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Egunkaria 

Bera «Julio Caro Barojari omerialdia eginen diote bihar. 
Txari Eleta ««lrrati euskaldunak euskara indartuko luke Ultzamaldean». 

Arrainen heriotzak 
j 

Nafarroako ibaietan 
Nafarroako ibaietan, beste guzietan bezala, isurketa kutsagarriek eraginiko arrain hiltzeak maiz gertatu 

dira azken urteotan, tamalez. Baina aur tengoek sekulako oihartzuna izan dute hedabideetan eta 
herritarren ahotan. Gurelur talde ekologistak arrain hilen bilketan eta zenbaketan par te hartu izanak 

badu zerikusirik horrekin. 



Lizarra • A n t Z I T i a k O 

Musika Aste gorena 
Britairiia Haridiko, ltaliako eta Espairiiako sei talde entzuri ahal izari dira 

Ega ibaiak 

zeharkatzen duen 

hiriak, urtez urte, 

tarte berezi bat 

eskaintzen dio 

antzinako musikari. 

Aurtengoa XIX. aldia 

izan da, eta adituen 

aburuz gorena ere 

bai. 

IRAGAN ASTE OSOAN, ANTZINAKO 

garaietan ohikoa zen musika 
entzun ahal izan da San Migel eli-
zan. Barnean sar tu eta biola, 
arrabita, biolontxello, txilibita, 
laute eta abarren doinuek men-
deetan atzera e raman dituzte 
entzuleak. Britainia Handiko, Ita-
liako eta Espainiako sei talde ari-
tu dira kantu-kantari aurtengo 
musika astean, hirian ospatu den 
XIX. aldian hain zuzen ere. Aur-
ten 200 pertsona inguru bildu da 
batez beste kontzertu bakoitzean. 
Halaber, kontzertuen kalitatea 
hobetzen ari dela zehaztu dute 
antolatzaileek, eta aurtengoa edi-
zio gorena izan dela ere erran 
dute: kal i ta teak eta har re rak 
neur r i be rean egiten dute 
gorantz. Aurten kontzertu guz-
tiek bi ordu inguru iraun dute, 
eta guztietan musikariek berriro 
igo behar izan dute agertoki gai-
nera, txalo beroengatik. 

I Fagiolini taldeak eman zion 
has ie ra aur tengo Antzinako 
Musika Asteari. Berpizkundeko 
doinu eta musika repertorium 
zabala eta oparoa jo zuen Britai-
nia Handiko talde honek, hots, 
XV. eta XVI. mendeetako ahaire-
ak. Taldea bi sopranok, bi kon-
tratenorek, tenore batek eta bi 
baritonok osatzen dute. Hurren-
go egunean, herrialde bereko 
Concordia taldeak John Taver-
ner, William Lawes, Elway Bevin 
eta Henry Purcellen lanak eskaini 
zituen kontzertu bikain batean. 
Biola da laukote honen oinarriz-
ko musika tresna, eta Rachell 
Elliot sopranoaren laguntza dute. 

Ostegunean Christopher Wil-
sonek —lautea— eta Sophie Yate-
sek —klabea— zutik jarri zuten 
San Migel elizan bildutako jen-
dea. Barroko garaiko musika jo 
zuten; bertzeak bertze, Anthony 
Holborne, Francis Cutting eta 
Adrien Le Roy musikarien piezak. 
Espainiako talde bakarrak ere, A1 
Ayre Españolek alegia, barrokoko 
ahaireak interpretatu zituen, eta 
agerianjarrizutenXVII. eta XVIII. 
mendeetako musika ondarea oso 
aberatsa dela. Talde hau-1988. 
urtean sortu zen, Eduardo Lopez 
Banzoren zuzendaritzapean, eta 
jadanik nazioarteko oniritzia jaso 
du. 

Azkenik, as teburuan , Vaghi 
Concenti eta II Giardino Armoni-
co ta ldeak ar i tu ziren. Azken 
horrek Ital iako XVI. eta XVII. 
mendeetako musika jotzen du 
eta, bereziki, Antonio Vivaldik 
konposatutako piezak. Taldearen 
zuzendaria Giovanni Antonini da. 

Antzinako Musika Astea Prin-
cipe de Viana erakundeak antola-
tzen du eta The British Councilen 
dirulaguntza jasotzen du. Liza-
rrako kontzertuak duela 29 urte 
hasi ziren, eta, bi urteko etenaldi 
ba t izan bazen ere, 1987tik 
aurrera urtero egin dira. 

—-o Kristina Berasain 

Urtero 
legez, 

antzinako 
musikaren 

soinuak 
Lizarraz 
jabetu 
ziren 

astebetez. 
A R T X I B O A 

Sakana • 

Presoen aldeko 
mendi martxa 

izarieri da 
bihar 

AMINISTIAREN BIDEAN GAZTE IN-

darraz euskal presoak Eus-
kal Herrira lelopean, mendi 
martxa egingo da bihar. Liza-
rraldeko eta Sakanako hain-
bat gazte erakundek antol'a-
turik, bi zutabeetan abiatu-
ko da mendi martxa goizeko 
9:30etan: bat Lizarrako pla-
zatik eta bestea Etxarri-Ara-
nazkotik. Bi zutabeek bat 
eginen dute Lizarragako San 
Adrian ermitan, hamabiak 
aldera, eta han txalaparta, 
aurreskua eta oroigarri ba-
ten bidez euskal presoak 
omenduko dituzte. Lizarra-
gako San Adrianen bazkaldu 
ondoren, Lizarran izanen 
dute eguneko azken ekital-
dia. Kontzentrazio batekin 
emanen diote amaiera egu-
nari. 

Lizarraldea eta Sakanako 
gate taldeek, mendi martxa 
honen eta au r re ran tzean 
eginen dituzten mobilizazio-
en bidez, euskal'presoek eta 
euren senideek presoak 
Euskal Herriratzearen alde 
gizarteari egindako deialdia-
rekin bat egiten dutela adie-
razi nahi dute. Ildo berean, 
s akabanake ta bukatzeko 
premia larr iaz j abe tur ik , 
hori lortu arte lanean jarrai-
tzeko konpromezua har tu 
dutela jakinarazi dute eki-
men hau aurrera daramaten 
gazte taldeek. 

Ekimen honekin , gaur 
egun sakabanaketa politika 
onartzen eta defendatzen 
dutenak salatu ere egin nahi 
dituzte, euskal gizartearen 
gehiengoak aldarrikapen ho-
nen aldeko adostasuna adie-
razi duenean. 

Amaia Mundinano 

denbora yasa 

XAMAR 

Elkartasun istorioak 

Lehengo egunean gauren herria erre 

zeneko ehungarren urte muga 

ospatu ginduen, EGUNKARiAk arront 

ongi informatu zuen bezala. Historian gertatu 

(gertatzen) direnen aintzinean jendeak 

berehalako ikusmolde sinple bat egiten du eta 

zaila izaten da, normalean, aldaraztea. 

Aipatu gertakariari buruz hedatua da 

izigarrizko laguntza heldu zela eta elkartasun 

paregabea, eredugarria, izan zela deus gabe 

gelditu laurehun goiti pertsonendako. Hala, 

irudi horren arabera, suteak iraun zueno 

guziek laguntzeko ahaleginak egin zituzten, 

eta ondorean gauza bera. Errealitateak 

erakusten du bertzerik ere izan zela. Etxeak 

erretzen eta jendea leihoetatik arnesak eta 

espartinak karriketara botatzen ari zirelarik, 

ebasteko lanetan eman ziren batzu. Haur 

anitz inguruko herrietan bildu zituztelarik, 

karitatea ez zen izan guziak mugitzen zituen 

birtutea; arront ongi heldu baizitzaien batzuei 

etxeko lanetan laguntzeko. Etxeak altxatu 

nahiz ari,zirenei zenbait auzoen ohiko herra 

ez zitzaien ere falta izan. Eta azkenik herrira 

ailegatu laguntza banatzen zutenen artean 

izan zen ere egoeraz baliatu zena, etxe alde 

egiteko. 

Hau guzia herriaren oroimenean dago, 

halere eta hasmentan erran bezala bada ikusi 

nahi ez duenik. Hauek, errealitatea ezondu 

ondoan, erraten dute: Beraz, etzen 

elkartasunik izan? Bai ba, dudik gabe, 

handia, izigarrizkoa, gaitza benetan, Euskal 

Herriko txoko guzietatik igorria Bilbotik 

Baionaraino, Donostia eta Irunen barna.,. 

baina egoeraz baliatu izan zirenak ere ez 

ziren faltatu. Egun hauetan leitzen dugu 

Hirugarren Munduko beharretan daudenei 

igorri laguntza guzia ez zaiela osorik 

ailegatzen, bidean galdu egiten dela parte 

bat. 

Istorio hauek ez dira, beraz, anitz aldatu. 

Egunkaria ostirala, 1998ko irailaren 25a ostirala, 1998ko irailaren 25a Egunkaria 



Garralda • 

Aezkoako 
eguna, aetzen 

eguna 

IRAILAREN HIRUGARREN A S T E -

buruan Aezkoa ibarrak be-
re eguna ospatuko du, Ga-
rraldan. Aurten XXI. aldia 
izanen da: Nafarroan, Baz-
tandarren Biltzarraren on-
doren, Ibarreko egunik za-
harrena dugu beraz. Aurten 
bereziki musikariak aipatu 
behar dira, gehienak he-
mengoak izanik, maila al-
tua lortu dutelako: Orreaga 
korala, Garraldako akorde-
olariak, Urtzi eta Sugandila 
taldeak... Gazta txapelke-
tan ere, jakitunen ustez, in-
guruko gaztagileak gero eta 
maila handiagoa erakusten 
ari dira. 

Ortziralean eta larunba-
tean Irati Irratiko I. Pilota 
Txapelketajokatuko da, eta 
ortziral gauean bertso afa-
ria izanen da. Larunbatean, 
20:00etan, Ten Pinpilin-
pausa taldeak Sekulaguzti-
rako bideak euskarazko 
obra t au l a ra tuko du eta 
gauerdian gaupasa izanen 
da Fumata Blanca eta Irrin-
tzina taldeekin. 

Igande goizean Orreaga 
koralaren kontzertua ego-
nen da, gazta iehiaketa, ar-
tisauak, Txan Handia ma-
goa, herri kirolak (Garralda 
Orbaiziaren kontra) eta jo-
aldunak. Eguerdian herri 
bazkaria izanen da, musi-
kak lagundurik (Aurizberri-
ko txaranga, Urtzi taldea, 
eta Ugutz eta Kriolina tal-
dea). Arratsaldean Otsagiko 
dantzar iak ar i tuko dira, 
kontzertua izanen da Su-
gandila ta ldearekin eta 
dantzaldia Joselu Anaiak 
taldearekin. Egunean zehar 
karriketan musika izanen 
da Garraldako akordeoila-
riekin eta Aurizberriko txa-
rangarekin. 

Jose Etxegoien 

Bera# Barojatarreri 
omenez, 98a gogoan 

Julio Caro Barojari omenaldia egirien zaio gaur 

Espainiako 98ko 

mugimenduaren 

mendeurrena deta 

eta, Barojatarrak 

ekarri ditu gogora 

aste osoan Berako 

Udalak. Gaur Julio 

Caro Baroja 

omenduko dute. 

A STE HONETAN GUZIAN, BAROJA-

* V tarrak eta 98a lelopean, 
hitzaldiak izan dira Berako kul-
tur etxean. Pio Barojaren lanetan 

. Bidasoaren eragina eta Nafarroa-
ren lekua aztergai izan zituzten 
astelehenean Miguel Sanchez-
Ostizek eta Jose Maria Romerak. 
Anitz dira Pio Barojak bere elebe-
rri zein antzerkilanetan Beraz, 
Bidasoa aldeaz zein Euskal 
Herriaz egiten dituen erreferen-
tziak. Maiz, Berako jendea bihur-
tu izan zuen bere eleberrietako 
protagonista, izen eta abizenekin. 

Fernando Perez Ollok asteaz-
kenean Barojatarrek Iruñearekin 
izan zuten lotura aztertu zuen, 
eta Mercedes Formicak atzo Car-
men Baroja eta 98ko emakumeak 
izan zituen mintzagai. Çarmen 
Baroja Julio Caroren ama eta Pio 
eta Rikardo Barojaren arreba 
izan zen. Anaiak eta semea 
bezain ezaguna izan ez zen arren, 
bere lanak argi tara tu zituen, 
bereziki poesian. 

Gaur Pio Caro Barojak — Julio-
ren anaiak— bukaera emanen die 
hitzaldiei, Barojatarren aurkako 
esamesak bilduz. Pio Caro Baroja 

Berako herriak omenaldi berria eginen dio bihar Julio Caro Barojari, 
herriko seme kuttunari. 

• A R T X I B O A 

Bera eta Madril ar tean bizi da 
egun, eta batik bat zineman zein 
ikerlanetan egindako bideagatik 
da ezaguna. Barojatarren sen-
diak duen azken kidea da. 

Baina ekitaldirik garrantzi-
tsuena bihar izanen da. Orain bi 
urte, Julio Caro Baroja hil zene-
an, seme kuttun izendatu zuen 
Berako Udalak, eta orain omenal-
di beroa eskaini nahi izan diote, 
berari zein bere familia osoari, 
Berako herriaren izena literatura, 
pintura zein bertzelako arte plas-
tiko eta zinemaren bidez zabal-
tzeagatik. Aurrerantzean Berako 
kultur etxeak Julio Caro Baroja 
izena jasoko du (ireki zenetik 
Berako kultur etxea baino ez da 
izan). Izen hori jasoko duen plaka 
erakutsiko da jendaurrean larun-
ba tean , a r ra t sa ldeko 7etan . 
Ondotik, Pio Barojaren eleberrie-
tan agertutako Euskal Herrijco 

kantuen zatiak aditu ahal izanen 
'dira, Julio Caro Barojak grabatu 
zuen bilketa lan ba ten bidez. 
Julio Caro Barojarekin harrema-
na izan zuten zenbait beratarren 
solasaldia izanen da, bere bidez 
ezagutu ahal izan z i tuztenak 
konta ditzaten. Omenaldiari aka-
bera emateko, afari batean bildu-
ko dira nahi duten guztiak, Eus-
kalduna jatetxean. 

Aste honekin batera, aitzakia 
moduan, Berako berrogei bat 
margolariren 74 lan bildu dituzte 
Berako kultur etxean. Erakuske-
ta iragan astelehenean ireki zen 
jendearentzat, eta igandea bitarte 
ikusgai egonen da. Inoiz Berako 
margolariekin egin den erakuske-
tarik zabalena egin da, eta mar-
golari ezagunen eta hain ezagun 
ez direnen lanak bildu dituzte. 

—(O Jon Abril 

herri aldizkariak 
Edurne Elizondo 

Begiraleak Quebeeen 
Herria astekariak tarte berezia eskaini dio 
azken zenbakian Donibane-Lohizuneko Be-
giraleak elkarteari, udan Quebec lurraldera 
egin bidaia dela-eta. Horretaz mintzatzeko, 
elkarteko buru Xabi Soubeleti egin dio elka-
rrizketa Herria-k. «Duela bi urte, eskualde 
hetan bizi den euskaldun batek gomita igorri 
zaikun, Trois-Pistoles deitzen den herrian 
euskal-biltoki bat estreinatu beharra zutela 
eta joaiten ahalko ginenentz zenbait musi-
kari eta kantari gurekin harturik. Taldetxo 
bat izan ginen beraz, Begiraleak elkartearen 

izenean. Ongi etorri gaitza egin zaikuten. De-
lako biltokia estreinatu bezen laster, gure ar-
tean hartu ginuen xedea berriz ere joanen gi-
nela harat norapait bainan begirale guztiak, 
edo segurik hoaiten ahalko zirenak oro.... 
eta egin dugu», dio Soubeletek Herria-n. 

Trois-Pistolesen aurkitu euskal-biltokiaz 
mintzatzen da, halaber, Begiraleak elkarteko 
burua:.«Ez da Euskal-Etxe bat bezala. Eus-
kal-Etxeak, izan Parisen, Bordelen edo He-
go-Ameriketan, eginak dira euskaldunak 
harat biltzeko. Trois-Pistoles herrian eta on-

do hetan, euskaldunik kasik ez da batere. Ez 
aski Euskal-Etxe baten biziarazteko. Biltoki 
hori da arras berezia, deitzen dute Parca de 
l'Aventure basque. Euskaldunen ohoretan 
eta orroitzapenetan muntatua nolazpait». 

«Luzaz eta luzaz euskaldun arrantzaleak 
ibili dira han gaindi, balea ihizin zabiltzanak 
bereziki. Euskaldun horiek ez dira gero han 
kokatu, bainan hango jendeak ukan ditu 
heiekin harreman sarkorrak. Hiru mende-
ren buruan ez dituzte oraino ahantziak eta 
ez dituzte ere ahanztekoakl». 

i jrclai 

m i rttzoa 
Patxi Larraburu 

Katuaren 
apologia 
Katuaren lanak ez dira txikiak. 

Agenda betea izaten du. Egu-

ero goiz jeiki eta pixa eta kaka 

gin ondoren etxekoak esnatu 

ehar ditu janari eske. Gero jan 

gin behar du eta askotan edan 

re edan egin behar du. Ilearen 

kontua dator gero: hilabete 

batean bere pisuaren adinako 

le kopurua botatzen duenez, 

edateari utzi bezain laister hor-

ara dedikatu behar da sutsuki. 

Orduan pasillotik gora eta 

behera ikusiko duzue ileak 

hemendik eta handik banatzen, 

estatistikaren aurkako erloju-

peko karrera mantso batean. 

Egun bakar batez lan titaniko 

hori utziko balu, nagitasunez 

edo eguzkipean etzanda ego-

tea nahiago duelako... akabo. 

Jai. Hilabeteroko ile kopura 

agian ez zen osatuko! Katuak 

hori badaki eta arduraz joka-

tzen du egunero-egunero bere 

bost gramoak hemendik eta 

handik banatzen. 

Ondotik, goizeko hamaika 

t'erdiak izan arren, lotara doa, 

gaueko harrapaiaria baita, eta 

gaueko sagu, sator eta horrela 

koak ehizatzearen ardura bere 

gain dagoenez, gau aldera des-

kantsatua egotea ezinbestekoa 

zaiolako. Lo, lo eta lo! Jo ta 

fuego ibiliko da lotan! Eguerdi 

aldera zer edo zer gehiago jan, 

presaka, ia-ia astirik gabe, eta, 

arduratua, berriz lotara joango 

da. Gau aldean esnatu, mila 

buelta eman eta etxean sagu, 

sator edo antzekorik ez dagoe-

la oroitu orduko, berriz ere 

seko lo geldituko da, nekeak 

jota, lan eguna amaitua, 

hurrengo egunera arte. 

Kupidaz begiratzen diot nire 

katuari. Eskuak sakelean bere 

aurrean luzez gelditzen naiz 

hari begira, bere loaldi etenga-

be eta arduratsua zaintzen, 

arnasaldi lasai horri so, eguzki-

pean etzandako zama leuna, 

maitagarria. Bere loaldiarekin 

sala guztia geldiarazi egiten 

du. Neu ere mantsoago mugi-

tzen saiatzen naiz. Adiskide 

batek erratua nabilela esan 

zidan. Ez ditudala gauzak diren 

bezala ikusten. Txoratzen 

hasia naizela. Katua alferra, tri-

pontzia eta pizti berekoia bes-

terik ez dela esan zidan. Are 

gehiago: nire lanbideak kutsa-

tu nauela gehitu zuen. Politiko-

en koartadak asmatzeari uko 

egin eta Partiduaren Prentsa-

Arduraduna izateari utzi egin 

behar niola, alegia. • 

ostirala, 1998ko irailaren 18a Egunkaria 



lNafarroako ibaiek herioa daarte 
Aurtengo udan, Nafarroako gizartea behin eta berriro aztoratu du gertakari batek: arrainak sarn;ika hil dira 

Nafarroako ibaietan, beste guzietan bezala, 

isurketa kutsagarriek eraginiko arrain hiltzeak 

maiz gertatu izan dira azken urteotan, tamalez. 

Baina aurtengoek sekulako oihartzuna izan dute 

hedabideetan nahiz herritarren ahotan. Gurelur 

talde ekologistak arrain hilen bilketan eta 

zenbaketan parte hartu izanak badu zerikusirik 

horrekin. 

| ~ \ UELA HAMAR URTE, NAFARROAKO PARLA-

MENTUAK plan bat onartu zuen ibaien in-
gurugiro kalitatea hobetzeko. Araztegiak eraiki 
dira, baita zabor eta hondakinen tratamendurako 
plantak ere, ibaietan kolektoreak eta neurgailuak 
paratu dira, eta isurtzen dituzten produktuak 
kontrolatzera behartu dituzte enpresak. Neurri 
horiek hartu izanagatik ere, isurketa kutsaga-
rriek berean jarraitu dute urteotan, eta arrain hil-
tzeak eragin dituzte. Urte honetakoak izan dira, 
ordea, Nafarroako gizartea benetan asaldatu du-
tenak. 

Apirilaren 28an, milaka arrain hil ziren Arga 
ibaian. Nafarroako ezbeharra eta Doñanakoa ia 
aldi berean izan ziren, eta, horregatik, hedabideek 
parekatu eta lotu egin zituzten. Handik aitzina 
gertatu diren arrain heriotza guziek sekulako 
oihartzuna izan dute, batez ere Gurelur talde eko-
logistak arrain hilak biltzen eta zenbatzen parte 
hartu duelako eta gertaeren berri eman. Nafarro-
ako ibaiak hiltzen ari zirela adierazi zuen talde ho-
rrek. 

Gizartean horrelako sentsibilizazio giroa zegoe-
la, JoseTorres Ruizek, Ingurugiro Departamentu-
ko zuzendari nagusiak, eta Jose Ignacio Elorrie-
tak, Biodibertsitatearen Iraupenerako Zerbitzuko 
zuzendariak, prentsaurrekoa eman zuten abuz-
tuaren 27an. Orduan, besteak beste, Nafarroako 
ibaietako uraren kalitatea ona dela eta bertako 
ekosistema oso egoeraonean dagoela erran zuten. 

Arga ibaian, 

apirileko isurketan 

5.000 arrain hil 

zirela esan zuen 

Administrazioak; 

Gurelurrek, berriz, 

180.000 hilzirela 

dio: «Aratzurin, 

urgeldi batean, 

40.000 zeuden» 

Arrainen 
heriotzak ez 
dira beste 
urteetan 

baino 
ugariagoak 
izan, baina 
gizarteak 

haien berri 
zehatzagoak 

izan ditu, 
batezere 

Gurelurren 
lanari esker. 

G U R E L U R 

Torresen hitzetan, «aurreko urteetan baino ur kali-
tate hobea dute Nafarroako ibaiek, Ibaien Sanea-
mendurako Planak emaitza onak izan baititu». 
Plan horrek 10.433 milioi pezeta gastatu ditu 
1989. urteaz geroztik (417 milioi libera), eta, batez 
ere, 26 araztegietan inbertitu da dirua. 

Gurelurreko idazkari nagusi Antonio Munilla-
ren utez, ongi dago urak tratatzea, baina ibaia ez 
da soilik bertatik doan ura. «Sorburuak, meandro-
ak, hondartzak eta ezpondak dituen ur jarioa da 
ibaia. Horrek guziak berez garbitzen eta oxigena-
tzen den ekositema konplexu bat osatzen du. 
Ibaia ura baino askoz ere gehiago da». Hala, bada, 
lanaren erdia da uraz arduratzea. «Era berean, 
kutsadura batean ez da bakarrik arrain fauna hil-

tzen, baita makina bat ornogabe ere, aurrekoen 
elikaduran funtsezkoak diren animalia ttipiak». 
Ibaia bere osotasunean hartu behar da, beraz. 

Zifrak gora eta behera 
«Isurketa toxiko bat gertatzen den bakoitzean, 
gehienez 3.000 edo 4.000 arrain hiltzen dira», 
baieztatu zuen Elorrietak abuztuaren 27ko age-
rraldi hartan. Gurelurrek, ordea., bestelako da-
tuak darabilzki. Horren inguruan, Elorrietak 
adierazi zuen beraiek dituzten datuak «sistemati-
koki aztertuak» 
izan direla, eta 
ikerlan horiek 
egiteko behar 

G u r e l u r r e k o idazkar i n a g u s i a 

«Arrain hilen kopuruak ttikituz ez goaz inora» 
Arrain hilen bilketa eta zenbaketan nabarmendu da aurten Gurelur talde ekologista. 

Euren datuak eta administrazioak ematen dituenak arras ezberdinak dira. Gurelurrek 

badu horren erantzunik: «Guk zenbatzen ditugu eta administrazioak ez». 

• Zer-nolakoa da Nafarroako 
ibaien kalitatea? 
Nafarroak oso gaizki tratatzen 

ditu bere ibaiak. Ildo bat jorra-
tzen da, baina ez bestea. Urteak 
dira Nafarroako administrazioa 
uren arazketan gogor ari dela la-
nean. Ukaezina da hori. Baina 
Nafarroako ibai gehienak ez dira 
ibai na tura lak . Ubideak dira. 
Dragatze eta-kanalizazioen ondo-
rioz, ibaien urbazterrak suntsitu 

dituzte, hau da, iturburuak, me-
androak, legar hondartzak eta 
hare ezpondak. 

Hortaz, Nafarroako ibaien kali-
tatea ez da ona, Gobernuak arin-
ki ahalbidetzen dituelako funts 
tekniko guttiko dragatze eta ka-
nalizazio horiek. Gurelur ez dago 
lan horien kontra, baldin eta noiz 
behinkakoak badira eta laboreak 
zeta azpiegiturak babestearren 
egiten badira. Baina 800 metro-

tan lan egin ordez 15 kilometro-
tan sartzen dituzte makinak, eta 
u rbaz te r rak kentzen dizkiete 
ibaiei. Ondorioz, ur k u t s a t u a 
ibaian behera doa inolako lehen-
goratze prozesu naturalik gabe. 
Gurelurrek ez du administrazioa 
jotzen isurien erruduntzat, baina 
isuri legalen kontrolean apur bat 
gehiago egin zezaketela uste du-
gu, baita ibaiak hobeki t ratatu 
ere. 

• Aurreko urteetan baino 
arrain gehiago hil dira? 
Ezetz uste dugu. Gauza da api-

rileko heriotzen ondoren, non 
arrainen bilketa eta zenbaketan 
parte hartu genuen, Nafarroako 
gizartea konturatu egin zela ba-
dagoela talde bat horretaz kezka-
tu eta arduratzen dena. Aurreko 
egunean heriotza abisu bat izan 
genuen Larraun ibaiaren sorbu-
ruan . Zera erran zigun hango 
arrantzale batek: «Duela bi urte 
antzeko zerbait gertatu zen eta 
Ingurugirokoei deitu nien. Arrai-
nak hartu eta lurperatu zituzten, 
baina gero ez zuten han gertaturi-. 

koaz informatu». Orain, Gurelu-
rri deitzen diote lehenbizi eta, ho-
rregatik, lehen ezagutzen ez ziren 
kasuak ezagutzen ditugu orain. 

Agian ez zen horrelako herio-
tzarik gertatzen. Ez dugu uste, ja-
kin badakigulako zenbait enpre-
sak ur-goraidiak aprobetxatzen 
dituztela isurketa kutsagarriak 
egiteko. Gizartea hainbeste señ-
tsibilizatu.da.arrain hil batikusi 

L>, 19,9.8ko ir.iilitten 

den dirua dela-eta talde ekologistek ezin dituztela 
hain azterlan zehatzak egin. Haratago ere joan zen 
Elorrieta bere adierazpenetan: «Gurelur zigortu 
egin beharko da. Nori eskatu diote baimena arrai-
nak bildu eta hortxe bertan argazkia ateratzeko? 
Legearen aurka doa hori. Gainera, beraiek duten 
zenbatzeko modua ez da inolaz ere zientifikoa». 

Zera erran du Gurelurreko Antonio Munillak 
horren harira, NAFARKARlAren eskaerari jarraiki: 
«Gurelurreko albaitari eta biologoek administra-
ziokoen unibertsitate berberean ikasi dute. Hu-

rrengo egunean Natxo Elo-
rrietaren dei bat jaso nuen. 
Argitaratu zena basakeria 
zela erran zidan, berak ez 

eta beri ideitzen digute. Ba-
tzuetai ma faltsua da, baina 
jendeak ikinora jo hau guzia 
ezaguta to. 
• Zerg: tabili izan dira zifra 

ezbei karrain hilen ingu-
ruanl 
Guk! itzen ditugulako eta 

adminii ibak ez. Uretan sar-
tzen gai i Urteak dira Zodiak 
ontzi ba fiila,; eta Arga ibaiko 

lehen heriotzan gu izan gi-
nen ibai osoa kurritu ge-
nuen bakarrak. Eta zazpi 
edo zortzi mila arrain bildu 
genituen, baina ehun mila 
arrain har genitzakeen. Ar-
gi dago talde ekologista bat 
egia erraten interesaturik 
dagoela. Administrazioa 
isurketen egiazko larrita-

suna ttikiagotzen eta estaltzen 
saiatzen da, era baldarrean gai-
nera, berea erantzukizun zuzena 
ez delako. Eta ez dugu ulertzen 
hori, eurek ez direlako egiten 
isurketak. Kalteak konpontzeko 
serio lan egiten hasi nahi badugu, 
Nafarroako ibaien benetako ara-
zoa aztertzetik abiatu behar du-
gu. Kopuruak estaliz, ttikiagotuz 
cta aklatuz ez goaz inora. 

zuela horrelakorik adierazi. Ez bat, baizik hamar 
Gurelur behar zirela komentatu zidan. Nik uler-
tzen dut adierazpen horiek (egin bazituen, noski) 
ilunaldi batean egin zituela. Hala ere, izugarrizko 
barregura sortarazi ziguten. Orain badugu txiste 
bat Gurelurren: lau miru gure gainetik pasatzen 
dira hegaz, eta guk ez dakigu hiru edo bost diren, 
Gurelurrekoak garelako». 

Hona hemen bi adibide administrazioaren eta 
Gurelurren arteko desadostasunaren adierazga-
rri. Arga ibaian arrainak hil zirenean, apirilean, 
bost mila hil zirela erran zuen administrazioak; 
Gurelurrek, berriz, 180.000. «Aratzurin, urgeldi 
batean, 40.000 zeuden, baina 7.000 bakarrik har-
tu genituen sekulako eurijasa ari zuelako», dio 
Munillak. Maiatzean, Arakil ibaian, karramarroak 
agertu ziren hilik. Azal mudak zirela adierazi zuen 
Administrazioak; «gure teknikariak haurrak iza-
nen balira bezala», komentatu du haserre Muni-
llak. 

Gurelurren idazkariarendako, gauza ez da zen-
bat arrain hil diren jakitea, baizik eta zer egin be-
har den isurketak eragozteko eta ibaiak lehengo-
ratzeko. Ildo horretatik edo, Ingurugiro Departa-
mentuak dosier berresleak ireki ditu eta eskuti-
tzak bidali dizkie enpresei, isurketengatik ezar 
daitezkeen zigorrak gogoraraziz. Munillaren us-
tez, eskutitzak bidaltzea ez da nahikoa. «Nekatu-
rik nago enpresei dirua emateaz ibaiak kutsa ez 
ditzaten. Azkenaldian Ingurugiro Kontseiluko bi-
lera guzietan enpresendako bat edo bi dirulagun-
tza onartzen dira. Enpresek badakite zer egin be-
har duten. Ahaleginek beste bide batetik joan be-
har dute, egoeraren larritasuna ikusirik: edozer 
gauza, ttipia izanagatik ere, ongi etorria da». Mu-
nillak argi utzi nahi du zenbait ezbehar eragotz zi-
tezkeela, igerilekuetako kloro ihesak batez ere. 
«Besteak, enpresek egiten dituzten isurketa ku-
tsagarriak, enpresen ardura dira, baina adminis-
trazioak zeozer gehiago egin zezakeen horiek kon-
trolatzeko». ' ' ' - >' ""> 

—» Asier Azpilikueta 

«Nafarroako ibai 

gehienak ez dira 

naturalak, ubideak 

dira, eta 

kanalizazio eta 

dragatze lanen 

ondorioz 

urbazterrak 

suntsitu dituzte» 

Arifain hiltzeak 
1998an 

Apirilak 28, Arga 
ibaia: Jatorri eze-
zaguneko isurketa 
batek, Gurelurren 
ustez, 180.000 
arrain hiltzea era-
gin zuen Iruñean. 
Ingurugiro Depar-
tamentuak bost 
milara jaitsi zuen 
hildako arrainen 
kopurua. 

• Maiatzak 23,Arakil 
ibaia: Izkue aldean, 
animalia multzo bat 
—karramarroak 
batez ere— hil zen, 
zergatik ez dakitela. 
Ingurugiro Departa-
mentuak.ezohiko 
-heriotza ez zela izan 
erran zuen. 

• Ekainak 29, Arga 
ibaia: Iruñean, 
Aranzadi piszinen 
ondoan, amuarrai-
nak, barboak eta 
loinak agertu ziren 
hilik, 5.000 inguru 
Gurelurren ustetan. 
Kloro isuria izan 
daiteke kausa. 
Egun bereari, erre-
gai ihes ttiki bat 
erreka bateraino 
heldu zen. 

• Uztailak 13, E g a 

ibaia: Hustubide 
baten isurkiek 400 
animaliaren herio-
tza eragin zuten 
Antzinen. Egun 
batzuen buruan 
antzeko zerbait ger-
tatu zen berriz. 

• Abuztuak 4, E g a 

ibaia: 5.000 barbo 
agertu ziren hilik 
San Adriango kon-
tserba lantegien 
ondoko ubide bate-
an. 

• Abuztuak11,Urrobi 
. ibaia: Aurizberriko 

arrainak akabatu 
zituzten isurketak 
salatu zituen Gure-
lurrek. 

• Abuztuak23,Arga 
eta Ultzama 
ibaiak: 12.000 
arrain baino gehia-
go hilt ziren, arrain-
kumeak batez ere, 
Uharteko igerileku-
tik ateratako kloro 
isurketa baten 
ondorioz. Barboak, 
amuarrainak, loi-
nak;;txipak, zarbo-

f ak, errutilo hegats-

gorriak eta karra-
marroak zeuden hil-
dakoen artean. 
Egun berean, abere 
etxaldeen isurketek 
Ultzama ibaiko 
arrainen heriotza 
eragin zuten Iraizo-
tzen. Lau egun 
geroago, Ingurugiro 
Departamentuak 
erran zuen Nafarro-
ako ibaien ingura-
men kalitatea ona 
dela eta arrainen 
hiltze tasa ez dela 
«dramatizatzekoa». 
Lau dosier berresle 
ireki zituen eta 
eskutitzak bidali 
zizkien enpresei, 
isurketek ekar 
ditzaketen zigorrak 
gogoraraztearren. 

• Irailak 4, Ega ibaia: 
Zenbait arrain hilik 
agertu ziren Andosi-
lla inguruan; Gure-
lurren ustez, berta- -
ko industrialdean 
dagoen kutsadura 
larriagatik. 

• Irailak 7, Robo 
ibaia: Arga ibaian 
oxigenoa falta dela 
eta, 700.000 arrain 
inguru Garesko 
Robo ibaiadarrean 
bildu ziren 200 
metro eskasetan. 
40.000 hil ziren. 
Eugi urtegiaren 
hustutzeak oxigeno 
falta sortu zuela 
erran zuen Inguru-
giro Departamen-

! tuak, baina Iruñe-
rriko 
Mankomunitateak 
ukatu egin zuen. 

• Irailak 10, Santel 
erreka: Ingurugiro 
Departamentuak 
dosier berreslea 
ireki behar zuela 
iragarri zuen 
Beran, Santel erre-
kan, gertatu 20 
amuarrainen herio-
tzagatik. Gurelu-
rrek 39 amuarrain 
eta 22 barboren 
heriotza erregistra-
tu zuen. 

• Irailak 11, Arga 
ibaia: Milaka barbo 
eta loina hil ziren 
Antsoaingo udal 
igerilekuetatik ate-
ratako 500 litroko 

: hipokiorito isurketa 
n baten ondorioz. 
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K l a s i k o b i t x i • a r r o n t k l a s i k o 

Joxemiel Bidador 

Rafael Mikoleta Zamudio 

'Amuko'-z gomuta 
Ez dira asko XVII. mendean hegoaldean ezagutaratzera emaniko 
euskal testuak, alabaina badira, berandu izanagatik ere, geure 
eskuetara iritsi direnak, honen lekuko Mikoletaren Modo breve 

ezaguna, 1880.ez geroz bost edizio oso pairatu dituena. 

Rafael Mikoleta eta Zamu-
dio sendi leinargitsu ba-

ten altzoan sortu zen 
1611.ekoazaroarenl9an 
Bilbon, San Antongo elizan 
berean Martin Arrieta batxi-
lerrak bataiatu zuelarik. 
Mikoletarrak -edo Nikoleta-
rrak, bada, bietara dugu artxi-
bategietako paperetan Rafae-
len abizena- Begoña aldeko 
merkatarien aikoa geriuen, 
XVII. menderako bederen. Le-
tretako gizona, lizentziadun 
bihurtzearekin ber Bilboko eli-
zetako benefizio laurdenen ja-
be egin zen 1653.erako gutxie-
nez, bere lana ondu zuenera-
ko, hots. Honetan, sendi tradi-
zioari ez zion muzin egiten, 
osaba batek, Martin Mikoletak 
alegia, 1632.eko matxinadari 
buruzko agiria sinatu zuena. 
Ez zitzaion matxinatuek sorta-
razi anabasa oharkabean iga-
roko, areago, osaba gertakizu-
nen idazkaria izanik, halarik 
ere ez zen berea historia ore-
katuagirik izanen, geure Rafa-
el beraren amapontea zen Ma-
ria Fernandez-Anguloren se-
narra baitzen, izan, altxatuta-
koen guztizko itu gehien, Pe-
dro Fernandez-Kanpo hain 
zuzen, bestalde ere, Mejorada-

• ko lehenbiziko markisaren gu-
rasoa izanen zena. Rafael Mi-
koletaren biografiaz bereziki 
kezkatu zen Villabasok zios-
kunez, gure idazlea ere hiriko 
kabildoaren fiskal txiki, fiskal 
gehien eta priorea izan zen, 
nahiz Altzibarrek, honakoa 
ziurtatzen duen oinarri doku-
mentalaren eza ere nabar-
mendu zigun; aitzitik, Altziba-
rrek dokumentuz bai ziurtatu 
ziguna zera izan zen, gure Mi-
koleta nahikoa odolberoa zela, 
eta ezizenez ezaguna zen Amu-
ko deitu zion emakume bati 
egurtzeagatik espetxean izan 
zela. Edozein modutan, argi 
gera bedi Mikoleta, barrokoa-
ren garaiko Bilbo hartan, ge-
rriko hezurra agerian zuen 
abade lander, txiro eta arlote 
horietakoa ez zela, eta gradu 
horretatik euskarazko esku-li-

burua agertu izana ez zela txo-
ri-kaka, euskararentzako 
behinik-behin. 

Rafaelen gramatika laburra 
jada aipatua dugula, dezagun 
edozein bizkaitarrek, neurri 
apalagoan nahi bada baina 
baita edozein euskaldunak 
ere, ezagutu beharreko berri-
zerrenda apala. Modo breve de 
aprender la lengua vizcama 
1653.ean ondu zuen Rafaelek. 
Argitara gabe geratu zen 
horratik, harik eta Fidel Fita 
josulagunak -berriz ere berau-
1880.ean Gironako V. Dorca-
renean agertu zuen arte. 
Hurrengo urtean Salvador 
Sampere i Miquelek Bartzelo-
nako Revista de ciencias histo-
ricase n kaleratuko zuen har-
zara. Hirugarren edizioa ere 
berehalakoxean etorriko zen, 
1897.ean hain zuzen, Edward 
Spencer Dogsonen eskutik eta 
Sevillan. Azken bi edizioak 
Angel Zelaietak paratuak dira, 
Eusko Ikaskuntzaren babese-
anbata , 1988.ean eta Hizkun-
tza eta Literatura sailaren 8. 
kaierrean, eta Abandoko 
Mikoleta euskaltegiak aintzi-
naratua bestea, 1995.ean 
agertua, biden artean aldake-
ta gutxirekin ordea. Bost edi-
zio hauei, gainera, Azkuek 
Sempererenari eginiko iku-
tuak, nahiz Mitxelenaren eta 
Sarasolaren ekarpenak aipatu 
beharrekoak dira, haatik, eta 
Altzibarrekin batera, «oraindi-
no edizio kritiko on baten zain 
gaude». 

Liburuaren eskuizkribua-
ren bidaztia ere zur eta lur uz-
teko modukoa agi dakiguke, 
bada, idaz-mendean berean 
Ingalaterrari buruz eraman 
baitzuen bertako merkatari-
ren batek, bizkai kaietako 

euskaldunekin hala edo s 
nola hobekiro moldatzckc > 
helburu. Eskuizkribu i 

• ren bukaeran Owen B11:>s -
tocke izena eta bere arn 11 

: rria agertzen da grekerazko | 
hitzokin: «os ophis kai peris-
tera», hau da, «sugea eta 

usoa legea», alabaina, badiru- f 
di Mikoletak Samuel Sainthill § 
izeneko baten eskariari eran- J 
tzunez idatzi zuela bere lana. I 
Eskuizkribuaren azkenjabea, | 
XVII. mendean oraino, Nor-
wich-eko Thomas Browne sir-
a izan zen, harik eta beronen 
senidea zen Robert Harley-ek 
britaniar museoari eman zion 
arte. 

Lanaren edukinaz denez 
bezanbatean, hasmenta du 
lanak deklinabide kontuekin, 
Modo breve de sauer declinar 
los nombres vascongados; 
jarraian aditzaren txanda 
datorkigu, Conjugacidn de los 
verbos vascongados; baita 
hiztegi gaiak ere, Ditionario 
breve de vocablos los mas usa-
dos en vasquensepropiopues-
tos por orden alphabetico; gra-
matika kontuak alde batera 
utzirik, on Rafael Modo de la 
vizcayna poesia y sus versos 
izenburuko atala gaineratu 
zion idazkiari: «Dexando las 
coplas de lelo-lelori que sue-
len cantar las moças los dias 
festivos, que no entran en la 
mas graue poesia vazcongada 
ordinariamente ay en nuestra 
lengua dos modos de versos y 
entrambos se componen de 
assonantes como los 
romançes de la lengua caste-
llana, y a este simil los llama-
mos nosotros vasquenses (...): 
Amoren contentuac / Estaude 
yrauten / Campoan lorac 
leguez / Dira galsayten». 
Azkenik-, Mikoletak elkarrizke-
ta zenbait txertatu zituen 
lanaren bukaeran, nonbait, 
Londresen 1623.ean John 
Minsheuk argitaratu zuen A 
dictionary in spanish artd 
english lanean oinarri bide 
zutenak, Dogson berak aski 
argi utzi legez. 

P a t z i k u P e r u r e n a 

Unai, bakero, eta covvboy 

Mut ikotan itzai 
ibilia naizela-
ko edo, beti xo-
ratu izan nau 

hitz honek, eta atzenaldera se-
kula baino usuago, artxiboetan 
axtarka nabilela: *Joannes de 
Salaberria, vaquero, Goizueta, 
1549», »el vaquero llamado bell-
cha de Arano, 1584», eta abar. 
Baina, garai.hartan barra barra 
erabiliko zen gurea txokoren 
batean galdurik harrapatzeko 
graziarik ez dut izandu egundai-
no. Beharrik, lehengo batean 
Joantxo Samart in eibarresak 
kontsolatu nauen, artikulu ba-
tekin. Arabako Jaunak 1167an 
Aralarko Mikel Doneari egiten 
dion eske in tza b a t e a n ageri 
omen da Unai hausi hitza (Unai 
nagusi) aurrenekotz. Hurrena, 
1168an, Iratxeko eskuizkribu 
zaharretan, Garci'a Unaia. Gero 
1229an, Nafarroako Artxibo 
Haundian, Don Unaia. 

Ondotik, gure Patziku san-
tuari buruzko dokumentuetan 
1477an, Martin Unaya. Handik 
hur rena , 1596an, Rejranes y 
sentencias ezagunean: Vnayoc 
arri citean, gastaeoc aguir 
citean, geroztik unai/artzai na-
has t ea tar teko Isast ik, Gari-
bayk, Oihenartek, Mogelek eta 
bestek, mila eratara berritu du-
ten errefraua. 

Lehengoan berriz, Fontesen 
leitzen nuen pasarterik polite-
na , Sa rakoek Er ra t zukoe i 
1791n bidalia:«Jaunac: Othoiz-
ten çaiztuztegu abissu emaiteaz 
çuen Valle Nobleko unaiey atten-
cione eman dezaten aciendaric 
sar ez dadin herri huntaco oihan 
barnetan ezcur debecua emana 
dugu». 

J.M.Satrustegik berak, Lu-
za ideko a ro t za r en kon tu l i -
bruan, aipatzen dituenak dira 
bes teok : Unaya Esquerra 
1880an, eta Unayaineco condia 
1885ean. Hemen oñziotik sortu-
tako etxeizena ageri zaigu azke-
nik. Hauxe da nere begiek artxi-
boetan usuenik ikusi dutena: 
Unayarena, Unayenea, Unaine-
txikia, Unaingoa, Ulhainea, 
Unaiñena,... Herri askotan ageri 
den etxeizena; eta mereziko luke 

herri guzietakoak xehero biltze-
ak, erdal ordezkoen parez pare; 
izan ere, unai h i tzak sortzez 
arruntekoa, edo hutsaesanahi 
zuen ez baitu inork argitu orain-
dik, atzenaldera bigarren adiera 
nabarmen gailendu den arren. 

Hala ere, Sab ino Aranak 
1897an D eun-ixendegi euskota-
rra sortzean, erdarazko Pastor 
izenaren ordezko ha r tu zuen 
Unai, eta geroztik udaberriko zi-
zak bezala ugaldu da gure izen-
degian. Eta hauxe da, niri arro-
tzena egiten zaidana, nola zen-
tzu historiko, hala filologiko al-
detik. 

Unai kantar i bukolikoaren 
i rudia ere un ibe r t sa la dugu, 
Arranoak Bortiietan kan tuak 
diongisan: «Hartzendiatofiziua: 
Iratiat iilhaiñ banua/ Nola bei-
tiit biziua oihanetan khantatze-
(cua»(...) «Khantorehoien egitian 
iilhaiñ nintzan borthian/ Pasii-
lapeko oihanian, abis hunik 
emaiten nian*. Gure irudimene-
ko xirulariak, koplariak, larre-
poetak datozkit gogora, edota 
Andima Ibiñagabeit iak, ha in 
ederki Unai Kantak deituz eus-
karatu zituen orain bi mila urte-
ko Virgilioren Bukolikak; esan 
ere, boukolis hitzak grekeraz, 
unai esan nahi baitzuen. 

Lekuizenefan ere utzi ditu be-
re arrastoak unaiak: Unangara-
te, Unamuno, Unibaso, Unamen-
di, Unalbide. Azkeneko hau eta 
lUnalbideko ataka, Unalbideko 
lepoa...)- gogoangarri dira orain-
dik Goizuetan. Behiala Orreaga-
tik Ainarbe a ldera eka r t zen 
omen zituzten mendibehiak ne-
gutzera, eta udalehenean beren 
behisailak aurrean hartuta, joa-
re kalanka eta marru, goimen-
dietara abiatzen zirenean, hala 
esa ten omen zuten goizueta-
rrek: Unaiak joanen ziren Orre-
agara, baina Unaine hantxe gel-
ditu zen Goizuetan (Iserri eta 
Yandene bitartean), eta horratx 
diglosiaren broma: hantxe ber-
tan jaio eta haziko zen gero Ba-
kero, Goizuetako Joxemaririk 
famatuena. 

Eta ustez bukatua neukana 
artikulua, ume zahartuak baz-
terretik. Harrapazak horj, Pello! 

« Motxorroso lo 

Azeri moduan 

Aukera probestu behar da, inoiz ere Biltzarraren ordua heldu-
ko da, bidea malkartsuetatik ez gara libro. Garaian uhinak 

dira hizpide. Gazte baten jantzia dotorea izanik ere muga da, urratu 
beharrekoa, egunean egunekoak apurtu dezakeena, lorpena ez da 
beti horren ondorioa, baina asko zor dio. Ongi etorriak goi-mailan 
egin ahalegin guztiak, jokoa errenta ez bada ere, jokatzera behartu-
rik gaude, aurretik pilaturiko indarra tanto baliosen iragarlea. 
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«lrrati euskalduna lagungarria 
litzateke euskara indartzeko» 

Irrati lizentzien kontzesioaren afera 

konpontzeke dagoelarik, Ultzama eta ondoko 

bailaretako udal Irratl batek lizentzia eskuratu 

du FMko 107.9an euskaraz emltitzeko. Ametza 

elkarteko kidea da Txari Eleta: Esan-Erran 

Irratlaren talde eraglleko kidea. 

ULTZAMA, IMOTZ, BASABURUA, 

Lantz, Odieta eta Anueko 
haranetan izanen da entzungai 
E s a n - E r r a n I r ra t ia , eta negu 
aldera bizpahiru orduko euska-
razko programazioa eskaintzen 
hasiko da. 
• Zer dela eta Esan-Erran ize-

na? 
Irratia inguru zabal ba tean 

entzuten ahal izanen da, eta bai-
lara guztietan ez da euskara ber-
dina hitz egiten. Oso zaila egin 
zitzaigun alde guztietan erabil-
tzen den M z edo soinu bat aur-
kitzea. Azkenean Esan -Er ran 
izena h a u t a t u 
genuen , B a s a b u -
r u a n eta Imotzen 
esan e rabi l tzen 
dutelako eta Ultza-
man , Anuen eta 
Lantzen erran. 
• Nolakoa izanen 

da irratia? 
Euskalduna iza-

nen da, noski. Bes-
tet ik , hemengo 
gaiak jorratzea nahi 
dugu, hemengo jen-
deari interesatzen 
zaizkion gauzak . 
Sa i a tuko gara 
beh in tza t ; ikus i 
beharko dugu sek-
tore ezberdinei zer 
interesatzen zaien. 
Ez dugu irrati komertziala egin 
nahi , eta, horregatik, ez dugu 
publizitatea onartzeko asmorik. 
Programazioa ez dago batere fin-
katurik. Oraindik ez dakigu zen-
bat ordu emititu behar ditugun 
ere. Gutxi gorabehera bi edo hiru 
orduz izanen dira langileak lane-
an. Eta nahi dugu jendeak bene-
tan parte hartzea. 
• Nola dago euskararen egoera 

irratiak hartuko duen ingu-
ruan? 

Herrien araberakoa da hori, 
baina orokorrean nahiko gaizki 
dago. Lantz, Anue eta Odietan 
oso gaizki dago euskara. Heldu 
euskaldun gutxi gelditzen dira. 
Orain umeak ikastolara bidal-

• 

«Ez naiz 

langileen hautaketa 

prozesuan sartu, 

hasieratik 

proiektu honetan 

nagoelako eta irratian 

langile bezala 

jarraitzea gustatuko 

litzaidakeelako» 

tzen di tuzte gehienek, ba ina 
Anuen ezta hori ere. Basaburu-
ko eta Imotzeko egoera hobea > 
da. Saiatzen ari gara eskualde 
h o n e t a n e u s k a r a indar tzen , 
ba ina lan ederra dago. Bide 
horretan, irrati euskaldun bat 
oso lagungarria litzateke, baita 
beharrezkoa ere. Izan ere, auke-
ra gutxi dago hemen euskaraz 
egiteko eta euskaraz bizi ahal 
izateko. 

• Nolakoa izan da irratia sor-
tzeko prosezua? 
Duela bi urte Ametza elkartea 

sortu zen Ultzamaldean euskara 
b u l t z a t z e a r r e n . 
Horren b a r n e a n 
lan ta lde ba t 
eratu zen propo-
samenak egin eta 
aurrera eramate-
ko. Proposamen 
horietako bat eus-
karazko i r ra t ia 
sor tzea zen. 
Proiektu bat egin 
genuen eta 
eskualdeko udal 
guztietan aurkez-
tu genuen, dirula-
guntza eskaerare-
kin batera . Udal 
guztiek o n a r t u 
zuten, Ultzama-
koan izan ezik. 
E u s k a r a z eta 

erdaraz egiteko erran ziguten, 
baina guk argi genuen euskaraz 
egin nah i genuela . Bestalde, 
diru kopururik handiena Ultza-
mako Udalari eskatu genion. 
Erran beharrekoa da, era bere-
an, proiektua onartu zuten udal 
guztiek ez zutela diru laguntza-
rena onartu, dirurik ez zutelako 
edo. Udalen onespeña jaso 
ondoren Batzorde mistoa osatu 
genuen, proiektua onartu zute-
neko uda l bakoi tzeko lagun 
batekin eta Ametza elkarteko 
kideekin. Batzorde horrek irra-
tiaren inguruko guztia eztabai-
datu eta erabakitzen du. 
• Zer diru iturri duzue? 

Proiektua onartu zuten udalen 

laguntza dugu. Eska tua dugu 
dirulaguntza Nafarroako Gober-
nuko Hizkuntz Politikan ere, eta 
Cederna-Garalurrek ere eman 
behar digu laguntza bat. 130 baz-
kideen diruarekin ere kontatzen 
dugu eta uste dugu jende gehiago 
eginen dela bazkide. Horretaz 
gain, g a u p a s a k a n t o l a t u eta 
kamixetak saltzen aritzen gara. 
Dene ta ra , 4 milioi peze tako 
aurrekontua du proiektuak, bai-
na oraindik ez dugu diru nahikoa 
obrak eta tresneria ordaintzeko; 

• Nola lortu zenuten lizentzia? 
Argitu b e h a r r e k o a da guk 

eskuratu dugunak ez duela zeri-
kusirik Gobernuak ematen ditue-
nekin. Basaburuko Udalak udal 
irrati baterako lizentzia eskatu 
zuen. Eman zioten eta berak egin 
zuen kontzesioa. Ametza elkartea 
izan zen deialdira aurkeztu zen 
bakarra, eskaintza ez baitzen oso 
ona, eta lizentzia jaso zuen. Basa-
buruko Udalak ere J aun t sa r a -
tsen dagoen udaletxeko sabaia 
utzi digu estudioa eraikitzeko. 
Orain obratan ari gara. Ekaineap 
hasi ziren eta urrirako edo azaro-
rako bukatzea espero dugu. Tres-
neria guztia ere azarorako izatea 
espero dugu. 

• Horretaz landa, zer falta zai-
zue irratiaren proiektua osa-
tzeko? 
Langileak aurkitzea falta zaigu. 

Bi langile hartuko ditugu. Hauta-

Txari Eleta duela 24 urte jaio zen Olaguen, baina Iraizotzen bizi da. 

Sukaldaritza ikasketak egin zituen eta AEK-ko irakaslea da Ultzaman, Anuen 

eta Lantzen. Sortu zenetik dago Ametza elkartean, honen barruan sorturiko lan 

taldean, eta horren ondorioz sortu zen Batzorde mistoan. 

Euskararen egoera eta euskara bera ere ezberdina da herrien arabera. Eleta 

euskaldunberria da, baina bertako euskalkiak ezagutzen ditu. Berak erraten 

duenez, zerbait asmatu beharko dute herri guzietako euskarak irratian azal 

daitezen. Euskara batuaren konponbidea ez da erabat ona, zaharrenek 

onartzen ez dutelako: «Izan ere, hemengo jendea ez da sobera irekia». 
\ 

# 
Esan-Erran Irratiak FMko 107.9an emitituko du, egunean bizpahiru orduz eta 

euskaraz, Ultzaman eta inguruko haranetan. «Eskuaide zabala da baina 

biztanle gutxi ditu», dio Eletak. Jaitsiera demografiko izugarria izan du inguru 

horrek mende honetan. Hori eragozteko, ahalik eta zerbitzu gehien 

eskaini behar zaizkie biztanleei, Ametza elkartekoen ustez, eta irratia izan 

daiteke haietako bat. 

gaiek p ro iek tu ba t a u r k e z t u 
beharko dute eta elkarrizketa egi-
nen zaie. Bi langile horiek urrian 
Xorroxin irratian praktikak egitea 
da gure nahia, eta azaroan edo 
abenduan emititzen hastea. Balo-
ratuko dugu euskaldun osoa iza-
tea eta, batez ere, hemengoa iza-
tea. Azken gauza horri garrantzi 
handia ematen diot nik. Hemengo" 
gauze tan inpl ikatur ik egotea, 
Ametza elkartearekin koordina-
tzea eta d inamikoa izatea ere 
baloratuko dugu. Langileak hau-
tatzeko epaimahaian izanen dira 

Batzorde mistoaren lehendaka-
ria, euskara teknikaria, orienta-
tzaile profesional bat , irratiko 
profesional bat eta lan taldeko bi 
partaide. Ni ez naiz han egonen, 
beste aldean baizik. Langile postu 
horiek eskuratzeko lagun batekin 
b a t e r a a u r k e z t u k o ba ina iz . 
Horregatik ez naiz laiigileen hau-
taketa prozesuan sartu. Hasiera-
tik nago proiektu hone tan eta 
i r r a t i an j a r r a i t zea g u s t a t u k o 
litzaidake. 

—£» Asier Azpilikueta 
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Gontzal Agote 

Amets bat 
izan dut 

LUTHER KINGEK BEZALA NIK ERE 

amets bat izan dut, itzal eza-
gun batzuk saiatu dira nire loa era-
gozten, baina zorionez ez dute lortu 
eta hamabiak arte egin ahal izan dut 
lo. Altxatu eta hozgailuan esnerik ez 
zegoenez ezin izan dut gosaldu. 

Ametsa zehaztu ezin dudan etorki-
zun batean gertatzen zen, eta lekua-
ren inguruan ere zalantzak ditut, Ci-
beriruñea edo Ciberlogroño izan zite-
keen. Eszenatokia ordea garbi ager-
tzen zitzaidan nire zurrunkei} lainoen 
artetik: gartzela bat, edo gartzelaren 
ataria. Eta ametsaren protagonistak 
ezagunak oso, presidente ohia eta 
ubidegile ohia; haiekin jende andana, 
atarian bilduta, hau nahaspiloa! pan-
kartak, oihuak, Internazionalaren 
musika (bakan batzuek abesten zi-
tuzten zati batzuk, ahapeka). Iskan-
bilarekin esnatzeko zorian egon naiz. 
Oraindik golzeko hamarrak ziren... 

Jendearen artean txapak banatzen 
zltuzten: «Denok gara G.U. eta A.A.»; 
banatu baino, saltzen zituzten. Be-
rrogei duro, eta bat baino gehiago or-
daintzera joan denean kartera galdu-
ta zuela konturatu da; ezer esan gabe 
pentsakor geratu dira. Pankarta guz-
tietan ukabil bat larrosa hits bat txi-
ki tzen mota guz t ie tako leloekin: 
«Etxean nahi ditugu», «Dispertsiorik 
ez», «Diputazioko presoak Diputazio-
ra» eta abar. Ez nago guztiz ziur baina 
ametsaren zuzendariak egin duen 
travelling batean amnistia eskatzen 
zuen pankar ta bat zegoela iruditu 
zait, bitxiena da 77an sinatuta zegoe-
la iruditu zaidala. Ondoren, Madrile-
tik pertsonaia inportante bat etorri 
da eta XXI. mendearen atariko Robin 
Hoodez aritu da. Bere izena zein den 
ez du garrantzirik, hortaz hemendik 
aurrera X-jauna esango diogu... 

Aspertuta, ametsaren kanaia alda-
tu dut, baina Luther Kirigen moduan 
nire ametsa ezagutzera eman behar 
nuela erabaki dut. 

KONTZERTUAK 

>Aranguren : Aska taldearen 
kon tze r tua izanen da gaur 
gaueko hamabietatik aitzina. 

I Iruñea: Alaitz eta Maiderrek 
k o n t z e r t u a e m a n e n d u t e 
g a u r N a b a r r e r i a p l a z a n , 
00:30etan. 

> I r u ñ e a : Bihar, goizeko ha-
marrak inguru, Yerbabuena 
jazz t a ldea egonen da S a n 
J o s e p l a z a n a n t o l a t u k o 
duten Arkakuso Azokan. 

->Etxalar: La familia no recibe 
taldeak kontzertua eskainiko 
du bihar, 22:30etan, herriko 
ostatuan. 

I Iruñea: Igandean Vans War-
ped Tour kontzertua izanen 
da zezenplazan, taldeokin: 
Bad Religion, The Specials, 
CIV, Lagwagon, Unwri t ten 
Law, The Smooths , Cherry 
Poppin Daddies, Die Toten 
Hosen, Pi tcshi f ter , MXPX, 
Def Con Dos, A.N.I.M.A.L., 
No use for a name, Raimun-
dos, Redshif eta H-Blockx. 

> Iruñea: Leihotikan eta Fluor 
5 taldeak Nabarreria plazan 
a r iko d i ra i g a n d e a n 
21:30etatik aitzina. 

BERTSOLARIAK 

I I t u r e n : Bihar , j o a l d u n e n 
eguna dela-eta, J e s u s Mari 
Irazu eta Xabier Amuriza ari-
ko dira egun osoz. 

> Elgorr iaga: Etzi bertso baz-
kar ia izanen da S e b a s t i a n 
Lizaso eta Iñaki Muruarekin. 

I Arruitz: Bertso afaria izanen 
da astelehenean Larraungo 
herri ttipi honetako elkarte-
an, Anjel Mari Peñagarikano 
eta Aitor Mendiluze bertsola-
riekin. 

> I r u ñ e a : Xautondo ta ldeak 
Kilikizarra antzezlana taula-
r a t u k o du b iha r , Burgoen 
plazan, 17:30etatik aitzina. 

IKASTAROAK 

I Atar rab ia : Kultura eta Gaz-
teria Zerbitzuak haurrenda-
ko t a i l e r r ak a n t o l a t u d i tu 
e u s k a r a z zein gazte laniaz . 
Espresio plastikoko, pintura-
ko eta herri dantzetako taile-
r r e t a n izena emateko epea 
irailaren 25ean bukatzen da. 

I I ruñea: Andreak, emakume-
aren har re ra rako zentroak, 
ikastaro hauek antolatu ditu 
d a t o r r e n i k a s t u r t e r a k o : 
au toes t imua , giza ga i tasu-
nak, norberaren handitzea, 
ingelesa, yoga, kiromasajea, 
makilaje kreatzailea eta etxe-
ko lanak. Informazio gehiago 
948 133310 telefonoan. 

BESTELAKOAK 

> I ruñea : Ostiraletik igandea 
a r t e , I r u ñ e k o N a b a r r e r i a 
auzoak San Fermin Txikiko 
bestak ospatuko ditu. Larun-
ba tean 13;00etan Agureen-
dako Lasterketa eginen dute, 
e ta I ruñeko d igan t eak e ta 
kilikiak ibiliko dira. 

Ezin esan 
zsir deri 

makurrago, 
Jamaikan 

kokodriloak 
harrapatzea 

errepideak 
zebra-

bideetatik 
zeharkatzea. 

PAUSOGNZTO 
Kokodriloak 
harrapatzeko 
balio du. 
Zebra-

bideetarako, 
batek daki. 




