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Egunkaria 

Bera •Emakumeen asteburua asteleheriari begira. 
Maite Lopez •«Hurbileri daukagun informazioa berreskuratzeko apustua egin dugu». 

lgandean amaitu zen goma gaineko Munduko V. Sokatira Txapelketa, lrlandako Carlow hirian. Euskal 
ordezkariek bederatzi domina eskuratu zituzten, eta horietatik zortzi lMafarroako hiru ^taldek golkoratu 

zituzten, dela kiubeka, dela nazioka. Aresoko taldeak hiru domina ekarri ditu, beste hainbeste 
Sakanako emakumezkoen taldeak, eta bi Lesakako Beti Gaztek. Sarien kolorea bera izan ez den arren, 

sokari tiraka eraman handia dutela frogatu dute hirurek. 



Viafarkaria 

Larraun j 

Gauza asko ikasteko 
Baserri turismoari eta musikari buruzko ikastaro bana martxari 

Inguruko 
baserritarrei baserri 
turismoaren aldeko 

apustua egiteko 
orduan gauzak 

erraztea, baina, 
batik bat, apustu 
hori egin dutenen 
lana nola hobetu 

daitekeen azaltzea 
da ikastaroetako 
baten helburua. 

Ja k i n a d a N a f a r r o a k o 
m e n d i a l d e a n gero e t a 

baser r i ta r gehiagok zabaldu 
dizkietela bere etxeko a teak 
kanpot ik etorri tako turistei . 
Beste aukera r ik ez, eta hori 
omen da inguru horren etor-
kizuna. Hori uste dute behin-
tzat tu r i smoaren e s p a r r u a n 
d iharduten ha inba t e rakun-
dek. Hor ie tako b a t z u k dira 
Garalur, Plazaola Partzuergo 
Turistikoa, ITG eta Nafarroa-
ko Gobernuko Turismoa Sai-
la; h a i n z u z e n , i k a s t a r o a 
antolatu dutenak. Erakunde 
horiek ez omen dute bete nahi 
ikasle kaskarrarekin haserre-
tzen den irakaslearen papera. 
Urteetako esperientzia falta 
d e n e z , n o r m a l a o m e n d a 
b a s e r r i t u r i s m o a n a k a t s a k 
topatzea. Horregatik, a k a t s 
horiek zuzentzeko, h a i n b a t 
o rdu tako ikas ta roa emango 

Eskuatdearen etorkizunean garrantzia handia duen baserri turismoa 
sendotu nahi dute zenbait ikastaroekin. 

• LUIS AZANZA 

dute Irurtzungo Kultur Etxe-
an. 

Klase teorikoez gain, base-
rri turismoko etxe batzuetara 
joan ere egingo dira, bertatik 
bertara ikusi ahal izateko kla-
s e e t a n l a n d u t a k o g a i a k . 
Turismo mota honekin lotura 

duten hainbat esparru landu-
ko dira, a s t ean bi tan: aloja-
m e n d u h a u e n f i s k a l i t a t e a , 
fakturazioa, apainketa, mar-
ket in h a s t a p e n a k , bezeroei 
egin beharreko harrera, erre-
serben kudeaketa eta inguru-
ko naturguneak duen erakar-

garri tasunari etekinik gehien 
nola atera, besteak beste. 

Inguruan bas tan te baserr i 
etxe omen daude tur ismora-
ko, b a i n a , h a l a ere, h o r i e n 
zerbitzua hobetu behar omen 
da. 

Ikas taroa da tor ren as t ean 
hasiko da, eta apirilaren 20ra 
arte iraungo du. Parte ha r tu 
n a h i d u e n a k , b e r a z , i z ena 
lehenbailehen eman beharko 
du Plazaolako Partzuergoan, 
Garalurren edo ITGn. 

Musika ikastaroa 
txikientzako 

Ais i ako o r d u a k b e t e t z e a z 
gain , m u s i k a r e n m u n d u a n 
lehen urra tsak eginaraztea da 
ikas ta roaren he lburua . Ara-
lar Udal Musika Eskolak iaz 
jarri zuen mar txan ekimena, 
eta orduko emaitza onak iku-
s i r ik , a u r t e n be r r i ro egitea 
e r a b a k i d u t e . Hor t az , l au , 
b o s t e t a se i u r t e k o u m e e k 
mus ika ikas taro ba t egiteko 
auke ra izanen dute . Musika 
e s k o l a k e g i n d a k o g o n b i t a 
onar tu du tenak hiru multzo-
t an b a n a t u dira: ba t Araitz-
Betelun eta beste biak Lekun-
b e r r i n . K l a s e a k 

a s t eazkene t an ematen dira, 
a r ra t sa ldez , u m e e k eskolan 
klaserik ez dutela aprobetxa-
tuz. Ez dira ohiko solfeo kla-
seak, jo las m o d u a n aurkez-
t e n za ie m u s i k a h a u r r e i . 
J o l a s h o r i e n b idez l a n t z e n 
dira psikomotrizitatea, entzu-
mena, adierazkortasuna.. . 

Urko Aristi 

Lekunberri • 

Ekitaldi ugari 
Emakumearen 
Eguna dela eta 
GAUR ZABALDUKO DA LEkun-
berriko Mitxausenea Kul-
tur Etxean erakusketa be-
rri bat: Gure emakumeak, 
gure ohiturak: argazkiak 
eta oroitzapenak. Hori da 
erakusketaren izenburua, 
eta emakumea du ardatz. 
Astelehenean Emakumea-
ren Nazioarteko Eguna os-
patzen denaren aitzakia 
hartuta, aste osoan izango 
da zaba l ik e r a k u s k e t a . 
E h u n argazki zaharret ik 
gora bildu dituzte Mitxau-
senekoek. Gaiaren arabe-
ra sailkatu, eta bakoitza-
ren ondoan testu bat jarri 
dute. Esaterako, bada atal 
bat eskolari eskainia. 

Emakumearen inguru-
ko ospakizunik potoloena 
izanen da erakusketa, bai-
na ez bakarra. Esaterako, 
bi hitzaldi antolatu dira. 
Astelehenean 15:00etan 
Mitxausenean droga-men-
p e k o t a s u n a nola ekidin 
i zanen da gaia . Hi la ren 
13an, berriz, nerabe baten 
bizitza nolakoa den argi-
tzen saiatuko dira: hauen 
pentsakera, kezkak... Be-
raz, seme-alaben eta gura-
soen arteko ha r remanak 
errazteko aproposak iza-
nen dira solasaldiak. 

Azkenik, afaltzeko ere 
bilduko dira emakumeak 
astelehenean, Lekunberri-
ko emakumeak, aspaldiko 
u r t e e t a n egin m o d u a n 
eta, bide batez, atzo hasi 
t ako e m a k u m e e n t z a k o 
mus txapelketako saridu 
nak zein diren jakingo da. 

-s»U.A 

bi hormetara 

J O S E T X O A Z K O N A Laboratorioetatik plazara jauzi luzea egin du ja-
da misterioz beteriko hitz berri honek. la kon-
turatu gabe bestalde, bere tokia egin du gure 
eguneroko hiztegian, eta zehazki zer esan 

nahi duen jakin gabe badarabilkigu barra-barra, gehie-
netan, txantxa moduko gauza balitz bezala edo. 

Aldeko eta kontrako asko eginak ditu dagoeneko. Al-
dekoen artean, noski, elikadura sektoreko zenbait mul-
tinazional eta laboratorio topa ditzakegu, elikagai trans-
genikoak gizakumeari zein naturari onura egingo diola 
sutsu defendatzen dituztenak; kontrakoen artean, be-
rriz, badira teknika berri hauek aurrekoak bezain sutsu 
arbuiatzen dituztenak, muga gabeko erabiipenaz fido 
ez direnak, hots, elikagai transgenikoak naturaren eta 
gure kalterako izanen direla aurreikusiz. 

Irizpideak irizpide, badago esaterik bideogenetikak 
sortu berri duen iraultza transgenikoak hasi besterik ez 

Transgenikoa 
duela egin gure artean: soia edo arto transgenikoak iri-
tsiak dira jada gure soroetara, eta pentsatzekoa da -ho-
rretarako ez da oso azkarra izan behar- bi elikagai horie-
taz aparte beste batzuk ere etorriko direla laster askoan. 

Hitzak bere baitan daramatzan bi osakideak errepa-
ratzen baditugu bestalde, trans eta genikoa, alegia; 
konturatzen gara berehala -ez duzu ukatuko, ezta?- hi-
tzok badutela zerbait ezkuturik, edozeini kezkatzeko 
motiborik ematen diona: pixka bat beldurtzeaz gain, ha-
lako izua ere sortarazten duelako: Zertan da benetan 
iraultza transgenikoa? Zein errealitateren aurrean para-
tuko gaitu mundu transgenikoak geroko batean? Zer-
gatik ez da eztabaida publikorik izan foro politiko, zienti-
fiko eta gizartearen antolakuntzetan? 

Kezkatzeko motiborik ez da falta, alabaina. Dema-
gun -para daitezkeen hamaika kasuren artean-, multi-
naziona! batek aurkitzen duela -horretan dihardute 

egun buru-belarri- behi transgeniko bat tradizionalak 
baino esne edo okel gehiago ematen duena. Beno, aur-
kikuntzaren patentea berea denez, beraren esku geldi-
tuko zen haren merkaturaketa. Legediaren arabera, 
Europako nola Estatu Batuetako pariamentuetan arin-
txo onartua izan dena, multinazional horri bakarrik lego-
kioke merkatuan salgai jartzea. Behi mota horri esker, 
noski, multinazionalak produktu merkeagoak eskainiko 
zituen saltokietan, eta epe ertainean edo ez oso luze-
an, behi tradizionalen desagerketa ekarriko zuen, ezin-
besteko ordezkatze prozesu baten ondorioz. 

Zientzia fikziozko kontu bat dela dirudi, ez dut uka-
tzen; baina, ez dezagun ahantz, egungo errealitate as-
ko fikziozkotzat ere joak izan zirela iragan batean. Az-
kenik, beste gaidera bat: zer gertatuko da txuleta trans-
genikoaren jatunarekin, transgeniko ere bihurtuko al da 
jatearekinbatera? 

Egunkaria ostirala, 1999ko martxoaren 5a 
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Gaztetxearen 
urtemuga 

ospatuko dute 
bihar 

E T X A R R I K O G A Z T E T X E A R E N 

okupazioaren hirugarren 
u r t e m u g a o s p a t u k o da 
b iha r . E txa r r iko Gazte 
Asanbladak, beste herri-
tar batzuen ekarpenare-
kin batera, erabilera pu-
blikorako gune autoges-
tionatu bihurtu zuen due-
la hiru urte hutsik, ahaz-
t u t a , ia e r a b a t ga ldu t a 
zegoela arratoi haztegia 
baino ez zen eraikin bat. 

D e n b o r a h o n e t a n , 
ha inba t arazo izan ditu 
Gazte Asanbladak: erai-
kina zaharberritzeko diru 
falta, gaztetxea erretzeko 
saioa, mehatxu judizia-
lak, teilatuaren erortzea, 
Elizarekin izaniko arazo-
ak. . . Dena dela, egoera 
bide onetik doa, eta au-
rrera jarraitzeko prest di-
ra. Asanbladak ha inba t 
ek i ta ld i a n t o l a t u d i t u . 
Goizeko 10:30etan , in-
tsumisioari buruzko mu-
ra l a k o n p o n d u k o d u t e 
gazteek. EHikatu eta gero, 
auzatea prest egonen da 
herriko plazan bertara jo-
an nahi duen guztiaren-
t za t . B o s t e h u n peze t a 
b a i n o ez d i ra b e h a r k o 
14:30etan herriko plazan 
izanen den bazkaria das-
t a t z eko .E t a 2 0 : 0 0 e t a n 
euska l p resoak E u s k a l 
H e r r i r a t z e a r e n a ldeko 
manifestazioa eginen da. 

—» Amaia Mundiñano 

B • 

Martxoaren 8a 
besta giroan 

Uxua taldeak makina bat ekitaldi aritolatu du 

Urtero legez, 
martxoaren 8rako, 

Emakumeen 
Nazioarteko 

Egunaren inguruan, 

Berako Uxua 
emakume taldeak 

makina bat ekitaldi 
antolatu du besta 

giroan 

IHAR HASI ETA ASTELEHENA BITAR-

te, Berako emakumeek egin-
dako hainbertze lan ikusi ahal-
ko dira Berako bertako kultur 
etxean, arratsaldeetan idekia 
egonen den erakusketan. Ber-
tan gauza anitz izanen da ikus-
gai, guztiak emakumeek eginak, 
bai Uxua emakume taldeak an-
tolatzen dituen ikastaroen ba-
rrenean egindakoak, bai bertze-
la ere, nahi duen emakume orok 
egindako artisautza edo eskula-
nak. Altzari margotuak, koadro: 

ak, josi-gaiak eta bertzelako es-
kulanak bildu dituzte antola-
tzaileek. Kultur etxeko erakus-
keta ardatz dela, emakumeen 
topagunea egin nahi dute. Hala, 
igande ar ra tsa ldean, kul tur 
etxean bertan, Leccion de orgas-
mo antzezlana ikusi ahal izanen 
da, arratsaldeko 19:30etan. 

Martxoaren 8a dela eta, errebindikazioak azaldu baino eguna besta 
giroa ospatzea nahiago dute Berako emakumeek. 

• J A G O B A M A N T E R O L A 

Baina emakumeen eguna pro-
pio astelehenean ospatuko dute. 
Erakusketa bildu ostean, Bera-
ko hainbat emakume elkartuko 
da afaltzera Zalain jatetxean. Ai-
tzineko urteetako parte hartzea 
kontuan hartuta, aurten ere do-
zenaka emakume bilduko dira 
emakumeen besta handira, tri-
kitilariak lagun dituztela. 

Aitzineko urteetan, jardunal-
di horien barrenean hitzaldiak 
ere antolatu izan dituzte. Aur-
ten, baina, solasaldi horiek egun 
hauetako egitarauan sartu or-
dez, urteko bertze sasoi batzue-
tan egitea deliberatu dute. • 

Antolatzaileek ez dute helbu-
rutzat bertze zenbait tokitan 
Martxoaren 8ak hartu ohi duen 
erreibindikazio kutsua agertu. 
Alderantziz, emakumeak elkar-
tzea, euren lanak erakustea eta, 
batez ere, giro onean ongi pasa-
tzea da xede nagusia. Urte osora 
hedatzen dute lan hori Uxua 
emakume taldekoek, eta, hala, 
idazketa tailerra, eskulan eta al-
tzarien zaharberritze ikastaroak 
eta aholkularitza eta hitzaldiak 
eskaintzen dizkiete Berako ema-
kumeei. 

—e» Jon Abril 

herri aldizkariak 
Edurne Elizondo 

Urdazubi biziberritzen 
Urdazubiko errota eta monasterioa gaitzat 
hartu ditu Ttipi-ttaparen azken zenbakiak, 
bi eraikinok berrituko dituztela baliatuz. 
«Urdazubiko errotak artoa eta garia ehotu 
du guttienez hiru mendetan. Horretaz gain, 
turbina ttiki baten bidez hainbat urtez ar-
gindarra ere sortu du Urdazubi, Leorlas, 
Telleria eta Hiribere auzoetarako. Urdazu-
bira, Baiona edo bertze herri haundiagoeta-
ra baino lehenago ailegatu zen argi elektri-
ka. Errota zein urtetan eraiki zen zehazterik 
ez dago. 1713. urtean Pedro Iribarrenek be-
rreraiki zuen, baina Nafarroako Artxibate-
gian gari-siloak egiteko lizentziak daude, 
XIII etaXIV. mendeetan idatziak». 

«Urte auniztan partikularren esku egon 
zen, baina pittan-pittan, arto-irinaren 
salmentaz bizitzea gero eta zailagoa bila-
katu zen. 1950ean, Andres Urrutia Ipa-
rragirre jabeak Urdazubiko Udalari saldu 
zion errota, 218.000 pezetaren truke. Ur-
dazubira ere ailegatu ziren aurrerapenak: 
argi elektrika sartu zen eta errotako tur-
bina gelditu zen. Gainera, artoa gutitua 
zenez, 1966an errota gelditu egin zen». 

Errota berriro martxan jartzeko asmoa 
Ua Urdazubiko Udalak: «Moldatze lanak 
egiteko sei milioi pezeta pasatuxeko au-
rrekontua bertzerik ez dago, baina kon-
tuan hartu behar da duela zortzi urte 

kanpoaldea eta teilatua moldatu zela. Hi-
ru errotarriak ere ongi daude, baina erro-
damientoak garbitu eta koipeztatu behar 
dira. Sei milioi horietatik %70 Cederna-
Garalur erakundeak ordainduko du». 

Errotaz gain, turistek monasterioa bisi-
tatzeko aukera ere izanen dute: «Joan den 
urte akabailan Urdazubiko Udalak hi-
tzarmena sinatu zuen Iruñeko Artzapez-
goarekin. Idatziaren arabera, udala iza-
nen da monasterioko klaustroaren ardu-
raduna hurrengo hogei urteetan. Beraz, 
hainbat urtez jendearentzat hertsirik 
egon den monasterioa laister zabalduko 
da». 

Xabier Lar raburu 

Karlos Iturgaitz i 

inventarium 
Azkenean zure berririk ez I 

genuela-eta, zure etxera telefo- • 

noz deitzea erabaki genuen, • 

Karlos, eta etxean ez zinela i 

jakin genuenean zer edo zer : 

hautsi zitzaigukean bihotzean, • 

kra! Erantzungailu automati- • 

koa entzun eta « Karios, zure • 

etxera goaz» mezua utzi j 

genuen, eta telefonoa pu-pu- : 

pu-puka hasi zenean, elkarri • 

: begiratu eta, supituki, zer edo • 

: zer hautsi zitzaigukean biho- ; 

: tzean, kra! Zure etxera ailega- : 

: tu, etxean sartu, eta bakarrik • 

: geundela ohartu orduko, ikusiz • 

: zer-nolako aukera genuen, ; 

• kuxkuxeatzeri ekin genion, ; 

; alaiki, gela eta kajoi guztiak : 

; arakatzen, inongo antolaketa- • 

; rik gabe, aitortu dezagun. ; 

• Aurretik erantzungailua piztu j 

; eta zeuden hiru mezuak entzun ; 

; genituen: «Soy Josemaria, lla- : 

; mame», «Soy Jaime, llamame» • 

: eta «Karlos, zureetxera goaz», ; 

; azken hau gurea, noski. Loge- ; 

; laren mesanotxean Juaristiren ; 

; lau liburu zeuden. Eta liburu • 

; batean gorriz azpimarraturik: ; 

; «izugarri naziak ziren naziak, ; 

; bainan hemengoak are gehia- ; 

; go» esaldia. Kajoian kafetegi : 

; baten tiketa eta atzeko partean ; 

; «telefono del profesor de vas- ; 

; co» eta telefono zenbaki bat. ; 

; Ohe azpian hautsaz inguraturi- ; 

; ko lau kaxa. Eta kutxetan sartu- • 

; ta: «hauteskunde bakoitzean ; 

: autodeterminatzen gaituk» zio- ; 

; ten mila plaka faltsu, txikiak ; 

; hori bai. Eta «gehiengo eta : 

; gutxiengoaren joko demokrati- • 

; koa errespeta dezatela»-z bete- ; 

• tako beste lau plaka-kaxa, ; 

; hauek handixeagoak, serie j 

j zenbakiak ezabatuta, badaez- • 

j pada ere, eta papertxo hori bat: ; 

; «Jada ez dute balio. Alderdia- ; 

; ren biltegira itzuli, beste non- j 

; baiten erabil ditzaten». Sukal- : 

j dean bakailaoa prestatzeko • 

j euskaraz idatzitako hiru erre- ; 

: zeta, eta hiru errezetetan:«?» ; 

; zeinua gorriz «bakailaoa» j 

; hitzen ondoan. Lapikoa seina- • 

j latu eta Fermintxok «amuarrai- ; 

: na bota du!» esan zuenean zer ; 

; edo zer hautsi zitzaigukean j 

; bihotzean, kra! Zeozer hautsi j 

j zitzaigukean bihotzean, kra!, • 

j auzokidea oihuka «Ertzaintza ; 

: deitu dut, kabroiak!» hasi zene-; 

; an eta ihes egiterakoan, gutako j 

; bati, eskaileretan estropezu 

j egin zuenean, zer edo zer hau- • 

: tsi zitzaion txorkatilean. Kra! 

ostirala, 1999ko martxoaren 12a Egunkaria 
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Nrjfijrrtn sokaren 
eraman mmi 

Zortzi domiria eramari dituzte riafarrek lrlandari joan deri 

asteari jokatu den goma gaineko lVlunduko V. Sokatira 

Txapelketan 

Joan den Igandean amaltu zen goma gaineko 

Munduko V. Sokatira Txapelketa, Irlandako 

Carlow hirian. Euskal ordezkariek bederatzi 

domina eskuratu zituzten, eta horietatlk zortzi 

Nafarroako hiru taldek golkoratu zituzten, dela 

klubeka, dela nazioka. Aresoko taldeak hiru 

domina ekarri ditu, beste hainbeste Sakanako 

emakumezkoen taldeak, eta beste bi Lesakako 

Beti Gaztek. Sarien kolorea berdlna izan ez den 

arren, sokari tiraka eraman handia dutela frogatu 

dute hirurek. 

Areso; azken urteetako lanaren uzta 

Orain dela urte batzuk arte puntako tal- i 
deak Euskal Herrian bizkaitarrak eta gipuzko-
arrak izan dira, baina azken urteetan nafarrek 
ere indarrean daudela erakutsi dute eta ho-
rren lekuko argiena Areso da, Jexus Etxeza-
rreta nuarbearrak entrenatzen duen taldea. 
Hiru domina ekarri ditu Nafarrora: klubeka hi-
rugarrena 560 kiloetan, eta Euskal Herria or-
dezkatuz (nahiz eta han Espainia bezala jar-
tzen dituzten) zilarrezkoa 560 kiloetan eta 
urrezkoa 600 kiloetan. Taldea Areso, Leitza, 
Azpirotz eta Goizuetako hamahiru gaztek osa-
tzen dute: Miguel Angel Sukuntza, Jose Oter-
min, Boni Etxetxikia, Txomin Artola, Jesus Ar-
tola, Patxi Baraibar, Mikel Baraibar, Mikel 
Arraiago, Joseba Olazabal, Karlos Zabaleta, 
Xabier Arraras, Jose Miel Artola eta Juan Mari 
Izeta. Taldea orain dela sei urte hasi zen lane-
an eta urte gutxitan oso emaitza onak izan di-
tu. Etxezarreta entrenatzaileak dioenez, espe-
ro zuen Irlandan lortutakoa. «Sokatirako mun-
dua urtetan landu beharrekoa da. Seigarren 
urtea genuen eta maila ona zegoen. Aurten 
Euskal Herriko txapelketan lau txapel irabazi 
genituen eta bagenuen itxaropena aurrean 
ibiltzeko», dio pozik. Tiralariek «sakrifizio han-
dia eta familiarekin egoteko denbora gutxi» ba-
dute ere, emaitzek guztia asetzen dutela diote. 
«Urte asko daramatzat honetan eta lotura bat 
sortzen duzu lagunekin. Odolan daramazun 
zerbait da, lagunartea sortzen da eta horrek 
eusten dio taldeari», gaineratu du. Talde lana 
da garrantzitsuena sokatiran. «Tiratzen duten 
zortziek elkar ongi ezagutzea, eta indarra eta 

«Izan da lorpen 

bat ikaragarria 

lehenengo urtea 

izateko. 520rako 

oso pisu txikia 

daukagunez osatu 

genuen beste 

talde bat 520koa 

nazio bezaia 

joateko beste 

euskal taldeeko 

kide batzuekin. 

Ordu bat lehenago 

antolatutako 

taldeak jo eta 

zilarrezko domina 

lortu zuen». 

teknika ongi erabiltzea erabakigarriak izan di-
ra», azpimarratu du Etxezarretak. 

Baina lan pertsonala ez ezik, finantzaketa 
arazoak ere izaten dituzte taldeok, eta ahal den 
bezala ibiltzen dira. «Festa eta erakustaldietan 
ateratakoarekin eta Euskal Herriko Federazio-
ak pisuagatik ematen duen zenbatekoarekin 
moldatu behar izaten dugu, beti eskaleak be-
zala», kexatzen da. Diruarena ez da taldeok du-
ten arazo bakarra, klubeka aritzen direnean 
arazorik izaten ez duten bezala, nazioka ari di-
renean ezin dute Euskal Herriaren izenean ari-
tu. «Animaz eta bihotzez euskaldun joaten gara 
baina ez digute uzten ho-
rrelajokatzen. HanEspai-
nia deitzen digute, nahiz 
eta gero ereserkirik ez di-
guten jotzen; bandera ere 
TWIFkoa (Nazioarteko So-
katira Federazioa) altxa-
tzen du te podiumean», 
bukatu du. 

Beti Gazte: esperien-
tziaren pisua 

Orain dela zazpi-zortzi 
urte hasi ziren sokatiran, 
Nafarroa aldean bakarrik. 
Gora joan dira, ordea, es-
perientziarekin. Aurreko 
m u n d i a l e a n ere pa r t e 
har tu zuten. Taldea ha-
malau gaztek osatzen du-
te: Karmelo eta Jose Angel 
Mitxelena, OskarTel le-
txea, Iñaki Igoa, Igor Telletxea, Paskual Taber-
na, Alex Sarobe, Agustin Zubieta, Imanol eta 
Jose Telletxea, Antonio Mugika, Berñardo Ian-
tzi, Mikel Gastesi eta Josu Irigoien. 

Bortzirietako taldea klub moduan joan da 
hiru kategoriatan eta bi domina lortu ditu: 

560 kiloetan urrea, eta 600 kiloetan zilarra. 
«560 kiloetakoa da hobekien ibiltzen garen pi-
sua. Hurrengo kategoritan ez dugu pisurik eta 
horretan beti ongi prestatzen gara. Ongi tiratu 
genuen eta gauzak ongi atera ziren eta irabazi 
egm genuen», dio Karmelo Mitxelena taldekide-
ak. Arazo gehien gomak eman omen die. «Goma 
bakoitzak baditu bere zapatilak eta gureak gu-
re gomarako diren bezala beraienak beren go-
marako eginak dira. Hartu behar duzu tamaina 
bat eta batzuetan zaila da», gaineratu du. 

Aurten Josu Irigoien hartu dute prestaketa 
fisikoa egiteko eta asko nabaritu omen dute. 
«Urtero-urtero guk geuk egiten genuen presta-
kuntza, baina urtero zerbaitetan huts egiten 
genuen. Ez genekien punt tu-punt tu finalera 
ailegatzen eta aurten Irigoienekin hobekiago 
egin dugu», azpimarratu du pozik. 

Aurreko denboraldietan entrenatzailerik 
gabe ibiliak dira eta ardura hori besteen gain 
uzteak emaitza onak eman dizkie. «Denboral-
dia mundialera ongi iristeko prestatu genuen 
eta hor daude emaitzak. Ortzegunean urrez-
koa irabazi genuenean negarrez ere ar i tu 
ginen», bukatu du. Denboraldia bukatu dela-
rik, atsedenaldia har tuko dute. Dena den, 
udan erakustaldiak egiten jarraituko dute, 
Iparraldean batez ere, dirua lortzeko eta etxe-

ko saleketatik hainbeste jarri behar ez izate-
ko. 

Sakanako emakumeen estrenaldi bikaina 
Jokin Razkin arbizuarrak zuzentzen duen Sa-
kanako sokatiralari emakumeen taldea es-
kualdeko eta Iruñeko Txantrea auzoko gazteek 
osatua da. 

Elkarrekin hiru urte daramate eta tiraldiak 
egiteko beharrezkoak diren zortzi tiralarik osa-
tzen dute taldea: Beatriz Razkin, Susana Age-

rre, Miren Ziga, Nerea Lizarraga, 
Jone de Santiago, Ana Maeztu, 
Patricia Lopez de Zubiria eta Be-
len Lizarraga, hain zuzen. Saka-
nakoak eskarmentua dute Nafa-
rroako zein Euskal Herriko txa-
pelketan. Irlandara Euskal Herria 
ordezkatzera joan ziren, azken 
txapelketan, 480 kiloetan zein 
520etan, bi txapelak lortuak zi-
tuztelako, eta neskok egindako la-
na ez da makala izan. 
«Hango lorpena handia izan da, 
Talde berria ginen munduko txa-
pelketan eta besteak ez genituen 
ezagutzen, hango goma hemengo-
agatik ezberdina da...» dio entre-
natzaileak. Arazoak arazo, bi zilar 
eta brontzea lortu ditu Sakanak, 
zilar bat klub moduan eta besteak 
Euskal Herria ordezkatuz. «Izan 

da lorpen bat ikaragarria lehenengo urtea iza-
teko. 520rako oso pisu txikia daukagunez osa-
tu genuen beste talde bat 520koa nazio bezala 
joateko beste euskal taldeeko kide batzuekin. 
Ordu bat lehenago antolatutako taldeak jo eta 
zilarrezko domina lortu zuen», dio pozez txora-
tzen. Momentuan osatutako taldea izan zen 
arren, emaitza ona izan zuten. «Holanda eta 
Japonia izan ditugu arerio nagusiak eta bada-
kigu bi aste, hilabete bat aurretik kontzentra-
tzen dituztela, elkarrekin ezagutzen eta sokan 

Oso hedatua dago sokatira 
Kontrakoa dirudien arren, sokatira oso hedatua dago nazioartean. Kirol horren jatorriari buruz, 

berriz, teoria bat baino gehiago daude, Luis Mari Gurrutxaga, Nuarbe taldeko idazkariaren iritziz. 
Egipton duela 4.000 urte egiten omen zen piramideak eraikitzeko harriak garraiatzeko. Lawyer etno-
grafoak zioen, berriz, Asiako uharte batzuetan, hala nola Borneon, sokatira sineskeretan oinarrituta 
egiten zela. «Eguraldiaren etorkizuna nolakoa izango zen jakiteko. Talde batek ordekatzen zuen he-
zea eta besteak lehorra; zeinek nori irabazten zion, beste urtaro bat izanen zen hezea edo lehorra», 
azaldu du Gurrutxagak. Eskimalak ere aritzen omen dira izotz gainean. Beraz, ez da gurean baka-
rrik egiten den zerbait. 

Dena dela, Euskal Herrian sokatirak marinel kutsua du. Marinelek sokarekin lurreratzen zituzten 
ontziak eta.euren artean hasitako demen ondorio omen da egun ezagutzen dena. 

1920an sokatirak lekua izan zuen lehenengoz Joko Olinpikoetan, baina Euskal Herrian 1978an 
egin zen lehenengo txapelketa ofiziala, Agurainen. Dena dela, txapelketak egiten ziren lehenago ere 
baina oso bakanak ziren. «Esan daiteke 1978an oinarritu zela Euskadiko txapelketak egiteko modua 
eta Euskal Herriko Sokatira Federazioaren babespean», azaldu du nuarbetarrak. Euskadiko Federa-
zioa 1977an onartu zuenTWIF (Tug of war) Nazioarteko Sokatira Federazioak. Hala ere, oraindik ere 
Espainia izenarekin ibili behar dute euskal taldeek, ikurrinik ezin dute erakutsi dominak jasotzean, 
eta Twifwko ereserkia entzuten dute. Mutrikuko taldea izan zen Euskal Herria ordezkatu zuen lehe-
na, eta nazioarteko sokatira euskal taldeetara hurbildu zuena. 

lotzen. Urrea ukitzen izan dugu eta gurean ba-
gina ekarri izan genue», azpimarratu du. 

Razkinen hango giroa ere nabaritu nahi izan 
du. «Nafarroako eta Euskal Herriko txapelketa 
ezagututa uste genuen ezagutzen genuela so-
katira mundua , baina benetan ohartu gara 
hura dela sokatira mundua. Han bizitzen da. 
Jende gazteak urte batzuk egin eta bukatu egi-
ten du hemen, han ikusten da adineko jendea 
ia 60 urte dituztenak eta tiratzen dutenak». 

Esfortzuak esfortzu, taldeak Euskal Herria 
«puntako mailan» dagoela uste du eta astero 
ordu asko entrenatzen duten arren, lortu dute-
na «garaipenik handiena» dela diote neskok. 

—tf» lrene Arrizurieta 
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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 

Yanguas Mirandaren idazlan 
biren gainean 

Nafarroako historia gaia duten idazkiak Yanguas Mirandak 
ondu zituen ezagunenak agitzen badira ere, Tuterakoak 
bestelako lan arinagoak ere tajutu zizkigun; hauetako bi 

Zuaznabar zenari erantzuna eta Juan Lanasen elaberria ditugu 

JOSE MARIA ZUAZNABAR FRAN-

cia Cavero Isasaga Mogica 
eta Mauleon, berauk sinatzen 
zuen gisara, Donostian jaio zen 
1764.eko abenduaren 18aneta 
bertan zendu zen 1840.eko uz-
tailaren zazpian berean. Cana-
rietan izan ostean, Nafarroara 
etorri zitzaigun Erregeordearen 
zerbitzura. Eite historiko-juridi-
ko abondo lanen egilea, Historia-
ren zein Espaineraren erret Aka-
demietako kide izan zen 
1821.etik eta 1831.etik, hurre-
nez hurren. Idatzi zituenen arte-
an, ugari ziren Canariar uharte-
ei buruzkoak, tartean Iruñeko 
Paulino Longasenean 1820.ean 
agertu Los bascongados en las 
Islas Canarias, geroago ere, 
1882.eko Euskara aldizkariaren 
V. zenbakian berragertu zena -
huraxe ironia!-. Nafarroa izkiria-
gai zituenak ere laga zizkigun, 
eta hauen artean, guri bereziki 
interesatzen zaigun Ensayo his-
torico critico de la legislacidn de 
Nauarra aipatu beharra dago. 
Zuaznabar Madrileko agintariei 
gehien gustatzen zitzaien aurpe-
gia jartzen saiatu izan zen betie-
re, administrazioan oraino gora-
go egitearren, kosta ahala kosta, 
zeren truke ere; hortaz, 
1821 .eko lehenbiziko edizioan 
konstituziozaleen balakurako 
esandakoak geroagoko gobernu 
absolutista berriaren laketgarri 
ez ziratekelakoan, bigarren edi-
zioa osatu zuen 1827.ean. Irizpi-
de finko eza huraxe izan zen 
Yanguas holakatu eta ihardeste-
ra eroan zuena. Horrez gain, bi 
edizioetan Madrilen zeudenen 
atsegingarrirako Foruek nafarrei 
onartzen zizkieten eskubideen 
aurka mintzo zen Zuaznabar, 
horretarako egitik nahikoa 
urrundurik zeudenak argumen-
tu historikotzat aurkezteko ino-
lako enbarazurik izan gabe. 

Yanguasek 1833.eko abuz-
tuan erantzun zion Zuaznabarri 
La contrajerigonza o refutacidn 
jocoseria dei ensayo historico-cri-
tico sobre la legislacidn de Nava-
rra idazkiaren bitartez; Elizondo 

lizentziatuaren arimaren apode-
ratuaren izenean, Iruñean pla-
zaratu zen, nahiz azalean Panza-
colan egina dioen arren. Bai 
Zuaznabarren lana eta bai Yan-
guasena, biak Principe de Viana 
erakundeak berrargitaratu zi-
tuen 1966.ean. Ez zen liburu fi-
luse Yanguasek eskeini ziguna, 
berrehundik gorako orrialde ko-
purua baitzuen. Zuaznabarri 
hainbat oker gramatikal laban-
du zitzaizkion testuan, nire begi-
koz euskararen eraginez litezke-
enak, Yanguasek erasotzeko ai-
tzaki aparta izan zituenak, esate 
baterako, Zuaznabarrek idatzi 
«Todo es tan asL.», eta Yangua-
sek erantzun zuenean: «Tan, 
tan..., tan-to baile con la gaita 
gallega, tan- to baile que me dio 
calentura; tan-to baile con la 
moza del cura, tan-to baile que 
me dio calentura». 

Zuaznabar, espero zitekeenez, 
ez zen erantzun gabe geratu, eta 
Mis ocios paperean Yanguasi ai-
tziko azkon ozenak jaurtiki zi-
tuen: «escribano falsario, mason 
con titulo formal que tuvo que 
escaparse de Navarra, y aqui en 
Bayona plant6 una tienda de re-
lojeria, que en San Sebastian se 
metio a chalan o negociante de 
toros...». 

Yanguasen lanik literarioena 
Vida del capitan D. Juan Lanas 
escritaporel mismo izenburuko 
elaberria dugu, Donostiako Ig-
nazio Ramon Barojarenean 
1845.ean karrikaratu zena. Ino-
zentziari eskeinia, bere burua 
editore soila gisa aurkeztu zigun 
sarreran, eskuizkribua Parisen 
hamar liberen truke 
erosi zuela-
rik. Gauza 
ezaguna da 
frantsesteal-
dian Yanguas 
denbora batez 
preso eraman 
zuela Espoz Mi-
na gerrilariak be-
rekin; bada, or-
duan ikusi zitue-
nak abiapuntu har-

turik, Mendigorriako Andres II 
Eguagirreren aginduetara zego- §| 
en Juan Lanas soldadu aragoia- 1 
rraren pasadizoak eskeini zizki- jl 
gun artxibazainak, eta bereziki, § 
Lanas soldaduak lizentzia hartu | 
ostean eguzkira egin zuen bi- | 
daiaren berriak. Liburuaren bu- | 
kaera aldera, Plutonen mezula- f 
ria den atso baten ingumak 
Juan Lanas espetxeraturik du- | 
ten sudurmotzengandik aska- | 
tzen du zerrailabegitik atereaz, | 
horretarako behar den arao ma- ) 
gikoa esanez, Yanguasek euska- j 
raz eman ziguna: «Infernuetaco 
Jaun ta jabe eta Aguintari nagu-
sia, ceure serbitzari leialen estal-
pelari eta laguntzalle aberats 
errutsua, ez dezazula arren ceu-
regandic laga estura larrico, lan-
ce onetan, zure biotzuquitze ja-
quintsuac cintzoqui entzun eta 
maizaro gorde izan dituelaco 
perseguitua arquitzen dan gui-
zagaisho errucarri ilcor bat, eta 
eguizu aldezun guztia zure mo-
rroi esanguille humil Adarreco-
lepoac aguertu aguertu dezan 
indar sendo iñorc azpiratu ezin 
leiqueana, ceñarequin amparatu 
izan dezun beti Izarretaco biz-
tanleen bidebaguequeriaz burla-
tzen (etsai uritarmenarenac) pe-
leatu ciñan beraren alde alper 
alperric, bañan guztiz ondra an-
dian, gogolibredunen machina-
daco egun izugarri artan, Erre-
suma mempecoen Aguintza biu-
rri urgullusoaren contra». Eus-
kalaritzan sekularenean ez da 
testu hau aipatu, seguroenik 
ere, ezezaguna izan delako. Ez 

dago Yanguasek berak 
sortua izan zela esate-
rik, euskaraz zekiela 
ziurra ez baita, 
nahiz Iruñean, 
Baionan eta Do-
nostian eginiko 
egonaldiak zein 
Espoz Minare-
kin botatako 
denboraldiak 

zertxobait j akiteko 
aukera eman liezaioketela pen-
tsa daitekeen. 

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

Genealogiaren moral ondarrak 
EHIN BAZEN GALEUZ-

ka izeneko zirkoa 
I • Iruñen, eta salara 

sartu nintzenerako 
filosofo bati tripak ateratzen ari 
zen Eduardo. Julian Mariasi us-
te dut; nere gogoak, bere kapri-
txoak izaki, izen nobleak baino 
aisago jasotzen baititu burutazio 
nobleak. Ordukoan ere halaxe. 

«Etorkiaren kateak defendi-
tzen aspaldidanik kaskagor se-
gitzen du jendeak, baina horrek 
ez du inolako inportantzia bere-
zirik Mariasentzeko», edo gisako 
zerbait esan zuen Eduardok, se-
guru aski ere, batere Marias zale 
izan gabe, bere burutazioa na-
barmendu nahian edo. Nik ben-
pe, burutazio huraxe dut, egun 
hartako oroipen bakar. 

Geroztik urte batzuk irago di-
ra, eta hona non Peter Sloterdijk 
filosofoaren Munduaren Arro-
tzaldia liburua espainolera ekar-
tzean, berriz ere burutaziorik 
ederrenetakoa horixe berbera 
iruditu zaion Eduardori. Ez di-
rudi beraz, Mariasen iraizekoa 
zuenik. Neremodu euskaratuko 
dizut: • 

«Liburu honek ematen dlgun 
buruzpiderik argien eta liluraga-
rrienetakoa, printzipio genealo-
gikoaren azkenaz ari dena duke-
zu. Iraultza neolitikoaz honata, 
ez da tamaina honetako gertaka-
ririk eman. Neolitikoan, gizonak 
bere burua ingurumari batera 
hesitu zuenez geroztik, inguru-
mari horrekin batera bere burua 
ere sakratu eta madarikatu 
bihurtu zuen. Eta gizaera, au-
toktonoago bihurtzen etorri den 
neurrian, logika horrek estutu 
egin du arraso bere gogoa. Atze-
renerako genealogia, ahaideko-
tasuna eta jabetasuna bezalako 
kontzeptuekiko grinak itoxe 
duen arte». 

Eta grina antzu honek, biz-
pahiru mila urtez eduki du gizo-
na bere sorburuaz eta etorkizu-
naz buruhausten. «Nondik na-
tor? Nora noa?» galdera komer-
tzial tipikoak daude printzipio 
engainagarri horren azpian, bi-
denabar esan, munduko mono-
teismo guzien bazka izan dire-
nak. Halabaina, «Ez gatoz inon-

dik. Ez goaz inora. Lasai!» esan 
nahi duela dirudi, berriz atzera, 
gizonak. Baina, ez du nork ten-
tuz aditurik, ez nork tentuz 
erantzunik. 

Ez da atsegina eta erreza iza-
nen, baina, printzipio genealogi-
koaren azkena, hortxe dugu ber-
tan, beste bizpahiru gizaldiren 
ondotik. Jadanik kanpokoa da 
bertakoen gidari gutiziatuena, 
batipat munduko herririk aurre-
ratuenotan. 

Baina ez da orain sortutako 
kontua ere, ez eta mende hone-
kin edo Ilustrazioarekin ere; be-
har bada, erromatarrek berek 
egin zuten pentsamentu genea-
logikoa atzean utziz kultura au-
rrerakoi baterako lehen ahalegin 
serioa. 

«Orain dela hogeitalau men-
de, Timeok jakinaren gainean ja-
rri zituenetik greziarrak, esanez 
beren burua ederresteari utzita 
Erromari inportantzia ematen 
ikasteko, hasia zen printzipio ge-
nealogikoaren azkena. Mende 
bete gerozago, Polibio ontzat 
erraz hartua izan zen erromatar 
burutsuen artean, etalehenhis-
torialari moderno bihurtu zen, 
printzipio genealogikoa arkaiko-
tzat jo eta, greziarrena baino gi-
zaera lasagoko kultura heleni-
koan murgiltzean». 

Jakina, genealogiaren kateari 
buruzko amodio itsua ezin itzali-
ko zen hau edo beste munduko 
potentzi izateagatik bakarrik. 
Mila modutan mozorrotzeko 
erraztasun haundia erakutsiz 
gorde baitu printzipio genealogi-
koak bere eragina gizakion gogo-
an. Zerk sortzen ditu, esate bate-
ko, «Langile Batasuna», «Euskal 
Jatorrismoa», «Intxa Futboleroa» 
eta beste mila mixeri? printzipio 
genealogiko gorde eta fanatiko 
horren hesiak ez bada? 

Jendea masan hesitua ikus-
ten dudan bakoitzean, edozein 
aitzaki duela ere, Eduardoren 
Iruñeko burutazio hartaz oroi-
tzen naiz. Bai, badirudi printzi-
pio genealogikoak, Nl-az estutu 
ahalean MUNDUaz arroztu egin 
gaituela, atzenerako geure bu-
ruaz eta munduaz asper gaizto 
egiteraino antzutu eta koldartuz. 

•» Motxorrosolo 

Kristobal Paradisuan 
1 I DALTZAINGOTIK HURBIL, DUELA H O G E I U R T E K O IRUÑEAN, UHI-

%Jf n a k az to ra tu z i tuen. Ondoren sor tu ziren Eguzki, 
CRDI, Zarata eta enparauak, «Tio Willy» zenaren trebezia 
anitzen eredu. Paraiso izeneko irrati horren partaide izanda-
ko irratien afera aztertzen ari den batzordeko burua. Liber-
tateaz ezer jakin beharko luke. 
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'La voz de la Mer indad ' aldizkariko zuzendaria 

Kalean da La voz de la Merindad, Nafarroako 

Erdialdeko hiiabetekari berria. Maite Lopez 

aldizkariko zuzendariak dioenez, hurbilen 

duten informazioa berreskuratu egin nahi 

dute eta, bide batez, eskualdean dagoen 

kazetaritza tradizioa bildu. 

BI G A R R E N A L E R A K O A Z K E N 

prestaketak egiten zebi-
lela harrapatu genuen Maite, 
urduri eta lanez gainezka. No-
lanahi ere, proiektu berriaren 
ilusioak husker ia bihurtzen 
du azken hilabeteotako egina-
hal handia. 

• Nola sortu da La voz de la 
Merindad aldizkaria? 
Merindad Kul tur Elkar te 

kul tura lak eskualdeko argi-
t a l p e n ba t b e r r e s k u r a t z e a 
p l a n t e a t u zuen j o a n den 
udan, befe garaian Meñndad 
izan zena. Hamahiru urtetan 
atera zen kalera. Jendeak ko-
laboratzeko eta lan egiteko go-
goa zuela ikusirik, urte buka-
eran proiektua gorpuzten hasi 
ginen, aldizkaria berriro argi-
taratzeko. Joan den urtarrile-
an atera da kalera lehen alea. 

• Merindad Kultur Elkartea 
aipatu duzu. Zer ikusteko 
du aldizkariarekin? 
Merindad Kultur Elkartea 

1987an sortu zen, Merindad 
argitaratzetik gelditu zenean. 
Elkartearen helburua argital-
pen bat kaleratzea zen: Merin-
dad, hain zuzen. Bi urtez egon 
zen kalean, baina arazo eko-
nomikoak izan zituen, eta de-
sagertu egin zen. Hamar urte-
otan, ordea, abuztuko feste-
tan ateratzen den jaietako ale 
berezia mantendu du. 

• Beraz, pisu handiko aurre-
kari bat du atzean? 
Bai. Gure borondatea da es-

kua ldean eta Tafal lan egon 
den kazetaritza tradizioa bil-
tzea. Argitalpenaren izena be-
ra , La voz de la Merindad, 
1929tik 1937ra argitaratu zen 
aldizkari baten izena da. Bere 
garaian oso argitalpen sona-
tua zen, eta kolaboratzaile as-
ko izan z l t uen . Ondoren , 
1973tik 1987ra, Merindad ka-

leratu zen. Uste genuen Tafa-
llan bazegoela tokia horrelako 
argitalpen ba t kaleratzeko; 
inguruan dauden historiala-
ri, idazle eta kolaboratzaile 
sortaren laguntzarekin, be-
tiere. Gainera, hemengo ko-
munikabideak izan dira gero 
idazten jarraitu duten pertso-
nen trebakuntzarako gunea: 
Rosa Barasoain, Marina Oiz 
eta Jose Mari Esparza Meñn-
dad aldizkarian idazten hasi 
ziren, e ta gero be ren bidea 
egin dute idazle eta kazetari 
moduan. 

• Etapa berri honetan ain-
tzat hartu duzue kolabo-
ratzaileon esperientzia? 
Bai. Lehen alea kaleratzeko, 

eta ondoren etorriko direnak 
egiteko ere, aintzat har tu di-
tugu. Berreskuratu egin nahi 
ditugu, eta kazetari belaunal-
di berrien idaztokia ere izatea 
nahi genuke argitalpena. 

• Zeri emanen dio garran-
tzia aldizkariak? 
Gure herrietako historia be-

rreskuratzea da erronketako 
bat. Eskualdeko beste aldiz-
karietatik ezberdintzen duen 
puntua da, nolabait. Zenbaki 
guztietan tratamendu zabala 
e m a n e n diegu h i s t o r i a k o 
gaiei, eta j adan ik badi tugu 
kolaboratzaile batzuk. Gaine-
ra, ez da historia idatzia baka-
rrik izanen; historia grafikoak 
ere izanen du bere tokia: ale 
bakoitzean argazki zahar bat 
eskainiko dugu. Batetik, ak-
tualitateari begira egonen da 
aldizkaria, eta hilero pil-pile-
an dauden gaiak jorratuko di-
tu, baina historiak ere izanen 
du txoko garrantzitsua. 
• Zergatik bertako historia 

b e r r e s k u r a t z e k o behar 
hori? 

Tokian tokiko komunika-

«Eskualdean distantziak txikiak diren arren, alde 

psikologikoak oso handiak dira. Beraz, modu batean 

edo bestean, alde horiek laburtu nahi ditugu eta 

eskualdea egituratu, gure artean hobeki ezagutzeko» 

zioa garrantzitsua da, gero eta 
komunikabide gehiago dau-
den garai batean. Informazio 
kanti tate izugarriak lortzeko 
gero eta aukera gehiago ditu-
gu, informazioaren globaliza-
zioa gero eta handiagoa da In-
terneten bidez, baina La voz de 
la Merindad-en apustu egiten 
dugu gertuen daukagun infor-
mazioa berreskuratzeko. Es-
kualdean distantziak txikiak 
diren arren, alde psikologiko-
ak oso hand iak dira. Beraz, 
modu batean edo bestean, al-
de horiek laburtu nahi ditugu 
eta eskualdea egituratu, gure 
artean hobeki ezagutzeko. 
• Nafarroa linguistikoki al-

datzen ari da, eta zuek ere-
mu mis toan zarete. Zein 
tratamendu izanen du eus-
karak? 

Alderdi honetan euskararen 
berreskurapena gero eta na-
bariagoa da. Eskolako matri-
kulazio datuetan argi eta garbi 
ikusten da. Erriberan eta Er-
dialdean haur gehienak A ere-
duan mat r iku la tuak daude, 
eta euska ra ber reskura tzen 
ari da. Aldizkaria horretarako 
beste elementu bat izatea nahi 
dugu, eta euska ra erabiliko 
dugu. Guztiengana iritsi nahi 
badugu, gehiena gaztelaniaz 
izanen da, baina, betiere, ain-
tzat harturik euskararekin ze-
rikusia duten gai guztiak, eta 
gu tx inaka e u s k a r a sa r t zen 
hasiko gara. 
• Zein baliabide dituzue al-

dizkaria argitaratzeko? 
Aldizkarian bi langile gau-

de. Maite Hernandez publizi-
tateaz eta banaketaz ardura-

tzen da, eta ni koordinatzaile 
l anaz . Kolabora tza i le s a r e 
hand ia dugu. Aurrekontuaz 
ezin du t ora indik hitz egin. 
Publizitatearen eta salmenta-
ren bidez finantzatu nahi du-
gu. Kanpaina ba t egiten ari 
gara, jendea harpidedun egin 
dadin; inguruan 1.000 harpi-
de lortu nahi ditugu: horrek 
aukera emanen liguke erren-
t a g a r r i a iza teko . Aldizkari 
gehienak doan dira, baina ko-
bratzeko erabakia ha r tu du-
gu, iruditzen zaigulako kaze-
ta r i a ren lana eta aldizkaria 
egiten dugunon lana duintze-
ko modu bat dela. 300 pezeta 

^kos tako da, eta, harp ide tza 
eginez gero, 3.500 pezeta urte-
an. 

—»lrene Arrizurieta 

s o s I a i a 

Maite Lopez tafallarra iaioa da 

kazetaritza lanetan. Egin 

egunkariko Iruñeko delegazioan 

urte mordoxka aritua da, eta lan 

berria gogoz hartu du. 

«Erakargarria iruditu zait, gauza 

askoz gehiago egin behar dira, 

erredakzio batean oso zehaztuak 

daude lanak, baina hemen 

prozesu osoa ikusten duzu. 

Esperientzia aberasgarria 

iruditzen zait», dio. 

Nolanahi ere, Maite Lopezek ez 

du La Voz de /a Merindad 

aldizkariko lana bakarrik izanen. 

Altaffaylla Kultur Taldeko 

koordinazioaz ere arduratuko da. 

Liburu argitaletxe izateaz gain, 

eskualdeko ondarearen inguruko 

gomendioak eta lanak ere 

bultzatuko ditu taldeak. 
» 

Egunotan lanez gainezka badabil 

ere, asteburuak sosegu hartzeko 

ditu Maitek. Mendizale amorratua, 

maiz joaten da Pirinioetara. Liburu 

on baten arrimoan egoteari edo 

pelikula on bat ikusteari ere ez dio 

muzin egiten. 
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Pello Goñi 

Gidoiak 

eatzuek zigilu edo txapon 
zaharren bildumak egiten 
dituzte, beste batzuek 

mundu zabaleko garagardo late-
nak, eta badira maitaleak biltzen 
dituztela diotenak ere. Auskalo. 
Nik, ordea, esaldien bildumak egi-
ten ditut. Ez ditut, halere, nola-
nahiko esaldiak biltzen. Konparazio 
batera, badut bilduma bat Ipar 
Amerikako pelikuletan eta telefil-
metan behin eta berriz errepikatzen 
diren esaldi topiko horiekin egina: 
hau herri librea da, Ipar Amerikako 
hiritarra naiz, zergak ordaintzen 
ditut, gureak ezin du horrela jarrai-
tu, ene psikiatrari kontsultatuko 
diot, irakur iezazkiozu haren esku-
bideak, atsegina izan besterik ez 
nuen nahi, akabatuko haut, ez da 
zuk pentsatzen duzuna, ez zaitut 
sekulan abandonatuko, betikoz 
maite izanen zaitut, ezerk ez gaitu 
bananduko... Esaldi hauek bildu, 
apun ta tu eta l iburuxka batean 
gorde egiten ditut. Eta gero, inoiz-
ka, aipatu esaldiak oinarri, gidoiak 
idazten saiatzen naiz, baina norma-
lean oso istorio txarrak ateratzen 
zaizkit. Azken aldi honetan, ordea, 
amerikar mundu ergel horretaz 
nekatuta edo, etxera bihurtu dut 
burua, hemengo nagusiek esaten 
di tuztenak biltzeari ekiteko. (-
)Tasuna eta 

(-)keria, -tasuna eta -keria beste-
rik ez dut jaso berriki hasitako hitz 
zerrenda horretan, tarteka gu eta 
gutarrak eta antzekoak ere ager-
tzen direlarik. Material aspergarri 
horrekin gidoi bat idazten saiatu 
eta ez zait deus atera, burua hutsik 
gelditu naiz. Hauxe da paisaje fora-
lak tenore honetan eragiten didana, 
non-nahitik begiratuta ere. Hortaz, 
amerikar pelikula homogeneo 
horietara itzuttzea erabaki dut, 
haiek bederen gidoi txarrak asma-
tzeko aukera ematen baitidate. Eta 
nik gidoi egile izan nahi dut. Txiki-
tatikan. 

KONTZERTUAK 

I Iruñea: Jazz Jaialdia izanen da 
gaur eta bihar Gaiarre antzo-
kian. Gaur Calle Caliente eta 
All stars jazz latin band ariko 
dira, eta, bihar, La Vella Dixie-
land eta Aizaga Ganbera 
Abesbatza. Bi emanaldiak 
20:00etan izanen dira. Sarre-
rak 1.000 pezeta balio du. 

I Elizondo: E1 Konde Rata taldeak 
kontzertua eskainiko du gaur, 
22:30etan, Casino tabernan. 

I Ipuñea: E1 columpio asesino tal-
deak kontzertua eskainiko du 
datorren ostegunean 
21:30etan. 

I fiares: Soziedad Alkoholika tal-
deak kontzertua emanen du 
bihar 23:00etan Fundamen-
tal aretoan. 

ERAKUSKETAK 

> Atarrabia: Jose Manuel Casti-
llasek Guarani herriaren in-
guruan egindako argazki era-
kusketa ikus daiteke Jubila-
tuen elkartean martxoaren 
14raarte. 

I Tafalla: Hilaren 14a arte En-
cuentros 98 margo erakusketa 
dago zabalik Kultur Etxean. 

ZINEMA 

I Iruñea: Karrikiri Elkarteak an-
tolatuta, zinema euskaraz 
Golem zinematokian. Gaur 
Corina Corina pelikula pantai-
laratuko da 20:00etan. Aurre-
tik Bernar film laburra eskai-
niko da. 

ANTZERKIA 

I Iruñea: Zarrapastra taldeak 
Nuestros deseos lana taulara-
tuko du gaur, 20:00etan, Iru-
ñeko Kutxako hitzaldi aretoan 
(Armada Etorbidea, 2). 

> Iruñea: Korrika Kulturalaren 
barruan Txirri, Mirri eta Txiri-
biton pailazoak Salestarren 
aretoan ariko dira bihar 
17:00etaneta 18:30etan. 

I Iruñea: Rapsoda depoesias so-
bre la mujer en el mundo lana 
taularatuko du datorren os-
tegunean, 19:30etan, Erral-
doien Txokoan. 

BERTSOLARIAK 

I Betelu: Nafarroako Bertsolari 
Txapelketaren finalaurrea 
ospatuko da etzi herriko pilo-
talekuan 16:30etan. Bertso 
kantari ariko dira: Estitxu 
Arozena, Oskar Estanga, Es-

titxu Fernandez, Ekintza 
Landa, Juan Mari Lopez eta 
Iñigo Olaetxea. 

BESTELAKOAK 

»Etxaurl: Denak Bat elkarteak 
urtero egiten duen pilota txa-
pelketarako deialdia zabaldu 
du. Bost kategoria daude eta 
izena emateko epea martxoa-
ren 17an bukatzen da. Parte 
hartu nahi duenak ondoko 
telefonora deitu behar du: 

948-329077 edo 948-329377 
faxera bidal dezake izena, 
helbidea eta telefonoa. 

I Iruñea: Belen Eguzkiza eta 
Poto Gorrotxategik La luz del 
invierno. Travesia de los 
Ecrins. Volvemos a Chile dia-
positiba emanaldia eskaini-
ko dute gaur, 20:00etan 
Nafarroako Kirol Elkartean. 
Bestalde, mendi eskolak 
Ganuza, Arnaba eta Alda 
mendietan barna zeharkal-
dia eginen du. 

Castelao nos 

—As sardiñas volverian se os gobemos quixesen. 

Gobernuek nahi ukanen balute, sardinak bihutuko lirake 


