
Nafarkaria 

Sahara eta Kroaziara elkartasunaren bidetik 
• Asteazkenean Tindufeko (Aljeria) erre-
fuxiatu esparruetarantz abiatu zen SODe-
PAZ gobernuz kanpoko erakundeak anto-
latu taldea. Lehen aldiz, hainbat herritako 
zinegotziak eta Nafarroako Parlamentuko 
bost kide abiatu ziren taldeko kideekin ba-
tera. Bost urte luze daramatza Nafarroako 

elkarte honek Saharako herria laguntzen. 
Kazetari eta artistek osatutako lagun talde 
berri batek, bestalde, Kroazian dagoen 
Karlovac herriaren aldeko kanpaina jarri 
du martxan dirua lortzeko asmoz. Ekimen 
bi hauetako ordezkariekin mintzatu gara 
euren proiektuez. 

Metropoli forala 
FELIPE RIUS 

Pelotazoa kopeta erdian 
Pelotazoak kopetaren erdian jo zuen 
eta esnatu zenean basamortua ikusi 
zuen kartzelako leihotik. Beste edozei-
nek teilatuak, kaleak, jendea, kotxeak 
eta mugimendua ikusiko zituen hiriaren 
erdian kokaturiko presondegitik, baina 
bere aurrean sekula bukatzen ez zen 
desertu lehorra baino ez zegoen. 
Umeen amesgaiztoetan bezala, lagu-
nen izenak oihukatu zituen. Gero, 
egoeraren erredikuluaz ohartu zenean, 
telefono zelularra bilatu zuen txaketa-
ren poltsikoan. Ez zegoen deus, ordea, 
ez dirurik, ez urrezko Visarik, ez giltzik, 
ezer ere ez. Telefonoa izan balu ere, 
inork ez zukeen erantzungo, garai ba-
tean egindako mesedeak laster ahaz-
ten ditu jendeak eta inork ez du erori 
denarekin nahastu nahi. Ez zuen uler-
tzen zer gertatzen ari zitzaion, bera ez 
zen galtzaile bat, ez zuen zerikusirik 

kartzelako pasiloetan gurutzatu zi-
tzaizkion gaizkileekin —batzuen aur-
pegietan irrifarrak antzeman zituen—. 
Bazekien kartzelaren bestaldean, be-
rak ikusi ezin zuen tokian, oncjasunez 
beteriko lorategi eder bat zegoela, bo-
terea dutenen erabilera esklusiboko 
lorategia, eta pentsatu zuen ez zela be-
hin ere itzuliko. Apaiza zenean askotan 
irakurri zituen paradisuaren galerari bu-
ruzko orrialdeak, baina bakarrik orain 
uler zitzakeen Adanen sentimenduak. 
Negar egin zuen, eta negarraldiaren 
erdian hainbestetan esana zuen Etika 
hitza etorri zitzaion burura, Boterea-
ren Erotikotasunak suntsituriko Etika, 
eta momentu batez ez zuen jakin zer 
egin, negarrez jarraitu edo parrez hasi. 
Ber.e burua lasaitzen saiatu zen: ez 
zen zaila izango fiantza biltzea, seguro 
baten bat bulegoetan barrena zebilela 

aspaldiko adiskidetasunak eta parran-
dak gogoraraziz. Arazo bakarra az-
ken boladan Erresuma Zaharrean he-
daturiko amnesia izurritea zen, berak 
epailearen aurrean izan zuen amnesia 
berbera: ez naiz deustaz gogoratzen, 
ez dakit nondik atera den hori, ez da-
kit, ez naiz gogoratzen, ez dut horren 
berri, errepikatzen zuen denbora guz-
tian mahaiaren gainean zeuden pa-
perei begira. Ongi zekien kartzelako 
egonaldia ez zela luzea izango, bere 
kategoriako guztiak bezala laster ate-
rako zen diru truke, bera ez baitzen 
galtzeko jaio diren gizajo horietako 
bat. ttala ere triste zegoen, aurreran-
tzean basamortua baino ez zuen izan-
90 begien aurrean, ezinezkoa zen bo-
teredunen lorategira itzultzea. Mina 
sentitu zuen kopetan. Pelotazoa gogo-
rra zen, oso gogorra. X 
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ERAKUSKETAK 

Zizur Nagusia: Kultur Etxean 
Carlos Ziriza margolariaren la-
nak dira ikusgai abenduaren 
17ra bitartean. Astegunetan 
19.00etatik ?0.30etara bitar-
tean, jaiegunetan, berriz, 
12.30etatik 14.00etara bitar-
tean,-

Iruñea: Pintzel aretoan Carlos 
Lopez margolariaren lanak dau-
de ikusgai abenduaren 29a arte. 
Erakusketa, lO.OOetatik 13.30-
etara eta 16.30etatik 20etara 
egonen da zabalik astegunetan, 
eta larunbatean lO.OOetatik 
13.30etarabitartean. Igandeetan 
erakusketa itxia dago. 

Altsasu: Altsasuko Dendarien 
Elkarteak antolatuta, herriko 46 
dendatan Sakanako hamabi 
margolariren lanak dira ikusgai 
hil honen 23a bitartean. 

Kaskante: Kultur Etxean Malon 
de Etxaide pintura lehiaketara 
aurkeztu dituzten lanak ikusgai 
dira, datorren igandera bitar-
tean. 

KONTZERTUAK 

Lizarra: Flitter, Boicot eta Codigo 
Neurotiço taldeek kontzertua es-
kainiko dute bihar, gaueko ha-
marretan, Oncineda institutuko 
karpan. 

Elizondo: Dentera taldeak kon-
tzertua eskainiko du abenduaren 
15ean Casino ostatuan, gaueko 
22.30etatik aurrera. , 

Iruñea: Vargas Blues Band tal-
deak emanaldia eskainiko du 
Reverendos dantzalekuan, dato-
rren ostegunean, gaueko 
21.30etan. Sarrera 1.500 peze-
tan izango da. 

Berbintzana: Nafarroako Akor-
deoi Orkestrak koñtzertua es-
kainiko du San Isidro zentroan 
bihar, arratsaldeko zortzi t'erdie-
tan. 

ANTZERKIA 

Iruñea: Gaiarre antzokiko kon-
painia titularrak Marta la piado-
sa obra taularatuko du gaur, bi-
har eta etzi Gaiarren, arratsalde-
ko zortzietan. Sarrera mila pe-
zetan izango da. 

Aras: Scaramouche antzerki tal-
deak Cineman obra taularatuko 
du plazan, arratsaldeko 
19.30etan, Udazkeneko Bira 95 
egitarauaren barruan. 

ZINEMA 

Zangoza: Principe Enrique de 
Labrit zinema aretoan Unajoca 
en mi casa filmea emango dute 
abenduaren 28an, Kultur Zi-
kloaren barruan. Arratsaldeko 
17.30etan izanen da, eta sarrera 
ehun pezetan izanen da. 

BESTELAKOAK 

Iruñea: Pako Aristi idazleak hi-
tzaldia eskainiko du datorren as-
teazkenean Zapateria 40ko are-
toan, arratsaldeko 19.30etatik 
aurrera. 

n a f a r k r o n i k a 

Patxi Larrion 

Logroñotik Durangora 

Logroño pausaleku duten bi horiek, kul-
tura jakin baten adierazle apartak. Kul-
tura hitza bestelako gertakizunak defi-
nitzeko erabili ohi dugu. Gurean idazten 
dela kasurako. Durango atxakia hartu-
Tik, maizago bisitatu beharreko horietan 

aurki daitezkeenak ene solasa. Molde eta plegu 
desberdinak, berezitasun markarik ezarri nahi 
duenak jai dauka, honetan ere aniztasuna de-
finitzen baikaitu. Ondorean, ezagutua bezain 
maitatua nahi dudan alor hau ezaugarritzen 
duten hainbat gertakizun. 

Jauntxorik ez duen eremua da gurea. Gaine-
ko zubia madarikatua izanda ere, uren garden-
tasuna aspaldikoa da. Badena dena denez ez-

kutuko katebegiak antzeman ezinak suerta 
daitezke. Halere, pakean utzi arte bilaketa ho-
rretan jarraituko duena bada gurean, hainba-
tetan honatago eduki beharko genukeena eta 
zurian zirika aritzeko eta tokian tokitik munta 
handiko proiektuak egiteko gai dena diren be-
zalaxe. Ibilbidean mapa lagun, gurutz eta bide-
zidorrak non-nahi baitira. Minik ematen ez 
duten hausturak ezagutzeko parada izanen 
dugu. Aintzinitatea urdinez tintaturik azalduko 
«aigu. 

Mendebalera eraman dituzte bi horiek, ipa-
rralderago bada ere, mendebaldean dugu zita 
guk ere. 

Idazten da, leitzearena gure kontu. 

asteko pertsonaiak 

Gabriel Urralburu 
Nafarroako Gobernuko 

lehendakari ohia 

• Gabriel Urralburu Nafarroako Gobernuko lehendakari ohia joan den 
ostegun gauean atxilotu zuen Poliziak, J u a n Manuel Fernandez epailea-
ren aurrean arratsalde osoan deklaratu eta gero. Aurretik, Antonio Ara-
gon Nafarroako Gobernuko Herrilanetako kontseilari ohia atxilotzeko 
agindua emana zuen epaileak, goizean deklaratu ondoren. Gabriel 
Urralburu eta Antonio Aragon Nafarroako Gobernuan zuedenean herri-
lanen adjudikazioaren truke diru komisioak jaso omen zituztelako deitu 
zituen deklaratzera epaileak. Urralburu Logroñoko espetxean da orain 
Antonio Aragonekin batera, 100 milioi pezetako fidantza ordaintzeko zain.-
Javier Asiain bien abokatuak atzo aurkeztu zuen PSNko bi agintari ohien 
espetxeratze aginduaren aurkako errekurtsoa. 

Patxi Zabaleta 
Idazle eta parlamentarioa 

• Patxi Zabaleta abokatu, parlamentario eta idazleak Badena dena da 
eleberria aurkeztu zuen joan den astelehenean Iruñean. Nafarroako 
Txalaparta argitaletxeak argitaratutako eleberri hau, Ukoreka-rekin iaz 
hasi zuen trilogiaren bigarren emaitza da, Gerra Zibitean eta Erriberako 
kobazuloetan bizi zirenen ingurukoa. Liburua Arpeta eta Eltzu herrietan 
girotua dago, 36ko gerra piztu zen garai latz har tan. Garai gogorra eta 
erabakigarria izan arren, ez da gune historikoa liburuaren ezaugarri 
garrantzitsuena, Zabaletaren ustetan. «Niretzat literatura ez da bakarrik 
edertasuna bilatzeko bide bat, ez da kondaira bat, zerbaitetarako era-
biltzen den tresna baizik, ideiak azaltzeko modua, lekukotasuna uzteko 
parada», erran zuen Leitzakoak. 

ahaztu gabe! 

ANTZERKIA 

Iruñea: Azkoiengo La Trapera 
antzerki konpainiak La Nona be-
re azken lana estreinatuko du 
igandean Nafarroako Antzerki 
Eskolako aretoan. Antzerki Es-
kolak antolatutako udazkeneko 
antzerki zikloaren barruan es-
kainiko dute ikuskizuña, arra-
tsaldeko zortzietatik aurrera. 

Roberto Cossa argentinarrak 
idatzitako obra hau Marcelo Ver-
nengok zuzentzen du. La Nona-
rena, berriz, Ignacio Orduñak 
eginen du. J a n eta jan besterik 
egiten ez duen Italiako amona 
baten istorioa kontatzen du, eta 

" bere etxeko sukaldean gertatzen 
da akzio guztia. Duen gosea ase-
tzeko adina diru ez dagoelako 
pizten da gatazka. 

La Trapera antzerki taldeak 
zortzi urte beteko ditu datorren 
urtarrilaren lean. Urterik urte 
antzezlan berri bat estreinatu 
izan dute Azkoiengoek, eta usa-
dioa urte berriarekin hautsiko 
dute, estreinatu berria duten La 
Nona -Roberto Cossaren lanik 
garrantzitsuenetarikoa- antzez-
lanaren emanaldiekin jarraitzeko 
asmoa baitute: Marcelo Vernen-
gok zuzendutako obra, esan be-
zala, etzi estreinatuko dute Na-
farroako Antzerki Eskolako are-
toan. 

a di! 

Euskalerria Irratia FM 91,4 

Egunero astelehenetik ostiralera, 
Zokobetailu goizeko lO.OOetatik 
ll.OOetara. 

Xorroxin Irratia FM 107,5 

Egunero 20.00etatik 22.00etara 
Karakola segi hola gazteendako 
saipa. 

Aralar Irratia FM 106,2 

Astean zehar 13.30etatik 
14.00etara, bertako bizilagun eta 
pertsonaia ospetsuei elkarrizke-
tak. 

Karrape Irratia FM 107.8 

Astean zehar, 12.20etatik 
12.35etara Gauza guztien gaine-
tik, edertasuna eta osasun'a, 
sukaldaritza, ohiturak. 
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Zangoza 

Abenduko kultur egitaraua martxan 
Eguberriak direla-eta hauen inguruko ekitaldi bereziak antolatu ditu Kultur Etxeak 

guberriak gainean di-
tugula kontuan har-

tuz, hainbat ekitaldi anto-
latu ditu hauen inguruan 
Zangozako kultur Etxeak. 
Abenduan zehar luzatuko 
da Zangozako egitaraua eta 
hitzaldiak, antzerki eta 
dantza ikuskizunak eta ka-
lejira eta erakusketak iza-
nen dira, besteak beste. 
Olentzaroren 25. urteurre-
na ospatzeko ere ekintza 
bereziak antolatu ditu Kul-
tur Etxeak. 

Erredakzioa / Iruñea 

•ZANGOZAKO. Kul tu r E txeak 
abenduan zehar eginen dituzten 
kultur ekitaldiak prestatu eta 
ezagutarazi ditu jada. Ekintza 
horien artean, noski, Eguberriei 
buruzkoak izanen dira nagusi. 
Baina izanen da ikusteko eta 
egiteko besterik ere. Eguberriei 
estuki lotuta dagoen gaia auke-
ratu du Zangozako Kultur Etxeak 
lehen ekitaldia antolatzeko, ho-
nen 25. urteurrena ospatzen dela 
aitzakiatzat hartuz, horren in-
guruan eskultura, pintura eta 
eszenografia alorreko lehiaketa-
ko lanak ikusgai izanen baitira 
abenduaren 7a eta 21a bitartean 
Kultur Etxean bertan. Leku be-
rean, halaber, hil honen 22a eta 
urtarrilaren 8a bitartean, jaio-
tzen erakusketa egonen da. Li-
burutegian, berriz, Gabonak gai-
tzat dituzten liburuak, aben-
duaren 18tik urtarrilaren 8ra 
izango dira ikusgai. 

Olentzarorekin zerikusirik du-
ten ekitaldi gehiago izanen da 
abenduan zehar. Hilaren 15ean, 
hain zuzen, Olentzarok Euskal 

Gabonak direla-eta ekitaldi anitz antolatu dute Zangozan. 
A R T X I B O K O A ...: :.... 

Herriko tradizioan duen garran-
tziaz ariko da Juan Antonio Ur-
beltz, Kultur Etxean arratsaldeko 
zortzi t'erdietan. 

Bestalde, Gwynfyd antzerki eta 
dantza konpainiak Beste mun-
duetako soinuak ikuskizuna aur-
keztuko du Antonio Eslava insti-
tutuan, arratsaldeko zortzi t'er-
dietan. 

Gabonak ailegatuta honen in-
guruko ekitaldiak areagotu egi-
nen dira Zangozan eta hamaika 

gauza ezberdin egonen da ikus-
teko egun horietan zehar. Aben-
duaren 22an, hain zuzen, Egu-
berriei ongi etorria emateko as-
moz, pregoia irakurriko du Je-
s u s Mauleonek. Auroros tal-
deak, berriz, Gabonetako kan-
tak abestuko ditu Kultur Etxean 
e t a j a i o t z e n e r a k u s k e t a r e n 
inaugurazioarekin bat eginez, 
askaria izanen da bertan bildu-
takoentzat. 

Gabon Egunean, azkenik, Ga-

bonetako kantek lagunduta ka-
lejira eginen dute zangozarrek. 
Arkupetik abiatuko dira eta ibil-
bideak San Miguel, Los Pozan-
cos, Aragon etorbidea, Bakearen 
plaza eta Belate kaleetatik ja-
rraituko du, Arkupetan bukatze-
ko. Arratsaldeko bost t'erdietan 
hasiko da kalejira eta zazpi t'er-
dietan txokolate janarekin bu-
katuko da. Ibilbidean zehar pu-
xikak eta gozokiak banatuko diz-
kiete haurrei. 

Lizarra. 

Lehen komiki lehiaketa prest 
• Gazteendako Informazio Bulegoak antolatu du 

Erredakzioa / Iruñea 

LIZARRAKO Udaleko Gazteen-
dako Informazio Bulegoak le-
hen komiki lehiaketa antolatu 
du herriko hamabost eta ho-
geita hamar urte bitarteko gaz-
teentzat. 

Partehartzaile bakoitzak ge-
hienez bi lan aurkeztu ahal iza-" 
nen ditu. Epea, hil honen 27an 
amaituko da. 

Gaiari dagokionez, Hegoal-
dearen bila lelopean antolatu 
dute Udaleko arduradunek ai-
patu komiki lehiaketa eta, be-
raz, Hirugarren Mundua deitu 
herrien errealitateari buruzko 
gogoeta positiboa egin beharko 
dute komikigileek. Lanak eus-
karaz edo erdaraz aurkezteko 
aukera izanen dute partehar-
tzaileek. 

Epaimahaiko kideek bi sari 
banatuko dituzte. Irabazleak 
80.000 pezeta eskuratuko ditu 
eta bigarrenak, berriz, 40.000. 
Komiki lehiaketako antolatzai-
leak, halaber, 20.000 pezetako 
hiru sari berezi emateko prest 
dira: lehenehgoa gidoi onena-
rentzat, bigarrena herriko egi-
lerik onenarentzat eta hiruga-
rrena, saririk jaso ez duen eus-
karazko istoriorik onenaren-
tzat. Azken sari hau Udaleko 
Euskara Zerbitzuak emanen 
du. 

Behin sariak banatuta, era-
kusketa antolatuko dute lehia-
ketan parte hartuko duten lan 
guztiekin. Parte hartu nahi 
duenak udaletxera eraman be-
har du bere obra edo bestela, 
postaz Gazteendako Informazio 
Bulegora ig^rri. 

Lekunberri 

Plazaolaren ikastaroak aurki 
mArrainei eta ardoei buruzkoak izanen dira 

Erredakzioa / Iruñea 

LEKUNBERRIKO Plazaola par-
tzuergo turistikoak bi ikastaro 
antolatu ditu, parte hartu nahi 
duen edonorentzat zabalduak. 
Ikastaro horietako lehenengoa, 
Arrainakjatetxeko kartan izene-
koa, alegia, abenduaren 13, 14 
eta 15ean eginen dute Leitzako 
Basa-Kabi hotelean, arratsal-
deko bostetatik gaueko zortziak 
bitartean. Ikastaro honetan 
parte hartu nahi duten par-
tzuergoko kideek 2.500 pezeta 
ordaindu beharko dute eta kide 
ez direnek 5.000. Arrainari 
buruzko hamaika xehetasun 
ikasiko dituzte, garbiketa eta 
tratamendutik hasi eta aurkez-
penarekin amaitu arte. Irakas-
lea Alejandro Mujika Basa-Kabi 
hoteleko jabea izanen da. 

Beste ikastaroak ardoak iza-
nen ditu ardatz eta Lekunbe-
rriko Katta-Gorri elkartean 
izanen da, abenduaren 18 eta 
19an. Irakaslea Javier Otsoa 
enologoa izanen da eta matri-
kula, berriz, 2.500 pezetakoa 
izanen da partzuergoko bazki-
deentzat eta 5.000koa gainon-
tzekoentzat. Ardoak aztertu 
ahal izateko gutxienezko 
arauak ezagutarazi nahi ditu 
ikastaro honek eta, besteak 
beste, ardoa egiteko eraz eta 
upelategiez mintzatuko dira 
bertan. Ikastaroaren ordute-
giari dagokionez, arratsaldeko 
bostak eta zortziak bitañean 
izanen da. 

Bi ikastaroetan parte hartu 
nahi duten bazkideek 4.000 pe-
zeta baino ez dute ordaindu be-
har eta 9.000 gainontzekoek. 

Ez ziren 
gosaltzera 

igo 
«Diana entzuten dudalarik 
ohetik altxa eta errantxua 
jateko prest banengo, solda-
dutza eginen nukeen». Argu-
dioa hamaika aldiz errepikatu 
izan diot espetxe zaintzako 
epaileari, gosaltzera igotzen ez 
naizelako funtzionarioek 
ezartzen dizkidaten zigorrak 
direla-eta bata bestearen 
atzetik igorri dizkiodan hele-
giteetan. Berak, baina, nire 
errekurtsoak Z letrari dago-
kion karpetan —zetaz hasten 
da zaborra hitza— artxibatzen 
ditu, eta ez ditu inoiz aintzat 
hartzen. 

Dena dela, ni ez naiz gosal-
tzera igotzen ez den bakarra. 
Kide gehienek gauza bera 
egiten dute. Batetik, nahiago 
dugu ohean ordu beste erdi-
txo bat eman, kafesne epel 

motela, Suavina izeneko mar-
garina zaporegabea eta gaileta 
goibel batzuk gosaldu baino. 
Bestetik, ez dugu funtziona-
rioen arau zentzugabeak obe-
ditu nahi, eta halabeharrez 
gosaltzera igo behar izatea 
arau zentzugabea iruditzen 
zaigu. 

Abenduaren lehenean, alta, 
ohitura alde batera utzi, sol-
dadutza egiteko prest bai-
nintzen, eta gosaltzera igo 
nintzen. Goizeko zortzi t'er-
dietako juana —sirena ho-
tsa— entzun bezain pronto, 
ziztu bizian jantokirantz 
abiatu nintzen. Bidean gosal-
tzera sekula santan igotzen ez 
diren beste hainbat kide in-
tsumisorekin topo egin nuen. 
Guztion ezpainetan irribarrea 
ageri zen, eta behin eta berriz 
galdera bera entzun zitekeen 
aho irribarretsuz aho irriba-.. 
rretsu: «Igoko al dira gosaltze-
ra?». 

Jantokira igo ginen, gosal-
du genuen, eta txabolara itzu-
li ginen, eta ez genituen ikusi. 
Ez ziren gosaltzera igo. Lasti-
ma. Gutxienez, hemendik 
aurrera beste argudio bat iza-
nen dugu gosarietako parteak 
errekurritzeko tenorean: 
«G.U. eta A.A. ez ziren gosal-
tzera igo- eta ez zituen inork 
zigortu». 

P.D.: Barka iezadala Ainge-
ru Epaltza idazle handiak 
etorria ez zaidalako berak 
proposatutako bidetik etorri. 
Hala ere, mila esker anitz ai-
pamen eta gomendioagatik. 
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Kroaziarren eta sahararren 
aldeko kanpainak 

Nafarroak badu nor lagundu 
SODePAZ elkarteko kideak Tindufen eta artista eta kazetari nafarrak Karlovacen aldeko kanpainan 

afarroako elkartasu-
nak Aljerian eta 

Kroazian izan du helmuga 
egun hauetan. Aljeriako 
Tinduf hiritik hurbil Saha-
rako errefuxiatuen dendak 
daude, eta bertara abiatu 
da SODePAZ elkarteko tal-
de bat Nafarroako Parla-
mentuko bost kiderekin 
batera. Kroazian, bestalde, 
Karlovac herria dago, eta 
bertako biztanleak lagun-
tzeko asmoz kanpaina jarri 
du martxan artistaz eta ka-
zetariz osatutako lagun tal-
de batek. 

Edume Elizondo / Iruñea 

BOSNIAKO, Errusiako eta Sa-
harako haur rak Nafarroan izan 
d i r a u d a n , h e m e n g o h a i n b a t 
gobe rnuz k a n p o k o e r a k u n d e k 
ekarrita. Itzultzeko garaia nahi 
baino lasterrago iritsi zen, eta 
irailaz geroztik etxean dira berri-
ro. Nafarroako elkarte eta herri 
horien arteko har remana , ordea, 
ez da eten eta elkarlanean jarrai-
tu dute azken hilabeteetan zehar. 
Gobernuz kanpoko erakunde ho-
rietako bat da, hain zuzen, SO-
DePAZ. 1989. u r tean sortu zen 
Nafarroan, eta Saharako herria 
laguntzea da m u n d u a n zehar be-
tetzen duen lanetako bat . As-
teazkenean Tindufeko (Aljeria) 
errefuxiatu eremuetarantz abia-
tu zen e rakunde horretako haln-
bat kide '—medikuak, erizainak, 
psikologoak—, Nafarroako zine-
gotzi eta Par lamentuko bost ki-
derekin batera. Igandean itzuliko 
dira bertatik. 

Egun haue tan , halaber, bada 
gute a r tean laguntza proiektu 
bat abian jarr i duen beste talde 
bat . Ez du izenik, ordea, kazetari 
« ta artistek osa tu tako lagun tal-
dea baita. Normalean antolatzen 
diren kanpaina handi eta oroko-
rren parean, proiektu txikiagoak 
eta pertsonalizatuagoak aldarri-
katzeko elkartu dira. Kroaziako 
ipar-mendebaldean dagoen Kar-
lovac herria da nafar h a u e n hel-
bu rua . Daytonen (Estatu Ba-
tuak) s ina tu tako bake akordioa 
dela eta, bertatik ihes egindako 
errefuxiatuak itzultzen hasi dira. 
Herria, alabaina, erabat kiskalita 
dago eta inguru osoa minaz josi-
ta. Mina horiek indargabetzeko 
aparailua, argia sortzeko gene-
radorea eta ur edangarria lortze-
ko arazgailuak erosteko diru la-
guntza lortzeko kanpaina jarr i 
dute martxan. 

Olga Brajnovic, Virginia Gil eta 
Jose Luis Miral kazetariak, Mer-
c h e Ga l indo a r g a z k i l a r i a e t a 
J o h n Otazu margolaria dira Kar-
lovac herriko biztanleak lagun-
tzeko abian jarr i den proiektu 
honetan murgildu direnak. J u -

Azaroaren 21ean sinatu zuten Bosniako bake akordioa. 
A R T X I B O K O A 

goslavia ohiko gerraren ondo-
rioak gertutik ikusi dituzte, be-
hin baino gehiagotan izan baitira 
bertan, Nafarroako zenbait go-
b e m u z kanpoko erakunderen es-
kutik. Talde gehienek bultzatzen 
dituzten proiektu orokorrak bai-
no gehiago, behar zehatzei eran-
tzutea helburu du ten kanpainak 
jarri nahi izan dituzte martxan, 
e t a . horren ondorioz sortu da 
egun haue t an hasl dutena . Tal-
dekideek azaldu dutenez, «kan-
paina oro'korrak beharrezkoak 
dira b a i n a b a t z u e t a n ek in tza 
zehatz eta txikiak eraginkorra-
goak dira». 

Virginia Gil: «Kanpaina 
orokorrak baino 

eraginkorragoak dira sarri 
proiektu zehatzak» 

Kroazian dago Karlovac herria, 
baina Bosnia eta Serbiako muge-
tatik oso hurbil. Gerra hasi au-
rretik 81.000 lagun i n g u m bizi 
zen ber tan. 1991. u r tean serbia-
rrek egin lehen erasoak zirela-eta 
alde egindako herri tar asko etxe-
ra itzultzen hasi da azken bola-
dan. Virginia Gil kazetariak hiri 
h o r r e t a k o a r azo l a r r i e n be r r i 
e m a n digu: «Etxeak k i ska l i t a 
daude, lurra minaz josita eta ne-
gua badator . Hamalau eta 16 
gradu zero azpitik izanen dute 
laster». Karlovac i ngumko agin-
tariek nazioarteko herriei deial-
dia egin zieten orain hilabete ba-
tzuk u ra arazteko, argi genera-
doreak eta minak indargabetzeko 
aparai luak eskatuz. 

Horiek guztiak erosi ahal iza-
teko d i m a lortzeko, beraz. hain-
bat ekintza antolatu dituzte. As-
telehenean, hain zuzen, Xahu-
tondo antzerki taldeak Canciones 
del Viejo Sur t au la ra tu zuen Prin-
cipe de Viana ins t i tu tuko antzo-

kian. Tennessee Williams eta 
J o h n Kennedy Tooleren testue-
tan oinarr i tutako obra da Jose 
Luis Miralek z u z e n t z e n d u e n 
hau . Imñeko Udalarekin hitzar-
mena du talde honek, eta horri 
esker obra honengat ik dagokion 
d i m a Karlovac herria laguntzeko 
erabiliko du Xahutondok. 

Talde horre tako kide den J o h n 
• O t a z u m a r g o l a r i a k , b e s t a l d e , 

Apunles de Split izeneko margo era-
kuske ta osa tu du karlovacen al-
de. J o a n den igandea bi tar tean 
In t e rnac iona l g a r a g a r d o t e g i a n 
izan da ikusgai I ruñean, .ba ina 
beste ha inba t lekutara ere era-

Teresa Arostegi: «Urtean 
sei hilabetez bi urte arteko 

haurren elikadura 
bermatzen dugu» 

mateko asmoa badu te taldeko 
lagunek. Jugoslavia ohian ikusi-
takoek eta bizitakoek eragindako 
e r a k u s k e t a de la a i t o r t u digu 
Otazuk. 

A s t e a r t e a n , a z k e n i k , i r r a t i 
maratoia egin zuen Onda Ceroko 
Onda 10 emisoran Karlovacen 
a j d e k o t a l d e a k . B e r t a n , h a i n 
zuzen, Karlovac herriko biztan-
leen testigantza jaso zuten eta 
euren ahotik en tzun ahal izan 
zituzten entzuleek herri horrek 
egun di tuen premiarik larrienak. 
Maratoi horri esker 250.000 pe-
zeta inguru bildu dituzte. Dima, 
Nafa r roako h a i n b a t uda l e txek 
eta irratira dei tutako lagunek 
eman zuten. Virginia Gilentzat 
d i m gutxi bada ere, «pertsona 
askok ber takoen behar rak en-
tzunda gauza zehatzak eskainiz 
deitu zuen, bai platerak, bai ohe 
bat eta abar. Eta hori ere garran-
tzitsua da>. Lagun talde honen 
lana, hala ere, ez da maratoi ho-
rretan amai tu , aur re ra jarraitze-
ko prest bait ira denak, «bai argi 
generadorea, bai minak indar-
gabetzeko aparai lua. bai beste 
edozer erosteko adina d i m lortu 
arte». 

Nafarroako bost parlamentari 
Saharan • Jugoslavta ohia ez da 
Nafarroako taldeen h e l b u m ba-
karra . SODePAZ gobemuz kan-
poko e rakundeak , adibidez, bost 
ur te daramatza Saha rako herria 
laguntzeko proiektuak aurrera 
eramaten, beste ha inbat laneñ 
ar tean. Teresa Arostegi Nafa-
rroako elkarte horretako koordi-
n a t z a i l e a r e k i n m i n t z a t u g a r a 
Tindufeko errefuxiatu eremue-
tarantz seigarren aldiz joan baino 
pixka bat lehentxeago. Madrildik 
hegazkinez abiatu ziren asteaz-
kenean berarekin batera elkar-
teko beste ha inba t kide — erizai-
nak, medikuak eta psikologoak— 
eta Nafarroako ha inba t herri tako 
zinegotzi eta Par iamentuko bost 
kide — Felix T a b e m a (IU), Floren 
Aoiz (HB), Begoña Erras t i (EA), 
Jose Maria Ezpeleta (PSN) eta 
I n m a c u l a d a M a t i a s (CDN) —. 
Igandean itzuliko da 30 lagunek 
osa tu tako taldea. 

E lkar tasun bidaiatzat jo du 
Aros teg ik e l k a r t e a k p r e s t a t u 
duen azken h a u , ber tara joan eta 
egungo egoeraren berri zehatza 
izateko antolatu baitute, eta ez 
beste askotan bezala, j anar ia edo 
beste edozer eramateko. Alde ba-
tetik, Aljeriako egoera politikoa 
dela-eta ezin izan du te orain arte 
bezala bidaia herri h a u kamioiez 
zeharkatuz b u m t u , a r r i sku t sua 
baita. Bestetik, Nafarroako Par-
lamentuko kideek eta zinegotziek 
osa tu tako ordezkaritza ofizialak 
ber tako beste ha inbat agintari-
rekin ha r r emana izatea da orain-
go bidaiaren h e l b u m a . Izan ere, 
Kooperazio m i n i s t r o a r e k i n el-
ka r tuko dira, bai ta o sa sun alo-
rreko beste ordezkariekin ere. 
Saharako Errepubl ikako lehen-
dakar i eta Fronte Polisarioko 
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Kroaziarren eta sahararren 
aldeko kanpainak 

Teresa Arostegi —lehenengoa eskuinetik hasita- Tindufera egin bidai batean. 

idazkari nagusia den Mohamed 
Abdel Asisekin ere egon nahi 
dute nafarrek. 

Bost urtez sahararren alde 
lanean • Teresa Arostegik go-
goan du oraindik Tindufera egin 
zuen lehenengo bidaia: «Basa-
mortuak biziki astindu ninduen 
ikusi nuen lehen aldia», gogoratu 
du. 

Izan ere, orain de-
la bost urte hasi zen 
Nafarroako SODe-
PAZ s a h a ^ a r r e k i n 
l a n e a n . Eg indako 
k a n p a i n a guz t i en 
artean bi urte bitar-
teko haurrak elika-
tzekoa azpimarratu du Arostegik: 
«Urtean sei hilabetetan zehar bi 
urte bitarteko haurren elikadura 
bermatzen dugu». Halaber, hez-
kuntza eta osasun alorrean ere 

egiten dituzte kanpainak SODe-
PAZ elkartekoek. 

Basamortuaren erdian bizi.di-
ren arren eta baldintzarik gogo-
rrenei aurre egiten dieten arren, 
sahararren duintasuna da SO-
DePAZ taldeko koordinatzailea 
gehien hunkitzen duena. «Hasie-
rako urteetan haur eta zahar 
anitz hil zen Tindufeko eremue-

John Otazu: 
«Bake akordioa sinatu duten arren, zail ikusten dut 

gerra bukatzea, negozio biribila baita» 

tan, baina pixkanaka elkarte 
egituratua lortu dute bertako 
emakumeek, gizonak borroka-
tzen ari ziren bitartean. Kanpotik 
jasotzen duten laguntzari esker 

Olga Brajnovic eta Jose Mari Aisa kazetariak eta John Otazu margolaria Onda Ceroko maratoian. 
J O X E L A C A L L E : 

bizi dira, baina hala ere hiru ur-
tetik gorako haur guztiak joaten 
dira eskolara. Harrigarria da». 
Teresa Arostegik, halaber, sa-
hararren izakera irekia nabar-
mendu du, «harrera ezin hobea 
egiten digute joaten garen ba-
koitzean eta oso atseginak dira». 
SODePAZ elkarteak, Agintza es-
kaut taldearen laguntzaz, joan 

den udan Nafarroa-
ra ekarri zuen Sa-
harako haur taldea 
izaera horren adibi-
de argia izan zen. 

Tindufet ik itzuli 
eta bertako ordez-
kar iekin hitz egin 
eta gero, hemendik 

aurrera egin beharreko ekintzak 
antolatuko dituzte SODePAZ el-
karteko kideek, eta bertako biz-
tanleek gehien behar dituzten 

Akordioak bai, bakea agian 
JOAN DEN azaroaren 21ean 
Bosniarako bake akordioa onar-
tu z'uten Alia Izetbegovic, Franjo 
Tudjman eta Slobodan Milosevi-
cek, Bosnia, Kroazia eta Serbiako 
lehendakariek,. hiru ur te t'erdi 
iraun duen eta 250.000 hildako 
baino gehiago sortu dituen ge-
rrari, antza, amaiera emanez. 
Bake akordioa sinatu bada ere, 
bertan jasotakoak bermatu be-
har dira oraindik. 

Jugoslavia ohiako herrita-
rrentzat, beraz, zailena etortzeke 
dago oraindik, gerraren ondorioz 
kiskalita gelditu diren etxe eta 
herrtak berreraiki behar baitira, 
bizitzen jarraitu ahal izateko. 
Karlovacen aldeko kanpaina sor-
tu duten kazetari eta artista na-
farrek ongi dakite hori eta horre-
gatik hasi dira lanean. 

Bosniako etorkizunari buruz, 
hala ere, ez dira oso baikor, eta 
nahiz eta bake akordioa sinatu 
izan, zaila ikusten dute oraindik 
benetako bakea lortzea. «Oker 

• egotea espero dut, baina gerra 
hain negozio ona izanda, zaila 

. ikusten dut bukatzea», aipatu du 
Virginia Gilek. John Otazu mar-
golaria ere iritzi berekoa da eta 
Jugoslavia ohian emandako 
egunak gogoratzen ditu: «Gerrak 
zazpi urte luze gutxienik iraungo 
zuela aipatu zigun behin soldadu 
batek, diru asko baitago tartean» 

Bestalde, nahiz eta egoera la-
• saitu, «gerra garaian baino, bake 

garaian garrantzitsuagoa da na-
zioarteko laguntza», nabarmen-
du du Virginia Gilek, «eta hori 
kontuan izan behar dute orain 
arte laguntza bidali duten elkar-
teek ere, askok laguntza murriz-
teko garaia dela uste duten 

arren, inoiz baino beharrezkoa-
goa baita orain». 

Teresa Arostegi SODePAZeko 
koordinatzaileak, hain zuzen, 
Tindufeko eremuetan 1991. ur-
tean Nazio Batuen Erakundearen 
babesean sinatutako balce akor-
dioa lortu zenean gertatu zena 
gogoratu du: «Nazioarteko elkar-
teek sahararren egoera laster 
konponduko zela uste izan zuten 
eta laguntza murri2tu zuten. Sa-
hararrek ere laster etxean izanen 
zirela uste izan zuten, baina ez da 
hala gertatu». 

Sahararren eta marokoarren 
arteko gatazkan punturik gataz-
katsuena, egun, bake akordioa-
ren arabera 1992. urtean egin 
behar zen erreferenduma da. Er-
rferenduma ez da oraindik egin 
eta bertan botoa emateko esku-
bidea zeinek duen zehazteko or-
duan sortzen dira, hain zuzen, 
arazo guztiak. Teresa Arostegik 
gatazka honen oinarriak azaldu 
dizkigu: «1975. urtean Maroko 
eta Mauritaniak Saharako men-
debaldea okupatu zutenean, 
marokoar asko joan zen hara bi-
zitzera lurraldea kolonizatzeko 
asmoz. Egun dagoen errolda, es-
painiarrek 1974. urtean egin 
zutena da, baina, noski, berritu 
beharra dago, aldaketa demo-
graflkoak gartatu baitira urte 
hauetan». SODePAZekoak aipatu 
duenez^Tindufeko eremuetan 
bakarrik 90.000 saharar inguru 
identifikatu behar dira oraindik. 
«Marokoarrek zailtasun asko jar-
tzen dituzte identifikazioa egin 
ahal izateko. Erdiak baino gehia-
go falta dira oraindik. Oraingoz, 
beraz, ezinezkoa da erreferen-
duma noiz eginen den zehaztea». 

1975ean okupatu zuten Maroko eta Mauritaniak Saharako mendebaldea. 
._ . A R T X I B O K O A 
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Xanti Begiristain 

Lapur handiak 
• «Lapur txikiak kastigatzeko 

nonahi badago kartzela 

haundiak hor ikusten ditut 

pasiuan dabiltzala 

Kopla, edo agian bertso zati hau Txirritak egina 

delakoan nago, eta ikusten denez, mezu horrek ez 

du galdu gaurkotasuna zoritxarrez. Zergatik dio-

dan hori? Ba, konbentzituta nagoelako Antonio 

Aragon eta Gabriel Urralbururen fiantzak bereha-

laxe ordainduko dituztela eta aida batean kalean 

izango ditugu ziur aski burua altxa-altxa eginda, 

itxuraz behinik behin, eta paseoan koplak dioen 

bezalaxe. 

Une batez Gabriei Urralbururen gurasoekin 

oroitzen naiz eta pentsatzen dut a zer nolako 

kolpea har tu behar izan duten ile zilardun seme 

horrekin! Pentsa dezagun hasieran zer nolako 

ibilbide polit eta eredugarria izan zuen bere gu-

rasoentzat: mutil zintzoa, frailegaia, frailea eta 

gero gobernuburua. Orduan, ziur nago gurasoak 

guztiz ha r ro egongo 

zirela seme horrekin, 

baina gaur egun, se-

guru asko, ez dute 

lotsa gutxi sentituko 

seme horrek egindako 

lapurretak direla bide. 

Ora ind ik ora in , en-

tzun dudanez, Gabriel 

U r r a l b u r u r e n a i t a k 

han jarraitzen omen 

du, herrian, artaldea-

r ek in , e t a b a r r e k i n . 

Bere buruarekin, be-

hintzat, egon ahalko 

da nahiko harro beti 

ere lerroan aritu de-

lako, desklasatu gabe 

eta jende apala zapal-

du barik. Oso beste-

l ako ad ib ide lo t sa -

mangarria, uste dut, eskaini digula bere seme 

horrek, zoritxarrez. Nekez eramango dute burua 

tente protagonista honen gurasoek herrian jende 

• artean frailekondoaz oroitzen direnean. 

Niretzat behintzat, txundigarria da ikustea ta-

maina eta neurri horietako pertsonak nola i tsutu 

ahal diren horrenbeste, non gai diren hastapen 

etiko eta zibiko guztiez ahazteko, eta bitartean, 

gauza dira edozein lotsagabekeria egiteko beren 

karguaz baliatuz, sakelak betetzeko baldin bada; 

behin eta berriz errepikatzen dute praktikan ho-

nako hau: «Dena patrikaren alde» eta ez, «Dena 

patriaren alde». 

Baina gogora dezagun Gabriel Urralbururen 

bizitza politikoan zehar gertaturiko pasadizu ge-

hiago, esate baterako, Hego Euskal Herria baturik, 

ikurrina, euskara (bere amona batek ez omen 

zekien erdaraz) eta autodet.erminazioa aldarrika-

tzen zituenean. Beranduago bakezale eta toleran-

tetzat jo zuen bere burua. Gerora indarkeria eta 

bortxakeriaren aurkako fin eta santu bezala ager-

tu nahi izan zuen, legez kanpo aberasten zen bi-

tartean, Leitzarango autobia kasu. Eta aldi berean 

bere handiuste eta nahiak, bazirudien ez zutela 

mugarik izango, gogora ditzagun esaterako Aran-

guren ibarreko zabortegiaren egitasmoa, Itoizko 

urtegiarena, Sakana-Burundako autobiarena, Be-

lateko tunelarena, eta abar. Iruñeko metroarena 

falta izan zuen soil-soilik. Baina, gutxi bailitzan, 

ez zen horretan gelditu eta gehiagora ere joan zen, 

Herri Batasunako jendeari, kalean, txu eginbehar 

zitzaiola esan zuenean, adibidez. Hortaz, azter 

dezagun laburki bere ibilbidea: Herri eta sendi 

apal batean sortu (hori, printzipioz inorentzat ez 

da lotsagarria izan behar), mundutxo honetako 

zeruraino eta handi tasun goreneraino igo, eta az-

kenik, arrapalada bizian, lokatza baino behera-

goraino erori, berekoikeriagatik gainera. Hau duk 

marka hau, ile ziiardun zaiduna\ 

Duela egun gutxi Adolfo Araizek gogorarazten 

zuen zein zen G. Urralbururen leloa aurreko hau-

teskunde batzuetan, alegia, ONDRADUTASUNA. 

Ba, oraintxe utzi dute argi eta garbi zein zen bere 

ondradutasuna. Era berean, orain ikus dezakegu 

zenbat arrazoi zuen Patxi Larrainzarrek kupidarik 

gabe kritikatzen zuenean bere l iburuetan Nafar 

Gobernuburu Urralburu. 

Baina, jakina, lapur handiak beti dira handiak 

nahiz eta beren gaizki-egiteak larriagoak eta kal-

tegarriagoak izan. Komunikabideetan A. Aragon 

eta G. Urralburu «jaunak» esaten diete; lapur txiki 

eta arruntei, berriz, «gaizkileak» edo «lapurrak» 

deritzaie besterik gabe; hauek ez dute merezi 

«jauna» hitza. Eta bukatzeko errepara diezaiegun 

azken ezberdintasunei lapur txiki e t a .hand ien 

artean: Urralburu eta Aragon ez omen dituzte izan 

auzitegiko ziegetan baizik eta bulegoetan, Iruñeko 

espetxean koltxoiak aldatu omen zizkieten gau 

baterako eta berogailuak jarri. Gauez eraman zi-

tuzten, eta Iruñeko kartzela nonbait oso zahar tua 

dagoenez eskatu zuten aldatzea. Eskatu eta egin, 

horrela ez dute gozatu beharko intsumiso lagunen 

konpainia. Logroñon gela berean, eta abar. Eta 

halabeharrez ez dute jasan ez tratu txarrik, ez 

torturarik, ez sakabanaketarik, ez bi mila kilome-

trorik... Dirudienez, intsumisoak gaizkile handia-

goak dira. • 

Joxemiel Bidador 

Unamunoren 

nako h a u elitzateke bilbotarraz d iharduen bakarra , Salba-

institutoaren katedrarako oposaketaren berri ematen digu. 
Sei izen ziren izena eman zituztenak: Luis Iza, Sabino Arana. 
Pedro Alberdi, Eustaquio Madina, Azkue eta Migel Unamuno 
bera. Naski etxekoak ezin izan zuela lortu Lekeitiarrak es-
kuratu zuena, eta baliteke halako g akor eta gusti-
ziatsu batek suminduraren suminduraz haserre eginda 
euskarar i aitzi jotzea bere etsipena baretzeko. 

Horrela, 1901. urteko abuz tua ren hogeitaseigarren egun 

ba ten arrast i r ian, Bizkaiko h i r iburuak bere lehendabiziko 

hi labetetan, La cuestidn del vascuence izenburuaren azpian, 

eta berrikiago, Ensayos b i ldumaren lehendabiziko l iburu-

kian (Madrile, Aguilar, 1945). 

donde por primera vez acaba de ser establecida una, muy 

cuidadosamente oñentada -Opus-arenaz dihardu, naski—, 

seguramente no hubiese tenido que ir a Salamanca, y acaso 

todo hubiera sido diferente para el y para su vascuence». 

bat ere izan zuen noiz edo noiz, bere gazte garaiah zer edo 

edertarik. Gaur da pozaren gaba / kanpoan otza da / baño 

geuren barruan t asko da berua. Goazen goazen 

Nafarroako taldekako txapelketako zortzigarren jar-
dunaldiko partida, 1995eko azaroaren 25ean joka-
tua. 
Luis del Rio (Iruñeko Runa Lakora), 2.005 ELOkoa 
— Carlos Soler (Tuterako Santa Ana) 2.115 ELOkoa. 

1.e4,e5; 2.Zf3,Zc6; 3.Zc3,Ac5; 4.Ze5,Af7 xa; 
5.Ef7,Ze5; 6.d4. 

Ezohiko hasiera. Erregea higituta ere, txuriak er-
digunearen jabe dira. 

6 Zg6; 7.Ac4,Dh4 xa; 8.g3,Dh3; 9,Zd5,Ed8. 
Beltzen endrokea galarazita geratu da. 
10.Df3,f6; 11.Zf4,Zf4; 12.Af4. 
Txurien garapena hobea da. Piezak jokoan daude. 
12 Ze7; 13.aG-e1,Gf8; 14.e5. 

Zutabe hori menperatzea da asmoa. 

14 f5; 15.d5,Dg4; 16.De3,g5. 

Bi alfilak mehatxatuta: Baina badago konponbidea. 

17.d6,f4; 18.e7 xa, Ee7; 19.f4,b6; 20.hG-g1,Dh4 

xa; 21.Dg3,Dg3 xa; 22.Gg3. 

Ikus koadroa. Zutabe hori bereganatu izana eta 
jokorik gabeko alfila dira gakoak partida borobiltzeko. 

22 Gh8; 23.Gg7 xa,Ee8; 24.eG-g1,c6; 25,Gg8 
xa,Gg8; 26.Gg8 xa,Ee7; 27.Gg7 xa,Ed8; 28.Gh7,a5; 
29.Ad3,b5; 30.Af5,c5; 31.h4,c4; 32.h5,b4;,33.h6,a4; 
34.Gh8 xa,Ec7; 35.h7,b3; 36.c-b3,a-b3; 37.a-b3. 

Beltzek etsi zuten. Garapen txarrean egon zen 
koxka. 
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Pier Paolo Pasoiiniren testuak jasotzen dituzte aldizkariko orri nagusiek. 
E L G A C E N A I 

'Elgacena'-ren 18. zenbakia kalean 
Lizarraldeko aldizkariak Pier Paolo Pasolini zinemagilearen testuak jaso ditu 

izarraldeko 'Elgace-
na' literatur aldizka-

riaren 18. zenbakia kalean 
da. Pier Paolo Pasolini zine-
magile italiarraren gaztele-
raz argitaratu gabeko tes-
tua irakur daiteke bertan, 
erdaraz eta euskaraz idatzi-
riko beste lan batzuen ar-
tean. Azaleko marrazkia 
Carmen Salgadorena da. 

Edurne Elizondo / Iruñea 

LIZARRALDEKO Elgacena lite-
ratur aldizkariaren 18. zenbakia 
aurkeztu zuten jendaurrean joan 
den astean argitalpen horretako 
arduradunek. Almudi Lizarrako 
ku l tu r e lkar teak argitaratzen 
duen aldizkari honen ibilbidea 
orain dela hamahiru urte hasi 
zen, eta azken zenbaki honetan 
ere lehenengoa argitaratu zute-
nean zeuzkaten asmo berberak 
dituzte egileek, literatur alorreko 
izen berriei argitaratzeko aukera 
eman eta nazioarteko egileen 
testuak plazaratu, alegia. 

Hemezortzigarren zenbaki ho-
nek Pier Paolo Pasolini orain dela 
hogei urte hil zen zinemagile ita-
liarrari eskaintzen dizkio bere 
orrialde nagusiak. Elgacena-k, 
hain zuzen, Pasolinik hil.baino bi 
aste lehenago Leccen irakasle eta 
ikasle talijle baten aurrean eman-
dako hitzaldiaren sarrera argi-
taratu du. Testu hau gazteleraz 
argitaratu den lehen aldia da, eta 
Jesus Juriok egin du itzulpena. 
Lizarrako aldizkariak Erroman 
duen Angel Amezketa kolabora-
tzailearen bitartez eskuratu zuen 
orain dela urtebete inguru Pier 
Paolo Pasoliniren testu hau El-
gacena-ko arduradunek, eta zi-
nemagilearen hilketaren 20. ur-
teurrena zela aitzakiatzat hartuz, 

18. zenbaki honetan argitaratu 
dute, italiarrak bere pinturari 
buruz idatzitako beste tes tu , 
poema bat eta hainbat marraz-
kirekin batera. 

Pier Paolo Pasolini Bolonian 
jaio zen 1922. urteko martxoaren 
5ean eta Erromara joan zen 
1949an, 27 urterekin. Erroman 
Nouvi Argomenti aldizkaria zu-
zendu zuen Alberto Moraviarekin 
batera, eta bertan lan egin zuen 
eta bizi izan zen, 1975ean hil 
zuten arte. Filmeak zuzentzeaz 
gain, olerkiak, narrazioak eta 
saiakerak ere idatzi zituen. Bere 
filmeen artean Mamma Roma 
(1962), El Decameron (1971) eta 
Los cuentos de Canterbury (1972) 
aipa daitezke. 

Perurena, Juaristi eta Muñozen 
testuak euskaraz • Pasoliniren 
idatziez gain, Ali Ahmad Said 
Esber Adonis deritzan idazle si-

riarrari eta Juan Ramon Masoli-
ver idazle surrealistari egindako 
bi elkarrizketa jasotzen ditu Ei-
gacena aldizkariaren zenbaki be-
rri honek. Lehenengoari dagokio-
nez, gaur egungo poeta arabia-
rren artean onena dela uste dute 
aditu askok. Masoliver, bestalde, 
Italiako Berpizkundeko olerki-
gintzaren aztertzaile dugu. Berak 
egindako Cavalcantiren itzulpe-
nak aipatzekoak dira. La Van-

Euskaraz, Patziku 
Perurena, Felipe 
Juaristi eta Jokin 

Muñozek idatzi dute 
hemezortzigarren 
zenbaki honetan 

guardia egunkarian literatur kri-
tikaria da egun. 

E rda raz , be s t a lde , S teven 
Svensson, "£xabi Urra, Alonso 
Z a m o r a V i c e n t e , F e r n a n d o 
Aranburu, Ana Serrano, Aitor 
Onaindia Sos eta Cristina Larak 
idatzi dute zenbaki honetan, eta 
euskaraz, Patziku Perurenak, 
Felipe Juaristik eta Jokin Mu-
ñozek. Patziku Perurenarenak 
argitaratu gabe dagoen Sentsa-
zioen soinu trentzatuak poema 
bildumatik daude hautatuak. Jo-
kin Muñozen lanari dagokionez, 
Joxe Mari bat erbestean izenbu-
ruko testua da. Felipe Juaristik, 
azkenik, Haize galderak izenbu-
ruko olerkia eman du. 

Azalari dagokionez, I ruñean 
bizi baina Perukoa den Carmen 
Salgado margolari gazteak egin-
dako marrazkia jasotzen du. Ba-
rrualdeko orrietan ere Salgado-
ren beste hainbat lan ikus dai-

Orain hamahiru urte lagunartean 
LIZARRAKO Elgacena aldizkariko 
hamazazpigarren zenbakia izan 
zen Xabier Agirre filosofiairakasle 
gipuzkoarrak parte hartu zuen 
lehengoa. Egun, erredakzio kon-
tseiluko kide da, Iosu Reparaz, 
Angel Amezketa eta Javter Corre-
sekin batera. Lizarraldeko litera-
t«r aldizkariaren hastapenaz eta 
nortasunaz mintzatu gara bera-
rekin hemezortzigarren zenbakia 
kaleratu duten honetan. 

Elgacena-k izen berri nahiz eza-
gunak batzeko duen asmoa da 
bere ustez azpimarragarriena. 
Zenbaki berri honetan, hain zu-
zen, Txabi Urra intsumisoaren eta 
Lizarrako 23 urteko Cristina Lara 
gaztearen lanak nabarmendu ditu 
Agirrek. «Berriak dira eta indartsu 

datuz» aipatzen du. Ildo berean, 
aldizkariak duen diseinu berezi 
eta zainduak osatzen du nrgital-
pen honen nortasuna gipuzkoa-
rrare'n irudikoz. Elgacena aldiz-
kariaren ibilbidea orain dela ha-
mahiru urte hasi zen Lizarran, 
lagunartean, Almudi kultur tal-
deak bultzatuta. Izen berri eta 
kontsagratuak batzeaz gain, he-
mengoa kanpokoarekin elkartze-. 
ko gogoa ere badu aldizkari ho-
nek. Honela, Europan zehar ba-
ditu Elgacena-k hiru kolabora-
tzaile, Frantzian, Italian eta Ale-
manian hain zuzen. 

Orain hamahiru urte elkartu 
lagunarteak zituen literatur kez-
kak bultzatuta abiatu zen Elga-
cena. Xabier Agirrek erran digu-

nez, «izan zituen hasieran orain 
baino garai oparoagoak —urtean 
hiru ale argitaratu izan zituzten 
noizbait ere— baina hasierako 
kezkek bizirik diraute». Agirreren 
irudikoz, hain zuzen, «bere lekua 
irabazi du argitalpenen artean. Ez 
da beste goimailako literatur al-
dizkarien parekoa, baina ezta he-
rri aldizkari arrunta ere. Hasieran 
lortu nahi zuen ikuspuntu plu-
ralari eutsi dio. Tradizioa badu eta 
eskatu gabe ere, askotan, jende 
askoren laguntza jasotzen du». 

Elgacena aldizkariaren heme-
zortzigarren zenbakiaren 550 ale 
kaleratu eta Hego Euskal Herrian 
banatu dituzte. Madril eta Valla-
dolidera ere hainbat ale iritsiko 
dira ziurrenik. 

tezke. Carmen Salgadok erakus-
keta anitz egin ditu gure herrial-
dean eta Iruñean, besteak beste, 
J u s La Rotxa Kultur Zentroan 
egon dira bere lanak zintzilik. 
Bere lana , ha la ere, m u n d u 
osoan da ezaguna eta beste mar-
golari iberoamerikarrekin batera, 
besteak beste, Mexiko, New York 
eta Bartzelonan egln ditu era-
kusketak. / 
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• Idoia Mariezkurrena • Txabalina jaurtiketan Espainiako txapelduna 

«Atlantarako marka hobetu nahi dut» 
Ddoia Mariezkurrena la-

baiendarrak jaso zuen 
joan den ostiralean 1995. 
urteko Nafarroako kirolari 
hoberenaren saria emaku-
mezkoetan. Txabalina jaur-
tiketan Espainiako marka-
rik onena du egun eta eman 
berri dioten saria urte as-
kotako lanaren ordaina de-
la dio. 

Irene Arrizurieta / Iruftea 

LARRABIDE egoitzan ikasten ari 
zenean eta arratsaldeko entre-
namendura abiatu baino lehen 
egon ginen eleketan Idoia Mariez-
kurrenarekin. 'Jasotako sariak ez 
dio loa kentzen eta datorren ur-
tean Atlantako Ol inpiadetara 
joateko beharrezko marka lor-
tzeko entrenatzen dihardu gogor. 
• Nola hasi zinen txabalina jaur-

tiketan, nolakoa izan da orain 
arte egin duzun bidea? 
Nik kirola egin nahi nuenez at-

letismoko arduradunekin min-
tzatzera joan nintzen Donezteben 
ikasten ari nintzenean, aukera 
hori zelako gehien gustatzen zi-
tzaidana, eta probak egin ostean, 
ab iaduran aritzen zirenen tal-
dean sartu ninduten hasieran. 
Atletismoan bi urtez ibili nintzen, 
baina beste jaurtiketetan aukera 
gehiago izanen nituela esan zida-
ten eta Iruñera etortzean jaurti-
ketak lantzen hasi nintzen, 17 
urterekin. Lanean eta entrena-
tzen aritzen nintzen eta jaurtike-
tak egiten ona nintzela ikusi zu-
tenez, taldean sartu ninduten eta 
urtebete geroago Nafarroako Go-
b e r n u a k Larrabide erresiden-
tzian plaza bat eskaini zidan eta 
ikasten hasi naiz. 
• Zergatik aukeratu zenuen txa-

balina eta ez beste aparatu bat? 
Abiadura taldetik heldu nintze-

nez, diskoa jaurtitzen hasi nin-
tzen eta marka onak lortu nituen. 
Disko jaurtiketetan ona izan a-
rren, txabalina nuen gustuko eta 
Espainiako Federazioan guztiek 
horretan jarraitzeko gomendatu 

«Saria orain arte egindako lanaren ordaina izan bada 
ere, hona iristea ez da batere erraza izan» 

zidaten baldintza onak nituelako, 
esku azkarra eta belaun indar-
tsuak eduki behar dira eta elasti-
zitatea izan behar duzu 2 metro 
eta 10-20 zentimetro arteko txa-
balina urrutira jaurtitzeko. 
• Iragan ostiralean Javier Otano 

Nafarroako presidentearen es-
k u t i k e m a k u m e z k o e t a n 
1995eko Nafarroako kirolari 
onenaren saria jaso zenuen, zer 
da saria zuretzako? 
Urte askotan egin dudan lana-

ren onartzea da. Nafarroako Go-
bernuak emandako sariak Nafa-
rroa osoaren errekonozimendua 
esan nahi du, Induraini emanda-
ko sari bera jasotzeak asko adie-
razten du. 

Idoia Mariezkurrenak Nafarroako kirolari onenaren saria jaso du. 
J O X E L A C A L L E ..'. 

• Jaso duzun sariak, zuk erran 
bezala, urtez urte egin duzun 
lanaren ordaina da, baina ez 
duzu uste emakumezkoen ki-
rola bigarren mailan dagoela, 
gutxietsi egiten dutela? 
Bai horrelaxe da, gurpil zoroa-

rena da, ez da behar beste diru 
inbertitzen. Emakumezkoen ki-
rola ez dela ikusgarr ia esa ten 
dute, baina nire ustez kirol ikus-
garria lehiakortasunak egiten du 
eta ez gehiago edo gutxiago jaur-

^titzeak.' Baina l eh iakor tasuna 
izateko dirua duten talde asko 
behar dira, eta guztiak elkarri 
joka ibiltzea gizonezkoetan ger-
tatzen den moduan, eta horrek 
mugimendua eta lehiakortasuna 
d a k a r . E m a k u m e e t a n , aldiz, 
desfase handia dago, normalean 
ez da inbertitzen eta, inbertitzen 
bada, talde bakar batean egiten 
da eta horrek irabazten du dena. 
Hori ez da ikuskizuna, ez baitago 

gizonezkoetan bezalako norge-
hiagoka. 
• Espainiako txabalina txapel-

dun izatera iristerainoko bidea 
erraza izan da, edo asko lan-
dutakoa? 
Ez, bidea ez da batere erraza 

izan, batez ere lesioak direla-eta, 
oso zorte txarra izan baitut. Hasi 
nintzenean segituan lortu nituen 
lehenengo p o s t u e t a n egoteko 
gutxiengo markak, eta nire kate-
gorian hoberena nintzen. Baina 
urte gogorrak ere izan ditut le-
sioekin hasi nintzelako, bata bes-
t e a r e n a t z e t i k , l e h e n d a b i z i 
ukondoa izan zen, gero sorbalda 
eta ondoren bizkarra. Garai ho-
rretan markei eutsi nien, baina ez 
n u e n deus hobe tu . Ukondoko 
zartadurak zazpi hilabetetan gel-
dirik egotera behartu ninduen,_ 
eta hori dela-eta 18 urtetik 21era 
bitartean ez dut gauza handirik 
egin. 

• Etorkizunerako zein dira zure 
asmoak? Atlantan heldu den 
urtean jokatuko diren Olin-
piadetan parte hartzeko itxa-
ropena baduzu? 
Momentuz txabalina jaurtike-

tan dudan Espainiako lehen pos-
tua gorde nahi dut eta selekzioa-' 
rekm parte hartzen duen lehiake-
tetara joateko asmoa daukat. Era 
berean, Atlantara joateko orain 
dudan 55,96 metroko marka ho-
betzeko itxaropena daukat. 

• Atlantara joateko aukerarik 
baduzula uste duzu? 
Bai, baditut. Horretarako en-

trenatzen ari naiz. Nazioarteko 
Federazioak gutxieneko B bat es-
katzen du, 57 metrokoa eta gu-
txieneko A bat, 60koa. 57 metro-
ko marka lortu arren ez naute 
eramanen, baina 60ra iritsiko ba-
nintz edo distantziatik hurbil gel-
dituz gero, joanen nintzateke eta 
hau da neure helburua. 

soslaia 

Idoia Mariezkurrena hitz 
gutxiko neska da. Donostian 
jaioa duela 25 urte, Labate-
nen dufamilia, rtahiz eta be-
ra —kirola dela medto- Na-

jarroako Gobernuak ematen 
dion laguntzarekin ki-

rolarientzat dagoen 
Iruñeko Larrabide egoi-
tzan btzi den. Hala ere, 

mutilarektn txacra 
Burlatan erosi duen pi-

sura laster bizitzera 

joanen dela erran dtgu. 

sc 

Bere marka hobetzeko 
entrenamenduek gau-
za gutxi egiteko beta 

uzten badiote ere, imi-
bertsitatera sartzeko 
probak gdinditzeko 

ikasten ari da, Irakas^ 
letzako ikasketak egin 

nahi baititu. 

Aita euskalduna duen 
arren. berak ulertu bai 
baino deus gutxi hltz 
egiten du euskaraz. 

Edozetn- modutan, ki-
rolaegiteariuztendioe-
nean euskaraz ikaste-
ko asmoa baduela ai-

patu du. Txabalina 
jaiaiiketd baztertzen 

duenean, gainera, hain 
gogoko duen soul musi-
ka eta baladak entzu-
teko aukera gehiago 

izanen du. 
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