io
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DD!UBRE

I!1?K.UNTZ4N ORillA
EUSKA-LERRIA
ho “Naiacion KlnbM ah anto.ia
tun
datar-en
emezortziarreean
Iruneko
(,ayarre
Tea—
troan, gaubeko amar t’erdietan
‘Epainiako
Bzstgamen
‘Bllantziko”
b e a a 1e u Feataldin
egingo
da.
Saliketa
hontan
bt kiL
Eguberri
kanta”
ezagnnrazhe dira. flenetara
amaN.
“Bilantziko”
izanen
d 1r a
Amar erderaz
kantatuak,
eta
bi eukeraz.
Euakeraz
kautatutakoak
J3DEA; BA DA; Kantaria: Xabier
Madma. Soinu eta hitz egUeak:
De Val eta Iriondo. GAU 1RDIAN SOINTIA: kantaria
Unal
lrukoa.
Soinu Egilea: Peru- Artetxe. Letra Fgilea: Joas Salaberna.
llrteoro
bezala surten ere uste dugu erdai gabon kantten
arrakosta
eta exiton gui-e Irisreko
jandearen
aurrean
suskal kantuarenak
baino gxta-

go
y

BARNA
ianuen

diaela.

w
aLlK» i

eta Etxantendi
eta

te.

«Euskal
A

txarnen&

OU5k&
ditU’tt
me&kua
da,
Ez dok
kanttri
taldean
antde
Pasnitarra.
Ftxatneunafata’aa
Benafaaroan soreta -bizia.
El
enekat
kantari
famatu
benak Pariz’en egoung dfra bekantuak ezagmieratiA
k
bern den Anaroaren
Zazpigrrenean
Pari’en
Frantutak
Herri.
•
Kantatdta ospamu. Han kantatzen
erabii
z:.tunten hizknntzak
hanek izan
OkZ1tfl°
kat9.hUla bretøi
eta euskera. Servazit baotoineraz
Márti
okzitanoeraz,
Js91
ktIflZ
gutarrak
estebaran kautatn znten.

Donoetinko

He-

Oiflt2
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r
Irratiak
Azaroaren
agu
nan
saio bern
batekin1. haM
Saio honen izena “Eni
bideetatik”.

Saio 1zan
honen diL
orduAsta
erdiho
liizeera
bakoit
aren
• astelehenetik
ostiraara

? agingo
zan.
petan.
Saioda,hauarratsaldeko
entaule guziek
iarte!ionako
hartu Jan
abalzatiizanen
hanek deta.
iran
dita:
isa. aIdera
bat
Enskai
deeiarik. flerriareu
Galdera
honi erantznno
diotenak ikas
tolatako
iuneak mango dha,
ego‘‘i-’

da,

nrtetlk
unieak;
reioen

amar artera bitaiteko
barca
andeIaguntzasenide
eska etadezake

Borak erantzuteko.
2.— Bigarren
zati honetan
re
lkaatolako
umeek. Idatziko
duCe. Gaf bat enlango naje.
3.— irugarren
zatiak beata
bi unu dita: Ikastolako unieeak
ata Lizeoko edo 11 urtet.ik 16
ui-tea bitarteko
gazteek Idatzi
ko bel duta.
4.— Laugarren
zati honek
ere hl nati izango ditu: it nrtetik 16 ra btartekoak
eta 16
gorakuak
idataiko bat dute.
Sari ederrak- ini-rl dina.
idazianen
nenzria
Folio bat
alda batetik,
maklnaz idazten
buda. eta bi aldetatik
folio bat,
eakuz idazten bada. Gehiago en
gutxiago
bat noskh
Euskaldun
guzioi Donostiako
Loyolako ‘ri-atien deja: Han zazute parte salo honetan, danon
onerako
mango dalakoan bui
gande...”
IKL’SLE

TEOBALDO BIGARREN IDURIA

KONrIUKOtARI
EiskaI Ahadentia eta
Espainiako Telebisioa
“Euskai
Orn” 1ontako beatO
toki. batean Euskal Akademia
ren Batzarraren
b-erriak . azal
dii ziran. Irakurleei
denak irakurtzeko
eskatzen diegn. Azke
neali
Euskaltzaindiaren
erabaId hau dator: Frantzjako
Telebista euskerazko
emisioak cenaten hasiak dala jakinerazi aunen
Euskaltzain
Buru ordeak Espainlakoari
ere gauza bara eskatzekn
erabaki
zuen Batza
rneak”.
HoDa hemon
hltz guta-ikin
sandako
garrantzi.
haundiko
askaria.
Izan ere, Fr-a ntziako

Telebisioan
orain ila-bete bat iiigui-u euskeraz
emandako
erni
sioak agertzen hasiak dira. Gu
tal
bada era zerbaitetik
hasi
behar
da eta euskeraren
gau
zak auzoko Frantziako
Telebi
sioan
agertaen dira.
Orain F.spainiako
Telebicioz
rl here txanda tokatu zaio.
Esperoan
gaude Eluskal Aka
demiaren
eskabidea
Madrugo
Telebirnioren
aferak
bara gain
erarnaten
ditunten
jaunek
on
artuko
dutela.
-

Espainiako Y «Gabon
Kania» Sarikela
igaz

bezala aurten

Pr

1rRñe

Perrando eta
bertsulari nafarrak
Perrandok,
bere auzo nafarrekin
arrernan andiak izan
ziften;
Arnezketa
errixka,
muga ondoan baitago. Ondoko
bertsu
hauek eztakigu non edo zer karietara
kantafju zi
tuen, bainan Albiasnko norbait etorri zitzalola (Albitxaae)
ta bai Nafarroako
bertsuiari
batzu aipatzen dituela, iraivr
dezakegu Auspoa-ren
54-garren liburuxkan;
—
Notizi bat nigana _ Nafar alde.tikaM, — bizi geran,
galdezka
—
guregat.ikan,
—
Albitxuar batekin — Lekun
ben-itikan,
guk ere goraintziak, geren erritikan, —
Id enetikan,
—
Amezketatikan
—
Fernandogatikan,
kantuzko platikan, - nagusi uste liat, — zuengatikau

Gero beata l?i hauek:
—
Zabala ta Peritando, - nafartar
birekin — laurok
ez gaituk asko — iango
irekh .
rneudean gaitnala —.
akinduriakinezdtk
ondo ematen — panparreriakin
—
nai
tadek nerekin — unja Zabalarekin
—
gusto onarekin apua
turik egin — guk sendatuko degii — iñun badek mm —,
Lekunberritarra
zan
agure zar ura -- ona izan da
saña —. ora!u galdu da — azpaidin
jaioa da — gaixoa
m.ii1ura
—
arigauza
txarrikan
etzaio burura,
—
nun da
naj$r
nra? — barrnndik
hero da, — orain du deubora, —
betor nere ondora, --. zein geiagoa geran — ezaguiigo da.
Ui-rengo
bertanan
lrakurtzen
den Ostozko donarnak
ztu itxurarik;
nik uate Oakoako donaduak beharko
duela
(e]. solterón de Oacoz:
—
Ostezko donaruak — artu digu gala. — koplarlrfk
oberena — a» dagoala, — guk berna nata degu — ebe-ak
gerala, — informiak e-mango — ditut bereala — ban ere
1a — itzegin dezala — gizonak bezela — ixildu beatela —
gurekintuzituko
—
ezdek orrela —.
Ferriamko
Txabaiategik
berriz,
bertsu hau karitatu
rnen:
—
Fernando ta Zabala — eril batekoak — badakit zaratea
—
koplari bapoak — Ea izanagatikan
—
ziek aña
koak — g,i ere egin ginduzen — zerbait Jaungoikoak,
Lengo apustukoak, — Nafar-errikoak, — Lekunbeirikoak
—
etziran pijoak, — askoz obeak gaitñk — Hernatiikoak
—.
Perrando
ta bere geraiko
bertzulariek
beraz, aaioak
bili. zituzten nafarrekin.—
Bukatuko dugu kontu aldi hau,
Perraudoren
bi pasadizoekin,
toki berean
artuak.
BABA

EGOSIAK
Muti] gazte batek, aosik ez eta, ostatu batean lau
arraultzefl
zorra utzi ornen zuen. Gero Ameriketara
joan
eta urte niultzo baten buruko, aberastu;
indiano bat egi
iik, errira itnili zen eta ostatuko zorra kitatzea gogoratu
zitzakon.
Ostalaria
kontent,
asten da espaldiko
kontuak
ateratzeu
eta honela dio: zuk jan lau arraultze
haletatik
lau taita aterako
nituon, eta lau txita horietatik,
zortzi
tfrteen buruan, bosteun oillo aterako ziren; bina pezeta egi
ten badugu, milla pezeta izanen da kontua, oker ezpana
go.
Indianoak,
arriturik,
etzituela
ordairiduko
errespon
latzen
dako eta eztabaia auzitara eraman zuen. Etakotxak
pzon zuhur bana izendatzeko egin zuten, eta jueza iruga
eren. Ostalariak legegizoli famatu bat deitu zuen eta amerlkarjoak.
Perrando
amezketarra.
Arneketako
zuten bilkura eta Perrando
ez ageri; e
-aritetsiak
zeudelarik
besteak,
hara non aillegatzen
den
Ferrando
itoka, esanez: —Barka, jaunak; atzo egositako
babak, azltako Iandatzen egon naiz; —Ah kaikua, dio legoizonak,
atzo egositako babak ezd-ate aldatzeko bailo; —Ez
eta orai zortzi ¡irte jandako arraultzeak ere, txitak aterat
zek,
esaten du Perrandok.
Iru kredo.— Erriko erretoreak, trufaz o-aten dio behin
pinzan Perrandori;
—Nik iru Kredo esan bitarteafl,
ezetz
zuk plazara iru itzuIi egin Baietz heateak, merendua
postura egiten badute.— Perrandok
oraindik buelta erdia talte zuelarik egiteko, erretoreak
krecloak akituak zituen; bai
n&n Perrando ha]a ere, ira itzuliak osatu artio ez gelditu.
Atsa nekean
bukatzen
du honek, eta erretoreak
esaten
dio; —Galdu duzu Ferrando; aspaldi errezatuak ditut ii-u
kredoak.— —Ez orine, dio perrandok,
berorrek ezditu tau
ki-edo errezatu, kredo bat ii-u aldiz baizik.
A. APAT - ETXEBARN

GURE AMA LURRA

BU RUÑDÁ-.KO
Au-IllrZ
BERRL
MIII!
TXRI
SORG1NAK
.
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Burundan, baste nun-nahi bezala izan ornen dira soaginak.
San Donato- aldetik, Andi menditik Oaobera jaisten ornen zi
ron ganaz. Ibilaldi hoietan ikesi ZitUZtBIa
esaten zutenak
baziren. Baste batzuk ikusi gabe re sínesten zuten.
Larnabat sanduko ezkilak emakume guziak dantzan jart
7.00
zituen herritan. Aleluya ezkilak hasten zirenetik, jotzen
despeitu bitartean., hiru botar klase bildti behar izaten zuren
eta korrikan ohe azgian sartu. Sorginen kontrako errernedica
zela esaten zuten. Behin lan han egin ondoan, “jotzak, jo,
nabí baduk!” hotiegiten zuten andre haiek. Arro ziren lan
haundi
hori eginik.
Iruzki- lorea eta elorria ere sorginen kontra ezartzea
ornen zuren atal-buruan.
Baste batzuk aukonar atzaparra jo
ten zuten atarian.
Baziren,
halare, zoub&t jende sorginetan sinest-erik ez
zutenak.
Altsasuko
rnandazai bat Urbasa mendia aurrera
cuten zijoan gauaz.
—Aizak! esan ornen zion bara lagunari; han duk sorginen
garaia.
—--E-z dut nik hortan sinesterik. erantzun izan behar zion.
—-Ea hin ere nere lagun batí bernia gertatzen zaiken
Harek ere ez ornen ziken sinesteri eta gen batez nun entauten
duen:
Sorginik badago, eztago?
Sorginik badago, eztago?
tarran, patta pattan...
Handik aurrera sinestu ziien bai sinestu!
SAGI

1
1

AXULAR:
SAHIA
KOÑTUA

Egun baten neskatiko bat gan zen pasaiatzera eta ikusi
man andre bat asto gañean bazoniela eta erran ñus:
¿2;u veskatikoa, badakizu rna pasatzen den?
—Zar? erran zion neskatikoak.
—Belenen serte da aur bat izena da Jenus eta da Yanagaioaren
sesnea.
An4reak bazakien bern hau errana baizion bere gizonak.
Zen artzañe eta artzain guziei herri artakoa en-ana zion amgaru batek. Neskatikoak
ero nai zuen gen aurraren iknstera
baño ttalla zen eta en zakien bidea eta zagon nekatue. Andrea
bazaien esto gañen erzan zion:
—Yen zaita bada lekun gahi datzut Belengo estaperao
kuateko naln ederra den Jeaus Aurra.
Allatu zirelaik Belengo estalperaño neskatikuak nzitioe
basta, nwtiko Tesas irr egiten zuen.
MARIA SOLEDAD ILTZAUSPE
.
ERRATZU
9 arte.

AITARENLARRITASUNA!
Etxe batian bizi zuran senar emazie alaba b-atekin.
Alako batean alaba ori jarri an estadoan
eta amad
erran zion. Bañan aitari erratea bildurra ematen zion.
Egmi batean aita ori jarri zan gaixoa eta erraten zun:
—Ekar ezazue medikoa oso miii dakat-eta.
Ala ekarri zioten rnedikoa, eta aten zan ama bidera eta
erraten dio medikoari:
—Gura alaban ouela pasatutzen zaio eta orain nota erran
behar diogu gizonari gauz en?
Eta medikoak erraten dio:
—--Bah, aira arreglatuko dugu ozi!
Eta joaten da gizon orrengana medikoa, eta asaten dio:
—Zer moduz gizon?
—Ementxe
ni. Barra onetan mina aun4iia dakat.
—Bueno, bueno, berelaxe begiratuko dugu.
Eta momento baten burun:
----Egin dugu. Ez duro gaita txarra, denborarekin sendatuko zaizu.
—Bail Zer daukat buda?
—Hembraza
zaude!
—Bali. . .! Buda posb1e!
—Bai, bai.
A la joan zan medikon bara etxera eta gizon en un
ma:
—les-as, Jesus, an lotsal
Alaba etorri zan kuartora eta erraten dio.
—Zer duzu, aita?
—Badakizu zer esan ditan medikoak?
—Zer esan dizu bada?
—Hembraz nagola! Jasas, Jesus, ¡cena...
Eta alabak erraten dio orduan:
—Ixo, izo, alta, ni ere ala naiz.
—Irla nunbait ordun nik zer egin buhar dlnat?
—Izo, aita, zerbait egingo dugu.
—Bai, ik egingo den lesas, Jetas, nik zer egin beban dinat
Eaaiozu, esaiOZu aman etortzeko.
Ama etornitZen da eta erraten dio:
-—Zer esan dizu medikoak?
—Hembraz nagola ez didan crean badal Orrelakorik aditu
duzu noizbait?
Ez dut aditu bañan zer- nal duzu. Gure jaingoikoak milagroak egiten dita, eta...
—Bai, ej dut olako milagronik aditu. Orrela behinipein
aparro ederrak eraman eta sendatu zen gura gizon gizajoa.
María Lourdes MARLTXALAR
Amabi urtekoa.
LESÁKA
-

AURITZ BERRI
Erni garbí tu polita onek, euskeraz Aunita bern dii bara
izena, Espinal erderaz. Erro ibarko ernirik aundiena da. Kale.
baten inguran
dunda eratuak etae tztniak, tellatu gorniekin eta enriaren mutu batean Aezkoa aldera eliza bernia,
gulanta liraina, arrosa margozko annlekhs egiña eta arbelazko
tellatu Jure batekin. Erren
gaineko aldina Santiago aunas
dago.
Berma meadi babesean sortu da gura errie alaia au. Az
keneko aldian, un nintzala, “Mendi txuri” eta “Mendi aundi’
elurrez beteak ikusten ritan. Erri inguruan zelaí zabalak, urru
drago mendi ederrak, nunai baso galantak. Izan Ieiken pagotegirik onena erri onek dauka, bere izena ere alaxekoa Oian
nabal; Arzilo ta Itolegin eratua degu. 1.110 ektareako ba
son dago.
Gaur Auritz Berna 325 biatanle tu 73 sendi hzi dira.
Geienak Iarreko beiak maten dituzte. Orain berriz lur saga
rrekin asi dira jota ke. Gainera erriko etxeak banatzen dizkie
sendi bakoitxari, basoelçin ateratzen dituzten diruekin, 10.000
pezeta jaietan eta baste amar milla Eguberritan .Ez da lagunt.
za txikia. Basoko duma orrekin, ere egin dute erriakin Paris
txiki bat: kaidak bennitu, etxeak apaindu, eliza ta frontoi
barría, Eliza att, Nafarroan dagon ederrenetakoa da, merezi
du gelditzea ta ikustea. 1961 garren urtean altaa zuten. Iru
zati ditu; eliza, dorre luzea la ataria bere arkupe ta iturria
km. Frontoi. berna 1948 garren urtean egin zuten ; bear bezela,
alaxeko izena jarri diote, “ederrena”. lruñaruntz
goazela ba
dago bei koperatiba bat. Bertan 14 baserritar batuta daude.
Arrotz etae bern. ta en bat, etorkizun aundikoa izango Iitzke
ami zoragarri ontan.
Erri au ez da gaurkoa. 1269 garren urtean, sortuazi zuan
Teobaldo II, Nafarroko erregeak. Gudan indartsua zan errege
au, -aolkuak ernaten argia eta beartsuak laguntzen esku zabala.
Santiago bidean nola dagoen, errotneslarieí, makiña bat
mesede egiña mango da.
Parrokian daukate gurutz eder bat, 16 garren gizaldikoa,
zillarrezkoa,
“Luisek” egina ta Migel Santesteban
Zatarenak
emana.
Auñamandi muturreko cnn ontan euskal usaia artzeri
da. Eliza barrenean euskéraz idatzita dago izki aundiakin:
“Nor jaungoikoa bezela” eta illerrian baita ere “goian bego”.
Orain dala 60 arte, bizparu aldiz urtean, itzaldiak alizan
euskeraz
egiten zituzten;
1915 garren urtean, gogojardunak
azkeneko aldiz egin zirala. Oraindik gure azkeneko anaien
gerrate
arte gizaseme guztiak euskeraz
mifltZatzefl ziran.
Txistulari eso ofla ere be eukan erni o•nek, ‘Silverio Villanueva”
bere izena. Taistulari
onen bidez aita Olazaranek
“Katedra dantza” altxatu zuan. Silberiok gure azkeneko guda
arte, txistua jo zuan. Gero mututa gelditu zan.
Erri ontako gizasemeak, arreman aundiak zituzten
tandarrekin.
Belarra ebakitzera netozen eta danak euskeraz
mintZatZen ziran.
Europako
lenengo guda nagusi garaian, euskal frantsez
asko itzuli zijoazela, onera etorri ziran eta aien euskal kantak
entauten pozik egoten ziran Aunitz Berritarrak.
Gure guda aurretik aurrak eskolaren bidez, erderaz mint
zatzen nsj ziran. Silberio txistulariaren emazteak, bere aurrel,
atsaldeko
gosania eskatzerakoan,
euskeraz egin azten zien...
gaiñerakoau txokolatenik gabe gelditzen uñan. Eduardo Mar-

mac

tek berdia eruten zidan. “Nere alta etzitzaidan bela ert
raz mintzatu”.
Gaur oraindik, adiñako gizasemeak mintzatzen din ea
keraz, danetara 62. Ba diez bi sendi ere aurretik asita, del
euskeraz egiten dutenak; bat Auzatarra (Ulzarna), bestea Ir
zaidetarra.
Otaingo
erretora,
euskaldun
jatorra
daukaten Rafal
Imaz. Etxarritarra. 1932 garren urtean Z. A. gian. “Bordad
ezizenekin olerki bat argitaratu ztlan. Etzean ba dauzka idat
Zita baste lanak eta argitaratu gahe. Elizkizunetan euskl
karitak ere batzuetan kantatzen dituate, bainan’ itz egin e
Gaur berna euskal giroa esnataen ari da. Ekintza hikab
bat egiri dute beste toki askotako erada bezela gelditukt
dana. joan dan urteko agarran ospatu dute erriko jaiotzare
zazpigarren gizaldia. Aitzaki onekin jaia berexi batzuek a
tolatu dituzte, euskal kultura sartuaz.
Batez ere esku Iiburuxka bat argitaratu dute,
OSO
eden
Ca ondo egina, euskal usaia jano dula. Ekintza eder au
gaztek eraman dute aurrera, Pello Urtasun, Siberio ta Narzh
“Villanueva”
anaiak. Osaba Simon apaizena ornen zan as
moa. Diputaziora “argi” billa joan ziran. Pello Urtasun hil
sofia ikaslea dugu ta txistularia.
Erriaren jaietarako aurrak biltzen zituan eta dantzak en
kasten zizkien, adibidez, “Arin arin, Txangarrakua”. Aemk
bai gogotik ikasi ere. Euskal jotaren txapelketa antolatu nr
orain dala bost arte. Pelota jokua ere indartzen ari da. Gau
guzti auen bidez, euskal giroa esnatzen asi zan ta askener
erri jaiotzaren urte betetzea ospatu dute giro bern batean.
jaia niek euskal kutsu aundia izan dute eta liburuxkaa
erriko etxe guzien izenak ere sartu dituzte. Izen oietan br
zuck ba dute nortasuna -ta indarra: Zibur, Llallarena, Perkain
Enoko, Androt, Antxandoi, Yanborin.
Peilok orain euskera, bate gogóz, ikasi du eta gazteiera
kasteko asmoakin dabil. Euskera ez da am errex iltzen, b
dauka arriaren bizia. Zarrak naiz u, zerbait bizirik gelditrer
da. Bere bi aitonak zurgiflak ornen ziran eta aietako br
Aibarren, Sargoitza inguruan lanean ari zala, Korpus egunea
urtero.
erriko prozesiora etortzearren,
etxera biltzen orne
zan. Aitonen semeak esaten zidan: “Egun on ta gabonak be
euskeraz
eman dizkiot nere aitari “ . Gaur euskera naiz utzir
izaki, maite dute. Pellon aitak zionez “Azpeitin ikastaro be
tean nengoela, danak eiuskeraz ari ziran. Antxen geldituko
nintzan
gogotik” . Orrelako
giroa dagoen tokian euskerai
pixtu bearko do.
Erri onek ikastola bat bear luke. Jakiña, ikastola izatekc
orn txikiegia degu. Bainan zelai ortan dauden iru irrientzar
bat ez litzaieke gaizki etorriko. Gaur rnikrobus eriki batekr
hildu Iitezke iru errietako aurrak. Erri oiek diruakin ez dut
buru austerik. Baso galantak antxe dauzkate. Euskera bezir
bearrezkorik
ez dute beste ezerrik.
Ikastolaren
zaletasirna sortuazteko ez litzake gaizki etc
rriko, udaran belarra garaian andereño jator batzuek, gura
soak laniean ari diran bitartean, aurrak biltrea, euskera era
kastea eta gure abesti alaiak zabaltzea.
Gaurko euskal gazteak ba daukate boa nun agio eta bar
ta reun gure ku]tura zabaidu.
1
“Euskera oraindik Aurita Berrin belarrietas dago”..
Silberio “Viflanuevak” zion bezela.
LATXAGA

