitzak 

'sagu itsua' esan nahi omen du. 
Nori eman arrazoia oraingoan? 
Badira erdiko bideak. Eratsu-
nen erdi sagu erdi txori esaten 
zaio. 

Afera ez da hemen bukatzen. 
Beuntzan pozoje esaten zaio (po-
zoin ote?). Beintza-Labaienen 
txapelitxa (sapelatxa ote? Mi-
txelenak dionez sapelaitz hitza 
sapo eta belatza hitzen elkartea 
da). Iturenen sorginbelatxa esa-
teaz gain, belatxa esaten zaio. 
Oizen itsukapelua esaten zaio. 
Hori metafora! Lesakan saguzar 
hitzaz gain, ipurdimotz ere dau-
kate. Belarriak haundi-haundiak 
ditu, eta halere ipurdia askoz ere 
azpimarragarriagoa iruditu zaie. 
Gorago esan bezala, Babelen 
hizkuntza bat emanez gain, hiz-
kuntzatxoak egiteko tresna ere 
oparitu ziguten. 



Nafarkaria 

Landarek duen gordailua. JOXE LACAILE 

K imika eta plastikoari uko eginez, produktu natural eta ekologikoak maite dituzten kontsu-
mitzaileen elkartea jaio zen 1992ko urrian Iruñean, Landare izenarekin. Hasieran 30 kide 
ziren eta gaur egun 160 dira. Ekologiaren alternatiba goraipatzen du elkarteak eta eredu 

horrek jarraipena izan du Gasteizen, Bilbon eta Donostian. 

Ekologiaren landarea 
EDURNE E L I Z O N D O / IRUNEA 

Landare Kontsumitzaileen 
Elkartea 1992ko urrian jaio zen, 
lagun talde naturzale baten as-
moaren ondorioz. Hasieran 30 
kide besterik ez zituen elkarteak 
baina, pixkanaka-pixkanaka, 
kopuru hori handitu, eta gaur 
egun 160 kide inguruk osatzen 
dute Landare. 

Jose Roman Gomez da Lan-

Landareko kideek behar dutena hartzen dute gordailutik. JOXE LACALLE 

dareko lehendakaria eta honela 
azaldu ditu hasierako une haiek: 
«Produktu natural eta ekologi-
koak kontsumitzen zituen taldea 
izan zen Landareren sorburu. 
Baina produktu hauek, bai jate-
koak, janztekoak, eta abar, oso 
garesti saltzen zituzten dendetan, 
banatzaile eta inportatzailearen 
figurek nabarmen garestitzen 
baizuten produktua». Bestalde, 
Nafarroan bazeuden eta badaude 

lurra modu ekologiko eta natu-
ralean, ongarri kimikorik gabe, 
lantzen dutenak baina euren 
produktuak non saldu ez dakite-
nak. Hori kontuan hartuz, Lan-
dareren ja iotza izango zen 
proiektua martxan jartzea era-
baki genuen». 

Alde batetik, kontsumitzai-
leen elkartea sortuz, produktuak 
merkatzea lortu dute eta, beste-
tik, nekazari ekologiko hauen es-

kaintzari erantzuna eman diote. 
Baina Jose Roman Gomezek 
azpimarratu duenez, kimika eta 
plastikoaren kulturaren aurrean, 
ekologia eta naturalaren alterna-
tibari eustea da garrantzitsuena. 

Elkartea aurrera eraman ahal 
izateko, egituraketa beharrezkoa 
zela argi izan zuten hasieratik, 
baita kide guztien arteko lana, 
«hiru edo lau hilabeteren buruan 
porrot egin zuen proiektu asko 

ezagutzen baikenuen». Honela, 
elkartea osatu, lokala aurkitu eta 
hornitzaileekin harremanetan 
jarri ondoren, langile bat kon-
tratatu zuten, Alicia. Bera da lo-
kalaren arduraduna. «Elkarteko 
kideak honat datoz eta behar du-
tena hartzen dute» azaldu du. 
Elikaduraz gain, zapatak, arro-
pak, eta abar dituzte, guztiak na-
turalak eta ekologikoak. Gaine-
ra, Biolur bezalako nekazari tal-
de ekologisten produktuez gain, 
elkarteko kideek ere euren bara-
tzean lantzen dituzten gauzak, 
barazkiak eta abar, eskura ditza-
kete Landaren. 

Landare ez da kontsumitzai-
leen elkarte soila, ikastaroak eta 
bestelako ekintzak ere egiten 
baitituzte, Gomezek dioenez: 
«Sukaldaritza ikastaroak antola-
tu ditugu, besteak beste, hemen 
ezagutzen ez diren produktuak 
ezagutarazteko asmoz, eta dato-
rren urterako ere haurrentzako 
kanpamentua prestatzeko asmoa 
dugu, beti ere ekologiaren izpiri-
tua nagusi izanda». 

Baina jaio zenetik arazoak ere 
izan ditu Landarek. Elkartea jaio 
ondoren, Gasteizen antzeko el-
kartea sortu zuten baina Iruñe-
koak ez bezala, publizitate han-
dia egin zuten. Elkarte horren be-
rri izan bezain laster, bertako 
dendari batzuk kontra agertu zi-
ren eta Iruñeko zenbait dendari-
rekin harremanetan jarri ondo-
ren, hornitzaileekin hitz egin eta 
Landareri produkturik ez bana-
tzeko eskatu zieten. Gomezek 
dioenez, elkartea aurrera zihoala 
ikusi zutenean «jeloskor» jarri 
ziren. «Gure produktuak mer-
keagoak dira, baina hori ez da 
Landarek duen helburu bakarra, 
ezta garrantzitsuena ere». Go-
mezen hitzetan, «izpiritu ekolo-
gikoarekin sortutako elkarte bat 
kontsumo merkatu klasikoan 
sartzea ez da bidezkoa». 

Landarekoek elkartea jaio zen 
une beretik kide kopurua muga-
tzea erabaki zuten, eta gehienez 
200 izango dira. «Gure asmoa ez 
da ahalik eta kopuru gehien lor-
tzea, garrantzitsuena bakoitzak 
besteak nortzuk diren jakitea 
da», Gomezen hitzetan. 

Aste berdea 
E.E. / IRUNEA 

• Kultura Ekologikoaren Aste 
Berdea izango da urriaren hasie-
ran, 2an hasi eta 9ra bitartean. 
Asmo hau aurrera eraman as-
moz, urtarrilean hasi ziren la-
nean Landareko kideak, Biolur 
elkartearekin batera, eta Econa-
varra elkartea sortu dute aste hau 
antolatzeko. Aste osoan zehar, 
elikadura eta osasuna bezalako 
gaiak izango dira protagonista, 
gai bakoitzak egun berezia izan-
go duela. Ostirala eta igandea 
bitartean, berriz, azoka izango da 
Gotorlekuan. Produktuak, noski, 
ekologiko eta naturalak. 

Natura eta ekologia izango di-

ra, beraz, urriaren lehen asteko 
izarrak. Ekologiarekin zerikusia 
duten gaiak aztertzeaz gain, Ma-
dril, Katalunia eta beste zenbait 
lekutatik etorritako artisauek ere 
euren lana erakusteko aukera 
izango dute, beti ere lehengai 
naturalekin egindakoak. Taile-
rrak eta ikastaroak ere egingo 
dira. Horien artean, erditze natu-
ralari buruzkoa nabarmendu du 
Jose Roman Gomezek. 

Aste- Berde honen helburua, 
Gomezek azaldu duenez, ekolo-
gia benetan zer den erakustea da. 
«Askoren ustez ekologistak 
erradikalak dira, besterik ez, eta 
guk hori ez dela egia frogatu nahi 
dugu. Ekologia alternatiba oso 

bat da, bizitza ulertzeko beste 
modu bat». Gainera, «produktu 
ekologikoak ez direla garestia-
goak argi utzi nahi dugu». 

Ekologiari eskainitako aste 
hau antolatu ahal izateko, Nafa-
rroako Aurrezki Kutxaren, Iru-
ñeko Udalaren eta Nafarroako 
Gobernuaren laguntza izan du 
Econavarrak. «Nafarroako Go-
bernua laguntzeko prest azaldu 
da, Hezkuntza, Ingurugiro, edo 
Nekazaritza sailak parte hartzen 
ari dira aste honen antolakun-
tzan». Azken finean, dio Gome-
zek, «aukera ona da Nafarroako 
Gobernuarentzat bere irudia gar-
bitzeko, beste gaietan egiten ari 
dena ikusita, batez ere». 



«flunbekoak dira liburu honen orduak 

Patxi Zabaleta, Iruñeko bere bulegoan. 

A . B A R A N D I A R A N / IRUNEA 

1929an girotuta, 'Ukoreka' 
eleberriak umezurtz baten his-
toria azaltzen digu, umezur-
ztegia, baserria, eta komentu-
ko gaiak nahasturik. Ez da zai-
la Umberto Eco idazle italia-
rraren 'Arrosaren izena' libu-
ruari antza hartzea, baina Za-
baletak liburu hura hobea dela 
dio, barrezka. Existentzialis-
ten bidetik jo duela azpima-
rratzen du, literaturaz gain, gi-
zakia, gizartea, eta mundu oso 
baten bere ikuspegia azaltzen 
saiatu baita narrazioan. 
EGUNKARIA.— Zure lehenda-
biziko eleberri luzea da, baina 
kontakizuna ondo biribilduta 
dago, eta erakargarria da ira-
kurlearendako. Nolakoa izan 
zaizu liburuaren osaketa? 
PATXI ZABALETA.— Liburu 
honen lehendabiziko zirribo-
rroak oso aspaldikoak dira. 
Egondu naiz urte askoz pixka 
bat gogorik gabe argitaratze-
ko, edo, hobeki esanda, pres-
tatuak neuzkan idazkiak hobe-
ki biribildu nahirik, eta hori ez 
da inoiz bukatzen. Orain hasi 
naiz argitaratzen, eta bukatua 
daukat beste eleberri bat, 
'Errolanden harria' izena due-
na, Euskal Herrian gehien 
iraun duen ipuinari buruz 
egindako fikziozko nobela bat. 
Gainera, orain argitaratu du-

dan honek badu jarraipenik, 
beste bi liburuekin. Bigarrena, 
'Badena dena da' izena duena, 
laster argitaratuko dut, orraz-
tea bakarrik falta zait eta. Li-
buru honen jarraipena da, per-
tsonaia berberekin. Hirugarre-
naren zirriborroak besterik ez 
dauzkat. Orduan, bakarren ba-
tzuk bultzatuta, hartu nuen ar-
gitaratzen hasteko erabakia. 
Niri beti sartzen zait gogoa 
gauzak aldatzen hasteko, eta 
hori, alde batetik, arrisku bat 
izaten da. eta bestetik, garaia-
ren lekukotasun hura ere keri-
tzen zaio narrazioari. 
EGUNKARIA.— Liburu honen 
aurkezpena hala-moduzkoa 
izan zen, ez baitzenuen bertan 
egoterik izan, eta aurretik ere 
zalaparta handirik gabe atera 
zen kalera 'Nafarroako azken 
Mariskala'. Jende askok ere ez 
du zure idazle alde hau ezagu-
tzen. 

ZABALETA.— Ni ez naiz litera-
turatik bizi, eta egiten dut lite-
ratura gehiago zerbait idaztea-
gatik, literatura bera egiteaga-
tik baino. Eta galdetuko bali-
dakete ea literatura helburu 
edo tresna den, nik tresna dela 
esanen nuke. Horren ondorioz, 
'Nafarroako azken Mariskala' 
idatzi nuenean, Historiako 
gertakizun batzuk gaurkotasu-
nez kaleratzeaz gainera, beste 
ideia ere kaleratu nahi nuen, 

JOXE LACALLE 

/ 
«Ez naiz 

literaturatik bizi, 
eta egiten dut 

literatura zerbait 
idazteagatik 

literatura bera 
egiteagatik baino 

gehiago». 

eta nahi nuen hori plazaratu. 
Ez dakit noraino iritsi izanen 
den, baina pista bat emateaga-
tik esanen nuke badirela preso 
mordoska idatzi didatenak 
esanez liburua gustatu zaiela. 
EGUNKARIA.— Eta Ukoreka ' 
liburuaren astrioa zein da? 
ZABALETA.— Honen helburua 
ausartagoa da. Hor adierazi 
nahi dut Euskal Herriko histo-
riako ikuspegi batez, aldatzen 
ari diren izateko modu batzuei 
zitzaien atxikimendu dramati-
koa, eta horretaz gainera baita 
pentsamolde bat ere. Horreta-
rako tresna edo aitzakia dira 
gertakari historiko horiek. Ha-
rroa iduri liteke, baina beste 
literato askok ere helburu hori 
zuten, existentzialista guztiek, 
esate baterako: literaturaren 
bitartez bizimoduari eta per-
tsonei buruzko ikuspegi bat. 
EGUNKARIA.— N a r r a z i o a n , 

izan ere, tartekatzen dituzu 
burutazio filosofiko zenbait. 
ZABALETA.— Hori da kondai-
raren lerroetako bat. Hori na-
hasten da besteekin, eta ezin da 
oso luzea izan, bestela irakur-
lea aspertuko litzatekeelako. 
Hori guztia adierazteko behar 
da liburu bat baino gehiago. 
EGUNKARIA.— Kontakizunari 
hartzen zaio Umberto Ecoren 
'Arrosaren izena' liburuaren 
antza, monasterioko giroaren-
gatik, mutikoaren istorioaren-
gatik... 

ZABALETA.— Ecoren eleberia 
askoz ere hobea da nirea b a i n O . 

Baina, gainera, Ecok egiten 
dituen anbientazioak eta isto-
rioak ez dute zer ikusirik ho-
nekin. Iruditzen zait ere bere 
leloa askoz ere literarioagoa 
dela nirea baino. Nirea exis-
tentzialistagoa iruditzen zait. 
EGUNKARIA.— Ez zara litera-
turatik bizi, eta tresna bat dela 
diozu. Patxi Zabaletaren buru-
an bada alde bat literaturaren-
dako, beste bat abokatu lanen-
dako, beste bat politikarako...? 
ZABALETA.— Nola esanen ni-
zuke hori, hain zuzen ere libu-
ru honetan azaltzen den lelo 
nagusia izanik den guztiaren 
batasuna? Zalantzarik gabe 
dena nahasia da eta gure bizi-
moduan gertatzen diren gauza 
guztiek elkarri eskua ematen 
diote. Nik esaten dudanean li-
teratura tresna bat bezala era-
bili behar dela, ez dut ukatzen 
edertasuna edo lilura, zirrara 
sortzea literaturaren helburua 
denik. Poesia zenbat eta poli-
tagoa den, bere esanahia or-
duan eta sakonago sartuko da 
irakurlearen bihotzean eta gi-
zartearen baitan. 
EGUNKARIA.— Nondik atera-
tzen duzu denbora idazteko? 
ZABALETA.— Ordu asko ditu 
liburu honek, eta gehienak 
ilunbekoak. Oso merkea da 
idazten aritzea. 

EGUNKARIA.— Bainadenbora 
ez da osomerkea... 
ZABALETA.— Ez, denbora as-
ko dago liburu honetan. Go-
goan izan behar da liburu ho-
nek duela amaiera lerro ba-
tzuentzat, edo marra batzuen-
tzat, baina ondoren datozene-
kin lotua dagoenez, denbora 
asko behar da. 

Patxi 
Zabaleta 

/ 
IDAZLEA 

Beste bi laster 

'Ukpreka' izena duen bere lehen 
eleberri luzea plazaratu berri du 
Patxi Zabaleta leitzarrak, Txa-
laparta argitaletxearen eskutik. 
Abokatua, politika gizona eta 
euskaltzaina, poesia, narrazio 
laburrak eta kontakizun histori-
koak zituen orain arte plazara-
tuak, baina gogoz ekin dio elebe-
rriak kalera ateratzeari. Aspal-
dian mesanotxean gordeta zituen 
ipuinak eta oharrak bildu, eta, 
batzuek animatuta, ez bat, baizik 
eta hiru liburu idazteko adina 
material atera du Zabaletak. 
Hurrengo biak ere laster aterako 
dira, bigarrenari orrazketa lana 
baizik ez zaiolako falta, eta hi-
rugarrenak ohar eta zehaztapen 
guztiak eginak dituelako. Hiru-
rek protagonista berberak izango 
dituzte, «azaldu nahi dudan guz-
tia liburu bakarrean ez zaidalako 
sartzen» dioenez. 




