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Zailtasunak gaindituta, Euskaraldiak emaitza positiboa izan du Lautadan. Egun batzuetako ariketa baino gehiago, 
urteetan egindako lanaren emaitza jasotzen ari da Lautadako euskalgintza. Testua: Erredakzioa.

L
autadako Euskararen Komunitateak, orokorrean, 
aurtengo Euskaraldiaren balorazio positiboa 
egiten du, eta martxotik aurrera bizi izandako 
egoera berri honen aurrean Euskaraldia antolatu 
ahal izatea lorpen bat izan dela azpimarratu dute 
antolatzaileek. Parte-hartze datuak eta ariketa 
antolatzeko ibilbidea, ez dira hasiera batean 

aurreikusitakoak izan. Hala ere, Euskaraldiak, beste behin, 
euskara erdigunera ekartzeko aukera eskaini duela adierazi dute, 
batez ere, udazkeneko azken hilabete hauetan, eta, bereziki, 
ariketak iraun duen egunetan zehar. 

Jakina da urruntze sozialak eragin diola aurtengo ariketa 
sozialari eta antolaketa prozesua zaildu duela. Bilerak, bisitak, 
desplazamenduak, mahai-informatiboak, tailerrak, antolatzaile 
eta parte-hartzaileen arteko kohesioa, material ezberdinen 
banaketa… antolakuntzarako funtsezkoak diren baliabide asko 
ezin izan dira behar bezala bideratu. Egoerari aurre eginez, 
2018tik Lautadako antolakuntzan aritzen diren ia 80 lagunek 
gogotsu jardun dute. Gainera, Lautada koordinatzen aritu den 
12 laguneko taldeak, Euskal Herriko antolakuntzarekin batera, 
egunez egun aldakorra zen egoerara egokitzen asmatu du.

Pandemiak sortutako aldarteak parte-hartzeari eragin dio, eta 
2018an baino herritar gutxiagok eman dute izena. Hala ere, 
egoera kontuan hartuta, Euskaraldiak parte-hartze zabala izan 
du Lautadan: ariketan 1.004 lagun aritu dira: 584 ahobizik eta 
420 belarriprestek jantzi dute txapa soinean. Horietatik 650 
emakumezkoak izan dira, 345 gizonezkoak eta 9 ez binarioak. 
Izena eman dutenen artean, gainera, 137 lagun berri zenbatu 

dituzte, hau da, 2018ko Euskaraldian parte hartu ez zuten 
herritarrak. Aurtengo berrikuntza nagusia izanik, 71 entitatek 
eman dute izena arigune bezala. Modu horretan, beraien 
guneetan ahobizi eta belarriprestei erraztasunak emateko 
asmoa adierazi duten eragileak ugariak izan dira. Orotara, 
Lautadako 483 lagunek parte hartu dute arigune horietakoren 
batean, era kolektiboan. 

Ariketaren eragina zenbatekoa izan den jakiteko, halere, 
ikerketaren emaitzak jaso arte itxaron beharko da. Argi dago, 
harreman kopuru txikiagoa izan dela, eta egunerokoan elkarren 
arteko tratuan aritzeko aukerak mugatuta egon direla. Oztopoak 
oztopo, Euskaraldia egin da, eta, egoera honetan egin ahal 
izatea ez da gutxi.

Argi-ilunak zeruan
Azken urteetan eginiko lanak emaitzak eman dituela agerian 
geratu da. Euskarak Arabako Lautadan normalkuntzarako 
pausu nabarmenak eman ditu azken boladan, eta guzti horiek 
lanean etengabe diharduten eragile eta norbanakoei esker 
gauzatu dira. Lurraldeak bizi izandako bilakaera horrek eta 
herritarren gogoak etorkizuna ilusioz irudikatzeko aukera 
eman beharko luke. Tamalez, ziurgabetasuna nagusitu da 
azken egunotan, Lautadako Euskararen Komunitateko kideek 
salatu dutenez.

Iragan abenduaren 7an, Lautadako Euskararen 
Komunitateko kideek, etorkizuneko lanak bideratzen hasteko 
egiten ari diren bileren artean, Lautadako EAJko hainbat 
ordezkarirekin bilera egin zuten.. Ordezkari horiek bileran 

Euskara, 
etorkizunera begira

2019ko maiatzean Lautadako 
entitateetan bisitak egiteko formazio 
saioan parte hartu zuten Lautadako 
boluntarioek eta Topaguneko kideek. LEK



LEK-eko kideei jakinarazitakoaren arabera, azken hiru 
urteetan indarrean egon diren hitzarmenak berritzeko asmorik 
ez dutela adierazi dute. "Etorkizunean Euskaraldiaren 
antolakuntza lana Kuadrillako Euskara Zerbitzuaren esku utzi 
nahi dutela argudiatu dute", azaldu du Lautadako Euskararen 
Komunitateak. Euren esanetan, egoera horrek "hankaz gora" 
utziko luke azken urteetan euskararen normalizazio lanetan 
aritu diren eragileen etorkizuna, eta "zalantzaz beteriko 
panorama" irudikatzen dute Lautadako euskalgintzan.

Lautadako Euskararen Komunitateak gogorarazi du 
antolakuntza honen egituraketa eskualde osoan eta 
elkarlanean aritzeko xedearekin eratu zela 2017an. Horri esker, 
2018az geroztik, beraien iniziatibaz sinatu ziren Lautadako 8 
udalekin eta Kuadrillarekin Euskaraldia antolatzeko 
elkarlan-hitzarmenak.

"Gaur egun, Lautadako instituzio publikoek zein eragile 
sozialek Euskaraldia antolatzen jarraitzeko asmo irmoa izaten 
jarraitzen dute, inork ez du halakorik zalantzan jartzen. Baina, 
itxuraz, egiteko modua beste era batera antolatzeko nahia 
adierazi dute hainbat ordezkari politikok".

Lautadako Euskararen Komunitateak elkarrekin urratzen 
jarraitu beharreko bidea dela azpimarratu du, eta "nahitaez" 
erakunde publiko eta eragile sozialen arteko elkarlana adostu 
beharra dagoela. "Izaera horretako proiektu bat aurrera 
eramateko lidergoa partekatzea, beharrezko baliabideak 
jartzea eta Lautadako zortzi udal eta Kuadrillaren arteko 
adostasun instituzional zein politikoa lortu behar dira", 
adierazi dute LEK-eko kideek ohar batean. "Lautada osoan, era 
koordinatuan eta elkarlanean soilik, lortuko da 
hizkuntza-ohituren aldaketa bat eta Euskaraldia arrakastatsua 
izatea".

Komunitateko kideen ustetan, instituzio publikoek eta eragile 
sozialek elkarlanean jarduteak ez du iritzi ezberdinik egon ezin 

daitekeenik esan nahi. Eragile bakoitzak funtzio ezberdin bat 
beteko du, eta bakoitzak bere izaera eta egiteko moduak izango 
ditu: "Ezberdintasun horiek onartuta aritzeak eta lidergo 
partekatu bat izateak harreman emankorragoa eskaini 
dezakeela uste dugu".

Horregatik, Lautadako Euskararen Komunitateak 
elkarlanaren bidean pausuak emateko borondatea berretsi 
nahi izan du. "Lautadan, hizkuntza-ohituren aldaketa eta 
Euskaraldiaren antolakuntza elkarlanean egin beharko da, ez 
instituzio publiko batzuen lidergoarekin". Ordezkari publikoei 
eskaera zuzena egin diete, etorkizunera begira lankidetza 
sendotu eta adostasuna bilatzeko. 

Ezkerrean, Dulantziko Euskaraldia 
batzordeko kideak 2020ko urtarrilean. LEK

Eskuinean goian, Iruraiz-Gaunako 
herrietako eragileak 2019an. LEK

Eskuinean behean, 2019ko irailean 
Burgeluko herrietako eragileak. LEK
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Dulantziko dantza taldean 
euskararen erabilera sustatu nahi 
dute, eta horregatik erabaki dute, 
hain zuzen ere, Euskaraldian 
arigune bezala parte hartzea. "Modu 
horretan, erraztasunak eman nahi 
ditugu euskara erabiltzeko, eta uste 
dugu aukera on bat dela gure 
inguruko jendeak euskara 
erabiltzeko", azaldu du Adeli 
Fernandezek. Euskaraldiak 
Dulantziko dantza taldeari ekarpen 
handia egin diola esan du, eta 
aitzakia on bat izan da denak batera 

egun batzuetan ahalegin bat egiteko. 
"Gainera uste dugu baliogarria dela 
gure arteko harremanetan 
euskararen erabilera ohitura 
bihurtzeko". Baina, ez bakarrik 
dinamika martxan egon den 
egunetarako; etorkizunean ere, 
Euskaraldia behar dutela esan du.  
"Zerbait praktikoa da, egin behar da, 
bakoitza eroso sentitzen den rolean, 
baina egin behar da. Oso lagungarria 
da horrelako zerbaitetan parte 
hartzea; euskaraz hitz egitera 
animatu egiten gaitu".

Adeli Fernandez
Dulantziko 

dantza taldea

Iruraiz-Gaunako Udalaren erabakia 
izan da Euskaraldiaren bigarren 
edizioan parte hartzea entitate gisa, 
herritarrei udal bulegoko harreran 
euskaraz egiteko aukera emateko 
helburuarekin. Euskaraldiaren 
ekimenari esker, entitateak udal 
langileei aukera bat ematen die 
euskaraz egiteko lan eremuan. 
"Niretzat oso inportantea da lanean 
aukera hori izatea. Nik, adibidez, 
euskara ikasi nuen eta lanean erabili 
nahi dut. Izan ere, gurasoekin galegoz 
hitz egiten dut, nire etxean gaztelaniaz 

hitz egiten dugu, txikitan Alemanian 
bizi izan nintzen, eta orain lanean 
euskara erabili nahi dut", aipatu du 
Marisol Iglesiasek. Etorkizunean 
Euskaraldian hasitako dinamikak 
lagungarriak izango direla uste du. 
"Dena den, oraindik bide luzea dugu 
hizkuntza-ohitura aldatzeko. Sarritan 
euskaraz hasten gara, baina segituan 
gero erdarara pasatzen gara...". 
Euskaraz egin nahi arren, bidean 
zailtasunak agertzen direla dio, eta 
Euskaraldia bezalako ariketak "oso 
lagungarriak" dira.

Marisol Iglesias
Iruraiz-Gaunako 
Udaleko bulegoa

Burguko Udalean inportantea eta 
beharrezkoa dela uste dutelako erabaki 
dute Euskaraldian parte hartzea. 
Astero teknikariak lanean egoten diren 
bulegoen solairua arigunea izan da. 
"Eta teknikari gehienok euskaldunok 
garenez, aproposa zela hausnartu 
genuen; bai herritarrekin euskaraz 
komunikatzeko edo aukera emateko, 
eta baita gure artean hitz egiteko ere", 
azaldu du Hodei del Olmok. 
Euskaraldiak agerian jarri ditu 
euskara, euskaldunak eta euskaldun 
berriak. "Udalerrian, teknikari eta 

biztanle askok erderaz hitz egiteko 
joera izaten dugu, eta aukera bat da 
txipa aldatzeko eta euskaraz 
harremanetan jartzeko". Udaletxeko 
ariguneak euskaraz komunikatzeko 
abagunea garrantzitsua eskaintzen 
duela gogoratu du. "Udalean euskara, 
ez bakarrik alderdi ofizialean, 
herritarrekiko solasaldietan ere egon 
behar da. Beraz, etorkizunean ere 
kontuan hartzeko erabilgarria izango 
da. 'Burguko ariguneari' eutsi beharko 
genioke, etorkizunean euskarazko 
harremanak mantentzeko".

Hodei del Olmo
Burguko 

Ingurumen zerbitzua

Hasieratik, Barrundiako 
ekonomatoaren elkarteak apustu 
sendoa egin du euskararen 
erabileraren alde. Hamaika urte 
daramatzate arlo desberdinetan 
Euskaraldiaren helburu berdinak 
bultzatzen, eta arigune izateak haien 
filosofia eta egunerokoa baieztatu eta 
indartu egin ditu. "Erronka guztietan 
gertatzen den legez, bakarrik ez 
sentitzea oso garrantzitsua da; 
komunitate baten parte, gizartearen 
parte bat izatea eta erronka 
elkarrekin aurrera eramatea 

ezinbestekoa da", azaldu du Lopez de 
Ullibarrik. Aldi berean, metodologia 
ezartzea eta hausnartzeko gai izatea 
ere lagungarria da, haren esanetan, 
kontuan hartzeko zein neurritan 
aurrera egin duten euskararen 
erabileran. "Halako ekimenei esker, 
kontzienteago gara, eta berehala 
identifikatzen ditugu bazkide berrien 
artean nortzuk diren belarriprest eta 
nortzuk ahobizi. Gainera, orain arte 
ausartu ez direnak konturatu dira 
zein erraza den, behintzat, euskaraz 
ari direnak errespetatzea". 

Susana
Lopez de Ullibarri

Barrundiako ekonomatoa
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"Enpresa mailan ere garrantzitsua da 
euskararekiko konpromisoa adieraztea 
eta praktikara eramatea, eta 
horregatik garrantzitsua iruditu 
zitzaigun Euskaraldia egitasmoan 
parte hartzea", azaldu du Iñigo 
Romanok. Lana euskaraz egin ahal 
izatea, hori posible izatea bideratu 
nahi dute enpresatik, bezeroari aukera 
hori eman nahi diote, eta kasu 
honetan Piztu elektrikariak 
enpresatik. Sektore honetan ez da 
ohikoa izaten langileen artean euskara 
entzutea, eta ariketa sozial handi honi 

esker, hori modu batean posible egin 
daiteke. Ohiturak gutxinaka aldatzeko 
modua izan daiteke egitasmo hau, 
Romanoren esanetan, eta beharbada 
beste modu batera egingo ez luketena 
praktikan jarri dute Euskaraldiarekin. 
"Ariketa honek erabakiak hartzera 
bultzatzen gaitu, euskaraz egitera, eta 
bezero euskaldun gehiago 
identifikatzea ere ekartzen du". 
Aurrera begira, uste dute 
garrantzitsua dela halako ekimenetan 
parte hartzea, "enpresetan euskararen 
erabilerak pisu handiagoa izan dezan".  

Iñigo Romano
Erdoñanako 

Piztu Elektrikariak

Haien artean euskara erabili nahi 
dutelako parte hartu dute 
Euskaraldian, eta horregatik erabaki 
dute arigune izatea. Barne arigune bat 
osatu dute lankideen artean, haien 
hizkuntza-ohitura aldatu eta euskarara 
eramateko. "Uste dugu inportantea 
dela pazienteei euskara erabiltzeko 
aukera ematea, eta haiek jakitea 
hemen euskaraz egin ahal dutela, 
langileekin aukera hori izango dutela", 
nabarmendu dute. Euskaraldiak pauso 
hori ematen lagundu die, beharbada 
beste modu batera egingo ez zutena.

"Giro bat sortzen du, aukera bat da 
gure artean eta pazienteekin ere 
euskaraz egiteko". Euskarari lotutako 
irudi bat sortzen laguntzen du halako 
ariketa sozial batek, eta bezeroek 
horretan identifikatzen dute entitatea. 
Haien ustez, dudarik gabe, 
etorkizunean ere garrantzitsua izango 
da pausoak ematen jarraitzea, eta 
Euskaraldia bezalako ekinaldiak 
antolatzea. "Bidean gaude, horretan ari 
gara, baina oraindik asko dugu 
egiteko, eta horrelako ekimen 
praktikoak behar ditugu".

Maika B. de Heredia 
Aguraingo Maika 

Fisioterapia

Kromletx kooperatiban, 
Euskaraldian izena eman dute 
arigune bezala, oso garrantzitsua 
ikusten zutelako batez ere haien 
hizkuntza ohiturak aldatzea 
bazkideen artean. "Euskaraz hitz 
egin eta ulertzen dugu, baina 
erabiltzea askotan kostatzen zaigu, 
eta horretarako lagungarri izan da 
ariketa sozial honekin bat egitea", 
azaldu dute. Ingurumen eta landa 
ingeniaritza batzen duen 
kooperatiba da, eta Euskaraldiak 
ekarpena handia egin diela esan 

dute, "ohitura asko aldatu eta 
euskara geroz eta gehiago erabiltzen 
lagundu digulako". Aisialdiarekin, 
hezkuntzarekin eta baso-lanekin 
lotutako jarduerez gain, aipatzekoa 
da kooperatiba diziplina anitzeko 
talde batek osatzen duela, eta 
hainbat arlo hartzen dituela. Lan 
hori aurrera eramateko, 
etorkizunean ere Euskaraldia 
lagungarria izango dela uste dute, 
"baina ordurako euskaraz lan 
egiteko ohitura finkatua egotea 
espero dugu".

Arkaitz Gobantes eta 
Alba Muñoz - Araiako 

Kromletx kooperatiba

Zalduondoko Kultura Elkarteak 
euskararen erabilera sustatzeko 
konpromisoa daukanez eta herriko 
hizkuntz ohiturak aldatzeko 
Euskaraldia "ekimen oso 
garrantzitsua" iruditzen zaienez, 
arigunea izateko izena eman zuten bi 
helburuak bat datozelako ohiko 
jardunarekin. "Euskaraldia oso 
lagungarria izan da guretzat, askotan 
ohiturak aldaezinak direla uste 
dugulako, eta halako egitasmo batek 
maila handi batean erakutsi digu, 
hizkuntz ohiturak aldatzea zaila 

bada ere, ez dela ezinezkoa eta 
aurrera jotzeko tresnak eman 
dizkigu", esan du Lurdes Lekuonak. 
Egindako ariketa etorkizunean ere 
lagungarria izango dela uste du. 
Hala, Zalduondoko Lazarraga 
jauregian dagoen kulturgunea edo 
museoa ikustera doazen lagunek 
bisita euskaraz ere egin dezaketela 
jakingo dute, "eta, horrela, gero eta 
gehiago zabalduko dugu euskararen 
erabilera, bai gure udalerriko 
biztanleen artean, baina baita 
inguruko herritarren artean ere".

Lurdes Lekuona
Zalduondoko kultura 

elkartea
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Maiteder Sasieta agUrain
Hizkuntza batean edo bestean 
egitearen hautua indibiduala 
izan daitekeela erakutsi du Eus-
karaldiak antolatu den bi urtee-
tan, baina ohiturak bakartasu-
netik aldatzea zein zaila den ere 
ikasi ahal izan dute herritarrek. 
Ariguneen bitartez eremu for-
malean –lantalde eta elkartee-
tan– taldean ohiturak aldatzeko 
bidean pausuak ematen ere ika-
si dute aurten, rola taldean au-
rrera eramatea errazagoa dela 
ikusiz. 

Pausu bat aurrerago joanez, 
Lautadan, primizian, taldekako 
lanketa hori eremu afektibora 
(familiara eta kuadrilletara) 
eraman da. Helburu argiarekin 
sortu baitzen 2017an Lautadako 
Euskararen Komunitatea; hiz-
kuntza ohiturak euskararantz 
aldatzeko helburuarekin alegia, 
eta helburu horri tinko eusten 

dio oraindik ere. Hori oinarri 
harturik, Euskal Herri mailan 
lehen aldiz egin den ikerketa 
baten protagonista izaten ari 
dira Lautadako hainbat familia 
eta kuadrilla azken hilabeteotan.

Soziolinguistika Klusterrare-
kin elkarlanean eta Pello Jau-
regiren gidaritzapean, etxetik 
edo lagunartetik hasita, hizkun-
tza ohiturak nola aldatzen diren 
ikasten eta ikusten ari dira Lau-
tadako bost familia eta hiru 
kuadrilla, orain arte lan mun-
duan aplikatu diren Eusle eta 
Ulerrizketa metodologiak eremu 
afektibora eraman baitira proiek-
tu aitzindariari esker.

Ulerrizketa metodoa familietan
Ulerrizketa metodoa hiruko tal-
deetan aplikatu izan da orain 
arte lan eremuetan; hiru horie-
tatik bat euskaraz ondo molda-
tzen dena (mintzatzailea), eta 

beste biak euskaraz aritzeko 
zailtasun handiagoak dituztenak 
baina ulertzen dutenak (uler-
tzaileak). Egunerokoan, horre-
lako egoeretan erdara nagusitzen 
da gehienetan, egoerak sortzen 
duen erosotasun faltagatik. Ho-
rrek aurrera egitea oztopatzen 
duen sorgin-gurpil batean sartzen 
ditu hiztunak; euskara menpe-
ratzen duenak euskaraz aritze-
ko aukerak galtzen ditu eta 
besteek ez dute euskaraz aurre-
rapenik egiten hizkuntza era-
biltzen ez dutelako. 

Ulerrizketa metodoa lantalde 
batean martxan jartzen denean 
mintzatzaileari euskarari eus-
teko eskatzen zaio, gutxienez 
hamarretik zazpitan. Ulertzaileek 
ahalegin berezia egin beharko 
dute euskaraz zein erdaraz eran-
tzunez arau hori errespeta dadin. 
Praktikak erakutsi du gutxika 
euskara gailentzen dela eta, modu 

honetan, jokaera automatikoak 
egunerokoan nahigabe sartuz, 
ohitura bilakatzen direla. 

Metodo hau familientzat mol-
datzerakoan ez da aldaketa han-
dirik egin, ikerketarako auke-
raturiko bikoteak lantokietako 
antzeko patroiarekin aukeratu 
baitira. Baina funtsezko araua 
aldatu da: mintzatzaileak eus-
karaz hitz egiteko joera izan 
behar du, erdia baino pixka bat 
gehiago, familia bakoitzak neur-
tu beharko du noraino irits dai-
tekeen eta zenbat izan daitekeen 
pixka bat hori. 

"Amaierarik gabeko prozesua"
Lautadako bost familia ari dira 
ikerketan parte hartzen, Ozeta, 
Mezkia eta Araiako bikote bana 
eta Aguraingo bi. Araiako Gen-
tzanek komentatzen duen mo-
duan "aspalditik amaierarik 
gabeko euskalduntzeko prozesu 
batean sartuta" daudelako eman 
zioten baiezkoa gehienek parte 
hartzeko proposamenari, "eten-
gabe elikatu beharreko prozesu 
bat dela jakinda, etxeko hizkun-
tza ohitura berriei bultzada bat 
ematen asko lagundu duelako 
proiektuak". Bost familiek bat 
egiten dute proiektuaren garran-
tzia eta interesarekin, eta baita 

egunerokoan erdarak hartzen 
duen geroz eta espazio handiago 
horri buelta emateko modua 
dela esaterakoan. 

Baina ilusio eta gogoz hasita-
ko ibilbide honetan dena ez da 
arrosa kolorekoa izan. Agurain-
go Nahiarak komentatzen duen 
moduan errutina aldaketa "go-
gorra" izan zen. "Euskarari eu-
tsi behar zion pertsona izanda, 
zaila da norbaiti euskaraz egin 
eta hark erdaraz erantzunez 
norberak euskaraz jarraitzea".

Ozetako Anaren ustez, berriz,  
"erosotasun kontua" da zailta-
suna baino gehiago: "Bikoteari 
mezua ulertzea gehiago kosta-
tuko zaiola jakinda eta ulertua-
razteko hitz egiteko modua al-
datu behar dela kontuan izanda, 
egunerokotasunaren nekeak 
erosotasunera eramaten gaitu, 
eta erdarara jotzen dugu". 

Umeak, laguntzaile
Baina familia horietan guztietan 
umeak daude, eta horiek izan 
dira aurrera jarraitzeko indarra 
erakutsi dutenak zenbait kasu-
tan. Aguraingo Edurne eta Ale-
xek 6 eta 9 urteko semeak dauz-
kate. "Hasieran oso arraroa 
egiten zitzaien amak aitari eus-
karaz egitea, ez zuela ulertzen 
esaten zuten, baina pixkanaka 
ikusi dute aitak euskaraz uler-
tzen duela. Beraiei propio eska-
tu diegu prozesu honetan parte 
hartzeko, aitak euskaraz hobeto 
uler dezan eta euskarazko erla-
zio bat lortzeko gure artean", 
aipatu du Edurnek. 

Pandemiak zaildu egin ditu kuadrillen hartu-emanak. LautadaKo EusKararEn KomunitatEa

Euskara lantzen, 
eremu afektiboan
Lan munduan euskararen erabilera sustatzeko aplikatu diren bi metodologia aplikatu 
ditu berriki Soziolinguistika Klusterrak Lautadako bost familiarekin eta hiru 
kuadrillarekin. Pandemia traba izan bada ere, balorazio ona egin dute protagonistek.

"EROSOtASUnERA 
ERAMAtEn GAItU 
nEKEAK, ERDARARA 
jOtZEn DUGU"
oZETaKo ana
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Mezkiako Rebekak ere semeak 
aitarekin asko lagundu diola 
onartu du, eta Aguraingo Nahia-
raren eta Igorren kasuan seme 
txikiena izaten zen askotan gu-
rasoak euskaraz egitera bultza-
tzen zituena. Esperientziarekin 
eskertuta daude guztiak, eta bat 
egiten dute denek Mezkiako 
Rebekarekin: "Hemendik aurre-
ra ere berdin jarraituko dugu, 
etxean geroz eta euskara gehia-
go entzuten da, eta hori oso po-
sitiboa da". 

Eusle metodologia
Eusle metodologia taldeak ba-
bestutako jokaera urratzailea 
da. Izenak dioen bezala, taldeko 
kide batzuek euskarari eutsi 
beharko diote beti (euskararen 
eusleak izango dira) eta gainon-
tzekoek inoiz ezin izango diete 
eskatu erdaraz hitz egiteko. 

Metodologia hau gertuko ha-
rremana duten lankideez osa-
tutako lantalde natural eta egon-
korretan aplikatu ohi da. Tal-
dearen %75eko adostasuna behar 
da gutxienez ariketa egin ahal 
izateko, honek hizkuntza ohitu-
rak aldatzeko babesa ematen 
duelako. Eusleak zein izango 
diren ere taldean adosten da, 
aukeratuak dira eta ez bolunta-
rioak. Errutina horrekin, pix-
kanaka euskararanzko joera 
hartzen dela frogatuta dago. 

Pello Jauregik azaldu bezala, 
lan eremutik eremu afektibora 
moldaketa egiterakoan hartuta-
ko erabakirik nabarmenena 

partaideen rolak definitzerakoan 
izan da. Lan taldeetan eusleak 
5etik 1 izanik, kuadrilletan tal-
deko kide guztiek rol bat edu-
kitzearen beharra ikusi zuten. 
Talde afektibo batean gauza 
guztiak oso argi edukitzea ko-
meni zen, frikziorik edo gaiz-
ki-ulerturik ez sortzeko. Oso 
ondo definitu zen bakoitzak nola 
ikusten zuen bestea, denen ar-
tean erabaki zuten zein zen eus-
karaz egiteko gai eta zein ez, 
denen artean adostuz rolak. 

Lantaldeekiko diferentziarik 
handiena elkarrekin pasatzen 
duten denbora ere bada, lantal-
de bateko kideek egunero 7-8 
ordu pasatzen baitituzte elka-
rrekin eta kuadrilla batean hori 
betetzea zaila delako; interakzioa 
normalean zaila bada, zer esanik 
ez aurten pandemia dela eta ez 
dela. Prozesua amaitzerakoan 
ikusi beharko da nolako emai-
tzak ematen dituen honek. 

Txipa aldatzeko aukera
Agurainen finkatutako baina 
ondoko herrietako kideak ere 
badituzten hiru kuadrilla dira 
Eusle metodologian parte har-
tzen ari direnak. Ilusio handiz 
hartu zuten denek ere proposa-
mena, Txo Txerbel kuadrillakoek 
dioten moduan: "Kuadrillan 
gehienok euskaraz jakin arren, 
normalean gaztelaniaz hitz egi-
ten dugu, eta proiektu honetan 
parte hartzea proposatu zigute-
nean aukera ona iruditu zitzai-
gun ohitura aldatzeko".

Baina prozesua aurrera era-
matea ez da erraza izan. Pande-
mia dela eta jarririko neurriek 
erabat oztopatu dute kuadrillen 
jarduna, eta asko antzeman da 
hori proiektua aurrera erama-
terakoan. Unai Martinen kua-
drillan gogotsu hasi arren, inda-
rra galtzen hasi ziren pixkanaka: 
"Pandemiak asko oztopatu zuen 
metodologia, izan ere, astean 
behin biltzen ginen giro erabat 
euskaldun batean afaltzeko, eta 
mugimendu murrizketekin utzi 
genion ohitura horri, eta ez dugu 
eten horri buelta ematerik lortu".

Jon Ruiz de Pinedoren kua-
drilla ordea gustura dago: "Guz-
tiok aldaketa nabarmenak iku-
si ditugu gure jokaeran, eta 
denborak esango du, baina al-
daketa horiek geratzeko etorri 
direla uste dugu. Lehendik aho-
bizi ginenoi papera erraztu zai-
gu, eta prozesu honek ondorio 
positiboak ekarriko ditu". 

Saio hau beste urte batean 
egin izan balute, emaitza des-
berdina litzatekeela uste dute, 
baina aurtengo prozesuak ere  
emaitzak utziko dituela seguru 
daude denak. "Uste dugu espe-
rientzia honek txipa aldatzen 
lagunduko digula. Gogotsu gau-
de, eta hau gure bidearen ha-
siera dela uste dugu", nabar-
mendu dute Txo Txerbel kua-
drillako kideek.  

Emaitzari itxoin behar
Jauregi ari da 2019ko abenduan 
mamitzen hasi zen proiektuaren 
koordinazio lanetan. Onartu du 
gustura ari dela lanarekin: "Ilu-
sio handiarekin ari naiz bizitzen 
prozesua. Ohore bat da niretza-
ko Lautadako jendearekin lan 
egitea; gogo handia, kemena eta 
jende prestatua aurkitu ditut". 
Jakin-minez dago izangon diren 

emaitzekin, lehen aldia baita 
metodologia hauek eremu afek-
tiboan aplikatzen direna, eta 
eskertuta existitzen diren dina-
mikak eremu berrietan aplika-
tzeko aukera eman zaiolako. 
Zailtasunak zailtasun, kasu ba-
tzuetan hobeto funtzionatu bai-
tu beste batzuetan baino, etor-
kizuna izan dezakeen esperien-
tzia izan daitekeela uste du 
Jauregik. 

Prozesuaren lehen fasea bete 
da, eta bi hilabete barru berriro 
elkartuko dira parte-hartzaileak 
Jauregirekin, lortutako horiek 
mantendu diren ikusteko. Datu 
horiek biltzean egingo da azken 
balantzea eta jakingo da zein 
den prozesuaren emankortasun 
tasa, 10etik zenbatek funtziona-
tzen duen alegia. Lautada soro 
emankorrez beteta egonik, jarrai 
dezagun bada lurra ereiten. 

Aguraingo bikoteek 'ulerrizketa' formazio saioan parte hartu zuten. LEK

"KUADRILLAKO 
GUZtIOK ALDAKEtA 
nABARMEnAK IKUSI 
DItUGU"
jon rUiZ dE PinEdo

"EtxEAn GEROZ EtA 
EUSKARA GEHIAGO 
EntZUtEn DA; OSO 
POSItIBOA DA"
mEZKiaKo rEbEKa



Mirian Biteri agUrain
Lautadan emandako pausoak 
itzelak izan direla nabarmendu 
du Joseba Legardak, baina au-
rretik bide luzea ere badela go-
goratu. Besteak beste, eskual-
deko ikuspegian oinarritutako 
jarduna behar dela uste du.
Lautada erreferente bilakatu da 
azken urteotan euskararen alde 
egindako lanagatik. Albiste pozga-
rria da, ezta?
Bai, pozgarria benetan, sekula-
ko dinamika sortu da euskal 
hiztunen aktibazioaren inguruan. 
Urteetan emandako eboluzioa 
izan da. Hasiera batean Baietz 
15 ordu euskaraz ekimenarekin 
hasi, ondoren 75 ordu euskaraz 
ekimenarekin jarraitu, eta Eus-
karaldia ekimenarekin gabiltza 
orain. Baita Soziolinguistika 
Klusterrarekin batera beste es-
perientzia pilotu batzuk garatzen 
ere, lagun kuadrilletan eta fa-
milietan euskararen erabilera 
sustatzeko asmoz. Jende asko 
ibili da honen guztiaren atzean, 
eta egitasmoak desberdinak izan 
badira ere, guztietan sekulako 
dinamika, lana eta inplikazioa 
egon da atzean. Bata bestearen 
ondorioa izan direla esango nuke, 
dinamika hori eboluzionatzen 
joan da Lautadako  Euskararen 
Komunitatea sortu arte. Agu-
rainen hasi zen dinamika es-
kualde osora zabaldu da, eta 
hori oso berri pozgarria da. Hori 
da nik gehien baloratzen duda-
na, eskualdeko ikuspegi hori, 
eskualdeko herri gehienetan 
komunitatea ordezkatzen duen 
eta eragiteko prest dagoen jen-
dea egotea, hori sekulakoa da.
Ezagutzaren eta erabileraren ingu-
ruko daturik al duzu?
Ezagutzaren inguruko azken 
datuak 2016koak dira, eta egia 
esan, oso datu positiboak dira, 
urteak aurrera egin ahala, eza-

gutza datuek gora egin baitute 
etenik gabe. Gainera, udalerrien 
artean aldeak egon arren, nahi-
ko homogeneoak dira: Euskal-
dunak %30 inguru dira, ia eus-
kaldunak %25 inguru eta erdal-
dunak %45. Erabilera daturik 
ez dugu; ditugun azken datuak 
aspaldikoak dira eta gaur egun 
ez dira batere adierazgarriak. 
Hala ere nahiko genukeen baino 
baxuagoak direla. Euskaraldia 
bezalako ekimenek horri buelta 
ematen lagunduko badigute ere, 
oraindik ere egin beharreko 
bidea luzea eta aldapatsua da.
Ba al dago diferentziarik eskualdea 
osatzen duten udalerrien artean?
Ezagutzan, salbuespenak sal-
buespen, nahiko antzekoak eta 
homogeneoak dira. Erabileran 
berriz, alde handiagoak daude. 
Esango nuke Lautadako ekial-
dean gehiago erabiltzen dela, 
baina nire pertzepzioa besterik 

ez da. Egia da, euskalgintza mu-
gimendua garatuago dagoela 
ekialdean, eta batez ere, Agurain 
inguruan, bertan baitaude eus-
kaltegia, ikastetxe gehienak eta 
euskalgintza egituratua, eta ho-
rrek badu bere eragina.

"Eskualdeko 
mahaia osatzea 
beharrezkoa 
dela uste dut"  
jOSEBA LEgARDA LaUTadaKo EUSKara TEKniKaria
Eskualdeko euskararen elkargunea osatzea garrantzitsua izan daitekeela uste du 
joseba Legarda Lautadako Kuadrillako euskara teknikariak, beste alor batzuetarako 
antolatu duten moduan, "denen helburu bateratuak" mahai gainean jarri eta aurrera 
begirako pausoak prestatzeko.

Joseba Legarda Lautadako euskara teknikaria, Azilun. mirian bitEri

"MIKROPLAnEKIn 
AURRERA EGItEn ARI 
GARA; ERAGInA 
nABARItZEn       
HASIA DA"

"ORAInDIK ERE EGIn 
BEHARKO DUGUn 
BIDEA LUZEA EtA 
ALDAPAtSUA    
IZAnGO DA"
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Euskararen sustapena bultzatzeko, 
zer nolako proiektuak dituzue gaur 
egun esku artean?
Askotarikoak, arlo ugari jorra-
tzen ditugu eta. Nabarmentze-
koak dira gazte zein umeei zu-
zendutako aisialdi egitasmoak, 
Oxigenoa euskarari, udalekuak 
eta jolastokiak, esaterako; kirol 
eskaintza euskalduntzeko egi-
tasmoak hainbat herritan; hel-
duen erabilera sustatzeko Ber-
balagun egitasmoa; bertsozale-
tasunaren bidez euskararen 
adierazkortasuna, kalitatea eta 
sormena sustatzeko eskola eta 
tailerrak; euskararen erabilera-
ren inguruan gazteak ahaldun-
tzeko Eusliderrak egitasmoa; 
udalerri txikietako herri txiki 
guztietan euskararen presentzia 
eta erabilera sustatzeko hainbat 
egitasmo, Barrundiako Ei Txo 
jauzi egin, eta Euskaraz hitz 
egin! modukoak; eta beste hain-
beste. Hauetako batzuk erakun-
deen ekimena dira, eta beste 
batzuk eskualdeko eragileekin 
elkarlanean bideratutakoak

Horietako bat aisialdi, kirol eta bes-
telako elkarteen artean mikro eus-
kara planak sortzearena da. 
Hainbat urte daramagu eskual-
deko hiru herri nagusietako 
kirol eta aisialdi taldeekin eus-
kararen erabilera sustatzen, eta 
horretarako hainbat mikroplan 
eta hizkuntza irizpide onartu 
dituzte taldeek. Orain horiek 
abian jartzen saiatzen ari gara, 
poliki baina etenik gabe. Pixka-
naka aurrera egiten ari gara, 
eta orohar, eragina nabaritzen 
hasia da. Guztira, Dulantzi, Araia 
eta Aguraingo 15 bat talde in-
guru izango dira planak onartu 
dituztenak. Planak onartzeaz 
aparte, taldeekin adostutako 
hitzarmen eta dirulaguntza deial-
dietan hizkuntza irizpideak eza-
rri ditugu. Eta udal kirol eskain-
tza euskalduntzen joateko hain-
bat neurri hartu ditugu,  eta 
martxan jartzen saiatzen ari 
gara, kostata, kirol arloa ez de-
lako erraza, baina ari gara. Esa-
terako, kontratazioetan hizkun-
tza irizpideak ezarri ditugu, 

eskaintza erabiltzaileen hizkun-
tzaren ezagutzaren arabera an-
tolatzen saiatzen ari gara... 

Kuadrillako euskara teknikari be-
zala, zure lana garatu ahal izateko 
baliabide nahikorik al duzu? 
Hutsune handiena giza baliabi-
deetan antzematen dut. Horretan 
eragin handia dauka nire lan 
jarduna antolatzeko moduak, 

lehen esan dudan bezala, uda-
letan aritzen naiz, eta udal ba-
koitzak bere planifikazio propioa 
dauka, horrek dakarrenarekin. 
Faltan botatzen dut eskualdeko 
ikuspegian oinarritutako jardu-
na. Udalka aritze horrek eragin 
handia du nire jardunean, eta 
dispertsioa, atomizazioa  eta 
frente askori aurre egiteko beha-
rra ekartzen du. Horrez gain, 
lan administratiboa ere handia 
da, eta horrek denbora kentzen 
die normalizazio lanei. Lautada 
bezalako eskualde batek giza 
baliabide gehiago behar ditu 
euskararen normalizazioan ta-
xuz aritzeko, eta horrez gain, 
eskualde mailako plangintza eta 
jarduna, udalerrikakoa baino. 
Orain, lehentasuna zerbitzuaren 
berrantolaketan eta berregitu-
raketan ikusten dut.
Euskara sustatzeko ahalegin ho-
rretan, azpimarratzekoa da Lauta-
dako Euskararen Komunitatearen 
lana. Zein da erakundeen inplikazioa 
herritarrek martxan jarritako dina-
mika horren aurrean?
Erakundeen inplikazioa, orain 
arte behintzat, hitzarmenen bi-
dez laguntza ekonomikoa eta 
babes instituzionala ematean 
oinarritu da gehien bat. Elkar-
lana nire bitartez gauzatzen da, 
baina ekarpen handiena hitzar-
menen bidezko ekarpen ekono-
mikoa da, zortzi udalek eta kua-
drillak egiten baitute ekarpen 
ekonomikoa biztanle kopuruaren 
arabera. Aipatu beharra dago, 
erakundeek azken urteotako 
Euskaraldietan izandako parte 
hartzea oso handia izan dela, 
erakunde zein langileen aldetik.
Lautadako Euskararen Komunita-
tearentzat funtsezkoa da elkarlanean 
jardutea, eta aspaldikoa da mahai 
bat osatzeko aldarrikapena. Pan-
demia dela eta, aurten bertan behe-
ra utzi egin da hori guztia. 

Eskualde mailako euskararen 
mahaia edo elkarlanerako gune 
hori osatzearena aspaldian da-
rabilt buruan, nik hainbat gu-
netan sarritan egindako ekar-
pena da, gero Euskararen ko-
munitateak proposamen baten 
bidez gauzatu duena. Nire ustez 
beharrezko elkargunea da, ho-
rren bidez eskualdeko helburu 
bateratuak eta komunak izatea 
lortuko genuke. Aurrera begira, 
modu batean edo bestean, gau-
zatu beharreko helburua irudi-
tzen zait. Baina hori nire iritzia 
da, nik ezin dut erakundeen 
iritzirik eman, oraindik erakun-
deetan jorratu gabeko gaia de-
lako. Udal asko dira, eta hainbat 
iritzi egongo dira gune horren 
funtzioen eta egituraketaren 
inguruan, ziur aski, baina gaia-
ri heldu beharko diogu noizbait.
Duela urte batzuk eskualde maila-
ko euskarazko aldizkaria martxan 
jartzeko lehen saiakera egin zenu-
ten. Baina kale egin zuen, ezta?
Bai, Sakanako Guaixe eta De-
bagoienekoekin bileretan aritu 
ginen, baina ez genuen inolako 
emaitza praktikorik lortu, hur-
bilpen batean geratu zen kontua.
Orain, aukera berri bat egon daite-
ke. Zer ekarpen egin dezake Lau-
tadako Alea bezalako aldizkaria 
martxan jartzeak?
Ekarpen handia. Euskarazko 
salbuespenak gutxi dira, eta 
Lautadan horrelako ekimen ba-
tek mesede handia egingo lioke 
euskararen prestigioari eta ahal-
duntzeari. Komunikabideekin 
sare sozialekin gertatzen den 
gauza bera gertatzen da, ia dena 
gazteleraz dago, eta ez gara kon-
turatzen zenbaterainoko eragi-
na daukan horrek gizartean, eta 
are gehiago ume eta gazteengan. 
Euskalduntzearen ildo estrate-
giko garrantzitsuak dira komu-
nikabide eta sare sozialak.

Lautadako Euskararen Komunitatea, azaroan Dulantzin egin zuten asanbladan. LEK

"LAUtADA BEZALAKO 
ESKUALDE BAtEK 
GIZA BALIABIDE 
GEHIAGO BEHAR DItU 
tAxUZ ARItZEKO"

"ERAKUnDEEn 
InPLIKAZIOA 
EKOnOMIKOA IZAn 
DA, BAtEZ ERE,    
ORAIn ARtE"
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Goizean, lanerako bidean nindoala, haur txiki batek "egun on" alai batez 
agurtu nau. Ez nuen aurretik ezagutzen, eta ezustean harrapatu nau 
bere eskuzabaltasunak; izan ere, duela gutxira arte azkarregi mugitzen 

zen gizartean, ez genuen horrelako hutsalkerietarako denborarik izaten. 
Grisetik hasitako egunak ukitu urdin eta berdeak hartu ditu orduan, eta 
eskertuta, irribarre batez erantzun diot. Berak, ordea,ezin izan du ezpainetan 
sorrarazi didan argi izpia ikusi. 

Momentu horretan, behin lagun batek aipatutakoa gogoratu dut. Gurean 
irribarre gutxi egiten dugula esan zidan; bere herrian, aldiz, norbaitekin 
gurutzatu eta begietara begira irri egiten ziotela elkarri, pertsona ezaguna 
izan ala ez. Horrelako jendarte batean bizitzea polita izango litzatekeela 
pentsatu nuen, irribarrea ahoan errazagoa baita egunerokoari ekitea.

Orduan konturatu nintzen, orokorrean, ez ditugula gure sentipenak agerian 
utziko dituzten keinuak oso gustuko. Ez dira gutxi horri azalpena emateko 
sortu diren teoriak, zein baino zein bitxiagoa. Batzuek eguraldiaren ondorioa 

dela diote. Dirudienez, gure masailak eta 
ezpainak izoztu egiten ditu hotzak, baita 
malkoak ere. Kulturarekin lotura duela ere 
esaten da. Euskaldunak itxiak, serioak, 
arduratsuak omen gara, eta nolabait, balio 
horiek ez dira bateragarriak bizipozarekin. 
Horrez gain, etengabeko aldarrikapenean 
bizi behar izateak gozamenerako espazio 
gutxi uzten duela eta izaera ozpindu egin 

zaigula pentsatzen duenik ere bada. 
Hala ere, bada inork atzematea nahi ez dugun arrazoia, beldurra, besteek 

pentsatuko dutenari beldurra, hain zuzen ere. Moralaren izenean, oso argi 
utzi digute txikitatik zer dagoen ondo eta zer gaizki: irribarre egin bai, baina 
estu; barre ere bai, baina txiki, algararik gabe. Negar, ez negarrik egin, edo, 
behintzat, egizu inork ikusten ez zaituenean, etxeko lau hormen artean ahal 
dela. Eta horrela, azala gogortu egin zaigun arte, eta azalarekin batera ez 
dakit ez ote zaigun bihotza ere zurrundu. 

Musukoak sudurraren azpian gertatzen dena ikusten uzten ez duen 
honetan, askoz errazagoa da beldurrak, lotsak eta desioak disimulatzea. Eta 
izango da horrela erosoago sentituko denik, baina nik faltan ditut 
herrikideen irribarreak, hortzak erakutsi gabe egiten diren horietakoak 
badira ere. Agian, oihal puska hori kentzen dugun egunean, inoiz baino 
gogo handiagoa izango dugu gure erraietan gertatzen den guztia 
partekatzeko, eta orduan, bidean gurutzatzen ditugunoi oparituko dizkiegun 
irribarreetan askatuko ditugu hilabete hauetan guztietan tripetan 
herdoilduta geratu zaizkigun korapiloak. 

Irribarrea

FALtAn DItUt 
IRRIBARREAK, BAItA 
HORtZAK ERAKUtSI 
GABE EGItEn DIREn 
HORIEtAKOAK ERE

Arabako Lautadako Euskararen Komunitateko kideak eta zenbait 
udaletako ordezkariak elkartu dira abenduaren hasieran. Bileran 
ezustekoa gertatu zen: 2018an abiatutako bi eragile mota horien arteko 

elkarlana bertan behera utzi eta hitzarmena ez berritzeko asmoa adierazi 
zuten udal ordezkariek. Beraz, horrela izatekotan, 2021ean, Lautadan ez da 
hizkuntza ohiturak aldatzeko elkarlanik egongo. Horretarako udal ordezkari 
horiek emandako argudioa da euskararen aldeko zereginak erakundeetako 
teknikarien bitartez bideratu nahi dituztela.

Arabako Lautadan gaur egun bizitzen ari garen dinamika ilusionagarria da. 
Euskarazko gaitasuna asko hedatu da eta erabileran ere urrats handiak ari 
dira egiten. XX. mendeko Lautada ezagutu genuenok bizipoza baino ezin dugu 
sentitu, gero eta agerikoagoa baita euskararen loraldia. Biziberritze hori, 
erakundeen zein herri-ekimenaren ahaleginen eta denon arteko lankidetzaren 
emaitza da. Zergatik eten dinamika emankor hori?

Badira urte batzuk, euskara hauspotu asmoz, kolore eta interes politikoen 
gainetik –alderdikeriaren gainetik– 
euskararen aldeko ekimenetan eskutik 
ibiltzen hasi zirela sentsibilitate ezberdineko 
eragileak. Horren lekuko da Mikel Irizarrek, 
2017an Gipuzkoako Aldundiko Hizkuntza 
Berdintasunerako zuzendari zenean, idatzi 
zuena: "Uste dut egintzat eman dezakegula 
euskararen prozesua aro berri batean 
sartzeko lehen baldintza: zoru komun bat 

identifikatzea, terminologia eta diagnostikoak hurbiltzea, lubakien gainean 
zubi behin-behinekoak jartzea… Zantzu asko dago, izan Korrikaren Santiago 
zubiko argazkia, Udaltop jardunaldiko ekimena, Euskal Herriko euskararen 
erakunde publikoen lankidetza akordioa…".

Giro berri horrek jarraipena izan du azken urteotan. Gaur egun, ohikoa da 
izaera eta sentsibilitate oso ezberdineko erakundeak eta eragileak euskararen 
aldeko ekimenetan eta hausnarketetan elkarrekin aritzea. Hona hemen 
zenbait adibide: Eusko Jaurlaritzaren Euskara Batzordearen baitan, Eremu 
Sozioekonomiko Pribatua izeneko lan-ildoaren ardura Gizarte Erakundeen 
Kontseiluak bere gain hartu berria izatea; 2020an, Euskaltzaindiak eta Sabino 
Arana Fundazioak elkarrekin bi jardunaldiak antolatzea; Topaguneak 2018ko 
eta 2020ko Euskaraldia Jaurlaritzarekin batera era arrakastatsuan aurrera 
eramatea...

Lautadan ere euskararen zoru komunak biltzen bagaitu, zergatik eten gero 
eta emankorragoa gertatzen ari den udalen eta gizarte eragileen arteko 
elkarlana? Ulertezina litzateke Lautadako euskaltzaleontzat..., zein Euskal 
Herri osokoentzat. 

Ulertezina

xx. MEnDEKO 
LAUtADA EZAGUtU 
GEnUEnOK BIZIPOZA 
BAInO EZIn DUGU 
SEntItU

josune garcia de bikuña
EUSKara iraKaSLEa

iñaki martinez de luna
SoZioLingUiSTa
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juanma Gallego agUrain
Kuadrillako merkatari eta os-
talariek bizi duten egoeragatik 
kezkatuta agertu dira Arabako 
Errioxako, Lautadako eta Men-
dialdeko merkataritza teknika-
ri David Alvarez eta Lautada 
Bizirik ACICSA merkataritza 
eta ostalaritza elkarteko presi-
dente Txus Urrutia. Covid-19a-
ren krisiaz gain, sektoreak as-
palditik beste bi arazo handi 
dituela ohartarazi dute: saltoki 
handiak eta internet bidezko 
erosketak. 
Nolakoa da sektorearen egoera gaur 
egun?
David Alvarez: Ziurgabetasuna 
daukagu, ez dakigulako zer ger-
tatuko den Gabonetan. Funtsez-
koa da neurriak argi edukitzea, 
merkatariek bezeroak nola ar-
tatu ahal izango dituzten jaki-
teko. Badirudi denborarekin 
neurriak arinduko direla, eta 
kalera ateratzeko aukerak han-
dituko direla. Baina, halere, 
jarraitu behar dugu jendea kon-
tzientziatzen tokiko merkatari-
tzan kontsumitzeko beharraz, 
eta horretara animatu nahi di-
tugu. Batez ere aurten gertatu 
den guztiarekin, inoiz baino 
beharrezkoagoa da merkataritza 
eta ostalaritzan kontsumitzea, 
gure kuadrillako merkatariek 
ateak itxi behar ez ditzaten. 

Zifretan, zenbat komertzio daude 
Kuadrillan?
D.A.: Lautadan 60 bat establezi-
mendu daude. Zorionez, dakigu-
la, gurean Covid-19a dela eta 
inork ez ditu ateak itxi behar 
izan. Egia da, ordea, establezi-
mendu bateko kide batek erre-
tiroa aurreratzea erabaki duela. 
Dena dela, seguruenera ondorioak 
datorren urtetik aurrera naba-
rituko dira. 
Orain egoerarik gogorrena agian 
tabernariena da, ezta?
txus Urrutia: Bai, ostalaritza da 
egoerarik txarrenean egon dena. 
Itxita egon gara, eta gero auke-
ra izan dugu etxez etxeko ba-
naketa egiteko, eta baita era-
mateko moduko kafeak presta-
tzeko ere. Agurainen kasuan, 
18 bat taberna gara, baina soi-
lik lau mantendu dira irekita. 
Ordu batzuk ireki dituzte, eta 
zertxobait saldu dute, baina 
hori ez da jasangarria. Aurten-
go egoera oso latza izan da: 
irekita egon garenean, murriz-
keta handiak izan ditugu; man-
tendu beharreko distantzietan 
eta aforoetan, batez ere. Kon-
tsumoa bultzatzeko hainbat 
bono kanpaina egin dira, baina 
horiek ez dira oso egokiak ta-
bernetarako. 
gainerako merkatariek nola bizi izan 
dute?

t.U.: Denetarik egon da. Udalerri 
mailako konfinamenduak ekarri 
du herrian bertan egindako eros-
ketek gora egitea, batez ere eli-
kagaiak saltzen dituztenen ka-
suan. Baina sektorearen krisia 
aspaldikoa da: Gasteiz 20 minu-
tura egonda, jende askok saltoki 
handietan erostera joateko ohi-
tura du, eta internet bidezko 
erosketen aurrean ere lehiatu 
behar dugu. 
Suposatzen dut erronketako bat 
izango dela udalerri mailako konfi-
namenduan hartutako ohitura hori 
mantentzea…
D.A.: Hala da. Horregatik, jarrai-
tu behar dugu azpimarratzen 
tokiko merkataritzan kontsumi-
tzeko beharra. Egoerak ekarri 
du jendeak bertako merkataritzan 
kontsumitzeko esperientzia iza-
tea, eta, ondorioz, gaiaren ingu-
ruko kontzientziazioa handitzen 
ari da. 
Oro har, jendearen partetik zer ha-
rrera sumatu duzue?
D.A.: Aurten, erakunde desberdi-
nek sustatuta, tokiko kontsumoa 
bultzatzeko lau bono kanpaina 
egin dira, eta jendeak oso ondo 
hartu ditu. Orain, merkataritza 
elkartearekin batera, Aguraingo 
Udalak Gabonetako kanpainari 
begira beste bat abiatu du. 6.000 
euroko inbertsioarekin, 1.200 
bono kaleratu dira. 15 euroren 

truke 20 euroko erosketa egin 
daiteke. Dulantzik ere bonuen 
kanpaina propioa martxan jarri 
du. 18.000 euroko inbertsioa egin 
dute, baina planteamendua des-
berdina da: 45 euroren truke, 60 
euroko erosketak egin daitezke, 
12 bonotan banatuta; sei bono 
ostalaritzan erabiltzeko eta bes-
te sei komertzio eta zerbitzuetan 
kontsumitzeko. Asmoa da, noski, 
deskontu horren bitartez Gabo-
netan eta urtearen hasieran kon-
tsumoa berraktibatzea: Agurain-
go kanpaina urtarrilaren 31ra 
arte izango da, eta Dulantzikoa, 
otsailak 28ra arte. 
Ekonomia aldarte bat dela esan ohi 
da. Baina bono horiena ez al da izan-
go adabaki bat?

D.A.: Adabakia izan daiteke, bai-
na kontsumoa berraktibatzea 
lortzen du. Jendea kalera atera-
tzera eta erostera animatzen du. 
Eta ikusten duzunean jendea 
kalean dagoela, horrek laguntzen 
du egoera normalizatzen. Argi 
dago, noski, herri bakoitza des-
berdina dela. Adibidez, Agurai-
nen udalerri mailako konfina-
menduak ekarri du herrian 
jende gehiago asteburuetan ka-
lera ateratzea. Konturatzen zara 
herrian bertan ere aisiaz goza-
tzeko parada dagoela, eta giroa 
dagoela. Txikiak izan arren, 
Araian edo Dulantzin industria 
nahikoa daukate, eta bertara 
lanera doan jende askok ere he-
rrian bertan zerbait kontsumitzen 
du. Baina badira beste egoera 
batean dauden herriak. Arabako 
Errioxan, adibidez, Guardiaren 
kasua guztiz desberdina da: ber-
tan turismoarekiko dependentzia 
handia dago, eta herrian bertan 
egindako kontsumo hutsak ez 
du bermatzen bertako merkata-
riak eta ostalariak aurrera ate-
ratzea. 
Instituzioei zer eskatzen diezue?
D.A.: Instituzioek askotan denon-
tzako kafearen filosofia jarraitzen 
dute, eta ez dituzte kontuan har-
tzen berezko ezaugarriak. Aurrean 
aipatu bezala, udalerrien arabe-
ra egoerak oso desberdinak izan 

David Alvarez eta Txus Urrutia, Lautadako merkataritza alorreko eragileak, Aguraingo San Juan plazan. juanma gaLLEgo

"Inoiz baino 
beharrezkoago 
da tokikoa 
sustatzea"
DAvID ALvAREZ ETA TxUS URRUTIA mErKaTariTZa aLorrEKo EragiLEaK
negozio eta herri bakoitzaren ezaugarrien araberako laguntza eta arreta bideratzea 
eskatu diete instituzioei; herritarrei, tokiko merkataritzaren aldeko hautua egiteko. 

"SALtOKI HAnDIAK, 
IntERnEt BIDEZKO 
EROSKEtAK... HORIEK 
DIRA DUGUn 
ARAZORIK HAnDIEnA"

"UDALERRIEn EDO 
SEKtOREEn 
ARABERAKO EGOERAK 
OSO DESDERDInAK 
IZAn DAItEZKE"
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daitezke, baina baita sektorearen 
arabera ere. Ez da berdina fruta 
denda bat edo arropa denda bat. 
Negozio bakoitzaren egoera kon-
tutan hartu behar da, modu lo-
giko eta arrazional batean lagun-
du ahal izateko. Horregatik ins-
tituzioei eskatuko nieke merka-
tari eta ostalariekin zuzenean 
biltzeko, ideiak batu eta, horren 
arabera, erabakirik onenak har-
tu ahal izateko. Bestetik, eta ur-
tearen amaieran gaudenez, as-
kotan aurrekontuak bukatzen 
ari dira, eta datorren urterako 
aurreikusita zeuden partidekin 
jokatu behar da. Lehen olatuan, 
ezustean harrapatu arren, diru 
gehiago zegoen laguntzetarako. 
Egoera zaurgarriagoa da orain-
goa. 
t.U.: Beharrezkoa da tokian to-
kiko arreta hori. Esango nuke 
laguntza horiek hiri handiak 
buruan edukita pentsatuta dau-
dela. Adibidez, alokairuak or-
daintzeko laguntzak martxan 
jarri dira, baina herri txikietan 
jende gehienak lokal propioak 
ditu. Eredu desberdinak dira. 
Horregatik instituzioei elkarlan 
gehiago eta gure eskariei ire-
kita egoteko eskatuko nieke. 
Eta, bestetik, prozesuak erraz-
tea, askotan burokrazia gehie-
gi dagoelako. 
Nola ikusten duzue etorkizuna?

D.A.: Egoerak hainbat aldaketa 
ekarri ditu, halabeharrez. Modu 
batean edo bestean, saltoki askok 
euren kabuz nolabaiteko digita-
lizazioa egin behar izan dute. 
Alarma egoera ezarri eta hurren-
go astelehenean, denda askotan 
telefono edo whatsapp bidezko 
eskariak hartzen hasi ziren, eros-
ketak etxera eramateko. Askok 
ohitura horri eutsi diote. Esfor-
tzu gehigarria da merkatarientzat, 
noski, baina bezeroak pozik dau-
de zerbitzuarekin. Eta ez soilik 
adinduen edo mugitzeko ezinta-
suna duten lagunen kasuan, bes-
telako egoerak ere izaten direla-
ko etxeetan. 
t.U.: Pandemiari dagokionez, ni 
baikorra naiz, hau koiunturala 

da eta. Agian udaberrirako gau-
zak normaltzen hasiko dira. La-
rriagoa iruditzen zait aurretik 
daukagun arazo estruktural hori: 
Gasteiz eta saltoki handiak hain 
gertu edukitzea, biztanleria gutxi 
izatea, internet bidezko eroske-
tak… horiek dira ditugun ara-
zorik handienak.
gabonetarako neurri berriak hartu 
ditu jaurlaritzak. Zer iritzi duzue?
t.U.: Gabonak baino lehen ireki-
tzeko erabaki berriarekin pozik 
gaude, baina ordutegia eskasa 
da. Arratsaldean gehiago luza 
zitekeen. Gure ustez, neurri ho-
riek mesedegarriak izan daitez-
ke tokiko merkataritzarentzat, 
eta pixkanaka normaltasunera 
itzultzea errazten du. Hala ere, 
sektoreari zuzeneko laguntza 
gehiago eman behar zaizkio egoe-
ra horrek dakartzan gastu eko-
nomikoak ordaintzeko.
D.A.: Albiste onak dira ostalari-
tzarentzat. Sektore honetan lan 
egiten dutenekin errespetuz 
tratatu behar dugu, establezi-
menduetako neurriak betez, 
hala nola maskara jarrita man-
tentzea janaririk edo edaririk 
hartzen ez denean. Ostalariek 
ezin dute gure atzean egon. 
Orain, tokiko erosketak egiteko 
sentsibilizatzen jarraitu behar 
dugu, nahiz eta Araba osoan 
mugitu gaitezkeen.

David Alvarez eta Txus Urrutia, Lautadako merkataritza alorreko eragileak, Aguraingo San Juan plazan. juanma gaLLEgo

"BOnUAK ADABAKIA 
IZAn DAItEZKE, BAInA 
KOntSUMOA 
BERRAKtIBAtZEA 
LORtZEn DUtE"

"GAStUEI AURRE EGIn 
AHAL IZAtEKO, 
ZUZEnEKO LAGUntZA 
GEHIAGO BEHAR DItU 
SEKtOREAK"
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artzai gazta

lautadan, gaztarik onenak
Euskal Herriko idiazabal artzai gazta txapelketaren XXXVii. edizioan, hiru 
gazta onenak arabarrak izan dira: ilarduiako La Leze gaztategiko La Leze 
gaztak irabazi du lehenengo saria; bigarrena, galarretako azkarra 
gaztategiak lortu du; eta, azkenik, hirugarrena Patxi Lopez uralderen 
Larreako gazta gaztategiarentzat izan da. zorionak hiruroi!

Mirian Biteri agUrain
Lautada eta Gasteiz artean ka-
litatezko garraio publikoa egon 
beharko litzateke, kontuan izan-
da trena eta autobusa daudela. 
Baina ez da horrela, eta eskual-
de mailako plataforma osatu 
dute zerbitzu "duina" eskatzeko. 
Bertako kide Gotzon Lopezek 
gaur egungo egoeraren berri 
eman du. 
garraio publikoaren aldeko plata-
forma osatu duzue Lautadan. Zer-
gatik? 
Azken urteotan, garraio publi-
koa Lautada guztian okerrera 
eta gutxiagora doala ikusita, 
gure kabuz mugitu beharra ze-
goela pentsatu genuen herritar 
talde batek. Erakunde publikoek 
ez dute gai honen inguruan ba-
tere laguntzen, eta hori horrela, 
plataformaren bitartez ikusta-
raztea erabaki dugu.
Sinadurak batzea izan da lehen 
urratsa. Zelan doa? 
Dagoeneko 700 sinaduratik gora 
jaso ditugu. Badirudi ez direla 
sinadura asko, baina kontuan 
izanda koronabirusa dela-eta 
hori jasotzeko dugun modu ba-
karra plataforma digitalen bidez 
dela, pozik gaude. Aurrerantzean 
ere bilketarekin jarraituko dugu, 
hasieran jarritako helmuga gain-
ditu badugu ere. Interesatuek 
http://Labur.eus/LautadaTP 
loturan eman dezakete babesa. 
Eta hemendik aurrera zer? 
Eskualdeko eragile ezberdinekin 
batzen hasiko gara laster, ara-
zoaren nondik norakoak azal-
tzeko eta sinadura bilketan nahiz 
auziaren konponbidean parte 
hartu dezaten eskatzeko. Bes-
talde, problematika ezagutaraz-
teko bestelako jarduera batzuk 
egitea ere pentsatu dugu. 
Abenduan, autobus linea berriak 
martxan jarri ditu Arabako Foru 
Aldundiak, eskualdeko herri txikiak 
eta erreferentziazko herriguneak 
erregulartasunez lotzeko helburua-
rekin. Nola ikusten duzue neurri 
hori? 

Ez da nahikoa, aurrerapauso 
positiboa bada ere. Kontuan 
hartu behar da autobus horiek 
hartu ahal izateko aldez aurre-
tik deitu beharra dagoela eta, 
hortaz, erabiltzaileek diote sal-
duta jarraitzen dutela. Bestalde, 
problematika handienak ere, 
zoritxarrez, oraindik ere, kon-
pondu gabe jarraitzen du: hain 
zuzen ere, Lautadako erreferen-
tziazko herriak hiribuarekin 
lotu gabe daudela.  
Zer da zehazki Lautadan gertatzen 
dena? 
Azken urteotan, autobusen or-
dutegia aldatzen joan da, geroz 
eta murritzagoa da, eta bai, Co-
vid-19aren kontuarekin, okerre-
ra egin du, goizeko autobusak 
kendu dituztelako. Gaur egun, 
goizean, autobus bakarra dugu 
Gasteizera joateko; hain justu 
ere, 07:00etakoa. Ez dago beste-
rik 16:00ak arte. 
Eta trenekin zer? 
Arazoa antzekoa da. Trenbideak 
eta geltokiak ditugu jarrita, bai-
na ez dugu trenik. Gertuko tre-
nik ez dago, dauden bakarrak 
distantzia ertainekoak edo lu-
zekoak dira; alegia, Madrilera 
edo beherago doazen trenak. 
Egunero, hiru bat bider pasatzen 

direnak norabide bakoitzean. 
Bidaia horien prezioa, gainera, 
oso garestia da. Horren aurrean, 
geltokiak dituzten herrietan 
geldialdiak egiten dituzten tre-
nak eskatzen ditugu, erabilera 
eraginkorrerako bonu eskura-
garriak eta ekonomikoak dituz-
tenak.
Zein da Lautadan dagoen arazoa, 
kontuan izanda herrialdeko beste-
lako kuadrilletan zerbitzu hobeagoa 
dutela? 
Arazoa da Arabako Diputazioak 
berak ez duela garraio publikoa 
zuzenean kudeatzen; gure ka-
suan, Nafarroako Gobernuaren 
eskuetan uzten du. Lautadan 
dauzkagun autobusak dira Na-
farroako Gobernuak Gasteizera 
joateko jarritako lineak. Nafa-
rroako Gobernuaren menpean 
gaude, eta horrek ez du zentzu-
rik. Diputazioari eskatzen dio-
guna da beste kuadrilletan egi-
ten duen bezala egin dezala 
Lautadan ere; ez dugu besterik 
eskatzen. Hain justu ere, Dipu-
tazioak kudeatutako zerbitzua 
izatea, beste kuadrillek dutena. 
Eta horrekin lotuta, bidaiak 
merkeagoak izatea, izan ere, 
Gasteizera joateko ez dugu Bat 
txartela erabiltzeko eskubiderik.

Gotzon Lopez, plataformako kidea. gotzon LoPEz

"Goizez autobus bakarra 
dago Gasteizera joateko"
gOTZON LOPEZ garraio PUbLiKoa LaUTadaraKo PLaTaformaKo KidEa
garraio publikoa okerrera doan zerbitzua dela uste dute eskualdeko erabiltzaileek. 
Horregatik, garraio Publikoa Lautadarako plataforma sortu zuten udazkenean. 

Fibrozementua kentzeko lanak egin dituzte Ajuria fabrikan. asParrEnEKo udaLaK

ajuriatik 130 tona fibrozementu 
kendu ditu asparrenak
Lurreko eta teilatuko hondakinak kendu ostean, 
burdinazko hezurdura bakarrik du fabrika zaharrak.

Erredakzioa araia
Ajuria fabrika zaharraren in-
guruko paisaia berreskuratzeko 
lanetan dabil Asparrena, eta 
bertan geratzen zen zuntz-ze-
mentuaren hondakin guztiak 
kendu ditu. Hain justu, 130 tona 
fibrozementu jaso dituzte.

Aurreko fase batean, zero ko-
tan zeuden hondakin arriskutsu 

guztiak atera zituzten, eta, orain, 
material hori teilatutik kendu 
dute. Lanei esker nabarmen 
aldatu da; fabrikak, orain, bur-
dinazko hezurdura bat baino ez 
du. Obrak, baina, ez dira hone-
kin amaituko eta lanen hurren-
go urratsa ikaztegi zaharretako 
eraikinen fibrozementua kentzea 
izango da.
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Mirian Biteri barrUndia
Uribarri Ganboako urtegia erai-
ki eta 60 urte beranduago, oso-
rik edo zati batean ur azpian 
desagertu ziren herriak gogora-
tu dituzte, bost gunetan infor-
mazio panelak jarriz; tartean, 
Garaioko informazio gunean eta 
Mendixurko parke ornitologi-
koko aparkalekuan daude jarri-
ta. Horietan, urtegiari, haren 
eraikuntzari eta eragindako 
herriei buruzko informazio oro-
korra jaso dute. 

Mendixurren bizi den Fernan-
do Sanchezek nabarmendu du 
urtegia eraikitzearen ondorioz 
Ganboako udalerria desegin 
egin zela, eta Lautadako Burgu-
ko eta Barrundiako eta Gor-
beialdeko Arratzua-Ubarrundia-
ko ondoko udalerrien artean 
banaturik geratu zela: "Herri 
batzuk, Mendizabal eta Zuhatzu 
Ganboa, urperaturik geratu zi-
ren; eta beste batzuk jendez hus-
tu ziren lurrik gabe geratu zi-
relako, hala nola, Azua, Larrin-
tzar, Garaio eta Langara Ganboa. 
Marieta eta Mendixur herriek 
iraun zuten, baina mugarteak 
oso murriztuta geratu zitzaiz-
kien. Orenin, berriz, uharte 
bihurtu zen eta bertakoek ere 
herria utzi behar izan zuten". 
Ganboak 700 biztanletik gora 
zituen orduan, eta 400 baino 
gehiagok etxea eta lurrak utzi 
behar izan zituzten.

Kontxi Beltran de gebara 
Horien artean, Kontxi Beltran 
de Gebara dago. Hamabi urte 
zituen berak "kalteordain eska-
sa jaso" eta derrigortuta Garaion 
zuten etxea utzi behar izan zu-
tenean: "Oso txarto pasa genuen, 
gehienbat gurasoek". Gogoan 
du oraindik garai hartan amama 
gaixorik zegoela eta idien gurdi 
gainean koltxoi bat bota eta 
horrela eraman behar izan zu-
tela Garaiotik Ozetara: "Horre-
lako baldintzetan eraman behar 
izan genuen; oso gogorra izan 

zen. Bestalde, Gasteizera joan 
beharrean, Ozetara joan ginen 
amama bertakoa zelako eta jaio-
terrira itzuli nahi zuelako, eta 
han ere nekazariak izaten ja-
rraitu genuen".

Jaioterrian bizi izandakoaren 
oroitzapen onak baino ez ditu: 
"Gure etxean ez genuen argin-
darrik, ezta urik ere, baina oso 
zoriontsuak ginen". Horrekin 
batera, bertako bizilagunek zu-
ten harreman berezia ere azpi-
marratu nahi izan du Beltran 
de Gebarak: "Oso herri txikia 
zen, oker ez banago bederatzi 
bakarrik bizi ginen han, eta 
genuen harremana oso berezia 
zen; familia bat bezalakoa ginen. 
Beti bata besteari laguntzeko 
prest", gogoratu du. 

Garaio uztean, batzuk Gastei-
zera lekualdatu behar izan ziren; 
Beltran de Gebara eta Eraña 
familiek, berriz, Ozeta aukeratu 

zuten. "Harremana izaten jarrai-
tzen dugu", esan du. Are gehia-
go, azaldu du aurten izan ezik, 
urtero, irailean, Garaion bertan 
garai hartako herritarrak elkar-
tzen direla festak ospatzeko.

Rufino Ugalde 
Beltran de Gebara bezala, ume 
bat baino ez zen Rufino Ugalde 
bere gurasoekin eta beste sei 
anai-arrebekin batera Orenin 
herrian zuten etxetik kanpora-
tuak izan zirenean: "Urtarrilaren 
5a zen. Gogorra izan zen, bere-
ziki gurasoentzako; bizitza goi-
tik behera aldatu zitzaien: ne-
kazariak izatetik, egun batetik 
bestera Gasteizera joan behar 
izan zuten. Kalteordainak, gai-
nera, barregarriak izan ziren 
eta Kutxi kalean atondu gabe 
zegoen 60 metro karratuko pisu 
batera joan behar izan genuen", 
gogoratu du Ugaldek.

Urte askoan joan izan da Ugal-
de jaioterria bisitatzen: "Orenin 
Urizar parean zegoen, 300 bat 
metrora; eta hortaz, herrimina-
gatik edo, askotan hurbildu izan 
naiz Urizarrera, eta urtegi on-
doan eserita, arratsalde osoak 
eman ditut txikitako kontuak 
gogoratzen".

Eraña familia Garaiotik Ozetara joan behar izan zen. Eraña famiLia

Urtegiak irentsitako 
oroitzapenak, agerian
Uribarri ganboako urtegia eraikitzeak Lautadan kaltetu asko eragin zituen, burgu, 
barrundia eta ganboako udalerrietan. Ur azpian desagertu ziren herriak eta bertan 
bizi zirenak gogorarazteko informazio panelak jarri dituzte aurten.

KOntxI BELtRAn DE 
GEBARA EtA RUFInO 
UGALDE KALtEtUEK 
OROItZAPEnAK 
GOGORARAZI DItUZtE
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HodEi dEL oLmo

burguko 'biolortu', ikusgai 
nekazaritza ekologikoaren erreferente gaspar Caballeroren metodoa 
erabiltzen duen baratze ekologiko komunitarioa du burguk, zenbait 
bizilagunek mantentzen dutena. Horrekin lotuta, metodoari buruzko tailerra 
antolatzen dute urtero, eta baratza dagoen ingurunean bioaniztasun handiko 
'biolortu' gune irekia sortu dute; bost zentzumenak lantzen dira bertan.

Pasa den urtetik dago itxita Zumarraundi bidea. zaLdua mEndi taLdEa

zalduondoko zumarraundi 
bidea, konpontzeko bidean
abendu hasieran lehen bilera izan zuten erakundeek; 
bertan, bigarrena egunotan egitekotan geratu ziren.

Erredakzioa araia
Arabatik Aratz-Aizkorri parke 
naturaleko Urbiako zelaietara 
iristea ahalbidetzen duen sar-
bide bakarra konpontzeko auzia 
konpontzear egon daiteke. Zal-
duondoko alkate Gustavo Fer-
nandez Villatek jakinarazi du 
abenduaren hasieran egin zute-
la erakundeen arteko lehen bi-
lera. Inplikatutako erakunde 
guztiak zeuden gonbidatuta: hau 
da, Jaurlaritza; Arabako eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta 
Partzuergo Orokorrak; Zalduon-
do eta Asparreneko Udalak eta 
Galarretako kontzejua.

Fernandez Villatek azaldu du 
batzarra "oso positiboa" izan 
zela, eta "eskatutako baldintzak 
betetzeko" Zalduondok duen 
borondatea azpimarratu zuen. 
Gaineratu du bileran agerian 
geratu zela "informazio ekono-
miko eta juridikoaren beharra, 
aurrera egiten jarraitzeko". Hori 
dela eta, bigarren bilkura bat 
egitekotan geratu ziren, Gabonen 
atarian. Horretan, besteak bes-
te, Solabarritik Urbiarako bidea 
konpontzeko "aurrekontu egu-
neratua" izaten saiatuko dira, 
eta baita bidearen urteko man-
tentze-lanen aurrekontua ere.

Mirian Biteri LangariKa
Langarikako 5. zenbakiko "etxe-
kide gazteak" kaleratzeko arris-
kuan daude. Herriarekin hitz 
egin eta gehiengoaren babesa 
jaso ostean, abuztuan sartu ziren 
hogei urte hutsik zeraman etxean 
Lautadako zein Gasteizko hain-
bat gazte. Eraikina txukundu 
zuten, bizitzeko moduan uzteko. 
Lau hilabete geroago, azaroaren 
hasieran, apezpikuaren salake-
ta jaso zuten, eta abenduan epai-
keta izan zuten; epaiaren zain 
daude orain. 

Egoera horren aurrean, Lan-
garikako herritarrek gazteen 
aldeko sinadura bilketa hasi 
dute. Kaleratutako oharrean 
"alde guztien arteko elkarrizke-
ta" martxan jartzearen alde ager-
tu dira, "guztiontzako onuraga-
rria izango den akordio batera 
heldu ahal izateko". 

Besteak beste, gogorarazi dute 
landa eremuko populazioa zahar-
tzen ari dela eta gazteek aurre-
ra eraman nahi duten proiektuak 

"arnas berria" ekar dezakeela. 
Horrekin lotuta, azaldu dute, 
bere garaian, Langarikako he-
rritarrek etxe hori egin zedin 
"lurrak utzi eta dirua, lan inda-
rra eraikuntzarako materiala" 
jarri bazuten, eraikin honek 
helburu soziala eduki zezan izan 
zela, eta bizilagun berriek era-
bilera soziala eman nahi diotela. 

Gaineratu dute etxea garbitu 
eta konpondu dutela, "lan mar-
dula eginez", eta ez dutela ino-
lako istilurik sortu: "Aitzitik, 
herrian parte hartu eta auzola-
nean aritzeko jarrera sendoa 
agertu dute". 

Ildo beretik, gazteek beste ida-
tzi bat zabaldu dute bere egoe-
raren berri emateko.  

Langarikan okupatutako etxea. aLEa

Langarikan okupatutako 
etxekoak, epaiaren zain
Herritarrak gazteen aldeko sinadurak batzen hasi dira, eta "alde guztien arteko 
elkarrizketa" abian jartzeko deia egin dute; gazteek eraikin horretan martxan jarri 
nahi duten proiektuak "arnas berria" ekarri dezakeela uste dute. 

donEmiLiagaKo udaLa

martxa onean doa donemiliagako eraikin berria
donemiliagan askotariko erabilera izango duen udal 
eraikin berria egiten ari dira. irailean hasi ziren 
lanekin, eta aurreikusi bezala baldin badoa, datorren 
urte hasierarako amaituta egotea espero du bertako 
alkate Erika Letamendik. 125 metro karratu izango 

dituen solairu bakarreko eraikin hori udal ibilgailua 
sartzeko erabiliko da, eta baita biomasa galdararako 
egurra gordetzeko ere. Horrez gain, hainbat areto ere 
izango ditu, herrian antolatzen diren jarduerak hartuko 
dutenak. aurrekontua 248.962 eurokoa da.€
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Erredakzioa dULanTZi
Covid-19aren eraginari aurre 
egiteko eta tokiko kontsumoa 
sustatzeko asmoz, deskontu bo-
nuen hainbat kanpaina jarri 
dituzte martxan hilabeteotan 
Lautadan.

Dulantziko Udalak, adibidez, 
15.596 bono jarri ditu herritarren 
esku, Gabonei begira, bertako 
merkataritza, ostalaritza eta 
zerbitzuei laguntzeko helburua-
rekin.  

Bi bono mota eskaintzen di-
tuzte: alde batetik,  merkataritzan 
eta bestelako zerbitzuetan gas-
tatzeko bideratutakoak; eta bes-
tetik, tokiko ostalaritzari lagun-
tzekoak. Hala, 45 euroren truke, 
60 euroko erosketak egin ditza-
kete herritarrek.  

Bonuak honako tokietan es-
kura daitezke: abenduaren 23ra 
bitartean eta urtarrilaren 7tik 
otsailaren 28ra arte, herriko 
kultura etxean banatuko dira; 
eta abenduaren 28tik urtarrila-
ren 5ean, berriz, udaletxean 
topatuko dituzte herritarrek.

Deskontuak askotariko tokie-
tan erabil daitezke, denera, 19 
establezimendu eta bost taberna 
animatu direlako kanpaina ho-

rretan parte hartzera: besteak 
beste, supermerkatuak, okinde-
giak, botika, koltxoi dendak, 
karrozeria, autoeskola eta al-
baitari eta gasolindegi bana ere 
badaude egitasmoarekin bat 
egiten dutenen zerrendan. 

Agurainen, agortuta
Beste alde batetik, Aguraingo 
Udalak eta Lautada Bizirik el-
karteak elkarlanean, Agurain 
bono kanpaina jarri dute abian, 
abenduan eta urtarrilean tokiko 
ekonomia berrindartzeko as-
moarekin. Herritarren eskura 
jarri eta egun gutxitan, baina, 
agortu egin dira 1.200 bonuak.

Kasu honetan, urtarrilaren 
31ra arte gastatu ahal izango 
dira 15 euroko prezioan esku-
ratutako bonuak; horiekin 20 
euroko erosketak egin ahal izan-
go dira atxikitako establezimen-
duetan. Sustatzaileek ohartara-
zi dute erosketa bakoitzaren 
zenbatekoa, gutxienez, 20 euro 
izan behar dela bonu bakoitzeko.

Merkatarien egitasmoan par-
te hartzen duten establezimen-
duen zerrenda osoa www.agurain.
com webgunean kontsultatu 
daiteke.

Besteak beste, Dulantziko Pitin tabernak parte hartu du bertako udal kanpainan. duLantziKo udaLa

Deskontu bonuak abian 
Dulantzin eta Agurainen
Tokiko merkataritzan, ostalaritzan eta zerbitzuetan kontsumoa bultzatzea eta 
salmentak sustatzea dute helburu kanpainek; agurainen, urtarrilaren 31ra arte erabil 
daitezke dagoeneko agortu diren bonuak, eta dulantzin, otsailaren 28ra bitartean.
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Amaia Gartzia agUrain
Taberna batera sartu zara. Tra-
goa eskatu, eta zure gainean 
begiradak sumatzen hasi zara. 
Gainontzeko bezeroak gizonak 
ez, matxiruloak dira. Eta zu 
emakumea. Lau lerroko zertze-
lada hauek nahikoak dira koa-
droaren izenburua edo gaia 
hautemateko. Batez ere, ema-
kumea bazara.

Bakarrik taberna batean bi-
deoklipak landu duen afera da. 
Punk-rocka jariatzen duen mihi-
se gaineko lana da, Laia Eskolak 
–Arabako Emakumeen Jabekun-
tzarako eta Berdintasunerako 
eskola– beste artista batzuekin 
zein Lautadako mugimendu fe-
ministarekin elkarlanean egi-
nikoa. Markoa, landa eremua.

Hargatik, Araiako Casino ta-
bernan grabatutakoa da azaroa-

ren 25ean aurkeztu zen aipatu 
bideoklipa, emakumeen indar-
keriaren aurkako eguna aitzakia 
hartuta.

Helburua, emakumeon ber-
dintasun eza bistaratzeko zerbait 
berritzailea egitea, eta horrekin 
puskatzeko indarra transmiti-
tzea, nola ez, Arabako Lautadak 
berezkoa duen punk-rock osagaia 
aintzat hartuta. Osagaiok Baka-
rrik taberna batean kanta dute 
emaitza, La Xeta Paxote 90. ha-
markadako taldeko Marta Al-
dama, Mamen Rodrigo Vulpess 
taldeko ahotsa izandakoa eta 
Belen Nevadok sortua. Horrez 
gain, Irantzu Lekue artista gas-
teiztarrak eta Irantzu  Varela 
ekintzaile feministak ere parte 
hartu dute bideoklipean.

Izan ere, emakumeak dira ma-
txiruloen papera hartzen dutenak 

bideoklipean. Hori zehaztu nahi 
izan du Nevadok: "Ez dira per-
tsonaia maskulinoak irudikatu, 
antzeztu dena pertsonaia oso 
konkretu bat izan da, matxiru-
loarena, hain zuzen". Izatez, izan 
dira kontrako ahots gutxi batzuk 
eta gizonen irudia "degradatu" 
egin dutela aipatu duten despis-
tatuak.

Bakarrik taberna batean bi-
deoklipak mikromatxismo ere-
duetako bat –askoz gehiago bai-
taude– erreproduzitu du, bi 
generoen arteko desoreka egoe-
ra salatzeko. Izan ere, Lautada-
ko mugimendu feministak na-
barmentzen duenez, "taberna 
batean, adibidez, agerian geratzen 
da munduan zehar bakarrik eta 
beldurrik gabe ibiltzeko aska-
tasuna genero maskulinoaren 
pribilegioa dela".

Egoerak, era berean, norma-
lizatutako indarkeria bat aza-
larazten du, "mikro" aurrizkiak 
ez diolako kasu honetan txiki-
tasun edo gutxiengo baten ara-
zoa izan daitekeen zerbaiti 
erreferentzia egiten: "Mikro-ma-
txismoak horrela deitzen dira 
ez txikiak direlako, normaliza-
tu egin direlako baizik, eta on-
dorioz, horrek ikusezin bihur-
tu dituelako", azaldu du mugi-
menduak.

Normalizatutako urraketa ho-
riek salatzeko edo horiekin aka-
batzeko baliagarriak izan dai-
tezkeen afixen hutsunea nabar-
mendu du, bere aldetik, Nevadok, 
jarrera sexistak eta arrazistak 
gaitzesten dituztenak. Horrela-
korik gertatuz gero,  emakumeek 
zerbaitetara heltzeko aukera 
izan dezaten: "Uste dut horrela-
ko kartelak edozein espazio pu-
blikotan egon beharko lirate-
keela, areago tabernetan".

Taberna izan da kokapena 
leku horrek dituen konnotazio 
guztiak aintzat hartuta. Garai 
batean tabernetara joaten ziren 
emakumezkoak taldean eta gehie-
nez jota kafe bat hartzera hur-
biltzen ziren. Hortik kanpo ate-
ratzen zirenak "zerbait bilatzen" 
ari ziren, Nevadok dioen legez. 
Lokalizazio honi jarraiki, ana-
kronismo hau jokoz kanporago 
uzten du aktoreak garagardoaren 
asmatzaileak emakumeak izan 
zirela gogorarazten duenean. 
Eta orain, gure ahizpon asma-
kizuna gozatzeko lekuz kanpo 
sentitu behar dugu?

Bigarren desoreka bat lantzen 
dute: emakumearen papera ohol-
tzan, kasu honetan, punk-ean. 
Horren inguruan sobera daki 
Belen Nevadok, kantaren aho-
tsak eta bideokliparen bultza-
tzaileetakoak: "Gogo handia 
neukan bideoklip bat egiteko 
erreferentzia hori ere sartzeko, 
izugarri maskulinizatutako mun-
du bat delako", Xeta Paxoteko 

garaiak gogoan. Punk-aren kon-
testuak, orobat, amorrua eta 
dibertsioa uztartzen ditu, eta 
aldarrikapena jantzi egiten du 
horrela: "Hori ere garrantzitsua 
iruditu zait, guk ere eskubidea 
dugulako gauzak era horretan 
adierazteko jarrera punk femi-
nista baten bitartez".

gaizki abesteko eskubidea 
Zentzu horretan, interesgarria 
da aktorearen gogoeta: "Ema-
kumeek abesten dutenean ondo 
abestu behar dugun ideiarekin 
puskatzea zen beste hausnar-
ketetako bat. Ondo esaten du-
danean erregistro zorrotz bat 
esan nahi dut, polita izan behar 
duen ahots bat, goxotasuna 
transmititu behar duena; hots, 
femeninotzat hartzen den gaiz-
ki-ulertu hori".

Musika konkretu honetan 
feminismoaren garapenaz gal-
deturik, aldaketa batzuk egon 
direla aitortu du musikari ohiak: 
"Emakumezkoen talde gehiago 
daude, baina ez espero ziren 
bezainbeste".

Antzerkia da batez ere Neva-
doren alorra, nahiz eta aipatu 
bezala punk-aren botak jantzi 
zituen La Xeta Pasote taldeare-
kin 90. hamarkadaren bukaeran. 
Laia eskolak eskatuta, indar-
keriaren aurkako nazioarteko 
egunerako zerbait egitea pro-
posatu zioten aktore eta musi-
kari ohiari. Bideoklip formatua 
bururatu zitzaion orduan hari, 
"hedapen azkarra duelako, eta 
lau minutu eskasetan  mezu 
bat helarazi daitekeelako". 

Haatik, atzeko lan eta elkarlan 
handia dago, eta emaitza bideo-
klipa zein abestia diren arren, 
tailer ezberdinak egin zituzten 
parte hartzaileek, eta karakte-
rizazioa azken urratsa izan da: 
"Taldeko lan handia egon da, 
eta asko eskatu diegu, oso zai-
la izan da pertsonaia zehatz 
hori mantendu zezatela eska-
tzea".

Horren jakitun da Nevado, 
"ez baita erraza, emakume be-
zala heziak izan garenean zen-
bait jarrera, keinu eta ekintza 
erreproduzitzea". Zergatik den 
galdetu zaionean, beste behin 
ere asmatu du artistak: "Ez di-
gute ume izaten utzi, neskatoak 
izan gara hasieratik. Gona bat 
edukita gauza batzuk egin di-
tzakezu, eta praka batzuk jan-
tzita beste zenbait, ez badauka-
zu berezko jarrera oso aurre-
rakoi bat".

'Bakarrik taberna batean' bideoklipa Araiako Casino tabernan grabatu dute. 'baKarriK tabErna batEan'

Garagardo      
bat niretzat
Emakumeak ahaldundu eta normalizatutako indarkeriak salatzeko, 'bakarrik taberna 
batean' bideoklipa aurkeztu dute Laia Eskolak eta Lautadako mugimendu feministak, 
hainbat artista eta herritarrekin elkarlanean.

"AntZEZtU DEnA 
PERtSOnAIA OSO 
KOnKREtU BAt IZAn 
DA, MAtxIRULOA"

"EZ DIGUtE UME 
IZAtEn UtZI, 
nESKAtOAK IZAn 
GARA HASIERAtIK"
bELEn nEvado, La xETa PaSoTE
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Bere hausnarketarekin bat, 
Irantzu Lekue artistak berretsi 
egin du hori: "Belenen emaku-
mezkoak gizonezko bilakatzeko 
asmoa, batez ere, nolabait gor-
putzetan transformazio puntu 
hori sentitzea izan da. Nola 
gure perspektiba aldatzen den, 
beste era batean jantzita edota 
gorputzeko postura aldatuz". 
Matxirulo gazteenarena izan 
da bere papera bideoklipean, 
ez baita adin kontua.

Ikastaroen bidez erasotzailea-
ren paperean jarri dira emaku-
meak, eta horren bidez boterea 
kendu  diete. Hori askotan egin 
baita historian zehar, botere-
dunak irrigarri utzi. Bideokli-
pean parte hartu duten emaku-
meek hala berretsi dute: "Au-
kera eman digu maskulinita-
teekin esperimentatzeko, gene-
ro maskulinoaren nagusitasuna 
sentitzeko, boterea sentitzeko. 
Espazioaren okupazio hori, 
konfiantza hori eta segurtasun 
faltsua".

Urteak aurrera, inguruko 
feminismoan aldaketak egon 
izan direla baieztatzen da La 
Xeta Pasoteko Belen Nevadok 
esaten duen moduan, "eginda-
koa feminista ote den galdetzen 
didatenean. Ondo dago, nahiz 
eta ironikoa izan, baina zeozer 
aldatu denaren erakusle da". 
Ekimenak arrakasta erdietsi 
du feministen hitzetan ere: 
"Eragin handia izan du ingu-
ruan, eta pertsona asko ikutu 
ditu". 

Ez dago Lautadako mugimendu 
feminista bakarra, ezta sorrera 
urte zehatzik ere. bai, ordea, 
hastapenik eta elkarlanik. Egiazki, 
emakumeek osatutako zenbait 
elkarte edota multzo izan dira 
Lautada mailan eskubideen alde 
lanean. nola ukatu, hortaz, 
feminismoa lantzen ari zirenik 
edota mugimendu feminista bat 
ez zirenik? "Lautadan 
emakumeen elkarte eta taldeak 
aspaldidanik daude, eta adibide 
gisa Landa Eremuko Emakumeek 
bi hamarkadetan zehar urtero 
antolatutako jardunaldia aipa 
dezakegu", diote partaideek.

amaraun baten gisan, 
emakumeen mugimendua saretze 
baten bidez eratua izan da 
Lautadan. duela bi urte, 
Emakumeen nazioarteko 
Egunean, sendotasun irudi 
ukaezina eskaini zen Lautadan: 
"gure aurreikuspen guztiak 
gainditu zituen egunak berak eta 
baita arratsaldeko mobilizazioak, 
gurean inoiz ikusitako mobilizazio 
jendetsuena izan dela esan 
daiteke". zergatien gainean 
galdeturik, hein batean 2015eko 
Emakumeen mundu martxak 
utzitako arrastoa antzeman 
dezakegu.

Egun, hauek dira Lautadako 
mugimenduaren ildoak: "ospatu" 
beharreko egun horietako 
kontzentrazioez gain, berdintasun 

martxak, hitzaldiak, literatur 
saioak, kale kanpainak eta 
bestelakoak egiten dira herriz 
herri. Emakume batek indarkeria 
matxista pairatu izanaren berri 
badute, egoeraz informatu, 
laguntza eskaini eta salaketa zein 
herri ekimenak antolatzen 
dituzte. zenbait herritan jaietan 
erasoak salatzeko telefonoa eta 
laguntza protokoloa martxan jarri 
dute, eta, gainera, jaietan gauez 
etxera joateko laguntza 
eskaintzen dute.

Erakundeen arloan izan dira 
lorpenak. besteak beste, Lautada 
mailan indarkeriari aurre egiten 
dioten emakumeen aldeko 
protokoloa egin zen duela urte 

batzuk, gaur egun bigarren 
protokoloa indarrean egonik. 
mugarri garrantzitsua izan zen, 
ordura arte gizarte langileek ahal 
zuten guztia egiten zutelako, baina 
protokoloak arreta hobetu du. 

azken hamarkadan aguraingo 
udal barruan feminismo hitza 
protagonismoa hartzen joan da, 
kasu batzuetan benetan sinesturik 
bide bakarra dela berdintasun 
eraginkorra lortzeko. "beste 
batzuetan aldiz, itsurakeri hutsa 
izan da, kanpora begira egun 
berezietan deklarazioak onartu, 
balkoietan pankartak jarri… baina 
barrura begira ezer gutxi. Hala ere 
positiboan ikusi nahi dugu", dio 
mugimenduak.

Lautadako Kuadrillan duela 
zazpi urte inguru berdintasun 
zerbitzua sortzeko apustua egin 
zen: "dauden beharretarako 
nahikoa ez bada ere, aurrerapauso 

bat izan da hau, indartu 
beharrekoa". 

nabarmentzekoak ditu ere 
Lautadako mugimendu feministak 
Laia Eskola –ekimenaren 
bultzatzaileetako bat– zein 
arestian aipaturiko Landa 
Eremuko Emakumeen topaketa. 
Haatik, instituzionalizatzearen 
arriskuez hausnartu du: 
"gehiegitan gertatzen den bezala, 
proiektu instituzionalek herri 
mugimenduak desaktibatzeko 
joera izaten dute, eta mugimendu 
feminista zerbait bada, feminista 
eta herrikoia da". 

Horren erakusle da topaketa 
hori. ia hogei urtez emakumeek 
antolatuta, Kuadrillarekin 
elkarlanean eta adostasunez 
berdintasun topaketa izendatu 
zuten, herritar ezberdinen 
inplikazioa lortuz eta jardunaldia 
indartuz. alabaina, azken urteotan 
beherantz egin du: "azkenengoan, 
gaia oso interesgarria bazen ere –
Hirigintza feminista– Lautadako 
gutxi egon ginen, gehienak 
politikariak eta kanpoko 
teknikariak izanik, izaera herrikoia 
galdu du", salatu dute 
mugimendutik. "nahi gabe bada 
ere, proiektu hauek hierarkia bat 
markatzen dute neurri handi 
batean. berrazterketa bat 
beharrezkoa litzateke guztiontzako 
aberasgarria izan dadin, herriaren 
alde egingo baitu horrek".

Agurainen, Martxoaren 8an egindako manifestazioa. mugimEndu fEminista

Lautadako feminismoa, amaraun bat

EmAKUmEEN mUgImENDUA 
SARETZE BATEN BIDEZ 
ERATZEN jOAN DA 
LAUTADAN
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naiara Lopez de Uralde gEbara
Gebarako herritik 300 bat me-
trotara, izen bereko gaztelua 
kokatuta dagoen hegoaldeko 
muinoaren hegalean, gebarata-
rren dorre jauregia zenaren az-
tarnak antzeman daitezke. Jato-
rrian, elkarri lotutako eta laukian 
eraikitako lau dorrez osatutako 
multzo sendoa zen. Gaur egun, 

ordea, eraberritutako dorre bat, 
beste bi dorre izandakoaren hor-
mak eta guztia inguratzen duen 
harresia geratzen dira zutik soi-
lik. Hasiera batean zaharkiturik 
eta sastrakez beteta dagoen erai-
kin bat dela pentsatu daitekeen 
arren, oraindik antzinako histo-
riak bizirik jarraitzen du harri 
horien baitan, eta hori da aben-

duaren 20an antolatuko dituzten 
bisitetan erakutsiko dutena.

Arabako Foru Aldundiak kul-
tura eta ondarea uztartzen dituen 
ekintza desberdinak antolatu 
ditu Udazken honetan #Kultu-
raSegurua programaren ba-
rruan, eta horietako bat lehen 
aldiz Gebarako dorretxean egin-
go diren antzeztutako bisitaldiak 

izango dira. Saio hauen bitartez, 
bisitariak iraganera jauzi egi-
teko aukera izango du, eta hain-
bat garaitako giroan murgildu 
ahal izango da hiru antzezleren 
laguntzarekin.

Orbela Ikerketa eta Inguru-
men-Hezkuntza enpresaren gi-
daritzapean, hiru emanaldi des-
berdin izango dira igande hone-
tan bertan. Lehenengo emanaldia 
10:30ean izango da, bigarrena 
11:45ean, eta azkena 13:00etan; 
eta txanda bakoitzean bost per-
tsonez osaturiko hiru talde egon-
go dira gehienez. Gainera, par-
te-hartzaileen segurtasuna ber-
matu nahian, eta egun indarrean 
jarraitzen duten muga-neurriak 
direla eta, bisitaldia Barrundia-
ko bizilagunei mugatuta egongo 
da. Gauzak horrela, "egitasmo 
honen helburu nagusiena uda-
lerriko jendeari bertako ondarea 

gerturatzea da", azaldu du Jone 
Miren Gilek, Orbela enpresako 
langileak.  

Jarduera Gebarako herriaren 
amaieran hasiko da, eta poliki
-poliki hiru pertsonaia histori-
koren laguntzaz, oraindik zutik 
mantentzen den dorrearen bar-
nealdera murgilduko da, bertan 
antzina gertatutakoak era atse-
gin, arin eta entretenigarri ba-
tean azalduz. 

"Ekintzaren berri eman eta 
handik gutxira ia leku guztiak 
bete ziren, horregatik, publi-
koaren erantzuna positiboa 
izatea espero dugu. Izan ere, 
bisita hauen bidez historia era 
didaktiko eta dibertigarri ba-
tean azaltzen denez, gaian adi-
tuak ez diren eta adin guztie-
tako pertsonengana iristea 
ahalbidetzen du", dio ardura-
dunak. 

Zutik dagoen dorre jauregiaren aztarnak ezagutzeko bisitaldi antzeztuak antolatu dituzte. naiara LoPEz dE uraLdE

Gebarako dorrean      
gora, iraganera jauzia
Hiru pertsonaia historikoren laguntzaz, garai desberdinetara bidaiatzeko aukera 
emango dute gebarako jauregian egingo dituzten bisita antzeztuen bitartez. 
Lehenbiziko txangoa abenduaren 20an antolatu du orbela enpresak.



Era horretan, "dena ongi joa-
nez gero, etorkizunean, pande-
miaren egoerak hobera egiten 
duenean, ekintza errepikatzea 
gustatuko litzaiguke emanaldi 
gehiago eginez eta kanpoko pu-
blikoari irekiz". Bisita berez 
gaztelaniaz egingo da, hala ere, 
aurkezpena euskaraz izango da, 
eta gero gidoian zehar garai ho-
rretan Barrundia mailan erabil-
tzen ziren euskarazko hitz batzuk 
ere sartu nahi izan dituzte, Larrea 
herrian bizi zen Joan Perez La-
zarragakoari keinu eginez, Gilek 
esan bezala. 

Ondarea maitatzen ikasi
Orbelako lantaldeak urte asko 
daramatza Lautadan ingurugiro, 
kultura eta turismo arloetako 
proiektu desberdinak antolatzen, 
eta oso ondo ezagutzen dituzte 
inguruko bazter guztiak. "Eremu 
hau oso aberatsa da baliabide 
desberdin asko dituelako, baina 
tamalez, ezjakintasunagatik edo, 
askotan ez dugu ondoan ditugun 
monumentuak edota horiek 
atzean duten historia guztia ain-
tzat hartzen. Eta hori da, bere-
ziki, mota honetako ekintzekin 
bilatzen duguna, inguruan du-
guna maitatzen ikastea", esan 
du arduradunak. 

Aurretik Añanako Gatz Hara-
nean, Portillako gazteluan edota 
Alaitzako elizan ere egin izan 
dituzte bisitaldi antzeztuak. 

Hala ere, antolatzaileak mota 
honetako ekintza bat aurrera 
ateratzeko lan mardula egin behar 

dela onartu du. "Denbora asko 
behar da gertaera historikoez 
ongi jabetzeko, hortik antzezlan 
bat sortzeko, jantziak eta beste-
lako attrezzoak prestatzeko edo-
ta gidoiak buruz ikasteko, baina 
guk lan hau guztia korrika eta 
presaka egin behar izan dugu, 
Gebarako jauregia proiektu ho-
nen barnean sartzearen ideia 
duela pare bat hilabete edo sortu 
baitzen. Eskerrak Ttipia antzer-
ki taldearen eta Fernando Sanchez 
Aranaz historialariaren laguntza 
izan dugun".

Sanchez Aranazen ekarpena, 
gainera, oso berezia izan da Ge-
baratik kilometro gutxitara dagoen 
herrian bizi baita. "Ni Mendixu-
rrekoa naiz, eta gaztelua zein 
dorretxea betidanik oso ongi eza-
gutu ditut", azaldu du historia-
lariak. "Orbelatik proiektu hone-
tan parte hartzeko deitu zidate-
nean, justu gazteluaren inguruan 
egingo den beste ikus-entzunezko 
batean lanean nengoen Barrun-
diako Udalarekin eta Lautadako 
Kuadrillarekin batera, hortaz 
baiezkoa gogotsu eman nien".

Historian barrena
Gebaratarrak oso familia bote-
retsua izan ziren Erdi Aroan 
Lautadan, eta XI. mendean euren 
izena daukan herriaren muinoa-
ren gailurrean gaztelua eraiki 
zuten, Postaseko Errege Bidetik 
egiten ziren joan-etorriak hobeto 
kontrolatzeko asmoarekin. Urte 
batzuk beranduago, XIV. men-
dean, lau dorretxe zuen jauregia 

egin zuten muino beraren oinetan. 
"Antzinako dokumentuetan ager-
tzen denaren arabera, garai ho-
rretan erregeek soilik izan zeza-
keten lau dorreko jauregi bat, 
beraz familia hark zuen eragina 
noraino iristen zen sumatu de-
zakegu. Horregatik, aro haietan 
hobe zela Gebaran jauntxoa iza-
tea Espainian erregea izatea bai-
no esaten zutenak ez zeuden ba-
tere oker!", barrez dio historia-
gileak.

I. Karlistaldian, ordea, zori-
gaitza iritsi zen herrira. "2.500 
kilo bolbora erabilita, jauregia 
eta gaztelua erabat suntsitu zi-
tuzten liberalek 1839ko aben-
duaren 30ean egindako erasoan, 
defentsarako eraikitako monu-
mentu biak hauts bilakatuz. 
Hamarkada batzuk geroago, II. 
Karlistaldian, karlistak gaztelua 
berreraikitzen ahalegindu ziren 
Aguraingo harresitik harriak 
hartuz, baina azkenean ahalegin 
horiek guztiak hutsean geratu 
ziren. Beraz, argi dago historia 
luzea dagoela Gebaran. Dena 
dela, agian niretzat dokumen-
turik bitxienak bidaiariek in-
guru honetatik pasatzerakoan 
euren kroniketan idatzi zutenak 
dira".

Orainaldira itzuliz, 1964. urtean, 
Aldundiak ipar-mendebaldeko 
dorretxea eta harresiaren zati 
batzuk eraberritu zituen. Hogei 
urte geroago, 1984an alegia, Mo-
numentu Historiko Artistikoa 
izendatu zuten, eta ondoren, Es-
painiako Ondare Historikoari 
buruzko Legearekin modu gene-
rikoan babestu zuten. "Gerora, 
bisitariak hartzeko egokitu zen, 
baina honakoa izango da antzez-
tutako bisitak egingo diren lehe-
nengo aldia", argitu du Gilek.  

Sanchez Aranazen ustetan, 
mota honetako ekintzak egitea 
oso garrantzitsua da, izan ere 
azkenaldian Araban ondare kul-
tural eta artistikoa berreskura-

tzeko lan handia egiten ari bada 
ere, urteetan monumentu asko 
galdu da. "Horregatik, inguru 
paregabe honi balio erantsia 
emateko mota honetako egitas-
moek jarraipena izatea asko 
gustatuko litzaiguke; hori dela 
eta, helburu horrekin lanean 
hasi gara jada, bertan kontzer-
tuak eta bestelako ekintzak an-
tolatzeko ahaleginak egiten".    

Mendixurreko bizilaguna hila-
bete hauetan egindako lanaren 
emaitza ikusteko irrikan dago. 
"Guztia primeran aterako dela 
ziur naiz, Orbelako langileak eta 
Ttipiako antzezleak profesional 
hutsak baitira", esan du historia-
lariak. 

XIV. mendean eraiki zuten Gebarako jauregia. naiara LoPEz dE uraLdE

"LAnEAn HASI GARA 
KOntZERtUAK EtA 
BEStELAKOAK 
AntOLAtZEKO"
fErnando SancHEZ aranaZ
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Estitxu Ugarte agUrain
Pablo Aguerok zuzendutako 
Akelarre filma urrian 
estreinatu bazen ere, oraindik 
ere zinematan dago ikusgai. 
Irati Saez de Urabain 
(Agurain, 1998) aktore gazteak 
parte hartu du horretan, 
sorgin-ehizaren biktimetako 
bat den Olaia-ren paperean.
Pozik zaude pelikulak izandako 
harrerarekin? 
Oso pozik. Imaginatzen nuen 
Euskal Herri mailan harrera 
oso ona izango zuela, gaia 
zein den ikusita eta kontuan 
izanda bertan eta bertako 
aktoreekin grabatua dela. 
Hala ere, harrituta nago; 
oraindik ere, jendeak kalean 
geratzen nau zoriontzeko. 
Hori oso pozgarria da.
Agurainen ere estreinatu duzue. 
Nola hartu dute aguraindarrek? 
Izugarri. Hasieran, urrian, bi 
pase egitea aurreikusi genuen; 
baina, sarrerak salgai jarri 
bezain pronto agortu egin 
ziren. Lagun asko filma 
ikusteko aukera gabe geratu 
zirenez, azaroan berriro ere 

jarri zuten beste behin, eta 
kasu horretan ere jarraian 
agortu ziren sarrerak. 
Gainera, urrian, filmaren 
estreinaldian egon 
nintzenean, amaitutakoan 
jendea gerturatu egin zen oso 
gustuko izan zutela esateko.
Abiapuntura joko dugu. Nola 
suertatu da pelikulan parte 
hartzeko aukera? 
Kasualitatea izan da. Topatu 
nuen Facebooken iragarki bat 
Akelarre pelikulan aktoreak 
bilatzen ari zirela, eta argazki 
bat eta datuak bidaltzea 
eskatzen zuten; eta bidali 
nituen, probatzeko.
Aurretik esperientzia zenuen 
aktore lanetan? 
Ez, interpretazioan ez dut 
esperientziarik. Egin izan dut 
antzerkia urte batzuk, baina 
oso gauza txikiak.
Ondo moldatu zara filmazioan; 
zailtasun berezirik izan duzu? 
Gure artean oso gustura egon 
gara, eta giro oso polita egon 
da taldean. Ni lehen 
momentutik oso ondo sentitu 
naiz haiekin; azkena izan naiz 

hasten, eta oso ondo hartu 
naute. Egia da, batzuetan, 
filmazioan galduta sentitu 
naizela, hainbat kontu 
tekniko direla edo plangintza 
aldetik ez nituelako ezagutzen, 
baina, egia esan, ekipoak eta 
lantaldeak oso erraz jarri 
digute dena.
Zer paper egin duzu pelikulan? 
Olaia du izena pertsonaiak. 
Sorginkeria leporatzen dioten 
neska gazte horietako bat da. 
Taldean pertsonaiak oso 
markatuak daude, eta Olaia, 
adibidez, oso pertsona alaia 
da, kanpora begira beti, 
txisteak egiten dituena, oso 
baikorra, momentu txarretan 
besteak animatzen saiatzen 
da. Baikorra da, batzuetan 
gehiegi, eta eskuetatik ihes 
egiten dio.
Zein izan da zuretzat filmazioaren 
zatirik zailena? 
Orokorrean pertsonaiaren 
garapena pentsatzea eta 
pertsonaia eraikitzea. 
Zuzendariak irizpide eta 
ezaugarri batzuk ematen 
dizkizu, baina pelikulan 

erakusten den pertsonaiaren 
atzetik badago lan bat; izaera 
guztia eraikitzea izan da zaila. 
Dena den, bilatzen zutena 
emakume talde bat zen, eta 
pelikula ikusten duen edozein 
identifikatzea talde horrekin 
edo pertsonaia horrekin, eta 
Pablok nahi zuena zen gutako 
bakoitzetik ere ekarpena 
egitea, gure izaera adieraztea.
Eta filmazioaren zatirik politena?
Oso gustura egon naiz, eta 
atsedenetan ere topera egon 

gara, oso ondo; ez naiz galduta 
sentitu, beti egon garelako 
elkarrekin. Gainera, leku 
ikaragarriak ezagutu ditut: 
Sakoneta eta Laga, adibidez.
Amaitu aurretik, baduzu 
dagoeneko bestelako proiekturik 
esku artean? 
Oraindik ez, baina mugitzen 
ari naiz zerbait topatzeko. 
Asmoa da interpretazioarekin 
eta, bereziki, antzerkiarekin 
jarraitzea, oso gustuko 
ditudalako. 

Irati Saez de Urabain aguraindarra, Donostiako zinemaldian. aLEa

"Harrituta nago 'Akelarre' 
filmak izandako harreraz"
IRATI SAEZ DE URABAIN aKTorEa

ProTagoniSTa

22    LAUTADAKO ALEA     
2020-12-21



HITZ GEZIDUNA

t

t
t

t

t

t

t

t

t

t

t

tEdateko
gogoa

Laborarien
lanabes

* Arabako
mendia

Aproposa

Hobenak

Ni neu

Burua

Ipar EH-n,
atsekabe

Xakeko
pieza

Ipar EH-n,
bila

... gabe,
atertu gabe

Gau
denborak

Gipuzkoako
udalerria

Barrea

Azkarrak

Ate, hitz
elkartzeetan

t

tGurpilik ga-
beko gurdia

50

t

tBokal
biribila

Bokala

ttEstrontzioa

Dozena
erdi

tt(Infin.)
Sartu

Bokalik 
ga-beko aldia

t

hitz geziduna gOitiBeheRa

Nola jokatu? Goiti eta beheiti letra bat gutxiago edo gehiago du 
asmatu beharreko hitzak. 1. Gipuzkoako udalerria. 2. Arabako 
Errioxako udalerria. 3. Kemen. 4. Nahastura trinkoa. 5. Zoro. 6. 
Etorkizunean. 7. Gailen, goien. 8. Emakume izena. 9. Bizkaiko 
udalerria, Uribe Kostan.
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