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Amaia Gartzia agurain
Proiektu bera berriz ere. Eza-
guna da zonaldean duela hamai-
ka urte pasatxo Iturrietako men-
diak haizearen aitzakiapean 
industrializatzeko saiakera. 
Orduan bere horretan geratu 
zen proiektua, eta orduko Ener-
gia Berriztagarrien Lurralde 
Plana berritzeko asmotan. Ez 
zen makala izan egitasmo horrek 
jaso zuen oposizioa Mendiak 
Aske plataforma herritarraren 
bidez.

Hamaika urte geroago, jomu-
ga bera: Iturrieta. Energia eoli-
koaren mamua jarraika dabilkie 
mendiei. Iberdrolak eta Eusko 
Jaurlaritzako Energiaren Euskal 
Erakundeak komunean duten 
Aixeindar enpresak eramango 
ditu aurrera lanak. Kudeaketa, 
ordea, ez da antolatua izan, opo-
sizioaren ustetan. Aipatu pla-
naren suspentsioak beste baten 

beharra dakar edozein proiektu 
aztertu eta aurrera eraman da-
din. Baldintza ezinbesteko hori 
ez dela eman salatu dute, eta 
non eta nola eraiki daitekeen 
jakin gabe bertako haize ufadak 
neurtzeko dorrea baimenik gabe 
eraiki dutela herritarren harri-
dura eta kezkarako.

Dagoeneko 22.751 alegazio bil-
du ditu Mendiak Aske platafor-
mak orotara Arkamu, Iturrieta 
eta Labrazako hiru proiektuen 
aurka; Azazetako proiektuaren 
aurkakoak biltzen ari dira orain-
dik; Aramaion (Arlaban) eta 
Gesaltza Añanan aurreikusita-

ko beste proiektuak, ordea, hai-
ze-neurketak egin ahal izateko 
izapidetze fasean daude. Kontra 
azaldu diren beste hainbat el-
karte, talde zein alderdi politiko 
ezberdinek ere kontrako arra-
zoibideak aurkeztu dituzte, hala 
nola, Podemosek eta EH Bilduk. 
Era berean, Arabako Mendizale 
Federazioak "irmoki" gaitzetsi 
du egitasmoa, eta gizarte eragi-
leak ordezkatuak egongo diren 
lanketarako mahai osatu baten 
beharra plazaratu du.

Berriztagarriak bai, ez nolanahi
Kexa guztiak norabide berdinean 
doaz. Egungo eredu energetiko-
tik jasangarriago batera alda-
tzeari egokia baderitzote ere, 
ondo diseinatutako eta inguru-
nea errespetatuko duen aldake-
ta bat izan behar duela adiera-
zi dute, baita mendizale elkarteak 
ere: "Zer zentzu du energia be-

rriztagarrien alde egiteak eko-
sistemak suntsituz?".

Ildo beretik, EH Bilduk eta 
Podemosek babestutako lurretan 
eraikitzeko debekua azpimarra-
tu dute. Podemosetik diotenez, 
"parke hauek ez dute Klima Al-
daketa eta Trantsizio ekologi-
koaren lege onartu berriak dioe-
na errespetatzen". Bi alderdiek 
Energia Berriztagarrien Lurral-
de Plan Sektorial baten hutsunea 
nabarmendu dute, eta bere egin 
dituzte era berean faunak eta 
florak jasoko lituzketen ondorio 
negatiboak. Bilduk, bere aldetik, 
Eusko Jaurlaritzaren "kudeake-
ta eskasa eta planifikazio gabe-
zia" nabarmendu ditu.

Raul Lopez de Uralde Agurain-
go EH Bilduko politikariaren 
hitzetan, "energia berriztagarriak 
behar ditugu, bai, baina lehen-
dabizi behar dena lurralde plan 
bat da. Badirudi Araba esperi-
mentu lurraldetzat hartu dutela, 
jende gutxiago garenez erresis-
tentzia txikiagoa topatuko du-
telakoan beharbada, baina dei-
garria da proiektu guztiak Ara-
ban kokatuak izatea". Ezinbes-
tekoa den plan horren eskaera 
egiteko mozioa aurkeztuko dute 
egunotan Aguraingo Udalean.

Arabako Natur Institutua, kontra
Berdin mintzatu da Arabako 
Natur Institutua, eta haiek ere 
alegazioak aurkeztu dizkiote 
Arkamu eta Iturrietako eolikoei: 
"Faunaren, botanikaren eta pai-
saiaren aldetik duen aberastasun 
apartak justifikatzen du Europa 
mailako babes hori, eta hala 
jasotzen dute horrelako zonal-
deen kudeaketa planek, zeintzuek 
zentral eolikoen instalazioak 
baztertzen dituzten horrelako 
guneen baitan". Elkartearen 
iritziz, "denak ez du balio" be-
rriztagarrien aldeko ezarpenean.

Ernesto Sainz Aguraingo al-
kateak ALEAri egindako adie-
razpenetan esandakoari jarrai-
ki, ordea, Energia Berriztagarrien 
inguruko Lurralde Plana 2002tik 
"indarrean" dago. Hala ere, in-
dargabetua ez badago ere, 2008. 
urtetik darama Eusko Jaurlari-
tzak berritu beharrean gaurdai-
no. Jaurlaritzak berak iragarri 

zuen lurralde plan honen gain-
begiratzea Eusko Legebiltzarrak 
horrela eskatu ostean, eta urte 
horietan jaso zituen zentral eo-
likoak eraikitzeko hainbat es-
kaerei luzapena ezarri zien. 
Hamaika urte geroago, badiru-
di bere horretan jarraitzen due-
la egoerak, baina enpresa ezber-
dinak mugitzen hasi dira, eta 
bazterrak aztoratzen. Plan horrek 
zehaztuko ditu etorkizunean 
eolikoak bezalako parkeak ezar-
tzeko kokaleku egokiak. Ordura 
arte, oposizioaren ustez, ezin 
izango zaie onetsia eman Itu-
rrieta bezalako kokapenei.

Udala, hiru haize-errotaren aurka
Aguraingo alkateak azaldu due-
nez, Iturrietan ezarri nahi di-
tuzten hamabost haize sorgai-
luetatik hiruren kokapenaren 
aurka egin dute; zehazki, Agu-
raingo Udalaren konpetentzia 
diren lurraldeetan dauden hiru 
eolikoen kontra agertu da Uda-
la. Gainontzekoez itaunduta, 
nahiz eta babestutako zonalde 
berean kokatuta egon, udal tal-
deak haiei "ez dagokiela" eran-
tzun du, eta eraginda izango 
diren udalen "erabakitzeko es-
kubidea" azpimarratu dute: "Gu, 
Aguraindik, gure interesak de-
fendatzera mugatuko gara, ez 
dugu zertan tartean sartu era-
gindako gainerako udalerrien 
borondatean".

Haatik, Espainiako Trantsizio 
Ministerioak Aguraingo Udala-
ri egitasmo honen berri eman 
zionean, haize errota horien 
eraikuntzatik sortu litezkeen 
eragin urbanistikoa zein ingu-
rumenaren gaineko eragina ja-
soko zuten bi txostenen berri 
izan du ALEAk, eta lehenengoan 
jasotzen dena oso bestelakoa da: 
Iturrietan ezarri nahi dituzten 
15 aerosorgailuetatik, hiru Itu-
rrietako Partzuergoan kokatzen 
d i ra ,  e t a  ga inon t z ekoak 
Arraia-Maeztuko lurretan. Os-
tera, planteatutako 15 aerosor-
gailuetatik 11ren hegalak Agu-
raingo udalerriko 610 onura 
publikoko mendian daude ere.

Bederatzi haize-sorgailuren 
plataformek, 7tik 15era zenba-
kitutakoek, 610 onura publikoko 
mendia osatzen dute, Aguraingo 
udal-mugartean. 14. eta 15. areo-
generadoreak eta 13.-ren plata-
forma Iturrietako Partzuergoan 
daude. Proiektu honetako hai-
ze-sorgailuen kokalekua kon-
tserbazio bereziko eremu bat 
da, natura-balio eta paisaia-ba-

Dorre meteorologikoa maiatzaren 6tik dago Iturrietako Mendietan. mendiak aske

Iturrietan, haize 
bolada nahasiak

15 HAIZE 
ERROTETATIK 11REN 
HEGALAK AGURAINGO 
ONURA PUBLIKOKO 
MENDIAN DAUDE

DAGOENEKO 22.751 
ALEGAZIO BILDU DITU 
MENDIAK AsKE 
PLATAfORMAK HIRU 
PROIEKTUEN AURKA

Jaurlaritzak parke eoliko bat eraiki nahi du iturrietako Mendietan, araban aurreikusitako 
beste batzuen artean. Proiektuak oso hurbiletik joko du Lautada eta bertako biztanle zein 
faunak gertutik pairatuko du sorturiko inpaktua. Proiektuak aurrera darrai, protesta artean.
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lio handikoa. Haize-sorgailuak 
edota horien plataformak Agu-
raingo lurzoru urbanizaezinean 
daude, D10 Kontserbazio Bere-
ziko Eremu gisa sailkatuta (...) 
Plan Orokorrean D10 babes be-
reziko eremurako ezartzen den 
erregulazioak eraikuntza-erre-
gimenean zehazten duenez, ba-
soak hobetzea eta kontserbatzea 
helburu duten erabilerak soilik 
onartu beharko dira. Era berean, 
eraikitzeko asmorik gabeko era-
bilera onargarri gisa ezartzen 
ditu: lurzoruan edo lurpean, 
zuhaitz-masetan eta fauna eta 
floran egiten diren ekintzak (...) 

baina ezin dira lur mugimen-
duak edo erliebearen aldaketa 
esanguratsuak egin.

Hala, esandako txosten urba-
nisitikoak ondorioztatzen duenez, 
aukerarik egokiena parkea bere 
osotasunean beste eremu batera 
eramatea da, eta eremu horretan 
hirigintza- eta ingurumen-bal-
dintzak eta -araudiak, bai eta 
horien babes-araubidea ere, mota 
horretako azpiegiturekin bate-
ragarriak izatea. Horren alde 
azaldu da Aguraingo Udala, bir-
kokatzearen alde.

Baina argi dago hiru haize 
errotek baino gehiagok hartzen 

dituztela udalerriko lurraldeak. 
Gobernu taldeak, era berean, 
kezka adierazi du sai zuria, uga-
tza, sai arrea, miru gorria edo-
ta Bonelli arranoa bezalako 
espezie babestuengatik. Hauek 
jasango luketen arriskua ingu-
rumen txostenean jasotzen da, 
bai eta Iturrietako akuifero ba-
tzuek jasan lezaketena.

Bi plan darabiltzate politika-
riek afera honen inguruan. Bata 
Arabako Energia Berriztagarrien 
Sustapen eta Garapen plana da 
(2010-2020), Mugarri izenekoa, 
berriztagarriak aurrera erama-
teko estrategiak biltzen dituena. 
Honek eolikoak bezalako ener-
giaren ustiapena ezartzeko zo-
nalde batzuk baztertzen ditu 
daukaten berezitasunagatik, 
Iturrieta esaterako. Bigarrena, 
lurralde plana, arestian aipatu-
rikoa, 2008tik berritu beharrekoa 
da. Berau gabe ezinezkoa da 
lanik hastea. Egitasmo honek 
berak ere eolikoek Iturrieta eta 
Arkamuko zonaldeak erasango 
zituela jasotzen zuen, hain zuzen 
ere, 100 puntuko eskala batean 
73ko balioan jaso zuen inpaktua.

Zentral eoliko hauen proiek-
tuak ingurumen kalitate handi-
ko mendizerretan kokatuak 
daude. Arkamu eta Iturrieta, 
esaterako, Kontserbazio Bere-
ziko Zonalde bezala daude izen-
datuak, eta Natura 2000 Euro-
pako Sare Ekologikoaren parte 
dira. Iturrietako eolikoak Lau-
tada, Arraia-Maeztu eta Iru-
raiz-Gaunako udalerriak era-
gingo lituzke. Arraia-Maeztuk 
aurka bozkatu zuen Mendiak 
Aske plataformak aurkeztutako 
mozioari, eta proiektuaren alde 
agertu; Iruraiz-Gauna, aitzitik, 
lehen unetik aurka agertu da.

Espainiako Trantsizio Ekolo-
gikoaren eta Erronka Demogra-
fikoaren Ministerioak onartu 
zituen proiektu hauen izapideak. 
Arabako Aldizkari Ofizialean 
proiektuok jaso eta publiko egin 
ostean, alegazioen txanda heldu 
zen. Berriztagarrien lurralde 
plana berritu zain, erantzuna 
aipatu ministerioak emango du. 

Iturrietako zentralak 75 MWko 
indarra  i zango  luke  e ta 
Arraia-Maeztu, Agurain, Iru-
raiz-Gauna eta Entziako Par-
tzuergoa hartuko lituzke. 200 
metroko 15 haize errota eraikiko 
lituzkete, Gereñu inguruan 30/220 
KW-ko azpiestazio eraldatzailea, 
eta bertatik Elgeako azpiestazio-
ra joango litzatekeen goi ten-
tsioko aireko linea.'Mendiak ez daude salgai' lelopean egin zuten protesta. nagore lizundia

Agurain, Arraia-Maeztu, Iruraiz-Gauna eta Entzian du eragina planak. nagore lizundia

Ehunka pertsona bildu ziren Agurainen maiatzaren 22an. nagore lizundia
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Naiara Lopez de Uralde asParrena
Lautada Landa Garapenerako 
Elkarteak, Asparreneko Udalak 
eta Asparreneko adinekoen zen-
troko eta etxebizitza komunita-
rioko jantokia kudeatzeko ardu-
radunak euren indarrak batu 
dituzte Kontzientziadun horni-
kuntza eta elikadura jasangarri-
rantz izeneko proiektua martxan 
jartzeko. Egitasmo honek janto-
kiaren eguneroko bizitza eta 
kudeaketa modu integralean 
landuko ditu, eta bere helburu 
nagusiak, besteak beste, janle-
kuan bertako produktu gehiago 
sartzea, produktu horien ekoiz-
pena gero eta jasangarriagoa 
izatea, edota erosketa publikoen 
lizitazioetan elikagaien jasanga-
rritasunaren inguruan ezarri 
daitezkeen adierazleak sortzea 
bilatzen du.

Proiektu hau Lautada Landa 
Garapenetik sortutako kezka 
batetik jaio zen. "Jantoki publi-
koetan erabiltzen diren elikagaien 
jatorria eta erosteko modua iker-
tu nahi zuten, eta azkenean As-

parrenean aurrera eramatea 
erabaki zuten jantokiaren tamai-
nagatik, udal-titulartasunekoa 
izateagatik eta bertako ardura-
dunak adierazitako prestutasu-
nagatik", azaldu du Txelo Auz-
mendi Asparreneko alkateak. 

Urte hasieratik daramate da-
tuak eta hasierako sentsazioak 
biltzen, izan ere bukatzear dagoen 
lehenengo fase honen jomuga 
jantokiko sukaldearen lan egi-
teko eran eta Lautadako ekoiz-
leetan jarri dute. "Alde batetik, 
prestatzen dituzten menuak az-
tertu ditugu, zein produktu, ho-
riek non erosten diren edota 
erosketetan zenbat gastatzen den 
kontuan hartuz. Eta, bestetik, 
Lautadako ekoizleekin harrema-
netan jarri gara proiektu honetan 

parte hartzeko interesa duten 
jakiteko", nabarmendu du Cris-
tina Gilek, proiektuaren koordi-
natzaileak. 

Lautada mailan oro har dagoen 
ekoizteko moduagatik "oso zaila" 
izango da lehengai horiek eki-
menean barneratzea. Hala ere, 
Gilen ustetan, nekazariek proiek-
tu honen berri izatea oso garran-
tzitsua da, poliki-poliki ekologi-
koago den ekoizpenerantz pau-
suak emateko eta beste motata-
ko alternatibak martxan jartzea 
posiblea dela ikusteko. "Interesa 
agertu dutenen ekoizleen fitxa 
sortuko dugu, bertan bakoitzak 
eskaini dezakeen produktuak 
zerrendatzeko; ez soilik proiektu 
honetan erabiltzeko, baizik eta 
inguruko beste jantoki, jatetxe 
edota dendak ere haiekin harre-
manetan jarri ahal izateko", ar-
gitu du koordinatzaileak.

Erosketak herrian
Jose Manuel Manzanos Txiki 
sukaldaria ez ezik, jantokian 
prestatzen diren jakiak erostea-

ren arduraduna ere bada. Proiek-
tuarekin hasi aurretik produktu 
gehienak inguruko ekoizleei 
erosten zizkien, Araiako salto-
kietan edota azoka egunean he-
rriraino gerturatzen diren sal-
tzaileei, eta aurrerantzean ere 
bertako denda eta ekoizle txikien 
alde egiten jarraituko du. "Ja-
naria prestatzerakoan nutrizio
-balioak betetzen ari nintzen edo 
ez asko kezkatzen ninduen, eta 
horregatik proiektuan nutrizio-
nista batek ere parte hartuko 
du, erabiltzaileen behar nutri-
zionalak osatzen dituzten menuak 
iradokitzeko", argitu du Txikik. 

Hala, talde sustatzailea Uda-
leko ordezkariak, Lautada Lan-
da Garapenerako teknikariak, 
proiektuaren koordinatzaileak 
eta jantokiko sukaldariak ez 
ezik, nutrizionista batek eta 
inguruko bi ekoizlek ere osatzen 
dute. "Talde handia eta anitza 
gara, eta bakoitza gure eginki-
zunekin oso lanpetuta bagaude 
ere, proiektuaren nondik nora-
koak aztertzeko tartetxoren bat 
ateratzen dugu beti, eta hori oso 
positiboa da", dio Gilek.  

Era berean, jantokiko honda-
kinen kudeaketa aztertzen ari 
dira, eta baita "zero" hondakinei 
buruzko egoera ere. "Aurretik 
zenbat pertsona bazkaltzera eto-
rriko den jakiten dugunez, nor-
malean ez da janari asko sobera 
egoten, eta hondakin organikoa-
rekin konposta egiten da. Beraz, 
arlo horretatik ez dugu kezkarik. 
Plastikozko ontziekin, ordea, 

arazo bat dagoela antzeman dugu, 
eta horregatik irtenbideak bila-
tu nahian gabiltza", aitortu du 
sukaldariak. "Jantokian, adibi-
dez, yogur asko kontsumitzen 
da, eta botiletan datozenak eros-
tea edota Bulgariako yogurta 
egitea pentsatzen ari gara".

Jantokian, etxean bezala
Jantokiak 20-24 erabiltzaile in-
guru izan ohi ditu, eta egunero 
bertan "etxean egongo balira 
bezala" bazkaltzen dute. "Pan-
demia ostean pertsona nagusien 
zainketari buruz asko hitz egin 
da, eta gure ustez elikadura eta 
nutrizioaren gaia ere zainketa 
horren ardatz nagusietariko bat 
da. Hala eta guztiz ere, tamalez, 
administrazioak ez dio arlo honi 
erreparatzen gehienetan diru 
kontuak besterik ez baitituzte 
aintzat hartzen", esan du Auz-
mendik. "Gu zorionekoak gara 
Txiki gurekin izateagatik, jaki 
gozoak prestatzeaz gain, jasan-
garritasunagatik eta erabiltzai-
leen ongizateagatik duen ardu-
ra nabarmena baita". 

Baina ekimen honen funtsa 
ez da bakarrik erabiltzaileak 
ongi elikatzea, horiek ere proiek-
tuan parte hartzea ere bilatzen 
da. Horiek ere egitasmoa eza-
gutu eta konpromisoa izatea. 
"Horretarako, informazioa eman 
ez ezik, tailer desberdinak ere 
antolatuko ditugu beraiek ere 
egitasmo honen inguruan edota 
elikadura jasangarriaren ga-
rrantziaz jabetu daitezen", argi-

Lehendabiziko 
hazia erein dute

sUKALDEKO LAN 
EGITEKO ERA ETA 
INGURUKO EKOIZLEAK 
AZTERTU DITUZTE 
LEHEN fAsEAN

asparreneko adinekoen zentroko eta etxebizitza komunitarioko jantokian elikadura, 
jasangarritasuna eta ekonomia zirkularra uztartzeko helburua duen egitasmoa abiatu 
dute. Bestelako alternatibak ere badaudela erakutsi nahi dute.

Eragile desberdinek egin dute bat elikadura eta jasangarritasuna ardatz dituen ekimenarekin. cristina gil ruiz
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tu du Gilek. "Gainera, Bazkal-
tzera gonbidatzen zaituztegu 
izena duen jardunaldiaren bidez, 
sukaldaritzako jakintzak truka-
tzeko eta adinekoen bi zentro-
tako erabiltzaileen artean otor-
duak partekatzeko aukera ere 
izango dute", gaineratu du Auz-
mendik.

Hori ez da antolatuko den ekin-
tza bakarra. Proiektua borobil-
tze aldera, interesa izan deza-
keten herritar eta erakunde 
guztiei irekita dauden hainbat 
hitzaldi eta tailer ere antolatu-
ko dituzte sustatzaileek: adine-
koen elikaduran oinarritutako 
nutrizioari eta iraunkortasuna-
ri buruzko ikastaroa; garbiketa 
ekologikoaren inguruko tailerra 
etxebizitzen iraunkortasunaren 
ikuspegi integrala jorratzeko; 
edota erosketa publikoa elika-
gaien jasangarritasun-irizpideak 
landuko dituen jardunaldi bat 
ere izango da. "Ekintza guzti 
hauekin sentsibilizazioa bilatu 
ez ezik, bestelako alternatiba 
posibleak ere badaudela ezagu-
tarazi nahi dugu eskualdeko 
bizilagunen artean", gogoratu 
du alkateak. 

Carasso Fundazioa
Ekimen honek Daniel eta Nina 
Carasso Fundazioaren laguntza 
dauka. Fundazioak hamar urte 
baino gehiago daramatza elika-
dura jasangarriaren esparruan 
aldaketarako eragile izan dai-
tezkeen proiektuak bultzatzen, 
eta erdietsitako guztia publiko 

orokorrari komunikatzen. "Fun-
daziotik diru-laguntza jaso ez 
ezik, arlo honetan esperientzia 
handia duen lantalde bat gure 
bidelaguna izaten ari da fase 
guztietan zehar. Gainera, antze-
ko proiektuak antolatu dituzten 
beste eragileekin harreman zu-
zena edukitzea ahalbidetzen 
digu, eta alde horretatik ere 
asko ikasten ari gara", nabar-
mendu du Gilek. Fundazioaren 
babesarekin, bestelako alterna-
tibak izan dituzte mahai gainean, 
egokiena osatzen joateko.  

Urte amaieran egitasmoaren 
nondik norakoak eta bertatik 
sortutako materialak aurkezte-
ko jardunaldi bat egitea aurrei-
kusi dute. "Bertan, besteak bes-

te, Lautadako ekoizleen zerren-
da aurkeztuko dugu, eta etxeen 
garbiketa ekologikoaren ingu-
ruan sortutako gida ere paperean 
banatuko dugu", azaldu du koor-
dinatzaileak. 

Sustatzaileak baikorrak dira 
honek guztiak eskualdean izan 
dezakeen eragin positiboan pen-
tsatzean, eta, etorkizunean egi-
tasmoa beste jantoki batzuetan 
martxan jartzeko abagunea ego-
tekotan, sustatzaileei Asparre-
nekoa erreferentea bilakatzea 
gustatuko litzaieke. "Orain gu 
hazi desberdin asko ereiten ari 
gara, eta gerora hazi horietako 
bakoitzetik aldaketa jasanga-
rriago bat ernatuko delakoan 
gaude". Egunero hogei bat erabiltzaile ditu jantokiak. cristina ruiz gil

Urte amaieran aurkeztuko dute Lautadako ekoizleen zerrenda. cristina gil ruizTxiki sukaldaria arduratzen da janariak erosi eta prestatzeaz. cristina gil ruiz



Estitxu Ugarte Lz. de Arkaute iLarduia
Lautadako altxor preziatuen ar-
tean daude nekazarien makine-
riak, gaurkoak eta lehengoak. 
Baserri askotan aire girotua eta 
usb-kargagailua duten John Dee-
re traktore modernoak espazioa 
partekatzen du Ajuriako makina 
zaharrarekin. Ilarduiako Gloria 

Ruiz de Luzuriagaren etxean, 
esate baterako, urte luzez gorde 
dute artoa aletzeko makina. Orain 
dela bi urte makina biltegitik 
atera zuten, eta garbitzen, txu-
kuntzen eta margotzen ibili da 
emakumea. "Ez dugu konponke-
ta handirik egin behar izan, 
oraindik ondo dago makina".

 Egun hauetan familiako gaz-
teek aukera izan dute aletzeko 
makina martxan ikusteko eta 
amonarekin batera lehengo lana 
nola egiten zuten ikasteko eta 
probatzeko. Artaburuak zutik 
sartzeko esan die gazteei Ruiz 
de Luzuriagak, bestela ez dire-
lako ondo garbituko. Amonaren 

aginduz, batek gurpilari eragiten 
dion bitartean beste batek arta-
burua jasotzen du; arto-aleak 
garbitu gabe geratzen baldin 
badira, eskuz kentzen ditu hi-
rugarrenak. Hogei minuturen 
ostean, anega erdia hartzen duen 
kutxa hiru aldiz bete dute gaz-
teek, eta zakuan gorde dituzte 
arto-aleak.  

Hirurogei urtez jarraian
Lanean ari diren bitartean, etxe-
ko atarian hartu du Ruiz de 
Luzuriagak ALEA, eta makina-
ren ondoan azaldu du Ajuriako 
harribitxiak baserriko egune-
rokoan izan duen garrantzia."As-
ko erabili dugu makina hau. 
Hemen, lehen, artoa asko ereiten 
genuen, ganadu asko zegoelako; 
etxeetako ukuiluak beteta zeu-
den, eta artoa animaliak elika-
tzeko erabiltzen genuen batik 
bat. Horregatik erosi genuen 
makina hau". Ordurarte eskuz 
aletu behar zituzten artaburuak, 
banan-banan, burdin bat erabi-
liz. "Oso lan gogorra zen", esan 
du emakumeak.

Hirurogeita bost urtez erabili 
zuten artoa garbitzeko makina 
Ilarduiako Ruiz de Luzuriagaren 
baserrian. "Garai hartan –gogo-
ratu du– aletzeko makina izatea 
gaurko uzta biltzeko makina 
izatea bezala zen; aletzeko ma-
kina zuena zorionekoa zen, kar, 
kar, kar". Gasteizen erosi zuten, 
Araiako Ajuria fabrikan ez zu-
telako horrelakorik egiten; 
"Araian gehiago patatak ereite-
ko, aukeratzeko eta ateratzeko 
makinak egiten zituzten".

Artoaren gainbehera
Mota horretako oso makina gu-
txi zeuden Lautadan, beraz libre 
zegoenean denek eskatzen zioten 
Ilarduiako familiari artoaren 
lanak arintzeko. "Agurainen 
bazegoen beste makina bat, eta 
Ilarduian azken momentuan ere 
beste batek erosi zuen. Gogora-
tzen dut makinaren funtziona-
mendua erakusteko herriz herri 
eramaten genuela, baina gaizki 
tratatzen zuten, eta apurtzen 
zen; orduan erabaki genuen 
etxean uztea eta etxean bakarrik 
erabiltzea".

Momentu batean, makinari 
motore bat jarri nahi izan zion 
andreak, elektrikoa izateko, bai-
na artoaren gainbehera etorri 
zen eta asmoa bertan behera 
utzi zuen azkenean. "Artoa oso 
gutxi ereiten da inguruan, ez 
dagoelako ganadurik. Lehen, 

ukuilu handia genuen etxean, 
txerriak eta oiloekin; idiak ere 
bagenituen, a zer lana ematen 
zuten!", gogoratu du. Orain, be-
rriz, baratza batean arto-ilara 
batzuk ereiten dituzte, oiloei 
emateko, eta gazteentzat kris-
petak egiteko.

Halere, artoa aletzeko makina 
berreskuratzea ez da Ruiz de 
Luzuriagaren baserrian dagoen 
asmo bakarra. Raul Lopez de 
Munain semea sokak egiteko 
aitak erabiltzen zuen "traman-
kulua" berriro martxan jartzeko 
lanean dabil. Gainera, txilarrez-
ko erratzak ere egiten hasi da, 
eta beste hainbat proiektu ditu 
lehengo nekazaritza bizimodua-
rekin lotuta.

Gloria Ruiz de Luzuriagak gazteekin batera eragin dio makinari. aritz martinez de luna 

Nekazaritzaren 
memoria aletzen
ilarduiako gloria ruiz de Luzuriagaren etxean artoaren aleak garbitzeko ajuriako makina 
martxan jarri dute berriz. 60 urtez lanak arindu zituen aparatuaren funtzionamendua 
erakutsi die emakumeak gazteei.
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ARTOA GUTxI EREITEN 
DA GAUR EGUN 
LAUTADAN, OsO 
GANADU GUTxI 
DAGOELAKO 

GLORIA RUIZ DE 
LUZURIAGAK ARTOA 
ALETZEKO AjURIA 
MAKINA MARTxAN 
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ANEGA ERDIA 
HARTZEN DUEN KUTxA 
HIRU ALDIZ BETE DUTE 
GAZTEEK HOGEI 
MINUTUAN

Ikusi bideoa 
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Artaburuak aletu dituzte makina zaharrarekin Ilarduiako Gloria Ruiz de Luzuriagaren etxean. aritz martinez de luna

nekazaritzaren modernizazioa 
inguruko herrialdeetan baino 
askoz lehenago eman zen 
araban, eta araiako ajuria 
fabrikak zerikusi handia izan 
zuen horretan. Jaio zenetik, 
1914. urtean, helburu argia izan 
zuen ajuria y aranzabal s.a. 
konpainiak: "sozietate honen 
xede berezia mota guztietako 
lanabesak, nekazaritzako 
makinak eta antzeko artikuluak 
fabrikatzea, saltzea eta erostea 
izango da". berehala, espainiako 
zenbait herrialdetan sukurtsalak 
zabaldu zituen ajuriak: kordoba, 
burgos, merida, salamanca…, 
eta bertako nekazarien 
sindikatuekin ere harreman 
estuak lortu zituen, erosleak 
lortze aldera. espainiako gerra, 
gainera, oso onuragarria izan 
zen fabrikarentzat; izan ere, 
serafin ajuria, haren sortzaile 
eta arima nagusia, arabako 
diputazioaren "kudeatzaile" 
izendatu zuten. gerraren 
amaieraren ondoren, eta 
autarkia-aldiarekin batera, 
ajuriako jabeak bere 
harremanak eta ekipamenduan 
egindako inbertsioak baliatu 
zituen puntako faktoria 
sendotzeko. 1950eko 
hamarkadaren hasieran, 
nekazaritza eta basogintzako 
makineria gehien ekoizten zuen 
probintzia bilakatu zen araba. 
ajuriaz gain, sektore berean 

beste hiru fabrika ere zeuden: 
aranzabal, s.l., ereiteko 
makinak egiten zituena eta 
gamarra, s.l. eta gomez de 
segura lantegiak, brabant 
goldeen ekoizpenean 
espezializatuak. alta, zalantzarik 
gabe, arabako industrian 
konpainia garrantzitsuena 
araiako ajuriak izaten jarraitu 
zuen urte luzez.

garaiko egunkarietan irakurri 
daitekeenez, "nekazaritzako 
makineria eraikitzea da 
probintzia honetako industria 
nagusia, eta ajuria, s.a. 
enpresak duen garrantziagatik 
nabarmentzen da, 20 milloi 

pezetako kapitalarekin. 
goldeak, harmailak, laborariak, 
sega-makinak, trillagailuak, 
haizagailuak eta hainbat 
aparatu egiten ditu; guztira, 
4.260 langile ditu. 
nabarmentzekoa da fabrika 
honek herrialdean egin duen 
lana, nekazaritzako 
makineriaren erabilera 
orokortzea lortu baitu 
landa-eremu osoan, eta, hala, 
araba da espainia osoan 
nekazaritzako makina gehien 
duen herrialdea. esate 
baterako, 1930etik 1943ra, 
12.062 nekazaritza makina 
saldu ziren probintzia osoan".

Ajuria fabrikaren irudi bat, Gasteizko La Metalurgican. aJuria familia

Araba, nekazaritzan aitzindaria
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Orain dela egun batzuk Zalduondoko Udala eta herriko kultur elkarteak 
herriko garbitokia, garbitegia edo latsarria azkenengoz erabili izan zuten 
emakumeei omenaldia egin zieten. Ekitaldia antolatzearen zergatia:

garbitegiak gure ondare arkitektonikoa dira. Honek esan nahi du zaindu,  
mantendu eta eraberritu behar ditugula gure herriko historia eta memoria zati 
bat direlako.  

Herri gehienetan XIX. mende hasieran eraiki ziren garbitokiak, eta 
premiazko elementu bihurtu ziren, zerbitzu publikoa ematen baitzieten 
herritarrei. Belauniko lan egitetik aurrerapausoa eman bazuten ere, arropa 
garbitzearen lanak oso lan fisiko nekosoa izaten jarraitzen zuen: prozesu luzea, 
zama handiak garraiatu eta altxatzearena, etengabeko hotza eta hezetasuna…

XX. mendean, ur-korrontea etxeetara iristean, garbitegiak erabiltzeari utzi 
genien, gehienok. Ondorioz, desagertu egin dira herri askotan. Zalduondon, 
baina, mantendu egiten dugu, nahiz eta jada ez den garbitzeko erabiltzen, 
biltzeko leku gisa erabiltzen baita, gazteena batez ere.

Ondare arkitektonikoa ez ezik, giza ondarea 
ere nabarmendu nahi dugu. Bereziki 
emakumeen lantokiak ziren garbitokiak, 
gaixotasunei aurre egiteko higieneak zuen 
garrantziaren jakitun zirelako lixiba-lanak 
berebiziko ataza bihurtu ziren. Eta, beste 
behin ere, zainketa lana, emakumeen 
bizkarrera erori zen.

Garbitegikoa premiazko lana izan arren, 
gizarteak bigarren mailako lan moduan ikusi izan du beti, ekoizpen lana ez 
izateagatik. Hala ere, irudika dezagun une batez zein lan fisiko gogorra izan 
behar zuen negu hotzean.

Garbilekuek funtzio sozial garrantzitsua betetzen zuten. Lixibarako tokia 
izateaz gain, harreman guneak ziren. Bertan emakumezkoak baino ez ziren 
biltzen. Garbitu bitartean, kultura transmisioa ere egiten zuten, esaerak esaten 
zituzten, elezaharrak kontatzen, kantatzen, barre egiten, baina batez ere, hitz 
egiten zen, eta norbere kezka, arazo eta gogoetak partekatzen zituzten, lanik 
gogorrenak ere partekatu bitartean. Zalduondoko emakumeek esaten dutenez 
"Garbitokian esaten zena, garbitokian geratzen zen". Garbitokian ez zegoen 
gizonik.

Toki hauen erabiltzaileak andrazkoak baino ez izateak, moral matxistaren 
kritikak eta mespretxuak eragiten zituen. 

Garbitokiak herrien bizitzaren, garapenaren eta bilakaeraren lekuko ziren.
Hamaika aldiz pasatu naiz bertatik, Zalduondoko garbitokitik, beti garbitokia 

besterik ez nuen ikusten; orain, berriz, ondarea, sororitatea eta elkargunea 
ikusten dut. 

Garbitegietako isilekoak

GARBITOKIAK 
HERRIEN BIZITZAREN, 
GARAPENAREN ETA 
BILAKAERAREN 
LEKUKO ZIREN

lurdes lekuona
ZaLduondoko kuLtur eLkarteko kidea

Lautadan hockey talde bat existitzen dela entzunez gero, baten bat 
txundituta geldituko litzateke. Are gehiago, beharbada, bertan 
euskara arruntasun osoz bizi dela esango banio. Hockeya Euskal 

Herrian? Euskara kirolean, eta zonalde "erdaldun" batean? Nola liteke, 
baina?  

Bada, halaxe da. Harro sentitzeko moduko klub bat lortu dugu azken 
urteotan, non jokalari guztiok (izan senior, amateur edo kategoria 
txikietakoak) euskaraz ulertzen dugun. Era honetan, Euskal Herriko beste 
edozein txokotan nekez lor genezakeena egin dugu posible: euskaraz 
entrenatzea eta jokatzea. Jakina, honetan ez dago milagrorik, eta gurean 
eusle zein hartzaile direnak ditugu, betiere norbere gaitasunak aintzat 
hartuta eta errespetatuta.

Izan ere, kirol gutxitu honetan dihardugunok ederki asko dakigu zein 
zaila den euskararentzako arnasguneak topatzea, hockey munduan sobera 
ikurrin eta euskarazko hitz urri daude eta. Eta azken horri, hain justu, 

eman nahi diogu buelta. Etxetik hasita, 
euskal hockey-a eraldatzearekin amesten 
dugu. Gure golak, garaipenak, porrotak… 
euskaraz bizi nahi ditugu, eta besteak ere 
gu bezala egitera animatu nahiko 
genituzke. Jakin badakigu, esperientziak 
halaxe erakutsi baitigu, gu euskaraz 
entzuteak beste zenbait ere animatu dituela 
gure denon hizkuntza gehiago erabiltzera. 

Eta, oso gutxinaka bada ere, euskal hockeya euskaldunduz doala ematen du.
Ekainaren 13an Lautadako Muskerrak taldeak jokatu genuen Euskadi 

kopako bi final: senior eta amateur kategorietakoak, hain zuzen. Bertan, 
partiduak amaitutakoan, mugarri izan litekeen urratsetako bat egin zen, 
non gure delegatuak Euskal Federazioaren izenean irakurri beharreko 
elebakarreko testu bat hartu, ekimen propioz euskaratu, eta elebitan ozen 
irakurri baitzuen. 

Aldaketak ez dira egun batetik bestera ematen, baina honelakoak dira 
gure gizartea, euskal hockeya den bezalako esparru txiki batetik, eraldatu 
dezaketenak. Euskaraz entrenatzeko hautua hartzen duen klub bat, 
komunikatu ofizial bat lehendabizikoz elebitan irakurtzea erabakitzen duen 
norbanako bat... Lorpen txikiak, baina inolaz ere makalak. 

Hau da, bada, gure kirol klub apalean bizitako esperientzia, baina dudarik 
ez daukat beste zenbait talde ere identifikatuta sentituko direla honekin. 
Horiei, zein euskararen aldeko urratsak egiten hasiak diren orori, mezu 
sinple bat bota nahiko nieke: eutsi goiari! Elkarrekin, euskal kirolarien 
harrobia sortuko dugu. 

Harrobia sortzen

GURE GOLAK, 
GARAIPENAK, 
PORROTAK… 
EUsKARAZ BIZI NAHI 
DITUGU

oskar garcia de bikuña
euskara teknikaria
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Estitxu Ugarte Lz. de Arkaute 
agurain
Aurten ospatu ahal izan du az-
kenik Aguraingo Literatura 
Txokoak bere 11. urtemuga, iaz 
pandemiagatik bertan behera 
uztera behartuta egon baitziren 
hamar urteurrenaren ospaki-
zuna. Taldearen ibilbideaz hitz 
egin du ALEArekin koordina-
tzaile lanak egiten dituen Ainhoa 
Arbaizak.
Modu berezian ospatu duzue tal-
dearen hamaika urteko ibilbidea?
Berez, iaz betetzen genituen 
hamar urte, eta ekitalditxo bat 
antolatu genuen, baina beste 
baterako uztera behartuta egon 

ginen. Aurten, zorionez, izan 
dugu  berreskuratzeko aukera. 
Gotzon Barandiaran eta Rafa 
Ruedarekin bildu ginen aurre-
ko astean eta saio berezia es-
kaini ziguten, Hitzen ahairea. 
Nolabait ere literaturaren mun-
dutik musikara egon den jauzia 
jasotzen dute horretan, eta guk 
aurreko hamar urteko ibilbi-
dean irakurritako liburuak oi-
narri hartuta ea saio bat pres-
tatuko zuten proposatu genien. 
Liburu batzuk eta egile batzuk 
aukeratu zituzten, eta oso saio 
polita izan zen. 
Araban irakurle txokorik zaharre-
netariko bat izango zarete?

Badakit Gasteizen badagoela 
bat, maila itzela izan behar due-
na, Iban Zalduak zuzentzen 
baitu. Gurea etxekoagoa da.
Etxekoagoa?
Hasiera batean gela batean el-
kartzen ginen, baina azkenean 
erabaki genuen tabernan elkar-
tzea, eta zerbeza baten bueltan 
aritzen gara. Liburuek gugan 
uzten dituzten emozioak eta 
sentimenduak partekatzen di-
tugu, batik bat, eta gure haus-
narketak gehien bat alde ho-
rretatik joaten dira. Baina, 
lehenik eta behin, liburua gus-
tatu zaigun edo ez zaigun gus-
tatu azaltzen dugu, zuzenean. 
Gure artean konfidantza handia 
dago hitz egiteko. 
Nola sortu zen taldea; aurretik 
elkar ezagutzen zenuten?
Batzuk bai. Agurain ez da oso 
handia, eta euskalgintzan ibil-
tzen baldin bazara… Euskara 
elkartea sortu zen, eta hasiera-
ko jarduera batzuen artean li-
buruen inguruan elkartzea 
proposatu zuten. Horrela hasi 
ginen elkartzen. Garai batean 
Araiakoak ere etortzen ziren, 
baina AEK euskaltegiak aurten 
irakurle talde txiki bat sortu 
du bertan. Dena den, idazleak 
gonbidatzen ditugunean etortzen 
dira hona. 
Irakurle amorratuak zarete? 
Ez bereziki. Badago baten bat 
asko irakurtzen duena, batez 
ere erretiratu zenetik. Ni orain 
oporretan saiatuko naiz egunean 
zehar irakurtzen, bestela gauez 
irakurri behar izaten dut. Gus-
tatzen zaigu irakurtzea.
Talde egonkorra zarete?
Bai. Egon dira joan-etorri ba-
tzuk, eta batzutan jende berria 
hurbiltzen da, baina talde egon-
kor bat sortu da; gure artean 
oso ezberdinak gara, baina oso 
pozik gaude. 

Nola aukeratzen dituzue irakurri 
behar dituzuen liburuak?
Boteprontoan. Nik urte batean 
proposatu nien ikasturte oso-
rako zerrenda bat egiteko, bai-
na emozioekin asko jolasten 
dugu, eta batzutan gertatzen 
zaigu liburu mardul baten on-
doren zerbait freskoagoa behar 
dugula, horregatik nahiago dugu 
liburuak momentuan bertan 
aukeratzea.
Nolakoak dira zuen topaketak li-
buruen inguruan?
Niri "dinamizatzailea" ezizena 
jarri didate, eta normalean gi-
doitxo txiki bat eramaten dut 
taldean tira egiteko. Normalean 
ez dut erabiltzen gauzak berez 
ateratzen direlako: pertsonaiei 
buruz, idazlearen inguruko bio-
grafiari buruz... Batzutan orden 
txiki bat eramatearren daramat 
bakarrik, erraztearren. Lehe-
nengo erronda beti izaten da: 
zer inpresio daukagu? Hortik 
hasten gara. Eta gero sakontzen 
hasten gara, pertsonaiekin bes-
te batzutan sakonean dauden 
gaiak jaso eta gaur egunera 
ekartzen ditugu.
Zenbat liburu aztertu dituzue ha-
maika urte hauetan?
Guztira, 62 liburu izan dira.
Gogoratzen dituzu lehen eta azken 
liburuak?
Ba kasualidadez Uxue Alberdi-
ren bi liburu izan dira. Lehena  
Aulki jokoa eta azkena Denda 
ostekoak.
Idazleen bisitak ere jaso dituzue, 
ezta?
Uxue Alberdirena izan genuen, 
Katixa Agirre, Kirmen Uribe, 
Patxi Zubizarreta, Karmele Jaio. 
Eta aparteko saioak ere egin 
ditugu; Garbiñe Ubedarekin 
egin genuena oso berezia izan 
zen, bere nebak etorri zirelako, 
Bide Ertzean taldekoak, musi-
karekin laguntzera. 

"Liburuek uzten dituzten 
emozioez aritzen gara"
AINHOA ArBAIZA aguraingo Literatura txokoaren dinaMiZatZaiLea
arabako irakurle talde aitzindarietakoa da aguraingoa. Hamaika urteko ibilbidea egin 
dute, eta 60tik gora liburu aztertu dituzte. ahoan bilorik gabe hitz egiten dute.

Aguraingo Literatura Txokoaren kideak Katixa Agirrerekin egin zuten saioan. a.a.

Ainhoa Arbaiza dinamizatzailea. a.a.
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juanma Gallego Burgu
Denbora asko igaro da Txagoi-
tiko errotak azken lanak egin 
zituenetik, baina, Añuako Ad-
ministrazio Batzarreko presiden-
te Ruben Bravoren arabera, 
errotak "inoiz baino bizitza gehia-
go du orain". Izan ere, eraikin 
horren inguruan jasota zegoen 
abesti batean abiatuta, antzezpen 
bat prestatu dute, herriko txi-
kienei bideratua, euskal mitolo-
gia ezagutu eta gozatu dezaten.

Aurtengo osasun egoera bere-
ziak ekimena beste modu bate-
ra egitera eraman ditu antola-
tzaileak, eta, horregatik, Txa-
goitiko errotariaren istorioa 
komiki batean biltzeko ideia 
izan dute. Zazpi orriko komiki 
laburra da, eta, momentuz, 150 
ale egin dituzte, San Joan egu-
naren bueltan banatzekoak.

Bravok aitortu du etorkizunean 
komikia gehiago hedatzeko eta 
euskaraz ere eskuragarri eskai-

ni ahal izateko ideia buruan 
duela, baina, momentuz, umee-
kin egin ohi duten ekitaldi xume 
bati begira haren kabuz presta-
tutako komikia baino ez da. 
Norber Fuente ilustratzailearen 
laguntza izan du pegatinak egi-
teko, eta Gladys Martinezen 
kolaborazioa ere izan du. 

Pegatinak, bai. Izan ere, umeek 
zinez maite dituzte pegatinak, 
galtzagorriz jantzita daudenean 
ere. Ekitaldiaren muina horre-
tara bideratu dute. Errotaria, 
Tartalo eta Mari agertzen diren 
eranskailuak komikian itsaste-
ko modukoak dira. 

Errotari galdua
Hitz gutxitan, istorioak dio erro-
tan irintze lanetan ari dela erro-
taria, eta, bat-batean, euri jasa 
erortzen zaiola gainean. Galtza-
gorri txiki batzuek lagunduko 
diote herrira itzultzen, ezkilen 
soinuaz lagunduta. San Joan 
suaren inguruan amaitzen da 
kontua, noski.

Arima hilgarri direnen begie-
tan bederen, buruhandi bat da 
Txagoitiko errotaria, baina ez 
da herritik bueltaka dabilen bu-
ruhandi bakarra. Azken urteetan 
prestatu dituzten ekitaldi eta 
ibilaldi desberdinetan, halako 
beste hainbat pertsonaia sortu 
dituzte. Besteak beste, Mari, Ba-
sajaun eta Tartalo daude, eta 
galtzagorri lanetan aritzeko mo-
duko boluntario txiki asko ere 
izan dituzte herrian.

Ekimen hauek guztiak duela 
hainbat urte abiatu ziren, he-
rriko ondarea berreskuratzeko 
asmoz. Burguko udaleko herri 
bakoitzeko ibilbide eta kondai-
ra bana berreskuratu dituzte, 
baina horiek ez daude soilik 
inguruko herritarrei bideratu-
ta. Izan ere, 7hx7i.blogspot.com 
helbidean interesa izan deza-
keen lagun ororen esku jarri 
dituzte ibilbideak, horiek erra-
zago egiteko tracka eta guzti 
lagunduta.

Ruben Bravok prestatu du komikia. añuako administrazio batzarra

Komiki batera eraman 
dute Txagoitiko errotaria
añuako administrazio Batzarrak eta Burguko udalak komiki bat prestatu dute 
txagoitiko errotariaren istorioa jasotzeko. san Joan egunaren bueltan txikiei eta ez 
hain txiki direnei zuzendutako ekitaldi batekin lotu dute komikia.

2019an egin zuten azken antzezpena. añuako administrazio batzarra
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Mirian Biteri duLantZi
Mundu osotik bueltaka ibili os-
tean, 2004. urtean Dulantzira 
heldu zen Iratxe Gomez bizkai-
tarra, eta ordutik bertan bizi da. 
Ogibidez irakaslea bada ere, lo-
kuzio alorrarekin lotura berezia 
du aspalditik. 
Noiz hasi zinen lokuzioan?
2003. urtean hasi nintzen arren, 
urtebete beranduago ekin nion 
modu formalean, banku zerbi-
tzuen eta nazioarteko diru-igor-
penen call center edo ahots bi-
dezko deiguneetarako gaztela-
niazko eta ingelesezko ahots gisa.
Nolatan horrelako lan batean?
Kasualitate hutsa izan zen. Garai 
hartan, akademia batean nengoen 
irakasten eta ikasle baten ama 
etorri zen ingeles eta gaztela-
niazko lokutore elebidun baten 
bila, grabazio batzuetarako. Nire 
ahotsa erabiltzea erabaki zuten.  
Ordutik askotariko lanak egin ditu-
zu; tartean, Siriren gaztelaniazko 
ahotsetako bat izan zara, Apple en-
presa handiak inoiz kontratatu ez 
bazaitu ere. Nola jakin zenuen Siri-
ren ahotsa zinela?
Oso kuriosoa da, nirea kasu ba-
karra ez bada ere. Berdina ger-
tatu zen AEBetako Siriren lehe-
nengo ahotsa izan zen Susan 
Bennettekin. Bere kasuan, bere 
senarrak telefono bat opartu 
zion, eta jolasean zebilela kon-
turatu zen bere ahotsa zela Siri-
rena. Ni, berriz, Txinan telebis-
ta ikusten nengoen.
Zelan izan daiteke hori?
2006. urtean, munduko TTS kon-
bertsio-programa garrantzitsue-
netako baterako, gorabeherak 
eta hauek konpontzeko eskuli-
buru bat idatzi nuen. Enpresak, 
fonetikako eta fonologiako nire 
ezagutzak eta esatari gisa nuen 
kalitatea ikusita, produktua be-
rregitea erabaki zuen; orduan 
nire ahotsarekin eta proposatzen 
nituen testuak hobetzeko irado-
kizunak kontuan hartuta. 2010ean, 
Applek sistema hori erosi zuen 
Siri egiteko. Hortaz, nik ez dut 

inoiz izan kontraturik Applere-
kin. Egia da ez dela polita, baina 
legala da. 2017. urtean, Siriren 
sortzaileetako batekin, Adam 
Cheyerrekin, elkartu nintzen eta 
oso esaldi polita eta indartsua 
esan zidan: "Lehenengo Siri eza-
guna egiten da, eta besteak abe-
ratsak". 
Nolakoa da TTS konbertsio-progra-
ma bat egitea?
Bilatzen dena da hizkuntza baten 
soinu guztiak grabatzea. Hasie-
ran, 11.500 esaldi eta testu gra-
batu nituen, gero hortik doinuak 
atera ahal izateko. Nahiko luzea 
izan zen, hiru astekoa, egunean 
bospasei ordu grabatzen. Gero, 
zabalkuntzak eta berrikuntza 
egin nituen, 5.000 eta 7.000 gehi-
tuz.
Siri izateaz gain, GPSetan ere zure 
ahotsa entzuten dugu. 
Hala da. TTS konbertsio-progra-
metan ez bezala, horrelako gra-
baketetan gidoia duzu. Esatera-
ko, herrialde baten toki, hiri edo 
kale guztiak dituzu. Oso lan 
aspergarria da, zenbakiak adi-
bidez 1etik 100.000era bitartean 
grabatu behar dituzulako, eta 
berdin kilometroekin. Arrisku-

tsua da aspertzen zarenean zure 
ahotsa aldatu egiten delako, eta, 
beraz, arreta handiz egin beha-
rreko lana da, ez galtzeko, bate-
tik; eta doinua mantentzeko, 
bestetik.  
Zer izan behar du ahots batek era-
kargarria izateko?
Bilatzen duzunaren arabera. Esa-
terako, GPSrako egiten baduzu, 
lasaigarria behar du izan, eta ez 
oso zorrotza edo baxua. Zorro-
tzegia baldin bada, ibilgailuaren 
motorrarekin trabatzen da, eta 
ez da ondo ulertzen; eta baxuegia 
izanez gero, kakofonia asperga-
rria izaten da eta gidaria urduri 
jartzen du.    
Bestalde, bikoizketa lanak ere egi-
ten dituzu, ezta?
Bai, eta baita irrati-saioak ere. 
Pelikula eta musikal batean la-
nean nabil orain; fisikoki ager-
tuko ez banaiz ere, nire ahotsa 
agertuko da horietan. Horrez 
gain, astero grabaketak egiten 
ditut Euskadi Irratirako. Beste-
tik, aurkezpenak ere egiten ditut.
Guztien artean zein da gehien gus-
tatu zaizuna ?
Once Fundazioarentzat egindako 
ekitaldi bat izan zen, 40. urteu-

rrena ospatu zuenekoa. 500 itsu 
inguru zeuden entzuten, eta ber-
tan lauzpabost pertsonaia ezber-
din egin behar nituen zuzenean. 
Oso zaila izan zen, baina, aldi 
berean, oso polita eta pertsona-
la. Siriren ahotsarekin apurtze-
ko aukera ona izan zen saio hori; 
askatzailea izan zen niretzat. 
Nondik ateratzen duzu denbora 
horrenbeste gauza egiteko?
Ez dut lorik egiten. Goizez ira-
katsi egiten dut, arratsaldea 
familiarekin pasatzen dut eta 
gauean grabaketak egiten ditut; 
bidaiatzen ez dudanean, noski.  
Azken horrekin lotuta, Internetek 
asko erraztuko zuen lan hori, edo? 
Izugarri. Gaur egun, grabaketak 
egin ditzaket nire etxetik, gra-
baketa estudioa daukat eta. Mun-
du osotik ibilitakoa naiz, graba-
keta estudio batetik bestera; 
lehen egun bat Txinan ematen 
nuen eta hurrengoa Alemanian. 
Baldintza horietan oso zaila zen 
bizitza familiarra eta laborala 
bateragarriak egitea. Internetek 
arazo hori konpondu du. Baina, 
horrek ere baditu bere alde txa-
rrak, etxean sartuta oso bakarrik 
sentitzen zarelako. Elkarlana 
eta harremanak galtzen dira. 
Ahotsa asko zaindu beharko duzu? 
Are gehiago irakaslea izanda...
Bai. Gertatzen dena da irakasleei 
ez zaiela irakasten haien ahotsa 
ondo erabiltzen, eta gero, arazoak 
datoz. Horregatik zaindu behar 
dugu, ur asko edan, propolia 
hartu eta hitz egiten aurretik, 
berotu. 

"Lehenengo siri ezaguna 
da; besteak aberatsak"
IrATxE GOMEZ irakasLea eta Lokutorea
Fisikoki ez da ezaguna, bere ahotsa da aski ezaguna dena. Besteak beste, siri, 
appleren laguntzaile birtualari edo gPs sistemari jarri die iratxe gomezek ahotsa. 

Iratxe Gomez 2004. urtetik bizi da Dulantzin. i.g.

Dulantzin gustoko  
duzun toki bat? 
Plaza nagusia.
Eta Lautada 
mailako toki bat? 
Henaioko kastroa. botere 
eta historia handiko 
tokia.
Euskal Herrikoa 
tokia? 
anboto.
Gustoko duzun 
ahots bat? 
constantino romerorena. 
Irakurri duzun 
libururik 
gustukoena?  
asko daude, baina 
momentuaren arabera. 
orain alex coltekin nabil. 
bestalde, El clan del oso 
cavernario asko gustatu 
zitzaidan, eta baita 
literatura gotikoa ere.
Zein nahiago, Siri 
edo Alexa?  
ez bata eta ez bestea. 
Mezu bat 
zabaltzeko aukera 
bazenu...  
dulantzitik mundura. 
landa eremua berpiztu 
behar dugu, lanarekin 
bateratuz.

"Herriak 
berpiztu behar 
ditugu"
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Estitxu U. Lz. de Arkaute Barrundia
Eolikoarekin batera, energia 
fotovoltaikoaren eztandak bete
-betean hartu du Araba. Dagoe-
neko ezagunak dira Arrazua-U-
barrundian, eta Komunioi, Zu-
billaga eta Fontecha herrietan 
Solaria eta Repsol multinazio-
nalak aztertzen ari diren proiek-
tuak. Bada, Lautadan ere ehun 
hektareako proiektu bat koka-

tzeko lurra bilatzen ari da So-
laria, bigarren parke fotovoltai-
koa egiteko. 

Espainiako multinazionalak, 
alde batetik, Burguko Adminis-
trazio Batzarrera jo du, eta, bes-
tetik, Quilchanoko Komunita-
tera. Azken horrek Argomaiz, 
Etxabarri-Urtupiña, Mendixur, 
Gebara eta Burguko herrien 
artean dagoen ermita bat eta 

landa-lurrak biltzen ditu. Alfon-
so Ortiz de Zarate Burguko Ad-
ministrazio Batzarreko lehen-
dakari eta Quilchanoko Komu-
nitateko nekazari eta presiden-
teak Radio Vitorian azaldu 
duenez, hasiera batean, ez dau-
de prest lurrak Solariari aloka-
tzeko. 

Paisaiari eragiteaz gain, lur 
emankorrik gabe geratuko lira-

tekeela esan du Ortiz de Zaratek,  
eta parke fotovoltaikoak ingu-
ruan lan egiten duten hogei ne-
kazari ingururi eragingo lieke. 

Alta, ez da Solariarena Ba-
rrundia udalerrian aurreikusten 
duten eguzki parke bakarra. 
New Circle Energy multinazio-
nala ere lurzoru bila dabil Agu-
rain eta Heredia kontzejuen 
artean, 50 hektareako parke bat 
kokatzeko.

Ahopeka zabaldu diren infor-
mazioen arabera, plaka fotovol-
taikoak orain arte nekazaritza-
ko lurzoruan instalatu nahi 
dituzten konpainiek 1.200 eta 
1.500 euro arteko alokairua es-
kaintzen diete jabeei, eta, kasu 
askotan, horrek nekazaritzako 
ustiategiak berak baino onura 
gehiago sortzen ditu.

Hutsunea legean
Eusko Jaurlaritzak energia be-
rriztagarria %405 handitzea au-
rreikusi du, 2019an 466 MW 
izatetik 2030ean 2.356 MW iza-
tera igaro nahi baitu. Hain zuzen 
ere, fotovoltaikoan egingo litza-
teke hazkunde handiena: 2019an 
55 MW izatetik 2030ean 966 MW 
izatera. Horrela jasotzen da be-
deren 2019an onartutako Eus-
kadiko Jasangarritasun Ener-
getikoaren Legean. Lege horrek 
Energia Berriztagarrien Lurral-
de Plan Sektoriala (LPS) gara-
tzeko konpromisoa zuen, EAE-
ko lurzoruak eta banaketa an-
tolatzeko, baina hori egin gabe 
dago.

Olaona jatetxe eta gasolindegiaren inguruko lurrak ukitzen ditu Solariaren proiektuak. aritz mtz. de luna

Eguzki plakak proposatu  
dituzte, elikagaien ordez
Barrundia inguruan bi parke fotovoltaiko eraikitzeko planak dituzte solaria eta new 
Circle energy multinazionalek. egoera aztertzen ari dira ahopeka, eta hainbat batzar 
administratiborekin hitz egin dute jada. nekazaritza lurrak okupatuko lituzkete.

Erredakzioa Barrundia
Nagore Beltran de Herediak eta 
Itsaso Martinez Vargasek Aste 
Santutik itxita zegoen Ozetako 
Isasmendi taberna ireki dute 
berriro. Biak bizi dira Ozetan, 
eta biek dute ostalaritzan espe-
rientzia. 

Hemendik aurrera, beraz, egu-
neroko barra zerbitzua eskaini-
ko dute, eta asteburuetan eta 
jaiegunetan ogitartekoak, plater 
konbinatuak eta mokadutxoak 
ere emango dituzte. Barrundia-
ko auzotarren ohiko topaleku 
da Isasmendi taberna, baina, 
horrez gain, txirrindulariak, 
mendizaleak eta urtegira joaten 
diren arabar ugari ohitura zuten 
Ozetako tabernatik pasatzeko 
itxi zuten arte.

Barrundian otordua egiteko, 
beraz, badago beste aukera bat. 
Jaki gozoez eta giro politaz goza 
daiteke bertan, eta bide batez 
herriko txoko ezezagunak des-
kubritu.

ozetako 
isasmendi 
taberna berriz 
ireki dute
aste santutik itxita zegoen 
edaritegi ezaguna; bi 
ozetarrek zabaldu berri 
dute ekainaren hasieran.
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Erredakzioa asParrena
Bada mende laurden bat 90. 
hamarkadaren erdialdean Nes-
tor Basterretxea artistaren Ara-
ba eskulturaren erreplika Ara-
tzeko tontorrean jarri zutela, 
Araba, Gipuzkoa eta Nafarroa 
bertan elkartzeak zuen balio 
sinbolikoagatik. Jatorrizko ar-
telana egurrezkoa da, baina 
erreplika egiteko brontzea era-
bili zuen Basterretxeak.

Hala ere, handik bi urtetara 
erreplika desagertu egin zen, 
eta haren arrastorik gabe bi 
hamarkada baino gehiago igaro 
ostean, Araiako bizilagun batek 
topatu zuen. Aritz Albisuk aur-
kitu zuen ekainaren hasieran, 
Aratzeko tontorretik 500 metro 
ingurura zebilela. Misterioa 
izaten jarraituko du, momentuz, 
hogei urtez obra oharkabean 
igaro izanak.

Albisuk ez zuen pieza ezagu-
tu hasiera batean, baina argaz-
ki bat atera zion, eta bere emaz-
teak, Amaiak, Aratzen duela 
hainbat urte desagertutako 
eskultura zela argitu zion. Ar-
gazkia bolo-bolo zabaldu zen 
sare sozialetan, eta Asparrene-
ko alkate Txelo Auzmendiren-
gana iritsi zen. 

Ondoren, Auzmendi artistaren 
seme Gorka Basterretxearekin 

jarri zen harremanetan, eta 
azken horrek baieztatu zuen 
topatutako eskultura bere aita-
ren artelanaren erreplika zela.

Laster hasi ziren obra jaiste-
ko lanak. Asparreneko bizilagun 
talde batek ekainaren hasieran 
jaitsi zuen 40 kilo inguruko 
erreplika, patata zaku baten 
barruan eta bi hodiren gainean 
altxatuta, Aste Santuko proze-
sio batean bezala Asparreneko 
udaletxera eramateko.

Txelo Auzmendi alkateak azal-
du duenez, momentuz bertan 
gordeko dute, eta aurrerago 
erabakiko dute zer egin edo non 
jarri erreplika; betiere artista-
ren familiarekin adostuko dute 
non jarri. Zentzu horretan, Gor-
ka Basterretxea semea Aspa-
rrenean izan berri da, eta ba-
dirudi bi aldeak ados daudela 
Araba Araian geratzeko, baina 
oraindik ez dute erabakirik 
hartu.

Aratzeko tontorretik bostehun  bat metrora aurkitu zuten Basterretxearen Araba eskulutura. iñigo leza

'Araba' berreskuratu 
dute, hogei urte eta gero
duela 25 urte, nestor Basterretxearen 'araba' eskulturaren erreplika bat kokatu 
zuten aratz mendiaren tontorrean. Handik gutxira desagertu zen, baina ekainaren 
hasieran araiako bizilagun batek topatu, eta asparreneko udaletxera jaitsi zuen.

Erredakzioa agurain
San Joan eguna Aguraingo he-
rritarrek gehien espero dute-
netako bat da. Iaz eta aurten 
ezin izan dituzte ospatu herri-
ko zaindariaren omenezko os-
pakizunak, pandemiaren ondo-
rioz. Hala ere, aurten, azken 
ehun urteetan egindako 340 
argazki baino gehiagoko era-
kusketa batean herriko karro-
zen desfilearen nondik norakoak 
jaso dituzte. Ekainaren 26tik 
aurrera erakusketa zabalik dago 
Zabalarten.

Aguraingo karrozak apain-
tzeko errebindikazioa eta umo-
rea erabiltzen dituzte bizilagu-
nek, eta ekainaren 24an, goize-
ko zazpietan, Aguraingo Uda-
leko korporazioarekin batera 
doan segizioaren parte dira, 
Arrizalako Ergoiena auzoraino.

Kepa Ruiz de Egino erakus-
ketaren sustatzailea eta anto-
latzailea izan da. Bizilagunei 
eskatu zizkieten argazkiak ema-
teko, eta "mugimendu handia" 
egon dela adierazi du Ruiz de 
Eginok. 260 argazki koloretan 
eta beste 80 zuri-beltzean jaso 
dituzte.

Aguraingo karrozak Errepu-
blikaren aldarrikapen bezala 
jaio zirela uste da, 1930. urtetik 
aurrera.

aguraingo 
karrozen ehun 
urte irudietan 
bildu dituzte
260 argazki koloretan eta 
beste 80 zuri-beltzean 
jaso ditu kepa ruiz de 
eginok erakusketarako
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Erredakzioa  gaLarreta
Urteetako utzikeriaren ondorioz, 
2014. urteko uztailaren 10eko 
gauean eztanda handia entzun 
zen Galarretan. Andre Mariaren 
Jasokundearen elizako XVII. 
mendeko kanpandorrea erori 
zen momentu hartan. Gertaera 
horrek eztabaida piztu zuen, 
orduko eta gaur egun Galarre-
tako alkate Aurelio Saenz de 
Bikuñak zein herritarrek behin 
eta berriro ohartarazi zutelako 
ingurunearen eta bereziki kan-
pandorrearen egoeraz. Inguruko 
ordezkari politikoek ere onda-
rearen babesarekin axolagabe 
jokatzea leporatu zioten orduan 
Arabako Diputazioari. 

Kostata bada ere, zazpi urte 
geroago, itxura berria du ingu-
ruak. Kanpandorrea goitik behe-
ra jausi zen, eta, hortaz, ezinez-
koa izan da berriz ere zutik 
paratzea, baina bi ateak eta 
hormak finkatu eta txukundu 
egin dituzte hainbat hilabeteko 
lanen ondorioz.

Balio historiko eta artistiko 
handiko eliza da Galarretakoa. 
Hasierako eraikina XII. mende 
amaierakoa zen, baina XVI. men-
dean bota zuten eliza errenazen-

tista bat eraikitzeko. 1950eko 
hamarkadan elizaren ganga 
erori zen, eta bertako jatorrizko 
altzariak Gasteiz hiriburuko 
Babesgabeen Andre Mariaren 
elizara eraman zituzten; tartean, 
XVIII. mendeko erretaula ba-
rrokoa. 

1979. urtean, Foru Aldundiak 
eliza eta dorrea birgaitzeko 
proiektua diseinatu zuen, baina 
horrek ez zuen aurrera egin, eta 
denborarekin hondatzen joan 
zen, 2014ko udan kanpandorrea 
erori zen arte. Ordurako, Dipu-
tazioak bazuen esku artean egi-
tasmo berri bat kanpandorrea 
konpontzeko eta finkatzeko, 
herritarren ohartarazpenen au-
rrean. Baina, esku-hartzea be-
randu iritsi zen.

Erromanikoa eta errenazentista
Gaur egun, elizaren hormez gain, 
bi ate mantentzen dira zutik: 
bata, erromanikoa, zaharrena; 
eta bigarrena, errenazimendu 
garaikoa, ikusgarriena. Bata eta 
bestearen artean 400 urte ingu-
ruko aldea dago. Merezi du Ga-
larretaraino joatea eta elizaren 
aztarnetatik zehar historian 
atzera egitea.   

Galarretako elizako hondakinak berritu dituzte; tartean, ateak. PHot.ok

Bukatu dira Galarretako 
eliza txukuntzeko lanak
irudi berria estreinatu du andre Mariaren Jasokundearen elizako inguruneak, bertako 
kanpandorrea erori eta zazpi urte beranduago, eraikineko hormak eta ate erromaniko 
zein errenazentista finkatu eta konpondu ostean. 
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Estitxu U. Lz.de Arkaute ZaLduondo 
"Garbitzen hotza pasatzeagatik 
omenaldia egiten didazue? Ezin 
dut sinistu". Hala jaso du, ne-
garrari ia ezin eutsiz, Zalduon-
doko emakume batek bere bizi-
lagunek herriko latsarrian eki-
taldi publiko batean eman dioten 
esker ona. Emozioz eta harro-
tasunez.

Mercedes Duran, Isabel Mar-
tinez de Maturana, Maribel Ara-
kama, Clara Mugika eta Eli 
Arakama dira omendu dituzten 
latsariak. Garbitokian plaka bat 
ere jarri du Zalduondoko Udalak, 
Rosario Apaolaza Lopetegi Txa-
ritoren irudiarekin, mende ho-
nen hasieran oraindik modu 
tradizionalean garbitzera joaten 
zen azken emakumea.

Izan ere, latsariei egindako 
omenaldiaren abiapuntua Ro-
sario Apaolaza Lopetegi izan da. 
"Hemen Txarito deitzen genion, 
artzaina zen eta lan hori egiten 
zuen. Bere izenean lan horretan 
ibiltzen ziren emakume guztiak 
omentzea pentsatu genuen, per-
tsona horri plaka bat jartzea; 
asmoa zabaldu zenean, jendea 
hitz egiten hasi zen, eta lan hori 

egiten zuten emakume gehiago 
atera ziren".

Gustavo Fernandez Billate 
Zalduondoko alkateak azaldu 
du herriko emakumeek familia-
ren arropa garbitzen eginiko 
lana aitortu nahi izan duela 
Udalak, "batez ere pandemia 
garai hauetan, non garbitasuna 
oso presente dagoen, lan horrek 
duen balioa azpimarratu nahi 
izan dugu".

Emakumeen lanari aitortza
Iragan ekainaren 14an antolatu 
zuten ekitaldia. Modu xume 
batean, latsarrian ibili ziren 
herriko bost emakumeri hitz 
batzuk eta lore-sortak oparitu 
zizkieten. Bertako alkateak azal-
du duenez, "harridura eta emo-
zio handiz, eta harrotasun pun-
tu batekin" jaso zuten omenaldia: 
"Beraientzat lan arrunta zen, 
eta ez zuten espero inondik ino-
ra inork aitortzea egindako lana".

Ekitaldi horretan jende asko 
bildu bazen ere, alkatearen iru-
dikoz, garrantzitsuena izan da 
asmoa eta historia bolo-bolo 
ibili direla herrian, eta "hitz 
egin da emakumeek egiten duten 

lanari buruz, kontuan hartzen 
ez den lanari buruz hain zuzen 
ere".

Izan ere, emakumeek egin du-
ten ekarpena berreskuratzeko 
eta nabarmentzeko lan-ildo bat 
du aspalditik Zalduondoko Uda-
lak. "Zalduondoko historiari 
buruz kanpora begira ditugun 
erreferenteak denak dira oso 
maskulinoak: Zeledon, Markitos, 
Atxaga, Blas Arratibel…, denak 
dira gizonezkoak. Halere, egu-
nerokoan emakumeen lana ezin-
bestekoa izan da gizartea eta 
herria aurrera ateratzeko, eta 
memoria horri behar duen ga-
rrantzia eman nahi diogu".

Hartara, azken urteetan Esti-
baliz de Iloa Inkisizioaren ja-
zarpena sufritu zuen Lautadako 
emakumearen izena jarri diote 
Iturbero eta Bidezahar auzoen 
artean dagoen parkeari. Halaber, 
"Zalduondoko gure historia txi-
kian ere emakumeen ekarpenak 
jaso genituen, eta 2017an Zal-
duondo Indarkeria Matxistarik 
Gabeko Udalerria izendatu ge-
nuen eta konpromiso zehatzak 
hartu genituen horretan lan 
egiteko".

Mercedes Duran, Isabel Martinez de Maturana, Maribel Arakama, Clara Mugika eta Eli Arakama dira omendu dituzten emakumeak. alberto melendez

Latsariak Zalduondoko 
historian jaso dituzte
Herriko garbitokian lan egiten zuten emakumeak omendu dituzte, eta kontuan 
hartzen ez den lana nabarmendu dute Zalduondon. udala emakumeen memoria ere 
herriko historian txertatzeko eta berreskuratzeko lanean dabil aspaldi.

Rosario Apaolaza Lopetegiren irudia jarri dute herriko latsarrian. alberto melendez
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Anakoz Amenabar erentxun
1967ko abenduaren 31n lotu 
zituen azkenekoz Vasco-Nava-
rroak Bergara eta Lizarra, eta  
betirako itxi zuten, besteak bes-
te, Erentxungo tren geltokia.  
Urteetan sastraka artean gor-
deta egon ostean, baina, berriz 
ikusgarri jarri dute herritarrek 
estazio zaharra.

Duela bi urte hasi zituzten 
lehendabiziko lanak. "Lehenen-
go teilatua egin genuen, forja 
lanak ondoren, eta igogailura-
ko beharrezko obrak; aurten, 
leihoak jarriko ditugu, eta hor-
ma nagusienak ere txukunduko 
ditugu", azaldu du Jose Javier 
Lekuona Erentxungo Batzar 
Administratiboko presidenteak.

Vasco-Navarro trenaren ibil-
bidean bide berdea prestatzea-
rekin batera hasi ziren Eren-
txungo estazioaren inguruko 
lehenengo gogoetak, Imanol 
Arriolabengoa Administrazio 
Batzarreko bokalak gogoratu 
duenez. "Garai hartan indar 
handia hasi zen hartzen bizi-
kletaz ibiltzeko bide moduan, 

eta estazioarekin zerbait egin 
behar genuela pentsatu genuen; 
herritarrei begira, eta baita 
bisitariei begira ere, txukundu 
beharra zegoen". Ondoko lur-
saileko cochera prestatu zuten 
aurretik, eta hurrengo erronka 
geltokia zuten. 

Aldundiak duen Obra txikien  
deialdiarekin egiten ari dira 
lanak, atalez atal, eta aurrera 
begira zer pauso eman aztertzen 
ari dira orain. Herritarrentza-
ko topaleku bat izatea nahi dute, 
baina zehaztu gabe dute orain-
dik emango dioten erabilera: 
"Bereziki edadetuentzako topa-
lekua izatea nahi dugu, baina 
beste herritar guztiak ahaztu 
gabe; beharbada sukalde bat 
ere izango du topaleku horrek", 
aipatu du presidenteak.

Eraikinaren inguruan ere 
hainbat lan egin zituzten, joan 
den urtean, sastraka eta lur 
artean gordetakoak azaleratze-
ko. "Auzolanari esker, geltokia-
ren nasa azaleratzen joan da, 
eta nahiko ongi geratu da, orain-
dik lana dugun arren", gogora-
tu du Lekuonak. Bideak kon-
pondu eta atsedenerako tarte 
bat prestatzea da asmoa. "Erron-
ka moduan hartu genuen ingu-
ru hau hasiera batean, eta kon-
turatu gara altxortxo bat dela". 

Barruan, bi pisuak txukundu 
eta eskailerak behar moduan 
jarri nahi dituzte hurrengo hi-
labeteetan. "Oraindik ez dugu 
erabaki zehatz nola jo aurrera, 
baina helburua hori da", nabar-

mendu du Arriolabengoak. Au-
zolanari esker garbitu dituzte 
inguruak, eta hemendik aurre-
ra ere herritarren laguntza es-
katuko dute txokoa prestatzeko. 
"Zorionez, inguru honetan oso 
ondo funtzionatzen du auzola-
nak; urtean hiru-lau aldiz el-
kartzen gara lagun asko, eta  
inguruak behar moduan uzteko 
aukera ederra da, eta, aldi be-
rean, topaleku polita herrita-
rrentzat".

Geltokiaren memoria
Eraikina eta inguruak presta-
tzearekin batera, memoriari 
ere tira egin diote Erentxungo 
geltokian bizi izandakoak go-
goratzeko. Lehengoratze lanak 
hasi aurretik, ekitaldi bat egin 
zutela gogoratu du Arriolaben-
goak. Ikus-entzunezko bat aur-
keztu zuten, Vasco-Navarroak 
izan zuten garrantziaz jabetze-
ko. "Eta ezagutzen ez genuen 
aldea ezagutu genuen nagusiei 
esker. Edadeko gizon batek ga-
raiko argazki zaharren erakus-
keta prestatu zuen, eta istorioak 
ere kontatu zizkigun. Eta esta-
zio arduradunaren alaba ere 
izan zen ekitaldi hartan; oso 
hunkigarria izan zen".

Bigarren aukera bat 
Erentxungo geltokiari
Bi urte dira erentxun herriko tren-estazioa lehengoratzeko lanak hasi zituztela, 
sastraka artean hainbat urtez ahaztuta izan eta gero, eta lan berriekin jarraitzen dute; 
bereziki herriko edadetuentzako gunea izatea nahi dute. 

BI PIsU DITUEN 
ERAIKINA 
HERRITARREN 
TOPALEKU IZATEA 
NAHI DUTE

Estazio zaharra eta inguruak txukuntzeko lanean ari dira Erentxungo herritarrak. aritz martinez de luna
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juanma Gallego Burgu
Euskal Herriko historian inoiz 
izan den altxorrik handiena 
esku batetik bestera ibili zen 
duela bi mende inguru, Araba-
ko lautadan. 1813an izandako 
Gasteizko Batailan, ihesean zi-
rela, frantsesek beraiekin zera-
matzaten dirutza, artelanak eta 
bestelako altxorrak atzean utzi 
behar izan zituzten. Ospil gehie-
na soldadu aliatuek eskuratu 
zuten arren, urte luzez, altxor 
horren zatiren bat oraindik non-
baiten egon zitekeelako susmoak 
imajinazioa piztu du. 

Istorio honetan murgildu bai-
no lehen, ohar garrantzitsu bat. 
Urrezko altxorrak daude, baina 
erdi lurperatuta dagoen burdi-
nazko xafla herdoildu bat ere 
altxor nabarmena izan daiteke, 
aurkikuntza hori interpretatze-
ko gai den aditu baten eskutan 
bederen. Hortaz, zerbait bitxia 

aurkituz gero, jakinarazi ondare 
arloko adituei, arrastoa tokitik 
mugitu gabe. Ez egin, beraz, In-
diana Jonesena: benetako altxo-
rrak, politenak, istorioetan aur-
kitzen dira.

Gauzak argituta, goazen eskuak 
irinean sartzera. Horretarako, 
adituengana jotzea da hoberena. 
"Batailaren aurreko egunetan 
Gasteizera irisi zen urrez eta 
zilarrez osatutako konboi bat, 
Napoleonek bidalitakoa Espai-
niatik ihes egiten ari zen arma-
dari ordaintzeko", azaldu du 
Emilio Larreina historialariak. 
Frantsesek zeramaten dirutza 
horri beste altxor bat gehitu behar 
zaio, Espainian arpilatutako ar-
telan eta bestelako harribitxiez 
osatutakoa. "Batailan zehar, kon-
boi hori erretiratu nahi zutene-
rako, beranduegi zen. Duratik 
Frantziara zihoan bidea itxita 
zegoen, eta frantsesek Iruñera 

joatea erabaki zuten. Hara zihoan 
bidea, baina, landa bidea zen, 
eta zalgurdiak ez aurrera ez atze-
ra geratu ziren". Ondorengo ihe-
saldian, altxorra denen eskura 
egon zen.

Ezustea zekarren mandoa  
Gaiari buruzko istorioak belau-
naldiz belaunaldi mantendu dira 
zenbait familiatan. Horren adi-
bide bat gertutik ezagutu zuen 
Larreinak, artean gaztetxo bat 
zela. "1963an, nire aitaren lagun 
min bat udaltzaina zen, eta, agian 
garaiko polizien artean bera 
leituenetako bat zelako-edo, Gas-
teizko Batailaren 150. mendeu-
rrenean, berari egokitu zitzaion 
Kordoi Etxean jarrita zegoen 
maketaren inguruan azalpenak 
ematea. Bada, esan zigun haren 
familiak ere dirua irabazi zuela 
altxorraren kariaz. Kontatu zi-
gunez, ihesean zeuden frantsesek 

ume bat hartu zuten, gidari la-
netan lagun ziezaien. Aitaren 
lagun horren emaztearen aitona 
edo birraitona bat izan zen ume 
hori. Ihes egitea lortu zuen, eta, 
etxerako bueltan, fardelak ze-
ramatzan mando bat aurkitu 
zuen. Animalia etxera berarekin 
eraman zuen, eta orduan kon-
turatu ziren fardeletan altxor 
txiki bat gordeta zuela: zilarrez-
ko argimutilak, erretiluak...". 

Larreinaren esanetan, baliteke 
antzeko gauzak gertatu izana 
behin baino gehiagotan. Halere, 
berak ez ditu sinesten bataila 
horretan altxorraren zati batzuk 
lurperatu zituzten istorioak. His-
torialariaren ustez, batailaren 
egun hori oso zaila izan zen, eta 
soldaduak izan ziren ospil gehie-
na eskuratu zutenak. Artelanei 
dagokienez, ezaguna da Welling-
ton jeneralak hainbat eta hainbat 
koadro eraman zituela, eta, horiek 
itzultzeko aukera eman zuen 
arren, Fernando VII.a erregeak 
oparitu zizkiola. 

Familietan kontserbatutako 
istorio horiez gain, historiak 
egun horretan aberastu zirenen 
aztarnak utzi ditu. "Batez ere 
soldadu ingelesak izan ziren", 
nabarmendu du Larreinak. "Sol-
dadu batek garai horretan gaur 
egungo milioi bat liberaren pa-
reko dirutza eraman zuen. Or-
katilen altueran prakak lotu 
zituen, eta ahal zituen txanpon 
guztiak eraman zituen gainean". 
Bertokoak ere, nola edo hala, 
profitatu ziren negozio horretaz. 
"Esaterako, bataila ostean sortu 

ziren merkatu txikietan solda-
duek sei pezeta eskaintzen zituz-
ten ogerleko baten truke. Horre-
la, pisu gutxiago eramaten zuten". 

La Exploradora elkarteko kide 
Miguel Gutierrez Garitanok argi 
dauka: "Altxorrari buruzko is-
torio honek liburu bat merezi 
du". Unibertsitate garaian arte-
lanei buruzko lan bat osatzen 
ari zela egin zuen topo gaiari 
lotuta egon zitekeen pasarte ba-
tekin. "Apaiz bat ezagutu nuen, 
eta esan zidan berak bazuela 
gordeta Goyarena izan zitekeen 
koadro bat". Orain damutzen da 
hori ikusi ez izanaz, baina ez du 
galtzen istorio horri berriro hel-
tzeko itxaropena.  

Gutierrez Garitanoren ustez, 
altxorrak, hein handi batean, 
Gasteiz salbatu zuen. Ezaguna 
da soldaduak ez zirela sartu hi-
rira harrapaketa egitera. "Jende 
guztiak dio hori Alava jenerala-
ri esker izan zela, eta, ez diot 

Napoleonen tropek izugarrizko dirutza utzi behar izan zuten Arabako lautadan: dirua, artelanak eta harribitxiak. gasteizko udala

frantsesek utzi 
zutena, amets
1813an, gasteizko Bataila deitutakoan, soldadu frantsesak estu eta larri ibili ziren, 
eta, alde egitean, beraiekin zeramaten altxorra atzean utzi behar izan zuten. altxor 
horrek mota guztietako espekulazioak eta ametsak eragin ditu.

"MANDO BATEN 
fARDELETAN, UME 
BATEK ALTxOR TxIKI 
BAT AURKITU ZUEN"
eMiLio Larreina, HistoriaLaria

"AITONAK ZIOEN 
ETxE AZPIAN ALTxOR 
BAT ZEGOELA, ETA 
BILA IBILI ZELA"
M. gutierreZ garitano, esPLoratZaiLea
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batere meriturik kendu nahi, 
baina, hiria zaintzeko zituen 
soldadu apurrekin oso zaila egin-
go zitzaion arpilatzea ekiditea. 
Nire hipotesia da hirian ez zela 
harrapaketarik gertatu soldadu 
horiek kanpoan Espainiako al-
txorrik handiena eskura izan 
zutelako", babestu du. Oroitara-
zi duenez, Donostiaren kasuan 
ingelesak sartu ziren hirian, 
izugarrizko sarraskia eginez.

'Monsieur' Ducasse
Larreinaren kasuan bezala, Gu-
tierrez Garitanok badu familian 
bertan altxor horri buruzko 
istorio bat. 1940ko hamarkadan, 
haren aitona Rafael Gutierrez 
Benito zinegotzia izan zen, eta 
Udal Artxiboko argazkilaritza 
atala sortu zuen. Bada, artxi-
boetan altxorrari buruzko isto-
rio bat aurkitu zuen. "Egia 
esanda, ez dakit oso ondo txan-
txetan ala egiatan esaten zuen, 
baina kontua da aitonak beti 
esaten zuela altxor baten bila 
ari zela, eta etxe azpian zegoe-
la". Gasteizko Batailaren garai-
koa izanik ere, kasu honetan, 
hiriburuan lurperatuta ei zegoen, 
gaur egun Legebiltzarra dagoen 
eraikinetik gertu, eta dokumen-
tatuta dago monsieur Ducasse 
izeneko herritar frantses bat 
horren bila abiatu zela. Ez da 
ezagutzen pertsona hori solda-
du ohia izan ote zen, ala lehen 
eskuko informazioren bat ote 
zuen, baina errealitatea da si-
netsita zegoela horretaz. 

Udal agirian dokumentatuta 
dagoen kontakizunaren arabe-
ra, 1847ko uztailean Udalari 
proposatu zion Prado kaletik 
gertu indusketa bat egitea. Akor-
dio batera iritsita, indusketa 
lanei ekin zieten, baina ez zuten 
ezer aurkitu. "Agirian zehazten 
ez den arrazoiren bat zela-eta, 
indusketa horrek oso denbora 
gutxi iraun zuen". Gutierrez 
Garitanok ez du galtzen ingu-
ruetan zerbait aurkitzeko itxa-
ropena. "Ez dut uste oso kon-
plikatua izango zenik eremu 
horretarik georradar bat pasa-
tzea, adibidez". Ohi bezala, gaiak 
eta proiektuak pilatzen zaizkio 
Gasteizko esploratzaileari; egu-
notan Alejandro Handiaren 
arrastoak aurkitzeko saiakerei 
edota Ekialde Hurbileko isto-
rioei lotuta dago.

Gasteizen ez ezik, Lautadako 
lurraldeetan antzeko zerbait 
gorde izanaren aukerak agian 
ez dira oso handiak, baina, ge-
ratzen diren lorratz txikiei hel-
duta, batek daki zer egon daite-
keen gaur egun soro, landa edo 
baso diren eremuetan. Familia 
askotan, horren inguruko kon-
takizunak mantendu dira, be-
deren, eta egun pasarte histori-
ko izan ziren horiek herrietako 
mitologian ere txertatu dira. 
Dena dela, istorio on guztietan 
bezala, altxorra aitzakia baino 
ez da. Horren bila abiatzeak 
dakarren ilusioa da, finean, bi-
zitzari distira gehien ematen 
diona. 

gasteizko batailaren oroimena 
errotik finkatuta dago 
lautadako herri askotan, 
frantsesek alde egiteko egin 
behar izan zuten ibilbidea 
eskualdetik igaro zelako. modu 
berean, litekeena da norbaitek 
dirua edo harribitxiak eskuratu 
eta nonbaiten ezkutatu izana, 
ihes egin ondoren, eta bizitza 
salbatuz gero, gero horren bila 
bueltatzeko. Historiak, noski, 
frogak behar ditu; baina, 
horrelako zerbait gertatuz gero,  
ez dirudi erraza izango zenik 
gertaera hori nonbaiten idatzita 
agertzea. Horregatik, lehen 
momentuetatik, batailaren 
ondorengoek esamesak piztu 
zituen, eta ondoren hainbat 
egilek egindako kontakizunek 
ere indartu zuten kondaira. 
esaterako, benito Perez galdos 
idazle ezagunak egun batetik 
bestera aberastutako 
bizilagunen istorioak hauspotu 
zituen, el equipaje del rey José 
izeneko eleberrian. "baserritar 
asko aberastu egin ziren gau 
horretako arpilaketarekin, eta 
araban eta errioxan badira 
aberatsak diren familiak; euren 
dirutza gasteizko batailatik 
etorri zen".

abiapuntu horretan abiatuta, 
alvaro ruiz de gordoa 
argomaizko bizilaguna arduratu 
da aspaldiko kondaira bat 

biziberritzeaz, eta, batez ere, 
umeei begira egokitzeaz; modu 
horretan, ondarearen 
transmisioa bermatu nahi izan 
du, errealitatea eta fikzioa 
nahastuz.

Enbor baten zuloan
"Honetan, abiapuntua da 
inguruetan kontatu izan den 
kondaira bat", azaldu du ruiz 
de gordoak. "beste leku 
askotan kontatzen den istorioen 
antzekoa da: kiltxano basotik 
gertu, artaldea zaintzen ari zen 
artzain batek urrez beteriko 
poltsa bat aurkitu zuen. arkume 
baten larruan sartu, eta basoan 
ezkutatu zuen, enbor baten 
zuloan. Hurrengo egunean, 
baina, aurkitutako altxorra 
berreskuratzeko hara joan 
zenean, urrez betetako poltsa 
desagertua zegoen".

Halako istorio bat eskutan 
izanda, zaila da muzin egitea 
kontakizun hori frantsesen 
inguruan dauden esamesekin 
lotzeari, eta hala egin zuen ruiz 
de gordoak. Horrela, inguruetan 
lokatzetan trabatuta geratu zen 
konboia abiapuntu gisa hartuta, 
aurrera egin ahal izateko bidean 
utzitako fardelen artean urrezko 
poltsa bat imajinatu zuen ruiz 
de gordoak, eta ohiko 
kondairarekin lotu zuen. 

kondairan aipatutako 
artzainak agian ez zuen altxorra 
aurkitu, baina 1970ko 
hamarkadan 
etxabarri-urtupiñako bizilagun 
batek altxor hori bilatzeari ekin 
ziola ezaguna da inguruetako 
herrietan. ur-azti horietako bat 
kontratatu zuen, topatzeko 
moduan ote zegoen. ez omen 
zuen ezer aurkitu. 

Basoetan gordetako altxorrez beterik daude kondairak. m. arrazola / irekia

Argomaizen, kondaira biziberritu dute
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Mirian Biteri agurain
Lautadako Muskerrak hockey 
eta irristaketa kluba 2014ko ekai-
nean sortu zen, eta gaur egun 
eskualdeko 100 bazkidez dago 
osatuta. Eratu zenetik, hockeya 
eskaintzen du Agurainen: umeen 
taldea sortu zuten hasieran; 
amateur taldea, 2018. urtean; eta 
federatuena, 2020an. Horrez gain, 
irristaketa ere egiten dute umeek 
zein helduek.

Denera, lau modalitate eskain-
tzen ditu gaur egun klubak: hoc-

key eta irristaketa eskolarra, 4 
eta 12 urte bitarteko neska-mu-
tikoak batzen dituztenak eta 
Eskola Kirola kanpainaren ba-
rruan daudenak; hockey fede-
ratua, txapelketetan lehiatzeko 
taldea; eta amateurrena, fede-
razioaren lizentziarik gabekoa, 
16 urtetik gorakoentzat. 

Agurain eta ingurukoak
Klubeko kide Leticia Ruiz de 
Gaunak azaldu du jarduera eta 
entsegu guztiak euskaraz egiten 

dituztela, eta Aguraingo udale-
rrikoez gain, inguruko herriko 
jendea ere badutela klubean: 
Barrundia, Iruraiz-Gauna eta 
Dulantzikoak. Azpimarratu due-
nez, "landa eremuan behar be-
zalako zerbitzu eskaintza alda-
rrikatzen dugu, Lautadan bertan 
irristaketa eta hockeya prakti-
katu nahi dugu. Hori lortzeko, 
elkartuta askoz hobe. Elkarrekin 
talde bat osatu edo ikastaro bat 
eskaini ahal dugu edo, besterik 
gabe, ekintza bat antolatu". 

Ikasturte berrira begirako 
erronkak zehaztuta ditu klubak. 
Lau dira: batetik, hockey fede-
ratuen kategorietan parte-hartzea 
finkatzea Euskadiko ligetan: 
amateur, infantil eta senior ka-
tegorietan; bestetik, hockey es-
kolarrean parte-hartzea lehen-
dabiziko aldiz Eskola Kirolean 
antolatutako ligan; hirugarrenik,  
Agurainen hockey lehiaketak 
antolatu ahal izateko baldintza 
teknikoak betetzen duen kantxa 
lortzea; eta azkenik, irristaketa 

eta hockeya sustatzeko ekintzak 
antolatzea. Azken horren baitan, 
uztailaren 3an, bi kirol jardue-
rak ezagutarazteko ekimen ire-
kia antolatu dute Erentxungo 
kantxan, 11:00etatik 13:00etara 
bitartean. Adin guztietakoak 
daude gonbidatuta, patinak, kas-
koa eta babesak baino ez dira 
eraman behar.  

Klubaren informazio egune-
ratua nahi duena muskerrak.
wordpress.com atarira sartu 
daiteke.   

'Muskerren' artekoa, pasa den azaroan, Agurainen antolatutakoa. muskerrak

Euskara eta 
kirola uztartzen
eskualdeak hockey eta irristaketa elkarte indartsua du, agurain, iruraiz-gauna, 
Barrundia eta dulantziko 4 urtetik gorako kirolariak dituena. euskarak garrantzia 
handia du Muskerrak klubean, antolatzen dituzten jarduera guztiak euskaraz direlako. Hockey eta irristaketa eskolarra eskaintzen du klubak. muskerrak

Ekainaren 13an, Bilboko Kopan lehiatu zen taldeetako bat. muskerrak
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Anakoz Amenabar duLantZi
Sukaldeak hankaz gora jarri 
ditu denbora gutxian 
Alejandro Salcedok (Dulantzi, 
1994). Basque Culinary 
Centerreko bigarren 
promozioan ikasitakoa, azken 
hilabeteetan EatyJet 
proiektua jarri du martxan, 
modu berezi batean munduko 
sukaldaritza inguru hauetara 
dakarren egitasmoa. ALEA 
FM saioan kontatu ditu abian 
jarritakoak.
Zein da prestatu duzun azkeneko 
platera? 
Ogitarteko bat izan da. 
Oilaskoa, Koreako ukitua 
duen entsalada batekin. 
Madrid Fusionen aurkeztu 
berri dugu, eta bigarren 
sariarekin etorri gara etxera. 
Herrialde desberdinen arteko 
nahasketa hori konbinazio 
izugarria izan da.
Halako txapelketaren batean 
parte hartu duzu aurretik? 
Duela bost urte kroketa 
txapelketan egon nintzen, 
Madrid Fusionen baita ere, 
eta finalera heldu nintzen.

Azkeneko hilabeteetan, ordea, 
EatyJet proiektuarekin zabiltza 
buru-belarri. 
Bai, Amira Lemhaoulirekin 
batera prestatutako proiektua 
da. Joan den urtean, 
ostalaritza itxi zutenean, 
zerbait egin behar genuela 
pentsatu genuen. Guretzat 
gastronomia ez da soilik jana 
eta edana, zerbait gehiago da, 
istorioak eta esperientziak ere 
badira. Eta horiek bateratuta 
jarri genuen abian EatyJet. 
Bidaiatu ezin zen momentuan, 
beste modu batera bidaiatzeko 
aukera eman nahi genuen; 
etxetik bidaiatzea esperientzia 
gastronomikoekin. Bi astean 
behin plan desberdin bat 
prestatzen dugu.
Kuba, Sizilia, New York... hainbat 
txoko bazkari desberdinekin.
Guk esperientzia bat 
prestatzen dugu. Horiek 
bilatu, eta dokumentazio lan 
handia egiten dugu txoko 
bakoitzarekin. Kuban, 
esaterako, saltsa masterclass 
bat egin genuen Instagram 
bidez. Txoko bakoitzean 

berezitasun bat bilatzen 
saiatzen gara.
Jasotako platerei azken ukitua 
norberak eman behar die, ezta? 
Bai. Ikusi genuen etxera 
eramaten diren bazkariak ez 
direla egoera onenean heltzen, 
eta azken ukitua emateko 
aukera pentsatu genuen. 
Bazkaltzeko momentuan prest 
izateko. Kutxarekin etxera 
iritsi, eta bost minutuan prest 
duzu dena.
Martin Berasategirekin, 
Gasteizko Zabala eta Marvelous 
jatetxeetan... Zenbait lan egin 
dituzu aurretik.
Bartzelonan egon naiz, 
Suedian... Betidanik praktika 
desberdinak egiteko gogoa 
izan dut. Basque Culinary 
Centerren gradua egin nuen, 
eta katapulta bat izan zen 
niretzat, baina horren ostean 
ere asko praktikatu behar da. 
Gustatzen zait aukera 
desberdinak probatzea. 
Aholkulari moduan ere bazabiltza 
hainbat jatetxerentzat.
Bai, orain EatyJet 
proiektuarekin albo batera 

daukat, baina jarraitzen dut. 
Karta berriak prestatzen 
laguntzen diet jatetxe batzuei, 
edo diru arazoak nondik etor 
daitezkeen identifikatzen, 
besteak beste. Mamiak dituen 
eskoletan ere ari naiz ikastaro 
desberdinekin: kroketei 
buruzkoa, nazioarteko 
sukaldaritza... 
Nondik datorkizu sukalderako 
zaletasuna? 
Amak gogoratu didanez, 
txikitatik esaten nuen 

sukaldaria izan nahi nuela.
Sukaldean nenbilen beti, eta 
12 urterekin lapiko artean. 
Eta ohiko jatetxe bat izatea 
ere izan zen nire ametsa 
lehen, baina orain ez dago 
lehentasunen artean. 
Nolakoa da zure sukaldaritza? 
Ez daukat eredu bakar bat. 
Nirea sukaldaritza mota 
desberdinen nahasketa dela 
uste dut. Horiek nahastuta 
ateratzen diren plater berriak 
sortzea.  

Bidaia gastronomikoak prestatzen ditu Alejandro Salcedo sukaldariak. a. s.

"Niretzat gastronomia ez da 
jana eta edana bakarrik"
ALEJANDrO SALCEDO sukaLdaria

Protagonista
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Laguntzaile publikoak

Laguntzaile pribatua

Nola jokatu? Goiti eta beheiti letra bat gutxiago edo gehiago du 
asmatu behar duzun hitzak. 
1. Arabako Mendialdeako udalerria. 2. Zuen. 3. Euskal hiztegigilea 
(1864-1951). 4. Nafarroako ibaia. 5. Gabezia, absentzia. 6. Ehun 
mota. 7. Gibela. 8. Ordotsa, apotea. 9. Pluralean, zuhaitz mota.

(*) Arabako kuadrilla.
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