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••  EErriittxxiiaa
Aikor jaio da,
Txorierriko euskaldunon
arteko lotura barria

Bada urtebete baino gehiago aldizkari
honen lehenengo oinarriak ipinten hasi
ginala. Eurotariko bat aldizkariaren
ardurea hartu dauan erakundea sor-
tzea izan da: TOTOAN Txorierriko eus-
kara elkarteen federazioa. Bertara
ARREKIKILI, LAGATZU eta ZORRIZKE-
TAN euskara elkarteak batu dira orain
arte, hau da, Larrabetzu, Zamudio eta
Lezamako euskara elkarteak, baina
Txorierrin dagozan beste euskera alkar-
teak -baita aurrerantzean sor leitekeza-
nak be- laster gugaz egongo diralakoan
gagoz. Totoan, izan be, haxe da: auzoak
alkartu eta beharrak alkarregaz egitea.
Federazinoaren izenak, beraz, geure
behar egiteko modu horren barri emon
gura dau.

AIKOR! aldizkaria, beraz, euskerearen
aldeko beste erreminta bat izango
dogu, baina bere eginkizuna ez dogu

horretara mugatu gura; aldizkari honek
Txorierriko herritarroi alkarren barri
jakiteko eta gure herrien arteko hartu-
emonak sendotzeko erea emongo
deusku.

DDaannoonn  aarrtteeaann  eeggiitteekkooaa

Geure apustua profesionalizazinoaren
aldekoa izan da. Horrek, ostera, ez dau
esan gura kolaborazinoai aterik itxiko
jakenik. Aldizkari hau danontzat irigita
dago eta danon artean egitea gura
geunke. Horregaitik, lehenengo ale
honetatik gonbidatu gura zaituegu ber-
tan parte hartzera.

Aurkezpen honetan ezin dogu aitatu
barik itxi Euskara Elkarteen eta Herri
Aldizkarien Topaguneak emon deuskun
laguntasun handia. Hareek izan dira
hasierako geure pauso baldarrak artez-
tu dituenak. Hartu daiela geure esker
ona euren pazientziagaitik. 

HHiilleerroo--hhiilleerroo

Beste alde batetik, Bizkaiko Foru
Aldundiaren Euskara Sailari be eskerrak
emon beharrean gagoz, proiektu hone-

tan hasieratik bertatik sinistu ebelako
eta ‘AIKOR’ egin ahal izateko emonda-
ko diru-laguntzagaitik.

Gehiagoko barik, ilusioz beterik egin
dogun aldizkari hau zeuen gogokoa be
izango dalakoan, hemendik aurrera,
hilero-hilero topauko gaituzu zeure
etxean, doan.

.

XXAABBIIEERR  GGOOIIEENNEETTXXEE
TTOOTTOOAANN  eellkkaarrtteekkoo  pprreessiiddeenntteeaa
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KKuullttuurraa//AAiissiiaallddiiaa
� Bertsolaritza
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GGaazztteeaakk

Gazteen entretenimendu eta hezikeratako leku aporoposa

Gazteen entretenimendu eta hezikeratako leku aporoposa
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UUmmeeaakk



LLeezzaammaakkoo  ppiilloottaa  eesskkoollaakk  hheerrrriikkoo  oohhiittuurraarrii  ggooggoorr  eeuuttssii
ddiioo  eettaa  BBiizzkkaaiikkoo  ppiilloottaa  eesskkoollaarriikk  zzaahhaarrrreenneenn  aarrtteeaann

ddaaggoo  ggaauurr  eegguunn..  DDuueellaa  5500  uurrttee  hheerrrriikkoo  ppiilloottaazzaallee  ttaallddee
bbaatteekk  ssoorrttuu  oonnddoorreenn,,  ggeerroo  eettaa  zzaalleettuu  ggeehhiiaaggoo  bbiillttzzeenn

ddiittuu,,  hhooggeeiiggaarrrreenn  hhaammaarrkkaaddaann  eerraaiikkiittaakkoo  hheerrrriikkoo  ffrroonn--
ttooiiaann..

Maite Aranburu
Lezamatarren artean esan daiteke erabat sustraiturik dago-
ela esku pilotarenganako grina. Pilota eskolak bizirik dara-
matzan 50 urte hauetan, gero eta gazte gehiagok aukera-
tzen dute esku
pilota, futbola alde
batera utzita.

Eskola honek urte-
etan eginiko ibilbi-
deak Bizkaiko pilo-
ta eskolarik
garrantzitsuenen
mailara aupatu du
gaur egun. Horrez
gain, aipatzekoa
da Lezamako
Pilota Eskolak
duela hogei urte inguru ekin ziola txapelketa garrantzitsua-
goetan parte hartzen. Orduan hasi zen eskola moduan
seriotasunez antolatzen eta pixkanaka-pixkanaka txapelak
frontoiko beirarasan biltzen.  

Herriko zaharrenek duela berrogeita hamar urte egin ohi
zuten bezala, orain ere, Lezamako eskolak afizionatu mai-
lako txapelketak antolatzen ditu Euskal Herriko hainbat
herrirekin batera. Eskolak 1999an lortu zituen herri arteko
titulurik garrantzitsuenak, urte horretan lortu baitzuten
herri arteko txapeldun eta txapeldunorde izatea.

Herri arteko partidu hauek ostiralero jokatzen dira. Herri
bakoitzeko hiru pilotarik hartzen dute parte, eta, zaletuen
iritziz, txapelketarik garrantzitsuenetariko bat da. Gainera,
Lezamako gaztetxoen artean, esku pilotak futbolak baino
arrakasta handiagoa lortu du, eskolan gehien aukeratzen
den kirola esku pilota da eta.

Momentu honetan, hirurogei gaztek eratzen dute pilotaza-
leen talde hau. Lau edo bost urterekin hasten dira gazte-
txoenak pilotan jokatzen, eta gorputzak eutsi arte jokatze-
ko era daukate. Gainera, esku pilota neskek zein mutilek
egin dezaketen kirola da. Hain zuen ere, Lezamako Pilota
Eskolan izan dira jadanik zenbait neska, eta adituen esane-
tan, pilota mutilek bezain gogor jotzen dute.

Lezamako pilota eskolako umetxoak txapelketa batean.

Gaztetxoenak txapelketako sariak jasotzerakoan poz-pozik agertu ziren.
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KKiirroollaakk

50 urteren ostean Lezamako
Pilota Eskolak bizirik dirau
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EErrrreeppoorrttaajjeeaa

Argazkiak: Iñigo Azkona
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EErrrreeppoorrttaajjeeaa

GGaallddeerraa  llaabbuurrrraakk
BBaazzkkaarrii  bbaatt

Arroza

LLiibbuurruu  bbaatt

Los pilares de la tierra

FFiillmmee  bbaatt

Gladiator

BBeerrttuuttee  bbaatt

Umildadea

HHeerrii  bbaatt

Loiu

AAkkaattss  bbaatt

Faltsua izatea

MMuussiikkaaggiillee  bbaatt

Benito Lertxundi

KKiirroollaarrii  bbaatt

Miguel Indurain

IIzzeenn  bbaatt

Izaskun
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ZZeerr  ddeerriittzzoozzuu??
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SSoonnddiikkaa



13

LLaarrrraabbeettzzuu

AAbbuuzzttuuaarreenn  lleehheenn  eegguunneeaann  bbeettee  zziittuueenn  LLaarrrraabbeettzzuukkoo
uurriiaakk  662255  uurrttee..  EEttaa  eezz  ddaa  ddaattaa  mmaakkaallaa,,  iizzaann  bbee  uurriiaa

ssoorrttuu  zzaanneettiikk  hhoonnaa  hhaaiinnbbaatt  kkoonnttuu  ppaassaattuu  ddiirree  gguurreeaann..
HHoorrrreeggaaiittiikk  bbeehhaarr  bbaaddaa  bbee,,  662255  uurrtteeookk  oossppaattzzeekkoo,,

““aattaarraa  kkoonnttuueekk””  iizzeetteeaa  hhaauuttaattuuttaakkoo  lleelloo  nnaagguussiiaa..

Patxi Gaztelumendi

Erraz esaten da, baina 625 urte pasatu badira be, ospakizun
urtea ez da hain errez pasa. Izan be, makina bat ekitalditxu
antolatu da gurean, 625. urteurreneko antolaketa batzordeak
eskutik burutuak danak. Batzordea, Arrekikili euskara elkartea-
ren ekimenez sortu zan, kultur etxean egindako batzar batean,
eta bere ardura izan da 625 urteok ospatzea.

Ospatzea; jaiagaz batera, ondo pasatu eta partehartzeagaz lotu
gura izan deurie 625 batzordekoak. Herri ekimen moduan sortu
eta etorkizunari begira gogoeta egitea izen da euren asmo
nagusia.

AAbbuuzzttuuaa  eekkiittaallddiizz  jjoossiiaa
Ofizialki abuztuaren 1a zan egun nagusia, eta egun hori modu
bereziz ospatu zan urien. Arrastien umeentzako historia tailer
bat antolatu zan, batzordeko kide batek ipuin baten irakurketa
burutu ostean txokolatada izan zan guztientzako. Larrabetzuko
historiari buruzko hitzaldiaren ostean barriz, ospakizun bolan-
derak bota ziren zerura.
Abuztuan 10an barriz, bertso eskolakoak sortutako kopla sorta
zala aitzakia, astoa eta gurdie jan eta edanagaz ondo hornitu
eta auzoz auzo kopla kantari abiatu ziren larrabetzuarrak.
Herriko plazan hasi, Bersoara, handik Lezamako muga dan
Sasinera, Barrangoetxetik Loroñoetara, Loroñotik Gaztelure,
eta Gaztelutik Goikoelezaldera.
Kopla kantari, trikitixagaz batera
arrasti osoan ibili ostean, urira
barriro be. Oso egun polita hau
benetan.
Biharamunean herriko jaiek has-
ten zirela eta abuztuaren 11 be
egun handie izan zan urien.
Egun guztian zehar hainbet eki-
taldi burutu ziren, baina aipatze-
koa da plazaondoan egindako
herri bazkarie. Gauean kontzer-
tu bategaz amaitu zan egun
osoko jai giroa. 

IIrraaiillaa--uurrrriiaa::  hhiittzzaallddiiaakk  eettaa  aazzookkaa

Uda jai giroagaz lotzen bada be, ikasturte barriagaz batera 625.
urteurreneko batzordekoak, ekitaldi lektiboagoak antolatzen
hasi ziran; hitzaldi sorta ederra, herriko artisau eta baserritarren
produktuen azoka, erakusketa... Hitzaldi sano interesgarriak
egin ziran Kultur Etxean. Jesus Mari Irazu bertsolaria herri txi-
kietako euskarari buruz aritu zan Agurtzane Elorduigaz, Jakoba
Errekondok Zeraingo herriko esperientziari buruz, Iñaki
Martinez de Lunak ordea Euskal Herriaren geroa aztertu zuen.

Larrabetzun badago kezkarik etorkizunari
buruz, eta 625. urteurreneko batzordeak
atzera begira moduan, aurrera begira be jarri
du bere jarduna. 

Baie, duda barik, aurtengo ekitaldi nagusie
Larrabetzuko plazan antolatutako bertoko
produktuen azoka izan zan. Baserrietako
produktoak, danak larrabetzuarrak eta plaza
bete postu. Zer jan eta zer edana ez zan fal-
tatu eta jai giro ederra. Baserriko altzarien
erakusketa eta erromeria giroa. Eta amaitze-
ko bertso triki kalejira-poteo ederra, bertso-
lariak giro ona jarriaz tabernaz taberna.

Larrabetzuarrak koplak kantetan auzoz-auzo

Larrabetzuko uriek 625 urte

Ekitaldi bitxi bategaz bukatu da urteurren ospakizunen
urtea. Larrabetzuko paraje ezberdinetatik egindako zapatu
goiz bateko ibilbideagaz. Hasi plazan hasi zan Sabin Aranak
egindako 10 minututako hitzaldi historiko bategaz. Ostean
Jose Luis Barrenetxeak, ibilbidearen erdire edo datu esta-
distikoen azterketa bat egin zuen. 

Eta amaitu aurretik, Torreko baserrien parean edo,
Larrabetzuko urein bista ederrak aurrean zirela Iñaki
Barzena ekologista eta unibertsitateko irakasleak etorkizu-
nari buruzko gogoeta egin zuen. Industrialdeen eragina
aitzakia hartuta, Larrabetzuren geroaz berba egin zuen. 

AAttzzoo,,  ggaauurr  eettaa  bbiihhaarr
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LLeezzaammaa
Euskararen aldeko hitzarmena

Talde, elkarte eta eragile sozialak bat datoz

Fernando Olabarrieta

“ZORRIZKETAN” Lezamako Euskara Taldeak bultzatu eta antolatuta, bertoko eragi-

le sozial guztiekin EUSKARAREN ALDEKO akordioa lortu gurarik, afari batera gon-

bidatu genituen taldeetako bi edo hiru ordezkari. Asmo horrekin, Goitioltza auzoan

dagoen herriko txokoan elkartu ginen jan-edari gozoz beteriko mahai inguruan eta

giro onean, Zorrizketanekookin batera honako eragile sozialen ordezkariak:

Parrokia, Udala, Eskolako Irakasleak, Eskolako Guraso Elkartea, EAJ/PNV alderdia,

Batasuna alderdia, EGI gazte taldea, SEGI gazte taldea, Jai-batzordea, Pelota esko-

la, Bizia Kirol taldea, Baserritarren Alkartea, Oxangoiti Kultur taldea, Euskal Herrian

Euskaraz taldea, Dendari eta tabernariak (etorri ez zirenak, baina euren euskarare-

kiko atxikimendua eta afari-batzar honen gaineko oniritzia adierazi zutenak: udal

langileak, Gurutze Dantza taldea eta Gailur Mendi taldea).

Eta zergatik guzti hau? Aitzakia hauxe izan

zen: aurten ospatzen dela Europako “HIZ-

KUNTZEN URTEA”, edo, teorian behintzat,

Europak begirada sakonagoa  eta espeziala-

goa botako diela aurten hizkuntzei (eta euren

artean euskara be Europako beste hizkuntza

bat da, ezta?). Baina askotan horrelako ospa-

kizun ofizialak oso urrun geratzen direla-eta,

guk begirada hori bertora eta hurbilera ekarri

gura izan dugu, hau da, denbora apurtxo bat

dedikatu gura izan diogu Lezamako errealita-

teari, euskararen egoeraren inguruan eztabai-

da eta konpromisoa sortaraziz.

1996an, Lezamako Udalak aginduta “SIADE-

CO” enpresak egin zuela Lezamako azterketa

soziolinguistikoa. Lan bikain horren azken

ondorioa hauxe zan: Lezaman euskaraz berba

egiten jakin badakiela biztanleriaren %80ak

gutxi gora behera, eta, ostera, euskaraz egin

kalean %17ak  egiten duela.

Gaur, milurteko eta gizaldi berri honetan, orokorrean aurrera pausu asko eta inpor-

tanteak eman  direla euskararen alde ez dago dudarik. Baina, gure ustez, euskara-

ren erabilera Lezaman lehengo moduan edo txarrago dago

Umeek: ikasgelan dena euskaraz ikasten dute, baina errekreora urtenagaz batera

espainolera pasatzen dira (maistra-maixuek hala izan ez dadin ahalegin handiak

egin arren).

Nerabeek: ikasgelan umeei gertatzen zaien gauza bera gertatzen zaie, eta kalean

ere, gazte bi elkarregaz euskaraz berba egiten entzutea oso-oso  arraroa da.

Gazteek: koadrila batzuk edo espazio batzuk kenduta, espainola da nagusi euren

artean ere.

Helduen artean be, lagun talde txiki eta gutxi batzuk kenduta, espainola da komu-

nikatzeko hizkuntza nagusia.

Gure zaharrek: euren artean gehienek euskaraz egiten dute, baina espainolera

pasatzeko erraztasun handia dute (lotsa direlako, edo gutxiago direlakoan pentsa-

tuz, edo ez dakigu zergatik).

EErrrreeaalliittaatteeaarreenn  ddiiaaggnnoossttiikkooaa
Labur esanda, bide honetatik euskararen transmisioa zaharrengandik umeengana

apurtu egingo dela uste dugu (apurtuta ez badago jadanik), erdara hizkuntzek jan

egingo gaituela uste dugu, askoz be indartsuagoak direlako; Lezaman gero eta eus-

kara gutxiago entzungo dela uste dugu, eta

entzungo dena gero eta kaskarragoa izango

dela. Hauxe da gure diagnostikoa. Hauxe da

guk ikusten dugun errealitate beltza.

Eta honen aurrean, zer? Edonork esan leza-

ke: “hori ez da nire arloa, nirea futbola da,

edo pilota, edo txikito batzuk saltzea, edo

paperak hizkuntza ofizial bietan idaztea...

Jakin badakigu, guk be,  gure arteko eta

ordezkatzen ditugun taldeen artean egoe-

rak, zereginak, zirkunstantziak, ekintza eta

ardura publikoak guztiz ezberdinak direla,

baina hala eta guztiz ere, harrokeri barik eta

inor gutxiagotzat jo barik, inoren lana mes-

prezatu barik,  guk mahai gainera botatzen

dugun hordagoa hauxe da: gure ustez: edo-

zein pertsona baten zeregin terrenalen gai-

netik hizkuntzaren bat dagoela esaten dugu;

besteekaz edo norbere buruagaz komunika-

zio sistema da, gizakion gauzarik inportanteenetarikoa. Gure ustez, hizkuntzak

beste gauza guztien gainetik markatzen du herri edo giza talde baten sena. Gure

ustez, hizkuntzak inportantzia antropologiko sakona dauka, eta ez bakarrik politikoa

eta soziolinguistikoa. Gure ustez, hizkuntzak markatzen ditu  hiztunaren ezaugarri

psikologiko batzuk be. Gure ustez, geure eguneroko zereginetan murgilduta, hiz-

kuntzari ez diogu ematen benetan daukan inportantzia.

Eta honen aurrean, geure esku dago: edo gehien bat espainolarekin komunikatu,

euskarari astiro-astiro “amatetan” itxiz, edo,  zerbait egin, ahaleginak egin (askotan

diskriminazio positiboa erabiliz) Euskal Herriaren arima den Europako hizkuntzarik

zaharrenean berba egiteko eta geure artean komunikatzeko.

Goitioltzan egindako afarian giro ederra egon zen
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ZZaammuuddiioottaarr  mmeennddiizzaallee  bbiikk  AAkkoonnkkaagguuaarraa  iiggoottzzeekkoo  eessppeeddiizziiooaarrii
eekkiinnggoo  ddiioottee  uurrttee  hhaassiieerraann..  IIññiiggoo  EEggiiaakk  eettaa  IIkkeerr  EEgguuzzkkiizzaaggaakk  hhiillaa--
bbeetteezz  HHeeggoo  AAmmeerriikkeettaakkoo  AAnnddeess  mmeennddiikkaatteekkoo  ttoonnttoorrrriikk  aallttuueenneerraa

hheellttzzeekkoo  aassmmooaa  iilluussiioo  hhaannddiizz  hhaarrttuu  dduugguu  TTxxoorriieerrrriikkoo  bbiizzttaannlleeookk..

Noiz hartuko duzue Andeetarako bidea?

Urtarrilaren 4an Bilbotik Madrilera goaz, gero Buenos Airesera joate-
ko. Behin han egonda, Mendoza izeneko herrira goaz hegazkinez,
1.000 km-tara baiatgo hau Buenos Airesetik. Espedizioa, beraz,
Mendozan hasiko dugu. Mendozatik Vallecitos izeneko lekura goaz.
Andeseko toki honetan aklimatazioa egiten egongo gara aste baten.
Bertan 4.000 metroko mendi batzuk igongo ditugu eta 5.000ko bat.

Behin aklimatazioa eginda, Mendozara itzuli eta handik kanpo basera
goaz egun biko treking bat eginda. Kanpo baseak 4200 metroko
altuera du. Gauza guztiak ondo badoaz, mendira igo eta bajatzen
hamabi egun emango ditugu guztira.

Kanpo basetik kanpo 1 eta kanpo 2 egingo ditugu. Kanpo basetik
lehen kanpora igo behar dugu, hara materiala eroateko hiru bidaia
eginez. Hala, hirugarren aldiz igotzean,  lehen kanpotik bigarren kan-
porako bidea hartuko dugu. Behin, bigarren kanpoan gaudenean, hor-
tik tontorrera igotzeko saioa egingo dugu.

Zelako prestakuntza egin duzue espedizioari aurre egiteko?

Mendira joan gara, baina bakoitza bere aldetik egin du prestaketa.
Kepa Lizarraga Federazioko medikuak asko lagundu digu aklimatazio
aholkuak emona. Akonkaguak 6959 metro ditu eta gure asmoa oxi-
geno bonbona barik egitea da, ez dugu uste beharrezko denik. Guk
oxigenorik ez dugu erabiliko, gure asmoa baldintza horrekin igotzea
da.

Altuera eta hotza dira arazorik larrienak. Aklimatazioa ondo eginez
gero,eta norbere gorputzak aguantatuz gero, gora heltzea posible da.
Dena dela, hori misterio bat da eta han egon arte ez dakizu zer ger-

tatuko den. 4.000tik 5.000ra ondo bazoaz, hortik gora ondo egon
zaitezke.

Han orain uda da baina altuera horretan haizea oso gogorra da eta “
haize zuria”  izeneko fenomenoa dago, elur xehearekin eta eguraldi
txarrarekin nahastutako haizea da.

Eguraldi ona egiten badu, 5.000 metroko altueran zero azpitik 15-20
gradutara egotea normala da. Baina eguraldiak txarrera egiten badu,
tenperatura ez da inportanteena, baizik eta tenperaturarekin eta hai-
zearekin gorputzak duen sentsazio termikoa. Gorputza 20 edo 40
gradutara egon daiteke zero azpitik. Beraz, hotz hori aguantatzeko
material egokia behar da eta oso garestia da.

Horrelako tenpereaturatan egoteko material berezia zelan lortu
duzue?

Materiala oso garestia da, orain arte geneukana osotu behar izan
dugu. Material teknikoa merkeagoa da erropa baino. Bakoitzak
700.000 pezetako materiala behar dugu. Gauza batzuk bageneuzkan
baina erropak osatzeko ia 200.000 gastatu behar izan du bakoitzak.
Bilboko Iris mendirako material dendan erosi ditugu erropak.

Zamudiotik Akonkaguara

Ikerrek eta Iñigok espedioko kamisetak atera nahi dituzte

ZZaammuuddiioo
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LLooiiuu

BBaaddaaggoo  LLooiiuunn  bboosstt  kkiilloommeettrroo  iinngguurruukkoo  eerrrreekkaa  bbaatt,,  ssaannoo
ggaarrrraannttzziittssuuaa  hheerrrriikkoo  hhiissttoorriiaarrii  bbeeggiirraattzzeekkoo  oorrdduuaann..

AAnnttzziinnaattiikk  LLaauurrooeettaakkoo  eerrrreekkaa  aarrddaattzzaa  ddaallaa,,  eettaa  bbeerrttaarraa
ddaattoozzeenn  bbeessttee  eerrrreekkaa  ttxxiikkiiaaggooaakk  aapprroobbeettxxaattuuzz,,  eeddoo
uurrbbiiddee  bbeerreezziittaattiikk  eeddoo  kkaanneelleettaattiikk  uurraa  bbiiddeerraattuuzz  eettaa
aanntteeppaarraakk  bbeetteezz,,  uurraarreenn  iinnddaarrrraarrii  eetteekkiinnaa  aattaarraattzzeenn

zzeeuurriieenn  mmaakkiinnaa  bbaatt  eerrrroottaarriikk..

Belen Gana

Orain amaitu berria dogun XX. mendeko 60. hamarkadararte,
Lauroetatik Katearaino, bere bost kilometroko ibilbidean doan
erreka ondoan, 10 errota etxe lanean aritu ziren.

Erroten izenak, errekaren bidea segiduz gero, goitik beherako
ordenean, honeexek dira: Goirengoerrota (edo Errotapione),
Itsuerrota  (edo txistuerrota), Azpiluetako  2 errota, Laskitorta,
Kanposeneko errota, Bekorta, Urikorta, Errotatxu, Behikorta

Jakina danez, errota honeetan, artoa eta garia ez eze gana-
duentzako pentzue egiteko, garagarra, ailorbea, babea eta bes-
telako aleak be ehotzen ziran garai hareetan.

Denporea aurrera doa eta ez Loiun ez Txorierrin, ja ezta garirik
ereiten eta nekazal sindikatuetara errota elektrikuak ekarri

zituezanetik gana-
duentzako alea ber-
tan ehoten eta irin-
tzen dabe.

Baina taloa, geure-
geurea dogun jaki
gozo hori, eguneroko
eta oinarrizko janaria
izatetik, ospakizun
berezietarako izate-
ra pasatu da.
Halanda be, errota
guztiek errentabili-
dadez segiteko lain
ez dabenez ematen,
gure herriko errotak
be, lanbide hori utzi
behar izan zaurien

eta gaur egun, hamar errota horietatik bat bakarrik dago beha-
rrean, eta bera GOIRENGOERROTA dogu.

JJoossee  GGaassttaaññaaggaa
Jose Gastañaga da bere jaubea eta bera prest egoten da,
aurretiaz deituz gero, bere errotaren nondik norakoak kontete-
ko; ura nondik hartu eta zelan aprobetxaten dauen, errotan era-
bilten diran tresneriaren izenak ikasi eta ikusiko doguz, artotik
urunera bitarteko prozesua ikusiko dogu, zer dan bahea, galba-
hea, errotarria, sifloia, silarria, bobeda, artxilea eta errotarrie
prestatzeko teknika be erakutziko dosku gura izanez gero, ze
berak prestatzen dau bere ehotzeko harria, arto urune leunago
eta finago urten daiten.

Josek esan doskunez, bere errota da Loiuko hamar errotatatik
ur gitxien hartzen dauena da eta erakutsi dosku ondo bideratuz
gero urek bere bidea jarraitzen dauela, harriari eta errotariari
lagunduz bere beharra egiten.

Errotapione bizirik

Errota etxearen azpitik errekatxoa pasaten da

Jose Gastañagaren Errotapione funtzionamenduan
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