
1160

ANUE, ATETZ, BASABURUA, IMOTZ, LANTZ, ODIETA ETA ULTZAMAKO ALDIZKARIA

PuLunPe
160. Zenbakia



2 3160 160

Ametzaberri

Mentxu, Iñigo, Oier eta Jone, Aizarozko banatzaileak:

“Ea gazteak herrian 
bizitzen geratzen diren”

PulunPek ez du bere gain hartzen aldizkarian adierazitako 
esanen eta iritzien erantzukizuna 

Argitaratzailea AmetzA Kultur elKArteA..
Pulunpe Sarea: Euskara Zerbitzua, Gurutze, Edurne, Laia, Ainara, Patxi, Goizargi, Inma, Izaskun, Maitane, Alicia, Bakartxo, Iñigo, Irantzu, 
Josu, Arantxa, Iñaki, Jese, Maika, Asier, Facebooken parte hartzen duzuenoi, etab... Barkatu aipatu ez zaituztedanoi. 
 emaila: pulunpe@gmail.com
Zenbaki honetako kolaboratzaileak: Sareko taldekideez gain, Txurdan. 
Koordinatzaileak: lur gil eta iosu Martinez.
Tirada 1.600 ale. Azala: Gorka Etxeberria
Inprimategia: Gertu - Maketazioa: Iosu M.U 
Lege gordailua: NA 721/93   

2017Ko otsAilAren 6An inprimAtegirA bidAliA.

Noiztik zaudete Aizarotzen?
Duela 11 edo 12 urte etorri ginen hona Iruñetik. Eta 
haurrak jaio zirenetik daude hemen. 

Eta, gustura zaudete hemen?
Bai, haurrekin oso gustura. Nahiz eta hemen bizita 
kotxearen menpe egotea gogorra den, Iñigok eta biok 
Iruñean egiten baitugu lan,, baina, beno, gustura.

Zer moduz moldatu zarete koberturarik gabe 
azkenaldi honetan?
Bada, hobera egin du egoerak, baina, egia esan, na-
hiko haserre; baina, zer egingo diogu... pazientzia. Bi 
aukera, telefonoa eta interneta kendu eta horiek gabe 
bizi, edo halako egoerak aguantatu. Ea zerbait egiten 
dugun. 

“Herri txiki infernu handi” saioan zioten bezala, 
gehiago haziko al da Aizarotz?
Ez dut uste! Hala ere, egia da nahiko mugitu dela 
alokairu merkatua, eta jada ez dagoela ia etxerik 
alokairuan. Badira salgai dauden etxe batzuk, baina 

alokairuan zeuden asko bete egin dira, eta nahiko 
bizitza dago orain. Hori bai, ikusiko dugu gazteak 
gurasoen etxetik alde egiten dutenean non sartuko 
diren. Izan ere, hemen etxeen eta lurren kontua jende 
gutxiren esku dago. 

Izan ere gazteek hemen bizi eta lan egitea ez 
dute erreza, ezta?
Ez, batere. Alokatzeko etxerik ia ez dago, eta lane-
rako aukerak oso murritzak dira nekazaritzaz eta os-
talaritzaz gain. Hain gazteak ez direnei begira gaude 
gu orain ea zer egiten duten, haiek ari baitira bidea 
irekitzen; institutura zein unibertsitatera joateko auto-
busa... baina ea gero hemen geratzen diren.

Herriko zein hiriko bizitza balantzan jarrita, zein 
irabazle?
Bada, paretsu daudela esango nuke: herriaren alde 
ona natura, lasaitasuna, jendearekiko harreman es-
tua, haurrendako aukerak, euskaraz bizitzeko auke-
ra... eta desabantailak autoa erabili beharra, bizitza 
kulturala, Iruñean dugun familia...

olerkia

Maitemindu zaitez zure buruaz.
Bizitzaz. 
Eta gero, 

zuk nahi duzunaz.

        frida kahlo

Laurek banatzen dute Pulunpe Aizarotzen. Duela urte bat baino gehiago hasi ziren 
banaketan, eta txandakatzearen aldekoa da Mentxu. Aizarotzen inguruan eta, hiriak zein 
herriak, bakoitzak dituen abantailez zein desabantailez aritu gara Mentxurekin.

Mentxu eta Jone
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Lanzko ihoteak

Geroztik hor diraute, gutxi gora-behera betitik 
ezaguna izan den bezala. Gainera, Nafa-
rroako ihoteetan ezagunena eta nabarmene-

na.
Caro Barojak honela dio 1964. urtean Ihote haue-
taz idatzi zuen artikulu bateko pasarte batean:
“Ihote honetan hor dugu pertsonaietako bat, “Zal-
diko” Zuberoako ihoteetako “Zamaltzain”en pertso-
nai bixkia.
Eta zer esan Ziripotez?
Barojak dioen bezala: “Zaldiko eta Ziripot pare-
ja bat da, zeinetan aurrenak ‘arotzek’ gidatua eta 
azkenean azpiratua, adorea eta bortxazko indarra 
azaltzen duen eta bigarrenak indar falta, utzikeria 
eta geldotasuna.
Bi pertsonai hauen sinboloa dirudienez oso-oso 
aspaldikoa da, bertan ideia asko sartzen direlarik, 
sexuala barne.”
Barojak ez zuen gehiago sakondu nahi izan, ur 
handitan sartzea irudi zitzaion. Garaiak ziren ha-
lakoak!

Hemen dugu Lanzko ihoteen esanahi oinarrizkoa. 
Mielotxin, grina eta irrika; udaberria iristean urtero 
agertzen zaiguna. Eta Mielotxinekin batera beste 
bi protagonista handi: Zaldiko eta Ziripot.
 Eta zaldi gaztearen indarrak eta ahalmenak, ho-
nen gizontasunak, hobeki esan harkeriak, Ziripo-
tekin borrokatzera darama, gaztetasunaren bertze 
aurpegia, jan eta edan gustuko dituena, “mutilza-
harren” antzera edo (Lesakako “Zaku-zaharrak” 
eta Altsasuko “Juantramposoak” gauza bera dute 
azaltzen).

Ziripot Greziako Baco jainkoa da, jantzale eta 
edantzale porrokatua, Lurrarekin nahasia, honen 
bertute batzuek dituena: lurraren eskuzabaltasuna 
eta naturaren etengabeko festa, esaterako.

Dena dela, aipatu gabe ezin utzi, aspaldixkoan, 
Ziripot oso oldarkor ageri zaigula, azken batean 
emakumeak ere bere alderdi hedonistaren alde 
jarri baitira, eta Zaldiko konformatu behar izaten 
du bere bidea oztopatuz aurrean hainbeste eta 
hainbeste kamaretakoren bat bizkarrean hartu eta 
baztertuz, kritika handien artean, bere egitekoa 
alde batera utzirik, Ziripoti segi eta bultzadaka era-
so egitea, alegia. Horrela dira gauzak…

Dena biribiltzeko, hor dira Txatxuak, herriko gaz-
teak, eta Arotzak, herriko gizonak, benetan pres-
tijioa eta egiazko indarraren jabe direnak. Hauek 
perratuko dute Zaldiko nahiz honek kontra egin, 
eta gidatuko dute behar den aldera.

Ihoteetako hoberena da pertsonai bakoitzak bere 
egitekoa egiten duela, gogoan izan gabe bere sa-
koneko edo ezkutuko esanahia: gaztea gaztea da, 
indar berria eta beren indarra hor xahutuko dizu, 
janean eta bestetan. Gizon heldua ere horretara 
mugatuko da, gizon izatera, burlatia, gauzen atze-
aurrea ezagutzen duena…Azken batean, gizona, 
besterik ez.

Eta guztiaren buru, txatxu baten bizkarren gaine-
tik, urtero berri, baina beti berdin, Mielotxin. Bizia 
bezalakoa, lana inportantea da baina Ihoteetan ez.

Ihoteak debekatuak izan ziren Francoren garaian, eta denborarekin itzaliak eta atzenduak ere bai, 
agian. Hala ere, 1944. urtean, Jose Maria Iribarrenek eta Urangak Gobernadore Zibilaren aurrean 
azalpen iruzurti edo gezurrezko bat erabiliz baimentzea edo erdietsi zuten: Lantzen izan zen bandidu 
baten kontrako zigorraren errepresentazioa zela, hori argudiatu zuten. Benetan ihoteak beste kontu 
bat ziren ez zuten deus ikustekorik Lanzko lapur famatuekin.
Geroago, 1963. urtean, Caro Baroja anaiek Lanzko ihoteetaz pelikula egin nahi izan zutelakoz berpiztea 
erdietsi zen, Lanzko bertako jende adinduei esker. Eta urte honetatik gaur artio urtero ospatu izan dira.
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Bibliografia

Berrikiago, hor ditugu Txema Hornillaren 
liburuak. Horietan magia tarteko dela in-
terpretatzen ditu ihoteak. Edo Peio Mon-

teanok Cadizen izan ziren “Actas del III Semi-
nario de Carnaval” delakoan Lanzko ihoteez 
ezagutzera eman zuen bere artikulu oparoa eta 
zehatza nahiz eta bere esanahia sakonki inter-
pretatzera ez den ausartzen. Eta ez hain aspal-
di, Nafarroako Gobernuaren Panorama aldizkari 
oso batean Mikel Ozkoidi eta Carlos Irujok ar-
gitara eman duten lan bikaina, oso landua, ge-
hiago oraindik frankismoaren lehen garaian izan 
zen debekuen gainean ari direnean.

Nazioarteko bibliografian aipagarriak dira Julio 
Caro Barojaren El Carnaval, lan nagusia, edo 
Gaignebent frantziarraren azterketan ihoteei 
ematen dien interpretazioa: antzinako aztarnen 
pilaketa bezala; aldiz, Heers-ek, Erdi Arora jot-
zen du gaurkoak azaltzeko orduan.

Lanzko arotzen jokabideaz jabetzeko, Mircea 
Eliade-k “Herreros y alquimistas” liburua da in-

teresgarria oso, bertan azaltzen baitu nolako 
diferentzia dagoen teknologiaren jabe diren 
komunitate eta teknologia kontsumitu bertzerik 
egiten ez dutenen artean. Eman dezagun Lan-
zko arotzen artean eta bertze zenbait lekuetako 
pezkinen ihoteetan.

Ihoteak oro har eta partikularki Lanzkoak, duten 
eta duen plastikotasuna edo moldagarritasuna 
da ezaugarri printzipala. Oso sinplea da: Otsoa 
otso bat da, zaldia zaldi bat, potzoloa potzolo 
bat, herriko adinduak herriko adinduak dira, eta 
gazteak herriko gazteak. Eta horrela dute jokat-
zen “antzerki” honetan. 

Ihoteak esanahi hau duela edo bertzea, ez zai-
gu inporta, denak du balio. Inork ez du pentsat-
zen bera izateaz bertzerik, nahiz eta gaur egun, 
logikoa den bezala, gizon, emakume edo haur 
aritzen diren hainbat pertsonai ordezkatzen.

HIZTEGIA:
Pezkina: calderero, pertzak egiten dituena.

Lanzko ihoteetako bibliografiaren berri ematerakoan, inportantea da aipatzea lehen berri 
idatzia, Violeta Alford andrearena, Ingalaterrako folklorista ezagunarena. Edo Principe de 
Vianan Jose Maria Iribarren eta Julio Caro Barojak argitaratu zituzten idatziak. Eta zer esan 
Jose Maria Satrustegi eta Juan Garmendia Larrañaga etnografoek idatzi zituzten liburuez? 
Hauek denak Ihoteen deskripzioaz ari dira, oro har hartuta, edo Lanzko ihoteak azalduz.

Patxi oscoz. testua eta irudiak
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Nafarroako “Praktika onen” sarien artean 
Imozko Udala ageri zaigu aurten. Izendapen 
berezia jaso du Muskizko Itsasoenea etxean 

egindako zaharberritzearengatik.

Pulunpen kontatu genizuen Imozko Udalak Muski-
zko kontzejuarena zen etxea zaharberritu eta hiru 
etxebizitza egin zituela. Alokairu sozialean jarri zi-
tuen eta hiru etxebizitzetan bizilagunak ditugu ora-
in. Ganbararen zaharberritzearen lanak amaitu di-
tuzte orain, bailarako langileendako tailer-gelak egin 
dituzte bertan.

Nafarroako “Praktika onen katalogoak” arrazoi 
hauengatik eman dio izendapen berezi hori:

1. Etxebizitza sostengarria eta garapen komunitarioa 
izateagatik.
2. “Asoziazionismoa”: besteak beste, Kontzeju eta 
Udalaren arteko harreman egokia, Udalak zaharbe-
rritzearen gastuak hartzeagatik eta beheko elkartea 
kontzejuari uzteagatik.
3. Jasangarritasun ekonomikoa (diru-laguntzak, 
udalaren dirua erabili eta langabezian zeuden per-
tsonak kontratatzeagatik), jasangarritasun soziala 
(langabetuen kontratazioa eta alokairu soziala), eta 
ingurumen jasangarritasuna (eraikin osorako egurra 
erabiltzen duen galdara jasangarria).
4. Integrazio soziala eta genero berdintasuna (alokai-
ru sozialaren kondizioengatik)
5. Landa eremuetako bizi baldintzak hobetzea.

Josean Iturralde alkateak aipatu du eraikineko 
ganbararen zaharberritzea ere sari horretara aur-
keztuko dutela. ETB-k egindako bideo honetan 
ikusgai duzue Muskizko Itsasoenea (Dani Marti-
rena erasoarrak eginda. Dena etxean geratzen da: 
http://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/bideoak/
osoa/3908980/bideoa-itsasoenea-eta-muskitz-nafa-
rroan-zaharberritu-dituzte/

Muskizko Itsasoeneak izendapen berezia

Iazko abenduaren 15ean bi gune berri jarri 
ziren martxan Nafarroan: bat Tafallarako 
eta beste bat Iruñerrirako eta Nafarroako 

Iparralde osorako. Indarkeria matxista mota 
desberdinak modu integralean landuko dituzte 
Txantrean kokatua dagoen bulegoan. 

Genero indarkeria sufritzen ari diren emakumeei ha-
rrera emateko talde espezializatua da sortu berri dena.  
Lan-talde honek  atentzio integrala (ikuspuntu desber-
dinetako laguntza) emanen du. Horretarako, esparru 
desberdinetako profesionalek lan egiten dute zerbitzuan: 

gizarte langilea, gizarte hezitzailea, psikologoak eta 
abokatuak. Euskaraz aritzeko aukera ere bada. 

Eskualdeko berdintasun teknikari Josune Antxok aipa-
tu digu edozein intentsitateko indarkeria sufritzen ari 
direnendako zerbitzua dela,  eta azpimarratu du ez dela 
beharrezkoa salaketa aurkeztea.

Zerbitzuak
-Gaiaren inguruko informazio orokorra eta oinarrizkoa
-Aholkularitza
-Esku-hartze psikosoziala
-Legediaren inguruko informazioa
-Lan-arloko argibidea
-Laguntza ekonomikoen informazioa
-Osasun-arloari buruzko argibidea
-Babesaren alderdien informazioa

Datu praktikoak
Zerbitzua Iruñean dago, Valtierra kaleko 13. zenbakian, 
beheko solairuan  (Orvinaren atzeko aldean. Telefonoak 
948004952/948004953 edo bestela Gizarte Zerbitzuen 
bitartez. Bestela, interneten bilatu: “genero indarkeria 
Nafarroa zerbitzua”.

Indarkeria matxisten biktimendako zerbitzu berri bat ireki da

Aurtengo sagardotegi kanpaina hasi da jada, 
eta, gutxi gorabehera urtero bezala,doa erri-
tmoari dagokionez, behinik behin: “Hasieran 

beti berdin hasten da, pare bat aste nahiko lasaia eta 
gero dator mundu guztia”. Sagardotegi  kultura talde 
eta koadrila kultura den heinean, jendeak bere burua 
antolatu behar du, eta kostatzen da izena ematea. 

Halere, Txaseneko bordatik zera diote: “Gure be-
zeroen mundua oso erregularra da, beti esaten dut 
bezeroak baino gehiago militanteak direla gurera 

etortzen direnak”. Aspaldiko ofizioa da hauena, eta 
aipatu digu duela 20 eta 25 bat urte etortzen hasi zi-
ren bezeroen seme-alabak etortzen direla orain. Datu 
orokorrei begira,  %95 inguru dira “betiko” bezeroak.

Panorama itxaropentsua da, beraz; baina, datu ezko-
rragoa da sagardo uztarena. Iazko uzta “historikoa” 
izan zen, “bizitzan behin gertatzen den horietakoa”, 
baina aurtengoa justuxeagoa izan da. Hala ere, 
Berueteko sagardotegikoek diotenez, “kupel bat izan 
ezik beste guztia bete dugu”.

Sagardoa “irregularra” baina sagardotegiak “erregularrak”

Ospakizun hilabetea da otsaila. Agate Deunaren 
bezpera izan genuen otsailaren 4an, eta hilaren 
amaieran izanen ditugu ihotearen ospakizun ge-

hienak.

Odieta, Anue, Ultzama eta Atezko biztanleak aritu ziren 
kantuan, lurrari makilaz jotzen zioten bitartean, udabe-
rriaren zain. Atezko Josetxok gidatu zituen koplak bere 
ahots ederrarekin, eta gainontzekoek jarraitu.

Imotzen ere, Etxalekutik abiatuta Oskotz eta Muskitza 
joan ziren kantuan, eta, Basaburuan, Jauntsaratsen hasi 
eta Berueten abestu zuten gero, hemen Igoako Leontzio 
eta Angelek gidatuta.

Ihoteko lehen ospakizunak izan ditugu jada Igoan, ostiral 
eta larunbata musika eta festaz beterik. Gehienak, ordea, 
otsaileko azken asteburuaren inguruan izanen ditugu, 
tartean Lanzko ihote famatua.

Agate Deuna joanda, Ihotearen zain

Urtebete joan da Zumarro iraizoztarrak utzi 
gintuenetik, eta urtarril honetan berriz gogo-
ratu nahi izan dute herrian. Iaz bezala, aur-

tengoan ere musikarekin girotuta gogoratu nahi izan 
dute.

Iaz Zumarroren lagunek eta Iraizozko lagun zein bi-
zilagunek antolatu zuten, eta rock kontzertuak izan 
zituzten, Zumarroren musika grinari jarraituz. Aur-
ten ere, rock doinuak izan dituzte, baina familiak es-
kertza modura antolatuta. 

Apirilaren 3ko gauean sartuko da korrika gure 
eskualdean. Orokietara gauerdian iritsiko da, 
eta Ultzaman sartuko da gero. Auza eta Eltza-

buru zeharkatu ondoren Jauntsarasa itzuli eta han-
dik Latasara iritsiko da Ihaben, Etxaleku eta Eraso-
tik pasata.
Data hori iritsi zain, eskualdean korrika kultura-
la prestatzen ari dira, eta bi batzorde sortu dituzte 
horretarako: Basaburua-Imotz, eta Ultzama-Atetz-
Odietakoa (nahiz eta Anue eta Lanzko lagunak sar-
tzeko irekia dagoen ere).

Korrikaren zain, 
baina geldirik ez

Merezitako beste omenaldi bat Zumarrori

Beste urte batez, Euskal Herriko mus txapelketa izan 
dugu gurean. Aurten 5 kanporaketa jokatu dira: 
Igoan, Jauntsaratsen, Gartzaronen, Muskitzen eta 

Iraizotzen. 70 muslari aritu dira, hau da, 35 bikote.

Lehenengoa Igoako kanporaketa izan zen. 9 bikote aritu 
ziren ostatuan, eta Remigio eta Xabi Arretxea izan ziren 
irabazleak. Jauntsarasko kanporaketa Apeztegiberriko 
ostatuan jokatu zuten 6 bikotek, eta Inma Fernandez eta 
Jorge Biurrarena izan ziren lehenak.

Gartzaron eta Muskizko kanporaketak etorri ziren gero. 
Lehenengoa Toki-Alai elkartean jokatu zuten 6 bikotek, 
eta irabazleak Mikel Jaunarena eta Javier Herranz izan 
ziren. Muskizko kultur etxean, ordea, Ana eta Xabier Itu-
rriotz gailendu ziren 5 bikote parte-hartzaileen artean.

Azkena Iraizozko ostatuko kanporaketa izan zen. 7 bikote 
aritu ziren musean, eta azkenik Timoteo Etxeberria eta 
Josune Mintxo izan ziren irabazleak. Beraz, eskualdeko 5 
bikote joanen dira Iruñean jokatuko den Nafarroako kan-
poraketara, eta bertan irabaziz gero Donostiako finalera 
igaroko dira. Animo eta zorionak gure muslari bikainei!

Gure muslari onenak, Iruñera!
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Geldi-geldi geratzen omen da sastraka 
artean. Ehiztarien txakurra alboan 
izan arte ez omen du ihes egiten, ho-

rregatik deitzen diote oilagorra, entzuten ez 
duelako. 
Baina ongi entzuten du, nahiago omen du azken mo-
mentu arte ezkutatzea. Oilagorra (becada gazteleraz) 
ehizatzea legezkoa da Nafarroan, baina saltzea ez. 
Animalia ezkutatzen da, baina isuna ezarri dieten 
jatetxeak ez omen ziren ezkutatzen, publikoki iragar-
tzen baitzuten hegazti honen salmenta. 

Basozain batek gogoratu egin digu oilagorra hegazti 
migratzailea dela eta denboraldi honetan gure zonal-
detik dabilela, baina ezin dela komertzializatu, ani-
mali honen populazioaren oreka galdu ahal delako. I

ngurugiro Departamentuarekin kontaktuan jarri 
gara isunen larritasun edo kopuru ekonomikoari 
buruz galdegiteko, baina aldizkaria ixterako orduan 
oraindik ez ziguten erantzunik eman. 

Gure intentzioa kasu honekin pedagogia pixka bat 
egitea zen, besterik ez… 

Oilagorra saltzeagatik isunak ezarri diz-
kiete hiru lekuri, tartean Ultzamako bati

Makro-proiektua aurrera doa. Ziaurritzen fa-
miliaren haziendan hasi, Kaparroso aldera 
duela urte batzuk pasa eta orain, Soria alde-

ra, Noviercas herrira. Gaur egun Espainiar estatuko 
esplotaziorik handiena dute 4.800 behiekin eta orain 
jauzia eman nahi omen dute 20.000 buru izatera. 

Europa mailan ekoizpen gehien izanen duen esplo-
tazio honen aurrean oso kritiko agertu dira zonalde 
horretako abeltzainak. Proiektua “sostengarria” ez 

dela deklaratu dute bertako hedabideetara. Ingu-
rugiroan izango duen ondorioei begira, egunean 2 
milioi minda litro sortuko lituzkeela esan dute. UPA 
taldeko abeltzainek deklaratu dute sektore osoaren-
dako  albiste “txarra” dela, eta esplotazio txikien eta 
ertainen “itxiera” ekarriko duela. 

Gure eskualdean ea ondorioak izango dituen galde-
tuta,  Basaburuko eskarmentu handiko abeltzain ba-
tek esan digu baietz, ondorioak sumatuko ditugula. 

Bere garaian Nafarroako gobernuak ez omen zuen 
hemen proiektu hori instalatzea nahi eta horrega-
tik kanpora eraman omen dute. Frantziako egoera 
begira jarri gaitezen orain: duela gutxi bertako go-
bernuak 1.000 behiko abeltegi baten instalazioa de-
bekatu zuten “abeltzainen gehiengoa” defendatzeko. 

Hain hurbil eta hain urrun.

Europako abeltzain esplotaziorik handiena “Valle de Odieta”
kooperatibak eraikiko du Sorian

Egunkaria irakurtzen ari 
ginela “epidemia” hitza 
irakurri genuen “gri-

pe” hitzarekin lotuta. Goiburu 
deigarria iruditu zitzaigun eta 
batzuetan zure albokoak gaixo 
daudela edo guraso gazte askok 
umeen birusak elkar banatzen 
dituztela ikusita, pentsatu ge-
nuen galdetu beharreko kon-
tua zela. 

Erantzuna? Arantxa Martinez medikuak esan zigun aurtengo gripea, 
berriz ere, “normala” izan dela, beste urteekin alderatuz “antzekoa”. 
Non dago orduan goiburu horien beharra? Baliteke guk epidemia hitza 
ongi ez ulertzea; hiztegiaren definizioak dio “Izurritea, izurria edo epi-
demia lurralde eta denbora berean biztanleen zati handi bati erasotzen 
dion” gaixotasuna dela. “Lekuan lekukoa izan daiteke (munduko leku 
zehatz batean) edo orokorragoa”. Askoren ustez hitz potoloa badirudi 
ere, urtero halako bat izaten dugu, baina ondorio gehiegirik gabe. 
Basaburuko medikuak aipatu digu, halere, adinduen eta umeen talde-
koek kontuz ibili behar dutela, eta prebentzioak hartzea beti ongi dato-
rrela. Horretarako, betikoa, zenbait aholku eman dizkigute:
-Txertoak eguneratuak izatea.
-Gaixoekin kontaktua mugatzea.
-Oinarrizko higiene neurriak mantentzea: eskuak sarritan garbitu, do-
ministiku egitean ahoa estali…
-Gripe zantzuak badituzu, ez zaitez zahar-etxe edo ospitaletara bisitan 
joan.

Gripe epidemia “normala”

Etxean sutondoan zaude mugitu ezinik? 
Sofan etzanda telebistaz asperturik?  
Ba hemen duzu zuretzako hiru propo-

samen interesgarri; hiru erakusketa Ultzama 
eta Basaburuan, artearen bidez burua astint-
zeko!  

Larraintzarko Gizarte etxean bi erakusketa berri ja-
rri dituzte otsailerako: alde batetik Sole Artolaren 
artisautza lanak ikusgai egonen dira. Duela gutxi arte 
Ihabenen bizi zen Artolak, halako jolas parte-hartzai-
le bat proposatzen du bisitariari, baina hobe zu zeuk 
ikertzea. 
Bestetik, ekonomia eta politikan interesa baduzu, Gi-
zarte Etxean ere, TTIP eta CETA akordioen inguruko 
beste erakusketa bat egonen da hurrengo asteetan 
ikusgai. Otsaileko azkeneko ostiralean hitzaldi bat 
eskainiko du Iosu Oskak, ATTAC taldeko kideak eta 
nazioarteko kapitalismoaren inguruko hausnarketa 
ikusi ahalko dugu erakusketan. 

Basaburuan, Jauntsarasko Apeztegiberrin, Jorge 
Diezen lan “surrealistak” ikusgai daude otsaila eta 
martxoa osoan. Ordenagailu bidez eraldatutako irudi 
iradokitzaileak ikusi ahal dituzu kafetxo bat hartzen 
duzun bitartean. 

Hiru erakusketa interesgarri gurean
(Xalbador Heriotzaren doinuarekin)

Gure Bero joan zaigu,
goizegi ta gaztegi,

bizitzak prestatu dion
froga latza ezin gainditu
nahiz gogor borrokatu.

 
Aztarna sakona utzi

duzu zure bidean
Alkotzen, Urtasunen
lanean, lagun artean
ta nola ez familian,

familian.
 

Gogorra, langilea
emakume baikorra
adiskide nekaezina
baita borrokalaria
bihotzan beti irria.

 
Hogei urte elkarrekin

izerditzen gurekin,
gertakizun xelebreak
bizi izan dugu gureak

pasatutako uneak.
 

Bizitzako ikasgaia
eskaini diguzuna

bihotzez eskertzen dugu
eta agurtu nahi zaitugu

hurrengo arte Bero,
hurrengo arte!!!

 ------
                     Laneko oilo zaharrak

Beronika Ziaurritzen omenez 

Eskualdean indar gehien hartzen ari den kirola dugu errugbia: 
ume txikien eskoletatik hasita, jai giroan murgildutako gaupa-
sa, neska “handien” taldera ailegatu arte, errugbia gurean erro-

tua dagoen kirola dela esan dezakegu. Aurtengo lehenengo egunak 
egoera honen adierazle izan dira: urtarrilaren 14an La Unica taldekoek 
Amaiur txapelketako azken partida irabazi eta lehenengo postuan 
bukatu zuten. Azken partida horretan, Hernani 49 eta 0 garaitu zu-
ten. Lehiaketak bost jardunaldi izan zituen, eta bertan Gaztedi, Getxo, 
Durango, Hernani, Eibar eta La Única neurtu ziren. Taldeek hamabi 
jokalarirekin jokatzeko aukera izan zuten, eta partidak 35 minutuko bi 
zatikoak izan ziren. Bigarren aldia da jarraian txapelketa hau irabazten 
dutela. Orain liga berria hasiko da eta “B” taldean iazko talde berdinak 
egonen dira Euskal Ligan: La Unica Neskak, ESCOR Gaztedi, Durango-
Uribe-Zornotza, AVIA Eibar eta Hernani CRE.

Euskadiko selekzioa, gora
Iruñerrian entrenatu eta jokatzen badute ere, gure eskualdekoak dira 
talde horretako partaide gehienak. Eta talde horretako 7 aukeratu zi-
tuzten Euskadiko selekzioan parte hartzeko. Talde horrek garaipena 
lortu zuen Balentziakoen aurka eta maila bat gora egin zuen, autono-
mia “A” mailara igoz. Datu guzti hauek, gure ustez behinik behin, kon-
firmatzen dute kirol honen osasuna oso ona dela gure eskualdean eta 
kanpoan ere!

Errugbikoek denak emanda hasi dute urtea
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ZOrIONAk! 
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ASPALDIKO
 KONTUAK

Eta karnizerie jarri ta, nor aitzen ziñeten 
saltzen?
Tttimotteo, Lorenxito, Maikarmen ta ni. Ta Maxus, 
ttikiena, biño hore yoaten uen igual haurtzai, umiak 
kasittera. karnizerien, zaarrenak.

Maria Santos, eta eskolara hamalau urtiak 
artio?
Ehh! Hameka urtekin alto. Nik umarriek hiltzen ni-
ttien, bakarrik, hameka urtetan. Hil, apaindu, tripo-
txak garbittu ta dena!

Harrigarri zaigu kontatzen diuzuna, Maria 
Santos! Eta seittu ziñuen…
Ezkondu artio, hoita zortzi urtetaiño. Ezkondu eta 

Burgetera. Beti beti karnizerien. Nik zenbat bei hil 
ote dittut!!! Txekorrak eta denak! Eta beiek!!! Honako 
bei hoiek, yaten baizuten ba berdia, leertu igual 
beie, ta eramaten ziteken. Denak harara (Suarbera) 
Itsasotik, Gartzaundik…zenbat bei apaindu’ttut nik 
mataderoan, Suerben! Hil ere bai, yakiñe.

Ze alderdi ibiltzen ziñuten?
Larraintzar, Auze, Eltzaburu, Illarregi, Suerbe, Oro-
kieta, Erbitti, Gartzaun eta Yuantsats.

Herri hoketan karnizerie sostenitzeko adiñe 
saltzen zen?
Bai, bai, hemen yendiak yan ongi in dik e! Beti! Sal-
menta bajatzen yuen txerri hiltzen zen denboran. 
Uso pasakoan ere bai. Hala izaten yuen. Ni oroi-
tzen niok, yausten yuen ama itxetik ta: ze in duzie, 
ze in duzie? Badekartzue haragie?
–Bai, gaur franko.
–Bai usoak ere hasi ttuk eta!
Baño, bai baiginuen kamara, han sartzen ginien, 
kamaran, eta segi handik saltzen.

Maria Santos, konta zaiuzu pasadizoren bat.
Hil yuen bei bet eta yoan yuen Ttimotteo. Eta beie, 
han soroan, Gartzaungo Martxoneko soroan, Albi-
neko bordako soroan. Eta lurpian sartu ziten.
Eta Tttimotteoi atra zitzaioken karbunkoa. Eta guri 
medikuek, kasu, kasu, kasu! Honek beien bat ukitu 
du.
-Eta, bai, halako tokitan dago. -Gartzaungo Albine-
ko soroan zeola enterraturik.
Eta yoan hittuen Fermin Martxonekoa-eta, hartu zi-
ten muestra eta bai, karbunkoa zela. Eta Tttimotteoi 
karbunkoa atra zitzaioken. Eta seiduan tratamen-
tue paatu ta sendatu yuen. Baña hore disgustoa 
eaman giñuena! Hiltzen zela Ttimotteo, Jesusss! 
karbunkoa, hi!!

Maria Santos, zu axuri hiltzen, ardi hiltzen, bei 
hiltzen, ona. Eta saltzalle ona al ziñen? Ez al 
zinen lotsati samarra?
Eee? Orain bezala! Trankille! Hameka urtekin hasi 
nuken. Umarriek hiltzen hasi nuken orduko. Eskola-
ra e’tzieteken bideltzen. Hore afizioa gañera!

Gertaeren bat kontatu, Maria Santos.
Orokietako apeza geldittue. Elurre. Dena izoztuik 
karretera, apeza geldittuik eta nei oiuke: 
-Maria Santos nora zoaz, nora zoaz? Utzi bizikleta 
hori!

Aurreko aldian Artxetarren familiaz aritu ginen, Joxe Mari eta Micaela senar-emazteez, 
batez ere Suarbeko kontuez eta nola harakindegia jarri zuten; hiltegia eta haragia saltzeko 
denda. Gaurkoan bigarren belaunaldiaz edo generazioaz arituko gara, batez ere Ttimotteoz 
eta bere arrebez. Maria Santosek kontatu dizkigun oroitzapenak dira.

AS
PA

LD
IK

O KONTUAK

Ni, saski’bet haragie atzian, beste bi kapazo altzi-
ñian, eta majo, eta segi, eta hore elurrian geldittuik 
karreteran, Luzion itxe parian, eta erran nioken: 
-Trankil, trankil, Don Fermin, trankil, sei zure bi-
dian!
Eta ni altziña. Eta dena saldu eta itxera, dena sal-
du-ta!

Erosten’e ibillie zara zu.
Bai, umarrie pisatu, pagatu eta segi, batez’e Igoan 
eta Arratsen.
Eta Zenoztik eta kartzen ziuteken, hillik; eta nola 
apainduek! Zein txukunek! Danboliñenetik.

Erosi, hil, apaindu, saldu, denetatik egin du Maria 
Santosek. Gaurkoan emakumeak ditugu protago-
nistak: Micaela aipatu dugu lehenbiziko egunean, 
Suarbeko Alortxeko emakume ausarta, langilea, 
bere ondoan giro bikaina sortzen zekiena.

Eta, bestalde, gurekin izan ditugun Maria San-
tos bere alaba eta Marisol biloba ere, Micaelaren 
ezpalekoak direnik ezin uka. Esker aunditz biei, 
Pulunperen partez.

Maria Santos, Victorino Guelbenzu eta Ttimotteo Arce

Harakindegian familia lanean (2)

Bigarren ezkontzako 5 alabetatik, lau. Zutik: Maria 
Camen eta Pepita. Exerita: Maria Santos de Maxux.

Ostatua ere izaten zen Suarben eta Artxe-
tarrena zen. Lehenbizi Etxebertzean jarri 
zuten eta gero, Alortxea erosi zutenean, 

hara pasatu zuten.

Zuen atte ostatu zalia al zen?
Bai, bai, ta gañera bertsolarie! Tortzen zelaik El-
tzaburuko aotza ta, Baldunbero ta hoiek denak, 
itten ziteken afari bakotxa! Ta gero, bueno! Bert-
soak! Eta Joxe Mari Mutuberria, gue atten illoba, 
bertsolarie. Ta biek, osaba eta illoba ai’tzen ittuen 
bertsotan! Askosekin ere polittago orain baño!

Ta taberna nok eamaten zuen, amak edo attek?
Amak, otorduek berak prestatzen zittin. Serbittu 
guk, alabak. Eta garbitasune ta dena guk! Biarko 
gure amakin. Xintxo demonio bai! Gustatzen zi-
tzaioken garbi!

Zuen amak sukaldian bazekien polliki?
Baaaai! Nola hiltzen baiginuen guk azienda itxan, 
beti baziken harrek yatia emateko modue. Ta ba-
dakik zein gustora prestatzen zuen txekor gibela!

Nolakoak izaten ziren otorduek?
Lehenbiziko platera, haragi zopa, lekak, berdure, 
garbantzuek, alubie…alubie kasi urte guzien. Eta 
gero yangarrie, filetiak edo gisadoa. Baño zabor 

hoiek bai gustatzen! (tripaki eta horrelakoez ari da)

Ta txuri beltxa ta?
Oi, oi! Txuri beltxa aaaunditz! Hameka tripotxa 
garbittu ttiau! Eta pattak ere bai! Eta ajoarriero!
Eta gure ama yoaten zelaik Iruñera hola, gauzek 
erostera, kartzen ziken arrosela ta patzen ziken 
goxoa, oiii! Urte guzie haragie yaten eta kartzen 
zuelaik peskaue, zein goxoa patzen zien!

Ostatun iotiak iten ziren?
Iotiak ez, pexta xar, orain, ilbeltzaren 20an. Iñone-
ko pesta majoa! Ta parrokie duk San Sebastian. 
San Mieletan pestak.

Ta soñue kartzen zuten?
Denboretan bai, baño orain ez. Ordun Altxua, 
Yuantsaskoa. Zenbat aldiz tortzen yuen, afaltzera 
Periko letxeroakin! Majo afaldu eta harrek soñetu 
ta gu denak dantzan! Hori noiznai e! Edozein egu-
netan.

Altsuak ederki soñetu ta denak dantzan. Orain ere 
dantzan ibiliko litzateke noski Maria Santos. Buruz 
argi eta sasoi betean aurkitu dugu Maria Santos. 
Dantza eta irriparra begietan, baina belaunek se-
gitzen ez. Zerbait behar! Dena ongi ezin!

Ostatua ere bazuten
Maialen
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Aurreko pulunpen aitortu genizuen zalantza batzuk sortu zitzaizkigula Berueteko 
Joakina Etxegia elkarrizketatzerakoan. Etxekoandre hitzak gaur egun ba al du 
zentzurik? Etxekoandre eta etxeko nagusi hitzek ez al dute zantzu sexista?  Euskara 
hizkuntza sexista al da? Zalantza guzti horiek argitzeko bidean, berdintasun teknikari 
Josune Antxorekin hitz egin genuen, eta berarekin batera zenbait kontzeptu garatu 
ditugu. Hau da hauen laburpena.

Euskara hizkuntza sexista al da? 
Izenburu hori jarri zion Amaia Alvarez ikerlari eta 
irakasleak bere artikuluari. Bertan irakurtzen ahal 
da “euskarak ez dauka genero gramatikalik eta 
horren ondorioz jendeak pentsatzen du ez dela 
sexista, baina beste modu batzuetan agertzen da 
genero bereizketa”. 
Duela pare bat hilabete burututako ikastaro ba-
tean, Basaburuko emakume talde batek azpima-
rratu zuen sumatzen dituztela “lan motak balora-
tzeko orduan dauden desberdintasunak”.

-Harluxet hiztegian begiratuz, etxekoandrea “e-
txea zuzentzen duen emakumea, gehienetan fa-
miliako ama” dela irakurri dugu. kontzeptu hori, 
normalean, “etxeko nagusia”  hitzari lotuta dago. 
Gizona da, beraz, etxeko nagusia, baina emaku-
mea da “zuzentzen” duena. Ez al dago hor kon-
traesanik?

-Nafarroako berdintasun teknikariek badute ha-
lako kontaktu talde bat eta galdetu genien ea nola 
ikusten duten haiek gai hori. Haien iritziz, zuzena-
goak dira “zaintzen langilea, etxeko langilea” edo-
ta “etxeko lanen eta zaintzen arduraduna” hitzak . 
Hizkuntzak hiztunek sortu eta eraldatzen dituzte, 
gizarteak. Eta gizarte horrek zeri ematen dion ga-
rrantzian dago kontua, eraldatzean.

-Esan Erran irratian Josune Antxo izan genuen 
eta zenbait kontzeptu interesgarri plazaratu ziz-
kigun. Lanen aitorpen desberdinei buruz aipatuta, 
Josunek aipatu zigun “lanen garrantzia orain arte 
merkatuan egon dela eta ez pertsonengan:  se-
xuaren arabera daude zatituak lanak, desberdin 
baloratzen da lan pribatua eta publikoa…

Etxekoandreak langileak al dira? 
Egunero egiten diren zaintza lan desberdinak zerren-
datu ditugu: 
-Biziraupen lanak: etxeko  garbiketa, erosketak egitea 
eta otorduak prestatzea, arropa eta oinetakoak eros-
tea… Horietaz gain, landa eremuan: baratzea eta ani-
maliak aurrera eramatea, arropak jostea…

-Zaintza lanak: menpekotasuna duten pertsonak zain-
du, haien garbiketa, elikatzea…

-Heziketa lanak: seme-alaben heziketaz arduratu eta 
haiekin denbora pasatzea; eskola munduarekin harre-
manak izatea, irakasleekin  bilerak, guraso elkarteko 
bilerak…

-Ekonomiaren kudeaketa:  ekonomia “txikia” deitu izan 
denaz arduratzea. Txikia, baina,  etxeko kudeaketa eko-
nomiko osoa da: eguneroko erosketak, fakturak…

-Psikologia lanak: maitasuna eta babes emozionala 
eman, entzun, laztanak egin, senarraren arazoak en-
tzun eta laguntzea… 

-Osasun  lanak:  erizain eta  medikuntza lanak eta, he-
rrietan, senda-belarren erabilpena ere, noizean behin…

-komunitatearekiko harremanak landu eta mantendu; 
bazkariak antolatu eta prestatu, harrikoa egin…  bisitak, 
urtebetetzeez gogoratu, hiletetara joatea…

-Beste batzuk: amorante lanak, oporren kudeaketa…
Bukatzeko, gogora dezagun hizkuntza egunero eraiki 
eta eraldatzen dugula, etxeko langileak edo zaintza 
langileak, langileak direla, gehienetan aitorpen edo es-
tatusik gabe. 

EKIMENAK

Etxekoandrea ala zaintza langilea?

BERRIKETAN

Zer da arrosa sarea?
Arrosa talde bat da, irrati multzo batek osatutako 
federazioa. Batzen gaituena da irratigintzan eta 
euskaraz ari garela. Arrosan mota askotako irra-
tiak daude: lizentzia dutenak, irrati libreak, diru-la-
guntzak jasotzen dituztenak, proiektu handiak eta 
txikiak, eskualdekoak edo nazionalak… Horretaz 
gain, hizkuntza aldetik,  euskara hutsean edo ele-
bidunak direnak ere baditugu. Arrosa herrian due-
la 15 bat urte sortu zen sare hau: elkarren arteko 
harremanak izateko beharra zegoen, eta  erronka 
antzekoak zituzten: teknologia berriak, lizentziak, 
gazteriarengana nola hurbildu, “irrati-parrilla” osat-
zeko zailtasuna…  zergatik ez batu? 

Egunerokotasunari begiratuta, edukiak elkar 
banatzen ditu sare honek…
Osotara 21 irrati daude barruan, eta 50 saio inguru 
konpartitzen ditugu astero.  Hala Bedin, adibidez, 
Antxeta irratian egindako edukiak entzun daitezke. 
Egunerokoa egituratzen eta elkar ezagutza hori  
sustatzen bultzatzen gaitu. 
Euskalkien erabilera ere sustatzen dugu: saio ge-
hienak batuaz ekoizten badira ere, aberasgarria 
da beste herri batzuetan nola hitz egiten duten en-
tzutea.

Irratiak bisitatzen, zer aurkitu duzu?
Esan beharra dut:  paisaia izugarri politak eta negu 
partean egin dudanez, freskoa eta  behe-lainoa… kar 
kar. Zer aurkitu dudan irratietan?  Bada, irrati mota as-
korekin:  txikiak, udal barruetan dauden irratiak, haien 
espazio propioa duten irratiak…  Aniztasun handia.

Zerbait komunean aurkitu al duzu?
Agian, arlo negatiboan edo aurkitu dudana, gazte-
ria lotzeko zailtasuna, erreleboa lortzeko ezintasuna 
izan da. Gaur egun da leku askotan aurkitu dudan 
kezka. Eta, noski, sare berekoak garenez guztiok ere 
helburu antzekoak ditugu; irratigintza eta euskara 
suspertzea.

Parte-hartze falta hori herri txikietako kontua al 
da edo hiri handietan ere gertatzen da?
Nik uste komuna dela, hein batean, guztiona. Hale-
re, badago salbuespenen bat. Gasteizko Hala Bedik 
“Hala bideoa” taldea sortu zuen bere garaian, ikus-
entzunezko edukiak sortzeko taldea eta arrakas-
ta handia izan zuen.  Multimediak lagundu gintuen 
gazteak hurbilarazten. Egia da gazte askoren ustez  
hedabide “zaharkitua” ikusten dela, baina proiektu 
komunikatiboa bideratzean asko irabazi dugula uste 
dut.

Euskal Herri mailako proiektu isil eta umil horietako bat dugu Arrosa, baina aurrera 
doana etenik gabe. Aurten 15 urte betetzen ditu irratien edukiak elkar banatzen 
dituen proiektu honek. Sareko irrati guztiak bisitatzen ari da Ainhoa gasteiztarra, 
eta guretik pasa zen eta gustura hitz egin genuen irratiaren munduari buruz eta 
etorkizunari buruz.

“Multimediak lagundu gintuen gazteak hurbilarazten”
Ainhoa Villaverde, Arrosa sareko koordinatzailea:

Ainhoa Villaverde, bidalitako argazki batean
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Imotz eta Basaburuan  erabaki nahi dugu

Tira, Basaburuan eta Imotzen, erabakitzearen 
aldeko apustua egin dugu, gure identitatea, 
sentimenduak eta pentsamenduak azaleratu 

nahian. Denona, imoztar eta basaburutar guztiona. 
Ez da, ez, erronka makala!  

Gure esku dago. Herritarrok, antolatu gaitezen, 
parte har dezagun!  Eta abiatu dezagun ekainaren 
18ko galdeketa herritarra. Euskaldun, nafar… herri 
libre batean bizi nahi duzu? Horra galdera, sinplea, 
zuzena, biribila. Arakatu zure barrenak, hartu be-
harrezko denbora, ongi aztertu gaia. 

 Ikusten duzuen bezala, aurrekoan bi bailare-
tako laguntzaileak bildu ginen, jende boluntarioa. 
Horra, erabakitzearen aldeko prozesuaren jos-
tunak. Zenbat eta jostun gehiago, orduan eta lan 
arin, eramangarri eta pozgarriagoa. Ideiak parte-
katu genituen, proposamen berriez hornitu ginen. 
Eskerrik asko hurbildu zineten guztioi, elkarrekin 

bultzada handia eman diogu. Bagoaz, poliki-poliki. 
Udazken aldera ereiten hasi ginena biltzen hasiak 
gara mantso-mantso. Baina, badugu lana oraindik, 
bide maldatsua izanen zela bagenekien.  

 Hurrengo pausua, sinadurak biltzea. Bailara 
bakoi-tzeko erroldatutakoen %10en sinadurak be-
har ditugu, gutxienez. Sinadura horiek behin aur-
keztuta, abian jartzen ahalko dugu ekaineko galde-
keta. Beraz, erne, heldu diren asteetan etxez etxe 
pasako baikara zuen belarriak gozaraziz! Egunak 
aurrera, hainbat ekimenen berri emanen dizuegu, 
ekaina bitarte jarduera desberdinekin beteko dugu 
Imotz eta Basaburuko agenda. 

Baina, gorde buruan honako data: 
EKAINAREN 18a, IGANDEA, HERRI-GAL-
DEKETAK BASABURUA ETA IMOTZEN. 
FESTA EGUNA!
              alazne fernandez

EKIMENAK

Gizakia libre izateko jaioa dela esan ohi da. Luzez eztabaida genezake kontzeptu horren 
inguruan, arrazoirik ez zaio falta; surrealismoz eta kontraesanez beteriko baieztapena da, 
ordea; zaila, gure duintasuna eta eskubideak etengabe urratuak diren gizarte honetan. 

jasotako gutuna

“Tradizioa maite dut, ez ordea tradizio guztiak”

Nondik dator tradizioaren eta modernitatearen 
inguruko lotura hau?
Etxean saxoarekin entseatzen ari nintzela, au-
rresku tradizionalaren melodiari kutsu garaikide 
bat ematea bururatu zitzaidan, eta honela melo-
dia berri bat sortu nuen. Ez da bariazio bat, gauza 
aski berria da nire ustez.

Eta melodia berri horrek koreografia izan 
behar zuen, noski.
Bai, ondorioz bururatu zitzaidana dantza ema-
tea izan zen. Gainera, bururatu zitzaidan, dantza 
bakarra izan ordez gehiago izan litezkeela, beraz 
bost pertsona ezberdinek nola interpreta zezake-
ten etorri zitzaidan burura sormen prozesu gisa.

Bost dantza doinu batendako, beraz?
Bost dantzari deitu nituen, haietako bat ere ez da 
euskalduna, hori interesatzen zitzaidan eta. 

Haiei ere sormen ariketa bat eskatzen zenien?
Bai, dantzariei melodia pasatu, eta haiek ikasi eta 
sentitu ondoren koreografia ahalik eta pertsonale-
na sortzea zen erronka. Nik ez nien aurresku tra-
dizionalaren eredua eman nahi, nolabait “kutsa” 
ez zitezen; horregatik, bat-batekotasuna protago-
nista izan zen. Grabaketa guztiak, gainera, lehe-
nengo edo gehienez bigarren saiakeran eginak 

dira, sentitu bezala dantzan islatzeko.

Eta eszenatokien artean, Ultzama.
Bai, nik dantzariei galdetu nien non nahi zuten. 
Haien sormenean laguntzeko espazioak aukeratu 
behar zituzten. Sonia Sanchez dantzari bartze-
lonarrak esan zidan Nafarroako eremu berdean, 
soro artean, haritz zaharren baten ondoan egin 
nahiko zuela. Eta nik Ultzaman aurkitu nuen be-
rak eskatzen zuena, Larraintzarko terminoan da-
goen haritz eder bat.

Zuk ere ez zenekien zein izango zen dokumenta-
laren edukia, zer iruditu zaizu?
Bete-beteko konfiantza nuen dantzariengan, eta 
haien sormen ariketa ederra izan da, oso pozik 
nago emaitzarekin.

Tradizioa berritu duzu lan honekin, ohiturekin 
hala egin behar dela uste duzu?
Nik tradizioa maite dut, ez ordea tradizio guztiak. 
Bereziki, tradizioa nostalgia ariketa baten mo-
dura hartzea ez zait gustatzen. Gainera, euskal 
dantza tradizionaletan badira pare bat ezaugarri 
gustatzen ez zaizkidanak. Esaterako, zenbaitetan 
sentsualitate falta handia dagoela sentitzen dut, 
lehia gisa azaltzen dira dantzak, eta hori ez zait 
gustatzen.

EKIMENAK

Aurreskua lehen aldiz entzun. Saxofoiaz melodia berri bat. 5 oholtza edo eszenatoki, 
tartean Ultzamako haritz zahar bat. 5 dantzari Euskal Herritik kanpokoak. Kamera. 
Hauxe proposatzen digu Josetxo Goia iruindarrak bere dokumentalean. Ultzaman 
grabatu izanaren kuriositateak jota, proiektuaren inguruan galdetu nahi izan diogu 
elkarrizketa honetan:

Dokumentalaren aurkezpena ultzaman:
otsailaren 10ean, 19:00 larraintzarko 

bentan.
bideoaren proiekzioa eta Josetxorekin solasaldia 

proiektuaz eta azken hausnarketa bezalako gai interes-
garriez.

Josetxo Goia Aribe, “5 aurresku’s” dokumentalaren egilea:
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Hilero gauza bera gertatzen zaigu atal honekin. Ideia batekin hasi eta hilabete erdian 
beste zer edo zer gertatu eta beste gauza bati buruz idazten bukatzen dugu. Oraingoan 
haziekin gertatu zaigu: lehengoan egunkaria irakurtzen ari ginen eta, iepala! Odietako 
Gurutze Santxo Iruñeko Ingurumen Hezkuntzako Museoan lanean ari dela ikusi genuen... 
Telefonoz berarekin hitz egin genuen eta argitu zigun museoa aspaldi zegoela  irekita, 
baina aldaketa politikoaren ostean zerbitzua udalekotu  dutela eta, berak bertan egiten 
duela lan.

Bertako haziak mantentzearen alde egingo al dugu?
G

U
R

E INGURUA
Iruñea eta Baztan aldean jada aurrera doazen ekimenak gurean oraindik ez 
dute oihartzunik izan.

kontua da museo horretan hazi ekologikoak 
edo tokiko barietateen haziak trukatzeko 
gune bat zabalduko dutela. Ekimenaren xe-

dea da landa-gune txikiak dituztenei hazi mota 
horiek ezagutu eta eskura izan ditzaten lagunt-
zea.

Oso interesgarria iruditu zitzaigun ekimena eta 
konturatu ginen gurean ez dela halakorik egiten. 
Zeinen interesgarria litzatekeen eskualdeko ha-
ziak mantendu, gorde eta elkartrukatzeko sarea 
osatzea, ezta? 

Baztan aldean badute halako talde bat, “Baztango 
haziak” deitutakoa eta Nafarroako hazien sarea-
ren parte direnak. Haien helburu nagusia bertako 
barietate desberdinak berreskuratzea eta jendeari 
banatzea bada ere, badute beste ideia batzuk ere. 
“Gurean dagoen ezagutza herrikoia berreskuratu 
nahi dugu: erabilerak, ohiturak… bertako hazien 
kultura sustatu”. Horretarako, bailara horietako 

nekazariak elkarrizketatu nahi dituzte herriz herri. 

Iruñeko hazi-sarearen eguneroko funtzionamen-
dua erraza da: hilero azoka bat egingo dute, bai-
na edozein egunetan eraman daitezke haziak. 
Euskalerria irratiak argitaratu zuenaren arabera, 
“trukatu edota dohaintzan eman ahal izango di-
tuzte trukaketa gune hori hornituko duen hazi-
funtsean. Halaber, museoko teknikariek hazien 
kontularitza egingo dute. Erregistro-orri batean 
trukaketa gunean sartu eta ateratzen den mate-
riala jasoko dute, baita trukea noiz egiten den eta 
haziaren “ibilbidea” ere”.

Gurean istorio honek nola funtzionatu ahal izango 
lukeen jakin nahi baduzu, pasa zaitezke Errotazar 
kaletik, San Pedro monasterio zaharrean. Ordu-
tegia astelehenetik ostiralera goizeko 10:00eta-
tik 13:00etara da eta arratsaldetan 18:00etatik 
20:00etara. Gainera, posible da odietar bat bertan 
aurkitzea!

Hitz arrotzak eta Inbasoreak (2)
Ia  honezkero badira hiru urte idatzi nuela zerbait inbasio kontuez: hitz inbaditzaileez, 
alegia. Batzuetan hitz inbaditzaileak euli aspergarri horiek bezalakoak dira. Beti 
aldamenean ditugu, jatekoan platera ertzean jarriko zaizkigu edo irakurtzen ari garela 
sudur puntan. Benetan aspergarriak. Etxeko euliak dira. Baina, gaiztoak, gaiztoak, nik 
honako hauek jarriko nituzke punta-puntan: Ezpata eulia eta habea.

Eta nazkagarrietan nazkagarriena, benetan na-
zkagarria, ba, mandeulia (Hemen mandulia 
esaten diogu eta ez baduzu ezagutzen galdetu 

hemengo nekazariei)
Hitz inbaditzaileetan badira aspergarriak beti hor 
aldamenean ditugunak. Gaiztoak ere bai; eta beste 
batzuk nazkagarriak.

Gaur hizpidera dakarten hitza ez nekien euli ezpa-
tekin parekatu hala mandeuliekin. Zerbait pentsa-
tu ondoren mandeuliekin parekagarria dela deritzait 
gaiztoa baino gehiago nazkagarria baitzait. Hitz 
inbaditzaile hori kotxe hitza da.

Orain 30 urte ez zen erabiltzen. Inork ere ez genuen 
erabiltzen, mundu guztiak autoa esaten genuen. 
Baina sartu zitzaigun ez dakit nondik eta mandeulia 
bezala, ematen du gorputzetik inola ere ez dugula 
kenduko. Mingain guzietan hitz itogarri hori.

Eta tamalgarria da. Hemen, Hegoaldean, eta han, 
Iparraldean, autoa edo automobila hitza genuen, 
bietan berdin edo berdintsu: Auto batean, oto bes-
tean, ahoz; idatziz, berriz, bietan auto. Zergatik 
hautsi dugu batasuna? Zergatik kendu dugu gure 
ezpainetatik auto eta sartu kotxe? Zergatik hasi 
gara kotxe idazten? Hori asmatzea ere ez da zail, 

baina ez dut azalpenik emanen. Bakoitzak pentsa 
dezala nahi duena.

Hitz inbaditzaileekin akabatzeko intsektizida bat 
banu, flit klaseko bat banu eskuetan, kotxe-man-
deuliari apuntatu eta oso-osoa botako nioke eta 
benenoak hilen ez balu itota bederen hil ledin.

Badakigu autoak kalte gogorra egiten duela ekolo-
gian, eguratsa kutsatzen duela…; beharbada, as-
matu den tramankulurik okerrena gizakiarentzat, 
baina aukeran, kotxe-mandeuli hori akabatuko nuke 
lehen-lehenik.

Mandeulia uxatu ahal dudan bezala eta beneno 
gustu hau kentzeko, banoa ostatura. Oinez joanen 
naiz, autoa ez dut inola ere hartuko eta ardo frexkoa 
edanez garbituko dut zintzurra. On egin eta izan 
ongi.

OHArrA:
Badakizue kotxe delako hori ez datorrela gure 
hiztegietan? Badakizue Euskaltzaindiak ez duela 
onartu? Autoa dugu hor agertzen dena, onartua 
dena. Eta gustatzen ez bazaizue, zergatik ez hartu 
beribila? (hizketarakoan beribile) Azken honek ere 
gauza bera esan nahi baitu eta onartua dago.

ARDO FREXKOTIK

Ertza: Orilla, borde
Parekagarria: Comparable

Flit: Euliak hiltzeko beneno bat.
Eguratsa: Atmosfera
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Zozketa Mundiala bukatu da

124 sari banatu ditugu gure zozketan. Inoiz ba-
natu izan den gehiena. Eta Pulunpen azkeneko 
zenbakian kontu eman genuen sari gehienez.

Sariren bat banatzerakoan berandu xamar ibili gara, 
gure erruz edo saridunari emateko zailtasunen bat 
izan delako.
Sari berezietan, banatu dugun azkena makila izan 
da. Makilaren bila ezin etorri sariduna eta bere anaia-
ren bitartez igorri diogu. Berueteko artistari gure es-
kerrik beroenak eta Maritxu Larretxeari zorionak!
Eta zerriak ere banatu ditugu, zazpi lagunek baleak 
hartu dituzte Auzako harategian erosketak egiteko 
eta beste hiru lagunek txerria hartu dute.

Hirugarren eta azken txerriaren hiltzea otsailaren 
5ean izan zen. Iruñeko Irure harategiari egokitutakoa 
modu tradizionalean hil nahi zuela eta, Arraratsen 
hil zuten edo genuen. Bai, Zozketa aurretik jakite-
ra eman genuen txerri hiltzaileak ere bagenituela: 
Miguel Martikorena igoarra eta Juan Jose Ezkurra, 
arrarastarra. Geroago, lanerako beren buruak eskai-
ni zituzten beste batzuk, eta baita lekua, makineria 
eta behar zen guztia utzi ere; hau dena Eunetxeko 
Joxe Mari Arangoak jarri zuen. Txerria, azkenean, 
Joxe Marik hil zuen eta apaintzen, batez ere, Ezkurra 
aritu zen.
Juan Joxe Leziaga eta Patxi Navarrete ere gurekin 
izan genituen. Mila esker guztiei.

ESkEr AUNDITZ
Zozketa handi eta eder egiten lagundu diguzuen guztiei, esker aunditz. 
Lanean aritu zareten guztiei. Lehenik txartela saltzaileei, gero erostunei.
Eta gero beste hainbat laguntzaileei, irratiko esatariei, sari banatzaileei…
Eta, batez ere, sariak beren borondate guztiarekin eman dizkigutenei. 
Den-denei gure esker ona.

V. Zozketari agur

Maritxu Larretxea, aranaztarra, makil 
ederrarekin bere etxe atarian.

Erripako Iribarnean txistor egiten.

Gelbentzuko argazkia

Gelbentzuko Gillentroneko aurrean, 
txerria tximeltzen.

Arraratsen txerri hiltzea: Joxe Mari Arangoa, Juan Joxe Ezkurra, Juan Joxe Leziaga, Miguel Martikorena, Patxi 
Navarrete, Benito Alberro alde batetik eta, bestetik, Iruñeko Irure harategikoak, familia osoa: Jose Irure eta Rosa 
Senoaian eta seme-alabak, Jose Ignacio eta Idoia, hau bere senarrarekin, David. Jose Irure Beuntzako bentakoa 
dugu, sortzez. Honek hamaika urte zituenean joan zen Beuntzatik familia osoa. Eta ondoren, benta erori zen.

Erripako argazkia.
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JAIOTZAK
ULTZAMA
Orkin
Xamai Ziganda 
Ibarra, Imanol eta 
Arantxaren semea, 
2016ko abenduaren 
5ean jaioa, Migele-
nean.

Ongi etorri jaio 
berriei eta zorionak 
beren gurasoei!

EZKONTZAK
Ezkontzarik ez da 
izan.

HERIOTZAK
ANUE
Olague
Javier Urdanotz 
Oiartzun, 2016ko 
abenduaren 13an 

hil zen. Martiñeneko 
nagusia.
ULTZAMA
Eltzaburu
Jose Antonio Nar-
vaez Etsain, 2016ko 
abenduaren 15ean 
hil zen.

Ilarregi
Flora Seminario 
Arbilla, abendua-
ren 25ean hil zen. 
Juantsoneko etxe-
koandrea.

Iraizotz
Juan Luis Perez Iri-
barren, abenduaren 
29an hil zen. Mar-
tintzeneko nagusia.

Gure oroimenean 
izanen zara.

Gure alderdian izan ziren jaiotzak ,ezkontzak eta heriotzak
2016eko Abendua

Joxe Narvaez
629 31 53 32 - 722 766 835 karikolaregoitz@gmail.com

Mantentze-lanak    Instalazioak   Konponketak
Argi publikoak    Proiektuak    Aurrekontuak
Boletinak eta  Ziurtagiriak

Lizaso

Xamai eta gurasoak

iragarkiak

Javier Urdanotz

Florita Juan Luis
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