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Nafarroa • 'Escena 2002'jaialdia lruñeari, Zizur Magusiari, Lizarrari eta beste hairibat herritan izarien da *3 

Angel Arbe • «lkasteko grina da artiston estrategia» •7 

Satrustegi anfropologo 
a i 1 d / f l I A O 

C U b l x d L Z d C d 

Aurtengo Larreko saria Jose 

lVlaria Satrustegi antropologoari 

emanen dio Euskalerria lrratiak, 

«Nafarroan euskaltzaletasuna 

bultzatzeko eginiko 

lanarengatik». Satrustegi 

euskaltzainak ez du uste 

«euskaldun baten 

euskaltzaletasuria aipatzeak ohore 

handirik egiten dionik, 

euskaltzale izatea gure senetik 

datorren zerbait baita». Bi 

orrialdeko elkarrizketa ttikian 

errepasoa eman diegu bere 

bizitzari eta iritziei. Besteak 

beste, euskal herriarenak egin 

duela uste du Satrustegik, 

euskaldun izan daitezkeen gero 

eta haur gutiago baitago. 
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Baztan 

'12 ordu eskuaraz' berritua 
Diru kostua dela eta, aurteri ez dute antzezlari berririk emango 

Baztango Dantzariak elkarteak zazpigarren urtez antolatzen duen 12 ordu 

esfcuarazjaialdiak, kostuak direla eta, aldaketa anitz izanen ditu aurten. 

Jaialdi izatetik ekitaldi sorta izatera iragan da. Alta, helburuak euskara 

indartzea izaten jarrai tzen du. 

Aurtengo '12 ordu eskuaraz' jaialdian ez da antzezpenik izanen. Alta, 'Gottaneko andrea' antzezlana —irudian-
Baigorrin taularatuko dute, igandean, Nafarroaren Egunean. • M E N A A R G A Z K I A K 

ORAIN ZAZPIURTE EUSKARAREN 

,„ ! indartzeko xedez 12 ordu 
eskuaraz besta abiatu zuten 
Baztango Dantzariak elkarteko-
ek. Urtez urte antzerki lan bere-
zia antolatu dute, baina duen 
kostu ekonomiko handia dela 
eta, aurten ez dute estreinatuko 
antzerki lan berririk. Irantzu 
Izeta antolatzailearen errane-
tan, «kostu ekonomikoa handia 
zuen, eta prestakizun aldetiklan 
ikaragarria. Hortaz, aurten ber-

tze aire bat eman diogu». Hala, 
inoiz baino gauza gehiago iza-
nen da aurten. 

Ekitaldiakjoan den ortzirale-
an hasi zituzten; Elizondon Mar-
golariak izeneko margo erakus-
keta ireki zuten. Alta, Baigorriko 
Basaizea elkartearekin hasitako 
elkarlanari ez diote hutsik egi-
nen, eta joan den urteko Agotta-
neko andrea antzerki lana, Nafa-
rroaren Egunean —igande ho-
netan— agertuko dute. Irantzu 

Izetak erran duenez, «antzer-
kian Baigorrikoek eta hemengo-
ek parte hartuko dute». Larun-
batean, Aurelio Sagasetaren 
oroimenez Baigorrin egitekoa 
den AgurExtebe emankizunean 
parte hartuko dute, Nafarroako 
bertze zenbait talderekin. 

Horrekin batean, aurtengo 12 
ordu eskuaraz ekitaldian, Baz-
tango garapenari eta geroari 
buruz solastatzeko astia hartu-
ko dute, astearterako mahai in-

gurua antolatu baitute. Mahai 
inguru horretan, Baztanen 
egungo egoerariburuzhausnar-
tuko eta, bidenabar, etorkizune-
rako gakoak agertu nahi lituzke-
te. Hari beretik, Pello Salaburu 
EHUko errektore izandako ariz-

kundarra Ehun urte harrigarri 
bere hondarreko lanari buruz 
mintzatuko da, maiatzaren 
3an. 

Horrekin batean, aipatze-
koa da maiatzaren lean egi-
nen den 12 ordu lasterka. 
Orain arte Lekarozko kirol-
gunean egin izan dena aur-
ten Baztango herri guztietara 
hedatuko dute. Goizeko zor-
tzietan Elizondoko plazatik 
abiatuko dira, eta Baztango 
herri guztietatik pasatuko di-
ra. Irantzu Izeta antolatzaile-
aren erranetan, «korrika gi-

£s sako bat izanen da, baina 
I Baztanen barna, herriz herri 

lekukoa pasatuz». 

Dena dela, hitzordurik ga-
rrantzitsuena maiatzaren 
5ean izanen da, Elizondon 
eginen den dantzarien elkar-
tzea. Baigorriko Arrola tal-
dea, Zuberoako Urdiñarbe, 

Bilboko Beti Jai eta Aragoiko 
Gallurrekoak ez ezik, urte guz-
tian barna Baztango Dantzarie-
kin dantzan ikasten ibilitakoak 
ere bilduko dira. Goizetik Eli-
zondoko karrika guztietan bar-
na ibiliko dira, txaranga, gaitero 
eta soinulariez lagunduta; on-
dotik, Elizondoko plazan, denek 
elkarrekin muxikoak dantzatu-
ko dituzte. 

—£» J o s e b a O t o n d o 

Barañain • 

Hariztiren jaialdi 
ikusgarria 

urteurreneko 
ospakizurietarako 

BARAÑAINGO HARIZTI DANTZA 

taldeak jaialdi ederra eskaini-
ko du bihar, bere XV. urteu-
rreneko ospakizunakbuka-
tzeko. Muthiko Alaiak fanfa-
rrea 17:00etanhasiko da ka-
leak girotzen. Eta ordubete 
geroago, Retegi pilotalekuan, 
Hariztikhainbat urtetan dan-
tzan ibili eta gero, eskuraturi-
ko kalitatea erakutsiko du. Pa-
txi izeneko gizon xelebre ba-
ten ibilerakkontatuko dituzte 
ikuskizunean. Euskal Herrian 
barna egin duen bidaiaren be-
rri emanen dio Patxik lagun 
bati, eta, bidenabar, bisitaturi-
ko leku bakoitzeko dantza 
aurkeztuko du. 

Lagunakudal dantza talde-
aren errautsetatik sortu zen 
Harizti, 1987an. Lagunak-eko 
dantzarien eta Barañaingo 
Udalaren artean desadosta-
sunak sortu ziren, lehenengo-
ek ikurrina erabiltzen zutela-
ko beren saioetan. Lagunak 
desegin zen eta hogei bat dan-
tzarikbeste talde bat osatu zu-
ten. Hasieran, taldearen'etor-
kizuna ez zen erabat finkatua; 
baina zortzi urteren buruan, 
ikastetxeetan eginiko dantza 
ikastaroek uzta ederra eman 
zuten eta Harizti 80 bat lagun 
izatera iritsi zen. Egun 70 dan-
tzari daude taldean, heldu eta 
txikien artean. 

Urterrena ospatzeko, fol-
klorearen inguruko hiru hi-
tzaldi antolatu zituzten mar-
txoan. Eta atzo arte erakuske-
ta izan da kultur etxean, 25 ur-
teBarañainen dantzan izenbu-
rukoa. Erakusketan Lagunak 
eta Harizti taldeetako jantziak 
eta argazkiak bildu zituzten, 
besteakbeste. 

— ^ Danie l U r r u t i a 

mapa mutuak 
i p 

PELLO L I Z A R R A L D E 
Bz dugu zorte handirik izan. Jaio ginenetik kristau 

gara. Badira, ordea, batere arazorik ikusten ez 
dutenak. Nahi izanez gero, beti izaten omen da hori 
zuzentzea. Ez dakit ba. Erlijio bakoitzak bere eredu 
estetikoa izaten du, eta guk denbora asko eman behar 
izan genuen erromantizismoan murgilduta. Ezin ukatu 
da bere zera hori ere izanen duela, jarraitzaile asko eta 
asko baititu eta haizea hasperenez betea etortzen da 
gurera oraindik. 

Alabaina, jende gutxi izaten da Vatikano aidera begi-
ra, egun Hollywooden jartzen dugu begiratua. Eskola 
handia da. Hollyvvooden egiten dira egun oinarrizko 
ikasketak. Ametsak egiteko tabrika omen. Formula: 
saiatu, saiatu eta saiatu. Ez da beti ongi ateratzen, 
askok eta askok bizi guztia ematen dute Seat-en amets 
eta amets. 

Ez da hain harrigarria, azken batean Calvinoren 

Aspertzea 
jarraitzaileek idazten baitute oraindik ere gidoia. Eta Cal-
vino ez zen budista. Hollyvvood bertatik bertara ezagu-
tzen duten asko dira orain budistak. Zeru hobea ote 
beste horrek? Izanen du zer edo zer. Askoz ere oinaze 
gutxiago, ziur aski ere. 

Berea eman behar zaio. Polita da budismoa. Kristau 
batzuek ere alde onak ikusten dizkiote. Haatik, sakrifizio-
aren laudorioan ohitu denak bide luzea egin behar iza-
ten du beste norabait iritsi nahi badu, eta, askotan, etsi-
ta, ezaguna hautatzen du. Lekutan daude Diogenes, 
Epikuro, Montaigne eta besteak. 

Egokitu zaigunetik ikasi beharko genukeela esaten 
digute beste batzuek. Lezio handiak atera omen daitez-

ke. Konparazio batera, asko mintzatu dira aspertzeaz. 
Aski omen dugu txikjtan aspertuta egon garen momen-
tuez oroitzea. Eta izan genuen proportzioa. Eliza eta 
Eskola gogotik ahalegindu ziren. 

Bertand Russellek, gainera, aspertzearen errebindi-
kazioa egiten du. Aspertzen ikasi ez duenari ederki sufri-
tzea tokatuko zaiola esan zuen. Bere ustez aspertzeak 
zaildu egiten gaitu, eta hobe ihes ez egitea, zorionetik 
aldentzeko bide zuzenena baita. Onartu beharra dago 
iritzi horiek ez direla very exciting. 

Erromantikoari ez diote sobera lagunduko, gaitza da 
konbentzitzen, sua eta loreak behar baititu bihotzean, 
ezpata eskuan, argizko koroa bat buruaren inguruan, 
argizarizko malkoak masailetan. Ilusioa deitzen diote 
haiek beti goiti begiratu behar horri. 

E.T. ere han goian dago. Berriz ere noiznahi jaitsiko 
da, beti topatuko baitu igotzen lagunduko dion norbait. 
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Etzi abiatu zen egitarau oparoak hainbat 

herritara eramango du dantza garaikidea 

" I V I A F A R R O A K O T E M P O M O B I L E 

• * taldeak bere azken ikuski-
zuna taularatuko du, datorren 
igandean, Gaiarre antzokian. 
Becky Siegelen zuzendaritzape-
an, dantza eta zuzeneko musika 
uztartuz^/'rborlanaikusten ahal-
ko da, iluntzeko 20:00etatik aitzi-
na. Hauxe da Nafarroako Gober-
nuak aurtengo udaberrirako 
prestatu duen Escena 2002 egita-
rauaren ikuskizunetako bat. 
Dantza emanaldiak, alta, etzi 
abiatu ziren, Orleanseko Zentro 
Koreografikoaren emanaldiare-
kin, etamaiatzaren 26abitartean 
hainbat herritan izango da artea-
ren alor hau, dantza garaikidea, 
alegia. 

Zizur Nagusiko kultur etxean 
hiru ikuskizun izanen dira maia-
tzaren 10aeta26abitartean. Mu-
dances, System Ballet eta Nats 
Nus taldeek bere azken emanal-
diak taularatuko dituzte. Azken 
talde horrek, Nats Nus taldeak, 
ume koskorrei zuzendutako 
emankizuna prestatu du, dantza-
ren bidez haurren sormena piz-
teko xedearekin prestatu duen 
emankizuna, hain zuzen ere. 

Artinex ikuskizun 
askotarikoa 

Escena 2002 egitarauaren ikus-
kizun erakargarrienak, berriz, 
Lizarran (maiatzak 10), Zango-

zan (maiatzak 11), Los Arcosen 
(maiatzak 12), Valtierran (maia-
tzak 18) eta Ablitasen (maiatzak 
19) izanen dira. Bost herriotan 
Artinex izeneko dantza emanal-
dia taularatuko dute. Dantza ga-
raikidearen esparruan ari diren 
bost dantza taldek beren ikuski-
zunak aurkeztuko dituzte, bata 
bertzearen ondoren, dantza saio 
berezi eta askotarikoa aurkez-
tuz. Hain zuzen ere, Carmen Ro-
cheren Gazte Balleta, It Dansa 
taldea, M'atakaladanza, Fla-
menko eta Tientos konpainiak 
ariko dira^rf/'nexikuskizunean. 
Dantza klasikotik abiatuta eta 
flamenkoaren garrantzia ahaztu 
gabe, Artinex-en dantza esperi-
mentala izanen da ardatz. Dan-
tza garaikidearen bilakaera eta 
egungo joerak ikusteko aukera 
eskaintzen du ikuskizunak. 
Artinex-en Nafarroako bi talde 
ariko dira. Javier Redradok zu-
zentzen duen M'atakaladanza 
eta Raquel Martinezek, Bengoa 
Vazquezek, Alba Bonalek eta 
Saray Extremerak osatzen du-
ten Flamenko talde sortu berria. 
Laurak Madrilen ari dira ikasten, 
eta Jesus Zamarbideren Pana-
deros ikuskizuna prestatu berri 
dute, X V I I I . mendeko herri dan-
tzak abiapuntutzat hartuta. 

M'atakaladanza konpainia 
ere sortu berria da, Javier Re-

'Escena 2002' jaialdiak Iruñera, Zizur Nagusira, Lizarrara, Zangozara, 
Los Arcosera, Valtierrara eta Ablitasera eramanen du dantzaren 

Hamar dantza talde moderno ikusten ahal dira 

datozen egunotan Iruñean, Zizur Nagusian, 

Lizarran, Zangozan, Los Arcosen, Valt ierran eta 

Ablitasen Escena 2002egitarauaren baitan. 

Nafarroako hainbat dantzari ariko dira bertan. 

drado dantzari nafarraren zu-
zendaritzapean. Bere aurrene-
ko lanaren izenburua AtakeO.l 
da, eta lan honen atal bat eskai-
niko dute Artinex emankizune-
an. Aurrerago, emankizun osoa 
taularatuko dute, bakarka. 

Dantzaren taupada berriak 
gustuko dituztenek, beraz, au-
kera polita dute datozen egu-
notan Nafarroan dantzaren 
unibertsoaz gozatzeko. 

Kristina Berasain 

urclai 
a r e i i 

mintzoa 
Xabier Larraburu 

Nire 
abertzaletasuna 
Azokara fruta eta barazkiak eros-

era joaten naizenean, «egunon», 

<milaesker» eta «agur» bezalako 

hitz euskaldun erraxak botatzen 

ditut, ikus dezaten sei tipula, lau 

azenario eta borraja bat erosi di-

uen hori euskaltzalea dela (eus-

kalduna ere bai, akaso!!), abertza-

ea agian, hitz bitan esanda: vasco 

bat. Niri, ez dakit zuei, lau azena-

rio, sei tipula eta borraja bat azo-

kan erostea gauza positiboa irudi-

tzen zait, eta ekintza hau euskara-

rekin lotzen dudanez, bada, zera, 

mezu subliminal bat bidaltzen diet 

jejeje!) vascoa gauza positibo eta 

atorrekin erlaziona dezaten (jeje-

eje!, zuhurragero!). 

Aldiz, inoiz txirrinduarekin oi-

nezko bat bultzatzen badut (espa-

loitik abiadura handiegian eslalom 

egiten ari naizelako-edo) «haber-

seapartao!» edo «paso-que-piso!» 

bezalakoak erabiltzen ditut, ikus 

dezaten ez naizela vascoa, beste 

gauza bat naizela (jejeje!, zuhurra, 

ezta?). 

Estrategia bikain hau deskubri-

tu nuenetik, esparru (barka hitza!) 

eta ekintza guztietara eraman dut. 

Pornografia erostera joaten naize-

la? Bada «buenos dias!» batekin 

sartu, hiruzpalau aldizkari (likitse-

nak) erosi, zoofiliari buruzkoak ez 

izatea ozenki deitoratu eta El Mun-

do edo El Pais-eko titularrak gorai-

patzen ditut («Aupa Redoñdoterre-

ros!»), etaondoren «adios» zakar 

batekin alde egiten dut (jejejeejel). 

Margolari ospetsu baten erakus-

keta dagoela Zabalgunean? Bada, 

sarreran euriarekin busti diren za-

patak ongi garbitzen ditut, guarda-

sola bere lekura eramaten dut 

(erortzen ari diren bi tanta horien-

gatik sufrimenduzko eta barkatu-

ko didazue aurpegia jarriaz), eta 

gero katalogoak saltzen dituen 

neskari eztizko «arratsaldeon!» 

bat botatzen diot, ikustaldiari ha-

siera emanez. 

Ikusten duzuenez, estrategia 

honek ez du inongo zailtasunik, 

haur batek ere aise erabil lezake!, 

eta Euskaltzaletasunari ekartzen 

dizkion onurakzenbakaitzakdira. 

Are gehiago! (eta horrexegatik ari 

naiz hemen hau guztia kontatzen): 

Hau da bidea! Lehendabiziko egu-

netan agian pornografia erosi eta 

«gero arte!» bat aterako zaizue au-

tomatikoki. Lasai!, ohitura kontua 

da. Ikusiko duzue zein azkar «has-

ta luego!» batekin lotuko duzuen 

ekintza hau. Saiatu! Etorkizuna 

gurea dal • 

Txantrea • Datorren astean 
Maiatzaren Leheneko jaiak 

I R U Ñ E K O T X A N T R E A K O J'AIAK AS-

teartean hasiko dira. Txantreako 
patroia San Jose da eta auzoko 
lehenharria martxoaren 19an 
paratu zuten. Alabaina, langile-
entzako auzoa izatea eta historia 
kontuan izanik, Txantreako bes-
tak Maiatzaren Lehenaren ingu-
ruan ospatzen dituzte beti. 
1965ean, jaiaklehenbizikoz os-
patu zituztenean, Elizak ez zion 
egun horri trabarik jarri, maia-
tzaren lehena San Jose Langile-
aren egunabaita. 

Aurtengo Txantreako jaiak 
heldu den asteko asteartean ha-
siko dira eta igandea arte irau-

nen dute. Txupinazoa Txantrea 
kirol elkarteakjaurtiko du, aur-
ten bere 50. urteurrena ospatzen 
ari baita. 20:00etan izanen da; 

Ezkaba plazan. 21:3 Oean, Biltoki 
euskaldunen elkarte berrian, 
bertso afaria eginen dute Maia-
len Lujanbio eta Juan Mari Ira-
zurekin. 

Asteazkena ekitaldiz josita 
egonen dira, hasi goizeko bede-
ratzietako dianekin, gaueko ze-
zensuzko eta kontzertuak arte. 
Osteguna egun makalagoa iza-
nen da eta hiru ekitaldi besterik 
ez diraizanen. Baina asteburuan 
jaia itzuliko da berriz. 

Sanduzelai • Gaur bestak 
hasiko dira txupinazoarekin 

IRUÑEKO SANDUZELAI AUZOAN AS-

teburu osoko jai egitarau oparo-
ari ekinen diote gaur. Larunbate-
an hasitako kultur aste mami-
tsuaren ondotik, gaur besten 
txupinazoa jaurtiko dute, 
19:30ean, haur parkean, musika 
eta bertso artean. Bukaeran, la-
rrain dantza handia eginen dute. 
21:15ean, Adardunak ganade-
riaren haurrentzako entzierroa 
aterako da auzo elkartetik. Eta 
23:30ean, E1 Trono de Judas eta 
Segismundo Toxicomano rock 
taldeen kontzertua. Bitartean, 
Jarauta 69 txarangak auzoko ka-
rrikak girotuko ditu. 

Larunbatean, makina bat eki-
taldi izanen dira, besteak beste, 
arrantza lehiaketa(09:00etan, 
ibaiaren ondoan); fandango eta 
sevillanen dantza erakustaldia 
(12:30ean, ikastetxean) eta kal-
derete lehiaketa (12:30ean, osa-
sun etxearen parean). 

Igande goizean, Nafarroako 
hainbat herritako erraldoiekba-
tera dantzatuko dira, Sanduzelai 
plazan, 13:00etan. 16:00etan, 
berriz, txipi-txapa txapelketa 
eginen dute ibaiaren presan. 
Bestak akitzeko, larrain dantza 
eginen dute 21:3Oean auzo el-
kartean. 
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Jose Maria Satrustegi antropologoak jasoko du aur tengo Larreko sar ia , 

Euskalerr ia I r ra t iaren eskutik. Titulurik gabeko antropologo honen ustez, euskara 

salbatzen ahal da, baina euskal herr iarenak egin du. Estat ist ika kontua da. 

SA R I A A I T Z A K I A H A R T U T A , A R R U A Z U K O 

bere etxean solasaldi luzea izan dugu 
Satrustegi euskaltzain eta etnografoarekin; 
Zoritxarrez, mitoaren inguruan botatakoak 
beste baterako utzi beharko ditugu. 
• Harluxet entziklopediak dio etnogra-
foa eta euskaltzalea zarela. 
Euskaltzalea? Ez. Euskaltzaina naiz. Euskal-
tzale gauza bat da, eta euskaltzaina beste bat. 
• Kargua ote da euskaltzale izatea? 
Ez dut uste. Niretzat euskaltzale izatea gure 
senetik datorren zerbait da. Eta ez dut uste ho-
ri aipatzeak ohore handirik egiten dionik eus-
kaldunbati. 
• Nolanahi ere, saria euskaltzaletasuna 
bultzatzeagatik eman dizute. 
Euskaltzaletasuna bultzatzeko egindako la-
narengatik, bai. Baina horrek ez du esan nahi 
ni neu euskaltzale izateagatik eman didate-
nik. Euskaltzale asko daude—Jainkoari eske-
rrak—, bainabatzuek ez dute ezer egin euska-
raren alde. Eta beste batzuk ahalegindu gara. 
• Noiz piztu zitzaizun euskararekiko ar-
durahori? 

• Gaurkoakbaino oparoagoak? 
Agintarien aldetik? 
• Bai. 
Mesedez... Orduan gure alde genituen. Be-
rek ordaintzen zituzten haurren sariak, gure 
bidaiak, ibilaldiak, Principe de Viana aldizkaria 
atera genuen, nik neuk sortu nituen Fontes 
Linguae Vasconum eta Cuadernos de Etnologia 
yEtnografia aldizkariak. Esaten genuen guzia 
egiten zen. Eta, gainera, festa eginez eta ager-
tuz diputazioakberak egiten zuela. Zoaz gaur 
hori egitera. 

• 1974ko elkarrizketa batean erran ze-
nuen negargarria zela Nafarroako eus-
kararen galera eta etorkizuna ilun ikus-
ten zenuela. Mende laurdenaren ostean, 
nola? 
Orduan iluna zen. Orain ez. Gauza guziak al-
datu direlako. Orduan laguntzen gintuzten 
agintariak aurka ditugu orain. Eta gu hasi gi-
nelarik hemengo euskara suspertzen, ez zen 
herri mugimendurik ikusten. Gaur alderantziz 
da. Orduko haziak sekulako uzta eman du, eta 
gaur herrian dago mugimendu horren abiada, 

«Euskal li erri akj^re^ 
burua urkatu d u r , 
Ni beti izan naiz Euskal Herrikoa, euskaraz 
ikasi eta euskaraz bizi izan naizena. Baina gu-
re gazte denboran inork ez zuen ardura hori, 
arriskutsua baitzen. Gero, estudioetan haste-
arekin, eta batez ere apeztean, konturatu nin-
tzen gure herriaren egoeraz eta, orduan, bar-
nean neraman euskaltzaletasun hori azalera-
tu nuen, nahiz giro txarra egon. 
• Nafarroako Diputazioarekin harrema-
netan, euskararen alde lanean hasi 
zinen. 

Diputazioan Euskararen Aldeko Saila sortu 
zen 1956an, euskararenkezkagenuenbatzuk 
zerbait egiten hasteko. Sailaren lehenbizikoe-
tako ekintza izan zen herri euskaldunetan 
euskaraz egiten zuten umeei sari bat ematea, 
eta festa egitea. Gezurra badirudi ere, erraza 
izan zen Nafarroan halakoak antolatzea, gure 
agintariek une hartan Nafarroa osoaren ikus-
pegia baitzuten. Haiek ziren merindade des-
berdinetatik aukeratuak, eta, beraz, ez ziren 
alderdi baten loturarekin nolabait baldintza-
tuak. Eta diputazioan baziren gizon batzuk 
maitasun handia ziotenak euskarari —aurka-
koak ere bai, e!—, eta haiek eman zioten sa-
rrera osoa eta bultzada. Kontraesana iduri 
duen arren, Francoren denborarik zailenetan 
izan genituen Nafarroan egunik oparoenak 
euskararen alde. 
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kontzientziaturik dagoelako. Horregatik gure 
etsaiak daude hain urduri. 

Dena dela, beste alde batetik, ez nuke inola 
ere esango gure etorkizuna ziurtaturik dagoe-
nik. Hizkuntzaren aldetik inoiz baino biziago 
gaude. Baina euskara herriaren baitan dago, 
eta herri hori ez da hobeagotzen ari euskal se-
netik. Politika aldetik, mila zatitan gaude, eta 
ez dugu kultura alderdi guzietan txertatu. Al-
derdi batzuk euskararekin lotzen dira, etabes-
te batzuk euskararen aurka daude. Horrek on-
dorio onik ez du inoiz ekarriko. 

Eta beste kontu bat. Gu hasi ginenean haur 
asko zegoen herrietan. Orain non daude hau-
rrak? Euskarak ez du porrot egingo, euskara 
mintzo behar duten pertsonekbaizik. Gu etxe-
ak egin eta egin ari gara. Eta irudi du itxaropen 
handiko herri bat garela. Baina norkbeteko di-
tu etxe horiek? Kanpotik etorritakoek. Ez da 
euskaldunon arazo berezi bat, mendebaldeko 
gizartearen krisialdia baizik; bere azkenera 
doa. Ezbadagohaurrikbiharko egunean, zein 
biztanle izango ditugu geureak? Orain badiru-
di hemen zerbait egin nahi dutela jaiotze tasa 
bultzatzeko. Alferrik da. Edo sentitzen dugu 
gure herriaren partaidetza hori, sen hori, edo 
bestela, laguntzek ez dute aurrera egiterik 
izango. Alderdi horretatik ez naiz itxaropen-
tsu. Ez dut uste honek, euskal herria izan de-

«Kontraesana iduri arren, 

Francoren denborarik 

zailenetan izan genituen 

Nafarroan egunik oparoenak 

euskararen alde.Agintañen 

aldetik, oparoagoak ziren» 
# 

Gu hasi ginenean, haur asko 

zegoen herrietan. Orain non 

daude haurrak? Euskarak ez 

du porrot egingo, euskara 

mintzo behar duten 

pertsonek baizik. 

nak, euskal herri bezala bere horretan jarrai-
tuko duenik. Herri ttiki batek ezin dio eutsi ha-
lako odolusteari. Geureburuaurkatu dugu. 
• Demograf la da, beraz, euskararen 
etsairik handiena? 
Nik ez dut esan demografiak euskara hilko 
duenik. Esan dut herri euskaldunaren azkena 
izango dela. Herriarekin batera euskara joa-
ten ahal da ala ez. Hori aldakorra da, ezin du-
gu asmatu. Ge'rta daiteke kanpotik heldu dire-
nak sentsibilizaturik etortzea eta orain arte 
euskara ikasi ez dutenek ikastea. Etsaiak izan 
beharrik ez dago. Gukhautsi dugu gure herria. 

• Akatsa gurea bada, konponbidea ere 
gurea izanen da. 
Berandu samar gabiltza. Politikakusteldu du 
gure herri hau. Zaila ikusten dut. 
• Herriaren etorkizuna, beraz... 
Iluna da. Baina estatistikek diote, ez nik. Nik 
estatistikak erabiltzen ditut. euskal herria bes-
te gauzabat izango da; ez da oraingoa izango. 
Ez dakit txarragoa ala onagoa izango den, bai-
na desberdina izango da. 
• Euskara eta etnografia izan dira zure 

AINTROPOLOGOA 

ikerketa gai. Bada, zein harreman 
dago euskararen eta etnografiaren 
artean? 
Nik ez dut diferentziarik ikusten. Kultu-
ran nik ez ditut bereizten ipuinak, dan-
tzak eta doinuak, mito eta tradizioak, 
eta horiek guziak erabiltzeko ditugun 
hizkuntzak. Etnologiak, etnografiak eta 
antropologiak hizkuntza gabe ezin dute 
lanik egin. Informazioa hizkuntzan bai-
tatorbeti. Gizakiak kultura, fisika eta 
psikologia du. Eta hizkuntzak mami-
tzen du dena, espresioaren bideabaita. 
Hizkuntza beharrezko du gizakiakbere 
barnekoa kanporatu eta kanpotik da-
tozkion gauzakbereganatzeko. 
• Noiz hasi zinen etnograflaren 
munduan? 

Luzaidera joan nintzen momentu bere-
an. Han ikusi nuen hizkuntza desberdi-
narekin, eta bizibide desberdinarekin 
gauza asko komunak genituela. Iker-
tzen hasi ef& lortutako gauza ttikiak al-
dizkaritxotan atera nituen. Eta handik 
gutxira Mitxelenak gutun bat idatzi zi-
dan. Ez nuen ezagutzen ezertarako ere. 
Erdaraz idatzi zidan eta de ustedhizke-
tan, ustez apaiz zahar bat izango nintze-
la. 25 urte nituen. Gutun horretan gal-
detzen zidan ea esan niezaiokeen herri 
horretan nola egiten zen: Jainkoa, Jaun-
goikoa ala Jinkoa. Jinkoa esaten zela 
erantzunnion. 

Urte haietan bertan, meza eman eta biga-
rren urterako, euskaltzain urgazle egin nindu-
ten. Nahiz eta nik ez nuen gauza berezirik 
egin. Lortu nuen magnetofoi bat eta berehala 
hasi nintzen gauzakbiltzen. Hizkuntza kon-
tuetan Orixe izan nuen aholkulari. Eta etno-
grafian, Barandiaran. Etnikerren sorreran 
(1968) j ada deitu ninduen Barandiaranek. 

• Hasieran datu asko bildu zenituen. 
Gero s intesiak egiteari ekin zenion. 
Oraindik ere badituzu gauzak ateratze-
ko? 
Bai. Horretan ari naiz orain. Baina orain lanak 
ateratzea oso zaila da. Datuakbildu eta gero, 
sintesian argia ikusteko bideko eraztun gu-
ziak argitubehar dira, etahori zaila da. Puzzle 
baten antzekoa da. 
• Hainbeste urtetan gizakia goitikbehe-
ra estudiatzen, eta zer ikasi duzu? 
Ezer gutxi dakidala. Zenbat eta sakonago jo-
an, orduan eta gutxiago dakidala ikusten dut. 
Eta hori da pozgarria. Orain konturatu naiz 
zenbat dagoen ikasteko. Zoragarria da. 

Asier Azpilikueta 

• L A N D E R F E R N A N D E Z A R R O I A B E / A R G A Z K I P R E S S 

J; OSE MARIA SATRUSTEGIK 1969AN FONTES LINGUA VASCO-

NUM eta Cuadernos de Etnologia y Etnografia zientzia al-
dizkariak sortu zituen, euskara ikertzeko bata, etnologia 
ikertzeko bestea. 
• Fontes-en zuzendari zara oraindik. Cuadernos-eko 
zuzendaritza utzi zenuen, ordea. 
Bai, biak ezin nituen eraman, eta hobe da bat eramatea ongi 
eta ez bi gaizki. Cuadernos utzi nuen eramaten errazena zela-
ko. Baina orainbide txarra darama, makal dabil. Urtekari egin 
dute, eta ez dakit zergatik. Makal dabil. Fontese z, ordea. Behar 
den hainbat material daukagu, eta zenbaki bat aurreraturik da-
ramagu. Aldizkari bat eramateko arreta handia behar da. Ezin 
da egon etorriko diren artikuluen zain. Zuzendariakbehar ditu 
hariak ibili. Nik haria hartua diot Fontes-i, eta ez da hori egin 
Cuadernos-e n. Min ematen dit. 
• Fontes atzerrirako aldizkaria dela erran izan duzu. 
Bai, hori hala da. Lehengo batean esaten zidan batek lotsaga-
rria zela, berak behar zuela Fontes-e ko artikulu bat, orain dela 
sei bat urtekoa, eta euskal herrian ibili dituen biblioteketan ez 
duela aurkitu. Eta erostera joan delarik ere, ez duela inon aur-
kitu, ez dutela salgai Fontes-e n ale bat ere. Nikbadakit Fontes 
ikerlanetarako dela. Eta zenbait artikulu ingelesez eta frantse-
sez datoz. Aldizkaria ez da herri xumearentzat. Baina gehiegi 
da filologia ematen den eskola guzietan harpidetza eduki-
tzea?, Baina gero poz handia ematen dit joaten naizenean 
edozein txokotara, eta esaten didatenean «aizu, halako artiku-

lu hau jaso dut Suediatik, edo Japoniatik... eta Fontes erabil-
tzen dute». Horrek esan nahi du oso maila apalean gabiltzala 
oraindik. \ 
• Lan eskerga egin duzu, baina ez dizute sari askorik 
eman. 
Ez. Baina ni ez naiz sarien bila ibili. Euskararen alde lan egiten 
duenakbere aurkipenetan badu bere lanaren saria. Orain, as-
ko estimatzen da esker ona agertzea. Eta sariak jaso ez baditut 
ere, oniritziak asko izan ditut: Buenos Airesko Euskal Ikaske-
ten Institutuko kide naiz, Armeniako Nazioarteko Hizkuntza-
laritza Akademiako ohorezko kide... 
• Kanpoan e txean baino es t imu handiagoa izan 
dizute? 
Herri ttikia gara, eta elkarren arteko azpijan asko daude. Baina 
ez dit axolahorrek. Ni nago nire lanean. Baina, denborabere-
an, kanpora noanean harritzen naiz. Adibidez, Armeniako 
akademiako kide izendatu nindutenean, bost bat konferentzia 
eman nituen unibertsitatean, eta gelak erabat beterik zeuden 
eta kanpoan jendea gelditu zen. Eta halako batean, hango an-
tropologo batek esaten dit: «Aizu, oso lan garrantzitsua egin 
duzu Heriotzaren aurpegi ezkutua liburu horretan». «Eta zuk 
nola dakizu?», galdetu nion.«Armenierara itzulia dugu eta», 
erantzun zidan. Hemen nork daki liburu hori egin dudanik? Ni-
re liburuak ez daude liburu dendetan. Orain sari bat dator. On-
gi etorri, estimatzekoa da. Baina ez balute egin, ez nuke falta 
sumatuko. 

s o s I a t a 

Jose Maria Satrustegi Zubeldia, Luisa eta Pedro Miiguelen semea, Arruazun jaio zen, 1930eko azaroaren 15ean. Sei anaia-arrebaren artean zaharrena. Iruñeko 

apaizgaitegian egin zituen tkasketak, eta 1955ean meza eman zuen. Luzaiden eta Urdiainen ibili zen erretore, eta orain Arruazun hartu du erretiroa. 

Jaiotetxearen aitzinean dagoen etxe berriago batean bizi da egun. 

Meza eman eta bi urtera egin zuten Euskaltzaindiko urgazle, eta 1963az geroztik euskaltzain osoa da. 1978 eta 1992 urteen bitartean Euskaltzaindiko idazkaria izan 

zen. Egun, kargu guziak utziak ditu. «Hileroko bilera eta onomastikako batzordea; eta gutxi gehiago. Orain nik nahi dut nire denbora, nire gauzatxoetan aritzeko». 

Nafarroako Kultura Kontseiluko eta Euskara Kontseiluko kide izan zen, eta bietatik atera zen euskarazko irratiei lizentziak ez emateagatik. «Toki bakoitzean eta 

. parada dudanean euskararen defentsan atera naiz. Beste batzuk, euskaltzale izan arren, isiltzen dira». Bigarren kargu uztean zera erran zion lehendakariari: 

' «Sanzjauna, nik Francoren aurka borroka handia egin nuen, baina zuk jartzen dituzun oztopoak askoz handiagoak dira Francorenak baino». 

Sanzek, berriz: «Frankismoaren nostalgiaz hasiko ote zara orain?». 

Sataistegi goizeko zazpi eta erdietan jaikitzen da egunero. Garbiketak egin, otoitz egin eta gosaldu ostean, bere lanetan murgiltzen . 

da. Bazkalosteko siesta egin eta gero, bere lanetan segitzen du. Baita afalondoan ere, ordu bateraino. 

«Lanean jarraitzen dut ordu bat ere galdu gabe». 
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IVlonte Carlotik 
Juan Kruz Lakasta 

Komuneko papera eta liburu bat 
Gogoa. Barruak hustearen ondoko 
garbiketa lanak egiteko Monte Carlo-
ko komunean izaten ziren telefono 
gida zatiak gogoan iltzatuta dauzkat 
—metafora ezin aproposagoa, pape-
rok iltze batetik eskegita egoten zirela 
aintzat hartuz—. Egun, goizean goiz 
komunzuloratzen dut komunzuloratu 
beharrekoa. Garai haietan, bazkalbu-
rurako uzten nuen lana. Oso gustuko 
nuen mus pa r t ida r i ekin aur re t ik 
Monte Carloko komunzulo turkiarre-
an makurtuta —nago turkiarrak ergo-
nomikoagoak direla arruntak baino— 
zama arintzea telefono gida zatiak 
irakurtzen nituen bitartean, ikustea, 
esaterako, zenbat Abaigar abizendun 
zeuden Abaigarren, edo eta zenbat 
Zuñiga Zuñigan, segun eta zer gida 
zati egokitzen zitzaidan. 

E s e r l e k u a . Telefono gidarekin 
k a t e a t u t a n e n g o e n , A g a t h a 
Christieren libururik kateatzaileena 
irakurtzen ariko banintz bezala. Ez da 
harritzekoa, kontuan hartuz telefono 
gidan sona handiko hiltzaile bat baino 
gehiago ageri dela, batez ere kale ize-
netan —dena dela, i rakurlea lasai 
dadila, ez baitiot telefono gidaren ira-
kurketa zapuztuko amaiera aurrera-
tuz—. Halako b a t e a n , Samuelek , 
Monte Carloko jabeak, komuna gaur-
kotze aldera, iltzea kendu, torlojua 
jarri eta komuneko paperarentzako 
euskarria eskegi zuen paretan. Alda-
ke tak izor ra tu n induen . Batet ik , 
tabernetan zaharberritzeek gehiene-
tan nor tasuna galtzeko besterik ez 
dutelako balio —garai batean Monte 

Joseba Sarrionandia. 

Carlo Zabalguneko tabernen paradig-
ma zen, eta egun uharte bakarti bila-
katu da—. Bestetik, aldaketak, oro 
har, ez zaizkidalako batere gustatzen, 
baina batez ere Etaio izorratu zuen, 
Samueli bigarren eskuko te lefono 
gidak sa l tzen zizkion t r a p e r o a . 
Harrezkero, Etaio ez da Monte Car-
lora e tor tzen . Harrezkero , Mike l 
Bujandak iragarki historikoan erabili 
hitzak neure eginez, nik eserita egiten 
dut, etxeko komunzuloan, eta, tele-
fono gidarekin hartu ohiturak bultza-
tuta, i rakurtzeko l iburua har tzeaz 

Agatha Christie. 

oro i t zen n a i z e n e t a n l ibu-
ru ba t e s k u a r t e a n duda -

la, oroi tzen ez na izene tan edo eta 
he s t e m u g i m e n d u a k b o t e p r o n t o -
koegiak direlarik bizarra egiteko apa-
rraren erabilpenerako oharrak irakur-
tzen —Eroski taldearenaren euska-
razko bertsioak ulertzen saiatzea ez 
da erronka makala izaten—. 

Kate - lo tura . Horixe da literatura-
ri eskaintzen diodan t a r t enagus i a . 
Egunero, hamar bat minutu. Astebu-
ruetan, ordu erdi, ordu bete; liburua 
ona bada, bi ordu, senitartekoen atse-
kaberako. Hartara, nire egungo litera-

turzaletasuna Monte Carloko komu-
nen gaurkotze ahaleginari zor diot. Sa-
mueli maiz ematen dizkiot eske-
rrak hori dela kausa. Eta Samuelek, li-
buruaren egunean, urtero, hutsik egin 
gabe, komuneko paper rollo bat eta li-
buru bat oparitzen dit. Liburua beti 
euskarazkoa. Erdaldun peto-petoa de-
nez, liburutegian ikusten duen lehena 
ematen ohi dit. Aurten E1 Elefante ro-
lloa oparitu dit —nik uste nuen jada ez 
zirela egiten. Agian Etaiorekin harre-
mane tan hasi da berriro—, eta Sa-
rrionandiaren Lagun izoztua. Izenbu-
rua ezagun egiten zitzaiola dio. Tertu-
liaren batean entzunda edo. 

Enrike Diez de Ultzurrun 

Efrain Giron 
«Hi, horrela segiz gero, lastergorbata jan-
tzita joan beharko diagu pintxoakjatera»; 
«Bai, motel, zenbait ostatutan haserretu 
ere egiten dira atun banderilla ttipi bat 
eskatuz gero, badakik, Donostiartu nahi 
gaitiztek». Ez zaie arrazoi puskarik falta 
txikitero horiei, pintxo batzuen maila 
jasoa ikusita: ostruka haragia aran sal-
daz zipriztindurik; Mejanako alkatxofaz 
beteriko kaxoleta txingorretan erretako 
foie-rekin; Garraldako patatarekin egin-
dako lasagna, trufa urrinez eta xerrez 
zipriztindutako semi-cuit goxoaz horni-
tua eta gisa horretako pintxoak ageri 
dira orain taberna aunitzetan, Hartza, 
Josetxo eta Europa jatetxeetako plate-
ren pare. 

Izan ere, gero eta toki gutxiagotan 

ikusten dira koipe eta gantz loaitan friji-
tutako pintxoak. Ez da olio urrinik. Urri-
zelki tabernako zerbitzariak honela aipa-
tzen zituen ozenki: «Gibelak, tripakiak, 
tripotxak, tripotak, birikak (aiskol eta biri-
ka, la cosa mas rica) eta kroketak». Ondo-
ren, bezeroak zerbitzariari galdetzen 
zion ea pintxoak bero zeuden. Zerbitza-
riak, orduan, plateraren ipurdia ukitu 
eta, hala ere, ez baldin bazuen argi ikus-
ten, kroketa eskuzolan hartu eta «Bai, 
bai, jateko puntuan dago». Ez baitzegoen 
mikrouhinik. 

Pintxo guztiak, jakina, agerian zeuden, 
kristalezko babesik gabe, eta bakoitzak 
bazuen bere txotxa, goitik behera ederki 
iltzatua. Pintxo hitzaren aurretik, banderi-
lla hitza erabiltzen zen: atun pusketa eta 

1 Pintxo donostiartua, Baserri tabernan. 

oliba bat, pepinilo bat eta antxoa, arrau-
tza egosia eta atuna, eta 1952ko bande-
rilla lehiaketan irabazle gertatu zen ban-
derilla, hots, arrautza egosia azpian, 
txorizo pamplonako xafla fina erdian, 
eta kaskoan, oliba bat. Erdi-erdian zut, 
txotxa, jakina. Misteriorik gabekoa, aise 
egitekoa. Joan den egunean, Jarautako 
Gure Leku elkar tean banderi l la hori 
prestatu zuten, lehiaketaren 50. urtemu-

ga ospatzeko. Bi egun lehe-
nagotik egina zegoen, gaine-
ra, hau da, arrautza muxin-
tzen hasia zen, garai batean 
tabernetan gertatzen zena 
hobeki agertzeko. Alerik ere 
ez zen gelditu. 

Dena dela, hiriko banderi-
llarik gogoangarrienak Efrai-
nek egiten zituen. Dotore, 
garbi eta zehatz. Gure pla-
zan ederki moldatzen zen. 

Horregatik, Laiana eskultoreak Efrainen 
artea islatu nahi izan zuen Bar Garcian 
egindako artelan batean. Zurezko pare-
tan, bi irudi landu dituen: bat Efrain 
Giron, banderillak eskuan, eta, bestea, 
berriz, zezena, lurrean eserita. Lepabel-
tzak Efraini e r r andakoa ere han txe 
zegoen idatzita: «Ez nuke mundu hau utzi 
nahi Bar Garciako banderillakprobatu 
gabe». 
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ARTISTA 

«Ikasteko arina da 
artiston estrategia» 

Ç EI URTE IGARO DIRA ARBEK 

Iruñean bere artelana az-
kenekoz erakutsi zuenetik. 
Oraingo erakusketaberezia da, 
kontu eta arreta handiz presta-
tu duelako. Xehetasun guztiak 
kontuan hartuta egindako pie-
za landuak dira bereak, eta, al-
di berean, freskoak. 
• Estrategia jarri diozu 
izenburu zure erakusketa-
ri; zein da zure estrategia 
artearen munduan? 
Nik uste dut artista guztion es-
trategia bera dela, eta estrate-
gia hori da ikasteko grina iza-
tea; artearen bidez ikasteko 
grina edukitzea. Artistok gure 
aurrekoek egin dutena gurega-
natzen dugu, iturri guztietatik 
edaten dugu, eta, aldi berean, 
gure ondorengoentzat uzten 
dugu egindako lana. Modu ho-
rretan, ezagutza berriz sortu 
egiten da. 

• Berriz sortzearen inguru-
ko gogoeta da,hain zuzen 
ere, zure artelaneko arda-
tzetako bat, ezta? 
Bai; azken finean, hori da bizi-
tzaren estrategia. Nik uste dut 

«Nire tresna nagusia 

aizturra da; eskuz egindako 

lana da nirea, neurri handi 

batean, baina, aldi berean, 

eskura ditudan teknologia 

guztiak erabiltzen ditut» 

gure bizitza honetan estrategia 
nagusi bat dagoela, eta estrate-
gia hori da berriz sortzea. Ho-
rregatik, bizitzan badira fun-
tsezko hiru elementu: jana, ar-
nasa hartzea eta sexua. Hiru 
elementu horien bidez berriz 
sortu egiten gara, etengabe, 
bestela, gureak egin baitu. Eza-
gutza ere, sortu eta berriz sor-
tzen dugu. Aurrekoen memo-
ria jasotzen dugu ondorengoei 
uzteko. 

• Elementu horiek —jana, 
sexua, arnasa hartzea— 
ageri dira zure obren ma-
mian; begiratuta, jostun 
batek kontu handiz eginda-
ko pieza sotilak dirudite 
zure obrek. 
Nire tresna nagusia, hain zuzen 
ere, aizturra da. Eskuz eginda-
ko lana da nirea, neurri handi 
batean, baina, aldi berean, es-
kura ditudan teknologia 
guztiak erabiltzen ditut. Baina 
argi dago emaitzan nabari de-
la kontu handiz egindako pie-
zak direla, hau da, tentu handiz 
aukeratzen ditudala nire pieze-

tan agertu nahi ditudan iru-
diak. 
• Ehuna da nagusi irudi ho-
rietan; zergatik? 
Gizakia irudikatzeko modu bat 
da. Finean, ehuna, arropa, gure 
kanpoko azala da. Janzten du-
gunak gauza asko erraten ditu 
gure izaerari buruz. Horrega-
tik, gorputza bazter utzi eta 
arropa baliatu dut. Irudi soilak 
hautatu ditut hasteko, eta, on-
doren, binaka, hirunaka edo 
taldeka bildu ditut. 
• Sortu edo berriz sortzeko 
ideia, berriz ere. 
Hala da. Taldeen bidez harre-
manak irudikatzen di-
tut, maskulinoaren eta 
femeninoaren arteko 
nahasketa, hori baita 
ugalketaren ardatza. 
• Gizakia ez ezik, 
natura ere ageri da 
zure obran. 
Noski, gu ere animaliak 
baikara, eta gure estra-
tegia bera baita nagusi 
naturan ere, ugalketa, 
alegia. Hegazti edo lan-
dareen formak ageri di-
ra, batetik, eta, beste-
tik, zura bera, hori baita 
erabili dudan material 
nagusietako bat. Zura 
oso elementu hurbile-
koa da guretzat, eta as-
kotan ez du beste eze-
ren beharrik. Manipu-
latu gabeko zura pus-
kak ere zintzilikatu di-
tut, paisaia ederrak 
irudikatzen dituztela-
ko. Gainera, denbora-
ren joana igar daiteke 
zura puska horietan, 
eta horrek pieza zora-
garri bilakatzen ditu. 

• Zura da nagusi 
erakustokiko alde 
batean; bestean, be-
rriz, bestelako giroa 
lortu duzu egunka-
rietako plantxen eta 
fotol i toen bidez. 
Zein da nahasketa 
horren funtsa? 
Denborarekin zerikusi 
handia du. Zurak espazio 
tarte zabalak islatzen ditu; bes-
te aldeko materialek, berriz, 
egunerokoa. Egun bateko isto-
rioak, plantxa batean harrapa-
tuta. Baina ez dira bi elementu 
horiek erabili ditudan baka-
rrak; papera ere nire erakuske-
tako protagonista nagusia da. 
Omenaldia egin nahi izan diot, 
papera baita oinarria. 

• Duela sei urte egin ze-
nuen azken erakusketa Iru-
ñean; oraingoa Ziudadelan 
paratu duzu, lantoki duzun 
espazioan, alegia. Erakus-
ketaberezia da, nolabait? 

Angel Arbe artistaren azken proposamenak ikusi ahal dira Iruñeko 

Ziudadelako Mistoen Aretoko lehen solairuan. Estrategia izenburua jarr i dio 

bere erakusketa berriari nafarrak. Collage-a eta fotomuntaiak baliatu ditu 

gizakion eta, f inean, naturaren, estrategiei buruz mintzatzeko. 

J A G O B A M A N T E R O L A / A R G A Z K I P R E S S 

Oso berezia. Kontu handiz 
egindako erakusketa da hau; 
xehetasunez betetako erakus-
taldia da, maitasun handiz 
prestatutako piezak bildu ditut 
hemen. Gainera, une honetan 
egiten ari naizen lanaren era-
kusleiho da erakusketa hau; 
hau da, labetik atera berri diren 
piezak dira, nolabait errateko. 
Asko landutako lanak dira, eta, 
aldi berean, oso freskoak. Ho-
rregatik, oso erakusketa bere-
zia da niretzat. 

—O E d u r n e E l i z o n d o 

s o s I a » a 

49 urte eginen ditu igandean Angel 

Arbe artista iruindarrak. Artearen 

munduan gazte murgildu zen, eta 17 

urterekin egin zuen aurreneko 

erakusketa. Pinturaren alorrean hasi 

baina berehala musikarenean 

murgildu zen Arbe, eta hainbat 

taldetako kide izan zen 70eko 

hamarkadan. 
# 

Musika alde batera utzi ondoren, 35 

urterekin hasi zen Arte Ederrak 

ikasten Euskal Herriko 

Unibertsitateko Leioako campusean. 

Etapa horrek «konfiantza» eman 

ziola aitortzen du. 92an erakusketa 

garrantzitsua egin zuen Burlatan, 

eta Iruñeko Arte Plastikoen 

Biurtekoan ere irabazle izan da. 
# 

Artista izatez gain, artearen mundua 

du lanbide. Iruñeko Ziudadelan 

egiten du lan, beste artisten 

erakusketak atontzen. «Era 

a^kotako ehunka artistaren lanak 

igaro dira nire eskuetatik». 

Besteengandik ikasteko aukera 

paregabea Arberentzat. 

Iruñeko komunikabide batek ordezkapen bat 
egiteko administrari bat behar du, 

Eskatzen da: 
• Euskara ahoz eta idatziz jarduteko maila. 
• Informatika arloa menperatzea: Windows 98, Word, Acces eta Excel. 
• Kontabilitatea. 
• Eskarmentua antzeko lanetan. 

Eskeintzen da: 
• Lan kontratu laborala gizarte segurantzarekin. 
• Soldata finkoa. 

Interesatuek Curriculum zehatza bidali argazki berri batekin Maiatzaren 6a baino 
lehen, helbrde honetara: 

IRUÑEKO KOMUNIKABIDEAK, S.A. 
Iratxe Monastegia, 45-ezk eskailera, 13.ezk 

31011 IRUÑEA 

ost i ra la , 2 0 0 2 k o a p i r i l a r e n 19a Egunkaria 
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lVlartxelo Sotes 

Agenda 

Hf t ' l R Ohetikjaikietaerabakigarrantzitsu 
V/U. v/. h a r t u juf Gaureginen dudan 
guzti-guztia agendan apuntatuko dut. 

08:20. Komunean, ispiluaren aurrean, nire 
piura petralaz jabetzen saiatu naiz. Lan zaila; 
begiak ezin irekiz bainabii. Azukre-kozkor ta-
mainako bekarrak ditut. Urgentziazko garbi-
keta baten ondoren eta gaurko proiektuare-
kin aurrera egin nahirik, sukaldera noa. 

08:30. Lehenik eta behin irratia piztu dut. 
Luis de Olmo marmarka ari da. Seinale on. 
Guztiz esnatuta nago. Kafeteran gelditzen 
den kafe eskasa probestu dut, kafesne albino 
bat prestatzeko. 

08:40. Orain bai, komunean asmatzeko 
gauza naiz eta pixa egitera noa. Hortzak gar-
bitu eta bizarra egin. 

08:52. Logelarajanztera. Presaka nabil. 
Kaltzontzilo, galtzerdi eta kamiseta garbiak 
hartu eta atzoko praka bakeroak eramanen 
ditut. Eguraldi polita gaurkoa. Hala eta guztiz, 
jertse bat hartuko dut, hozten badu ere. 

08:57. Beti bezala azken unean, giltzak eta 
diruzorroa inondik ez dira agertzen. Badakit 
gauez bere kasa ibiltzen direla eta gutxien es-
pero dudan tokitan ezkutatzen direla. 

08:59. Aurkitu zaituztet! Arrapaladan bi-
llabesaren ibilbidea geldiaraztera. Ez dut lor-
tu. 09:10ekoahartubeharko. (...) 

09:22. Iruñean naiz. Kaldereria kalean Ca-
mel Trophya egin dut. Inkontzientekd Iholan-
da Bartzinaren amarekin akordatu naiz. 

09:34. II. Zabalguneko egoitza ofizial ba-
tean naiz. Seigarren pisura joan behar dut, in-
primaki baten bila. Igogailua hartzea erabaki 
dut. NO FUNCIONA. Zer da funtzionatzen ez 
duena? Igogailua? Nafarroako Gobernua? 
Badakit, elebitasunaz ariko da. Bestela Ez da-
bil bat ere irakur liteke; kurtsibaz sikiera. Azke-
nean amasestuka eskaileretan gora. 

11:45. Ez didate inprimakia eman nahi. 
Gora burokrazia. 

12:00. Benetako kafe bat hartzen ari naiz, 
Kosovoko azoka dirudien Gazteluko plazako 
terraza horietako batean. Agenda hartu eta 
azkenekoburutapena idatzi: Ondorio garran-
tzitsua. Agendan gauza hauek guztiak apun-
tatzea badaezpada hartutako jertsea bezain 
baliagarria da. 

MUSIKA 

> Arbizu: Diletanti ganbera musi-
ka taldea gaur, 12:30ean, eli-
zan. 

I I ruñea: Bol taldea gaur, Reve-
rendos aretoan, 21:30ean. 

> Aitzoain: Kuraia eta Lif taldeak 
gaur, 22:00etan, Artsaian. 

>Zangoza: Los Diablos del Ritmo 
Revival taldea gaur, 23:00etan, 
Dos Caballos tabernan. 

» GareS: Status Quo taldea bihar, 
21:30ean, Gares aretoan. 

> B u r l a t a : Bathoo eta Anore-
xia taldeak asteartean, 
20:00etatik aurrera, Black 
Rose tabernan. 

BERTSOLARIAK 

I I ruñea : Biltoki elkartean ber-
tso afaria eginen dute astearte-
an, Maialen Lujanbio eta Jesus 
Mari Irazurekin. Txartelak 
igandea baino lehen hartu, Ez-
kaba eta Harpea tabernetan 
edo 948-121617 telefonoan. 

ZINEMA 

I Iruñea: Karrikirren zinemaldia-
ren baitan, Ekialdea ekialde fil-
ma emanen dute gaur, 
20:30ean, Golem zinematokie-
tan. 

ANTZERKIA 

I Bera: Lamixine BAT taldeakhi-
tzaren garrantziaren inguruko 
ikuskizuna eskainiko du gaur, 
20:00etan, kultur etxean. 

ft Mut i loagoit i : Gorakada taldeak 
Aitonaren kontuak antzezlana 
taularatuko du igandean, 
18:30ean, kultur etxean. 

HITZALDIAK 

I Noain: Alfontso Martinez Lizar-
duikoa ikertzaileak Euskal zibi-
lizazioa Nafarroako erreinuaren 
oinarria izenburuko hitzaldia 
emanen du gaur, 19:30ean, 
kultur etxean. 

LEHIAKETAK 

> Iruñea: Asteazkenean Txantre-
an eginen duten Aire Zabaleko 
II. Pintura Lehiaketan parte 
hartzeko, gaur da auzotegian 
izena emateko azken eguna. 

IKASTAROAK 

» I r u ñ e a : Zabalikda Urtxintxak 
antolatzen duen aisialdiko he-
zitzaileen ikastaro trinkoan ize-
na emateko epea. Abuztuaren 
26tik irailaren 30era eginen du-
te. Izena emateko, deitu 948-
2375.74 telefonora. Lehen 20 
lagunek matrikularen %50eko 
diru laguntza izanen dute. 

ERAKUSKETAK 

» Bera: EHGAM taldearen 25. ur-
teurreneko erakusketa gaur 
eta bihar izanen da kultur etxe-
an," 18:00etatik 20:00etara. 

»I ruñea: Mugarik Gabeko Medi-
kuen Harrapatuak erakusketa 
interaktibo ibiltaria Takone-
ra parkean izanen da astebu-
ruan. 

> Burlata: Egipto faraonikoaren 
kultura eta artearen gaineko 
erakusketa Joakin Azkarate ka-
leko aretoan izanen da igandea 
arte, gaur etabihar 19:00etatik 
21:00etara eta igandean 
12:00etatik 14:00etara. 

I Iruñea: Joseja Casadok margo-
turiko mendi eta zelaiak Or-
molu galerian (Paulino Caba-
llero, 42) izanen dituzte hila 
akitu arte. 

> Iruñea: Joseba Zabalzak Guate-
mala hiriko zabortegian egin 
zituen argazkiak Zabaldiko te-
terian izanen dira maiatzaren 
6a arte. 

> Iruñea: Gregorio Patonen mar-
golanak Molmar galerian iza-
nen dira (Curia, 18) maiatzaren 
8a arte. 

> Iruñea: Jose Mari Pastor Artzai 
margolariaren olio eta akuare-
la lanak Carlos Zirizaren gale-
rian (Berria, 123) egonen dira 

maiatzaren 18a arte (astearte-
tik ostiralera, 18:00etatik 
20:00etara). 

BESTELAKOAK 

I I r u ñ e a : Gaur mendi eta eski 

materialen merkatua eginen 
dute Nafarroa Kirol Elkartean 
(Jarauta, 78), 19:00etatik 
21:00etara. 

I Baigorri: Basaizea elkarteak an-
tolatuta, Nafarroaren Eguna 
ospatuko dute igandean. 

IkSieife®! erakusketa 

Jose Urdin 
Non: Uharteko kultur etxean. 

Noiz arte: Apirilaren 30a arte. 

Ordutegia: Astelehenetik ostiralera, 16:00etatik 21:00etara, eta 

larunbatetan, 10:00etatik 14:00etara. 

mailto:nafarkaria@egunkaria.com
http://www.herriak.info/nafarraa



