NAPARROA

TURISMOA LIZARRAN
Turismoak garrantzi aundia dauka Lizarran. Naparroko iri koxkor onek ba du turismoa ondo antolatua, Merindade edo jarerriaren buru daukagu Naparroan; sartaldean
datza ezarria iri koxkor au, mendiz ingururatua ikusten
dugu. Ba ditu eliz erromaniko ederrak. Gaiñera Santiagoko bide ondoan datza ezarria.
Bertatik dijoakio EGA ibaia ederra. Andimenditik
asita Ebro ibaiaraño erri guztiekin arremanetan dago.
Astero daukate merkatua edo azoka, Naparroan ederrenetakoa.
Gaxotegi galanta era ba dute. Turismo aldetik badaukate oficina ederra, lurralde orren berriak ematen dizkizutenak. Etxe osoa dute turismoare laguntzeko; antziñako
Naparroako errege etxearen aldamenean, San Martiñen
enparantzaren ondoan. Beti ikuslez inguratua izaten da.
Turismoa zaintzeko tokia ezin obea.
Ortxen bertan daukate Guztabo de Maeztu margolariaren erakusketa. Turismoa eratzeko toki berexia. Ortxen
agertzen dituzte inguruko lurraldeen emaitzak edo ondorioak. Asmoa ezin obea. liburu pillak dauzkate orko
berriak emanez; berri zarrak eta gaurkoak.
Ikusi ditzakegu ardo gorri ta txuriak Naparroan, or
bertan egiñak. Oietan batzuel ludi osoan eratuak. Iratxe
izenekuak ain ezagunak ere. Besteak Monjarin izenekoak.
Mastegi galantak daude or inguruan.
Erri geienetan egiten dituzte bere ardoak. Dasta ta
margoz begiak eta mingaña txoratzen dituztenak. Orko
tolareak ozo izen aundikoak dira.
Gora ta berea or ikusten ditugu Santigoko erromeslariak, geienak oñez dijoazte, nazio-arte askotakoak.
Artzai ta baserritarren eskulanak ere agertzen dituzte
turismoko etxe onetan; egurrezko zaliak eta sardetxoak
eta nola ez, ardo zagiak. Urbasa ta Andimendiko aradi
gasna onak ere ementxen saltzen dituzte.
Beste ainbeste erran dekegu bertako baratzetan egiten
dituzten baraki goxoekin; kardaberak, alkatxofak, zain
zuriak edo esparragoak, babarrun zuriak edo potxak deitzen dituztenak.
Oso ezagunak ere dira bertako kafesniarekin egindako
goxokiak. Gañera lepoa apaintzeko muxuzapiak, gazteak
eta gaztetxoak jartzen dituztenak oso atsegiñak izaki ta
erriko jaietan margo ederra ematen die egun bereziei. Izen
polit batekin deitztzen dituzte errian; “kukuxumuxu”
zapiak.
Salgai era dauzkate zillarezko lauburuak; euskaldun
edergallu bezala. Igeliak usai onezkoak botilletan erosi
ditezke, batez ere muxikak eta baxakanak.
Eztia berta eultzetan egiten dituztenak eta basaloreak
urrun joan gabe biltzan diranak.
Baxaranekin egindako patxarana, edari bizigarri artzen
dute; patxaran izenarekin ezagutzen dana.
mapak ere ugari dauzkate lurralde zoragarriak ezagu-

tzeko, bai mendi aldetik, baita ego aldera, Ebro ibai
ondoan; lurralde denak uste baño ederragoak.
Galdezka dijoazten guztiak galderak egiten dituzte eta
gizasemeak etengabe urbiltzen dira. Lenik lan eder ori
egiteko iru nexkatxa eta bi mutil dauzkate. Oietatik bizpairuk euskara maite dute. Lana ontan euskal kutxua
agertzen dutenak bearrezkoak dira.
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