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Intza • lVlalloak erortzeri ari ote? 
Jose Antonio Gabilondo •«Jarraiperi naturala bete besterik ez geriuen egin». 

Euskaldun elebakarrak gero eta gutxiago dira Mafarroan, 1991n Euskal Herrian egindako lehen 
soziolinguistika ikerketaren arabera, Mafarroa Beherekoak barne, 3.200 lagun ziren, biztanleriaren %1, 
hain zuzen. Lau urte beranduago egindako azken azterketan, kopurua 1.100 lagunera jaitsi zen. Hala, 
%1 izatetik %0,2 izatera iragan dira. Erdara nagusi den gizartean, batzuetan eroso eta bestetan etsita 

bizi dira euskaldun elebakarrok. 



Intza • 

lVlalloak erortzen ari ote? 
Joari deri asteko lur-jausiak beldurra eragiri du herritarreri arteari 

Azken egunetako 
gertakizunek 

araiztarren ahotara 
ekarri dute duela 

laurehun urte 
gertatutako lur-jausi 
ikaragarria. Lehengo 
asteko iur-jausiaren 

ondoren, oraindik 
ere handiagoak 

etorriko ote diren 
beldur dira 
Intzakoak. 

BGUN H A U E T A N , LUIZIETARA 
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b e g i r a d a u d e i n t z a t a r 
gehienak. Intzatarrek diote-
nez, duela bi aste hots arraro-
ak entzuten hasi ziren. Mallo-
etatik zetozten zarata haiek. 
Hasieran susmoa baino ez ze-
n a lehengo a s t ean egiaztatu 
egin zen, luizia ge r t a tu bai-
tzen herritik kilometro batera 
edo. Bat edo batek, gertakizu-
narekinbeldurtuta, Nafarroa-
ko Gobernuari eman zion ha-
ren berri. 

Ingurugiro Saileko geologo-
ak k a s u a ikertzen has i ziren 
o rduan . Geologoek lehendik 
ere bazuten Intzako mendien 
ezaugarr ien berr i . Hala ere, 
Gobernukoek garrantzia ken-
du nahi izan diote gertatuta-
koari. Berriro esnatu den des-
p lazamendu fosil bat i bu ruz 
ari omen gara. Aldapa nahiko 

Araizko ibarreko Intza herrian kezkatuak daude azken boladan gertatu lur jausiekin. 
• U R K O A R I S T I 

m u g i k o r r a omen da, berez , 
ba ina bere ahu l t a suna area-
gotzen dute, nonbait , euriak 
eta horrek eragindako u r pu-
tzuek. Malkorrek ezin izaten 
diote ha inbes t eko inda r ra r i 
eutsi, eta ur horrek bultzatu-
ta , goit ik b e h e r a e ro r t zeko 
arr iskua izaten dute. Herritik 
u r r u n ge r t a tu tako lu r - j aus i 
txiki b a t ba ino ez omen da , 
eta, ondorioz, her r i ta r rek ez 
dute inongo arriskurik. Onar-
t u , o r d e a , o n a r t z e n d u t e 
o ra ind ik z a r a t a b a t z u k en-
tzun daitezkeela. Zarata hori, 
joan den as tean eroritako lu-
rraren mugimenduak sortzen 
omen du. 

Badira aurrekariak 
N a f a r r o a k o G o b e r n u a k le-
hendik ere ikertu behar izan 

ditu Malloak. Tarteta-tarteka 
luizi txikiak izan bad i ra ere, 
azpimarragarr ia da duela 30 
ur te , 1966an, ge r t a tu takoa . 
Api r i l a ren l l n , goiza ldeko 
04:45etan, mendi aldetik ze-
tor ren za l apa r t a e n t z u n zu-
ten, eta berehala esnatu ziren 
intzatarrak. Maikosasi izene-
ko alderdi t ik bi ha r r i p u s k a 
erori ziren. Etxe baten tamai-
n a k o a k omen z i ren . Ba ina , 
zorionez, Malloen behealdean 
dagoen zulo handi batera ero-
ri ziren, eta ez zuten bestelako 
kalterik eragin. 

Askoz l a r r i agoa izan zen, 
ordea, 1714an ger ta tutakoa. 
O r d u a n , I n t z a ez zen g a u r 
ezagutzen d u g u n bezalakoa. 
Urte har tako abenduan, zori-
txarrez, herr iaren erdia sun-
ts i tu eta lu rpera tu zuen izu-

gar r izko l u r - j a u s i a g e r t a t u 
zen . I zan z i t u e n o n d o r i o a k 
ikus i ta , l u r r i ka ra t za t h a r t u 
zuten , o rduan , ba ina ez zen 
horrelakorik izan. Malloetako 
malda hand i ba t poliki-poliki 
mugitzen hasi, eta lau hilabe-
te tan hamabi baserri , apeze-
txea, eliza eta udaletxea iren-
tsi zi tuen. Familia bakoitzak 
base r r iko altzari , t r e sna eta 
a b e r e a k a h a l i k e ta azka r r en 
eta elkarri lagunduz ateratze-
ari ekin zioten. Datu tekniko-
ei dagokienez, Ai tzaus i tako 
ga i lu r re t ik h a s i t a k o lur e ta 
h a r k a i t z - j a u s i h a r e n ondo-
rioz, mendiaren 526 mila me-
t ro k u b i k o erori z i tzaizkien 
g a i n e r a i n t z a t a r r e i , l u r r a 
1.400 metrotan mugituta. 

—£» Urko Aristi 

A r a n a t 7 r % l Cl l l € l t « t . 

Korrika 
kulturalaren 

ekitaldiak 
aurrera doaz 

K O R R I K A K U L T U R A L A R E N 

ekitaldiek aur re ra ja r ra i -
tzen dute Etxarrin. Igan-
de hone tan izanen dute 
jarraipena. Igandean iza-
n e n d i r a p a r t i d u a k , 
e g u e r d i k o 1 2 : 0 0 e t a t i k 
aurrera, herriko pilotale-
kuan . Bertañ lau partidu 
jokatuko dira: zortzi urte-
koak: Ansotegi-Murgion-
do I jurra eta Erdoziaren 
aurka, eta hamar urteko-
ak, Agirre-Igoa Lopez eta 
K a r a s a t o r r e r e n a u r k a . 
Hamabost ur te tan berriz 
Garz iandia eta Urres ta-
r azu ar iko di ra e ta hel-
due tan Lasa-Mundiñano 
eta Arruti eta Floren. 

Pilota pa r t iduez gain, 
Kultur Etxean Bertsolari 
Txape lke ta ren b igar ren 
f i n a l e r d i a o s p a t u k o d a 
16:00etan. Bertsotan ari-
ko dira: Manolo Arozena, 
Bittor Elizagoien, Xabier 
Legarreta, Xabier Silvei-
ra, Josema Leitza eta Ne-
rea Bruño. Dena den, bi 
ekitaldi hauek ez dira ba-
k a r r a k . Hain zuzen ere, 
korrika kulturala matxo-
a r e n 1 8 a n , 2 0 a n e t a 
2 1 e a n egingo d i ren eki-
t a l d i e k i n b u k a t u k o d a 
herrian. Horrela, martxo-
a r e n 1 8 a n E n e k a Maiz 
e t a I ñ a k i M u n d i ñ a n o 
etxarriarren Etxarñeratik 
sakanerara l iburua aur-
k e z t u k o d u t e K u l t u r 
Etxean, 20:00etan. 

—e» Amaia Mundiñano 

denbora pasa 

X A M A R 

Quijotekeriak 
r osta zaie baina lortu egin dute. Kon-

bentzitu naute guziz. Nituen duda 
I ^ k guziak txikitu dituzte. Hain bistan 

zegoena ezin ikusi nuen. Gezurra diru-
di lehenago ez goartu izana. Bada aspaldidanik 
ari zaizkigu Españolez xakitearen abantaiaz, 
munduan ibiltzeko edota literaturarik 
hoberenetariko bat barne-barnetik ezagutzeko. 
Hau suertea Españolez xakitearena... 
zernahi liburu leitzen ahal dut, luma handien 
idatz moldeak aztertu, ele jokuak dastatu, 
sintaxi zoragarria gozatu, adierazpen ziraraga-
rriak miretsi, hiztegi zabala ikasi... funtsean 
badugu idazleen arimaraino sartzeko biderik 
zuzenena. 

Gauza da, hegoaldeko euskaldun guziei 
«eman» dauguten opari hau izanik... zendako 
itzultzen dute El capitan Alatriste Euskarara? 
Edo Españolez eskribitutako gaineratikoak? 
Orai prest nintzela nere xakituriaz baliatzeko 
jatorrizko obrak leitzen... Zaude! Iparraldeko 
euskaldunei zuzenduak izanen dira! 
Bai segurki! 

Garbi dudana da Españoldun elebakarrek lei-
tzen ez dutena, Don Quijote famatua dela. 
Semea Latinari zaletua duen bidaiari batek bere 
arazoa azaltzen dakolarik, hala mintzo zaio Qui-
jote: 

«Y a lo que deci's, señor, que vuestro hijo no 
estima mucho la poesfa de romance, doyme a 

entender que no anda muy acertado en ello, y la 
razon es esta: el grande Homero no escribio en 
latfn porque era griego, ni Virgilio no escribio en 
griego porque era latino. En resoluci6n, todos 
los poetas antiguos escribieron en la lengua que 
mamaron en la leche, y no fueron a buscar las 
estranjeras para declarar la alteza de sus con-
ceptos. Y siendo esto asi', razon seri'a se esten-
diese esta costumbre por todas las naciones, y 
que no se desestimase el poeta aleman porque 
escribe en su lengua, ni el castellano, ni aun el 
vizcaino, que escribe en la suya.» (Bigarren par-
tea, XVI Kap.) 

Iparraldeko lagunendako itzulpen laburtua: 
nork bere mintzoa, bai eta euskaldunak ere. 

ostirala, 1999ko martxoaren 12a Egunkaria 
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Jose Luis Garai 
txistularia hil da 

Haren omeriez meza izanen da bihar 18:45etan. 

Joan den ostiralean 
zendu zen Jose Luis 

Garai txistulari 
iruindar bikaina. 

Udaleko lehen 
txlstulari taldeko 

kide izan zen Garai, 

eta dantza 
taldearekin ere ibili 
zen hainbat tokitan. 

O S E Luis G A R A I TXISTULARI 

i r u i n d a r r a hil zen j o a n 
den ostiralean, otsailaren 12, 
64 u r t e zi tuela . Bere ana i a 
S a n t i a g o k gogora tu d u e n 
bezala, txistua jotzen maisua 
izan zen. Tx i s tu la r i ak a i ta 
izan zuen irakasle, Polikarpo 
Gara i , I r u ñ e k o T x i s t u l a r i 
Bandako sortzailea eta lehen 
zuzendar ia . Aitak seg i tuan 
a n t z e m a n zion t x i s t u r a k o 
zuen t rebetasuna eta bertu-
tea . Jo se Luis oso gazter ik 
hasi zen jotzen Iruñeko Uda-
leko taldean, Udaleko dantza-
rien laguntzaile ere izan zen 
taldeak egiten zituen emanal-
d i e t an e ta b i d a i e t a n . Bere 
bertuteak erakusteko aukera 
izan zuen Bilboko Arenalean 

Jose Luis Garai txistuiaria. 1997ko ekainean. 
• A R T X I B O K O A 

1957ko a b u z t u a n egin zen 
E u s k a l Her r iko t x i s t u l a r i 
topaketa batzuetan. Orduan 
garaiko txistulari hoberene-
kin jotzeko aukera izan zuen: 
Ansorena, Onraitarekin... 

Urte askoan jo zuen Miarri-
tzeko Oldarra dantza taldean, 
eta Antonioren Espa in iako 
ba le tean ere a r i tu zen. Oso 
maite zuen euskal kultura. 

Gizon ona 
Nonalahi ere, artista handia-
ren atzean, gizon on bat zego-
en. Ezagutu zutenek diote be-

ti prest zegoela edozein ekital-
ditan jotzeko: hiletetan, Iru-
ñeko espe txe ra j o a t e n zen, 
Lourdesera gaixoekin eta Ara-
larko San Migelen Kofradiako 
kide ere bazen. Dena den, ur-
tero kofrade kideek Aralarren 
Inocenc io Aierbe b e r t a k o 
apaizak deituta egiten duten 
bazkarira ez da gehiago joa-
nen. Haren anaia Santiagok 
lan on asko egin zituela oroitu 
du eta Xabier Irigarai apaizak 
ere iritzi bera du. 

Uxue Zabaleta 

herri aldizkariak 
Edurne Elizondo 

Emakumeak lariean 
Hainbat emakume langileren inguruan 
osatu du Guaixeko azken zenbakiak be-
re erreportaia nagusia; Amaia Amilibia 
kazetariak egina da, eta Nerea Villarroel 
soldatzailearen, Izaskun Carrasco zur-
ginaren eta Pilar Maldonado txapistaren 
berri dakar. Nerea Villarroelek 20 urte 
ditu eta etxarriarra da, eta INEMek an-
tolatu soldagintza ikastaroa egiten ari 
da: «INEMera joan nintzenean Sakanan 
soldatzaileak behar direla esan zidaten. 
Horrela animatu nintzen. Emakumeak 
lanpostu berri horietan sartu beharrean 
gizonezko asko ari da kanpotik etortzen. 
Sakanan ez bezala, Goierrin emakume 

andana ari da soldatzaile. Emakumea 
izateagatik ez nuke nahi lan egitera 
Goierrirainojoanbehar izatea», dio 
etxarriarrak. 

Izaskun Carrascok aspaldi erabaki 
zuen zurgintza ikastea. Ikasketak amai-
tuta, lan kontratua lortzeko orduan 
izan zituen Carrascok arazoak: «Auzo 
zurgindegian urtebetez praktikak egin 
nituen, baina urtea bukatutakoan ez 
ninduten lanerako hartu. Zurgindegie-
tara curriculumak eramaten ibili nin-
tzen baina harrera txarra izan nuen 
emakumea izateagatik. Ekainean Txo-
kozar taberna hartu nuen lagun bate-

kin, baina nire ilusioa zurgin izatea da». 
Pilar Maldonado 23 urteko altsasua-

rraren berri ematen du Guaixek, azke-
nik. Aurki urtebete eginen du Europark 
Alava enpresan, txapista lanean: «Ha-
sieran arazo bat baino gehiago izan 
nuen tailerra bilatzeko: lehenengo saia-
keran emakumea izateagatik ez nindu-
tela hartu jakin nuen. Geroago tailer 
handi batean hartu ninduten. Nik zorte 
handia izan dut. Gaur lanean nagoen 
enpresan zera esan zidaten: hasiera ba-
tean ez zutela emakumerik nahi. Fro-
galdian egon eta gero kontratua luzatu 
zidaten». 

Xabier La r raburu 

Jim Thompson j 
Gaur serio demonio ariko • 

riaiz. 2.000 karaktere ditut • 

Thompson idazleaz zer edo zer • 

idazteko. Dena den, gauza • 

haundirik ez dakit, bere bizitza • 

eta obrari buruzko libururik ez • 

baitut aurkitu. Estatubatuarra.. • 

: 1906anjaioeta1977koapirile- j 

: an hil zen. Bene-benetako idaz- j 

: le haundia izan zen. Bene- j 

: benetako idazle haundia. j 

: Bene-benetakoa. Benetakoa. j 

j Idazten hasi baino lehen, fun- j 

j tzionario publikoa ezik, mota j 

j guztietako lanak egin zituen. j 

j Hortik datorkio seguruenik j 

j bere eleberrietan agertzen j 

j diren gizarte eta gizakien des- j 

j kribapen zehatzak. Hortik, j 

j seguruenik, bere begirada guz- j 

j tiz pertsonala. Guztiz pertsona- j 

j la. Guztiz. Ilunpean idatzi eta, j 

j nire ustez, ilunpean segitzen j 

j du. Eleberri beltzean kokatu j 

j eta mugatzen dituzte bere : 

j lanak, generoen mugen txepel- : 

j keria, berriz ere, agerian utziz. : 

j Literatura genero estankoetan j 

j banatzearena txotxolada eta : 

j pitokeria dela? Bai. Muga : 

j horiek gaindituz zergatik ukatu : 

j behar zaie lan hauei, esate : 

j baterako, olerkigintza?, edo : 

j psikologikoa? Genero batean : 

j biltzearren Kalitatezko Litera- : 

j turaren Generoan kokatuko : 

j nuke nik. Eta, generoen arbuia- : 

j pen honekin, katedratiko pon- : 

j poso eta kazetari kultural : 

j melindrosoen lanak, entse- : 

j guak, estadistikak, eragotziko : 

j balira... hobe. Barkatu, nire : 

j onetik atera naiz, serio demo- ; 

j nio jarraituko dut: NUPeko : 

j liburutegian tipo honen liburu : 

j bakar bat dago. 1280arima. j 

j Euskaraz. Olarrak itzulia. Txa- j 

j loak gure unibertsitateari. : 

j Liburudendetan ez da existi- j 

j tzen, Auzolanen salbu. Liburu- 'j 

j tegi nagusian bost edo sei dau- j 

j de. Merezi du, benetan. Bere j 

j eieberriekin filmak egin dira: j 

j Ihesa eta iruzurgileak esate j 

j baterako. Beste batzuetan j 

j gidoilari bezela aritu zen. j 

j Horrelakoetan bere izena ez da j 

j aipatzen eta beste batzuek lor- j 

j tzen dute ospea eta haundita- j 

j suna: Adibidez The killingi\\- j 

: ,mean, edo Paths ofglory lehen j 

j gerrate mundialean kokatutako j 

j filmeetan. Azken bi hauek 

: Stanley Kubrick izeneko batek ; 

j zuzendu zituen. 
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Maria de 
Maeztu 

literatur saria 
abian 

L I Z A R R A K O E M A K U M E E N 

Asanbladak Maria de Ma-
eztu literatur lehiaketaren 
III. edizioa aurkeztu berri 
du. Bere sorreran zehaztu 
zen bezala, literatur sari 
honen xedea emakumeen 
sormena piztea da. Izan 
ere, emakumezkoak baino 
ezin dira aurkeztu lehiake-
tara. Bertzetik, Maria de 
Maeztu izan zenaren izena 
aldarrikatzea eta ezagu-
tzera ematea du helburu 
ere deialdiak. Gustavo de 
Maeztu margolari fama-
tuaren arreba izan zena, 
emakume borrokatzaile 
eta langile sutsua izan zen. 
De Maeztu (1881-1948) 
irakaslea, idazlea eta pe-
dagogoa izan zen, bertzeak 
bertze. Irakasletza ikaske-
tak Bilbon hasi zituen, eta 
gerora Madril eta Europa-
ko beste hiruburu batzue-
tan zein Ameriketan egin 
z i tuen. «Emakumearen 
egoera hobetzea helburu 
zuten hainbat ekintza bul-
tzatu zituen, eta horrega-
tik aldarrlkatu nahi dugu 
emakume honen lana. 

Aurkezten diren lanak 
euskaraz zein gaztelaniaz 
ida tz i ta egon dai tezke . 
Gehienez hamar orriz osa-
tua egonen da, eta gaia li-
brea da. Lanak uztailaren 
31 baino lehen aurkeztu-
ko dira Lizarrako Fray 
Diego Kultur Etxean. 

—e> Kristina Berasain 
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Erdara riagusi deri gizartean, batzuetari eroso bestetan etsita 
bizi dira 

Euskaldun elebakarrak gero eta gutxiago dira Nafarroan, 1991 n Euskal Herrian 
egindako lehen soziolinguistika ikerketaren arabera, Nafarroa Beherekoak barne, 
3.200 lagun ziren, biztanleriaren %1, hain zuzen. Lau urte beranduago egindako 

azken azterketan, kopurua 1.100 lagunera jaitsi zen. Hala, %1 izatetik %0,2 
izatera iragan dira. Erdara nagusi den gizartean, batzuetan eroso eta bestetan 

etsita bizi dira euskaldun elebakarrok. 

BR D A R A N A G U S I D E N G I Z A R T E A N BIZI DIRA 

euskaldun elebakarrak. XXI. mende-
aren atarian, elebitasuna eta maiz eleaniz-
tasuna nagusitzen ari den honetan, euskal 
elebakarrak desagertzen doaz, euskaldunek 
izan duten ohiko nekazari bizimodua desa-
gertzen doan he inean . Nafarroako ipar -
mendebaldeko herrietan bizi dira, errepide 
nagusietatik urrun, eta 64 urtez goikoak di-
ra gehienak. Horren lekuko dira Arantzan 
eta Leitzan hartu ditugun testigantzak. 

^ Josefa Madariaga, Arantzako Andrese-
nea baserri etxeko andrea: «Niri nire den-
boran erdarak egin dit falta handiena» 

Josefa Madariagak 73 urte ditu. Bortzirieta-
ko Arantza herr iko Eguzkialdea auzoan 
jaioa, ezkondu zenetik Bordalarrea auzoan 
bizi da Rufino Etxeberria senarrarekin, he-
rp gunetik nahiko urrun dagoen paraje mal-
kartsu batean; hala ere, Iantzin eta Etxala-
rren di tuen alabak maiz etortzen zaizkio. 
Auzoan badira beste 22 baserri eta gehienak 
beteak daude. 

Josefinak ez daki gaztelaniaz, edo erda-
raz, berak esaten duen moduan. «Baserritik 
bizituak eta kalamidade handiak ikusiak, 
txarrak denak harrapatuak. Arantzan jaio 
eta Arantzan hirugarren baserria dut hau. 
Simonebordan jaioa, gero Zerraldoaldera 
baserrira pasea eta hemen, Andresenean 39 
urte ditugu inora atera gabe», gogoratu du. 

Sei seme-alaba ziren baserri txikian, eta 
lana besterik ez omen zegoen eurentzako. 
«Baserria nahiko txikia eta lanean ibiltzen 
ginen auzoz auzo: artoa jorratzen, ilar bil-
tzen, iratzea ebakitzen, gaztaina biltzen ba-
serriz baserri, leher eginak», gehitu du. 

«Gaztetan ez nintzen inora ateratzen. Nire 
senideak joaten ziren kanpora eta ni beti 

etxean. Noizbait ere nire txanda ailegatu zen. 
Batek bazue la n e s k a t o tokia hagi tz ona 
Errenterian eta joan nahi nuen. Aitak etxean 
ere norbait behar zela-eta etxean gelditu nin-
tzen. Geroztik, beti hemen. Baserriko lana 
eta azienda...», dio etsirik. 

Eskolara joateko betarik gabe eta beti ba-
serriko lanetan, Josefak ez du gaztelania ika-
si. Inguruan ibiltzeko premiarik sumatu ez 
duen arren, erdara ez jakiteak asko mugatu 
duela uste du. Batez ere, semeari hamazazpi 
urterekin diabetea harrapatu ziotenean. 

«Eritasunarekin joan erresidentziara eta 
hitz bat ezin egin, eta inork euskaraz hitz bat 
ez egiten. Mutilarekin hamazazpi egun eta 
hamazazpi gau egin nituen Donostiako erre-
sidentzian, eta baka r bat euskaraz egiten 
zuenikan ez nuen harrapatzen. Gaur euska-
rarekin badituzte kontuak, eta niri nire den-
boran erdarak egin dit falta handiena. Etxe-

tik ezin atera. Iantziko Bentan pasatu gabe 
bizi behar. Hori baino murriztasun handia-
gorik zer nahi duzu». Herritik kanpora atera 
izan denean beti euskaldunak ikusteko de-
siotan egon da. «Inora atera eta dena erdal-
duna. Beti beldurka, ezin zenuen solasikan 
egin eta». Egun, ez du hainbesteko falta su-
matzen; «besteak ni bezala dauka falta», dio 
irribarretsu. Medikura joan behar duenean 
alabarekin egiten dujoan-etorria. EuskalTe-
lebista eta Ttipi-ttapa telebista ikusten eta 
irratia entzuten edota baratzean lanean ira-
gotzen du denbora. 

• Ana Etxeberria, Arantzako Gaiko Borda 
baserriko etxeko andrea: «Aisa moldatzen 
gara erdararik gabe» 

Ana Etxeberria sunbi ldarrak 74 ur te ditu 
eta 53 daramatza Arantzan Lorenzo Telle-
txearekin ezkondua Gaiko Borda baserrian. 

Josefina Madariagaren auzokidea da eta 
hark bezala eskolan gutxi ibilia da. Lana eta 
beharra besterik ez du ikusi Anak. «Erdaraz 
gaizki moldatzen gara. Ez dugu behin ere 
ikasi. Eskolan gutti ibili ginen, Dena lana 
izaten zen eta tenporada txarra tokatu zi-
tzaigun bizitzea», gogoratu du. 

Herrira joaten da mandatuak egitera. Es-
kursionetan ere puxka bat ibiltzen omen da 
eta ez omen du gaztelaniaren faltik suma-
tzen. «Alsa moldatzen gara erdararik gabe. 
Kuadrilan ibiltzen gara kanpoan eta ez dut 
hainbesterikan faltan sumatzen». 

Medikutan alabarekin moldatzen omen 
da bai Irunera zein Donostira egiten dituen 
bisitetan. «Erdaraz jakin ez arren, hagitz on-
gi ha r tu izan gaituzte beti», gaineratu du. 
Gaurko gazteen euska ra bes te lakoa dela 
dioen arren, euskarak aurrera eginen duela 
us te du. «Euskara bizitzea posible da gero 
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eta jende gehiago egiten du eta ongi irudi-
tzen zait bakoitzak bere kostunbreari eus-
tea. Haien euskara a isa entenditzen dut , 
gainera», bukatu du. 

Rafael Barriola. Leitzako Pastain base-
rriko seme: «Hemendik aurrera erdara 
zertarako dugu guk?» 

Rafael Barriola Leitzako Arkiskil auzoan 
dagoen Pastain baserrian bizi da eta 67 urte 
ditu. Beti baserrian bizi izan da. Dena den, 
mendian lanean ibilia da, hamahiru urte, bat 
Frantzian eta besteak Leitzan zaldiarekin. 
Gero herr iko paper lantegian bes te h i ru 
eman zituen, eta orain etxean dago erretiroa 
hartuta. «Kanpora lanera atera nintzenean 
ezin hitzik esan eta ahal nuen bezala molda-
tzen nintzen. Nolabait ere pasatzen nintzen, 
tartean euskaldun bat edo beste erdaz zeki-

t e n a k i za ten 
ni tuen inguruan, 
eta haiekin mane-
jatzen nintzen ala 
edo nola», dio. 
Garai batean gaz-
telaniaz eginaraz-
t en omen zie ten 
eskolan eta horre-
gat ik ez zen joa -
ten. «Erdaraz egi-
na raz ten ziguten 
eskolan eta horre-
ga t ik ez n i n t z e n 
joa ten . Esko la ra 
bidali e ta eskola 
piper egiten nuen 
m a k i n a ba t egu-
netan. Aitak esko-
lan nintzela us t e 
ba ino ez n in tzen 
joa ten eta horre-
gatik ez nuen ikasi 
eskolik. Ni nintze-
la medio», gainera-
tu du pentsakor . 
Ingurunea euskal-
duna izateak asko 
lagundu dioRafa-
eli, l a n e a n ibili 
den toki guztietan 
euska ldunen ba t 
bazuelako. Medi-
kutera anaiarekin 
j o a t e n da h a r e k 
gaztelaniaz bada-
kielako. «Bestela 

ez naiz inora ateratzen, herrira bai baino gai-
nerakoan ez naiz inora ateratzen. Mezara 
igandero eta herriko festetan. Lehenago juer-
ga latzak eginak gara gu», dio farrez. 

Bera bezalako franko badagoela inguruan 
dio eta euskalduna denez euskaraz hitz egi-
tea gustatzen zaiola azpimarratu du. «Erda-
raz behartzen naizenean ez dut faltan suma-
tzen. ezta Ez dut inolako beharrik. Hemen-
dik aurrera erdara zertarako dugu guk?», 
bukatu du. 

Joxe Joakin Arribillaga, Leitzako Artxi-
konea baserriko semea: «Ikas dezatela 
besteak euskaraz» 

Joxe Joakin Arribilaga Leitzako Gorriztaran 
auzoko Artxikonea baserrian bizi da, herri-
tik nahiko h u r r u n Madalena ar rebarekin 
batera. Biak 70 urte-
tik gorakoak, irrat ia 
izaten dute lagun eta 
ardi batzuk eta bara-
tza dute, osasunak ez 
omen die gehiagorako 
ematen eta. 

Bes te k a s u a k 
bezala eskolan gutxi 
ibiliak dira edo bate-
re ez. «Hilabete b a t 
eskolan bestea lane-
an . O r d u a n ez zen 
oraingorik. Eta ikasi 
ginun eskola ordun-
txe ikasi genuen», dio 
a r rebak . Dena den, 
o ra ingo e u s k a r a z 
kexu dira. «Oraingo 
e u s k a r a ga is toa da 
entenditzeko. Franko 
ere jarri gara irratitik 

Gero eta gutxiago 
Gero eta eleanitzagoa den gizartean euskaldunek izan duten ohi-
ko bizimoduari ondoen eutsi dioten toki edo guneetan bizi dira 
euskaldun elebakarrak.Errepide garrantzitsuenetatik urrutixe 
daude. Iparra ldearen barnealdeko udalerr ie tan, Nafarroaren 
Iparmendebaldeko herrietan, eta Gipuzkoako zein Bizakaiko kos-
taldeko nahiz barnealdeko udalerririk txikienetan lekutzen dira. 
Bertan, oraindik orain euskaldun elebakar asko dago, eta euska-
raz erdaraz baino errezago hitz egiten duten elebidunak nagusi 
dira. Euskararen erabilera nagusi dute ohiko erabilera eremue-
tan, hau da; etxean, etxetik kanpoko gertuko komunitatean, bai-
ta laneko lankideekiko harremanetan ere. Eusko Jaurlaritzak eta 
Nafarroko Gobernuko Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagu-
siak Euskarenjarraipena txostenan 1991an estrainekoz kaleratu 
soziolinguistika datuen arabera, orduan Euskal Herriko biztanle-
riaren %1 zen euskaldun elebakarra, guztira 23.500, gehienak 
Gipuzkoan kokatuak. Urte horretan Nafarroan, mugaz bi aldeak 
hartuz 3.200 euskaldun elebakar ziren. Baina datu horrek nabar-
men egin du behera. 1996an Euskararenjarraipena II txosteneko 
ikerketa soziolinguistikoa aintzat hartuz, euskaldun elebakarrak 
zaharrak dira, gehienak 64 urtez goikoak eta desagertzen ari dira. 
Datuak ikusi besterik ez dago, garaian biztanleriaren %0,5 bai-
tzen euskaldun elebakarra. Beraz, galera nabaria da. Euskaldun 
elebakarrak 9.800 zirenEAE, 1.100 Nafarroan, eta 1.500 Iparral-
dean. Nafarroaren kasuan % 1 izatetik %0,2ra jaitsi da kopurua. 

e n t z u n d a baino». Artxikonea base r r iko 
semearen iritziz euskara gero eta gehiago 
hitz egiten den arren, asko galdu du. «Lehe-
nagoko euskara bezelakorik ez dago, gurea 
garbia zen eta oraingoa aldrebesagoa da», 
diosku. 

Erosketak herrian bizi diren hilobek egi-
ten dizkiete eta herrira igandeko mezetara 
bakarrik jaisten da gizona eta Madalena ho-
ri ere ez, osasunez nahiko pattal dabilelako. 

«Herrirajaiero jaisten naiz, igandeko me-
zetara. Erdaraz ez naiz moldatzen. Beti ba-
serrian egon naiz lanean: behiak, ardiak, be-
larrean, eta orain ez gara inorako. Mediku-
tara Lizarrara joaten naiz herriko txirrindu-
lari batekin eta hark kontatzen dizkio nire 
kontuak. Erpea atera zitzaidan eta», azaldu 
du. 

«Aita kamioan ibiltzen zen eta ni eskolan 
pixka ibilia naiz. Amak galdetzen zion aitari 
eskolara joan behar nuen eta hark ezetz. Di-
la istorreta edo ardita.^Orduan zaharrak ez 
baitzuten eskolik eta besteek ere horrela be-

har zutela uste eta gu 
orairi erdaz asko be-
h a r t u be t i e ta f a l t a 
handia somatu dugu. 
Baino zer egin behar 
duzu, hementxe pa-
satu eta kitto», gaine-
ratu du ikuiluko ate-
tik sartzen ari den bi-
tartean. 
Dena den, argi du be-
rak ez baino besteek 
i k a s i b e h a r d u t e l a 
euskaraz. «Ikas deza-
tela bes t eak euska -
raz . E t o r t z e n d i r a 
ateta erdaldunak eta 
ez gara hasiko erda-
raz ikasten», buka tu 
du irrifartsu. 

—e> lrene Arrizurieta 
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Joxemiel Bidador 

Riberoren azken lanaren harian 
Jorge Maria Riberok ateratako azken lanean dioskun arabe-

ra, gizakien sorrera Ebro garaian dago, Tartessos mitikoa 
zegoen tokian; sinistu ala ez sinistu, dudarik ez dago lan 

burutsua dela, eta gure apolojistak kalitu genituenetik, ea 
freskotasun zein imajinaziorik geratzen zaigun pentsatzera 

eramaten gaitu 

EZ DA LUZEEGI EBRO GAITZAT 

hartuta, uhalde berare-
kin bat egina dagoen Tutera 
honetako San Adriango mar-
kisaren jauretxean erakuske-
ta erraldoia ikusgai izan ge-
nuenetik. Orduantxegauzaja-
kina agitu zitzaigun, esku pro-
grametan hala agertzen bai-
tzen, erakusketaren 
sustatzaile ekonomikoa zein 
antolatzailea Zaragozako Iber-
caja banketxea zela, era bere-
an, ordea, zeharo ezezaguna 
igaro zitzaigun erakusketa ho-
netan Jorge Maria Riberok 
izan duen eragin haundia, 
izan ere, erakusketa hau ikus-
gai harat-hunat jarri aurretik, 
1991. ean hain zuzen ere, El rio 
Ebro y los oñgenes de Iberia 
izenburupeko hitzaldi saila fi-
nantziatu zuen esan banke-
txeak Ribero jaunak antolatu-
rik, bertan, Jose M. Paredes 
Grossok, Luis Racionerok eta 
Fernando Sanchez Dragok 
hizlarijardunzutelarik. Hi-
tzaldi hauen bitartez, Riberok 
aprobetxatu nahi izan zuen 
bere azken aurkikuntzaren 
berri emateko, hau da, Tartes-
sos mitikoarentzako berauk 
topatu benetako kokapena. 

Nor dugu, ordea, Ribero 
hau? Jorge Maria Ribero Me-
neses Valladoliden jaio zen 
1945.eko maiatzaren 17an, 
ber hiriko josulagunen ikaste-
txean ikasi zuela. Sendiak 
zuen oihal lantegiak 1960.ean 
porrot egin zuenean, Bartzelo-
nara jo zuen gurasoekin, non 
filologia erromanikoko ikaske-
tak bukatu baino lehen Bru-
selako Unibertsitatera joan 
zen espainera irakasle; han 
zegoela, La Vanguardia egun-
karian hasi zen kolaborazioak 
argitaratzen. Egunkari honek 
ateratzen zuen igandekarian, 
Una España que hemos de sal-
var saila historiko-artistikoa 
eginzuen, 1977.eanliburugi-
sa agertu zuena; honen ondo-
rioz ere, Arte en Peligro elkar-
tea sortu zuen. Francoren he-
riotzaren ostean espainiar Es-

tatuko Kultura Ministerioan 
izan zen goi kargudun Pio Ca-
banillasen laguntzaile. Era-
man zuen ibilbidea, aldiz, ez 
zaigu gehixegi interesatzen 
hariketa, 1984.eanPenintsu 
lan geratzen diren judu-
tarren aztarnak az-
tertzen ari 
zela, gizakia-
ren sorrera 
Iberian ko-
katu beharra 
dagoela des-

kubritu zuen arte. Honen ha-
rian egin zituen aurkikuntza 
guztiak 1985.ean agertu Can-
tabria cuna de la humanidad 
eta Los origenes ibericos de la 
humanidad liburu bietan azal-
du zituen -Valladolid, Camara 
argitaletxean-. Espainian ge-
ratzen ziren judutarren aztar-
na ugariek aztoratuta, or-
duantxe klarki atzeman zuen 
gakoa, bada, Titoren agintego-
an hasitako diasporan Palesti-
natik heldu judutarrak ez zi-
ren Penintsulara etortzen, 
itzultzen baizik, hau da, lehe-
nengo judutarren herrira 
bueltan zetozen; orduan, Kan-
tabria inguruan Bibliako toki-
izen zein pertsonaia eta gerta-
eren aztarnak toponimian ja-
soak badaudela ziurtatu zi-
gun. 

Hipotesi hau, aldiz, ikerketa 
aurrera eraman ahala, oraino 
zehaztuagorik ekarri zigun 
Tartessos Ebro uhaldearekin 
berdindu zuenean; orduantxe 
gizakiaren sorrera Ebro garai-
ko inguruan kokatu zuen iaz 
argitara ateratako Tartessos 
versus Ebro: Europa nacio en 
el alto Ebro liburuan -Bartzelo-
na, Camara, 1998-. Pentsa 
daitekeenez, bertan euskarari 
eman zion garrantzia ez da txi-
kia, areago bere tesi guztiak 
frogatzeko etimologian oina-
rritzen baitzen: *Laprimitiva y 
genuuia Tartessos estuvo si-
tuada en el norte de España, y 
esto es tanto rnds cierto cuanto 
que el vocabulario euskerico 
viene a ser como un autentico 

archivo en el que han quedado § 
registrados todos los pormeno- j 
res de la epopeya de 
Tartessos». Riveroren hipote- | 

sia arras berria 
gertatzen ba-

zaigu, Gre-
ziako eta 

Erromako 
historialariek | 

penintsulako 
historialariek eginiko 

lana ixilarazi, lapurtu eta 
haien interesen arabera mol-
datu zutelako izan zen, izan 
ere, egungo mendebaldeko 
kulturaren egiazko iturriak 
Kantabria eta Euskal Herrian 
baitaude. 

Ezin uka, hau guztiarekin 
erabat ados ez egoteko segur-
tasun osoa ez badugu, bede-
ren mesfldantza nabariaz 
begiratzen diogun bitartean, 
nahikoa burutsua badela eti-
mologian oinarriturik eraiki-
tako mitologia osoa. Juaristik 
eta gure historia urruna zein 
-zergatik ez- geureak ere 
Badiren gure mamu politiko-
ak sustengatzeko helduleku 
mugatuegiak agian izan diren 
gure mitologia horiek deusez-
tatzen ahalegintzen diren 
bitartean, badira Euskal 
Herritik kanpo geure euskara 
ere ber helburuekin erabiltze-
ko eragozpen haundirik era-
kusten ez dutenak, beti ere, 
espainiartasunaren goratzea-
ren karietara. Zertan tematu 
dira berariazko egiaren sasi-
argitzaile horiek, demagun, 
J.R.R. Tolkien baten uniber-
tsoa desmitifikatzeko? Zertan 
dute, bada, hain okaztagarri, 
Tubal, Aitor edota abarrik 
balizko euskal literatura fan 
tastiko berrian, edo haruntza-
go joanik, Riberok egin duen 
antzera, itxura zientifikoko 
balizko entseguko iiteraturan, 
nahiz asmo zehatzekin, erabi-
liko balitz. Askotan pentsa-
tzekoa da, ez ote garen serioe-
gi, eta ez ote ditugun beroegi 
egurtu geure betiko apolojis-
tak. 

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

Bakarrago izaten ikasi 

ERRETATO ATERATZAILE 

baten aurrean ipin-
ten denak, senez 

j edo, bapatean itxu-
ra arrotz batera eramaten du 
bere karantza, perfekzioz 
apaindu eta osatu nahiz beza-
la; eta gero erretatoa ikustean, 
keinu arrotz bat sumatuko du 
bere aurpegian. Idazleari hala-' 
ko zerbait gertatzen zaio: seku-
lan ezin aurkitu bere burua 
tentuz bere idatzietan. 

Baina, bapateko argazkian 
ez bezala, idazlan batean, ezi-
nezko da etengabeko disimu-
loa, gorderik nahi zuen pasarte 
hartantxe azaltzen baitzaizkio 
bati bere ezinak eta makurrak 
nabarmenen. Baina, gizonak 
bere burua maizegi ikusten 
duenean, ahaztu egiten du zein 
duen bere zinezko kara eta zein 
maskara. Taigabe giza tratuan, 
prentsan, dabiltzanen karak 
ikustea eta hitzak entzutea 
aski. Deusek bada eta, bere 
buruaz beste egindako guziak, 
ematen baitio gizakiari bere 
neurri modernoa. 

Gezurra da noski gizonak 
asmatu duen gauzarik beharre-
na. Jendea gezur gabetzeko 
botikarik asmatuko balu medi-
zinak, akabo gure haunditasun 
uste guziak! Zerria labana 
sartu eta odolustutzen denean 
bezalaxe geldituko ginake. Egia 
berezko da, gezurra asmatu 
izanak egiten gaitu gizon. Ni, 
astozar hau, berandu hasi naiz 
ikasten. 

Behar bezain zuhur eta argi 
bagina, gezurra bilatuko genu-
ke beti, egiaren zamarik ezagu-
tzen ez duen haurraren gisan. 
Ez dugu hala egiten ordea. 
Haundinahi zozoren batek 
saihesten ote gaitu, agian, hain 
beharrezko genuken gezur eder 
horretatik? Edo bestela, zerga-
tik uste izaten dugu gizajook, 
egiak gizonago egiten gaituela? 
Zergatik botatzen dugu gezurra 
beti beste aldera, arerioen alde-
ra? Zertako balio izan digute 
beren gezurra iraultzen ez daki-
ten iraultzale gizajo horiek?... 

Esaiozu gizon bati, bere 
lagunik minenari zorigaitz ika-
ragarria gertatu zaiola, eta 
bapatean eta bera oharkabean 
halako alaitasun gisako batek 
korrituko dio gorputz guzia. 
Berak ez du hala uste, baina, 

bere barrenak badaki atsegin 
duela. Handik aurrera gizon 
horrek dituen eta ez dituen 
guziak emanen ditu lagun min 
horren alde, baina, horrek 
guziak ez dio galaziko hasiera-
ko hotzikara gisako hura, gor-
putz guzitik pasa zaion atsegin 
gisako dardarizo hura. 

Gizonaren gaiztotasun gorde 
honek oraindik izenik ez badu, 
sikologia zinezko giza aztarnen 
gainean baino areago hitzen 
gainean eraiki delako da. Mora-
lak ez du gaiztotasun horren 
berririk, epaileak ekintzak 
bakarrik juzkatzen baititu; erli-
jioak, ordea, intentzioak ere 
epaitu nahi lituzke; eta sikolo-
giak, erlijio berri honek, inten-
tzio sortzaile diren giza aztarna 
horiek ere aztertu egin beharko 
lituzke. Nondik sortzen da gizo-
naren gaiztotasun gorde hori? 
Erraietan dakarren birus zaha-
rren bat ote du? 

Begira. Bi urte eskaseko • 
haurrak, armarioa jotzen badu 
kunka! buruarekin, «ale! tta tta 
tta!» dundurikatuz ekinen dio 
atzera bere eskutto inozentez, 
kulpa armario gaizoak balu 
bezala. Nola ikasi du haur 
horrek egia gezurretara iraul-
tzen, onari gaiztoka mendeku 
ttiki horiek egiten? Birusa 
genetan ote dakar? Harritzen 
naiz! Inor aurrean duenean egi-
nen baitizu batipat hori; baka-
rrik bada, kaskatekoa isilean 
igurtziz onartuko dizu bere 
deskuidoa, eta ez dizu ez gezur 
ttiki asmatu beharrik eta men-
deku ttiki egin beharrik senti-
tuko. 

Esanda ezin sines liteke, 
gizarteak nola hondatzen duen 
jendea. Joanesen pasarte hura 
datorkit gogora: 

Han gelditu ziren ene begiak 
sabai azpiko armiarma saree-

tan. 
Han bete nuen armarioa 
miruluma eta hartxuriz 
urkiosto eta muxika hezurrez. 
Han hozkatu lehenbizikotz 
laztantzen nituen erleek, 
ihes egin eskura nahi nituen 
larratxori izukorrek, 
Han ikasi oro amoltsuki maitatuz 
bakarrago izaten. 

Eta geroztik, ibili eta buelta, 
ez dut sumatzen beste biderik. 

Motxorrosolo • -i 

Argazkien bilduma 

GA I N E R A K O E N M O L D E A K B E R E G A N A T Z E N HASIZ G E R O , A R G A Z -

kien bilduma azken urra tsa bada hobe. Irudiak ede-
rragoak baitira edukiz beterik daudenean. Golem mamutza-
rrak janen al gaitu? 
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«Jarraipen naturala bete 
besterik ez genuen egin» 

Hogel urte joan dira Nafarroako 

irakaskuntzan euskaraz lehenengo 

batxilergoa ezarri zenetik. Iruñeko San 

Fermin ikastola izan zen aitzindaria, eta, 

Jose Antonio Gabiiondo zuzendariak dioenez, 

guraso eta ikasleek eskatzen zuten jarraipen 

naturala bete besterik ez zuten egin. 

BILERA BATETIK BESTERAKO TAR-

tean harrapatu dugu Gabi-
londo. Luze aritu da ikastolaz, ez 
baititu alferrik bete hemeretzi 
urte bertan lanean. 
• Zuek izan zineten Nafarroan 

euskaraz batxilergoa ezarri 
zenuten lehen ikastetxea. 
Hogei urte iragan dira geroz-
tik. Horrek zer suposatu 
zuen garaian? 
1978-79 ikasturtean ezarri 

zen lehenengo batxilergoa eus-
karaz Nafarroan. Jarraipen na-
turala bete besterik ez genuen 
egin. Bianako Printzea Institu-
tuan ofizialtasu-
nik gabeko urte 
bat eman eta gero 
lehenengo zikloa 
eta bigarrena eto-
rri ziren. 90-91n 
erabaki genuen 
UBI jar tzea eta 
ikasketa ez uni-
bertsitarioen ziklo 
osoa ematea: hiru 
urterekin hasi eta 
hemezortzirekin 
bukatu. Talde po-
lit batekin hasi gi-
nen, hogeita ha-
marbatedo. Garai 
hartako zortziga-
rren maila nahiko 
sendoa zen eta 
ikastola nahiko 
handia zen. 

• Zer traba gain-
ditu behar izan 
zenituzten? 
Batez ere mate i 

rialik eza eta ira-
kasle falta. Titulu-
dun euskaldunak orduan atera-
tzen ari ziren unibertsitateetatik 
baina gutxi ziren eta bilatu egin 
behar ziren. Handik etorritako 
jendea izan zen gehienbat. Jende 
gaztea zen askotan eta hori guz-
tia hemen txertatzen joatea izan 
zen egin genuen beste lan han-
dia. 
• Arazoak arazo, urteotako la-

• 

«Etorkizuna 

eleanitza izango da. 

Ikastoletan martxan 

jarri genuen bide 

honek egin duen 

bakarra izan da 

gugan konfiantza 

izan duenjendea 

aberastu eta 

askatasun hori 

eman. Askatasuna 

eman euskaraz 

bizitzeko edo erdaraz 

bizitzeko. 

Gainontzekoek eman 

ezin dutena» 

naren balorazioa ona izanen 
da, ezta? 
Erabat baikorra da. Izan ere, 

garbi daukagu garai hartan ez 
balira pauso haiek eman, gaur 
egun bost edo hamar urte atze-
ratuagoak egongo ginatekeela. 
Garai hartan ez zegoen beste au- . 
kerarik euskaraz ikasketak ja-
rraitzeko. Bide hori zabaldu ge-
nuen eta gero beste batzuek ja-
rraitu egin dute. Horri gehitu be-
har zaio ikasleak emaitza oso 
onak ematen ari direla. Honekin 
jendearengan zeuden zenbait 
ideia oker berehala deuseztatu 

egin dira, ikusten 
dutelako heme-
zortzi urte arte 
ikastola batean 
ikasita gero prime-
ran ateratzen du-
tela edozein uni-
bertsitatetako ka-
rrera eta oso ongi 
sartzen direla lan 
munduan. 
• Beraz, etorki-
zuna elebiduna 
da? 

Etorkina eleariitza 
izango da. Uste 
dut inork ere za-
lantzan ezin duela 
jarri, e ta ja r tzen 
dutenak izaten di-
ra beste intentzio 
batzuekin beste 
zerbait lortu nahi 
dutelako, baina ez 
benetan hori pen-

tsatzen dutelako. 
Garbi dago abe-
rastasun bat dela 

eta ikastoletan martxan jarri ge-
nuen bide honek egin duen ba-
karra izan da gugan konfiantza 
izan duen jendea aberastu eta 
askatasun hori eman. Askata-
suna eman suskaraz bizitzeko 
edo erdaraz bizitzeko. Gainon-
tzekoek eman ezin dutena. Logi-
ka batekin pentsatuz iritsi behar 
zuena baino beranduago etorri 

da, eta denbora gehiegi ari gara 
pasatzen lorpen haundiagoak 
izateko. Hori ez dago gure esku. 
Jarraitu behar dugu lanean, eta 
orain arte eman ditugun pauso-
ak aurrerantzean ere ematen ja-
rraitu. 
• Nafarroako Gobernuak la-

guntzak baino gehiago tra-
bak jartzen dizkio euskarari, 
eta Euskararen Legeak ere ez 
du laguntzen normalizazio-
an. Zein erronka dituzte XXI. 
mendeari begira San Fermin 
ikastolak zein Nafarroako 
besteek? 
Nafarroako Gobernuak egingo 

duena da, orain arte bezala, atze-
tik etorri, eta zenbait momentu-
tan oztopoak jarri ere bai. Gurea 
ez da Nafarroako Gobernuari be-
gira egotea, baizik eta hari behin 
eta berriro beharrak sortzea. Jo-
koz kanpo utzi behar dugu, hez-
kuntza politika okerra egiten ari 
dela ikusaraziz. Zenbat eta ikasle 
ohi gehiago izan Nafarroako gi-
zartean, horrek lagunduko du 
hemendik aurrera hainbat eta 
gehiago izaten ikastoletara eto-
rriko direnak. Bidenabar, gero 
eta gutxiago izango dira horren 
kontra pentsatzen dutenak. Go-
bernuak gauzak normal egiten 
baditu, erantzun beharko dio na-
farrek nahi dutenari, eta gero eta 
nabariago geratzen ari da, gu-
txienez, elebitasuna nahi dutela 

Jose Antonio Gabilondo zarauztarra da jaiotzez, eta duela hemeretzi urte etorri 

zen Iruñera, San Fermin ikastolan lan egitera. Soinketa irakasle gisa hasi zen, 

eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorrean matematikak eta natur zientziak ere 

irakatsi zituen. Orain dela lau urte da 1.400 ikasle dituen ikastola horretako 

zuzendaria. 

Zizur Txikiko ikastolak eguneko ordu gehientsuenak kentzen omen dizkio, eta 

aisialdirako beta gutxi du Gabilondok. Dena den, asteburuetan eta udan 

jaioterrira joaten da, itsasoko uraz eta eguzkiaz gozatzeko. Bestalde, ibiltari 

amorratua denez, Iruñerritik barna asko ibjltzen omen da. 

Egunotan bileraz bilera dabil, egunerokoaz gain biharko ekitaldia prestatzen ari 

baitira. Ikastolaren birmoldaketa hasiko dute otizialki, LOGSE edo Espainiako 

Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorrerako Legera egokitzeko. Horrela, 

Nafarroan 3 urtetik 18ra bitarteko irakaskuntza eskaintzen duen lehen ikastola 

izanen da. 

denek. Orduan, hortik jo behar 
dugu. Nafarroako Gobernuari 
berari ez bazaio irteten euskara 
bultzatzeko eta hobetzeko ideia-
rik eta bideak urratzeko gogorik, 
eskatuko diogu laguntzeko eta 
egiten ari garenoi oztoporik ez 
jartzeko. 

. • Lehen aipatu dituzu ma-
muak. Oraindik euskararen 
inguruan badaudela uste du-
zu? 
Oraindik mamuez hitz egin 

daiteke baina orain dela hogei 
urte ez ziren mamuak, baizik eta 
benetako beldurrak. Euskaraz 
ikastea txarra eta kaltegarria ze-

lakoa oso zabaldua zegoen, eta 
esan egiten zuten inolako lotsa-
rik gabe. Guk garbi genuen egi-
ten ari ginen lana ondo zegoela, 
eta gaur egun hori frogatua dago. 
Egun ezin esan zabaldua dagoen 
iritzia denik, baina zenbait buru-
tan dagoen mamua da. Horiek 
dira zenbait sektore oso interesa-
tutatik jasotzen diren mezuak 
eta bere helburu bakarra da za-
lantzak eta ezinegona sortzea. 
Baina mamuak mamu direnez, 
desagertu egingo dira lanean bi-
de egokitik jarraitzen badugu. 

—»lrene Am'zurieta 
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Xike Diez de Ultzurrun 

A ereduareri gain 

eredua alde honetako bi hiz-

L S kuntzakjaki tekobidebakarra 

da. Horixe da sarri hasiko den aurre-

matrikulazio garaian zabaldu beharko 

iitzatekeen mezu nagusia. Gaur egun, 

gero eta lehia handiagoa dago ikaste-

txeen ar tean haur rak hartzeko, eus-

kararen gaineko mezu ofizialek ez di-

gute onik egiten eta haurren kopurua 

mugatua da. Beraz, bide bat bertzerik 

ez dago haurrak euskal mundura era-

kartzeko, hots, modu erakargar r ian 

jokatu behar da, euskal ereduei bu-

ruzko zalantzak eta kezkak dituztenen 

bu ruak lasaitzeko eta argitzeko. Ira-

gan abenduaren 26an Sadarren egon 

zenak seme-alabak D eredura erama-

nen di tu . Hori konbentz i tur ik dago. 

Kontua da zer nolako mezua eta nola 

bota behar den Sadarren egon ez zena 

konbentzitzeko. Eta mezu horiek he-

men sortu behar dira, Nafarroan. Gau-

za jakina baita A ereduak ez duela ba-

lio h a u r r a k e u s k a l d u n t z e k o . ba ina 

Nafarroako toki aunitzetan eredu hori 

baizik ez dute auke ran gaztelera hu-

tsezkoarekin batera. Hortaz, inork us-

te baldin badu A ereduaren aurkako 

hitz gogorren bitartez, aitzinera joko 

dugula, jai dugu, eta bertze gisa, eder-

ki gaude inork uste baldin badu gazte-

leraren aurkako borroka latzean eus-

ka ra garaiie a t e rako dela. Bertzeak 

baino gutxiago gara, komunikabideak 

ez daude gure esku, agerikoa da Nafa-

r r o a k o s e k t o r e f r a n k o k e u s k a r a r i 

agertzen dioten etsaigoa eta boteregu-

neek a u k e r a t u du t en bidea e u s k a r a 

geldi gabeko istilu gorriari lotzeko. Ho-

rrenbertzez, erdaltzaleak baino azka-

rrago ekin behar zaio, txukunago, bu-

r u a erabi l i b e h a r r a dago, m a m u a k 

uxatu, -eta euskal mundut ik mamu-

rik ez sortu-, gerra mezuak saihestu, 

eta gonbite egin euska ra ren inolako 

harremanik Izan ez du ten gizartekide 

nahiz talde guztiei euskara ren mun-

dua ezagutzeko, eta gogorarazi behar 

zaie euskara hautatzeak ez dakarrela 

gazteleraren ukazioa. Gure esku dago. 

I Lesaka: Amaia Zubiriaren kon-
tzertua izanen da gaur fron-
toian, 22:30etan. Abeslariak 
Houpitxu hou! azken diskoa 
aurkeztuko du. 

»Iruñea: Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoak kontzertua es-
kainiko du datorren ostegu-
nean Gayarre antzokian, 
20:00etan. 

I Arantza: Joxe Ripiauk kontzer-
tua eskainiko du bihar, 
24:00etan, frontoian. 

I Gares: Latzen taldeak kontzer-
tua emanen du datorren aste-
azkenean 23:00etan, Gares 
aretoan. 

ZINEMA 

> Iruñea: Karrikiri Elkarteak an-
tolatuta, zinema euskaraz 
Golem zinematokian. Gaur 
Behiak pelikula pantailaratu-
ko da, 20:00etan. Aurretik 
Txotx film laburra eskainiko 
dute. 

ANTZERKIA 

> Iruñea: Hemengo Antzerkia zi-
kloaren barruan Pabellon tal-
deak Locas de amar lana an-
tzeztuko du gaur. Bihar leku-
koa Zarrapastra taldeak har-
tuko du, eta Historias de na-
die emango du. Asteartean, 
berriz, Kollins Clown taldeak 
Txitxirio eta txanogorntxo es-
kainiko du, eta hurrengo egu-
nean Mamarro taldeak Leyen-
das del bosque antzeztuko du. 
Zikloa Xautondo taldeak da-
torren ostegunean emanen 
duen Los peces rojos lanare-
kin bukatuko da. Emanaldi 
guztiak Erraldoien Txokoan 
izanen dira, 20:00etan. 

BESTELAKOAK 

I Iruñea: Iruñeko toponimia. Ba-
tzordearen lana solasaldia es-
kainiko dute datorren asteaz-
kenean Mikel Belaskok eta 

Iftaki Azkonak Zaldiko Maldi-
ko elkartean, 20:00etan. 

I Zaraitzu: Zaraitzu, Eaurta eta 
Abaurregaina ar tean, Re-
mendia para jean , Basoa 
proiektuaren lehen landake-
tak eginen dira gaur. Bara-
ñaingo Alaitz eskolako 450 
ikaslek geletan hazitako Na-
farroako zuhaitzak landatu-
ko dituzte eskolaz eskola in-

gurugiroa zaintzeko egitas-
moaren baitan. 

I Iruñea: VI. Lilaketa eginen da 
etzi, Martxoaren 8a Batzorde-
ak antolatuta . Lasterketa 
12:00etan aterako da Gazte-
luko plazatik. Izena egun be-
rean 10:00etatik aitzina 
eman daiteke. 

I Iruñea: Jose Luis Garai txistu-
lariaren omenez euskarazko 

meza izanen da bihar Jesui-
tenegoitzan, 18:45etan. 

I Arbizu: Patziku Perurenak Ko-
loreak euskal usarioan hitzal-
dia eskainiko du gaur udale-
txean, 21:00etan. 

I Iruñea: Jose Javier Lopezek Ar-
turo Campion entre historia y li-
teratura, 1854-1937 hitzaldia 
emango du gaur Nabarreria 
Kultur Zentroan, 19:30etan. 

Castelao nos 

—Non sort pastores de Beler»: son labregos que van a pa-
fial-os foros. 

Betlehemeko artzainak ez dltuk; zeroak pagatzera doazen 
nekazariak dituk. 




