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Ekialdeko haizeak…  
Hitzez ekiteko garaia da

Asaldatzeko garaia

Escribo las primeras líneas de mi ar
tículo en castellano, con la esperanza 
de que se den por aludidas las per

sonas que no saben euskera y que jamás han 
hecho un mínimo esfuerzo por apren derlo, 
las personas que aun sabiendo lo suficiente 
para entenderlo nunca nos han dicho a las 
que queremos hablar en euskera “tranquilos, 
tranquilas, podéis hablar en euskera entre 
vosotros” y, sobre todo, a las personas que lo 
saben pero no lo hablan nunca, o casi nunca, 
ni en casa, ni en el trabajo, ni con los amigos... 
Porque lo que ocurre ahora con estas líneas 
que escribo en castellano en esta revista es, 
precisamente, lo que está ocurriendo en las 
calles y en las casas de los pueblos de nuestro 
valle: el castellano está ocupando el espacio 
que hasta hace poco ocupaba el euskera. 

Zeren eta Artzeren esaldi famatu hura, 
“Hizkuntza bat ez da galtzen ez dakitenek 
ikasten ez dutelako, dakitenek hitz egiten 
ez dutelako baizik”, ez baita guztiz egia; 

hizkuntza bat bai galtzen da ez dakitenek 
ikasten ez dutelako, eta baita ere, jakina, 
dakitenek ez dutelako hitz egiten. Ñabar dura 
egitea komeni da hemen: nekez sen tituko du 
ez dakienak –berdin dio den laguna, bikotea, 
seme-alaba edo lan ki dea– ikasi edota egiteko 
beharra, jada da kienak egiten ez badio.

Eusko Jaurlaritzako VI. Mapa Sozio lin-
guistikoaren arabera, Txorierriko biz tan leen 
ia erdia da euskalduna; beraz, pen tsatuko 
dugu euskaraz berba egi te ko gai. Kale 
Neurketaren Txorierriko da tuen arabera, 
baina, Txorierrin %  10,7 egiten da euskaraz 
kalean. Hau da, 10 elkarrizketetatik bat, 
gehienez bi, bai no ez dira euskaraz. Egia da 
herritik he rrira desberdinak direla datuak, 
baina guz tietan egin du nabarmen behera 
eus kararen erabilerak. Ez dira harro egoteko 
moduko datuak.

Pasa den hileko Aikor!-en argitaratu zi-
tuzten datuok, eta azalean honako le rroburu 
hau ipini zuten: HAUSNARTZEKO GARAIA. 

Eta aurtengo Euskaraldiaren lema HITZEZ 
EKITEKO GARAIA da. Beti ulerkor, beti 
enpatiko, beti asertibo… Niri, egia esan, 
iruditzen zait ASALDATZEKO GARAIA ere 
badela. Ze, hemen, beti-betikook haus-
nartzen dugu, beti-betikook ekiten diogu 
hitzez eta egitez. Noiz hausnartu behar du-
te euskaraz egiten ez dutenek? Noiz ekingo 
diote hitzez euskararen aldeko diren guzti 
horiek? Eta zeri begira daude agintariak, 
gizartea aldeko baldin badugu, auziari 
benetako ausardiaz heltzeko?

Iparra dugu geure kokapen fisikoko 
zein mentaleko erreferentziazko ar-
da tza; iparrak bizitzako helburu po-

to loak markatzen ditu, eta beraz, geure 
bi dea zuzendu. Noraezean gaudenean 
zentzumen guztiak aktibatzen ditugu 
bide berriak aurkitu eta aurrera egiteko. 
Hegoak haize epela dakar; mendebaldea, 
aldiz, arrotza da; eta ekialdea… gure ekia, 
argitasuna, esperantza.

Txorierriko euskararen kale erabileraren 
emaitzak atera dira duela gutxi, eta aukera 
ematen digute hainbat mahai-inguru 
egin eta datuak nahi beste ertz eta faktore 
aztertuz interpretatzeko. Baina, geure 
memoria bisualean grafiko batek argi 
erakusten digu txorierritarrok sentitzen 
duguna: % 50 Larrabetzu; % 20 Lezama; % 8 
Zamudio; % 4 Derio eta Sondika; % 2 Loiu. 

IGOR ELORDUI
Kazetaria

IZARNE AGIRRE
Irakaslea

Sentitzen dugu ekialdeko haizea indartsu 
sartzen dela bailaran eta indarra galduz 
doala. Eguzkiak lehenago eta in dar tsuago 
argitzen dituela ekialdeko ere muak. Eta 
horretan jartzen dugu geure es perantza. 

Bestalde, esperantza norabide argi-
rik gabe… Gure iparra zein den argi ba-
du gu, hitzez ekiteko momentua da. 
Euskarak ez du esperantza bakarrik behar; 
ekintzak behar ditu (ez bakarrik dirua 
jarri eta ekitaldiak antolatu), momentu 
polita hausnarketez haratago, hitzez eta 
ekintzez ekialdeko argiak mendebaldea 
(Larrabetzutik Loiura) euskaraz argitzeko.
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Larrabetzu 2. tarifa-eremuan 
sartuko da abenduaren 1ean

eta Politeknikara joateko; Galdakaon, al-
diz, anbulatorioa eta ospitaleko mediku-
zerbitzuak dituzte.  

Azken hilabeteetan plataformako 
ki deek hainbat ekintza egin dituzte La-
rrabetzun bertan zein Foru Aldundiaren 
au rrean, tarifa-eremuz aldatzeko eska-
tze ko. “Urtebete eta hilabete eta gero, 
lor tu dugu jasaten dugun injustizia eko-
nomikoa bukatzea”, aipatu dute. Hala ere, 
duela hilabete egindako adierazpenak 
be rretsi dituzte. “Borroka hasi genuenetik 
Partzuergoak ez digu inolako erraztasunik 
jarri; bakarrik trabak. Batetik, birritan zin 
egin ziguten zonalde-aldaketa egingo 
ze la, ekainean eta irailean, eta ez zuten 
hi tza bete. Bestetik, ez dugu inolako in-
formaziorik eduki, eta ez diete gure dei-
ei eta emailei erantzun”. Era berean, go-
goratu dute urrian Aldundiaren aurrean 
egindako elkarretaratzean ertzaintzak 
haie tako bat identifikatu zuela. “Finean, 
al daketa herritarrok lortutako garaipena 
da, borroka, herri-mobilizazioak eta des-
obedientzia ezinbesteko oinarriak izan 
di tuena”. Plataformak eskerrak eman diz-
kie prozesuan babesa adierazi dioten era-
gileei eta mugimenduei.       

Bizkaiko Garraio Partzuergoak (CTB) 
La rrabetzuko Udalari jakinarazi dionez, 
udalerriko tarifen zonakatzea aldatzeko 
izapideak egin ondoren, Larrabetzu 3. ta-
rifa-eremutik 2. tarifa-eremura pasatuko 
da abenduaren 1ean. Iñigo Gaztelu La-
rrabetzuko alkatea pozik azaldu da. Gogora 
ekarri duen moduan, 2020an lehen gutuna 
bidali zuten Bizkaiko Foru Aldundiara, 
Larrabetzu 2. tarifa-eremura aldatzeko es-
katzeko, eta harrezkero prozesu luzea izan 
da aldaketa lortzeko. 

“Batzarrak egin ditugu CTBrekin eta 
Aldundiarekin, eta herri-mobilizazioa ere, 
herriko gazteen gidaritzapean, oso in-
portantea izan da. Lorpen garrantzitsua da, 
2. tarifa-eremura pasatzeak % 25 au rreztea 
ekarriko dielako Bizkaibuseko erabiltzai-
leei”, esan du Gazteluk. Beste aldetik, aipatu 
du Txorierriko herria izanda ez zuela logika 
handirik Larrabetzu 3. tarifa-eremuan ego-
teak. Horri lotuta, Garraioa Irauli Larra-
be tzuko plataformak askotan adierazi 
duen ez, larrabetzuarren ohiko jarduna es-
kualdeko herrietan eta Galdakaon izaten 
da –azken hori ere 2. tarifa-gunean dago–, 
eta herriko ikasleek egunero hartu behar 
izaten dute autobusa, Derioko institutura 

Seinaleztapena 
hobetu da 
Ugaldegurenen, 
Derion

Berbalaguneko 
telefono-zenbakia 
aldatu da

Derioko Udalak jakinarazi 
duenez, Asua kalearen eta Santo 
Domingo etorbidearen arteko 
bidegurutzeko seinaleztapena 
hobetu du Ugaldeguren 
industrialdean, bide-segurtasuna 
handitzeko. Zehatz-mehatz, 
mugarriak erabilita gune bat 
atondu da, eta gorriz margotu, 
ibilgailuak astiroago joan daitezen 
eta oinezkoek hobeto ikusteko. Era 
berean, oinezkoentzako pasaguneak 
handitu dira eta soinu-seinaleak 
ipini dira haien inguruan. Udalaren 
esanetan, eremuko segurtasuna 
handitzeko lanek erantzuna eman 
diote herritar batek egindako 
eskaerari.  

Berbalagun 
egitasmoaren 
arduradunek 
jakinarazi dutenez, 
telefono-zenbakia 
aldatu egin dute 
eta hemendik 
aurrera zenbaki 
honetara deitu 

beharko da haiekin harremanetan 
ipintzeko: 660 270 706 (Patxi). 
Berbalagun egitasmoak euskaraz 
hitz egiteko ohitura duten pertsonak 
eta euskaraz egin nahi duten 
pertsonak elkartzen ditu. Talde 
txikietan eta astean behin, parte-
hartzaileak batzen dira paseatzeko, 
kafe bana hartzeko, mendira joateko 
edo bururatzen zaiena egiteko; hau 
da, euskaraz aritzeko eta bizitzeko.  
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Luis Vazquez derioztarrari esker ona erakutsi diote arte 
martzialak zabaltzeko egindako lanagatik

Zapatuan, azaroak 19, ekitaldia egin zen Torrejón de Ardozen, 
Madrilen, ar te martzialetan aurten nabarmendu di ren kirolariak 
eta maisuak saritzeko. Luis Vazquez derioztarrak urteak dara ma-
tza arte martzialak irakasten, eta eki taldian esker ona erakutsi 
zioten horiek zabaltzeko egindako lanagatik eta ahale ginagatik. 
Maisua izateaz gainera, Vaz quezek hainbat titulu lortu ditu bere 
kirol-ibilbidean zehar; esaterako, 2019an Arte Martzialen Ireki 
Nazionala irabazi zuen de fentsa pertsonal arloan eta maisuen 
kategorian.  

Beste aldetik, ekitaldian bere irakas leetako batzuek ere 
saria jaso zuten. Hau e xek dira: Maitane Castañeira, En zo 
Vazquez y Aaron Hernandez. Arte Mar tzialen Europako 
Erakundeak (OEKAM) eta Internacional Military Policek 
(IPM) an tolatu zuten ekitaldia. Saria Cristina Al varez 
kajukenbo munduko txapeldunak eman zion.  

Espainiako Lurralde Politika Ministe-
rioak iragarri zuen espazio-agentzia har-
tzeko hautagaiak diren herrien zerrenda, 
eta haien artean Zamudio dago, Bizkaiko 
Zientzia eta Teknologia Parkea hain zuzen. 
Espainiako Gobernuak 2030ean ipiniko du 
espazio-agentzia martxan eta 500 mi lioi 
euro bideratuko ditu horretara. 

Guztira 21 hautagai daude, eta egoitza 
aukeratzeko, hainbat ezaugarri hartuko 
dira kontuan, hala nola garraiobideak, 
inguruko hotelak eta enpresa- eta hez-
kuntza-sektorea dinamikoa izatea. Aran-
txa Tapia Ekonomiaren Garapen, Jasan-
garritasun eta Ingurumeneko sailburuak 
adierazi duenez, “Espazio-industria eta 
eko sistema zientifiko eta teknologiko ga-
rrantzitsua dugu Euskadin. Horregatik, gu-
rea egoitza egokia izango litzateke”.  Be re 
esanetan, Euskadik apustu sendoa egin du 
espazio-ikerketaren alde. Horrela, bada, ITP 
enpresaren % 6 erosi, eta hi tzarmena sinatu 
du Airbus enpresarekin, digitalizazioa eta 
jasangarritasuna lan tzeko. Era berean, le-

Zamudio dago Espainiako NASAren 
egoitza izateko hautagaien artean

hen mailako gaitasun eta azpiegitura 
zien tifiko eta teknologiko garrantzitsuak 
di tu, esaterako Zientzia, Tek nologia eta 
Be rrikuntzaren Euskal Sa rea. Bestalde, HE-

GAN Euskadiko Aeronau tika eta Espazioko 
Kluster Elkarteak or dez katzen du euskal 
espazio-sektorea, eta bertan 68 elkarte 
eta 14.000 langile dau de. 
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WhatsApp taldearen 
harpidedunen arteko 
zozketa

Begoña Torrontegui da azaroko 
irabazlea eta Baserri Antzokian 
lagun birentzako bazkaria jasoko du 
saritzat. WhatsApp taldean sartzeko 
eta Txorierriko albisteak jasotzeko, 
idatzi ALTA hitza eta bidali whatsapp 
mezua 747 406 561 telefono-
zenbakira.

Larrabetzuko baserrien eta etxeen 
izenak jaso dituen liburua idatzi da

ezagutuko dugu lehengo Larrabetzu eta 
gaur egungoa. Lana baliagarria izango 
da herria gehiago maitatzeko eta bihar-
etziko Larrabetzu egiteko”. 

Larrabetzuko baserriak eta etxeak li-
burua idatzi du Labayru Fundazioak, La-
rrabetzuko Udalak babestuta. Lanaren 
helburua da herriko baserrien eta etxe 
zaharren izenak, hau da, toponimoak, 
be rreskuratzea eta gizarteratzea. Udalak 
bertsio digitala zabaldu du, eta herritarrek 
iruzkinak, ekarpenak eta zuzenketak egin 
ahalko dituzte alkatetza@larrabetzu.eus 
helbide elektronikora idatzita. Azken egu-
na abenduaren 18a izango da.  

Liburua Ziortza Artabe eta Jaione Bil-
bao Labayruko kideek idatzi dute, hain-
bat herritarren laguntza izan dutela; 
haien artean daude Sabin Arana, Joseba 
Etxe barria, Juan Antonio Zorrozua, Li-
be Loroño eta Mari Carmen Gomez. Ba-
serrien katalogoa da eta fitxa batean ja-
so dira eraikin bakoitzaren datuak, hala 
nola argazkiak eta ezaugarriak. Liburua 
bizkaieraz idatzi dute, eta baserrien izenak 
jaso dira ahoskatzen diren moduan zein 
idazten diren moduan. Gainera, baserriak 
mapa batean kokatu dira, auzoz auzo. 
Udalaren esanetan, liburuari esker “hobeto 

Aiala Uriarte Gordon 
sondikoztarrak 
irabazi du Emakume 
Master Cup 
txapelketa

Sondikoztarra Emakume Master 
Cup Lau eta Erdiko Txapelketan 
ibili da promesa kategorian –
pilota mistoa–, eta emaitza garbia 
lortu zuen finalean, Enara Anitua 
aulestiarrari 18 eta 2 irabazita. 
Uriarte Lezamako Pilota Klubeko 
pilotaria da, eta Gordexolan 
lortutako garaipenak argi eta garbi 
utzi du pilotan etorkizun handia 
duela.

Hamalau urte baino ez dituen 
arren, sondikoztarra pilotan 
aurrerapauso sendoak eginez dabil. 
Izan ere, iaz Bizkaia Cup Txapelketa 
irabazi zuen gozo kategorian, baita 
Emakume Master Cup Binakako 
Txapelketa ere. Gordexolako 
finalean Anituak lortu zuen lehen 
tantoa, baina handik aurrera 
sondikoztarrak ez zion arerioari 
irabazteko aukerarik eman. Nolanahi 
ere, Anitua ez da pilotari makala, 
urrian Hiru Hiriburuak txapelketaren 
finalista izan zen eta.  
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Jostailu-bilketa 
solidarioa, Derion

Derioko gazte boluntario 
batzuek jostailu bilketa solidarioa 
antolatu dute azaroaren 28tik 
abenduaren 12ra bitarterako. 
Jostailuak Kultur Birikan batuko 
dituzte egun guztietan, jaiegunetan 
ere, 11:00etatik 13:00etara. Gainera, 
eguen eta barikuetan arratsaldean 
ere jasoko dituzte jostailuak, 
17:00etatik 19:30era. Batzen diren 
jostailuak abenduaren 13tik 23ra 
bitartean banatuko dira. Gazteei 
laguntza eman diete Derioko Udalak, 
Emausek, Novisik eta Apnabik.  

Udalak jakinarazi duenez, helburua 
da bide-segurtasuna hobetzea. Biri-
bil gunea Larrabarri ibilbideko bidegu-
rutzean erai kiko da hain zuzen, eta 
ber tatik ibilgailu handiak, autobusak 
ka su, pasatu ahalko dira eta bertan 
biratu. Gainera, “zirkulazioa lasaituko 
da, semaforoak eta ezkerraldeko birak 
kenduta”. Udalak 93.109 euro ipiniko 
ditu lanetan. Beharrok laster hasiko dira 
eta, aurreikuspenaren arabera, hilabete 

Beste biribilgune bat egingo da 
Derion, Txorierri Etorbidean

bat iraungo dute. “Derioko komunikazio-
bide nagusie ta ko bat da. Egunero auto 
asko biltzen di ra bertan, eta inguruan 
beste eraikin edo zerbitzu batzuk daude; 
ikastetxeak, haien ar tean. Horrek ekartzen 
du inguruan ibil gailu eta oinezko asko 
egotea. Biri bilgunearen helburua da 
inguruko komu ni kazioak berrantolatzea, 
trafikoa arinduz eta segurtasun handiagoa 
bermatuz”, adie razi du Esther Apraiz 
Derioko alkateak. 

Iñigo Lazaro, hirugarrena Espainiako  
Trial Txapelketan

gorakoek hartzen dute parte. “Nire ka-
tegoria zailagoa da, motor-gidariak gaz-
teagoak direlako. Gainera, profesional 
ohiak ere baditugu, esaterako, Carlos Casas 
edo Toni Ramonet. Maila oso handia da 
eta lehia bizia dugu, batez ere lehenengo 

Zamudioztarra hirugarrena gelditu 
zen sailkapen orokorrean, beteranoen 
ka tegorian. Lazarok ez zuen saiorik ira-
ba zi; hala ere, erregulartasuna da bere 
ezaugarririk nabarmenena eta horri esker 
lortu zuen podiumera sartzea. “Hirugarren 
postua ilusio handia egin dit. Gazteak go-
gotsu dabiltza, baina eskarmentua dela-
eta izan naiz arrakasta lortzeko gauza”. 

Txapelketa sei saiok osatzen dute: 
bi saio Coruñan egin ziren; beste bi, 
Leónen; eta beste bi, Gironan. “Gogorra 
da, asteburu osoa txapelketan ematen 
delako. Gainera, ni ez naiz profesionala eta 
astelehenean goiz altxatu behar dut lanera 
joateko. Zorionez, familiak babesten nau 
eta beste batzuek ere laguntza ematen 
didate, hala nola Zamudio Racing El-
karteak eta Motos Garciak. Izapideak 
egin behar dira eta kirol garestia da, urte 
osoan motorra zaindu behar delako, eta 
denboraldia amaitzen denean, hura al-
datu. Baina, tira, zaletasunagatik egiten 
dut eta pozik nabil”.

Lazarok 54 urte beteko ditu abenduan, 
eta Beteranoen A kategorian lehiatzen da; 
hau da, 35 urtetik gorakoen kategorian. 
Beteranoen B kategorian, aldiz, 45 urtetik 

bos ton artean”. Zamudioztarrak ez du 
orain d ik erabaki datorren urtean lehian 
sar tuko den. “Neketsua da eta ni gero eta 
nagusiagoa naiz; hala ere, beti esaten dut 
ezetz, eta azkenean beti hartzen dut par-
te”. 
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Durangoko 
Azokara joateko 
doako autobusa 
Larrabetzutik

Hobariak, Sondikako 
udal-tasetan 

Larrabetzuko Kulturbilguneak 
jakinarazi duenez, abenduaren 
8an doako autobusa ipiniko dute 
Durangoko Azokara joateko. 
Autobusa 11:00etan aterako da 
Kutxabank aurreko geltokitik, eta 
itzultzeko, 20:00etan Landako aurreko 
autobus-geltokitik. Lekua gordetzeko 
idatzi egin behar da kulturbilgunea@
gmail.com helbide elektronikora. 

Sondikako Udalak jakinarazi 
duenez, ez dituzte udal-zerbitzuen 
ta sak eta zergak handituko eta 
aho batez onartutako hobari 
hauek ezarriko dira: % 95era arte ko 
hobaria, energia-efizientzia ho be-
tzen duten EILZ tasetan (obra-li-
zentziak); % 90era arteko hobaria, 
adin e koen edo elbarrituen etxean 
iris garritasuna hobetzeko obren 
tasetan; % 60ra arteko hobaria, erren-
ta baxuko familientzat, obra txikiak 
egiteko tasetan; eta OHZren % 50era 
arte, eguzki-ener gia edo energia 
berriztagarriak apro betxatzeko 
ekipamendu ter mikoak edo elektrikoak 
ipini di tuzten eraikinetarako, baita 
ener gia-efizientziaren etiketa duten 
eraikinetarako ere.

Santa Mañe eta eliza lotzen dituen 
errepidea konponduko da

Jon Ander Aurrekoetxea Lezamako 
al katea oso pozik azaldu da hitzarmena 
de la eta. “Tourra Lezamatik pasatzea 
oso albiste ona da udalerriarentzat. Al de 
batetik, herritarrek munduko kirol-pro-
barik garrantzitsuenetako bat gozatu 
ahal ko dutelako; eta bestetik, Lezama 
eta Santa Mañe lotzen dituen errepidea 
kon pontzea ekarriko duelako. Beste 
behin ere era kundeen arteko lanari esker 
jarraitu ahal dugu herriko azpiegiturak 
hobetzen”. 

Lezamako Udalak jakinarazi duenez, 
Biz kaiko Foru Aldundiarekin hitzarmena si-
natu dute, Santa Mañe (Vivero) eta Andra 
Mariren eliza lortzen dituen errepidea 
konpontzeko. Errepideak 4,3 kilometro 
ditu eta Aldundiak 693.185,36 euro ipiniko 
ditu bertan asfaltatze- eta margotze-la nak 
egiteko. Lezamako Udalak urtea amaitu 
baino lehen lizitatuko ditu lanak eta espero 
du lanak martxotik ekainera bi tar tean 
egitea. Izan ere, Frantziako Tourr eko etapa 
bat handik pasatuko da uz tailaren 1ean.
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Artxandako zabortegia berriro 
zabaltzeko asmoa du Jaurlaritzak

hon da kin guztien % 15 izan arte; eta, 
bes tetik, 2024tik aurrera baimendutako 
ins talazioek gaitasun nahikoa izatea, Eus-
ka din sortutako isurketa guztia jaso ahal 
iza teko eta kanpora eraman behar ez 
iza teko. Horren harira, aurreikusi da da-
tozen urteetan hurrengo zabortegi hauek 
egon go direla jardunean: Gardelegi (Ara-
ba), Epele eta Aizmendi (Gipuzkoa) eta 
Igo rre, Bistibieta, Betearte, Zalla eta Ar-
txanda (Bizkaia). Hainbat handitze eta 
za harberritze eginda, guztien artean 4,7 
mi lioi tona gehiago hartu ahalko lukete. 
Artxandako kasuan hain zuzen, espero da 
zaharberritzeari esker 2030erako 150.000 
tona hondakin ez arriskutsu jaso ahal 
izatea. Nolanahi ere, Jaurlaritzaren asmoa 

Eusko Jaurlaritzak aurkeztu du 2030ra-
ko Euskadiko Hondakinak Prebenitzeko 
eta Kudeatzeko Plana, eta horretan 
hain bat jarduera ezarri ditu hondakin 
ez arriskutsuen tratamenduaren harira. 
Haie tako bat da Artxandako zabortegia 
berri tzea, 2030era arte hondakinak jaso 
di tzan. Zabortegia, hala ere, itxita dago 
gaur egun eta Jaurlaritzak ez du zehaztu 
noiz zabalduko den. Plana Arantxa Tapia 
sail buruak aurkeztu zuen, eta, bestalde, 
aur kezpenean ez zuen aipatu Lezaman 
za bortegia egiteko dagoen proiektua. 

Azaldutakoaren arabera, planaren 
hel burua da, batetik, hondakin ez arrisku-
tsu en isurketa-bolumena nabarmen 
mu rriz tea, harik eta 2030ean sortutako 

omen da Artxandako zabortegia 2030ean 
bertan ixtea.  

Interpretazio ezberdinak Lezaman
Tapiaren aurkezpenaren ondoren, Le-

zama ko Udalak prentsa-oharra zabal du 
zuen, eta Lezaman ez dela za bortegirik 
eraikiko adierazi. Jon Ander Aurrekoetxea 
alkatearen esanetan, “Eusko Jaurlaritzaren 
iragarpenak bat egin du udalak duela 
hilabete batzuk jakinarazitakoarekin. Be-
ti egin dugu Lezamako ingurumena ba-
besteko apustua, gure balio nagusietako 
bat delako; baita lezamarren ongizatea 
ba besteko apustua ere. Lasaitasuna hela-
razi nahi diegu herritarrei, eta gure ja rrera 
berretsi: gure herrian halako jar duerak 
egitearen aurka agertuko gara”. 

Bestalde, Lezamako EH Bilduk ere ka-
leratu zuen prentsa-oharra, bestelako ira-
kurketa egin ondoren. “Eusko Jaurlaritzak 
ez du inoiz ofizialki esan Lezaman ez de-
la zabortegirik eraikiko. Are gehiago, Ta-
piaren agerraldian ez da Lezama aipatu 
ere egin”. Azpimarratu dutenez, Jaur la ri-
tza ren hondakin-plana 2030ean buka tu-
ko da, eta helburuak betetzen ez ba di ra, 
“administrazioak zabortegi berriak bai-
mendu beharko lituzke”. Azkenik, adierazi 
dute joan den hilabetean proposamena 
egin zutela, udalak Eguskitza baserria 
eta inguruko bost hektarea erosteko; ho-
riek zabortegiak hartuko lituzkeen 40 
hek tareen barruan daude. “EAJk pro po-
samena onartuz gero, ondare publikoa 
ga rrantzitsua eskuratzeaz gain, han za-
bor tegirik eraikiko ez den bermea behin 
be tiko izango genuke”.  

Aurten, Taekwondo Espainiako Txa-
pel keta egin da Pontevedran, aurre ka-
dete kategorian. Txapelketan Doyan 
De rio ko klubeko bost kirolarik hartu zu-
ten parte, eta emaitza ezin hobea lor tu, 
emakumezkoen kategorian eta tal deka 
hirugarrenak izan ziren eta. Do yaneko 
ki deak harro baino harroago azal du di-
ra euren kirolariez: “Lan handia egi ten 
da biltza, eta ahalegin handia ere, au-
rreko openetan-eta egindako akatsak zu-

Doyaneko taekwondolariak, 
hirugarrenak Espainiako txapelketan

zentzeko eta hobetzeko”. Taekwondolariak 
eta lortutako emai tzak hauexek izan 
ziren: Ainhize Her nandez, urrea; Maider 
Romero, urrea; Ain hize Atxutegi, zilarra; 
Libe Tomas, bron tzea; eta Irene Sorocana, 
final-laur denak. Bestalde, urriaren 29an 
kirolariak Pon tevedrako Openean ibili 
ziren, eta proba horretan ere emaitza onak 
izan zituzten: Romero, urrea; eta Tomas, 
Sorocana, Her nan dez eta Atxutegi, zilar 
bana.  
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"Baserri Antzokian  
hasi garenetik ez  
dugu ezta plater  

bat ere errepikatu”

Gerentzia berria dugu Txorierriko Baserri Antzokiko osta-
laritza-zerbitzuan, horren ardura Nerea Uriagerekak har tu 
berri du eta. Ostalaritzan eskarmentu handia duela, mun-
giarrak pozik eta gogotsu heldu dio erronka berriari eta 
profesionalen talde ona hartu du inguruan.

“Sukaldaritzan zein euskal kulturan 
ipiniko dugu arreta berezia”

t/a: Itxaso Marina Ondarroa

Beste norabi de bat eman nahi diozu 
eskaintza gas tronomikoari. Zertan da
tza zure pro posamena?

Garrantzi handia ematen diot sukal-
deko lanari, eta gustatzen zait jantokian 
zein barran hura nabarmentzea. su kal da-
ritza tradizionala eta sukaldaritza mo der-
noa uztartzen ditugu. Sukaldeko burua, 
esaterako, aditua da ohiko sukal daritzan, 
baina lantaldean gazteak ere bai tugu, 
gure plateretan egungo tek nika berriak 
ere erabiltzeko.

Nolako eskaintza egiten duzue?
Pintxoez gainera, eguneko menua du-

gu. Hori zortzi platerek osatzen dute, eta 
azpimarratu behar da egunero plater ez-
berdinak egiten ahalegintzen garela; hau 
da, Baserri Antzokian hasi garenetik ez 
dugu ezta plater bat ere errepikatu. Gau-

NEREA URIAGEREKA I  
BANeko ostalaritza-gerente berria

za berriekin saiatzea gustatzen zait, eta 
lantalde osoaren ideiak kontuan har tuta 
osatzen dugu menua. Bestalde, menu 
erdia hartzeko aukera ere ematen diegu 
bezeroei, izan ere askok lanera itzuli behar 
dute eta, beharbada, nahiago dute zerbait 
arinagoa hartu.

Gainera, bakarrik produktu natu ra
lak erabiltzen dituzue, ezta?

Bai, den-dena kozinatzen dugu, sal-
tsak eta postre guztiak ere bai. Azken ba-
tean, sukaldaritza tradizionala dugu oina-

rritzat eta hura hain zuzen bultzatu na hi 
dugu.

Beste aldetik, aisialdiaren arloan ere 
dituzue hainbat proiektu. Zeintzuk dira?

Sukaldaritzan zein euskal kulturan ipi-
niko dugu arreta berezia eta, ho rre ta ra ko, 
soinez soin lan egingo dugu Baserri An-
tzokiko Fundazioarekin. Asmoa da eus kal 
kultura bultzatzea eta gazteentzako ekin-
tzak antolatzea, hala nola kontzertuak, 
dj-en emanaldiak eta festa tematikoak, ai-
sialdia Txorierrin bertan eman dezaten eta 
beste herri batzuetara joan behar izan ez 
dezaten. Era berean, Txorierriko musikariek 
euren lekua izango dute Baserri Antzokian, 
berton kontzertuak egiteko, eta horri lo-
tuta, gaueko giroa ere sustatu nahi dugu. 
Ideia batzuk ditugu datozen hilabeteei be-
gira; adibidez, aben dua ren 1ean, 18:30ean, 
emanaldia eta solasaldia egongo da Euskal 
Herrian Euskarazen eskutik.

Athleticeko emakumeen taldeko 
jokalaria izan da Uriagereka, baina 24 
urte zituela erabaki zuen futbola uztea. 
“Garai hartan ez ginen profesionalak 
eta ez ziguten ordaintzen. Orduan, 
os talaritzarako grina beti izan du-
da n ez, heziketa-ziklo bat egin nuen 
Artxandako Ostalaritza Eskolan. Prak ti-
kak Derioko jatetxe batean egin ni tuen, 
eta egun batean aireportu on doko 
hotelaren zuzendaria ezagutu nuen. 
Hoteleko jatetxea, Urbe jatetxea, har-
tzera animatu ninduen, eta duela 12 
ur tetik hona nabil bertan”. Mungiarrak 
Ba serri Antzokiko zein Urbe jatetxeko 
os talaritza-zerbitzuaren ardura du 
gaur egun. “Proiektu ezberdinak dira: 
Ur beko bezeroak hoteleko bezeroak 
izaten dira, eta Baserri Antzokian ai sial-
dia eta kultura ere dira kontuan har-
tze koak. Hala ere, filosofia bera dugu 
gas tronomia arloan. Pozik gaude, lan 
as korekin, baina beldur barik”. 

Futbol-zelaitik 
sutegira
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“Sistema ere bada gure 
ekintzen erantzulea”

Txorierri BHIko Filosofia Mintegiak antolatuta, Jaéneko 
aktoreak eta feministak No solo duelen los golpes baka-
rrizketa ekarri zuen Deriora, DBHko 4. mailako Balio 

t: Itxaso M arina

Zelan Txorierriko gazteekin?
Gazteek orokorrean feminismoaren 

kontrako diskurtsoa dute gaur egun, 
baina bakarrizketak oso harrera ona izan 
zuen Derion eta, hortaz, eroso sentitu 
nintzen. Pozik irten nintzen aretotik.

Joera hori duela bost urtetik hona 
nagusituz doa. Zer dela eta?

Erantzukizuna ez da gazteena, gizar te-
sareetara feminismoaren kontrako diskur-
tso zorrotza eramaten duten helduena 
baizik. Azken urteotan barruraino sartzen 
ari da salaketa faltsuen mezua, indarkeria 
matxista existitzen ez den mezua, feminis-
moa gizonak deuseztatu nahi dituen 
txi rin gitoa dela… Ultraeskuinaren dis-
kur tsoa da, doktrinatzailea dena eta fe-
mi nis moaren xedeari buruz deus ere ez 
da kiena. Youtuber eta tiktoker asko ere 
eu ren ganatzen dabiltza doktrina hori, eta 
za baltzen. 

Nola erantzun ohi diote gazteek 
zure bakarrizketari?

Neskak nahiko enpatikoak izaten di-
ra eta, zoritxarrez, euren burua ikusten 
du te planteatzen dizkiedan egoeretan. 
Hala ere, feminazi esaten didatenak ere 
badaude, “mutilak hain txarrak” ez direla 
ohartarazten didatenak. Gauza da mezua 
txarto ulertu dutela, nik ez dudalako uste 
gizonak txarrak direnik. Mutilek, bestalde, 
euren kontra nabilela sentitzen dute eta 
defentsiban ipintzen dira. Ulertzekoa da: 
ahalegin handia egiten dabiltza mas ku-
linitate hegemonikoa eraikitzen eta nik 
mas kulinitate hori kaltegarria dela esaten 
diet. Haserretu egiten dira. Gainera, etxe-
tik adoktrinatuta etortzen badira, askoz 
oke rrago.

Gizartesareen eragina aipatu duzu 
lehen. 

Nahiz eta gizarte-sareetan oso fe-
mi nis ta onak egon eta baliabideak izan, 
guk ez dugu lortzen youtuber edo tiktoker 
horiek duten eragina. Nik, esaterako, 

19 urte daramatzat agertokietan, eta 
hamaika modutan saiatu naiz nerabeen-
gana ailegatzen. Azkenean, eurek ira-
ka tsi digute nire diskurtso feminista 
ba rruan elkar aditze bat marrazten, eta 
maskulinitatea eraikitzen dabiltzan gaz-
tetxo heterosexualengana errietatik ez 
ailegatzen –izan ere, guk maskulinitate-
mota horren kontra egiten dugu, bor txa-
tzen eta hiltzen gaituelako–. Ni haien-
gana antzerkiaren bidez ailegatzen 
saia tzen naiz, enpatiaren bidez; hala ere, 
tes tuingurua oso gaitza da, eraikitzen 

PAMELA PALENCIANO I aktorea

da biltzan zerbait zalantzan ipintzen du-
dalako: gizona eta emakumea nola izan. 

Bakarrizketa helduen aurrean ere 
antzezten duzu. Bestelako erantzuna 
dute?

Harreman ezberdina da, helduak 
emanal dira nahi dutelako etortzen dira 
eta. Nolanahi ere, beti izaten da norbait zer 
topatuko duen ez dakiena. Hortaz, mezuak 
haserretu egiten du eta, hausnartzera eta 
aldatu nahi izatera bultzatu beharrean, 
gorrotatzera bultzatzen du. Helduentzako 
emanaldietara batzuk boikoteatzera 

Eti koe tako eta Batxilergoko 2. 
mailako Psikologia eta Filoso-
fiako ikasleekin indarkeria ma-
txista hausnartzeko.  
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etor tzea ri beldur izan ohi diot, baina 
gaz teak gehiago haserretzen dira, le-
hen aipatu moduan, ahalegin handia 
egi ten dabiltzalako gizarte-sareetan eta 
pelikuletan ikusten duten erara gizon eta 
ema kume bihurtzeko; nik, aitzitik, esaten 
diet gizona eta emakumea izateko modu 
hori kaltegarria dela.  

Kartzelan ere antzeztu duzu ba ka
rrizketa; mezua ondoen ailegatzen den 
lekuetako bat dela uste duzu. 

Aurrean izan ditut bikotekidea hil 
duten gizonak, tratu txarren emai leak 

“Gazteak eraikitzen 
dabiltzan zerbait 

zalantzan ipintzen  
dut: gizona eta 

emakumea nola izan”

gu re ekintzen erantzulea, enpatia erabat 
galtzen dugunean, beste bat suntsitzen 
dugunean, hiltzen dugunean… Oso es pe-
rientzia gogorrak izan dira kartze la ren ba-
rruan, baina gustatzen zait han lan egitea. 

Azkenean artxibatu diren salaketak 
ipini dituzte zure kontra, jazarpena jaso 
duzu gizartesareetan, hilko zintuztela 
esan dizute… Nola daramazu hori guz
tia?

Oso beldurgarria da; ez dakit nola 
jasan ahal dudan… Zorte handia dut al-
boan talde zoragarria eta asko maite 
nauen jendea dudalako, eta adorea ema-
ten didate. Baina, egia esan, El Salva do rren 
–munduko herrialderik bortitzene takoa 
da– bizi nintzenean baino beldur han-
diagoa izan dut: pentsatzen nuen edozein 
momentuan baten bat nigana hurbildu 
ahal zela eta bultzatu ahal ninduela, edo 
istripua eragin… VOXek testuingurutik 
atera zituen nire hitz batzuk, eta horri 
lotuta egon da nire kontrako kanpaina. 
Bueno, gauzak patxadaz hartzen nabil 
pixkanaka-pixkanaka, lanean jarraitu nahi 
dudalako. Bakarrizketaz gainera, sistema 
zalantzan ipiniko duten beste lan batzuk 
taularatu nahi ditut, eta erosoak ez diren 
gaiak hizpide izan, hala nola familian ger-
ta tutako sexu-abusuak eta amei seme-
alaben zaintza kentzea. Bestalde, bost 
urte daramatzat jazarpen hori jasaten 
eta jadanik nolabaiteko ezkutua-edo dut. 
Edo nola ere, nire lana batzuei gustatzen ez 
zaiela onartuta daukat, eta lanean jarraitu 
nahi badut, jazarpena, mehatxuak… ere 
ha ren parte direla onartu behar dut. 

direla onartzen ez dutenak… Fe mi nis-
moa ren kontrako diskurtsoa barnera-
tu ta dute oso, eta gaiztoak haiek di ren 
diskurtso politikeroa ere bai… Elkarren-
gan dik urruntzen gaitu horrek. Hala ere, 
El Salvadorreko zein Espainiako kar tze-
letan sentitu dut gorputzez gorpuz eta 
bihotzez bihotz arituz gero, jendea al-
datu daitekela. Ni kartzelan ez naiz inoiz 
erasoen beldur izan; ni hau edo bes tea 
ekidin ahal zela esatearen beldur izan 
naiz. Izan ere, erantzukizuna ez da ba-
karrik gizabanakoarena: sistema ere bada 

No solo due
len los golpes an-
tzezlanean, be re 
le hen mutil-la-
gun arekin izan-
da ko bizipena 
kon ta tzen du Pa-
len cianok: ha rre-
man horrek sei 
ur te iraun zuen 
eta bortitz bihurtu zen. Bere bizipen 
pertsonala abiapuntutzat hartuta, 
umo rea, ironia eta publikoarekiko 
interakzioa baliatzen ditu, indarkeria 
matxistari buruzko gogoeta egiteko. 
Era berean, beste pertsona bat in-
darkeriaz tratatzea ahalbidetzen du-
ten estereotipoen eraikuntza haus-
nar tzen du. 

Pamela Palenciano Andaluziako 
ak torea, komunikatzailea eta feminis-
ta da. 2003an No solo duelen los golpes 
egitasmoa ipini zuen martxan. Ha sie-
ran argazki-erakusketa izan zen, ge-
roago indarkeriari aurre egiteko tai ler 
bihurtu zen, eta gaur egun an tzezlana 
da. Palencianok 19 urte bai no gehiago 
daramatza egitasmoa ikas tetxeetara 
eta aretoetara eramaten. 

Hausnarketa
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"Txikitan, Argentinan, 
lagunek futbolean 

jokatzen zuten; 
nik, aldiz, pilotan, 
arraroa nintzen"

Pablo Fusto historiako palistarik onenetakoa da. Fus-
to argentinarra da eta badirudi bere herrian berak 
landatutako hazia Txorierrin loratu dela. Izan ere, Roman 
Maldonado argentinarra Larrabetzura etorri zen, bere 
ametsa egia bihurtzeko: txikitan palista profesionala izan 
nahi zuen eta aurten lortu egin du.

Fustoren ikasle aurreratua
t: Gaizka Eguzkitza

"Betidanik jokatu dut pilotan. Txikitan, 
lagunek futbolean jokatzen zuten; nik, al-
diz, pilotan, arraroa nintzen. Ez naiz inoiz 
beste kirol batean aritu, bakarrik palan. 
Argen tinan, ETBren euskal katearen bi-
dez, euskal palistak ikusten nituen eta 
noski, Pablo Fusto argentinarra nire idoloa 
izan da betidanik. Hemengo palista izan 
nahi nuen, ametsa zen niretzat". Roman 
Maldonadok aurten bete du bere ametsa: 
Esteban Gaubeka handiaren aurka egin 
zuen debuta pala profesionalean. Galdu 
zuen, "zelan ez", baina pozik agertu da 
Maldonado. Lehenengo urratsa baino ez 
da izan.

Aurten, txapelketa profesionalak jo ka-
tzen jarraitu du eta lehenengo ga raipena 
ere etorri da. "Urrezko Pala irabazi dut 
Urru tia rekin batera. Munduko bikoterik 
onen ei irabazi genien: Fusto, Gaubeka, 
Ibai Pe rez... Gaur egun, Kutxabank Liga 
na bil jokatzen Ibai Perezekin. Ligaxkan 
le hen engo postuan bukatzen badugu, 
fi nalerako txartela lortuko dugu. Ikusiko 
du gu. Gaztea naiz, hobetzen nabil eta 
baikorra eta anbizio handia dut. Pilota dut 
lehentasun".

Gaztea bada ere, etorkizun handia 
du eta, noski, Fustorekin konparatzen 
dute. "Biok gara argentinarrak, fisikoki 
an tzekoak... Fusto mitoa da, oraindik ez 
nago maila berean. Harrotasunez esan 
behar dut idoloaz gainera, nire laguna ere 
badela. Berak primeran hartu nau, baina 
gainerakoek ere bai. Gaubekak beldurtu 
egiten du kantxa barruan zein kanpoan, 
baina itxura baino ez da. Eta hemendik 
gertu Asier del Río dugu. Oso harreman 
polita daukat berarekin, lezamarra izan 
arren, Larrabetzun egun osoa ematen 
due lako. Beti elkarren kontra jokatu dugu, 
irrikan gaude elkarrekin jokatzeko".

ROMAN MALDONADO I palista profesionala

Profesionala egiteko, argentinarrak 
jokatzeko eta entrenatzeko hemengo 
erara moldatu behar izan du. "Argentinan, 
pala arina  goa da: 400 gramo pisatzen du, 
ez kilo bat, hemen moduan. Eta pala hain 
pisutsua denez, ezin da frontoian nahiko 
genukeen beste ordutan entrenatu, eta 
gainerako egunetan ariketak egiten ditu-
gu gimnasioan. Eta horregatik, palan, bes-
te kirol batzuetan baino motelago egiten 
dituzu aurrerapausoak. Gainera, pi lota go-
mazkoa da, ez larruzkoa".

Munduko Txapelketa
Maldonado hasiberria da pala pro-

fe sionalean, baina esperientzia han dia 
du Munduko Txapelketetan. Lehen da-
bi zikoa 2016an jokatu zuen, 16 urte 
zituela. Bosgarren postuan gelditu zen 
bertan. "Emaitza ederra izan zen: batetik, 
lehenengoa ze lako; bestetik, Fusto eta 
Innpala en presako kideak han ezagutu 
ni tuelako. Lehia ho rretara pilotari gazte 
bila joaten di ra eta esan zidaten etorkizun 
handia nue la eta nagusiagoa nintzenean 
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Venado Tuertotik Larrabetzura

agian pro fesionala izateko aukera izango 
nuela. Ilusio handiz hartu nuen".

Harrezkero, 2017an, 22 urte az pi-
ko munduko txa pelketa irabazi zuen 
Agustin anaiarekin. Era berean, 2021ean, 
lehendabiziko aldiz irabazi zion Es painiako 
selekzioari; eta aurten, debuta egin du 
senior kategorian eta zilarrezko domina 
lortu du. Hurrengoa, 2026an, Argentinan 
egingo da eta Maldonado gogotsu dabil. 
"Lege berria dela eta, baliteke Euskal He-
rriko selekzioak horretan parte hartzea".

Roman Maldonado 1999an jaio zen 
Argentinan, Venado Tuerto herrian. Ro-
manek palista profesionala izan nahi 
zuen. Bere herrian krisi ekonomikoa 
ze goen. Beraz, duela lau urte, familia 
osoak Bordeleko bidea hartu zuen, eta 
urte bi beranduago, Larrabetzura eto rri 
ziren. Goizean, Zamudioko bil te gi ba-
tean egiten du lan, eta arra tsal deetan, 
entrenatzera joaten da Bilbora.

"Venado Tuertok 75.000 biztanle di-
tu eta herri lasaiagoa nahiago genuen. 
La rrabetzu paregabea da: jendea oso 
ja torra da, herria berehala ezagutzen 

da, larrabetzuarrek gu ere ezagutzen 
gai  tuzte... Poz-pozik gabiltza, hemen-
goek oso harrera ona egin digutelako. 
Neska-laguna hemengoa da eta berak 
ere izugarri laguntzen dit euskararekin".

Maldonado ez da Larrabetzura ba ka-
rrik etorri. Familia berarekin bizi da eta 
anaia biak ere palistak dira. "Nagusia, 
Facundo, Italiaren izenean dabil lehian 
sartzen nazioartean, familiak erro ita lia-
rrak dituelako. Eta hemen zaletu mai-
lan dabil; Agustin, ertaina, ez da pro-
fe  sional mailan aritzen, baina Bizkai ko 
Fe  derazioaren teknikari dabil". 

Maldonadok garrantzia eman die 
mun duko txapelketei, baina bere esan-
etan, ez dute zerikusirik pala profe sio-
nalarekin. "Mundiala urterik behin jo-
katzen da, baina guk zapaturo jokatzen 
du gu onenen kontra: Fusto, Gaubeka, Ne-
col... Eta horri esker, gure mailak etengabe 
egiten du hobera". Eta hori egin nahi du 

gazte argentinarrak, hain zuzen ere, "gero 
eta palista hobea izan". "Ziur nago gogor 
lan egiten jarraitzen badut, arrrakastak 
etorriko direla. Datozen lauzpabost ur-
teo tan banakako txapelketa irabaztea 
gus tatuko litzaidake. Pilotariok munduko 
txa pelketa esaten diogu. Binakakoa ere 
lor tzea ondo legoke".
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Gure eskualdeko denda eta tabernetara 
zoaztenean euskararen lagunaren marka 
ikusiko duzue. Guztira 155 saltokik hartu 
du te euskararen aldeko konpromisoa Txo-
rie rrin. 

Dendetan poltsak, eta jatetxe eta ta-
bernetan ahozapi eta mahaigainekoak 
bana tu ditugu euskararen aldeko konpro-
miso hori gogorarazteko. 115 denda eta 40 
jatetxe daude egitasmoaren barruan, eta 
horietako erdiak baino gehiagok eus-
karazko arreta eskaini dezakete. 

Beraz, zatozte Txorierriko 
den da eta ja tetxeetara kon tsu-
mitzera eta euskaraz hitz egi-
tera. Zure establezimendua ere 
kan painara batzeko interesa 
ba duzu, dei tu 688665112 te le-
fonora edo idatzi merka taritza@
txorierri.eus helbidera.

“Si no os importa, lo explico en caste
llano, que así terminamos antes”. Zenbat 
al diz entzun ote dugu esaldi hori edo 
an tzekoren bat? Bitxiena da horrelakoak 
esaten dituztenak, euskaldunak iza teaz 
gain, euskaltzaleak ere badirela neu-
rri handi batean. Baina ahaldundu ga-
bekoak. Oraindik armairutik irten ez 
di ren euskaltzaleak dira. Euskarak, Txo-
rie rrin eta edonon, egoera guztietara 
ego kitzen dakiten hiztunak behar ditu. 
Ha rro daudenak euren hizkuntzaz. Jende-
au rreko leihatila batera heldutakoan 
eus karaz hitz egiten hasi eta langile er-
dal dunari, burua makurtuta, perdona 
esa ten ez dioten horietakoak. Lagun eus -
kaldunekin, ohiturak ohitura, eus karaz 
hitz egiteko ausardia dutenak.

Azaroaren 18an heldu zen Euska raldia, 
lehorte luze baten osteko eu ri-zaparrada. 
Kontuz putzuekin! Aben duaren 3tik au-
rrera, euri-jasa amaitu eta pozik hartuko 
du gu euri langarra; irribarrez begiratuko 
diogu gure herriko bazterrak berde man-
tetzen dituen euri xeheari. Eta ez du 
atertzeko itxurarik. 

¿Euskara al día? 

Txorierriko denda eta 
tabernetan euskaraz!

Txorierri luze-zabalean, Euskaraldian 
ikasitakoa, bizitakoa eta arnastutakoa ur-
te osora eramango dugu. Harroago, ahal-
dunduago, burua tenteago biziko gara. 
Lasai egingo dugu euskaraz, etengabe 
bar kamen-eske ibili barik.

Eta euskara nekez ulertzen dutenei 
ere mesede egingo die Euskaraldiak: “no 

sé mucho, pero sigue, sigue, que así ha go 
oído”. Eta, pozik esango diegu: Oído co
cina. Eta ez gara inoiz isilduko. 

Oharra: Hizkuntza buru-bihotzetan 
iza tea ondo dago, baina batez ere ahoak 
eta belarriak behar ditu. Beraz, oraindik ez 
baduzu izena eman, animatu: 

www.euskaraldia.eus
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Berba egiteko prest!Euskaraldiaren urtea dugu aurtengoa, 
hizkuntza ohiturak iraultzera eta euskarari 
gure eguneroko elkarrizketetan merezi 
duen tokia ematera dator. Gogotsu dator, 
gogor dator… eta gogotik eta gogor 
era gitera dator. Horixe jasotzen du, hain 
zu zen, aurtengo leloak: “Hitzez ekiteko 
garaia da! Hitzen bidez egin, hitzetik ekin, 
hitz egin!“.

Txorierri ere Euskaraldiaren olatura igo 
da eta gure kale eta auzoak Euskaraldiz 
jantziko ditu datorren azaroaren 18tik 
abenduaren 2ra.

Horretarako, Mankomunitatean, au-
rre ko edizioetan bezala, Txorierrin Euska-
ral dia dinamizatuko duen koordinatzaile 
bat hasita dago lanean, Txorierriko sei 
herri-batzordeak koordinatzen. Orain 
ar te, aurreko edizioetako balorazioa az-
ter tzen eta aurtengo ediziorako gi da-
lerro nagusiak zehazten ibili dira: zein 
en titatetara jo, nola jo, zer azaldu… Lan 
aberasgarria, zalantza izpirik gabe, eus-
kara plazaren erdigunera atera nahi duen 
ororentzat. Udako oporraldiaren os tean, 
batzordeak martxan jarriko dira, berriz 
ere, Txorierriko herrietan. Adi, be raz, 
deialdietara! Herritar guztien la guntza 
eta gertutasuna behar izango baita Eus-
karaldiaren tentakuluak ertz guz tie tara 
irits daitezen. 

Euskaraldiaren bigarren edizioan 
(2020) bezalaxe, hirugarren honetan ere 
entitateek toki berezia izango dute. Ari-
guneen bidez, elkarte, enpresa, eta bes-
telakoek arnasguneak sortzeko aukera 
izan go dute euren arloan. Ahobizi eta 
be larriprest rolak hartuta, ariketa, herri-
tarren lanpostuetara, aisialdi-ekintzetara 
eta abarretara zabaltzeko aukera pare ga-
bea dugu ariguneena. Zabalik dute da-
goe neko entitateek Euskaraldian izena 
ema teko aukera!

Berrikuntza gisara, Txorierriko gaz-
teak erakarri nahi ditugu batzorde pro-
pioa sortu dezaten eta Euskaraldian 

to ki aktiboa har dezaten. Euskarak etor-
kizuna izango badu, ezinbestekoa izan-
go da gazteak ere euskararen aldeko 
eki menetako antolatzaile eta subjektu 
ekin tzaile izatea. 

Gogoan izan, irailaren 28tik aurrera, 
norbanakoek Euskaraldian izena emateko 
aukera irekiko dela. Aurten, aurreko edi-
zioe tan izena emanda egon diren he-
rritarrek parte hartzea konfirmatu baino 
ez dute egin beharko. Animatu zaitezte!

Txorierriko dinamizatzailea prest 
da go entitate zein norbanako orori la-
guntza eskaintzeko, Euskaraldi aurreko 
pro zesua samurtzeko eta Euskaraldian 
ze har sor litezkeen zalantzei aurre egi-
ten laguntzeko. Hainbat bidetatik jo 
de za ke herritarrak dinamizatzailearen 
la guntza bila: Instagram bidez (@txorie-
rrikoeuskaraldia), Facebook bidez (Euska-
ral dia Txorierri), posta elektronikoz (txorie-
rri.euskaraldia@gmail.com) eta telefonoz 
(688634485).

Orain ez daukagu aitzakiarik, erabili 
dai gun gure hizkuntza Txorierriko txoko 
guz tietan. Zu behar zaitugu horretarako! 
Hi tzez ekiteko garaia da! 

Aurten, Txorierriko 
gazteekin batzorde 

propio bat sortu nahi 
dugu, eurak  

ere zuzenean  
inplikatu daitezen
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tu zen. Gorpuak erre egiten ziren, eta 
errau tsak harriz egindako toki txikietan 
lur peratu; inguruan beste harri batzuk 
jar tzen ziren borobilean. Ez dakigu zein 
erri tu era bil tzen zuten, baina argi dago 
sin bologiaz be teriko lekuak direla. 

Uste da menhirrak, tumuluak eta dol-
menak orain dela 3.000-5.000 urte erai ki 
zirela, Brontze Aroan; Cromlechak be-
rriagoak dira, Burdin Arokoak, Kristo au-
rre ko 800. urtetik aurre ra koak.   

t/a: Iñaki Olabarrieta eta Jose Angel Mentxaka

Zer da megalitismoa? Gure arbasoek 
Historiaurrean egindako eraikuntzak di-
ra, harrizkoak eta landu gabeak. Batzuk 
zehaztuko ditugu:

Zutarria edo iruinarria ere deitua, 
menhirra da lurrean zutik jarritako harri-
tzarra. Ez dakigu ondo bere funtzioa zein 
zen. Mugarria zen? Menditik gidatzen 
zituen ibiltariak? Kulturen bat?

Gainerako eraikuntzen funtzioa, be-
rriz, –tumuluak, dolmenak eta crom-
lechak– argi dago eta heriotzarekin zeri-
kusia zuten: garai bateko hilerriak izan 
zi ren.

Tumulua: dirudienez, mendian ar-
tzain en bat hilda agertzen zenean, gor-
pua estaltzen zuten haren gainean lurra 
eta harriak ipinita. Tontortxo bat sortzen 
zen, eta, dakigun moduan, azpian gor-
pua zegoen. Bestalde, harriz eta lurrez 
estalitako beste mota batzuetako eraikun-
tzei ere tumulua esaten zaie. 

Dolmena edo trikuharria: bizi ziren 
inguruan dolmenak eraikitzen hasi ziren 
ko munitateak. Helburua zen ganbara 
bat egitea bertan gorpuak sartzeko. Ha-
rriak goitik behera jartzen ziren hasieran 
(ortostatoak), eta lurrez eta harriz ingu-
ratu. Azkenik, harritzar bat –edo gehiago– 
igotzen zen haien gainean, ganbara es-
taltzeko. Trikuharri barruan gorpu bat 
bai no gehiago izaten ziren, eta gorpuak 
ekialdean zegoen ate edo galeria batetik 
sartzen ziren. 

Cromlech edo harrespilak: Burdin 
Aroan, gorpuak ehorzteko modua alda-

Sorbituagako menhirra 
(Urdaibai)

Errekatxuetako trikuarria 
(Gorbeia)

Katillotxuko trikuharriak 
(Urdaibai)

Kurtzeganeko Menhirra (Gorbeia)

Gorbeian hagin gazteak babestuta.

Mundu 
megalitikoa

Mundu osotik barreiatuta, Euskal He -
rri ko bazter guztietan aurkitu ditza ke   gu 
halakoak, mendietan bereziki. Ba tzuk 
aipatzearren: Sorginaren txa bola eta Sor-
ginetxeko trikuharria, Ara ban; Erre ka txue-
tako trikuharria eta Kurtze ganeko zu tarria, 
Gor beia inguruan; Okabeko crom lech-
mul tzo ederra, Nafarroa Behe rean, eta 
Men diluzekoa, Entzian (Araba). Duela gu-
txi Oiz inguruan aurkitu da Bizkaiko lehen 
crom  lecha. 
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Kostaldera joango gara, paraje ezin 
ederrago batera: Urdaibaira; Bustu-
ri ko Altamira auzora. Eliza ondoan 
dau den GR-38 ibilbidearen markak 
aur kitu eta jarraituko diegu. Ibilbidea 
oso ondo markatuta dago. “Ogia eta 
arraina” ibilbideko azken etapakoak di-
ra, Gernikatik Bermeora doana. Etapa 
osoa (20 km) egin daiteke, baina gure 
pro posamena da laburragoa egitea (13 
km inguru). 

Markei jarraituta, Alarbin ola za-
harra ren ostean eskuinetara egingo 
du gu. Men dira sartuko gara. Kilometro-
pa re batera ikusiko dugu basakorta 
ba ten erdiko harria, eta apur bat des-
bi deratzen bagara, Sorbituagako 
men hir ederrarekin egingo dugu to-
po. Duela gutxi aztertu eta berritu du-
te, sute ba tek apurtu egin zuen eta. 
Mar kei berriro jarraituko diegu eta 
erre pidea aurkituko du gu, landetxe 

Ibilbide proposamena

batzuk, eskola zahar bat, baserri batzuk, 
eta basoa berriro. Une batean GRa bi-
tan banatuko da, eta guk, ezkerretara, 
Katillotxuko ton torrera, doan bidea au-
keratuko dugu. Leku ederra da, Urdai-
baiko bista ezin ederragoekin. Gure 
arbasoek gauza bera pentsatuko zuten, 
zeren bertan, crom lechetan, senideak-
eta hilobiratzen zituzten, ondoan jarri-
tako paneletan eder to adierazten den 
bezala. 

Markek Bermeoraino jarraitzen dute 
(6 km eskas), baina guk eskuinetara 
egingo dugu, aldapa-behera zuzen eta 
bortitzetik, Sukarrietara heldu arte. Alta-
mirara itzultzeko dauden hiruzpalau 
kilome troak trenez edo oinez egin di-
tza kegu. Oinez egitea erabakiz gero, GR-
123ko markei jarraituko diegu, edo zu-
zenago doan bideren bat hartuko dugu. 
Azken zatian Madariaga Dorrea eta 
ekoetxea ikusteko aukera izango dugu.

Urgarata II cromlecha (Goizueta-Nafarroa)

Txorierri inguruan ere badugu zer 
ikusi: Hirumugarrietako trikuharriak, 
Ar txan dan; Munarrikolandako tumulu-
tri ku harriak, Unben… Nahiz eta den-
boraren po derioz nahiko degradatu di-
ren, men ditik ibiltzean, patxadaz, haien 
on dotik pa satzen bagara, une batean 
gel ditu gai tezke eta hausnartu dezakegu 
gure ar basoek duela milaka urte eraiki 
zituztela, ez gutxi kostata, euren hilak 
omentzeko. 
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415 txorierritarrek 
aukeratu dute 

'belarriprest' rola, eta 
1.276 txorierritarrek, 

'ahobizi' rola

Herrietan egiten  
diren ekintzetan  

egingo dira  
Euskaraldiari  

lotutako keinuak 

Aurtengo helburuak  
dira gazteen  

partehartzea  
handitzea eta  

kalitateko ariketa izatea

Hitzaren garaia
Azaroaren 18an Euskaraldia hasi zen, eta Txorierrin 1.691 
lagunek eman dute hizkuntza-ohiturak aldatzea helburua 
duen ariketa sozialean parte hartzeko izena. Gainera, ez da 
gure bailaran euskararekin izango dugun hitzordu bakarra, 
Euskararen Eguna dela-eta Txorierriko Mankomunitateak 
eta Zorrizketan Lezamako euskara elkarteak ekintza-sorta 
zabala antolatu dutelako. 

a: Idoia Andres eta Euskaraldia Txorierri

Euskaraldiaren aurtengo leloak 
adie raz ten duen moduan, hitzez eki te-
ko garaia da. Zehatz-mehatz, 415 txo-
rierritarrek aukeratu dute belarriprest ro-
la, eta 1.276 txorierritarrek, ahobizi rola. 
Ari ketak abenduaren 2ra arte iraungo du. 
“Txo rierriko euskaldunak aktibatu ditu 
Eus karaldiak. Aktibatu ez ezik batu ere 
batu ditu, 15 egunean txapa ipinita ibiliko 
direnez, euskal hiztunek identifikatuko 
du telako euskaraz nork egiten duen eta 
euskara nork ulertzen duen. Beraz, hiz-
kuntza-ohituren aldaketa halabeharrez 
ger tatuko da. Nolanahi ere, Euskaraldia 
bu katuta ikusi beharko da aldaketa ho ri 
egonkortzen den edo lehengora buel-
tatzen den”, azaldu du Aitziber Ar gia rro 
Euskaraldiaren Txorierriko dinamiza tzai-
leak.

Azaldu duenez, eskualdeko herri guz-
tietan lortu da batzordea sortzea eta ari-
ketan izena eman dutenen kopurua ere 
poztekoa da. “Ariguneei dagokienez, en-
titateen parte-hartzea ere oso positiboa 
da, eta aurreko edizioaren aldean parte-
hartze hori bikoiztu egin da herriren 
batean”. Euskaraldiari hasiera emateko, 
aurkezpen-ekitaldiak egin ziren hainbat 
herritan eta institutuan. “Ariketa bera 
izango da erdigunea. Hau da, ez da ekitaldi 
berezirik antolatuko, baina Euskaraldiak 
lekua izango du herrietan egiten diren 
ekintzetan, horietan, modu batean edo 
bestean, Euskaraldiari lotutako keinuak 
egingo direlako. Hortaz, ariketa berak 
hartuko du garrantzia, eta herri-batzorde 
bakoitzak hartuko du Euskaraldia bere 
herrian lantzeko ardura. Bestalde, itxiera-
ekitaldia abenduaren 2an egingo da 
Lezaman eta asmoa da egun horretarako 
batzea parte-hartzaileen testigantzak eta 
plazaratzea 15 egun hauetan zein lorpen 
egon diren”.

Euskaraldiaren aurtengo helburuetako 
bat da gazteen parte-hartzea handitzea 

eta ikus dezatela garrantzitsua dela 
haiek ere ariketan parte hartzea. Eta hel-
buru hori betetzeko hain zuzen ere sor-
tu da Gazteen Euskaraldia institutuan. 
“Ins titutuko batzordeko kideek bideoa 
gra batu zuten zenbait entitatetan eta 
hu ra aurkeztu zuten Euskaraldiaren Txo-
rierriko aurkezpenean. Era berean, aur-
kezpena egin zuten institutuan, eta ikas-
leen artean txapak banatu. Asmoa da 
ikas leek jakitea Euskaraldia dagoela eta 
ikas kide batzuk horrekin ibiliko direla, 
eta elkarren arteko errespetua eta elkarri 

ulertzea sustatu. Horrezaz gainera, nahi ko 
genuke batzordea egonkortu eta insti tu-
tuan betiko geratu dadin, gazteak kon-
tzientziatzen jarraitzeko”. 

Beste helburu bat da kalitateko arike-
ta izan dadila. “Arreta zenbakietan ipini 
be harrean, nahi dugu parte-hartzaileek 
ka litateko ariketa egitea eta euren ro la 
egoera guztietan bete ahal izatea. Ho-
rretarako, aholkuak zabaldu dira gi zarte-
sareetan eta herrietan ipinitako mahaie-
tan. Nolanahi ere, zalantzarik izanez gero, 
onena da herri-batzordeetara jotzea”. 

UDALERRIA AHOBIZI BELARRIPREST GUZTIRA

Larrabetzu 388 123 511

Lezama 207 62 269

Derio 226 81 307 

Loiu 50 120 170

Sondika 55 166 221

Zamudio 148 58 206
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Euskararen Eguneko 
ekintzak parte 

hartzekoak izan 
daitezen ahalegindu 
dira antolatzaileak

Ahalegin berezia  
egin da ume eta 

gazteentzako 
euskarazko ekintza 

erakargarriak antolatzen

Euskara Eguna
Ahobizi edo belarriprest txapa soinean 

dugula, Euskararen Egunaren harira an-
to  la tutako ekintzak etorriko zaizkigu. 
Le zaman egingo dira aurten, azaroaren 
29tik abenduaren 3ra arte. Asmoa da 
pandemiaren aurreko agertokira itzultzea 
eta, lehen moduan, aurten lau urtetik 11 
urtera bitarteko umeentzako ekitaldiak 
egongo dira astean zehar. Ekitaldietan 
guztira 1.171 ume batuko dira, hiru 
egun etan banatuta. “Parte hartzeko 
ekin tzak izan daitezen saiatu gara”, azal-
du du Laura Martinez Txorierriko Zer-
bitzuen Mankomunitateko euskara-tek-
ni ka riak. “Adibidez, abenduaren 1ean 
eus kal karaokea egingo da bosgarren 
eta seigarren mailetako ikasleekin. Ho-
rre tarako, 108 euskal kanta bidali di tu gu 
eskoletara, ikasgela bakoitzak bi kan-
ta aukeratu ditzan, eta Lezaman abes-
tu”. Bestalde, azaroaren 29an Nai ma la-
baristaren ikuskizuna izango da zaz pi 
urtetik bederatzi urtera bitarteko umeen-
tzat, eta abenduaren 2an Motx pailazoak 
lau urtetik sei urtera bitarteko umeei 
gozaraziko die. 

“Lezamako eskolako umeek saio ba-
koitzaren aurkezpena egingo dute, eta 
ho riek aurretik lantzen dabiltza. Era be-
rean, seigarren mailakoek bertsoa sortu 
du te eta ikastetxe guztietara bidali da, 
aurkezpenetan elkarrekin abestu de-
za ten. Euskaraz bizi nahi dut abestiaren 
ko reografia eta batukada ere prestatu 
dituzte aurkezpenetara begira. Lan itze la 
egiten dabiltza”. Euskaraldiaren eta Eus-

kararen Egunaren ekintzek bat egingo 
dute, eta eskoletara Euskaraldiaren kanta 
eta bi koreografia  bidali dituzte, ikasleek 
landu ditzaten. Koreografietako bat Eus-
kal Herri osorako egin da eta bestea Txo-
rierriko dantza taldeek sortutakoa da. 
“Gainera, abenduaren 2an, Euskaraldiko 
bukaera-ekitaldian, Lezamako eskolako 
104 umek hartuko dute parte, eta ko-
reografia dantzatu”. Eskoletako umeek 
ez ezik institutuko gazteek ere izango 
du te zer gozatu Euskararen Eguna dela 
eta. Horrela, azaroaren 29an elkarrizketa 
musikatuak egingo dira Derioko Gurea 
Aretoan. Oraingo honetan, La Basu eta La 
Pulga abeslariak gonbidatu dituzte ager-
tokira, gazteekin esperientziak parteka-
tzeko.

Euskararen Eguneko ekintzak, Txo-
rierriko Mankomunitateak antolatu di-
tu “Zorrizketan” euskara elkartearekin 
lan kidetzan. Aurreko lerroetan aipatu 
moduan, abenduaren 2an amaituko da 
Euskaraldia eta egun horretako ekintzak 
ere Lezaman egingo dira. “Herrietako 
jai-batzordeetako kideek ekitaldia egin-
go dute eta han ariketan ibili diren zen-
bait lagunen testigantzak jasoko dira, 
Eus karaldiak aurten zer ekarri dien ja ki-
teko eta ondorioak ateratzeko”. Os tean, 
Neomak taldearen kontzertua izan go 
da. “Kepa Junkerarekin ibilitako Sorginak 
taldeko partaideak dira. Neomak taldea 
osa tu du te eta egundoko arrakasta dute. 
Trikitia eta soinu modernoak uztartzen 
dituzte, eta oso taularatze berritzailea 

La Basu; behean, 
Barrexerka; eta 
eskuinaldean, 
Neomak taldea 
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dute. Espero de zagun jendea animatzea 
eta etortzea”.

Euskal jaia
Euskara teknikariaren esanetan, aben-

dua ren 3a ekintza erakargarriz beteta eto-
rriko da goiz-goizetik. “Goizeko ekintzak 
Zorrizketanek antolatu ditu. Diana egongo 

da Ondalan Erraldoien Konpartsak giro-
tuta, eta ondoren euskal jaia. Ekintza 
ho riek herriko plazan egingo dira, baina 
eguraldi txarra izanez gero, frontoian 
egingo dira, gainerako saioak bezala”. 
Arratsaldean, euskal dj-ak kantak ipiniko 
di tu umeak eta familiak dantzatzeko, 
eta ondoren Barrexerka gazteentzako 

umo rezko ikuskizuna egongo da. Eguna 
biri bil tzeko, erromeria egiteko aukera 
izan go da Zirkinik Bez taldearen eskutik. 
“Euskararen kale-erabileraren datuak eta 
Soziolinguistika Klusterrak esan ziguna 
kon  tuan hartuta, umeek eta gazteek 
era biltzen dute gehien euskara. Hortaz, 
haientzako guneak sortzen ahalegindu 
be har dugu, gure etorkizuna dira eta. 
Ho rregatik, gainerako adin-tarteetako la-
gunak ahaztu barik, aurten ahalegin be-
rezia egin dugu ume eta gazteentzako 
eus karaz ko ekintza erakargarriak antola-
tzen”. 

Lezamara hurbiltzeko gonbidapena 
egin diete antolatzaileek txorierritarrei, 
“aha lik eta ondoen pasatu eta euskaraz  
egin dezaten”. Halaber, keinua egin dio-
te Euskaraldiari. “Ea ahalik eta jende ge-
hienak txapa ipintzen duen eta euskara 
era biltzera animatzen den. Gainera, egun-
doko lorpena izango litzateke, pertsona 
bakoitzak hizkuntza-ohiturak aldatu eta 
le hen gaztelaniaz egiten zuen lagun bire-
kin gutxienez, hemendik aurrera euskaraz 
egitea lortuko balu”. Hitzaren garaia da, 
beraz. 
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Gero eta euskaldun 
gehiago dira euskara 

bigarren hizkuntza  
gisa jaso dutenak

Euskararen erabilera atzeraka dabil L  arrabetzun eta Lezaman
t: Itxaso Marina

Udalerri euskaldunen egoera soziolin-
guis ti koaren bilakaera aztertu du UEMAk 
(Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea), 
eta horretarako, EUSTATek urrian kaleratu-
tako Biztanleriaren eta Etxebizitzen Errol-
da hartu du iturritzat. UEMAk hi ru aldagai 
linguistiko hauek izan ditu kon tuan: eus-
kararen ezagutza, lehen hez kuntza eta 
etxeko erabilera. Ondorio na gusia da 
udalerri euskaldunetan euska ra ren era-
bilera atzeraka dabilela. Txos tenean La-
rra betzuko eta Lezamako da tuak ere batu 
dituzte. 

UEMAk aztertutako datuak dira Araba-
ko, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalerri eus-
kaldunetakoak. Txostenean jaso dutenez, 
udal erri euskaldunen kopurua areagotzen 
ari da, ezagutzak gora egin duen udal-
erriak ari direlako % 70eko langa gain-
ditzen. Hala ere, laugarren gune sozio-
linguistikoa, hau da, euskaldunak % 80tik 
gora diren udalerriak, ez da hazi. La-
rra betzuko datuei erreparatuta, 1981n 
biz tanleen % 71k euskara zekiten, eta 
2021ean, % 73,8k; hala ere, aipatu beharra 
da go ehunekorik altuena 2001ean izan ze-
la: % 73,8. Lezamako datuei dagokienez, 
1981ean herritarren % 72,4k euskara 
zeki ten, eta 2021ean, % 64k; ehunekorik 
altue na 1991ean izan zen: % 75. 

Bes te aldetik, UEMAren azterketaren 
ara bera, euskara lehen hizkuntza duten-
en ehunekoak nabarmen egin du behe-
ra azken hamarkadetan, eta bide hori 
ez da oraindik eten. “Erkidegoko datu 
orokorretan ere gertatu da jaitsiera ho-
ri, baina ere nabarmenagoa da udalerri 
eus kaldunetan. Euskaldunen profilean 
era gin nabarmena dauka: udalerri euskal-
dunetan ere gero eta euskaldun gehiago 
dira euskara bigarren hizkuntza gisa jaso 
dutenak, edo etxean bi hizkuntzak jaso 
dituztenak”. UEMAren esanetan, biztanle-
mugimenduak daude horren oinarrian, 
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Euskaldunen transmisioa  
sendoa izan arren, 

jendealdaketek lehen 
hizkuntzan eragiten dute

Euskararen erabilera atzeraka dabil L  arrabetzun eta Lezaman

eta ez transmisioaren haustura bat. 
“Eus kaldunen transmisioa oso sendoa 
da udalerri euskaldunetan, inon baino 
sendoago, baina jende-aldaketek lehen 
hiz kuntzan eragiten dute”. Euskara larra-
be tzua rren % 74,9ren lehen hizkuntza zen 
1991ean, eta % 45,3rena, 2021ean; leza-
marren % 70ena, 1991ean, eta % 37,5ena, 
2021ean. 

Euskararen etxeko erabilerak ere na-
barmen egin du behera. “Ezagutza txi-
kiagoak erabilera txikiagoa dakar, baina, 
pro portzioan, erabileraren jaitsiera as-
koz ere handiagoa da”. Horrela, bada, 
1991ean % 72ko ezagutza zegoen, eta 
erabilera % 54koa zen; 2021eko da-
tuen arabera, berriz, ezagutza %  73koa 
da, baina erabilera % 41ekoa. Al dea 
nabariagoa da laugarren gune so-
ziolinguistikoan: ezagutza % 90ekoa eta 
erabilera % 81ekoa ziren 1991ean, eta 
% 84koa eta % 59koa 2021ean. “Kontuan 
hartu behar da udalerri euskaldunetako 
herritarren profila nola aldatu den, eta 
be reziki euskaraz dakitenen profila. Udal-
erri euskaldunetan euskaraz ez da kien 
gero eta jende gehiago dago eta ho-
rrek eragin handia du erabileran eta era-
bilera-aukeretan”. Horrezaz gainera, az-
pimarratu dute udalerri euskaldunetan 
bi zi diren euskaldunek bestelako hiz-
kuntza ezaugarriak dituztela –lehen hiz-
kuntza, erraztasun erlatiboa, hizkuntza 
ohi turak…– eta horrek dakarrela ezagu-
tza ren eta erabileraren arteko tartea han-
ditzea. “Horri gehitu behar zaio udalerri 
euskaldunetako bizimoldean eta bertako 
herritarren gizarte-ohituretan nolako al-
da ketak gertatzen ari diren eta horiek 
guz tiek euskararen erabilerari nola era-
giten dioten”. 

Euskararen etxeko erabileraren datuei 
dagokienez, larrabetzuarren % 57,3k 
etxean euskaraz egiten zuten 1991ean, 
eta % 37k, 2021ean. Lezaman, bestalde, 
he rritarren % 37,2k erabiltzen zuten 
eus kara etxean 1991ean, eta % 21,8k, 
2021ean. Txostena UEMAren webgunean 
da go irakurgai.  



Aikor! 230 I 2022ko azaroa
www.aikor.eus26  LITERATURA

“Protagonistak edozein 
herritako emakumeak 
izan daitezke, etxera, 

senarra eta seme
alabengana mugatuta 

daudenak”

Lau emakume,  
arto-sail bera

t/a: Itxaso Marina

“Bakoitzak garai politiko eta sozial 
ezberdin bat bizi arren, komuneko egoera 
bat dute: lan egin, ikasi edo bidaiatu 
ahal izateko, aitaren edo senarraren bai-
mena behar dute. Orduan, eleberrian 
haie tako bakoitzaren borroka islatu dut, 
aurrera jarraitzeko eta nahi dutena egi-
teko. Bestalde, kontuan hartu behar da 
asal dura handiko garaia dela, izan zi-
relako Lehenengo Mundu Gerra, 1918ko 
pandemia, Errepublika, Bigarren Mundu 
Gerra eta diktadura”, kontatu digu egileak. 

Emakumeak dira istorioaren protago-
nis tak, “populazioaren erdia garelako eta 
guri buruz hitz egin behar delako. Gainera, 
eleberriko emakumeek bazuten zer kon  
tatu”. Izan ere, egokitu zaien ga raian bizi 
izaten ahalegintzen diren emaku meak 
di ra. “Birramamarekin gogoratu nin-
tzen egun batean, eta hura zein ama-
ma ezagutu nituela hausnartu nuen, eta 
ama… Hori izan zen abiapuntua, bai na 
ele berriaren protagonistak ez dira ni re 
fa miliako emakumeak, ez, inondik ino-
ra; edozein herritako emakumeak izan 
dai tezke, zeinak familiara, etxera, ba se-

Toti Martinez de Lezea Larrabetzuko idazleak El maizal 
eleberria argitaratu du. Bere azken lan horretan jaso du 
familia bereko lau emakumeren historia, eta 1852tik 
1975era arteko testuinguruan kokatu. Orrialdeetara 
eraman du bizi diren gizarteari aurre nola egiten dioten. 

rrira, senarra eta seme-alabengana… 
mu ga tuta baitaude eta etxetik kanpo 
lan egiteko edo euren bizitza egiteko au-
kerarik ez duten”. Gainera, oso arau sozial 
eta moral zorrotzak jasan behar dituzte. 
“Esa terako, ezkondu ostean, senarren 
bai mena beharrezkoa zen lanean jarraitu 
ahal izateko… Eta senarrak etxetik al de 
egiten bazuen edo adulteriogilea ba-
zen, ez zen ezer gertatzen; hala ere, etxe-
tik emakumeak alde egiten bazuen edo 
adulteriogilea emakumea bazen… Bo-
rroka isila izan da, lerro-buru handietara 
ailegatu ez dena, gaur egun gauden 
lekuan egon ahal izateko. Orain lan egin 
eta nahi duguna egin dezakegu; bueno, 
bakarrik neurri bateraino…”. 

Martinez de Lezeak guztira 27 ele be-
rri idatzi ditu eta 23tako istorioa Eus kal 
Herrian gertatzen da; gainerakoak Eus kal 
Herritik kanpo kokatu ditu, baina pro-
tagonistak euskaldunak dira. Oraingo ho-
netan, edozein herritako biztanleak izan 
daitezkeen emakume horiek Huescan bi-
zi dira. “Komenigarria da noizean behin 
kanpora atera eta paseoa egitea (kar-kar). 
Istorioa edozein herritan kokatu ahal-
ko nukeen, adibidez, Andaluzian, bai na 
gutxi dakit Andaluziari buruz, bere he-
rritarrei buruz, euren pentsatzeko era-
ri buruz… Dakidanaz idazten dut eta 
Hues ca gure izter-lehengusina da: izen 
his torikoa Oska da; Iruñeko Erresumako 
par te zen, harik eta Sancho III.ak Hues-
cako iparraldea semeari, Ramirori, eman 
zion arte; Aragoiko Erresumaren hasiera 
da… Era berean, Huescan toponimo eta 
izen-abizen euskaldunak ere badaude, 
hala nola Aierbe, Learre eta Izarbe, eta 
Pirinioetan Basajarauren eta Mari Buena-

 
Larrabetzuko idazleak Nur gaz te-

txoentzako bildumaren 17. alea ere 
ka leratu du: Nur eta espazioontzia. 
Pro tagonista eta lagunak Mexikora, 
Chia pasera, bidaiatu dute oraingo ho-
netan. “Lagun batek harreman es tua 
du hangoekin eta eleberri bat han 
kokatzeko proposamena egin zi dan. 
Hango errealitatea oso ondo eza gu-
tzen ez dudanez, erantzun nion ez 
nue la eleberririk idatziko, baina ipui na 
idaz tera animatuko nintzela. Gaine-
ra ko istorioekin alderatuta, erabat ez-
ber dina da; nolanahi ere, idaztearen 
hel buruetako bat da hain zuzen umeei 
era kustea munduan beste leku batzuk 
dau dela”. 

Istorioa Palenque hirian gertatzen 
da. “Maien antzinako herria da Palen-
que eta Pakal erregearen hilobian iru-
di bitxi bat dago. Horretan erregea 
«bes te mun dura» egiten dabilen bi-
daia irudikatzen da, eta batzuen us-
tez, badirudi he gazkinaren antza 

TOTI MARTINEZ DE LEZEA I idazlea
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“Istorioa prosa hutsean, 
idazteko erronka  

bota nion  
neure buruari, eta  

erabateko esperientzia 
izan da”

ren istorioak kontatzen dira. Gainera, 
Nafa rroaren mugakideak izan ziren he-
rrietan euskaraz egitea debekatu zen XIX. 
mendean”. 

Erronka
Arrazoi pertsonalagoak ere izan di tu, 

Huesca agertoki aukeratzeko. “Asko gus-
tatzen zaidan ingurua da, eta, beste al-
detik, senarraren bigarren abizena Buisán 
da, hango herrixka txikia dena. Era berean, 
herenaitite Huescakoa zen. Conrado Gar-
cía zuen izena, eta Iruñako katedralaren 
organo-jotzailea izateaz gainera, Iruñako 
Orfeoia sortu zuen, eta Julian Gayarre 
deskubritu”. Azken eleberria erronka ere 
izan da larrabetzuarrarentzat. “Istorioa 
elkarrizketarik gabe, prosa hutsean, idaz-
te ko erronka bota nion neure buruari, 
eta meritu handia du horrek, zeren eta 
kontatzen baitut beste batek kontatu 
didana hirugarren bati gertatu zaionari 
buruz. Horrek ondo idatzita egon behar 
du, eta errepikakorra ez izan. Erabateko 
esperientzia izan da”.   

El maizal urte sabatiko baten ostean 
idatzi du Martinez de Lezeak. “Pandemia 
zela-eta dena itxi zen, eta, idatzi beharrean, 
erabaki nuen denbora irakurtzen ematea, 
ope rak, antzezlanak… ikusten; hala 
ere, egia da Nur bildumaren 16. alea ka-
le ra tu nuela: Nur eta zirku miragarria”. 
Zen bait kolaborazio ere egin ditu urte 
sabatiko horretan, esaterako, Sorginak eta 
sorginkeriak ikuskizuna Gorka Hermosa-
rekin eta Edurne Zabalorekin. “Emilio 
Arias trobadorearekin batera ere saioa 
egin dut Done Jakue Bideari buruz, eta 
ur tarrilean Bretxa eleberrian oinarritutako 
musikala aurkeztuko da Donostian. Poz-
pozik nago”. Bretxa musikala Bergarako 
An tzerki Musikala elkarteak eramango 
du Victoria Eugenia antzokira urtarrilaren 
13an, 14an eta 15ean, eta dagoeneko ia 
sa rrera guztiak saldu dira. 

 
Nurrek eta lagunek  

Chiapasen dute abentura

duen ontzia gidatzen ari dela; hor-
taz, beste mundu batetik eto rritako 
izakia dela pentsatzen du tenak ba-
daude. Egia esan, kultura guz tietan 
izan da uste hau: Lurrean bi zi ziren 
lehenengo izaki bizidunak bes te 
mundu batzuetatik etorritako erral-
doiak ziren eta gizakiei irakatsi zie-
ten lurra lantzen, irina nola egin, me-
tala nola urtu tresnak egiteko… Izan 
ere, ez zuten ulertzen gizakiek gau za 
horiek euren kabuz egitea nola lor-
tu zuten. Orduan, oso dibertigarria 
iru ditu zitzaidan ipuinera ekartzeko”. 
Nurren hurrengo abentura buruan 
du dagoeneko. “Irakurle asko ditu 
Nu rrek, eta abentura gehiago nahi di-
tuzte”.  
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Txorierriko Udalak 2022ko  
sarrera-aurrekontuetan

t: J. L. Barrenetxea. Iturriak: Udalak, Udalnet

Administrazio publikoko aurrekon-
tuak, udaletakoak ere bai, bederatzi ka-
pi tulutan banatzen dira. Ondorengo 
gra fi koetan sarrera arruntetakoak diren 
bost kapituluak hartu dira aztergai. Oro-
ko rrean, hiru udalerri-mota bereiz dai-
tez ke Txorierrin: Derio eta Zamudio, 
sa rre ra absolutu altuenak dituztenak; 
Loiu eta Sondika, Kopuru ertaineko sa-
rre rak dituztenak; eta Larrabetzu eta Le-
za ma, gainerakoekin alderatuta mai la 
ba xuagoko sarrerak dituztenak. Grafi ko 
ba koitzeko izenburuan, 2022ko aurre-
kon tuan aurreikusitako sarrera osoen zifra 
adierazten da –kapital eta finantzazkoak 
barne–, eta zutabeetan, bost sarrera 
arrun tetarako. 

Jakina denez, zergak dira Sistema 
publikoaren sostengua. Udalkutxa bera 
–trans ferentzia arrunten % 93 dena– Fo-

ru Aldundiak kudeatu eta banatzen du, 
eta lurraldeko zerga-bilketan du bere itu-
rri ekonomikoa. Bizkaiko ia udalerri guz-
tietan Udalkutxa da diru-iturri nagu sia. 
Txorierriri dagokionez (kasua ez erre pi-
katzeko) aipatzekoa da Loiu eta Zamu-
dioren kasua: udalerri horiek zergen bidez 
Udalkutxaren bidez baino diru gehiago 
biltzen dute. Udalkutxaren diru-partida 
proportzionaltasun formula bati jarraituz 
banatzen da udalerrien artean, eta faktore 
hauek hartzen dira kontuan: 81.137 kuo-
ta finko bat udal bakoitzarentzat gehi 
beste aldagai hauek: udalerrietako po-
pu la zioa, bere ahalegin fiskala, eskola 

unitateak, langabezia, dispertsioa eta 
hon dartzak eta halako faktore bakoitzari 
por tzentaje ezberdin bat aplikatuta. On-
da rearen kapitulua osatzen dute apro be-
txamenduetatik, alokairuetatik eta kontu 
ez berdinetako interesetatik sortzen diren 
sa rrerek.  

Sarrera arruntekin jarraituz, hasierako 
ba rra-grafikoetan zifra absolutuak ager-
tzen dira, eta ondorengo grafiko zirkula-
rre tan ehunekoetan azaltzen dira. Alde 
ba tetik, udal bakoitzak sarrera propioetan 
–zerga eta tasen diru bilketan– duen 
ahal men ekonomikoa agerian utzi nahi 
da, eta bestetik, Udalkutxako sarrerak 
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udal batzuetan betetzen duen ehuneko 
ge hiengo esanguratsua agertu. Obra-li-
zen  tziek iraganeko pisua izan ez arren, 
ga rrantzizkoak izaten jarraitzen dute hiru 
he rritan, eta ondareari lotutako sarrerek, 
Lezama salbu, pisu gutxi dute. 

Hirugarren grafikoan, zergak, ta sak 
eta Udalkutxa aurkezten dira biz tan le-
ko. Zifra absolutuetan dauden ez ber din-
tasunak gehiago parekatzen dira biz-
tan leko zifratan. Kalkulu hau egiteko, 
2021eko urtarrilaren 1ean izan den po-
pu lazioa hartu da Eustatetik. Txorierri 
biz tanleri ertain-baxuko eskualdea da 
eta jarduera ekonomikoa pisuzkoa du, 

ho rregatik zerga eta tasa bilketan sa rre-
ra-kopuru altuak ematen ditu bes te es-
kualde ekonomiko batzuekin aldera tu ta. 
No lanahi ere, kontuan hartu behar da, 
neu rri handi batean, zergen eta tasen 
bi tartez eskuratzen den diru-sarrera in-
dus tria guneetatik etortzen dela, eta biz-
tanleek ez dutela karga fiskal hori zu zen-
ean jasaten.

Sarrera arruntez gainera, bi atal ge-
hia go daude aurrekontuetan: 6 eta 7 ka-
pi tuluetako kapital-sarrerak, eta 8 eta 
9 kapituluetako finantza-sarrerak. Sei-
ga rren kapituluan udal lurrak, eraikinak 
edo tresneriak salduz biltzen diren di-

ru-sarrerak daude, eta zazpigarren ka-
pi tuluan, Aldunditik eta Jaurlaritzatik 
ja so tzen diren dirulaguntzak, batez ere 
az piegitura-inbertsioak ehuneko-ko pu-
ru batean finantzatzeko. Finantza-sa-
rre ratan bederatzigarren kapitulua da 
esan guratsuena, bertan finantza-en ti-
ta te ekin sinatzen diren maileguak dau-
de  lako. Maileguak sarrera bat dira, baina 
pa sibokoa; hau da, zorra sortzen dute. 
Mailegu-zorra 2021eko abenduaren 31n 
ze ro izan zen Txorierriko lau herritan, eta 
bes te bitan, Larrabetzun eta Lezaman, 
112.338 eurokoa eta 144.828 eurokoa hu-
rrenez hurren. 

2022an, erlatiboki, kapital- eta fi-
nan tza-sarrerak kopuru txikikoak dira 
Txo rierriko herri guztietan, Larrabetzun 
izan ezik: Deriok, 49.000 euroko sarrerak; 
Larrabetzuk, 726.000 euro; Lezamak, 0 
euro; Loiuk, 10.818 euro; Sondikak, 12 
euro; eta Zamudiok, 25.010 euro. La rra-
betzuko kasuan, udaletxea be rri tze ko fi-
nantza entitate batekin for ma lizatzeko 
aurreikusita zuen 600.000 euroko maile-
gua ez da 2022an sinatuko.  

2015ean, Txorierriko udalerriek oro 
har 30.924.000 euroko sarrerak izan zituz-
ten udal-aurrekontuetan. Kopuru hori 
37.024.000 eurokoa izan zen 2019an, eta 
2022rako 36.355.000 eurokoa izatea au-
rreikusita dago. Krisialdia eta pandemia 
tar tean izanda ere, eutsi egin zaio udalen 
jarduera ekonomikoari, eta etorkizunak 
ho bera egingo duen esperantzari ere eu-
tsi behar.
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Urteurrena

Duela 25 urte, Derioko lagun talde batek kirola egiten 
jarraitu nahi zuen eta, horretarako, areto-futbol talde bat 
sortu zuen. Herriko taberna bat hartu zuten babesletzat eta 
handik, baita izena ere. Gaur egun, Pozgarri taldeak klub 
egonkorra da eta egitura sendoa du. 

t: Gaizka Eguzkitza / a: Pozgarri

Inter Movistar talde madrildarra mun-
duko areto-futbol klubik onenetari koa 
da. Estatuan, besteak beste, 23 Liga eta 
16 Kopa irabazi ditu; eta nazioartean, sei 
aldiz lortu du Europako Kopa, eta bost, 
Mundukoa. Orain, babesleak hala esanda, 
urdinez janzten dute, baina normalean 
kamiseta berdea izaten da. Eta horregatik, 
makina berdea esaten zaio. Derion ere 
badugu areto-futbol taldea, Pozgarri, eta 
bere janzkera ere berdea da. Ez du In-
terrek beste liga irabazi, baina aurten 25 
urte bete ditu. Eta ez da marka makala, ez 
horixe!

"Ez da erraza hainbeste urtetan au-
rrera egitea, ez. Lan handia egin behar 
da eta leku batetik eta bestera ibili", esan 
di gu Unai Ezkurra klubaren presidenteak. 
Pozgarri taldea egitura sendoa da; guztira, 
bost taldek gehi eskolak osatzen dute 
kluba: lau gizonezkoak eta beste bat, ema-
kumezkoa. Gizonezkoen talde bat gazte 
maila koa da eta beste hirurak, senior 
kategoriakoak: A taldea Euskal Ligan dabil; 
B taldea, Lurraldeko Lehenengo Mailan; 

Derioko makina berdea
POZGARRI ARETO-FUTBOL KLUBAK 25 URTE BETE DITU

Pozgarrik 25 urte bete ditu aur-
ten eta, hori ospatzeko, ekitaldiak 
an tolatu dituzte lau epetan. "Le hen-
engoan, ekainean, kategoria guz-
tietako taldeek (gizonezko talde se-
niorrak izan ezik) txapelketa batean 
har tu zuten parte. Bizkaiko hainbat 
tal de etorri ziren, baita Castro tal-
de ospetsua ere. Oso polita izan 
zen. Bigarrenean, irailean, beste txa-
pelketa bat antolatu genuen senior 
ka tegorian. Han, Hegalariak eta Gi-
puz koako Goierri taldea aritu ziren. 
Giputzak Hirugarren mailan daude. 
Par tidak jokatu eta gero, herri paella 
antolatu genuen eta udalak oparitxoa 
eman zigun. Oso gustura egon ginen. 
Azkenik, abenduan, lagunarteko 
par tidak egin nahi ditugu kategoria 
guz tietan. Campus bat egitea ere 
gus tatuko litzaiguke. Eta dena biri bil-
tzeko, ekainean beste gauza bat an-
tolatu nahi dugu, baina oraindik ezin 
dut ezer esan horren inguruan", esan 
du Unai Ezkurra presidenteak.
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"Partaide gehienok 
derioztarrak gara. 

Horrek harrotu egiten 
gaitu eta 

nortasuna ematen 
dio taldeari"

eta C taldea, Lurraldeko Lehenengo 
Mailan. Guztira, 60-70 jokalari eta beste 20 
lagun inguru daude klubean: 14 teknikari, 
bost batzarkide eta beste laguntzaile bi. 
"Lagun-talde polita eta konprometitua 
osatu dugu". 

"Kluba indartzeko, egitura sendoa 
izan behar du eta, horretarako, taldeak 
ka tegoria guztietan izan behar ditu, ema-
kumezkoak barne". Pozgarrik 2006an sortu 
zuen emakumezkoen taldea, baina urte bi 
beranduago desagertu zen. Eta 2018an 
taldea berriro sortzeko aukera izan zuen. 
"Bilbo taldea Estatuko Lehenengo Mailara 
igo zen eta gu filialtzat hartu gintuen. Ur-
te polita izan zen eta gaur egun Bilbok 
ez du gurekin jarraitzen, baina neskek 
bai, ordea. Talde gaztea da eta etorkizun 
oparoa du". 

Unairen esanetan, klubak herriko 
ba besa sentitzen du. "Batetik, udalak la-
guntza ematen digu: kiroldegia uzten di-
gu, eta gure beharra handiago egin aha-
la, ordu gehiago eskaini digu; bestetik, 
merkatariek babes ekonomikoa ematen 
digute. Egitura sortzea erraza da, baina 
ge ro hori elikatu behar da eta horretarako 

dirua behar da: fitxak ordaindu behar 
di ra, epaileak, jantziak, Federazioaren 
zi gorrak...". Hori bat dator klubaren fi-
losofiarekin. "Gu derioztarrak gara eta 
he rrikoak dira gure partaide gehienak. 
Ho rrek harrotu egiten gaitu. Hirugarren 
za tia garrantzitsua da eta partiden ostean, 
poteoa egiten dugu herritik. Horrek nor-
tasuna ematen dio taldeari". 

Eskola
Pozgarrik bide horri jarraitu nahi dio eta 

horretarako areto-futbol eskola indartu. 
Pandemiak kalte handia ekarri zien, eskola 
urte horretan bertan, 2020an, martxan 

jarri zutelako, baina apurka-apurka neska-
mutilak dabiltza berreskuratzen. "Umeek 
primeran pasatzen dute gurekin. Inguruko 
eskoletara gutunak bidali dizkiegu, areto-
futbolaren abantailen berri emateko: 
barruko kirola denez, jokalariak ez dira 
hotz eta ez dira inoiz bustitzen; halaber, 
jokalari guztiek hartzen dute parte. Eta 
hori ez da futbolean gertatzen, esate 
baterako, kirol federatuan, gutxienez. Gure 
kirolak marketinik eza du. Pozgarri taldea 
ezaguna da herrian, baina gurasoek ez 
dakite noraino heltzen den gure egitura. 
Kategoria altuenean jokatzen duen klub 
derioztarra gara, esate baterako, Derio 
futbol taldearena baino altuagoa da 
gurea". 

Ezkurrak ia 20 urte daramatza taldean 
eta lekukoa atzetik datozenetako baten 
bati eman nahiko lioke. "Nekatuta nago 
eta jende berria sartzea onuragarria izan-
go litzateke: ilusio berriak, ideia be rriak...". 
Dena dela, baikortasunez be giratu dio 
etorkizunari. "Klubak hazten jarraitzea 
na hiko nuke. Eta egiturari eustea ez ezik 
handiagoa izatea ere gustatuko li tzai-
dake". 
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t: Jorge Uruñuela, zerbitzuko erabiltzailea

Gizarte-taldeak (feminismoa, eko lo-
gis moa, arrazakeriaren kontrako el kar-
teak…), politika- eta kultura-eragileak 
eta akademikoak batzea da Gizarte-mu gi-
menduen herri-unibertsitatearen (UPMS) 
proposamena, bizpahiru egun etan el ka-
rre kin bizi daitezen. Sukaldaritza-erre ze-
ta balitz moduan, gisatu gozoa egi teko, 
bal dintza bakarra da ordezkatze-ehun-
ekoak orekatuak izatea: heren bat, ka su 
guztietan. 

Urrian, Arantzazun elkartu ginen egun 
bitan, eraldatzeko agenda partekatuak 
erai kitzeko eta gure lubakitik atera eta 
bes te gizarte-aldarrikapen batzuekin bat 
egi teko. Zehatz-mehatz, aztertu genuen 
gi zarte-eragileok unibertsitateari zelan 
lo tu gaitezkeen, elkarri adorea emateko 
eta elkarrekin batera gizarte-eraldatzeari 
ekar pena egiteko. 

Bestalde, Boaventura de Sousa Santos 
sozio logo portugaldarrak –UPMSko sor-
tzai lee tako bat izan zen 2003. urtean– es-
kaintzen duen “bozgorailuaz” baliatuta, 
Do nostian eta Bilbon konferentzia pu-
bli ko bana egin zen, hainbat elkarrizketa 
in teresgarrien bidez gizarteak prestatzen 
gen biltzan gisatuaren usaina aditu ahal 
izateko. Era berean, Boaventura el ka rriz-
ketatu genuen Ganbara Gizarte Irra tian; 
eta bai, neuri egokitu zitzaidan bera el ka-
rrizketatzea. 

Astelehen goiza da eta Joanesek prest 
du aste honetarako elkarrizketa. Hau bai 
“marroia”! Izan ere, Miguel Ángel kideak 
eta biok egin ohi ditugu elkarrizketak, 
baina hau neuk bakarrik egin beharko 
dut. Boaventura de Sousa Santos nor den 
han eta hemen arakatzen hasi naiz. Berari 
buruzko informazioa topatzen joan ahala 
handitu da nire harridura: goren mailakoa 
da soziologian eta bere lana mundu osoan 
hartu dute aintzat. Gainera, honoris causa 
doktorea da Costa Ricako Unibertsitatean, 
eta hainbat lan argitaratu ditu, besteak 

beste, globalizazioari eta giza eskubideei 
buruz. Nolanahi ere, itxura ona hartu diot 
hurrengo honengatik: hegazkina ordubete 
barru hartu behar duen arren, gure irra-
ti txikira etorri nahi izan du Albertok la-
gunduta (Emaús-Gipuzkoa), UPMS zer 
den azaltzeko. Portugaleko soziologoak 
kon tatu digu langileen familia xume ba-
tean hazi zela eta goi mailako ikasketak 
egin zituen inguru hurbileko bakarra 
izan zela. Munduko unibertsitaterik in-
por tanteenetan egindako ibilbideari 
bu ruz ere hitz egin dugu, eta, UPMS uni-
ber tsitatearen bultzatzaileetako bat izan 

* Elkarrizketa osoa 
YouTuben entzun 
eta ikus daiteke, 
“Boaventura de 
Sousa Ganbara 
Gizarte Irratian” 
ipinita.  

Gizarte-mugimenduen  
herri-unibertsitatea

zen heinean, Euskal Herrian egindako 
az ken jardunaldiak nola bizi izan dituen. 
Era berean, azpimarratu du gizartea eral-
datzeko ezinbestekoa dela guztion artean 
unibertsitate kritikoak, inklusiboak eta 
partizipatiboak eraikitzen jarraitzea. 

Nerbioak dantzari izan ditut goiz 
osoan: informazioa birpasatzen ibili naiz, 
galdezka… Elkarrizketak ordu-erdi bai-
no gutxiago iraun du, baina berarekin 
emandako minutu bakoitza gozatu dut. 
Be ra ere oso eskertuta azaldu da gure 
irratira gonbidatu izanagatik. Berriro itzuli 
nahi duela esan digu. Baita neuk ere!
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Hartu ondo ezagutzen duzuna, 
neurriz eta soilik lekuan asko ba-
daude. Utzi beti zerbait, eta ez atera 
landarea sustraitik. Ez moztu loreen 
% 20 baino gehiago, zuhaitzak edo 
zuhaixkak badira. Ez jaso gune ba-
bestuetan edo parke naturaletan. 
Hartu dezakezu larreetan eta autorik 
pasatzen ez den bide-ertzetan, gol-
datu gabeko basoetan, toxikorik 
erabiltzen ez den ortuetan eta lo-
ra tegietan; INOIZ EZ batu areketan, 
fumigatutako landetan eta ibaiertz 
kutsatuetan. Hartu goizean. Erabili 
es kularruak…

ti hau kantatzen dute: “Menda menda / 
senda menda / osin gaiztoak / erre nau”. 

Kontraindikazioak
Ezin dute menda hartu haurdun dau-

den emakumeek edo seme-alabei titia 
ema ten dabiltzanek, bi urtetik beherako 
umeek eta gastritiserako botikak hartzen 
di tuztenek. 

dugu. Egunean bi katilukada menda 
hartzea gomendatzen da, hobe delako 
ge hiegi ez hartzea. Nahi izanez gero, in-
fusioa beste landare batzuk ere erabilita 
egin dezakegu, esterako, garraiska, hile-
rri-lilia, erromeroa, kamamila, anis-be-
larra, ezkaia edo izpilikua. Buruko mina 
arin tzeko, beste alde batetik, oihal ba tean 
ipini ahal ditugu infusioa egiteko era-
bilitako hostoak, eta kopetan jarri. 

Ortuan
Baratzean landatutako mendak polini-

za tzaile-mota guztiak erakarriko ditu, 
adi bidez, erleak eta tximeletak. Gainera, 
in fusio kontzentratua egin dezakegu izu-
rri teei aurre egiteko, kasurako, landare-
zorriei aurre egiteko.

Bitxikeriak
Basoko menda ere badago eta askotan 

asunen inguruan hazten da. Asuna ukituz 
gero, menda erabili dezakegu mina arin-
tzeko. Horri lotuta, Euskal He-
rriko herri batzuetan abes-

t: @txiribitakosmeo / a: www.cuerpomente.com

Solidago virgaurea. Mentha spp.: pipe
rita, aquatica, spicata. Oso landare eza-
guna da gure inguruan eta baserri askotan 
landatzen dute. Landetan barietate anitz 
topatu ditzakegu, hala nola menda zuria, 
menda beltza eta mendafina. Barietate 
ia guztiek antzeko propietateak dituzte. 
Hostoak urte osoan batu daitezke, eta 
fresko edo siku hartu. Nolanahi ere, hobe 
da goizean batzea, olio-kantitatea handia 
delako. Bestalde, itzalpean eta ondo ai rez-
tatuta dauden lekuetan sikatu behar di ra. 
Ontziratu ostean, leku fresko batean gor-
de behar dira. 

Sukaldean
Hostoak erabili daitezke edari fres-

kagarriak egiteko eta koktelei zaporea 
emateko. Era berean, gozagarria da eta 
erabili dezakegu saltsak prestatzeko edo 
entsaladetarako menda-ozpina egiteko 
(men da-kimu bat litro erdi kalitateko ar-
do-ozpinetan sartuko dugu, eta 14 egu-
nean beratzen eduki. Iragaziko dugu).  

Errezeta: menda-xarabea
Xarabea prestatzeko beharko dugu 

katilukada bat ezti puru, katilukada bat 
iragazitako ur eta katilukada bat menda 
fresko. Menda txiki-txiki egingo dugu. 
Su motelean ipiniko dugu eltze bat, 
eta ura, menda eta eztia gehitu. 
Era gingo dugu, harik eta eztia 
erabat urtzen den arte. Bizpahiru 
mi nutuan irakiten utziko dugu. 
Ondoren, jalkitzen izango dugu 
mi nutu batzuetan eta estalki 
her me tikodun pote garbi batean 
gor deko dugu. Xarabea hozkailuan 
gor deko dugu. Xarabea tea gozatzeko 
era bili daiteke, entsaladak ontzeko, sal-
tsetarako, koktelak eta irabiatuak egi-
teko, izozkiak, fruta-mazedoniak… Hau 
da, bururatzen zaigun guztirako era bili 
dezakegu. Gainera, eztia duenez, ez tula 
arintzeko ere erabili dezakegu, koilara-
kada txiki bat hartuta.

Propietate sendagarriak
Menda lagungarria da digestioa ho-

betzeko eta haizeak botatzeko. Halaber, 
laguntzen du arnas arazoak eta eztula 
arintzen. Buruko mina ere arintzen du, 
goragaleak eta kolikoak. Infusioa egiteko, 
ur litro bakoitzeko 20-30 g menda erabiliko 

Menda
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t : Xabier Diaz / a: www.hipertextual.com

Fake news edo albiste faltsuen(1) garai 
ho netan, ohituta gaude trukatutako ar-
gaz kiak zein bideoak ikustera. Ziur as-
ki, batzuek horrelakoak egiteko apli-
ka zioak ere izango dituzue sakelako 
te le fonoan, eta seguru Photoshop ai pa-
tuta horrelakoak burura etorriko zaiz ki-
zuela. Eta ez pentsa amarru horiek era bil-
tzea gaur egungo kontua denik. Trots kyri 
galdetu bestela, Stalin “lagunak” ar gaz-
kietatik desagerrarazi zuenean(2)…. Erail-
tzeko agindu baino lehen.

Bai, noski. Geuk ez ditugu horrelakoak 
erabiliko politikan eragiteko edo pertso-
naia publikoen irudia kaltetzeko, baina 
le hen trebezia berezia eskatzen zuena 
gu re poltsikoetan daukagu orain. Deep-
fake, kategoria horretan sartzen bada ere, 
aurreratzea da. Orain arte, bi deo za harren 
gainean bideo berriak jar tzen ziren, eta 
Forrest Gump pelikulan, esa terako, dau-
kagu horrelako edizioen adi bide garbia. 

Bestalde, El intermedio te le bista-saioan 
askotan ikusten den be zala, ez da hain 
zaila bideoak editatzea politikari baten 
mezua aldatzeko. Bai na manipulazio ho-
riek, egilearen eta ikus learen trebezia 
tartean, ez dira antze ma teko hain zailak. 

Deepfaken kasuan, hainbat irudi, 
ahots zein bideotatik abiatuta, adimen 
ar tifizial batek irudi, ahots zein bideo 
berriak sortuko ditu(3). Nahi dugun bal-
din tzetan, moldatutakoak zein ze ro tik 
sortutakoak, eta horregatik dira be reiz-
teko zailagoak. 1995an hildako Lo la 
Flo res iragarki berri batean ikusi du gu, 
Vi comtech Donostiako Zentro Tekno lo-
gi koak XRey podcasterako(4) Fran co ren 
aho tsa klonatu zuen… Eta hainbat kasu-
tan erabili da albiste faltsuak publikatzeko 
edo enpresen kontra egiteko, freskagarri-
en presa ezagun bati gertatu zitzaion be-
za la(5). 

Beste era batzuetako aplikazioak ere 
badira. Gaixotasunen bat dela-eta aho-
tsa galtzen duten pertsonen ka suan, 
or denagailuak zein mugikorrak era bil 
dai tezke komunikazioa errazteko. Or de-
na gailuz sintetizatutako ahotsa erabili ohi 
du te, gogoratzen al duzue Stephen Haw-
kinsen kasua? Teknologia horiei esker, 
gai luek pertsona horien berezko ahotsa 
era bili ahal izango dute, komunikazioa 
erraz tuz. 

Vicomtechek baditu aholku batzuk 
iruzurrak antzemateko. Itzalak, adibidez, 
ez dira hain errazak sortzen, eta ho-
rietan fijatzea pista bat da. Beste bat da 
ahoskera eta ezpainen eta ahoaren mu-
gimenduarekin bat etortzea.

Dena den, teknologiak geroz eta ho-
beak dira. Bideo-jokoetan erabiltzen diren 
teknologiekin gertatzen den bezala, gero 
eta zailagoa da errealak eta birtualak di-
ren bideoak bereiztea, eta gauza bera 
gertatzen da deepfake-ekin. 

Betiko moduan, adimen artifizial ho-
rien kontra daukagun armarik potenteena 
gure adimena da…. Eta sen ona, noski.

(1) Albiste faltsu - Wikipedia. https://labur.eus/aikordeep01
(2) The Commissar Vanishes  - Wikipedia https://labur.eus/aikordeep02
(3) Deep Fake bideoak: teknologia, aplikazioak eta mugak, Vicomtech, https://labur.eus/aikordeep03
(4) Vicomtech-ek errealismoa gehitzen dio XRey podcastari, Adimen Artifizialean oinarritutako ahotsa klonatzeko 
teknologiaren bidez, https://labur.eus/aikordeep04
(5) La historia de cómo un deepfake consiguió dañar la reputación de una empresa de refrescos en España: así son 
los nuevos ciberdelitos, Genbeta, https://labur.eus/aikordeep05

Deepfake
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Euskara gara edo ez gara
-Non amaitzen da gure mundua, amama?  

-Euskara amaitzen den lekuan, laztana!

t : Juan Luis Goikoetxea / a: Uztarria aldizkaria

Euskara ez bagara, ez gara inor zortzi 
mi la milioiko biztanleria duen planetan. 
Gu re herrialdeko berbeta dakiten seme-
alabak euskaldun deitzen dira, hau da, 
euskararen jabe direnak. Orduan, zelan 
deitu euskaraz Baskonian jaiotakoei, 
ber toko diren erdaldunei? Euskaldunok 
ez gatoz bat gai honetan. Artikuluan er-
dal dunak deituko ditugu. Dena den, ez 
da izen kontua bakarrik, ze euskaldunok 
komunitate edo herri be zala existitzen 
bagara, batez ere, eus ka rarengatik da, 
hizkuntzaren pre sen tzia ren gatik. Jaioke-
ran hartu dugun ondarea da, geuk gura 
izan barik eta bilatu gabe. Gainera, ez 

da nahiko euskarari isilpean uko egi tea, 
ezpada ze, era aktiboan ukatu be har da, 
eta hori sufrikarioz egiten da, Unamunoren 
kasuak erakusten duen le gez(1).

Español izateko gaztelera jakin be-
har dela dio Konstituzioak. Euskal He-
rriko izateko, ordea, ez da jakin be har 
euskararik; hori ederto dakite er dal dunek. 
Gainera, edozein hizkuntza, adie raz te ko 
eta komunikatzeko tresna iza teaz gaine-
ra, bereizgarria ere bada. Egune ro ko bizi-
tzan, banaketarekin, euskara dun en eta 
er daradunen arteko harresiarekin egiten 
du gu topo. Berez, euskaraz bizi direnen 
artean hizkuntza lotura da; ostera, muraila 
ger tatzen da erdaldunen eta euskaldunen 
artean.

Hala ere, euskararen gainean adiera-
zi ta koa rekin ez ditugu baztertzen beste 
fak tore garrantzitsu batzuk, euskal 
ko mu nitatearen eraikuntzan eragin 
itze la izan dutenak; hala kulturalak, 
so zio-ekonomikoak nahiz politiko-eko-
no mi koak. 

Ximun Fuchsek idatzi du(2): “Mundua 
marrazteko zein komunitatea eraikitzeko, 
herrigintzaren eta naziogintzaren gil tza 
da euskara. Eta hortik ulertzen da aber-
tzaletasuna. Abertzale izatea ez da lu-
rralde administratibo baten, mendien, 
edo pintxo-potearen zaindari sutsuarena 
egitea. Hori baskismoa deitzen da”.

Gaur egun Baskonia edo Euskal Herria 
izendatzen dugun lurraldearen mugak 
ere euskaraz berba egiten den lurraldeen 
inguruan ipintzen dira, kanpoan utziz lu-
rraldeak euskara historikoki erabili izan 
denak.

Azken batean, euskaldun garenok 
gor de egiten ditugu hizkuntzan herri gi-
sa izan ditugun iraganeko oihartzunak, 
ohi turak, portaerak. Beraz, ederto baten 
dakigu euskara ez dela –ikasgeletan sa-
rri irakasten den moduan– gramatika 
hutsa, zeren amets egiteko berbeta ere 
baita, maitasuna berbalizatzekoa; ohe 
bu ruan umeei Mari Anbotokoren ipuina 
kontatzekoa. 

Argi bezain garbi esanik, euskara 
da euskaldunon mundua, ezen, eus kal-
dunok euskara gara.

(1) Koldo Mitxelena, La lengua vasca, Editorial 
Vizcaina, S. A. 1977.
(2) Berria egunkaria. 2022ko azaroak 2a.
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Etxeko sukaldaritza

ge hituko ditugu perretxikoak. Azken horiek 
egi ten diren bitartean, oilasko-bularra txi-
kituko dugu, eta gatza eta piperbeltza 
bo tako diogu; gehituko dugu. Oilaskoa 
egi n da dagoela, arroza gehituko dugu, 
eta minutu pare batean eragin, harik eta 
arroz-aleak garden bihurtzen hasten diren 
ar te. Ardo zuria bota, eragin, eta ontzikada 
txi ki bat salda bero botako dugu. Arroza 
si katzen denean, beste ontzikada txiki bat 
sal da botako dugu; bitartean, egurrezko 
koilara bat erabilita eragingo dugu arroza. 
Urrats horrek 18 minutu inguru iraungo 
du. Dena dela, denbora-tarte horretan 
arro za probatuz joango gara eginda egon 
arte. Eginda dagoenean, koilarakada bat 
gurin eta hiru koilarakada Parmesano gazta 
(arraspatua) gehituko ditugu. Eragingo du-
gu. Mahaira ateratzeko, gazta-zatiak ipini 
ahal ditugu arrozaren gainean.    

t: M. Lekerika 

Osagaiak (sei pertsonentzako): 
–300 g mailuki (garbituak eta zatituak)
–200 g azukre
–5 arrautza
–150 ml esnegain
–500 ml esne gaingabetua
–Gurina
–250 g sobao

Prestatzeko era:
Mailukiak 100 gramo azukretan ipi-

niko ditugu bi orduan. Beste aldetik, bu-
dinak egiteko moldea gurinez igurtziko 
dugu, eta labeko papera ere gurinez 
igurtziko dugu. Moldea paperaz estaliko 
dugu. Sobaoak luzetara ebakiko ditugu 
(5 mm-ko lodiera), eta moldean ipini. 
Mailukiak xukatuko ditugu eta almibarra 
gordeko dugu. Sobaoen gainean mailuki 
batzuk ipiniko ditugu; gero sobaoak, 
mailukiak berriro, sobaoak… Ontzi ba-
tean irabiatuko ditugu arrautzak, es-
negaina, esnea, mailuki-almibarra eta 
100 g azukre. Nahasia gainetik botako 
du gu eta berriro ipiniko ditugu sobaoak. 
Labeko paperez estali, eta labe beroan 
sartuko dugu 40 minutu inguru 190 gra-
dutan. Eginda dagoela, hozten utziko 
du gu atera baino lehen.  

a: Bilguun Bayarmagnai (Pexels)

Osagaiak: 
–Oilasko-bularki bat
–Kipula bat
–400 g perretxiko
–2 katilukada arroz 
–Kopa bat ardo zuria
–Oilasko- edo barazki-salda
–Oliba-olioa
–Gatza
–Piperbeltz beltza
–Gurina
–Parmesano gazta

Prestatzeko era:
Salda su txikian ipiniko dugu be-

rotzen. Kipula txikituko dugu, oliba-olio 
apur batean ipini, eta su gozoan bigun-
duko dugu. Gorritzen hasten denean 

Sobao- eta  
mailuki-budina

Oilasko-risottoa perretxikoekin
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Gomendioak Sudokua
LITERATURA: NAGUSIAK
–Poema eta abesti guztiak
(Txalaparta), Xabier Lete 
Bergaretxe.
–Zaldi berdea  (Ataramiñe), Jose 
Mari Sagardui Moja.
–Hodeien gaineko aldean 
(Txalaparta), Bertol Arrieta 
Kortajarena; Ilustratzailea
Sandra Garayoa Cotera. 
–Gari eta goroldiozko (Susa),
Anari. 

LITERATURA: GAZTEAK
–Nur eta espazioontzia (Erein), 
Toti Martínez de Lezea. Ilus tra tzai-
lea: Ivan Landa Hernán dez.
–Kirun karun pek (Txalaparta),
Jon Suarez Barrutia. Ilustratzailea:
Malen Amenabar Larrañaga eta 
Mariñe Arbeo Astigarraga.
–Itzalen dama eta patxi bakallu 
(Elkar), Urtzi Leonet Santa Cruz. 
Ilustratzailea: Iñaki G. Holgado
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Ezetz bost desberdintasunak topatu irudi bien artean. Bukatzen duzunean, irudiak margotu eta moztu ahal dituzu. 
a: onlykidsonly.com

Umeen txokoa: bost desberdintasunak
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Hitzaldiak

Ikuskizunak

Bestelakoak

Larrabetzu

Larrabetzu

Larrabetzu

Derio

Zamudio

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Bea Egizabalen 
elkarrizketa. Abendua-
ren 3an, 19:00etan, 
Hori Bai gaztetxean. 
Euskararen Egunaren 
harira. 
Zinekluba: Bego 
Vicariok eta 
Hauazkena taldeak 
egindako sei lan. Abenduaren 
20an, 19:00etan, udaletxean. Bea 
Egizabalen elkarrizketa. Abendua ren 
3an, 19:00etan, Hori Bai gaztetxean. 
Euskararen Egunaren harira. 

Umeentzako irakurketa-saioak. 
Abenduaren 1ean, 16:45etik eta 
19:30era, Anguleri kultur etxean. Izena 
ematea aurretik egin behar da. 

Domekak Hori Bain: Olaia Inziarte. 
Abenduaren 4an, 18:30ean. 
Izar Argia abesbatzaren eta Musika 
Eskolako ikasleen kontzertua. 
Abenduaren 22an, 19:00etan, Andra 
Mari elizan. 

Sexu-transmisiozko gaixotasunei 
buruzko informazioa. Abenduan, 
Gaztestazioan.
Urtarrileko programazioa antolatzeko 
batzarra. Abenduaren 2an, 19:30ean, 
Gaztestazioan. 
Taloa dastatzea. Abenduaren 3an, 
19:30ean, Gaztestazioan. Euskararen 
Egunaren harira. 

Ikastaroak
Zamudio

Larrabetzu

Umeentzako tailerra: Gabonetako 
esku la nak. Abenduaren 17an, 11:30ean, 
liburutegian. 

Literaturaz Berbetan: Gu gabe ere 
poesia-errezitaldia, Itziar Ugarteren eta 
Mikele Landaren eskutik. Abenduaren 
22an, 19:00etan, Anguleri kultur etxean. 

>
Larrabetzu

Postal-lehiaketaren sariak banatzea. 
Abenduaren 16an, 18:00etan, eskolan. 

Lehiaketak

Erakusketak

Musika

Irteerak

Zamudio

Larrabetzu

Derio

Zamudio

>

>

>

>

>

>

>

Bideo-jokoak. Abenduaren 10ean, 
19:30ean, Gaztestazioan. 
Futbol-mahaia. Abenduaren 17an, 
19:30ean, Gaztestazioan. 

Gabonetako postalak. Abenduaren 
12tik 23ra, 16.00etatik 20:00etara, 
Anguleri kultur etxean. 
Auto klasikoak. Abenduaren 18an. 

XXXVI. Gabon-kanten jaialdia. Aben-
dua ren 17an, 20:00etan, San Isidro 
elizan. Ipar Alde abesbatzaren eskutik. 
Izar Argia abesbatzaren eta Musika 
Eskolako ikasleen kontzer tua. 
Abenduaren 20an, 19:00etan, San Isidro 
elizan. 

Durangoko Azoka. Abenduaren 
8an, 09:30ean (14:30ean itzuliko 
da). Izena emateko azken eguna: 
abenduaren 5a, Gaztestazioan. Prezioa 
zamudioztarrentzat: euro bat. 

Odola ematea. Abenduaren 21ean, 
16:30etik 21:00etara, anbulatorio 
ondoan. Odol Argiak antolatua.   
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