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Egunkaria 

Doneztebe • Euskalkiak eta euskara batua aztergai izanen dira Ttipi-ttaparen jardunaldietan. 
Josetxo Goia-Aribe ««'Eunate' oso bat-batekoa izan da». 

'Nafarroa eta trena' , herrialdeko trenaren historia bildu duen liburua, kaleratu berri du Juan Jose 
Martinenak, Nafarroako Artxibategi Orokorreko zuzendariak. Burnizko sugearen historia 1857an hasi zen 

eta, garai onak ezagutu bazi tuen ere, egun trenbide zabaleko bideak bakarrik geratzen dira. Trenbide 
meharreko seiak desagertu dira. lraganari nostalgiarekin begiratzen diotenendako lekukoa da lana. 



Doneztebe 

Euskara aztergai 
Euskalkiak eta euskara batua aztergai izaneri dira Ttipi-ttapareri jardurialdietan 

Aldizkari eta telebis-

taz gain, Doneztebe-

ko Jaunseneanjardu-

naldiak eginen ditu 

bihar hasi eta lau 

larunbatez fundazio-

ak. Batuaren eta eus-

kalkien arteko oreka, 

erabilera, lexikoa, 

erranerak eta joske-

rak aztertuko dira 

bertzeak bertze. 

ORAIN ARTE BERE ZEREGINA 

Komunikabideetara muga-
tu badu ere, jardunaldi hauen 
antolatzearekin urrats berri bat 
eman nahi du Ttipi-ttapa funda-
zioak. Euskara batu osoagoa egi-
teko herri-hizkeraren garrantzia 
azpimarratu nahi dute jardunal-
di hauen bidez Ttipi-
ttapakoek.Euskalki eta euskara 
ba tua r i buruzko j a rduna ld i 
hauek komunikabideetan, ira-
kaskuntzan eta administrazioan 
aritzen d i renentza t pen t sa tu 
dituzte bereziki. Lau sa iotan 
ponentzia bana aurkeztuko bada 
ere, eztabaidarako tarteak zabal-
duko dituzte antolatzaileek. 

Lehenbiziko saioa bihar izanen 
da. Paxkual Rekalde filologoak 
«Bilakera historikoa. Euskalkien 
eta batuaren erabil esparruak 
gaur egun» gaia jorratuko du. 

Bigarren solasaldian, Paxkual 
Rekalderekin batera Patxi Iñigo 
arituko da. Eremuko euskalkia-
ren lexikoa, erranerak eta joske-
rak aztertuko dituzte. Patxi Iñigo 

filologoa Iruñako Hizkuntz Esko-
lako irakaslea da. 

Azken bi saioetan, azaroaren 7 
eta 14ean eginen direnak, ma-
hainguruak antolatu dituzte. Le-
henbizikoan euskalkiak eta eus-
kara batua irakaskuntzan hartu-
ko dute hizpide Xabiler Ballarena 
Baztango Eskola Unitarioko kide-
ak; Miguel Asiain IBIko kideak, 
Maria Jesus Perurena Doneztebe-
ko eskolako irakasleak eta Kontxi 
Erro Tantirumairu ikastolako ira-
kasleak. Moderatzaile lanetan Pe-
llo ApezetxeaTtipi-ttapako kideak 
jardungo du. 

Azken solasaldia komunikabi-
deetara bideratutakoa izanen da. 
Xorroxin Irratiko, Xalao telebis-
tako eta Ttipi-ttapako kideak 
mintzatuko dira, eta Patxi Petri-
rena Egunkariko hizkuntz zuzen-

Ttipi-ttapa hamabostekariaren erredakzioa, Berako herriko etxean. 
• L U I S A Z A N Z A 

tzailea moderatzai le l ane tan 
ariko da. 

Kezka bizirik 
Euskararen normalkuntzan lan 
egiteko fundazioa da Ttipi-ttapa. 
Komunikabideetan aritu da orain 
arte,' 1982an aldizkaria sortu bai-
tzen, eta aurten telebista paratu 
dute abian. Fundazioa bera ere 
berriki sortu da. Komunikabideei 
babesa emateko sortu bada ere, 
hizkuntzaren kalitateaz kezkatu-
rik antolatu dituzte jardunaldiak. 
Euskara batua eta euskalkia zer 
diren bereiztea beharrezkoa ikusi 
dute, eta bien izaera eta harrema-
nak hobeki ikusten laguntzeko 
saiakera hau prestatu dute. 

Herri hizkeren aberastasuna 
man tendu behar raz j a b e t u t a 
prestatu dituzte jardunaldiok, 

Nafarroan euskara bizien dagoen 
eskualde guztira hedatzen baita 
Ttipi-ttaparenjarduna, hots, Bor-
tziriak, Malerreka, Baztan eta Lei-
tza aldera. 

Komunikabideek eta irakas-
kuntzak protagonismoa har tu 
izanaren arrazoi nagusia hauen 
eguneroko lanean hizkuntzak 
duen garrantzia izan da.Hainbat 
galdera plazaratu nahi dituzte, 
bertzeak bertze, irakasleak hau-
rrei beren herri-hizkuntzan egite-
ko gai ote diren, kazetariak ikus-
entzuleen herri-hizkeran aritzeko 
prestatuak ote dauden, euskara 
batuaren arauak erabiltzeko jan-
tziak daudenentz eta euskalkiak 
eta euskara ba tua erabiltzeko 
irizpiderik baote duten. 

—^ Jon Abril 

Bera 

Lurraren Eguna 

eginen da 

igandean 

ESKUALDEAN EGITEN DEN arti-
sautza azokarik garrantzi-
tsuenaren txanda izanen da 
igande honetan Beran, Lu-
rraren Egunean. Goizeko 
10:30etan emanen zaio ha-
siera Altzateko karrikan, 
eskulangileen eta barazki 
erakusketarekin. 

Joan den urtean bezala, 
aurten ere inguruko base-
rrietako sagardoa emanen 
da das ta tze ra . Goizeko 
1 l:00etan berako trikitila-
riak eta musika eskolako 
txistulariak ariko dira Al-
tzate karrikan barna giroa 
alaitzen, eta ordu bat be-
randuago, eguerdian, Bera-
ko bandak eta Gure Txokoa 
dantza taldeak euren ema-
naldiak emanen dituzte. 
13:00etan, Irats dantza tal-
deak emanaldia eskainiko 
du. Arratsaldean, taloak, 
sagardoa eta gaztainak pro-
ba tu ahal izanen dira. 
17:00etan akordeolariak 
aterako dira, eta ondotik 
gazta lehiaketako sari ba-
naketa eta enkantea eginen 
da. Eguna bukatzeko, Izotz 
taldearekin dantzaldia iza-
nen da Altzateko plazan. 

Halaber, Tolosako abes-
batzen lehiaketara etorrita-
ko abesba tze tako batek 
kantaldia eskainiko du kul-
tur etxean. Aurten Filipene-
tako Los BaOos Choral En-
semble ta ldea ariko da 
19:00etatik aitzinera. 

Gure Txokoak antolatzen 
duen besta egun honetan 
Labiaga ikastolak, Ricardo 
Baroja Eskolak, Jesusen 
Bihotza ikastetxeak, Erau-
sian euskara taldeak eta 
Bortzirietako euskaltegiak 
bere laguntza eskaini dute. 

—» Jon Abril 

mapa mutuak 

PELLO LIZARRALDE 

Volare, oh, oh 
1 \ / I uinoetahaitzetaraigotzenziren.tra-
I \ / I mankulua arrastaka.Ez zuten ez lu-
I V I rreraezzerurabegiratzen.Haienbe-
giak beti airean egon omen den lerro horretan ja-
rriak zeuden, birikak eta bihotza betetzen dituen 
puntu ikustezinaren bila. Gero jauzia izatea zen. 
Ehundaka kaiera eta liburu utzi zuten.Orrialde hori-
tutan geratu ziren betiko: milaka ohar, zirriborro, di-
bujo eta hitz. Eta hegalak, jori, amets adina hegal, 
ikatzez eginak. 

Ondorengoek, balentria haien berri izanik oroi-
tarraiak eta gurutze soilak eraiki zituzten gailur 
edota mendi hegaletan. Ametsaren, eldarnioaren, 
ero-menaren eta utopikoaren sinbolo bihurtu ziren 
askorentzat. Irribarren egin ohi da gogoratzen ditu-
gunean. 

Alferrik ari zen eta ariko da beti gizakia. Aeropla-
noa, autogiroa eta boeing-a. Berdin dio. Kanta eta 
filme askok gogoratu digun bezala hegan egitea 

hegaztien kontua da, eta.abioia hartu duen edo-
nork badaki horrela izanen dela beti. 

Izan ere, abioiez bidaiatzea deliberatu duena 
hasieratik ohartzen da gauzak ez doazela ongi, 
usai txarra dariola aferari. Biletea ikaragarri gares-
tia izaten da, eta inork ezin ulertu zergatik. Airepor-
tura iritsi eta han ez da abioiren arrastorik, zure 
maletak zinta batek irensten ditu eta aio, bizpahiru 
kontrol iragan behar dituzu, tunel batek abioaren 
sabeleraino eramaten zaitu. Konpainiakoek aski 
ongi dakite instant horretan zure hankek dardar 
egiten dutela. Egoera errematatzeko, jarri orduko 
keinu aspertuko azafatek gogorarazten dizute 
erortzeko posibilitate ugari dagoela eta neurriak 
hartu behar direla. Bidaiari beteranoari (gerrikoa 
lotu nahi ez eta hegaldatzeko tenorean aharrausi 
egiten duenari) irribarre eginez txontxongilo mugi-
menduakerrepikatzen dituzte. Ordea, une horre-
tan gu gara txontxongiloak. Han barnean ez dago 

hegaztirik eta bai txori izutuen begiratuko panpinik. 
Egurraren ondotik igurtzia. Konpainiak, pagatu 

digunaz oroitu eta egunkaria, jatekoa, mantak eta 
argibideakeskaintzen dizkigu musutruk. Laster irri-
barreak itzultzen dira bisaietara, marmarra heda-
tzen da, batek edo bestek goitiago igo nahi du 
(whiskya)...Laburra izaten da poza. Gurrutxagaren 
aurpegia duen ahots batek zurrunbiloak direla eta 
gerrikoak lotzeko iragartzen digu. Hamabi mila me-
tro lurreraino. Tenperatura, hotz samarra. Horrela-

' ko hegaldi bat pleitatu dute hemendik hurbil. He-
galdi zenbakia: EUS-25-0. Batzuk behin probatu 
nahiko dute. Bon voyage, entzunen dute atea her-
tsitakoan. Beste batzuk etxetik entzunen dituzte 
konpainiak berak kontzentratutako ehiztarien le-
hen tiroak. Hegaldi hau ere ez da luzea izanen. Pu-
treak inguratuko dira gero. Hauek bai hegaztiak. 
«Ni bai, zuek ez», esaten du putreak golkorako, 
urruntzen den bitartean. 

Egunkaria ostirala, 1998ko urriaren 23a ostirala, 1998ko urriaren 23a Egunkaria 



Sakana • 

Sakanako 

euskara 

aztertzeko 

diruiaguntza 

SAKANAKO MANKOMUNITATEAK 

eta Bierrik Elkarteak 1998-
1999 urteetarako Sakana-
ko euskara aztertu eta sus-
tatzeko beka deialdia egin 
dute . Deialdiaren xedea 
ikerketa baterako dirula-
guntza ematea da, Sakana-
ko euskara eta Sakanan 
euskara bultzatzeko asmoz. 
Honako honetan, hain zu-
zen ere, Sakanako euskara-
ren ahozko tradizioari bu-
ruzko ikerlan bat egitea eta 
berau herr i tarren artean 
zabaltzeko urratsak egitea 
da laguntzaren helburua. 
Dirulaguntza milioi bat pe-
zetakoa da (40.000 libera). 

Sakanako ahozko tradi-
zioa: ber t soak , kan tak , 
ipuinak, hitz-jokoak, esae-
ra zaharrak eta abar dira 
ikerketaren edukiak. Bes-
talde, bilketa eta sailkapen 
lan horretaz gain, esleipen-
hartzaileak lana Sakanako 
ikastetxeetan, kultur elkar-
teetan eta, oro har, gizarte-
an zabaltzeko proposame-
na egin beharko du. 

Deialdiaren oinarriak Sa-
kanako Mankomunitatean 
daude interesatuen eskura. 
Proiektuak aurkezteko az-
ken eguna azaroaren 18a 
baino lehen izanen da. 
Hautagaiei dagokienez, erdi 
edo goi mailako unibertsita-
te t i tuludunak izatea, eta 
EGA edo baliokideren bat 
izatea eskatu da. Epaima-
haiak baldintzok betetzen 
ez dituzten proiektuak ere 
onar ditzake. Dena dela, 
Sakanan erroldaturiko per-
tsonek izanen dute lehenta-
suna, aukeraketan bi lagu-
nek puntuazio bera lortuz 
gero. 

—s» Amaia Mundiñano 

Lizarra 

Abian da 11. Aste 
lntemazionalista 

Hitzaldiak, diaporamak, antzerkia eta erakusketak 

Lizarrako Gazte 

Asanbiadak eta 500 

Urte Komiteak 

ekitaldi anitz 

prestatu dituzte 

datorren aste osoan 

izango den Aste 

Internazionalista egin 

ahal izateko. 

I V / I UNDUA ALDATU AHAL IZATEKO, 

I V I aurrenekotz , ezagutu 
egin behar da». Horrelaxe esan 
zuen jakintsu batek duela urte 
mordoa, eta lelo horren edukia 
jakinarazteko xedearekin antola-
tu da, berriro ere, Aste Interna-
zionalista. Lizarrako Gazte Asan-
blada eta 500 Urte Komitea 
Elkartea bertze herrialdeetan bizi 
diren egoerak ezagutzeko aukera 
ematen dute astearen bidez. Aur-
tengo ekitaldian bor-bor dagoen 
emigrazioaren gaian sakondu 
nahi izan dute. Horretarako arlo 
horretan adituak diren hainbat 
hizlariren laguntza izanen dute. 
Ekitaldiek asteazkenean hasi eta 
larunbatera arte iraunen dute. 

Hilaren 28an, GKEen lana 
aztertuko den mintzaldia egonen 
da arratsaldeko 20:30etatik aitzi-
na, Lizarrako Gaztetxean. Ber-
tan, Txema Mauleon soziologoak 
taldeon jarduera ikertuko du. 
Ostegunean, berriz, Afrikatik 
datozen emigranteen egoera ger-
tutik ezagutu duten bi hizlari iza-
nen dira. Udan SOS Arrazakeria 

Arrazismoa izanen da mintzagai jardunaldietan. 
• ARTXIBOKOA 

eta Komite Internazionalistak 
elkarteetako bi kide Gibraltarko 
itsasartean egon dira, eta bertan 
txalupen inguruan dauden ara-
zoak bizi dituzte. 

Ortziralean, berriz, emigrazio-
aren mundua ardatz duen Las 
cartas de Alou filma ikusi ahal 
izanen da. Bertan, emigrante 
batek Euskal Herrira iristean 
topatuko dituen arazoak azalera-
tuko dira. 

Lizarrako II. Aste Internaziona-
lista datorren larunbatean eginen 
den ekitaldiarekin bukatuko da. 
Elkartasuna karrikara ateratzeko 
leloarekin erakusketa zabala eta 

mamitsua izanen da ikusgai. Ha-
laber, egun horretan bertan he-
rrialde ezberdinen jakiak eta la-
nabesak jarriko dira salmentan. 

Gazteen Eguna 
Bertzetik, bihar Gazteen Eguna 
ospatuko da Santiago enparan-
tzan. Lizarrako Gazte Asanbladak 
antolatua, gazteek egun ona pa-
sa tuko dute . Arrtsaldeko 
18:30etan txokolatea banatuko 
da, eta jarraian Oteitzako antzer-
ki taldeak bere azken lana, Bede-
ratzi ero, taularatuko du. 

—^ Kristina Berasain 

u r d a i 
a r e n 

mintzoa 
Xabier Larraburu 

Fernandez eta 
Larraburu 
Teoria txiki eta beldurgarri bat da-

karkizut laguna. Ni bezala pren-

tsan agertzen diren artikuluen ira-

kurlea zarela imaginatzen zaitut 

: noski. Beno ba, artikulisten-ira-

: /cur/eo/ctontotuak gaudela pen-

: tsatzen hasia naiz. Ohartu zaitez, 

: pentsatu pixka bat, nola i rensten 

• ditugunartikuluak...ezdanorma-

• la. (Konturatu zaitez, bidenabar, 

| zutabe galdu eta bitxi hau ere ira-

i kurtzen ari zarela, bueno, ez da-

; kit, zurea larria dal). Hau obsesi-

; boadal.Zeharo, guztiz kutsatuta 

| etaerigaudeadiskideal.Hain-

; bestezaborkeriairakurritapen-

; tsamendu memelo eta tontoetan 

; ematen ditugu orduak, guztiz na-

; hastuak. Niri gertatutako adibide 

; argi ta garbi bat azalduko dizut, 

; tamalez literatura ez dena guztiz 

; erreala baizik. Pasa den asteetan 

: Fernandez abizena gora ta behe-

; ra ibili da Espainiako prentsan ar-

; gitaratzen dituzten artikuluetan. 

: Ibarretxek, nonbait, Fernandez 

: batekin elkarlanean aurrera egite 

: ko inongo problemarik ez zuela 

: adierazi zuen; hau da, exklusioa 

; ezdelainondikinoraberehelbu-

': rua eta abar eta abar. Segituan 

; Espainiako intelektualek sutan ja 

; rri ziren: abizenak kontutan har-

; tzen ditu! arrazismoa da horil. 

': Memelokeriak. Ni, noski, aluke-

: riak baziren ere, hausnarketa sa-

J konetan murgildu nintzen: abize-

; nak direla-eta inoiz baztertu al du 

; nik inor? ze harremana izan dut 

; nik gazteladun abizenekin? inola 

; ko garrantzia eman al diot nik ho-

': rri? eta horrela. Ideia orokorretan 

; murgildu nintzen, hau eta beste, 

; mila burutapei\. Seguro nago bi 

; orduz edo, amorratua, gogoan 

; izan nituela beraien hitzak. Deus 

; tarako. Bapatean ohartu nintzen 

; Fernandez abizena oso ezaguna 

; dela niretzat. Noski: nire anai na 

; gusiek abizen hori daukate-eta!. 

; Nik Uharte Larraburu dudan be-

; zela haiek Fernandez Larraburu 

; dute. Arrazoiaana/ordea/cdirela 

; da. Santa Sekulan erabili ez du-

; gun hitza bidebatez esanda (Hiz 

; tegian begiratu behar rzan dut 

; euskarazkohitzaaurkitzeko). 

: Pentsa, zer ostias esan behar d 

; date neri Fernandez-ekiko harre 

: manetaz?.Ohartuzaiteztezen-

: bateraino kutsatu gaituzten eta 

J nola merezi ez duten gehiegizko 

': atentzioa eskeintzen diegun. Pe 

: nagarria. Punto. 

herri aldizkariak 
Edurne Elizondo 

Flaridriako Euskal Jaialdia 
Ttipi-ttapa hamabostekariak, Flandriatik Ikas-
tolentzat elkarteko kide Ludo Docxi egin dio el-
karrizketa azken zenbakian, azaroaren 7 eta 
8an Flandriako Antwerpen 23. urtez ospatuko 
dute Baskenavord edo Euskal Jaialdiaren be-
rri zabaltzeko. «Baskenavord elkartasunaren 
sinboloa da. Flandriako jendea kontzientzia-
tzea ere nahi dugu, eta dirua biltzeko asmoa 
ere badugu. Iaz Mauleko ikastolarentzat 
60.000 libera bildu genuen (milioi eta erdi pe-
zeta). Aurten, Senpereko Oxtikeneako euskal-
gunearen proiektuari laguntza eman nahi dio-
gu», azaldu du Docxek Ttipi-ttapa-n. 

Azaroaren 7 eta 8an ekitaldi ugari izanen di-
ra Euskal Jaialdiaren baitan: «Aurten Berako 
trikitilariak izanen dira, Irastorza anai-arre-
bak. Senpereko Pilota Egunean aditu nituen 
eta Flandriara joanen ziren galde egin. Gogotik 
atxiki zuten gonbita. Iparraldeko abeslariak 
ere izanen ditugu: Peio Ospital, Mixel Ducau 
eta Caroline Philips, Pantxika eta Maialen, Az-
kaingo Pantxika Solorzano... Omenaldi xume 
bat ere eginen diogu Jean Louis Maitiari». 

Ttipi-ttapa-n, Euskal Herriaren eta Flandria-
ren arteko harremana nola sortu zen azaltzen 
du Ludo Ducxek: «1936. urtean Gernikako 

umeak ailegatu ziren Flandriarat itsasontzi 
erraldoi batean, hiru bat mila ume. Hainbat 
han gelditu ziren, gurasoak gerran hil baitzi-
ren. Bertze errefuxiatu multzo bat Francoren 
azken hamarkadan ailegatu zen. Nik neuk 
orain 25 urte ezagutu nituen euskaldunak, 
Flandriako Aberri Egunera gonbidatu baikeni-
tuen Iparralde eta Hegoaldeko euskaldunak. 
Geroztik 28 egonaldi egin nituen Euskal He-
rrian eta orain hamar urte erretiratzeko auke-
ra eman zidatenean, Euskal Herrira etorri nin-
tzen. Euskara ikasten hasi nintzen Lazkaoko 
Maizpiden». 

ostirala, 1998ko urriaren 23a Egunkaria| 



'Mafarroa eta trena', herrialdean trenaren istoria bildu duen liburua plazaratu 

berri du Juan Jose lVIartinenak 

'Nafarroa eta trena' herrialdeko trenaren historia bildu duen liburua kaleratu berri 

du Juan Jose Martinena, Nafarroako Artxibategi Orokorreko zuzendariak. 

Burnizko sugearen historia 1857an hasten da lurraldeotan, eta garai onak ezagutu 

bazituen ere, egun trenbide zabaleko bideak bakarrik geratzen dira. Trenbide 

meharreko seiak desagertu dira. 

LU R R I N E Z K O T R E N A R E N F U T A K O E T A T X I S T U 

barnerakoien doinuak historiara iragan di-
ra jadanik. 70ko hamarkara arte Nafarroako tren-
bide sarean ohikoak ziren burnizko tren-makinak 
ez dira gehiago bistatuko. Dena dela, tren haiek 
historia egin dute eta horien iragana jaso nahi izan 
du Juan Jose Martinena, Nafarroako Artxibategi 
Orokorreko zuzendariak Nafarroa eta trena libu-
ruan. 1857an Isabel II Espainiako erreginak eman-
dako Erret Agindu batek onartu zuen Zaragoza eta 
Iruñea lotuko zituen trenbidearen proiektua. La-
nak handik gutxira hasi ziren. Iruñetik Frantziara 
iragaiteko Iruneko bidetik edo Adudetatik iragaite-
ko erabakia hartzen zen bitartean lanak aurrera 
zihoazen eta 1860ko irailaren 15ean inauguratu 
zen ofizialki linea. Ekitaldia Murillo el Cuenden 
izan zen, Zaragozatik Iruñera zihoan trenbidea ha-
raino bakarrik iritsi baitzen orduan. Hura hasiera 
besterik ez zen izan, ondoren etorriko baitziren 
egungo sarea osatzen duten beste lineak eta trenbi-
de meharreko trenak. Argital-
penak, egileak dioen moduan, 
trenbide zalabeko trenaren 
(metro eta erdiko tartea errailen 
artean) zein meharraren (metro 
bateko tartea) ibilerak eta bide-
ak jaso ditu. «Batetik, trenbide 
zabaleko trena, Norteko Trenbi-
de Konpainia, eta bestetik, Na-
farroan izan ziren trenbide me-
harreko sei tren-lineak: Tarazo-
nica, Cortes-Borja, Irati, Plaza-
ola, Bidasoa eta Lizarra-Gasteiz 
edo Vasco-Navarro deitua», dio 
egileak. 

Sare nagusia, Norteko Tren-
bide Konpainiarena Zaragoza-
Iruñea bidea egiten zuena Iru-
ñetik Zaragozara iritsi zen eta 
Iruñet ik gora I ru r tzunera 
1864ean. Handik Altsasura jo-
aten zen berriro ere, Madril 
Iruneko Norteko Konpaniare-
kin bat egiteko. Nafarroak 

Bide zabalekoa Iparraldeko 

Egunkaria ostirala, 1998ko urriaren 23a 

Nafarroan zerbitzua eman zuen lehen diesel makinetako bat, 1970 urte inguruko irudian. 

• J A V I E R C E J U E L A 

konpainiak ustiatzen zituen hiru lineetara mu-
rriztu da. Castejon-Bilbo Logroñotik barna egiten 
zen bidea ere esanguratsua izan zen Errioxako ar-
do merkantziendako aterabidea zelako. 1857an 
eraikitzen hasia, Erriberako herrientzako onura-
garria ez ezik, batez ere Castejon herriarentzako 
izan zen onuragarria Tuteran beharrean han egi-
ten zelako sareko beste trenekin lotunea. 

Bide meharreko t renak 
1885tik 1923ra Nafarroak bide meharreko trenbi-
deen goreneko garai ezagutu zuen, denbora tarte 
horretan aurrean aipatutako sei tren lineak eraiki 
baitziren. Horietatik martxan jarri zen lehena Tute-
ra Tarazona bidea egiten zuen Tarazonica izan zen. 
Atzetik etorri ziren: Cortes-Borja (1888an); Iratitik 
zetorren Iruñea-Zangoza bidea (1911); Iruñea Do-
nostia ibilbidea egiten zuen Plazaola trena(1914); 
Elizondo-Irun bidean zetorren Bidasoa(1916) eta 
Lizarra-Gasteiz artekoa iragaiten zuena (1927an). 

Bata bestearen atzetik abiatu baziren 
ere, loraldiak ez zuen gehiegi iraun eta 
1955tik 1970rako tartean denak desa-
gertu egin ziren. «Sare nagusiak bazter-
tzen zituen bigarren mailako sareak 
eraikiz baztertuak gelditzen ziren es-
kualdeak hartzeko helburuarekin Nafa-
rroan errailaren gorakada ikaragarria 
ezagutu zen 1885tik 1923ra. Baina 
1955 eta 1970 prozesu beraren joan-etorri bat izan 
zen, tren guztiak itxi egin zituztelako», azpimarratu 
du Martinenak. 

Neurrian, helburuetan eta ibilbidean ezberdinak 
izren arren, egin zirenean denak izateko arrazoia 
izan zuten. Tutera-Tarazona bidea egiten zuena ba-
liagarria izan zen Nafarroako hegoaldean bazter-
tuak geratu ziren herri askok lotura bat izateko Na-

Nl66.a. 

fabrijl863an, 

IruMeltokian 

ikustL, 1900 
uriiruan. 
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farroa Garaiko Iparraldeko linearekin. Cortes eta 
Borja artekoarf gauza bera gertatu zen. Nafarroan 
hasten bazen ere, Aragoiko Borja eta inguruetako 
herriei aterabidea emateko erabili zen, batipat. Irati 
hasiera batean hango basoak sortutako aberasta-
suna ustiatzeko sortu bazen ere, Zangozako merin-
dadera zabaldu zen hango trafikoari bidea irekitze-
ko. Plazaola hasiera batean garai hartan Donostia 

bogan zegoelako sortu bazen ere, ez zituen bakarrik 
Iruñea eta Gipuzkuako hiriburuetako biztanleak 
eta merkantziak garraiatu. Aldi berean, bi hirion ar-
teko hainbat herritako jendeak erabili ahal izan 
zuen eta Eusko Trenbidearekin lotu ahal izan zen. 
Irun eta Elizondo batzen dituen Bidasoa trenari an-
tzekoa gertatzen zitzaion. Turismoa dela eta Baz-
tango eta Bidasoaldeko inguruneak jendea erakar-

# s t e j o n g o Trenb idearen Ad isk ideen Elkar teko p res iden tea 

«Oroitzapena aeratzen zaizkigu soilik» 
Emeterio Garcia tren langile-ohia da. 

44 urtez Castejongo tren geltokian 

beharrean aritua egun Trenbidearen 

Adiskideen Elkarteko presidentea 

da. Orduak emanen lituzke trenaren 

inguruko istorioak kontatzen. Batzuk 

hemen gogoratu ditu. 

Castejon garrantziatsua izan zen Nafarroako trenbide sare-
an lau komunikazio lotune zituelako. 
• Herrian trenbideari eskainitako museoa paratu zuten 

orain urte bat. Beste asmorik baduzue? 
Lurrinezko tren bat jarri nahi dugu martxan. Kaledonia 

markakoa da eta Zaragozako Utego herrian konpontzen 
egon da. Arazoak izan ditugu eta seguruenik Gironan bu-
katuko dugu moldaketa. Eginak daude garaiko bi bagoie-
kin lotu eta bidai kulturalak egin nahi genituzke ondoko 
herrietara. Eraberean, «platanito» trenarekin, kolorehoria-
gatik horrela deitua, besterik egin nahi dugu. Hogeita bost 
urte dituen tren eredua da. Espainiako Trenbideen Funda-
zioak eman digu eta moldatu nahi dugu 217 eserleku di-
tuelako. Diesel makina batek eramanen luke ereduadcnr/ 

tkanika moldatzea garestia delako. Bidaiak egiteko ba-
tuko dugu. 
Castejon garrantziatsua izan zen Nafarroako trenbide 
sarean lau komunikazio lotune zituelako. Euskal He-
iriko beste herrialdeekin eta Espainiarekin komuni-
katzeko: Bilbokoa Logroñotik; Irungoa, Iruñea-Altsa-
sutik; Bartzelonakoa Zaragozatik eta Madrilekoa So-
riatik. Noiz jarri zen martxan tren geltokia? 
Martxan, martxan 1864ean jarri zen. Bi urte lehenago 
istejon eremu bat zen eta Nafarroako agintariek trenbi-
asortzea erabaki zuten. Tuteran saiatu ziren baina lur 
ila kobratzen zitzaienez Castejonera etorri ziren doan 
lan zitzaielako. Ondoko herrietatik jende ugari hurbildu 
nlanera. 1862an hasi ziren lanean eta 1867anbukatu 

i nerabat geltokia. Trenbidearen ondotik sortu zen herria. 
istejon trenbidearengatik eta trenbidearentzako sortu 
n. Garai hartan herri osoak trenaren inguruan egiten 

i Knbehar. Gogoan dut zortzi urte nituenean herrian ez ze-
• ela apenas komertziorik. 1938-40 bitartean Castejonek 

hiago izanen ez dituen gauzak zeuden diru mugimendua 
i alana ikaragarria zelako: zinema eta antzerki aretoa ge-
• tuen eta hiru prostituzio etxe. 

i lau komunikazio lotune ditu Castejongo geltokiak. 
Nafarroan garrantzitsuena izan da? 

- Bai. Castejongo geltokiak mugimendu eta lan asko izan 
/ 1.1957. urtean 7001'angile inguru aritzen ginen lanean 

geltokiko zerbitzue-
tan. Trenbidea ez 
dira bakarrik, trena 
eta bertako langile-
ak, badira tailerrak, 
zerbitzu elektrikoak 
e.a. Egun, gehienez 
40 dira. Gaur egun-
go mugimendua ez 
da ordukoa. Gaur 
egun bidaiarien hi-
ru tren iragan dai-
tezke gelditu gabe. 
Hori duela 20 urte 
pentsaezina zen. 

• Beraz, gauzak 
asko aldatu di-
ra? 
Orduko garaiak onak izan ziren eta bizimodua ere ezber-

dina zen. Dirua barra-barra zebilen baina egun oroitzape-
nak besterik ez dira. Oroitzapenak geratzen zaizkigu soilik. 
• Bigarren mailan geratu da Nafarroan trenbidea? 

Erabat. Orain errepidea bultzatzen da eta trenbidea baz-
tertzen ari da. Ahaldunari ematen ari zaizkio erreztasunak. 

—6» lrene Arrizurieta 

tzen zuen. Gainera, trenbideak Iparral-
deko bidearekin lotunea errazteaz gain, 
Hegoaldeko itsasoko herriekin batu zite-
keen. Bestalde, minerala eta abere ga-
rraioa ere egiten zuten bi azkenok.-Azke-
nik, Lizarra-Gasteiz bidea egiten zuen 
Vasco-Navarra proiektua oso zaharra 
zen arren, Primo de Riveraren diktadu-
rara arte ez zen egin ahal izan. Lizarral-
dean geratu ziren herriak Gasteizekin lo-
tzea zuen helburu. 

«Ongi pentsatutako trenbide azpiegi-
tura sortu zen, orduko errepideena osa-
tu zuena, eta oraindik autoa hasi beste-
rik ez zenean egin.Gero errepidea eta 
trenbidearen arteko desafioan errepide-
ak hartu zuen aurrea eta autok izan zi-
ren nagusi, gaur egun bezala», gaineratu 
du Martinenak. Baina trenbide sareak 
ez ezik, atzean geratu dira ere garai bate-
ko burnizko suge itxura zuten makina 
haiek. Baporezko azken makinak 
1975ean utzi zuten funtzionatzez, eta 
orduko hasiak ziren dieselaren bidez 

1 ibiltzen zirenak jartzen. Gutxi iraun zu-
ten, eta 1977an inauguratu zen elektrifi-
kazioa. 

Aldudetako proiektuaren 
porrota 

Liburuak ere Nafarroa Garaia eta 
Nafarroa Behera trenbidez lotzeko au-
kera aipatzen du. Dena den asmoa ez 
zen gauzatu. Garai harten indar gehia-
go zuten interes militar eta estrategiko-
ak eta Pirinioetan tunel bat zabaltzea 
aipatzea bera ez zen onartu. Nafarro^-
ko diputatuek 1861an eskatu arren, 
hemengo merkatal produktuak han 
aterabide bat izateko asmoz, batez ere 
ez zen gauzatu. Iruñea-Zaragoza bidea 
egin zuen konpainiak proiektua egin 

zuen eta bertako arduradun zen Jose de Salaman-
cak Foru Komunitatearekin idazki bat sinatu 
arren, Espainiako Gorteetan egin eztabaida atzera 
bota zuten. 1859 eta 1919 artean Aldudeko bidea-
ren alde izkribu asko sinatu ziren arren, paper hu-
tsean gertu ziren. Frantziak Espainia armaz inba-
dituko zuenaren beldurra naguzitu zen, beraz. 

Etorkizuna pol i t ikoen esku 
Egun Nafarroa Garaiko trenbidea RENFEren (Es-
painiako Trenbide Konpainia Publikoa) esku dago 
eta 198,800 kilometroko hedadura hartzen du. Ez 
dira kilometro gehiegi Nafarroa nahiko luzea dela 
aintzat hartzen bada. Dena dela, kilometro guztiok 
hiru lineatan zatitzen dira: Madrid-Irun linea 
17,900 kilometrorekin; Altsasu-Zaragozakoa 
179,730 kilometrokoa eta Castejon-Bilbo 12,200 
kilometrokoa (2,200 eta 10 kilometrotako zatietan 
banatuak). Martinenak dioenez, eta bitxikeria ba-
dirudi ere 1860an herrial^ean ezarritako sarea eta 
egun dagoena parekoak Aira. Gainontzeko trenbi-
deak bestalde desagertu egin dira. Liburuak trenak 
Nafarroan orain gutxi arte izan duen ibilbidea jaso-
tzen du eta ez du deus aipatzen etorkizunaz. Egile-
ak nabaritu duen moduan, garai batean futakoka 
Nafarroako hainbat herritara iristen zen makina-
ren etorkizuna politikari eta injineruen esku dago. 
Trenbidearen oinarria bera izaten jarraitzen du 
baina liburuan kontatzen dena historia da. Etorki-
zuna, abiadurahandiko trena... da eta jadanik ez 
du deus ikustekorik garai hartako tren erromanti-
ko eta tren-makina dotoreak, atzo arte Nafarroako 
lurralde menditsu eta malkartsu zein lauak zehar-
katzen zituena. «Oraina eta etorkizuna ingeniero 
eta politikoena da beraiek hartu behar dituztelako 
erabakiak. Abiadura handiko trena eta bestelako 
tren zerbitzuak etorkizuna dira. Hemen izan zen 
trenaren testigantza bildu nahi izan dut. Gehiago 
izanen ez den trenarena eta orain nostalgikoek gel-
ditzen den baporezko batenbat bilatzea joan behar-
ko dute, Azpeitian dagoenTrenaren Euskal Museo-
an aurkitzen diren baporezkoak, alegia», bukatu 
du. 

lrene Arrizurieta 

ostirala, 1998ko urriaren 23a Egunkaria 
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Joxemiel Bidador 

Goierietxe doktorea, Doriibane-

Lotiitzurieko auzapez euskalzalea 
Pasa den mende akaberan Donibane-Lohitzuneko auzapeza 

zen Goienetxe doktorea euskal kulturaren eragile eta 
bultzatzaile garrantzizko izan genuen; Abbadie zein 

Vinsonen lagun mina, euskaldun xehearengandik hurbilago 
egoten ere bazekien jakin; hori dela eta, agian, bere lanak 

nahikoa oharkabean igaro zaizkigu 

AZKEN URTHE HAUTAN, GURE 

herrietan eta partikularz-
ki Frantzia guzian, arrangura-
tu dire lurrek egunetik egune-
rat gutiago emaiten dutela. 
Dela sasoinaz, dela beso eska-
siaz, dela errekoltez gaizki ba-
liatzeaz guziak arrazoinarekin 
khexu gare; denbora berean 
karga eta zerga mota guziak 
hemendatuz dohazi; manera 
guziez lehertuak gagozi. Gizon 
izpiritu handitako eta entseia-
tu batzuek bilhatu dute nola 
khasu triste eta hertsi huntan 
posible liteken laborarier la-
guntza egitea. Hainitz gisetan 
bilhatua izan da sokhorria: ba-
tzuek nahi lituzkete dretchoak 
kargatu estranyeriatik heldu 
diren bihi, arno eta azienden 
gainean; bertzek galdetzen du-
te laborantzako lurren gaineko 
zergak ttipitzea. Horiek guziak 
onak dire eta nahi gintuzke ik-
husi finki entseiatzen! Bainan 
dire bertzek egin beharrikako-
ak, eta mundu huntan, nahi 
denean erreusitu, bakhotxak 
hoberenik du bere gainean 
kondatzea. Hola pentsatu dute 
abilenek eta bilhatu dute 
heian ez liteken bada posible 
gure lurreri emanaraztea ema-
ten duten baino gehiago bor-
txatu gabe eta geroko bidega-
berik gabe». 

Honela mintzo zitzaiguna 
Donibane Lohitzuneko auzape-
za zen Goienetxe doktorea ge-
nuen, non eta Baionako Lasse-
rrerenean inprimaturiko Labo-
rarier zonbeit kontseilu berechi 
ongarri erremedio berriz izen-
buruko kaier txipian. Ager-ur-
tea ez eramanagatik ere, gauza 
ziurra da joan zen mende on-
darretan zein mende honen 
hastapen urtetan agerikoa za-
tekeela. Lan horretan, eta aski 
argi geratu den bezala, Lapur-
diko nekazariei hainbat aholku 
luzatu zizkien ongarri berrien 
erabilerari buruzkoak. Antzeko 
lana ere bazuen egina Jean 

Baptiste Althabe apez mauleta-
rrak, 1904.eanateratako Hon-
kailu berrien enthelegia Cibe-
rouko laborarier idazkian. Goie-
netxerenean, ez horren zehaz-
ki, ausaz, azota edo nitrogeno, 
azido fosforiko eta potasiodun 
onkailuez jardun zitzaigun la-
bur 16 orrialdetan barrena: 
«Horiek geronek fornitzen ditu-
gu hainitz edo guti ongarria 
emaiten dugunean lurrari eta 
erran dezakeguke ongarritan 
hoberena dela printzipio bere-
chi horiek kantitaterik handie-
nean dituena. Behar ziren be-
raz kausitu zoin onkhailutan 
printzipio berechi horiek izan 
zitezken kantitaterik handiene-
an. Nola ere merkeenik eman 
zitezken lurreri. Kausituak 
izan dire eta erranen zaituztet 
zoin diren gure lurretako mer-
kerenak eta denbora berean 
hoberenak, dela bakharrik, de-
la elgarrekin, nahasirik edo 
mesklaturik emaiteko. Hiru 
erremedio printzipal hek dire 
deitzen direnak: scories su-
perphosphate, eskuaraz zepa, 
nitrate de soude, ESKUARAZ CHJLJ-

KO ZALPETRA, eta platre ou sulfate 
de chaux, eskuaraz igeltsua». 
Jarraian, lurra ongi prestatze-
ko gomendioak behin emanik, 
zer onkailu eta zein neurritan 
erabili behar diren zehaztu zi-
gun, baldin eta gari, arto, pata-
ta, arbiki, belar ala mahatson-
dorako bada. 

Bukatzeko, euskal nekaza-
riak sindikatzeko duten beha-
rraz iharduki zitzaigun, kalita-
tezko onkailuak erosi ahal iza-
teko zein sort litezkeen bestela-
ko arazoei errazkiago au-
rre egin ahal 
izateko: «Segu-
rantza osoko 
martchandiza 
izaiteko behar du-
zue elgar aditu he-
rri edo kantoina-
mendu bakhotchean, 
Doniane-Ziburuko kantoina 

menduan aspaldi egin dugun 
bezala, bilkuia bat, edo confra- 1 
rioa, syndicat agricole deitzen | 
dena egin; den gauzarik erre-
chena da. Kontseilatzen zaituz- | 
tet beraz elgar aditzea kantoi- 1 
namendu bakhotchetan bil- | 
kuia baten formatzeko. Denbo- j 
rak emanen zaituzte irakuste- f 
rat zonbat abantail izan 
dezazueken laborantzako, hola \ 
elgarrekin konpainia berean 
izaitetik». 

Nahiz arront oharkabean . 
igaro, Goienetxe auzapeza izan 
zen, Abbadierekin batera, Do-
nibane-Lohitzuneko euskal-
jaien bultzatzaile nagusia 
1892.ezgeroz, bestalde ere, 25 
urtetan iraunaraziko zen eki-
taldia. Lohitzuneko honetan 
izan zen «Zazpiak bat» leloa es-
trainekoz ezagutzera eman zen 
gunea, ilustratuen «Hirurak 
bat» zein geroagoko «Laurak 
bat» murriztatzaile bezain es-
painiarzaleak zinez gainditu zi-
tuena. Vinsonen laguna ere ba-
zen Goienetxe alkatea; 
1899.eko Parisko erakusketa 
unibertsalean burutu eta Vin-
sonek berak zuzendu Euzko 
Ikasketen Kongresuaren anto-
latzaileetakoa izan zen. Hantxe 
hizkuntza, arraza, jantzia, he-
raldika, arkeolojia, musika 
edota artea ikertu zen, La tradi-
tion basgue izenburupeko lan 
ezagunean jasoko zena. 

Goienetxe beste lan batzuren 
egilea ere izan zen. Vinsonenbi-
bliografianGernikako arbola, es-
kualdun kantaria izenburukoa 
datorkigu; 1892.ean agerturi-
koa, 36 kantako bilduma dugu, 
70 orrialdeko ale txikitxoan, 

azalean Gernikako arbolaren 
marrazkia harroki era-

kusten duena. Bigarren 
edizioa 1894.ean atera 
zen, orrialde kopurua 

zein kantuena ere nabar-
men haundituta, 36 orrial-

dekin eta 20 kantekin hurre-
nez hurren, hain zuzen ere. 

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

Iturengo pilotaplazan 
AI, 1 6 8 1 E K 0 BURUI-

L ^ laren 25ean gau-
I ^ de. Ortzeguna da, 

eta, halare, seku-
lako jendeketak bildu dira ingu-
ruko herrietatik Ittuina. Aurre-
ko egunetan mundu guziaren 
ahotan ibili baita pilota partida 
ikaragarri baten kontua. Lau 
gartzaindar beste lau aranazta-
rren aurka. Kondizio zorrotz ba-
tekin hasi dute zortzi pilotariek 
elkarren arteko peleia: pilotarik 
ezbustitzea, sakatzekoan axale-
tik pittin bat ez bada, zeren: 

«porparte de los de Garçain se 
considero por experienzia que en 
otras ocasiones se a tenido con 
diferentes jugadores de Aranaz 
que por permitirles el mojar las 
pelotas a su boluntad las ponen 
tan pesadas yjuertes que a poco 
que sejuegue con ellas lastiman 
las manos y no ai nadie que se 
atreba a restar lapelota en que 
los de Aranaz hacen gran benta-
ja por tener havito ajugar conpe-
lotas mojadas mas pesadas y 
Juertes". 

Arauok ezarri dituztenak, 
Aranazko Pello Joxepe Zabaleta 
apeza, Narbarteko Martin Ruiz 
erretore jauna eta Jerolimo Eliz-
mendi Gartzaingoa izan dira, 
eta partidua aurrera doa, elka-
rren arteko peleia bizian. Zazpi 
eta hiru, Gartzain irabazten. Le-
hendik jokatutakoak aski ez, 
hasi dira azken sos pizarrak 
dantzan, eskuz esku. 

Baina, laster hartu du buelta 
partidak. Aranaztarrek 13 gar-
tzaindarrek 9. Jendea ziztuka 
eta oihuka: betiko tranpa hasi 
dutela aranaztarrek! Plaza on-
doko etxean, Iñarrean, badituz-
tela pilota batzuk uretan gorde-
ak, eta gainera pastorratz haun-
di batekin zulatuak,«para que 
recibiesen mas agua con que las 
pusieron tanjuertes y pesadas 
que los acobardaron y rindieron 
a los de Garçaiw. 

Sekulako iskanbilak eta ha-
serreak sortu dira jende artean, 
eta goizeko hamaika terdietan 
hasia zen partida bertan utzirik 
bazkaltzera doa jendea mar-
marka. Bi ordu beranduago, 
aranaztarrak Iturengo plazara 

itzuli dira «acompañados de mas 
de diez y seis escopeteros de su 
patria y con otros muchos de las 
cinco villas, y sepusieron en ilera 
juntos pidiendo se les entregase 
todo el dinero que se habia atra-
besado>, bertzenaz, kendu egi-
nen ziela, bitarteko heriotzak 
heriotz. Aurka hasi gabe, etxera 
aldegin dute Gartzaingoek. 

Aldez aurre jokatutako di-
ruak, ehun errial, Zubietako 
Don Tomas Grajirena apezak 
gordeak zituen, eta beste ehun 
errialak, Don Martin Ruiz, Nar-
barteko erretoreak. Ez zizkien 
eman nahi, baina, aranaztarrek 
indarrez kendu, eta urriaren 
seirako Iruñean zuten denun-
tzia. Han azaldu ziren trapu za-
harrak: 

Narbaterko erretoreak, 60 
errial zituen Gartzaingoen alde 
jokatuak. Iturengo Iñarreko Ka-
talinak, aitortu egin zuen, Juan 
Malot deituriko lesakar batek, 
urontzia ixilka eskatu eta pilo-
tak uretan eduki zituela, ara-
naztarrentzako prest. Pilotagile 
narbartearrak, erdaraz jatik ez 
zekienak, partida hastekoan az-
tertu zituen pilotak, eta Aranaz-
koenak askoz pisuagoak zirela 
ikusi, baina deus ezin esan, ber-
tzenaz... 

Harritu egin nau aranazta-
rren martingalak. Sekulan ez 
nuen pentsatuko pilota harta-
raino ubasituta joka zitekenik! 
Gu mutikotan, bustitzeko eta 
hondatzeko bildurrez aritzen 
baiginen Goizuetan, batez ere, 
han edo hemen, beti istilen bat 
izaten zuen Iserriko pilotaplaza 
xahar hartan. Zenbat aldiz, el-
karri maldizioka, gerok artilez 
eta espatrapuz egindako pilota 
txar haiek istilen batean sartze-
agatik. 

Egia da, halare, inbidiz edu-
kitzen gintuzten larruzko pilota 
dotore haiei, sakatzekoan ixtu 
pixka bat emateko ohitura iza-
ten zutela gu baino larriagoko 
tranposo batzuk, batez ere, Lu-
bineko pilotaplaza estalian, 
igandero mezondoan zapatak 
kenduta hankutsik hamaiketa-
koak jokatzen zituzten mutil ba-
serritar zimel haiek. 

Motxorrosolo 

Kokoriko 
/ I AITAGARRI, IRRINTZI, MALLOAK, ORDU TXIKIETAKO JOSTALEKU IZANDAKOAK • 

I V I horren gazteak ez direnentzat. Zangozako Geminisen, Tutera-
koa izan beharrean Probintziakoa den Ollarrak kokoriko. Garai batean, 
ekaitzaren iragarpena bere oldarra. UPN-PNV balizko Nafarroa Garaiko 
Gobernua lekuko. Oraingo honetan, gizartearen heldutasuna aipatzen 
da bere agintea gutxietsi arren. Sekulakoak eta bi esan ondoren bertso-
lariaren eskutik jaso du saria. Bertsolariaren heldutasuna nonbait. 
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JOMVAO (j0h\-rV\D3 Mus ikag i lea 

«hunate oso tetz-batekoa 

Josetxo Goia-Aribe musikagiieak Musika para 

un camino kontzertu bira hasi berri du. 

Emanaldiek Eunate bere azken lana 

aurkezteko aitzakia izanen dira. Goia-Ariberen 

irudiko bere lana aproposa da elizetan 

entzuteko, haietan izaten den isiltasunean 

egiten duen musikak nahi duen gorputza 

hartzen duelako, isiltasunaren itxura. 

LUZE ARITU DA EGITEN DUENAZ, 

azal tzeko d u e n a esa teko 
hitz nahikorik ez balu bezala. Ba-
tik bat, elkarrizketa bukatutako-
an, berak esan bezala, kazetariak 
zer publikatuko duen beldur de-
lakoz. Labetik atera berria duen 
lan berriarekin oso pozik dagoela 
esan du, eta euskal kulturan eus-
ka ldunen alde mediterranoarra! 
ere azaldu behar dela dio. 
• Bide baterako musika ema-

naldi bira has i berri duzu. 
Bertan Eu$ate zure azken 
d i s k o k o lanak a u r k e z t e n 
dira. Zure musika egokia da 
Donejakue Biderako? 
Donejakue Bidean aurkitzen 

diren zenbait eliza aitzakia gisa 
hartu ditut Musika 
para un camino 
bira egiteko. Bira 
h o r r e t a n egi ten 
dudan musika nik 
k o n p o s a t u t a k o a 
da. I s i l tasuna eta 
e l i ze tan d u g u n 
oihar tzuna ha r tu -
r ik Eunate l a n a 
a u r k e z t e k o toki 
aproposa dira eli-
zok, h a n h a r t z e n 
d u e n g o r p u t z 
m u s i k a l a e d e r r a 
delako. Eunate dis-
koa sortu zen Muruzabal herritik 
gertu dagoen Eunate elizan. Peio 
Ramirez biolontxelo jolearekin 
batera zenbaitetan hara joan, eta 
j o t z e n e ta k o n p o s a t z e n h a s i 
ginen. E u n a t e n be r t an zegoen 
o i h a r t z u n a k eta tokiak be rak 
eragin n induen halako musika 
eg i t e ra . Nire m u s i k a k ez du 
Donejakueko Bidearekin zeriku-
sirik. Musika akonfesionala da, 
e ta ez du t Done jakue gogoan, 
baizik eta bide historiko hori leit-
motiv hartuz, bertan diren zen-
bai t eliza h a r t u eta kon tzer tu 
b i ra ba t an to l a tu du t . Eta zer 
e r r a n i k ez, e l i ze tan dagoen 
h u t s u n e edo, hobeki e r randa , 

«Eliz batetan sartzen 

garelarik isilik egoten 

badakigu eta isilik 

egoten jakite hori 

harturik, baliatzen 

naiz isilune asko 

dituen konposatzen 

dudan musika 

interpretatzeko». 

isiltasuna, primerakoa da musi-
karako. 
• Beraz, zuk nahi duzuna fro-

gatzeko aukera ematen dizu-
te elizek? 
Bai. jadanik frogatua da, baina 

elizetan i s i l t a sunaren ku l tu r a 
gertatzen da. Eliza ba tean sar-
tzen garelarik isilik egoten bada-
kigu eta isilik egoten jakite hori 
harturik, baliatzen naiz konpo-
satzen dudan musika interpreta-
tzeko, isilune asko dituena. 

• Saxofoia eta b io lontxe loa 
t a r t e k a t u z , nah i z e n u e n 
mestizajea lortu duzu? 
Ez dut mestizaje hitza maite. 

Hemen guztiok mestizoak gara. 
Hori esperientzia enpirikoa zen. 

Ikaragarr i gus ta -
tzen zait biolontxe-
loa eta zer erranik 
ez saxofoia. Behin 
I r u ñ e a n poes ia 
errezitaldi batera-
ko zerbait konpo-
satzeko erran zida-
ten. Hura aitzakia 
e d e r r a izan zen 
niretako txelo eta 
saxofoi ba t ek zer 
e m a n z e z a k e t e n 
i k u s t e k o . Dei tu 
nuen Peio Ramirez 
Intxausti, eta kon-

p o s a t u t a k o a an i t z g u s t a t u 
zitzaigun. Oso bat-batekoa izan 
da. 

• Nondik datorkizu inspira-
zioa? 
Uff. Horri erantzutea zaila da. 

Oteizaren Quosque tandem libu-
ruan berak esaten du inspira-
zioa bat-batekotasunak sortzen 
duela, eta ni inspiratzen naize-
nean b a t - b a t e k o t a s u n e a n ari 
naiz. Melodia idatzi eta arraina 
badagoela sumatzen dut. Kana-
bera bota eta zerbait atera daite-
keela uste dut Adibidez, ikara-
gar r i g u s t a t z e n zaizki t 
p a s o d o b l e a k , e ta b i d e n a b a r 
erran dezadan Euskal Herrian 

badagoela ozeanomania ikaraga-
rria, eta zenbai te tan atzentzen 
dugu Euskal Herriaren bi laurde-
nak kul tura mediterraneoarra-
ren pean gaudela. Gauzak horre-
la, i k a r a g a r r i g u s t a t z e n zai t 
Mediterraneo aldera ura darama-
ten herrialdeen kultura, izakera, 
I ruñekoa esa te rako . Hori dela 
eta, pasodoblea zertan den asko 
landu dut, eta bat ere egin dut; 
Apirilak 14, oso errepublikanoa 
sentitzen naizelako. 
• Horrek e s a n nahi du gure 

kulturaren zati bat baztertu 
egiten dugula? 
Bai. hemen trikitixa besterik 

ez dugu. Kasu!, gora trikitixa eta 
tr ikit ixa jotzen du ten guzt iak, 
ba ina e spa r rua zabaldu beha r 
da . Badi ra j o t a k , h a b a n e r a k , 
murgak, pasodobleak, koplak eta 
abar, azken finean mediterraneo-
ar k u t s u k o a k . Ikusa raz i nah i 
zaigu trikitixa baino euskalduna-
goa dela , e ta hor i Z an g o zan , 
Tafallan, Iruñean, Tuteran... Oso 
euskalduna eta irekia sentitzen 
naiz, ba ina medi te r raneoarrak 
ere bagara. Ez da erreibindika-
tzea, baizik eta historiarekin eta 
kulturarekin zintzoak izatea. 
H Orain zertan ari zara? 

Hirugarren disko bat egin nahi 
nuke, Auñameñdi lehenengoaren 

Zainetan darama musika Josetxo Goia-Aribe iruindarrak. Aita txistularia izanik, 

bera ere gaita eta txistua jotzen hasi zen trebatzen instrumentuetan. Musikaz 

gehiago jakiteko gogoarekin Iruñeko Pablo Sarasate Kontserbatorioan egin 

zituen lehen ikasketak, eta Donostiako Goi Mailako Kontserbatorio Nagusian 

Saxofoi karrera nagusia. Espainiako Kultura Ministerioak emandako beka bat 

aitzakia izan zuen Parisera joateko. Han emandako lau urteak, inprobisazio 

eskola batean ikasteko eta bertako musikariekin jotzeko baliatu zituen. 

Orain arte Auñamendi eta Eunate izan dira kaleratu clituen lanak. «Estetikoki 

eta jendeak dioenez, bi obrak oso ezberninak omen dira» dio musikariak. 

«Amankomunean dutena da ni egilea naizela eta musika tradizionalarekiko 

begi keinuak badituela», gehitu du. 

Musika ogibide eta afizioa du baina guztia ez da nota eta doinu tartean ibiltzea. 

Asko gustatzen zaio mendira joatea eta naturan barrena ibiltzea. Berak 

azpimarratu duen moduan, bere musika instrumentala izateaz gain, «aire 

librean pentsatya baita». 

antzera, Parisko nire hiru musi-
kariekin batera. 
• Zer asmo dituzu etorkizune-

rako? 
Bira ahal den hobekien buka-

tzea eta Gipuzkoako herrietako 
bira. Otsailean Kafe Antzokian 
Auñamendi a u r k e z t u k o dugu , 
eta gero nahi nuke Donejakueko 
kostako bidea urratu eta Gipuz-
koan nire lana aurkeztu . Tolo-
san , Hernan in , Andoainen eta 
Lasarten ba rna bira bat eginen 

dut , Parisko hi ru musikarekin 
batera. Parisera joatea bidaiatze-
ko aukera bat da eta musikalki 
irekia izateko modua. Batik bat, 
nafar naizelarik nire lana Gipuz-
koaratzea litzateke. Bartzelonan, 
Madrilen eta Parisen aritu naiz 
eta nahi nuke b idera tu kos tan 
barrena. Zenbait teknikarirekin 
ar i naiz mintzatzen eta ikusiko 
dut zertan geldituko den. 

—e» l rene Arrizurieta 
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Fermin Erbiti 

Asteleheneko 
argazkia 

A / afarroa Oinez ekitaldi hain 
^ jendetsua ez balitz, biha-

ramuneko argazki ofizialean ager-
tu ohi diren alderdi politikoetako 
o rdezkar ien e rd iak ez l i ra teke 
agertuko. Badakit politikoei politi-
ka egi tea dagokie la e ta , a lde 
horretatik, ikastolen festak duen 
ohiartzunaz baliatzea ez da harri-
garr ia . Dena den, kon tuz ibili, 
telebista irudien bidez erealitatea 
aldatzea posible den bezala, igan-
detik argazkiak ere faltsuak izan 
daitezkeela frogatu dugulako. 

Ez da ez, Madrilgo egunka r i 
batek uztailaren 6ko argazki bate-
an eginikoa bezain agerikoa. Uda-
letxe plazako argazki xelebre har-
t a n a g e r t z e n z i ren i k u r r i n e i 
ko lorea a l d a t u e ta A r a n a r e n a 
espainiar bandera bihurtu zuten. 
Gerozt ik , a d i b i d e a k ohorezko 
lekua lor tu du manipu laz ioar i 
buruzko liburuetan. Zangozako-
ak, aldiz, benetakoak dira, astele-
henean egunkarietan ikusi geni-
t u e n pol i t iko guz t i ak h a n t x e 
zirelako. Baina, kontuz, i rudia 
Sanferminetakoa bezain fal tsua 
izan daiteke. 

Pozgarria da, zinez, ikastolen 
festak lortu duen arrakasta. Uler-
tzekoa da, halaber, antolatzaileek 
bertaratzen diren politikoei argaz-
ki of iz ia la e s k a i n t z e a , b a i n a , 
tamalez, lehengo egunean ikusi-
tako taldean euskaltzaleak ezezik 
euskararen aurkakoak ere ikusi 
genituen. Eskerrak batzuk etxean 
gelditu zirela, bertzenaz harriga-
rria izanagatik ere, euskara ren 
aldeko festaren argazki ofizialean 
euska ra ren etsaiak nagus i tuko 
ziren. 

KONTZERTUAK 

I Barañain: Jose Antonio Ramos 
musikariak folk kontzertua 
eskainiko du datorren oste-
gunean, 20:00etan, udale-
txeko Erabilera Anitzetako 
aretoan. 

» Arantza: Alboka ta ldearen 
emanaldia izanen da gaur 
22:00etan, eskolan. 

ZINEMA 

I Iruñea: Datorren asteazkenean 
Richard Attenboughen Un 
puente lejano filma eskainiko 
da Olite zineman, 19:45etan. 
Ostegunean, berriz, Elia Ka-
zanen Al este del Eden peliku-
la pantailaratuko da ordu eta 
toki berean. 

ANTZERKIA 

I Iruñea: Ados antzerki taldeak 
Desperrados lana eskainiko 
du etzi, Nafarroako Antzerki 
Eskolan, 20:00etan. 

I Zangoza: Eslava taldeak Bodas 
de sangre lana antzeztuko du 
heldu den as teazkenean , 
20:30etan, Karmengo Audi-
toriumean. Ostegunean, al-
diz, Ustedpuede ser un asesi-
no obra taularatuko du talde 
berak, ordu eta toki berean. 

I Orotz-Betelu: T.E.N. Pinpilin-
pauxa taldeak Asison los ani-
males lana taularatuko du 
bihar, 21:00etan, frontoian. 

ERAKUSKETAK 

I Atarrabia: Amazonas garaia: 
bizitzeko beste era bat era-
kusketa ikusteko aukera da-
go Jubilatuen Etxean. 

BESTELAKOAK 

) Iruñea: Joseba Muñoz idazlea 
Joan zaretenean bere azken 
lanaz mintzatuko da dato-
rren os tegunean, NUPeko 
106gelan, 18:00etan. 

»San Adrian: Udalak San Adrian-
go IV. Pop-rock Lehiaketa an-
tolatu du. Parte hartu nahi 
duten taldeek kasetaz gain, 
taldeko baten helbidea, izena 
eta telefonoa aurkeztu behar 
dituzte. Lanak azaroaren 20a 
baino lehen bidali behar dira 
herriko kultur etxera, ondoko 
helbidera: Vera Magallon pla-
zaz/g, 31570. 

I Iruñea: Gorosti taldeak mikolo-
gi e rakusketa antolatu du 
etziko Oberena Kirol Elkarte-
aren egoitzan. Erakusketa 

10:00etatik 15:00ak arte iza-
nen da zabalik. 

I Atarrabia: Julio Basterretxeak 
eta Alex Urdanozek Amazo-
nas garaiari buruzko diaposi-
tiba emanaldia eskainiko du-
te Jubilatuen Etxean, dato-

' rren ostegunean, 19:30etan. 
I Iruñea: Anjel Lertxundi idazle-

ak Munduaren neurria izen-
buruko hitzaldia eskainiko 
du as tear tean, 20:00etan, 
Erraldoien Txokoan. 

t Iruñea: Nafarroako Gazte Kon-
tseiluak Hiesa etaprebentzioa 

komiki lehiaketa antolatu du. 
Hamasei urtetik 30 urtera bi-
tarteko gazteek parte hartu 
ahal izanen dute, baldin eta 
Nafarroan bizi badira. Lanek 
aurrean proposatutako gaia 
izanen dute, eta euskaraz 
zein gaztelaniaz aurkeztuko 
dira. Partehartzaile bakoitzak 
bi lan aurkeztu ahal izanen 
ditu ondoko helbidera: Zan-
goza kalea 30, 2. solairua, 
31003, Iruñea, Informazioa 
948-23 4819 telefonoan. 

Urdirzo-Lacostini. 

Ni naiz Inor Ez. Nor zora zu? Zu a! zara Inor Ere Ez? Honez 
gero Inor Ere Ez pare bat gara, Ez esan ozenki. Zabalduko 
lukete, Zein lotsaemangarria norbait izatea! Plazagizona 

izatea, igelak bezala! Animaieko Uztailean, putzu lohitsuan, 
zure izena errepika ibi! beharra! Kroa, Kroa, Kroa, Kroaka. 




