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Ate-joka dugu 2021eko Euskararen Nazioarteko 
Eguna. Gauza askotarako baliatzen dugun 
eguna da, besteak beste, euskaraz bizi nahi 
duen herri-gogo sendoa dagoela erakusteko. 

Zalantzarik ez komunitateak are harroago erakutsiko 
duela aurten bizi-gogoa, iazko murrizketak gogoan.

Hala ere, uste dut egoerari buruzko hausnarketa 
egiteko ere balio beharko ligukeela, bai eta ifrentzua 
zein den identifikatzeko ere. Euskaldunok ez ditugu 
bermatuta euskara eroso erabiltzeko baldintzak, 
hizkuntza erabiltzeko hautuari determinazioz eutsita 
ere. Hortaz, ez da nahikoa herritarrok ahalduntzea; 
ezin da hizkuntzaren berreskurapen-prozesuaren zama 
guztia herritarren bizkarrean utzi.

Aitzitik, hizkuntza-politiketan jauzia egiteko 
garaia da; euskararen erabilera erosoa bermatzea ipar 
duten politikak behar dira. Eta ehundik gora eragilek 
baditugu adostuak, Batuz Aldatu dinamikaren bidez, 
helburu horretara iristeko norabidetzeak: ezagutzaren 
unibertsalizazioa eta erabilera erosorako guneak sortzea. 

Balio beza aurtengo Euskararen Nazioarteko 
Egunak komunitatearen ahalduntzeaz harago, 
hizkuntza-politiketan jauzia egiteko beharra 
gizarteratzeko.

Udan umearekin igerilekura joan nintzen 
egunetako batean, guraso eta ume talde bat 
izan nuen ondoan. Bost bat guraso izango ziren, 
bospasei urteko beste hainbeste umerekin. 

Haurrak gazteleraz ari zirela eta, euskaraz egiteko esan 
zien heldu batek. Halako batean, umeak aldendu eta 
ordura arte euskaraz ari ziren gurasoak ere gazteleraz 
hasi ziren. Minutu gutxira itzuli ziren umeak, eta 
erdaraz jarraitzen zuten helduek. Geroago, umeei errieta 
egin zieten, berriz ere gazteleraz ari zirelako. Ez naiz 
ezer asmatzen ari, iragarkietako topikoa ohikoa da.

Izan daiteke mobila uzteko esatea geu mobilari 
pegatuta gauden bitartean; umeei zaborra birziklatzeko 
eskatzea plastikoa lurrera botatzen dugunean; fruta 
jateko esatea mandarina bat ikutzen ez dugunean; 
eta abar. Gure seme alabak gu baino hobeak izatea 
nahi dugu. Baina zenbateraino eska diezaiekegu geuk 
egiten ez duguna egiteko? Hizkuntzari dagokionez, 
soziolinguistek argi dute: haurrek ez dute soilik euskara 
ikasten, hizkuntza erabiltzeko edo ez erabiltzeko arau 
sozialak ikasten dituzte txikitatik, ez esaten dugunetik, 
egiten dugunetik baizik. Eredu izatea ezinbestekoa da 
honetan ere.

Izan gaitezen haurren aurrean helduok heldu.

IñIgo 
kortazar 
elIas 
Algorta

InazIo 
vIdal 

gurrutxaga 
Leioa

Euskararen eguna
dugu parez pare,

ta entzuten dut: «Euskara
ez dago hain grabe».

Zuk ez al duzu uste
Iñigo hala (e)re

segi behar dugula 
hizkuntzaren alde,
dugun apurrarekin
konformatu gabe?

Puntua eta kontrapuntua Euskararen Nazioarteko Eguna

Euskaraz gogoz jalgi
«Horren grabe ez dago,
ez zaitez ardura».
Hau esaten duenak
zer esan nahi du ba?
Ezin ibili kontu
horien pentzura,
Inazio utzita
gure duda-muda,
gogoz euskaraz jalgi
gaitezen mundura. 

Paul BIlBao Euskalgintza Kontseiluko idazkari nagusia arrate Illaro Euskaraldiako koordinatzailea

Etorkizuneko jauzia Eredu al gara?
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Joserra Onandia Longarte Euskaltzalea

A lgortako Bidebitarte txokoan ipini dugu hitzor-
dua Joserra Onandia getxoztarragaz elkarrizke-
ta egiteko. Bertan sukaldari lanetan ibiltzen da 
76 urteko euskaltzalea, baina beste saltsa asko-

tan ere dabil: berbalagun taldeak, Bizilagunak, Itxarkan-
tu, Mintzanet... Onandia ez da geldi egotekoa. Euskararen 
alde egindako lana eskertzeko helburuagaz, Argia Ereiten 
saria jaso barri du Getxoko Udalaren eskutik: «Oso hunki-
tuta nago».

Erretiroa hartu zuenean hasi zen euskara ikasten, 
nahiz eta aurretik hainbat saiakera egin: «Euskalduntze-
ko errezetarik onena euskaltegira joatea da, baina egune-
ro joan behar da! Eta gero, aukeran, barnetegira!». Dioe-

nez, euskara ikasteko inoiz ez da berandu, adinekoentzat 
ere ez: «Burua aktibo izateko modurik eraginkorrena da, 
euskara ikastea edozein pilula hartzea baino hobea da bu-
ruarentzat!».

Aurrez aurre euskaraz berba egiteaz gain, online ere 
mingainari eragiten dio algortarrak, Mintzanet platafor-
maren bidez. Besteak beste, Floridan (AEB) bizi den Pedro 
Mari Sardui zesta-punta pilotariagaz batzen da, bizkaieraz 
eta guzti! «Eguaztenero batzen gara ordu eta erdiz euskara 
praktikatzeko. Biak sukaldariak gara gainera!». 

Onandia lanbidez kontratista izan da, baina beti izan 
du euskararekiko maitasuna: «Euskara da euskaldunok 
dugun altxorrik handiena». Bere emazte, seme-alabak eta 
bilobak euskaldunak dira, eta bera ere, bidean... «Emaz-
teak esaten zidan liburuak bezala egiten nuela berba. Be-
rak dioen bezala, ‘pazientzixe’ handia izan du nigaz». Ar-
gia Ereiten saria euskara ikasten ari diren guztiei eskaini 
gura izan dio: «Batik bat nagusientzat, zelako esfortzua 
den euskara ikastea... Baina zelako poztasuna dugun gero 
euskaraz berba egiterakoan!». 

argia Ereiten saria jaso barri du  
Joserra Onandia euskaltzaleak  
getxoko udalaren eskutik, euskararen  
alde egindako lanagatik.
TESTUA: Julen nafarrate • ARGAZKIA: HodeI torres  

«Inoiz ez da 
berandu euskara 
ikasteko»



Gazteek euskararen eta euskal kultu-
raren inguruan duten pertzepzioa 
ikertu du Naroa Jauregizuria Lopa-
tegik. Getxo, Leioa, Bilbo edota Por-

tugaleteko zenbait ikastetxetako gazteek hiz-
kuntza eta kulturagaz duten harremanena eta 
iritziak aztertu ditu leioaztarrak, eta horiek 
baliatu dituzte Ahize-AEKk hizkuntza aholku-
laritza zerbitzuak eta Ikastolen Elkarteak #Da-
molat unitate didaktikoa sortzeko. Abendua-
ren 2an egingo dute horren aurkezpena «Igo 
Bolumena» jardunaldian; horren aurretik, 
ikerketaren nondik norakoak azaldu dizkigu.

nolakoa izan da gazteen hizkuntza-ohitu-
rak ikertzeko prozesua? Lehenik eta behin, 
ikusi genuen hainbat aurreiritzi ditugula gaz-
teei buruz berba egiten dugunean;  beti jotzen 
dugu beraiek epaitzera eta paso egiten dute-
la diogu. Beraz, lehenik eta behin, 2000tik 
ona jaiotako gazteak nolakoak diren definitu 
genuen, haien testuinguruak ez duelako ino-
lako zerikusirik nagusiagoek bizi izan dute-
narekin. Urteotan, aldaketa izugarriak eman 
dira munduan eta Euskal Herrian, bai pentsa-

tzeko bai funtzionatzeko eran ere. Beraz, eu-
ren erreferentziak ezberdinak izan behar dira 
euskara, hizkuntza eta kulturari dagokienez. 
Gainera, elkarrekin erlazionatzeko moduak 
asko aldatu dira, orain taldeak txikiagoak di-
relako eta harremanak sare sozialetatik-eta 
egiten direlako.   

nola aldatu da euskararekin duten harre-
mana beste belaunaldi zaharragoakaz kon-
paratuta? Guk gatazka egoera eta euskara eta 
euskal kulturaren biziberritze indartsua bizi 
izan genituen; gainera, aurreko belaunaldie-
takook ez dugu nahi lortutakoa edo izanda-
ko hori galtzea. Beraz, mugitzeko eta eurena 
garatzeko aukera gutxi dauzkate; gure mo-
txila jasotzea dute altxor batekin, baina ezin 
dute ez erabili ezta mugitu ere. Aldiz, kultu-

Naroa Jauregizuria Lopategi Ahize-AEKko ikerlaria

naroa Jauregizuria, leioaztarra, sozi  ologoa eta erakundeetako komunikazioan aditua da; besteak beste, nazio markaren gaia ere jorratu du.  

«Gazteak euskaraz 
deseroso sentitzen  
dira ez dutelako  
gaitasun nahikorik»
ander zarraga  

6  Euskara  Elkarrizketa

Eremu mugatua
«Euskararen mundua 
jaiak, korrika edo 
dantza-taldeak 
bezalako eremuetara 
mugatzen da 
gazteentzako, 
eta, hortik 
kanpo, deseroso 
sentitzen dira 
egunerokotasunean, 
moldatzeko 
gaitasunik ez 
dutelako»



hiruka  
2021eko azaroa  7

rak eta hizkuntzak aurrera egiteko belaunal-
di batzuek aurrekoetatik jasotakoa gainditu 
eta birmoldatu behar dute, beraiek erosoago 
sentituko diren esparruetara. Bestela, museo 
batean geratuko dira antzinako gauza polit 
baten moduan. 

Horretaz gain, gazteak euskararekin ko-
nektatzen dituzten kanalak bi dira: hezkuntza 
formala eta jaiak. Lehena, derrigorrezkoa iza-
teaz gain, gramatikala eta ikaskuntzarekin lo-
tuta dago. Festetan, aldiz, gazteek euskara au-
keratzen dute, ez zaie ardura bertso bat egitea, 
edo erromeria batera joatea; baina, pandemia-
ren ondorioz, hori galdu dute, eta hezkuntza 
bakarrik geratzen zaie. Gainera, helduarora 
hurbiltzen diren heinean, kanal horiek ahul-
duz doaz, lanerako eta familiarentzako ga-
rrantzitsuak izateari uzten diotelako.

Proiektuan azpimarratu duzue gazteei aho-
tsa emateko beharra. Zer da beraiek esaten 
dutena? Gehienetan, helduon ikuspegitik jo 
dugu beraiengana, eta hor konexio-arazoak 
egoten dira; gazteek ez dute erantzuten. Be-
raz, gu beraiengana joan ginen, eta beraien 
ikuspuntua eskatu. Hortik ondorioztatu ahal 
izan genuen, oro har, euskararen munduaren 
oso ikuspegi estereotipatua dagoela, baita gi-
zartean ere. Umetan jaso zutenarekin lotura 
dute, baina gaur egun dagoena nahiko ezeza-
guna da beraientzat; musikarekin, jaiekin eta 
haurtzaroko kontuekin lotzen dute, eta gus-
tatzen zaie, baina lotura mugatua da. Egoera 
normalizatuagoa izango balitz beste leku ba-
tzuetatik ere jasoko lukete euskara.

Eta irakasleek zer diote; ereduari buelta 
bat eman beharko litzaioke? Azkotan, pisua 
ikastetxeetan jartzen dugu, eta hori justua 
izan ez arren, daukagun hari horiek baliatu 
behar ditugu, eta laguntza eman behar die-
gu. Irakasleek ikusten dute arazo hau ez dela 
ikasgai batekin konpontzen. Guk #Damolat 
unitatea sortu dugu, baina hau laguntza bat 
besterik ez da; hemen inportanteena da ira-
kurketa orokor bat egitea, hizkuntza irakas-
tearekin ez delako nahikoa. 

Zer proposatzen du #Damolat unitate di-
daktikoak? Hasteko, euskarazko bizipenak 
sortzeko beharra jartzen dugu erdigunean; 
aukerak sortu nahi ditugu euskarazko bizi-
penak sortzeko eta euskararen mundua eza-
gutzeko. Horretarako, lehendabizi, gazteak 
ezagutzeko saioak egiten ditugu, eta, on-
doren, hainbat kanal proposatzen dizkiegu 
beraiek erabaki dezaten zein bide aukeratu 
nahi duten. Eta, amaitzeko, kultur ekintza 
bat egitea proposatzen diegu, ikastetxetik 
kanpo, herriko beste elkarte eta sortzailee-
kin harremanetan. 

naroa Jauregizuria, leioaztarra, sozi  ologoa eta erakundeetako komunikazioan aditua da; besteak beste, nazio markaren gaia ere jorratu du.  

Erreferente 
berriak behar 
ditugu?
«lehen, arrazoi ideologiko 
potoloagoekin lotutako 
erreferenteak genituen; 
orain, identifikatu behar 
dugu euskaraz egiteko 
hautua egin duten horiek 
zergatik egiten duten: zerk 
eramaten dituen euskaraz 
hitz egitera, hain zuzen ere. 
gainera, erabiltzen dituzten 
kanalak ere zeintzuk 
diren jakin behar dugu. 
Horretarako, hain erosoak ez 
diren gauzak entzuteko prest 
egon behar gara ere»
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Erandio, Getxo eta Sopela Abenduaren 5era arte

A riketa guraso, zaintzaile, lagun, se-
nide eta bestelako hezitzaileei dago 
zuzenduta, eta horren helburua da 
ereduaren bitartez umeen hizkuntza 

ohituretan eragitea. Helduak 0 eta 12 urte bi-
tarteko umeakaz batzen diren tokietan, hala 
nola parkea, plaza eta eskolako kanpoaldeetan 
euskarazko praktika sustatu gura dute, ere-
duaren bitartez umeek ere ohitura horiek bere-

ganatzeko. Hala, azaroaren 22tik abenduaren 
5era bitartean, «Haurren aurrean helduok hel-
du» ekimena identifikatzeko seinaleak jarriko 
dituzte Euskal Herriko hainbat udalerritan, 
tartean, Erandion, Getxon eta Sopelan, helduei 
gogorarazteko umeakaz eta beraien artean 
euskaraz egitearen garrantzia, hain zuzen ere.

Aitor Uribarrik, San Nikolas ikastolako ira-
kasleak, azaldu duenez, helduon arteko hiz-
kuntza-portaerek sekulako garrantzia dauka-
te gazteek euskararen jabekuntza osoa izan 
dezaten: «Belaunaldi gazteengan eragitea eta 
haiek euskara normaltasunez erabiltzea lortu 
nahi badugu, helduok badugu zeresana eta ze-
regina. Ekimenaren bidez, hain zuzen ere, ho-
rretan eragitea da asmoa: euskararen trans-
misioa, misio posiblea delako». 

«Haurren aurrean helduok 
heldu» ariketa abiatu dute
Euskaltzaleen Topaguneak 
bultzatutako ekimenak 
helduen arteko euskarazko 
praktikak sustatu gura ditu, 
horrek gaztetxoen hizkuntza 
ohiturei ere egingo dielakoan. Erandion, 

Getxon eta 
Sopelan
euskal Herriko hainbat 
udalerritan egingo da 
ekimena; gurean, erandio, 
getxo eta sopelako hainbat 
gunetan jarriko dituzte 
ariketari buruz informatzeko 
kartelak. 
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Barrika
Abenduak 4, zapatua
txirri, Mirri eta txiribiton
18:00 | udaletxe plazan
Euskal Herriko pailazo ezagunen umeentzako 
ikuskizuna.

Abenduak 5, domeka
oliver Magoa
18:00 | udaletxe plazan
Magia eta umorea familia guztiarentzako.

Berango
Abenduak 4, zapatua
Puzgarriak, disko-festa eta taloa
11:00-14:00 | Merana ikastetxeko patioan
2010-2018 urteen bitartean jaiotako umeentzako  
jarduerak. Edukiera mugatua izango da, eta 
bertaratzeko gonbidapenak Berangoeta kultur 
etxean hartu beharko dira, azaroaren 29 eta 
30ean.

korrontzi taldearen kontzertua
19:00 | Berango antzokian
Koplariak azken lana aurkezteko dantzatzeko 
ikuskizuna.

Abenduak 5, domeka

Kontukontalari BI. Mendian 
ibiltari
18:00 | Berango antzokian
Musika, antzerkia eta txotxongiloak uztartzen 
dituen umeentzako ikuskizuna.

Erandio
Abenduak 2, eguena

Vademekun 
18:00 | Bekoa gizartetxeko txokoan
Batez ere haurrei eta familiei zuzendutako 
ikuskizuna, oso aproposa irakurketa sustatzeko, 
sormenerako eta irudimenerako ate gisa.

triki-poteoa
19:30 | astrabuduan zehar
Kalez kale.

Abenduak 3, barikua
EuskararEn Eguna
Helduentzako eskaperooma: 
Unibertso paraleloak
10:00-13:30 | altzagako gaztetxokoan
16:40-20:00 | Josu Murueta kultur etxean
Euskararen erabilera sustatzeko tresna ludikoak.

Berbaldia: Paula kasares
17:30 | altzagako gaztetxokoan
Umeen eta helduen hurbilketarako 
hizkuntza-portaerei eragiteko sentiberatze eta 
kontzientziatze saioa.

euskal kirolak
17:00 | erandiogoikoan
Proba herrikoien erakustaldia.

kalejira
18:30 | erandiogoikoan
Musika eta dantza kalez kale.

txokolatada
19:00 | erandiogoikoan
Hurbilduko diren guztientzako doan.

ekitaldi nagusia
19:30 | erandiogoikoan
Euskararen Nazioarteko Eguna zergatik eta 
zertarako egiten den aldarrikatzeko ekitaldia.

gorliz
Azaroak 26, barikua

Bertso-saioa
19:00 | udal aretoan
Ez da kasualitatea bertso-saio musikatua. 
Lau emakume bertsolari, saxoa, gitarra eta 
biolina; umorea, jolasa, gogoeta, nesken arteko 
konplizitatea, musika eta bertsoa uztartzen 
dituen saioa.

Azaroak 27, zapatua

antzerkia: Bidearen amaiera
18:00 | udaletxe plazan edo pilotalekuan
Helduentzako kale-antzerkia.  

Leioa
Azaroak 28, domeka

kalekantuan
12:00 | elexalde auzoan
Bentazaharreko Mutiko Alaiak konpainiagaz, aita 
eta semearen arteko endredozko komedia.

Euskaraz gozatzeko aukerak, et xe ondoan
Abenduak 3 Euskararen Nazioarteko Eguna
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Abenduak 3, barikua

EuskararEn Eguna
Aztikeriak magia ikuskizuna
20:00 | kultur leioan
Txorroborro & Tor magoen ikuskizuna.  
Sarrera: 4 euro.

Lemoiz
Azaroak 28, domeka

Bertso-saioa
12:00 | urizar pilotalekuan
Bertsolariak oraindik zehazteke daude.

Abenduak 1, eguaztena

Perla zirku ikuskizuna
18:00 | armintzako pilotalekuan
Umeei zuzendutako clown antzezlana. 

Plentzia
Abenduak 3, barikua

EuskararEn Eguna
kontzertua: kai nakai
21:00 | ontziola plazan
Reggaeton eta trap feminista euskaraz abestuta. 

Abenduak 4, zapatua

kontzertua: nøgen
22:00 | ontziola plazan
Folk eta pop musika euskaraz.

sopela
Abenduak 2, eguena

anterkia: Lubaki lainotsua
18:00 | kurtzio kultur etxean
Batailarik eta etsairik gabeko guda. 

Abenduak 3, barikua

EuskararEn Eguna
kontzertua: sutan dantzan
20:00 | kurtzio kultur etxean
Julen Alonso trikitilariaren ikuskizuna.

Abenduak 4, zapatua

antzerkia: Maitasunaren itxiera
20:00 | kurtzio kultur etxean
Pasioz eta gordintasunez eszenaratutako obra.

Abenduak 5, domeka

antzerkia: Tarzan tratamendua
20:00 | kurtzio kultur etxean
Familia guztiarentzako antzerkia.

urduliz
Abenduak 2, eguena

street dance
18:00 | antsonekoa plazan
Dena Bilbao konpainiaren dantza-ikuskizuna.

Abenduak 3, barikua

EuskararEn Eguna
disko-festa
17:30 | elortza eskolako patioan
Umeek ederto pasatzeko.

Abenduak 4, zapatua

antzerkia: Narzis@
18:00 | kultur etxean
Umeentzako antzerkia.

Abenduak 5, domeka

antzerkia: Turistreatzen
19:00 | antsonekoa plazan
Trapu Zaharra konpainiaren barrez leher egiteko 
kale-antzerkia.

abenduaren 3a Euskararen nazioarteko Eguna da eta, horren 
erabilera sustatzeko helburuagaz, Euskal Herriko hainbat 
elkartek, erakunde publikok eta herritarrek milaka jarduera 
antolatuko dituzte, baita uribe kostako herrietan ere. Euskaraz gozatzeko aukerak, et xe ondoan

getxon ere hainbat ekintza egingo dituzte; ikusi jarduera guztiak 8. orrialdeko Qr kodean.
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Korrikaren 22. edizioa aurkeztu zu-
ten AEKren arduradunek azaroaren 
17an, Donostiako San Telmo mu-
seoan egindako agerraldian. 2022ko 

martxoaren 31tik apirilaren 10era bitartean, 
Euskal Herri osoan barrena ibiliko da euska-
raren aldeko lasterketa erraldoia, Amurrio 
abiapuntu eta Donostia helmuga hartuta. 11 
egun izango dira, eta 2.500 kilometro inguru 

egin ostean, Gipuzkoako hiriburuan bertan 
jakingo da Korrikaren sekreturik handiene-
takoa: lekuko barruan milaka kilometro egin 
dituen mezua.

Aitziber Balantzategi AEKren Artezkaritza 
Kontseiluaren lehendakariak eta Korrika ba-
tzordeko kideak azaldu duenez, «Hitzekin» 
da edizio honetako leloa: «Hizkuntza bat hi-
tzekin osatzen da, baina ekimenek eraikitzen 
dute hizkuntza baten komunitatea. Ekiteko 
ordua da: euskara hitzetik ekintzara erama-
teko unea». Hala dio 22. Korrikaren mezuak. 
Aldekotasunik konpromisora jo behar dela 
dio Balantzategik, «eta konpromisotik era-
kunde orok urrats sendoagoak egin ditzan 
eragitera, jendartearen nahiei eta beharrei 
erantzuteko». 

amurrion hasi eta Donostian 
amaituko da 22. korrika
aEk-k antolatuta, Euskal 
Herri osoa zeharkatuko du 
korrikak 2022ko martxoaren 
31tik apirilaren 10era 
bitartean. «Hitzekin» da 
hautatutako leloa.

Uribe Kosta 22. Korrika

Pirritx, 
Porrotx eta 
Marimotots, 
omenduak
Beren 34 urteko 
ibilbidean adierazi duten 
konpromisoagatik eta 
ekinagatik omenduko 
dituzte; eta orainaldiari eta 
etorkizunari begira dauden 
eragileak direlako ere. 
euskararen transmisiorako 
izan duten rolean ere jarri 
dute azpimarra korrikako 
arduradunek.



Gorliz eta Plentziako Jentilbaso 
AEK euskaltegiak eskualdeko 
herritarren euskalduntze-pro-
zesuan indar-betez jarraitzen 

du, eta, aurtengo ikasturtean, 19 talde 
sortzea lortu dute; inoiz baino gehiago. 
Gainera, horietaz gain, euskaltegirik ez 
duten Barrika eta Urdulizen ere talde 
bana daude; horietan, udalek utzitako 
bulegoetan eskaintzen dituzte euskara 
ikasteko klaseak. Gorliz eta Plentzia-
ko Jentilbaso AEK euskaltegiak inguru-
ko eskualdeko udalerrietan ere euskara 
ikasteko aukera eskaintzen diete mai-
la guztietako pertsonei, bertan dauden 
10 irakasleen lanari esker. Horiek kon-
tatzen dutenez, 16 urtetik 90 urtera 
arteko ikasleak dituzte, «oso talde he-
terogeneoak ditugu, mota guztietako 
ikasleekin: langileak, institutuko edo 
unibertsitateko ikasleak, erretiratuta 
dagoen jende nagusia...»

Irakasleek nabarmentzen dutenez, 
Gorliz eta Plentzia inguruan gero eta 

euskara gehiago entzuten da kaleetan, 
«horren isla izan daiteke aurten euskal-
tegia bete izana». Gainera, udalek eta 
Eusko Jaurlaritzak euskararen erabilpe-
na sustatzeko diru-laguntzak ematen di-
tuzte, eta horrek ere hizkuntzaren erabi-
lera areagotu duela uste dute.

Jentilbaso AEK euskaltegiak daukan 
eskaintza zabala da: alde batetik, au-
rrez aurreko taldeak dituzte, A1, A2, B1, 
B2 eta C1 mailak prestatzeko ikastaroak 
ematen dituzte, goizez zein arratsaldez. 
Bestalde, guraso eta herriko merkata-
riak euskalduntzeko taldeak ere badi-
tuzte, oso maila baxua edo atzerritik 
datozen herritarrek oinarrizko euskara 
ikasteko aukera izan dezaten; beraien 
kabuz ikasten ari direnentzako autoi-
kaskuntza ikastaroak ere eskaintzen di-
tuzte. 

 Urtez urte, gero eta ikasle gehiago 
jasotzen dituztela diote irakasleek; izan 
ere, aurten ia lekurik gabe geratu dira, 
baina klaseak ez dituzte eten.

«Euskara gehiago entzuten 
da; horren isla izan da aurten 
euskaltegia bete izana»

gorliz eta Plentziako Jentilbaso aek euskaltegiko ikasleek beraien beharren eta helburuen araberako eskaintza jasotzen dute.   

Publierreportajea Gorliz eta Plentziako Jentilbaso AEK

GOrLizKO 
JENTiLBASO AEK

Iberre plaza, 5. 48630 GORLIZ

946 773 646 / 646 773 646
jentilbaso@aek.eus

PLENTziAKO
JENTiLBASO AEK

Kristo enparantza, 8. 48620 PLENTZIA

946 773 607/ 607 633 370
jentilbaso@aek.eus
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Plentzia, jauntxoen 
herentzia
Plentziako Torrebarri dorretxeko armarriak gure euskarari buruzko datu interesgarriak 
emateaz gain, jauntxoen arteko tirabira eta ohiturak ere erakusten dizkigu. armarri honek 
gordetzen duen altxorra zein den jakin nahi? goazen bada horiek deskubritzera!

Euskarari, atara kontuk! Joanes Atxa Olaiz

Garaiotan asko ari da handitzen strea-
ming plataformen hedadura. Bata 
dela, bestea dela, film eta telesailak 
ikus ditzakegu nonahi, noiznahi eta 

nolanahi. Besteren artean, badira umorez-
koak, fantasiazkoak, dramak eta baita mis-
teriozkoak ere. Azken hauek bereziki deigarri 
egiten zaizkit. Askotan, protagonistak begien 
parean du misterioa argitzeko gakoa, eta tele-
sail osoa eman dezake erantzunaren atzetik, 
ezin hurbilago duela konturatzen den arte.

Antzeko gertatu zaigu guri ere. Zenbatetan 
ez ote garen Plentziako kantoietako taberne-
tan barrena ibili, Karmengo jaietan, sananto-
linetan edota domeka eguzkitsuetan. Hara ba, 
horietako batean, Torrebarri dorretxearekin 
egingo dugu topo. Jauregi horretako ate nagu-
siaren gainean 1603ko armarri bat ageri da, 
aspalditik edozeinen begien parean izanda 
ere, orain gutxira arte aztertu gabe egon dena.

Armarri honetan, hiru euskal esaera irakur 
ditzakegu, zein baino zein interesgarriago. 
Hala dio lehenak: «Muxika arerioacaz agica». 
Badirudi Muxika leinuko kideei zuzendutako 
esaera zela, beti omen zebiltzalako «arerioe-
kin haginka», beti etsaiekin borrokan. Horren 
ondoren, hurrengo hau agertzen da: «Butroe 
celangoa da oroc daquie». Jauntxoen arteko 

ohitura eta iritziak azaltzen dizkigun beste 
esaera bat da hori. Ezer esan gabe, edonork ja-
kin zezakeen Butroe leinukoen izaera nolakoa 
zen. Esaera horrek, gainera, euskalkien histo-
riari buruzko informazioa ematen digu. Gaur 
egun, «guztia» hitzaren sinonimo den «oro» 
hitza ohikoa da Lapurdin, Nafarroa Beherean 
edo Zuberoan, baina ez da mendebaldeko hiz-
keretan erabiltzen. Torrebarriko armarrian 
ordea, argi ageri da «oro», XVII. mendeko Uri-
be Kostan berba hori sarritan erabiltzen zen 
seinale. Azken esaera Plentziako herritarrei 
dago zuzendua: «Garaianago, erria gordeago». 
Esaera horrek lasaitasun mezua helarazi nahi 
zien Plentziako bizilagunei. Izan ere, Plentzia-
ko hiribildua menditxo baten gainean sortu 
eta garatu zen. Kokapen horrek etsaiekiko se-
gurtasuna bermatzen zien, eta kontu garran-
tzitsua zen jauntxoen arteko gatazka garai 
horietan. Hori bera da esaera horren adiera: 
herria zenbat eta gorago eraiki, orduan eta 
gordeago, babestuago.

Azken batean, misteriozko telesailetan be-
zala, Uribe Kostako euskararen eta ohituren 
historia ezagutzeko, begien parean daukagu-
na aztertu behar izan dugu. Bilatzen hasiz 
gero, halako zenbat altxor aurkituko genituz-
ke gure inguruko etxeetan? 

Torrebarri 
dorretxeko 
armarria
eleiz plaza inguruan dago, 
eta eraitsia eta etxebizitza 
bihurtua izan zen arren, 
oraindik ere elementu 
estilistiko eta apaingarri 
batzuk mantentzen ditu, hala 
nola fatxadako armarria. 
Horren ikerketa zuloaga 
ikerlariak egin zuen, 2011. 
urtean.
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Euskarazko zinema ala 
euskal zinema?
«-zko» atzizkiak «zerezko» galdegaiari erantzuten dio; hortaz, aise ondorioztatuko genuke 
euskarazko zinema, nola ez, euskaraz eginiko zinema dela. Euskaraz eginiko zinemaz ari garenean, 
alabaina, guztiok ulertzen dugu zeri egiten dion so: gure hizkuntza erabiltzen duen obren bildumari.

Begia eta bisturia Ina Gaztaka Eguskiza

A itzitik, «Euskal Zinemaren» ingu-
ruan jarduteak bestelako lan neke-
zago bati ekitea dakar, pentsa lite-
keena baino nahasgarriagoa gerta 

daitekeelako. Izan ere, askotariko ikuspun-
tuak planteatu dira behin betiko definizio bat 
emateko, eta, sarritan, mahai-gaineratutakoa 
okerra eta hutsala izan ohi da, epidermikoa; 
eztabaidagai honek hondo aski sakona eta 
mamitsua dauka. Hortaz, gaur-gaurkoz, argi-
tzeke dirauen gaia dugunez, merezi du lerro 
batzuk eskaintzea, eta are gehiago egunotan. 

Entzun eta esan ohi da zuzendariaren zein 
produktorearen jatorriak direla film jakin ba-
ten izaera zehazten dituzten gakoak; hori, 
ordea, sinpleegia litzateke. Buñuel, kasu, zi-
negile espainiartzat jotzen dugu; haren fil-
mografiaren zati handiena Mexikon gauzatu 
den arren. Beraz, batzuek mexikar zinema 
dela esango lukete –bertako produktoreetako 
zinema–; besteek, berriz, zuzendariaren abe-
rria azpimarratuko lukete. Iritziak iritzi, he-
men aldarrikatuko dugu, biak ala biak, ezin 
okerragoak direla. 

Izan ere, ez dira muga geografikoak arte 
mota jakin baten nortasuna baldintzatzen 
duen aldagaia, hezi artistiko-intelektuala bai-
zik. Egun, gehien praktikatzen den zinema 

mota estatubatuarra da; zuzentzen duenak 
egiten duela, edo ekoizten duenak ekoizten 
duela. Ikusten ditugun film (ia) guztiek Holly-
woodek inposatutako estilo etiko-estetikoa ja-
rraitzen dute, baita Euskal Herrikoek ere. Gure 
lurraldeko zinema aipatzen dugunean, bada, 
argi izan eta esan behar dugu EAEn erroda-
tzen den zinema amerikarra baino ez dela, 
hango kode narratibo-formalak jarraitzen di-
tuen bertoko zuzendarien eskutik eginikoak. 
Horren adibide argia baino argiagoa da Pearl 
Harlbour-en azken euskal remake-a: Gernika.

Film horren atzetik dauden ezaugarri for-
mal, narratibo eta tematiko oro da benetako 
bereizgarritasuna, guk babestu beharrekoa. 
Benetako euskal zinema izatekotan, orain 
arte egi(te)n dena irauli behar dugu: sobieta-
rren bidea jarraituz, arte-eredu berri bat ga-
ratu, ideologia nahiz sentimendu bati forma 
ematen diona. Horretarako, nork bere buruari 
galdetu beharko lioke zerk egiten duen bere-
zi euskal nortasuna eta zelan isla daitekeen 
hori lengoaia zinematografikoa baliatuta. 

Edo, apika, utzi beharko genioke esateari 
«Euskal zinema» hemen egiten denari, eta 
«Euskadiko (atzizkia) zinema» berriz bataia-
tuko genuke –nongo? galdegaiari erantzuna 
emanez–. 

Ez dira muga 
geografikoak 
arte mota jakin 
baten nortasuna 
baldintzatzen 
duen aldagaia, 
hezi artistiko-
intelektuala 
baizik.
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Sasiek jandako alorra
Begira gure proiektu ederra,
ez du fruiturik izango!
Begira gure lurren promesa,
hortik ez dugu ezer jango!
Gure herrialde honetan bada
hamaika alor holango;
gure behorra ugalkor barik
suertatu zaigu mando,
balizko errotak irinik ez du
sekula ere emango.

Gure kultura eraikitzeko
izan genuen irrika,
horrexen alde herritar batzuk
elkartu gara aldika.
Gobernariek, aldiz, non dute
ilusioa jarrita?
Tresnak maltzurki lorrinduz dabil
legeen erretolika,
eta sasiek janda daukagu
gure hizkuntz politika.

Euskalgintzaren alorrak badu
maiz halako utzikeria,
martxan hasteko behar genukeen
babesa dugu nagia.
Borondatea dugu lehenik
lan ororen ataria,
baliabide materiala
behar den makineria;
belar gaiztoak erausi ezkero,
baietz landa izan joria!

Uribitakora 

Lehen/Orain Plentziako Santiagoko arkua, 1920/30

TESTUA
Josu Landeta 
Egurrola

DOiNUA
Ursus Tibetanus

ArGAzKiA
Hodei Torres
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U rtebete barru egingo dute Euskaral-
diaren hirugarren edizioa, 2022ko 
azaroaren 18tik abenduaren 2ra, 
hain zuzen ere. Tarte horretan, hiz-

kuntza ohiturak aldatzeko sortutako ekime-
nak proposamen berriak egingo dizkie partai-
deei, orain arteko ahobizi eta belarriprest rolei 
eutsita, landu gura dituzten hizkuntza portae-
rak «errazago eta jantziago» egin ditzaten, ar-
duradunek iragarri dutenez. Orain arte, Eus-
karaldiak euskararen erabilera handitzeko 
traba diren arau sozialetan eragina izan gura 
izan du, ohitura eta portaera berriak proposa-
tuz; hurrengo urtean, aldiz, hizkuntza ohitura 
horiek aldatzeko herritarrek tresna eraginko-
rragoak izatea izango da lehentasuna. 

Hirugarren edizioan ere, parte-hartzaileek 
euren rola aukeratu beharko dute, ariketa so-
zialak iraungo duen 15 egunetarako. Bigarren 
edizioan sustatutako ariguneak finkatuko di-
tuzte ere 2022an. Izan ere, ekimenaren susta-
tzaileek azpimarratu dutenez, pandemiaren 
eraginez ezin izan zen gura beste entitateeta-
ra heldu 2020an, «eta hurrengo urtea izango 
da bigarren edizio horretan probatutako ildo 

hori azabaldu eta sakontzeko urtea».
«Hitzez ekiteko garaia» lelopean, Euska-

raldiak jauzi garrantzitsu bat eman gura du: 
«Harreman sozialak mugatuta egon dira hi-
labeteetan, eta hizkuntza ohituren aldake-
tan jauzi berri bat emateko hitza eta ekintza 
uztartzeko beharra azpimarratu nahi dugu», 
azaldu dute arduradunek. Izan ere, ondorioz-
tatu dutenez, ariketan belarriprest eta aho-
biziek euren inguruan eragiteko eta aldake-
tak sortzeko duten gaitasuna handia da, eta 
eragin hori areagotzeko tresnak martxan 
jartzea izango da hurrengo hilabeteetarako 
erronka nagusia. 

Datorrenean ere, hizkuntza 
ohiturak aldatuz ingurukoei 
eragiteko gonbita egin gura die 
Euskaraldiak belarriprest eta 
ahobizi gisa parte hartuko dutenei. 
ariguneak ere indartuko dituzte. 

Euskaraldia 2022ko azaroaren 18tik abenduaren 2ra

Iruñeko zentral aretoan aurkeztu zuten azaroaren 20an ekimena. © EUSKARALDIA

«Hitzez ekiteko garaia» lelopean izango 
da hirugarren Euskaraldia

Iker rIncon Moreno  

Herri 
batzordeak
oraingoan ere, herriz herri 
antolatuko da batzordeen 
sarea. Hainbat herritan 
daborduko hasita daude 
antolaketa lanetan eta, 
datozen egunetan,  
tokian tokiko batzordeak 
aktibatu eta berrantolatzen 
hasiko dira.
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Enauskara

Zuen ekarpena ongarri zaigu: euskararenbaratzea@gmail.com

Euskararen baratzea... ezagutuz aldatzea! Joseba Santxo

Pozgarria da, beti ere, gurea lako hizkuntza gutxitu bateko mintzakideok urtean behin 
euskararen nazioarteko eguna aldarrikatu ahal izatea. Eusko Ikaskuntzari zor dio-
gu aukera, eurek ezarri baitzuten ospakizun data hori 1930ean. Eta gertakari hori 
aitzakiatzat hartuta, euskara berbaren inguruan hitz egingo dugu hemen, etimolo-

giatik hasita. Funtsean Alfontso Irigoien euskalari eta bertsozale bilbotarra zenak 1977an 
proposatu zuen hipotesia onartu ohi da, ñabardurak ñabardura. Hark zioenez, forma doku-
mentaturik zaharrena enausquera da, eta Esteban Garibai historialari eta errege kronika-
riak erabili zuen 1571n, Anberesen (Belgika) argitaraturiko Compendio historial izeneko 
lanean. Irigoienek enausquera hitz hori *enautsi aditzetik etor zitekeela azaldu zuen (filolo-
gian izartxoa edo * ikurra eransten diegu dokumentaturik ez dauden formei). Beraz, enaus-
quera hitza *enauts(i) (esan edo adierazi) + (k)era (era edo modua) litzateke, hau da, esakera 
edo esateko modua. Aditz zahar haren lorratzak egungo esan aditzaren forma jokatuetan ei 
dauzkagu: diot/dinot, diozu/dinozu… Antz handiagoa hartuko diozue, baina, gure eskualde-
ko aldaeran erabiltzen den dinaude/dineude (diote) formari.

Euskara hitzak, dena dela, beste hainbat forma hartu ditu gure lurraldearen luze-zaba-
lean: euskara, eskara, eskuara, üskara, uskara, eüskara, euskala, auskera, eskoara, euskie-
ra, oskara, uskera, eskuera, üskaa… Zorionez forma desberdin horiek guztiak gaur egun 
euskara forma estandarrak irentsi ditu (euskera forma bizkaiera baturako lotu da, bai eta 
erdararako ere). Eta erdara aipatu dugunez gero, derragun bidenabar erdeera (gaur batuaz 
erdara) berba ere ageri zela Garibairen testu zahar hartan, esangura eta guzti: «lengua ex-
tranjera, especialmente castellana».

Amaitzeko, anekdota linguistiko bat. Cándido Izagirre Arantzazuko frailea zenak  esapide 
bitxi bat batu zuen 1970ean argitaratu zuen El vocabulario vasco de Aránzazu y zonas colin-
dantes lanean: éuskerazko frákaak. Ondoan zehaztu zuen zelakoak ziren fraka haiek, hots, 
gerrian botoi bat zutenak, eta bragetatzat estalki bat, hiru botoirekin gerrian amarratzekoa. 
Argitu dezagun kasu honetan euskera ‘eusteko era’ dela, eta ez ‘esateko era’. Beraz, euskeraz-
ko frakak, eusteko moduko frakak ziren orduan, ez besterik.

Prakei ez ezik, eutsi diezaiogun euskarari berari ere, antzinatik daukagun esateko erari, 
alegia! Hor prakak bete lan daukagu! 

Berba azoka
Lako
Bezalakoa.

Mintzakide
Mintzaidea, solaskidea, 
mintzalaguna.

Euskalari
Euskara aztertzen edo ikertzen 
duen hizkuntzalaria.

Ñabardura
Aski antzeko diren bi gauzaren 
artean dagoen alde txikia.

Lorratz
Aztarna edo arrastoa, batez ere 
higituz doan zerbaitek uzten 
duena.

Aldaera
Hemen, euskalki edo azpieuskalki 
baten barietatea.

Derragun
Esan dezagun.

Bidenabar
Beste zerbaitek ematen duen 
aukera baliatuz; bide batez.
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nondik dator mota honetako dokumental 
bat egitearen ideia? PELLO SERON: Ikus-en-
tzunezko Gradua egin dut nik, eta beti izan 
dut mota honetako gauza bat egiteko grina. 
Unairekin batera, hainbat lan egin ditugu, 
eta proiektu hau egitea bururatu zitzaigun. 
Bera hizkuntzalaria da, eta, euskara oinarri 
hartuta, ikus-entzunezkoen eta hizkuntzen 
mundu bi horiek batzen dituen dokumental 
hau egitea erabaki genuen.

UNAI ZABALLA: Ni beti egon naiz intere-
satuta inguruotako euskaran, eta Getxoko 
euskalkia jorratu nuen gradu amaierako la-
nean. 1992an, hemengo euskararen hiztegia 

batzeko ikerketatxoa egin zuten, eta 2014an, 
egoera aztertu nuen berriro ere. Pello eta biok 
aspaldi genuen ideia hori guztia batzeko, eta, 
kasualitatez, Getxoko euskararen inguruan 
oinarrituta beste istorio bat kontatzeko histo-
riarekin egin genuen topo.

Zelan deskubritu zenuten hori, eta zerga-
tik erabaki zenuten hasierako ideiari buelta 
ematea? P.S: Hasierako ideia zen getxoztarrez 
berba egiten zuten hiztun horiei elkarrizke-
tak egitea, informazio hori bildu eta, horre-
kin, dokumental bat egitea. Baina, Itxaso 
Paiarekin hitz egiterakoan, berak komentatu 

Bertoko euskararen 
nondik norakoak 
batzeko lan bat 
egin guran sortu 
dute gazte biek 
dokumentala. 
Beren ekipoaz 
baliatuta, joan den 
otsailean ekin zioten 
grabaketa-lanak 
antolatzeari.

«Jende askok oraindik 
ez daki bertoko 

euskara bat dugunik»
Pello seron eta unai Zaballa getxoztarrek zuzendutako Yauri 

Etxalde dokumentala aurkeztuko dute hilaren 29an Muxikebarri 
antzokian. Dokumentalak tradizioa eta modernitatearen 

arteko lotura aurkeztu gura du, getxoko Yauri etxaldean azken 
hamarkadetan bizitakoaren bitartez. Horretarako, Beñat Bilbao eta 
Juanan Zabala baserritarrak izango dira lan horren protagonistak.

Pello Seron Esnal eta Unai zaballa Clares Yauri Etxalde dokumentala

TESTUAK:Iker rIncon Moreno  ARGAZKIAK: Pello seron eta unaI zaBalla 
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zigun uste zuela Larrañazubi aldean bazegoe-
la getxoztarrez hitz egiten zuen gizon bat, eta 
han bizi zela, etxalde batean. Gaiaz interesa-
tuta, bertara hurbildu ginen.

Hainbat egun eman genituen bertan, 
joan-etorrian, Juanan, baserritar jubilatua, 
eta berarekin dabilen Beñat, 34 urteko gazte 
kaletarra, ezagutzeko. Ikusi, entzun eta bizi 
izan genuenaren ondoren, erabaki genuen do-
kumentalak han bizi zenaren ingurukoa izan 
behar zuela; hor dagoen transmisioa asko in-
teresatu zitzaigun, eta hasierako ideia aurre-
ragorako utzi genuen. 

U.Z: Bai, gainera, Getxo Akordaten Naz 1 eta 
2 lanak egon badaude, eta, hala, ikusi genuen 
aukera bat modu ezberdin batean hori batzeko 
eta kontatzeko; herritarrentzat aberasgarria 
izan zitekeela pentsatu genuen, baina ez ba-
karrik euskalki honen berri izateko, baizik eta 
baserritarren errealitatea ezagutzeko ere.

Beraz, hauxe litzateke proiektu handiago 
baten aurrekaria? P.S: Bai, hori da. Gure as-
moa da hauxe kontakizun handiago baten ha-
siera moduko bat izatea.

sakondu ezazue horretan; zer erakutsiko 
duzue dokumental horretan? P.S: Yauri Etxal-
de hiru zatitan banatuta dago. Lehenengoan, 
oroitzapenen partean, Juanan da protagonis-
ta, eta azalduko du zelan bizi zen familiare-
kin baserrian, zelako harremana zuen ama-
rekin, ohiturak, etab. Bigarren partean, aldiz, 
Beñatek hartuko du lekukoa, gaur egungo 
egoera azaltzeko; horretan, modernitatearen 
eta tradizioaren arteko nolabaiteko talka iku-
siko dugu: egiteko modu ezberdin bi. Azke-
nik, hirugarren zatian, umeak eta etorkizu-
na izango da gaia; gaur egun proiektu batzuk 
garatzen ari dira bertara neska-mutilak era-
mateko eta baserri-mundua ezagutarazteko; 
transmititzeko. Horren guztiaren arteko lotu-

ra egin nahi izan dugu, Juananetik umeeta-
raino, eta, tartean, euskara zubi-lana izanda. 

U.Z: Euskara garrantzitsua da lan honetan, 
bertan getxoztarra erabiltzen dutelako, eta in-
guruotan jende askok oraindik ez dakielako 
bertoko euskalki bat dagoenik; Uribe Kostan, 
orokorrean, gure hizkera propioa dugula daki-
te gutxi batzuek bakarrik. Eta horixe erakutsi 
nahian topatu genuen errealitate hau. Horre-
la, gure euskalkia erakusteaz gainera, base-
rriaren mundua eta belaunaldiz belaunaldi 
egindako transmisio hori aurkeztu nahi izan 
dugu. Izan ere, globalizazioarekin, ahaztuta 
dugu zer garrantzitsua izan den baserria gu-
rean, eta zer inportantea den oraindik ere. 

Zein zailtasunei egin behar izan diezue au-
rre dokumentala egiterakoan? U.Z: Oso do-

Dokumentala 
Lekeition aurkeztu 
dute aurrenekoz, 
hilaren 20an, 44. 
Euskal Zine Bileran. 
Hala ere, azaroaren 
29an, Muxikebarrin 
ere estreinatuko 
dute: bost egunez, 
10 emanaldi egingo 
dituzte, euskaraz, 
baina euskarazko 
eta gaztelerazko 
azpitituluakaz.

eskualdean dauden abeltzain bakarrenetarikoak dira Yaurikoak.
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kumental xumea da; gure baliabide teknikoe-
kin garatu dugu, baina gutxi horrekin, mimo 
handia jarrita, gure aletxoa jarri nahi izan 
dugu kontatzen dugun horretan.

P.S: Izan ditugun baliabide murritzak kon-
tutan hartuta, dena nahiko ondo atera da; 
gauzak erraz jarri dizkigute. Sei egun eman 
ditugu etxaldean grabatzen, eta oraindik ere 
aldiro joaten gara haiei bisita egitera; harre-
mana mantendu nahi dugu.

Zein izan da bakoitzaren papera grabazio-la-
netan? P.S: Orokorrean, bion artean egin dugu 
guztia. Ni izan naiz kamera erabili duena, eta 
Unai elkarrizketatzailea. Baina, gero, editatze-
ko eta gidoia prestatzeko momentuetan bion 
artean egin dugu dena. Orain, lanaren berri 
emateko ere, biok gaude buru-belarri sareetan.

Euskarak garrantzi handia du dokumenta-
lean, eta Euskararen Egunera begira, getxo-
ko Muxikebarri antzokian aurkeztuko duzue 
lana, ezta? P.S: Bai, bost egunean hamar sesio-
tan proiektatuko dugu dokumentala, eta, ema-
naldien ondoren, 40 minutuko solasalditxoak 
egingo ditugu bertaratuko direnekin. Ostira-
lean, abenduaren 3an, gainera, protagonistak 
–Juanan eta Beñat– egongo dira ere, eta eure-
kin hitz egiteko aukera izango dugu denok.

Zer jorratuko duzue solasaldi horietan? U.Z: 
Batez ere, bertan aterako diren zalantzak, be-
tiere euskara ardatz izanda. Baina, besteak 
beste, transmisio hori, baserrien mundua, 
gaur egungo egoera... Guretzako, interesga-
rriena da jendeak historia hau ezagutzea, gure 
euskara propioa daukagula, eta, erakundeek 
euskara batua sustatzen duten bitartean, gu-
rea hor dagoela, baztertuta, erdi galduta. Or-
duan, azpimarratu nahi duguna da hori zain-
du behar dugula, herri-mailan behintzat.

Zeintzuk berezitasun ditu getxoko euska-
rak? U.Z: Getxoztarra, izatez, mendebaldeko 
euskara da. Dokumentala egin aurretik, Kol-
do Zuazorekin egon ginen elkarrizketatxo bat 
egiten, nahiz eta hori Yauri Etxalden agertuko 
ez den, bertoko euskararen nondik norakoak 
ezagutzeko. Bada, getxoztarrak Uribe Kosta-
ko ezaugarri gehienak ditu, hala nola hitzen 
amaierako marka desagertzea: bason (ba-
soan), etxen (etxean)... Horiek entzun daitez-
ke dokumentalean, baita baserriko neurriak, 
besteak beste, azunbrea. 

Protagonistek emaitza ikusi dute dabordu-
ko? U.Z: Bai, eta harrera oso ona izan da eu-
ren partetik. Pilo bat gustatu zaie, eta gure-
tzako oso hunkigarria izan da hori; emaitza 
ikusi zutenean, euren jarrera hori ikustea 
izan zen guretzako pozgarriena. 

Beñat Bilbao eta Juanan zabala, Yauri etxaldean.

Yauri etxaldea 
dokumentalak tradizioa 
eta modernitatearen arteko 
lotura aurkeztu gura du. 
Juananek, mendez mende 
transmititutako eta berak 
jasotako ezagutza partekatu 
dio Beñati, eta honek, bere 
aldetik, gauzak egiteko 
modu berriak eraman ditu 
etxaldera. lehenengoak 
68 urte eman ditu bertan 
animaliak hazten eta lurra 
lantzen; hala ere, orain, 
erretiroa hartu eta Beñat 
hasi da bertan lanean, 34 
urteko gazte kaletarra. 



Pareak bai!
Lotu irudi bakoitzari bere izena. 
Kontuan hartu modu bat baino gehiago 
izan dezakegula gauzak izendatzeko, 
eta hemen ageri dena ez dela 
beharbada zuk ezagutzen duzuna.

© GARBIÑE UBEDA
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Dominoan
Ba al dakizu zer jaten duen aldameneko txoriak? 
Bada, euliak, eltxoak, ehunzangoak, zizareak, 
kakalardoak eta sitsak, eta sei elementu horiekin 
domino segida hau osatu beharko duzu.

Ui! Txoria!
Seiko sudoku hau TXORIA hitza osatzen 
duten hizkiez egina dago. Hutsuneak bete 
behar dituzu, eta, horretarako, kontuan hartu 
hizki bakoitzak behin agertu behar duela 
zutabe, lerro eta area bakoitzeko

Handitik 
txikira
Ordena itzazu flamenko 
berezi hauek handitik 
txikira, hau da, handienari 
1 zenbakia emanez eta 
txikienari 6.

Bukatzean, koloreztatu 
itzazu zure gustura.



Datorren Euskaraldian parte 
hartzeko asmorik duzu?

Aurreko urtean, Euskaraldian par-
te hartu nuen, uste dudalako horre-
lako ekimenek euskarari laguntzen 
diotela. Hala ere, Plentzian ez zen 
gauza handirik egin. Agian, beste 
kontu batzuetan jendeak gehiago 
parte hartzen du, eta esango nuke 
nahiko oharkabean pasatu zela; 
egia da urte berezia izan zela.

MiKEL PEñA
PLENTZIA 

Bai, guk iazko Euskaraldian parte 
hartu genuen, Fullaondon, gusta-
tzen zaigulako esatea euskaraz egi-
ten dugula eta guregana datozenek 
ere egin dezaketela, eta, horregatik, 
pegatina erakusleihoan mantendu 
dugu. Hala ere, ez dugu gehiegi na-
baritu, etortzen diren bezero askok 
gazteleraz egiten dutelako.

MirEN ELGEzABAL
PLENTZIA 

Niri bikain iruditzen zait; hizkun-
tza ez litzateke galdu beharko. Ho-
rrelako ekimenen bitartez, euskara 
eta euskal kulturaren inguruko in-
teresa pizten dela uste dut, eta ho-
rregatik ekimen ona dela iruditzen 
zait. Momentuz ez dut euskara ika-
si, baina nire alabari entzuten diot, 
eta berak itzultzen dizkit gauzak.

JASON FErNANDO SOLiS 
PLENTZIA 

Ni Belarriprest izan nintzen, euska-
ra praktikatzeko, oraindik euskara 
ikasten ari naizelako. Plentzian, 
merkatariok euskaltegira joateko 
aukera dugu, astean bitan. Orduan, 
nik Belarriprest moduan parte har-
tu dut, euskaraz hitz egin gura du-
dalako eta horrela praktikatu deza-
kedalako.

MArTA BASTErrETxEA
PLENTZIA 

Oso ekimen ona iruditzen zait jen-
dea euskara erabiltzera animatzen 
delako, eta, maila oso ona izan ez 
arren, egunerokotasunean entzutea 
eta erabiltzeak hizkuntza indartzen 
laguntzen duelako. Katalunian ez 
bezala, hemen, lehen hitza gazte-
leraz egin ohi da, eta Euskaraldiak 
hori aldatu beharko luke.

MArTA GONzALEz
BARTZELONA 

Oso ekimen ona iruditzen zait, hiz-
kuntza ezagutzen duen jendeak 
praktikatu dezakeelako. Adibidez, 
nire alabak D ereduan ikasi du, eta 
euskaraz daki, baina ez du erabil-
tzen, eta horrek pena ematen dit. 
Ekimen honegaz, hori aldatu dai-
teke, baina ez lituzke diskriminatu 
behar euskaraz ez dakitenak.

CArMEN SESMA
BARRIKA 

Euskaraldian parte hartu nuen, 
bai. Belarriprest txapa jarri nuen, 
euskara ikasten ari naizelako, eta 
Farmazian lan egiten dudanez, hor 
ere euskara praktikatu nahi nuen. 
Ordutik, bezero askok euskaraz egi-
ten didate zuzenean, badakitela-
ko euskaraz hitz egin dezakedala. 
Ahalegina egin dut, behintzat.

iNES ArAMBUrU
PLENTZIA 

Euskaraldia ezagutzen dot, baina 
nik euskaraz egunero egiten dot, 
nire hizkuntza dalako. Gaur hasten 
bada eta bihar amaitu, niretzako 
ez da. Betirako izan behar da. Nik 
ulertzen dot ikasten dauen jendea-
rentzako izatea, baina nik esaten 
dot beti euskaraz egin behar dala, 
gaizki zein ondo egin.

JON MArKAiDA
PLENTZIA 
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Argazkian ikusten den Uribe 
Kostako txokoa zein den 
igartzen baduzu, beheko 
ikuskizunerako sarrera bikoitza 
irabazi ahal izango duzu
kultur leioako emanaldi horretara joan gura baduzu, 
abenduaren 22a (eguaztena) baino lehenago bidali 
erantzuna, zure izen-deiturak eta harremanetarako 
bidea hona:hiruka@hiruka.eus edo bete 
www.hiruka.eus webguneko zozketak ataleko 
formularioa. 

zozketan parte hartu gura baduzu, abenduaren 17a (barikua) baino lehenago bidali 
zure izen-deiturak eta harremanetarako bidea hona: hiruka@hiruka.eus edo bete 
www.hiruka.eus webguneko zozketak ataleko formularioa.

Kultur Leioaren ekimenez, Glu Glu Produkzioak 
konpainiaren 3 eta 9 urte arteko umeentzako euskarazko 
antzerkirako sarrera bikoitz bi ditugu zozkatzeko. 
Emanaldia Kultur Leioan izango da,  
abenduaren 30ean, 18:00etan. 

Perez sagutxoa

Lehiaketa
non dago?

sariak

Zozketa 
Pop-up liburu harrigarria

Zelan egin HIrukalagun?
Urtean 35 euroren truke, Uribe Kostako 
euskarazko komunikazio-taldearen 
bultzatzailea eta partaidea izango zara.

Abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babes Legearen 15/1999 Lege Organikoaren arabera, erabiltzaileek HIRUKAri emandako datuak fitxategi automatiko batean sartuko dira, erabiltzaileagaz 
harremanetan ipintzeko eta HIRUKAren informazioa eta publizitatea helarazteko soilik. Erabiltzaileak datuok zuzentzeko edo kentzeko helbide honetara idatzi dezake: hiruka@hiruka.eus

Webgunean: hiruka.eus/harpidetza/laguna 
Idatziz: hirukakoop@hiruka.eus
Deituz: 944 911 337 • 688 812 368

Ibaizabal argitaletxeak Lurra liburua eskaini 
digu hirukalagunen artean zozkatzeko. Irabazi 
gura duzu? Lortu liburua eta barneratu zaitez 
gure planetaren edertasunean!

hirukalagunen txokoa
Sari ederrak eskura!




