
Nafarroako  Kantu  Txapelketaren
finala  gaur  ospatuko da Donezte
beko  Bordatxo  dantzalekuari.
Arratsaldeko  4,3Oetan hasiko  da,
Euskal  Kantuzaleen Elkartea anto
Iatzen  duen sajo nagusi hau. Ber
tan,  denetara hogie  partehartzaile
arituko  dira taldetan,  bikotetan eta
bakarlarietan  banaturik. Beraz, ho
gie  kantu (zahar naiz bern, ezagun
naiz  ezezagun)  entzuteko aukera
izanen  da.

Kanporaketa saioak Burlatan eta
Leitzan  arrakasta haundia izan zu
ten  eta finalan  parte hartuko dute
nak  epaimahaiak  hala  erabakita
sailkatu  dira.  Kantarj afizionatuak
Baztan,  Malerreka,  Bortziri,  Leit
¿aldea,  Saka na,  Leku fi bern, Aez
koa  Erroi bern  eta  1 nuiñernikoak
dina,  eta dena den,  15 urte goiti
koak,  helduendako txapelketa iza

•  Bertan  20

partehartzaile  arituko
dira  eta  denetara
ehun  lagun  parte
hartuko  dute  musikari

eta  kantari  bezala

ki.  Osotara  100  baino  gehiago
izango  dina, kantani eta  musikani
ártean,  Bordatxoko oholtzana go
ko  direnak.

Entzulegoak  bere sana emanen
du  kantaidia  bukatzerakoan  bo
tuanen  bitartez.  Hau  da,  sarrerak
gorde  eta  gibelaldean  pantehar
tzaile  bati  dagokio:  zenbakia idat

ziko  du,  bere initziz onena izan de
naren  zenbakia.

Gero botua eman, zebaketa egin
eta  botu gehien eskuratzen dituen
horrexek  enamanen du  entzule
goaren  sana. Epaimahaiak bestal -

de,  deliberatuko du flor joanen den
N afarroaren izenean Euskal Herri -

ko  Txapelketara. Datorren urtean,
ekainean,  Gasteizen  iraganen
dena.  Hiru  ordezkari hennialde ba
koitzeko.

Hauexek ditugu epaimahai: Kol
do  Pastor musikaria, Fermín Iriarte
abesbatz  zuzendaria, Amaia Zubi
ría  kantaria, eta Maite Idirin  abes
lania. Sarrerak saigai bertan izanen
dira,  400  pezetetan helduendako
eta  300  haurrentzako. Nafarroako
Gobennuak  eta Caja  Ruralek ba
besten  dute txapelketa.

Maunice Moiho Sorbona’ko Ikastet
xe  Nagusiko irakasleak maite zuen
euskara. Constantinopla’n (Turkia),
1 922’ganren urtean jaio  zen. Berez
Judu’tarra  genuen. Aurten u da Pa
nis’en (Ekainanen 17).

Gaztea  zelanik (1955),  Gustave
Gillaume  Sorbona’ko irakaasle os
petsuaren ikastarora joaten zen. Ira
kasle  onek,  iinguistika  jorratzeko
garaian, euskaraari garrantzi aundia
ematen  zion.  Gustave Gillaume’k
euskararen giltza batzuek arkitu zi
tuen,  iingustika zabalaren jakintza
aunitz  aberastutzen zutenak. Euska
raren jokabideak ulertzen, Lacombe
euskalzale linguistak lagundu ¿ion.
Gustave  Gillaume’ni, onexek gauak
ematen  zizkion, euskal aditzari bu
ruz  bere ikenketak egiteko.

Maurice  Moiho’k  Euskalernia,
guda andian (1944) ezagutu zuen.
Paris’ko konsui Españian’ak, inakasle
onen  aitani, Ienbailen alde egiteko
enran  zion,  baita  español  txartela
eman.  lruña’ra etonrita Barzelona’ko
Ikastetxe Nagusian asi zen ikasten.
«Filologia hispánica» mailan, dokto
radua egin zuen (1954), Jaka’ko
Fuenoani buruz am zuzen. Casimiro
Saraiegi’k eta Goñi Gaztanbide apez
jaunak  aunitz lagundu zuten. Auei,
esker  benoenak emateko agintzen
zidan  beti.

Onrela, Jaka’ko  Fueroen ikerketa
ta  lan aundia, gure  mi aunitzetako
fueroen  oñanni ta  abe  nagusia,
Constantinopla’n  jaiotako  judutar
batek egin zuen.

Gero  Sorbona’ko inakasiea izen
datu  zuten. An  antola zuen bertze
doktoradu  nagusia españiar aditzani
buruz (1971), gero Gnedos irarkolan
(1975)  angitaratua.

Panis’en  Teologia  ikasten  nen
goela,  Sorbona’n  euskarani buruz
ikastaroren bat ba ote zeukaten jaki
tea  bunuratu zitzaidan. «Rue des
Ecoles»’eko lantegian atea jo nuen.
idazkari  bat  atera zitzaidan.  Egin
nion  nere galdena. «Ortaz ez dauka
gu  ezertxoene, baiño emen dago ira
kasle bat, zerbait jakitekotan argita
suna  eman  dezaizukena»,  ennan
zidan. Andik gutxina Maunice Moiho
inakaslea agertu zen eta nene galdera
egin  nion. «Etorni zaitez nene ikasta
nona, zer dan linguistika ikasiko duzu
eta  zuk neni euskara inaskatsiko di
dazu», erantzun zidan (1 973’ganren
unteko Urrian). Maiz aipatzen zuan
egun  ura: «Bein joan  nintzen gela
artara  eta  an  ankitu ninduzun;  ori
gauZa arnigannia».

Maunice Molho inakasieanekin or
duntxe  asi nintzen lanean. «Lenda
bizi  euskanak ba ote daukan aditza

nik jakin  beanko dugu», ennan zidan
bein.  Andik  gutxira, euskal aditzani
buruz dokotonadua egiten asi ginen.
Benetan doktoradu berexia.
lkaskaiak Sonbona’n artzen  ni

tuen eta nene lanaren aztenketak egi
teko oporretan, Jean Claude Che
vahen  bentze irakalearen  etxean
biltzen  giñen,  Barbinon  delako
enrian. Goizian goiz  jeiki  ta  lanean
asten guñem irunok, gaba ondo sartu
arte. Otorduak, gure atseden bakanra
ziren,  eskennak Maria Luisa’ni, Che
vahen inakaslearen emazteani. Lin -

guistika  gaietan J.C. Chevalien Son
bonako  irakaslea  da,  Molho’nen
eskubia.  Onduak joan  eta  onduak
etorni gure eztabaiden gaiak sortzen
ziren:  NOR-NORI-NORK’en  sus
tnaiak, euskal aditzanen ardatza, len
ganaietan NORK’en igesaldia, NOR
lerroanen esanaia. Oiekzinen Moiho
‘ren  iken lan  benexiak. Bontz aldiz
beartu  ninduten nene ana zuzentze
ra.  Zoraturik zeuden euskal aditza
nen jokaeranekin. Elkan egindako la
nanekin, euskab aditzani buruz nere
doktonadua lontu nuen 1 983’garren
untean, Epaillanen 22’an.  Egun be
nean, Jon  Oñatibia adiskide miñan
doktonadua  (postumo)  eman  zit
zai on.

M.  Molho  eta Chevahien inakas
leak, aditzani bunuz egindako ikerke
tarekin  ganrantzi aundiko ¡dazian bat
idatzi  zuten (xSur una étrangeté du
venbe basque», «Lanmguages» al
dizkanian,  82  zen.,  Ekaina 1986,
53-65  or.).

Elbina Zipitnia’ni, Euskalennia’n egin
zitzaion omenaldian daziana angita
ratzeko  bidahi  zuten,  batez  ere
«NORK’en igesia» goraipatzeko.

Nene ustez, Lacombe’k G illaume
‘km  izan zituen  arremanak, berdin
bendiñak euki nituen Molho irakas
leanekin.  Amaitzean  esan  beanna:
euskal aditzak zor edernak ditu Mau
rice  Molho’nekin.

Latxaga

G ARAl batean umeek bakarnik galdetzen zu
tela  uste genuen.Umeak galdera asko egi
ten ditu. Umeak ez daki ezer eta jakiteko

gogoa  agertzen du. Askotan kuniosidadea izaten da
u meen a.

Onain,  ordea, edononk galdetzen du.  Adiñekoak
ere galdezkabannundatzen ditut.  Agian,  leen ikasi ez
zutena edo ikastekoaukeranik izan ez zutena... onain
ikasi  nai dute.

lnnati”telebistakoek ene galdetu egiten dute. Bada
azkenunteotan  ezaguna egin  den  Euskadi Irnatiko
periodista  bat,erraten duena: «Guk galdenak egiten
ditugu.  Guk galdetzenbestenik ez dakigu».

Galdenak enantzuna eskatzen du. Askotan, ondea,
erantzunikez  daukagu. Mutu  eta isil  gelditzen gera
zenbait  galdena egitendizkigutenean. Eta erantzunik
ez  dagoenenan, gaidegillea benaurduni jantzen da.

Galderak jakin”miña erran nai du. Ezjakiñak apal
tasunezgaldetzen  du. Dakienak, benniz, annokeniz eta
adanra jotzekogaldetzen du.  Kontuz!

Basamaortuko  predikani famatu  ura ene, Joan
alegia,  ezzegoen ziur espero zuen salbatzai!lea Je
sus  una izangó ote zen.Orna or Joan  fede knisian.

Sinestedun agertzen zen Joan, orra onfedez makal
eta txepel.

Zer  gentatzen zaio  Joan”i  jannaitzailIeak Jesu
s”enganabidaltzeko?  Sinesmena onnelakoa da: gaur
indartsu  eta biar ezerez. Fedean kili”kolo  dabille
nak,  nola Salbatzailleánen bideakurratu  eta ireki?

Gaun ere anitz dina fede maulan koloka dabiltza
nak.Adiñekoak  eta gazteak. Apezak eta erhijioso”er
lijiosak.  G uztiokgabiitza  eziñean  eta  dunbuluka.
Gunetaniko asko ari zaio easaIbazioa izango duen
ala ez Jainkoani galdezka.
Eta Jainkoaren enantzuna beti angi eta garbi ema-

ten da.<Erran Joan”i entzuten eta ikusten duzue
na».. Jainkoaren enantzunabeti pentsonengan ema-
ten da. Jainkoa pentsonengan ematen daezagutze
na. Zengatik ez dugu pentsona oro bere duintasu
neanonantzen?

Urkoanen  barkamena artzen duénak,  Jaunaren
ltza  entzutenduenak, itxanopenaren mezuiani denak
eta  pobnea aintzakotzatantzen duenak badaki etor
tzekoa  den Jauna  non den.

Artzalluz’tar Joxemari

Campionen ipuiak komikiratuak

Arturo  Campion euskaitegiaren 20.
urteamuga ospatzeko, 1 992an, best
zenbait  gauzen artean euskaltegiani
izana  ematen dion  iruñear idazlea
ren  ipuiak euskanatunik komikian ar
gitaratzea  izan zen asmoa. Honela
ezagutaraz genezake, neunni xumean
bedenen, unte luzez baztertua izan
den  idaziea. Eta lanani ekin eta lehen
komikia atena genuen: Enraondo. «eh
ultimo  tamborilero  de  Erraondo»,
zaga inguruko emignantea protago
nista, eta Iruñernian euskaranen atze
rakada gai  nagusia.

Komiki  honek, Habanan, Palma
Real  Sana jaso zuen 1 994an, Lati
noamenikako ixtonietzaleen elkanteak
angitalpen hobenenari emanik.

Bigarren  komikia onai ntexe angi
taratu dugu. Hay dugu: Pedro Man.
lnuñetikurrunxeagojoan gana hone
tan  Baztan aldera, Ennatzura hain zu
zen,  bertakoa baitugu Pedro Man,
gaia  Benniz, Nafanroako foruak,  Ar
madana ez joateko dugun/zuten es
kubidea.
Lehen komikianen egilea Asisko

NAFAR- 1ZKUNTZA
DIARIO  DE NAVARRA

1 995’ko Abenduaren 1 6’an

Larunbata

M.  Moiho ta  euskaraArkupeak
Jubilatuen besta, unteanen ondar
besta hilabete hunen 19-an os
patuko da eta ez 1 5-ean lenago
erran den bezala. Hemen agentu
ko  dut  egun  hortako  egitanaua:
11 -etan Meza Elizondoko Parro
kian  aurten  hil  dinen  lagunen
omenetan. Mezan Amaia Zubiria
kantaniak,  Egubernmko abestiak
enakutsiko  ditu  eta Meza ondo
ren  bere kanta beneziak erakutsj
ko  ditu.  Gero  urte  zahar hune
ni  bunuz,  hitzaldi  bat  eginen
dute  eta  bai  datórnen  urteko
egutegianen aunkezpena. Eh
zondoko  ospakizunak  egin  on
donen,  autobusetan  denak Do
neztebera.

1 3,30etan  Bazkania Bordatxo
Dantza-lekuan, Angedasko Ja
tetxe  Modernoanen eskutik.

Bazkania: Fnitoak -  Langosti
noak  -  Annam zopa -  Rape al
mejekin  -  Umennia entsalada
nekin  -  Chanpagne  -  Tanta he
Iatuarekin  -  Andoa - Ura  -  Kafea
Kopak.

16,30’etatik 19,45 raño,
«Amaiun» Taideanekin dantzaldia.
20-etan  Autobusen inteena etxe

nezteben, Euskal Kanta Txapei
ketanen Finaha. Eginak dina kan
taidiak Bunlatan eta Leitzan eta
orain hobenenak benexinik, Azken
Saioa  ospatuko da Donezteben.
Txapelketa  hau nafantannen ante
ko  Lehiaketa da eta hemen era
kutsiko dute gune gazteak benen
ahaimenak eta ennan dezadan ene
Euskal Kantu Txapelketa hau ga
rrantzi haundikoa dela eta gune
gazteen zaletasuna hontxe na
barmenduko dela. Euskal Kantu
Txapelketanen bidez piztu da
dieha  nagartannen antean eus
kai zaletasuna. Gune gonesmenak
Txapelketaren antoiatzaileeni.

Kantuz sortu naiz eta kantuz
nahi bizi,      -

kantuz igontzen ditut nik pe
nak  ihesi,

kantuz  izan  dudano  zerbait
inabazi,

kantuz  gostuna  ditut  guziak
iretsi:

kantuz  ez  dute  benaz hiltzea
menezi?

M.  Izeta

runtz.

Ernan  bezela
16-ean, gaur,

hilabete  hunen
ospatuko  da  Do-

Nafarroako  Kantu Txapelketaren
finala  Donezteben

u u  

Etortzekoa bazera, etorri!
«Zu  al zera etortzekoa» (Mt.  11,2” 11)

Unmeneta genuen, Pedro Manirena
Marko  Armepch;  Behenafanroako
Haltsun  bizi  den  alsaziárra, orain
gutxi  ante fnantsesez hainbat komi
kia  eman dituena, eta orain, euskara
ikasi  eta Angia eta Napantheid-en,
besteak beste ani zaiguna.


