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editoriala 
 

OOnnggii  eettoorrrrii  2277..  AAllee  hhoonneettaarraa!!  
 

rtero legez, bagatoz Ttiki-Ttaka 
aldizkariaren zenbaki berri batekin. 
Gutxi batzuen lanari esker, aurten 

ere zuen eskuartean izango duzue gure 
eskualdeko kontu, berri, gorabehera eta 
erreportaiez osatutako lan hau. Ez gara 
profesionalak, baina gurea auzolana da, 
elkarlana, denok zerbait jarri eta produktu 
ederra gauzatzeko gai garen “sasi-kazetari” 
talde batena. 
 

Korrika, pausoz pauso, aurrera. 

Aurten ere Korrika euskararen aldeko jaia 
dela eta guretik pasatu ez denez, Arabako 
Errioxa eta Vianako Korrika antolatu dugu. 
Aitzakia hori hartuta, berriro ere Viana eta 
eskualde osoko jendeak erakutsi du euskara 
bat egiten gaituen gure altxorra dela. 
Hainbat ume, gazte, heldu, 
adineko...euskararen alde korrika, herri 
guztiek babesa eman diote jaiari, denok 
mugitu gara gure hizkuntzaren alde, eta 
horrek harro sentiarazi behar gaitu.  
 

Baina...urteak 365 egun ditu. 

Egun bateko jaiak pasatzen dira, aurreko 
lana, urduritasunak, baina suziria bezala igo, 
igo, igo eta ondoren lurrera. Eta urteak 

egun asko ditu, euskararen normalizazioak 
zulo asko ditu betetzeko. Horregatik ezin da 
atsedenik hartu, egunero eskualde osoan 
zehar ekintzak, hitzaldiak, bilera, 
mintzalagun... egin behar gure hizkuntzaren 
alde. Hizkuntzaren normalizazioan edo 
aurrera goaz, edo atzerantz goaz. 
 

Gazteak eta euskararen erabilera.  
Gazteen arteko kontzientziazioa oso 
garrantzitsua da; haiek dira egun gure 
eskualdeko indarra, kalea, jaiak, kirola, 
tabernak… eta haiek betetzen dute lekuan 
bakarkako konpromisotik kolektibora jauzi 
egin behar du gure hizkuntzaren erabilerak. 

Betiere argi gelditu behar da gazte, 
heldu, erretiratu, ume eta euskara ez dakien 
edonork ardura duela gure eskualdeko 
hizkuntzaren egoerak onera egiteko, 
bakoitzak bere konpromisotik denon 
eskubideak gauzatzeko asmoz, baina 
etorkizuneko gurasoak egungo gazteak 
dira, horregatik ezin dugu beste belaunaldi 
bat alferrik galtzen utzi. 

Arabako Errioxan gazteen artean 
mugimendua sortzen ari da, baina euskara 
izan dadila  mugimendu horren ahoa eta 
arima.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U
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herriz herri 
 

bbaassttiiddaa..............................  
 

WWOOWW!!  
 

urtengo Araba Euskarazko abestiak dioen legez, mundu berriak nahi ditugu ikusi 

nondik gatozen ahaztu gabe, gure sustraiak utzi nahi ditugu jaio ginenean bezelaxe... 

Nondik gatoz? Nondik dator Bastida hitza? Bastida hitzaren sorburua “Bastion” hitza 
da, harresiz inguratutako gotorlekua izan zen, bere hastapenetan Gaztela eta Nafarroaren 
mugako herria, hain zuzen ere.  

Gasteiz-Logroñoko ibilbidean Bastida da egun Arabako 
Errioxako lehen herria. Toloñoko mendilerroak heltzen 
dio iparraldetik eta Ebro ibaiak hegoaldetik; horiek biak 
Bastidako borne esanguratsuenak dira. Eta erdialdean, 
inguru hauen arteko sekretuak eta eginbeharrak 
partekatu nahian, Bastida kokatzen da. Kokaleku honek 
eta beronen ezaugarriak Bastidako klimatologiak 
zeharo baldintzatzen du, mikroklima berezi bat sortuz. 

Honetaz bestalde, ohiko gastronomia eta 
arretaz zaindutako lursailek ekoiztutako kalitate 
goreneko ardoak oso preziatuak dira. Eta kultura 
aldetik ez da atzean geratzen. Orain dela 2 urte Iskorta 
dantza taldea sortu zen, herriko kide gazteez 
osaturikoa. Berari esker, berreskuratu egin dira duela 
40 urte galdutako dantzak. Herrian ere tradizio handiko 
musika banda dago. Herriko hainbat adinetako hogeita 
hamar musikariek osatzen dute. Musika bandak aurten 
bere 25. urteurrena ospatzen du; arrazoi hori dela 

kausa, udan kontzertu eta emanaldi berezi batzuk eskaini eta argazki erakusketa egingo da, 
Marrate Bandaren ibilbidea ezagutarazteko. Azkenik, erdi aroan jatorria duen Los Pastores 
izeneko dantza, tradizio handikoa da. Antzinako usadioei eusten saiatu gara, eta oraindik ere 
Eguberri eta Gabon–gau egunetan jai hori ospatzen jarraitzen da. 

Beraz, iritziak iritzi, eta, agian zuzenena ez dela onartuta ere, Bastida gure bizitzaren 
bidaian derrigor egin beharreko geldialdia da. 

Aztertzeko beste kontu bat da euskararen erabileraren bilakaera herrian. Beti entzun 
izan dugun moduan, hizkuntza bat ez da galtzen dakitenek ez dutelako ikasten, dakitenek hitz 
egiten ez dutelako baizik. Guztiz ados naiz horrekin! 

Atzeraka  begiratzen badugu, iraganean Bastidan euskara gutxi entzuten zen. Ni 
pribilegiatua sentitu naiz zentzu honetan salbuespena izan naizelako. Nire ama bizkaitarra zen 
eta euskaraz berbetan ibiltzen ginen. Hori bai, gaizki ulertzeak bagenituen, euskalkiak zirela 
eta; bitxikeria moduan amarentzat “eskatzera  joan”,  sutera, sukaldera joatea zen eta niretzat, 
ordea, “eskean ibiltzea”. Imajina ezazue endredoa. 

A 
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Azken urteotan gero eta gehiago gara 
euskaraz mintzatzen garenok Bastidan. Jadanik, 
edonori arrunta gerta dakioke herriko kaleetatik 
euskararen oihartzuna belarrietaraino heltzea. 
Baina egia esanda, euskararen erabilera maila 
garai hartan arras baxua zen. 

Ikastola orain dela 37 urte sortu zen. 
Harrezkeroztik, ikastolan euskara ikasi zuten 
ikasle ohiak bere umeekin euskaraz mintzatzen 
dira, herrira jende euskalduna bizitzera etorri da, 
hizkuntza ez dakitenak, nahiak, interesak eta jakin-
minak jota euskaltegian ari dira euskara ikasten; 
ikastetxeetan euskara sustatzeko ekintza ugari burutzen dira. 

Bastida Ikastolak, hain zuzen ere, ekainaren 18an bere bosgarren Araba Euskaraz jaia 
ospatzen du. Bosgarrena izan arren, oraingoan ere horretan gogo handiz edizio berri bat 
prestatzen ari da. Hots, buru belarri jarraitzen du euskara herrian eta eskualdean barneratzen 
eta barreiatzen WOW lemapean. Izan ere, azkeneko urtean hainbat ekintza egin dira jaialdia 
zabaltzeko asmoz. Urrian leloa eta logoa komunikabideetan aurkeztu ziren Gasteizen, 
abenduan eta euskararen egunarekin bat eginez, herri mailan mezua zabaldu zen kultur etxean 
horma-irudia ezarrita. Martxoan, bideokliparen grabaketa burutu zen guraso, ikasle, langile, 
abeslari, bideogile eta herritarren laguntzaz giro galanta sorturik, eta apirilean abestiaren eta 
bideokliparen aurkezpena mediotan agertu zen. Lehenengo aldia izan zen upategi batean 
egiten zena. Guretzat esperientzia apostu ederra izan zen; ardoa eta ingurunea festarekin 
bateratu genituenez gero, esperientziaren emaitza zoragarria. Bukatzeko esan, Aste Santuan 
ekitaldi anitz izan dira, hala nola, ardo dastaketa, ipuin-kontaketa, abestiaren eta dantzaren 
antzezpena, tonbolarako zozketa, arropa salmenta, ... 

Hortaz, horietan guztietan parte hartu dutenei/duzuenoi eskerrik erraldoienak. Guztion 
artean, elkarrekin lan eginez aurrerapausuak lortuko ditugu dugun helburuari aurrez aurre 

begiratzeko. Aurtengo Araba Euskarazko abestiak bukatzen duen moduan nahiz 

espaziotik, txiki Ikusi, itzela da gure Ikastola. 
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llaannttzziieeggoo..............................  
 

DDaannbboorrrraaddaa  
 

onostia egunekoa, San Prudentziokoa... Arrazoiak arrazoi asko eta asko dira Euskal 
Herrian zehar burutzen diren danborradak. Lantziegon San Isidro egunean izaten da, 
maiatzaren 15ean. 

 
Jakina denez, nekazal zonaldeetan data garrantzitsua izaten da maiatzaren 15a, 

nekazarien eguna baita. Arabar Errioxako, herri askotan da jai-egun. Lantziegon esaterako, 
urteak pasa ahala, gero eta garrantzi handiagoa lortzen ari da jai hau. Arrazoietako bat  
danborrada da. Jaiaren ospakizunari pisu handiagoa emateko eta herriko kultura aberasteko 
asmoz, duela 25 bat urte Ikastolak antolatu zuen lehen aldiz.  
 

Harrezkeroztik, urtero-urtero antolatzen da. Gainera, Lantziegon ez ezik, Bilarren eta 
Kripanen ere egiten dute, Ikastolan Bilar eta Kripango umeak ere baitaude.  
 

Batez ere, ikastolako umeak izaten dira protagonista egun honetan. Hala ere, azken 
urteetan helduen parte hartzea areagotu egin da. Txikienen sardexka eta koilara hotsak eta 
nagusienen danbor hotsak lagun, ibilbide bat egiten da herriko plazatik hasita baselizaraino; 
bertan San Isidroren omenezko meza bukatutakoan, frontoira abiatzen dira, berriro ere danbor 
eta sardexken doinuaren erritmoan, jai-egunari jarraipena emateko. 
 

Aurten ere horrela izan da; ohitura bete egin da. Jai giroa nagusi izan da Lantziegoko 
danborrada egunean, danbor hotsek herria alaitu eta egun honi kolore eta soinua eman 
dizkiote eta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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llaappuueebbllaa  ddee  llaabbaarrkkaa..............................  
 

LLaappuueebbllaa  RRookk  
 

urtengo ekainaren 30ean eta 
uztailaren 1ean, ostiralean eta 
larunbatean, Lapuebla Rock 

antolatuko da. Bertan egungo hainbeste 
talde ezagunek joko dute asteburuan zehar. 

 
Baina zer dela eta Lapuebla Rock? 

Jaialdi honen helburua Lapuebla eskualdeko 
erreferentea egitea izango litzateke. 
Aspaldi eskualdean ia herri gehienetan 
antolatzen ziren rock kontzertuak, garaiko 
talde ezagunenekin. Baina azken urteotan 

krisia dela medio, dirulaguntzak gutxitu, 
asko jaitsi da estilo honetako kontzertuen 
antolaketa.  
Gauzak horrela enpresa batek Lapueblako 
Udalari eskaini zion aukera asteburuko 
kontzertu menu zabala, hausnartu eta 
aurrera! 
 
Zer egongo da? 

Kontzertu egunak ostiral eta larunbatean 
izango dira. Lapuebla Futbol-Zelai 
zaharrean. Bestalde asteburu osoko plana 
nahi duenarentzat Pobedan akanpada 
gunea egongo da, 10€-ren truke komunak, 
dutxak, ura, txosna eta joan etorria egiteko 
garraioa jartzeko asmoa ere badute. 
 
Musika taldeak? 

Joko duten taldeak honako hauek izango 
dira: SA, Kaotiko, Reincidentes, Su ta gar, 

Josetxu Piperrak,  Silenciados... 
Eta esan azpimarratu nahi dela herriko 
Anabasa eta eskualdeko Kometa, Ardel Atxa 
eta ETS taldeak egongo direla. 
 
Sarrerak? 

Asteburu osoan kontzertuak ikusteko 
txartelak 32€ balio ditu eta egun batekoak 
20€. 
Informazio gehiago Lapueblako Udaleko 
facebooken. 
 
Animatu eta esan lagunei!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

A 
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mmeennddaabbiiaa..............................  
 

KKuullttuurr  AAsstteeaa  
 

san dezakegu aurtengo kultur asteak gure aurreikuspen guztiak gainditu dituela. Aspalditik ez 
genuen jaso horrelako erantzun ona jendearen partetik. Eskertzekoa eta zoriontzekoa aldi 
berean, benetan. Eskertzekoa gaur egungo bizimoduak heldu nahiko genukeen leku guztietara 

iristen uzten ez digulako. Hala ere, Mendabiatik gain, inguruko herrietatik ere (Biana, Oion, Lodosa, 
Sartaguda...) hurbildu dira gure herrira euskaraz disfrutazeko eta bizitzeko ematen dugun aukera 
baliatuz. Eta zoriontzekoa ere bai. Denon ahaleginari esker Kultur Aste zoragarri bat bizi izan dugulako 
eta Mendabian euskara gero eta biziagoa dagoela erakutsi dugulako.  

Umorez hasiera eman genion Kultur Asteari. Barry 

Barrez, euskaldunberri irlandarra, bere kabuz 
egindako euskalduntze prozesua eta horretan 
izandako bizipen dibertigarri guztiak kontatu 
zizkigun bildu ginenoi. Oso ongi moldatu zen 
publikoarekin, eta elkarrizketak berehala sortzen 
zituen. “Birra bat hartzeko beti dugu denbora” zioen 
irlandarrak eta bakarrizketa bukatu eta gero pote 
bat hartzera animatu zen Donostiara abiatu baino 
lehen. 

Larunbatean egun itzela bizi izan genuen. 
Goizetik, Garesko Ruben eta Pepe txalapartariak ibili 
ziren bere txalaparta astintzen, eta, tartean, heldu 
nahiz txikiei lehenengo urratsak erakusten. 

Eguerdian plazan bildu gintuen Itzi, Amagoia eta Flauen trikitixa eta panderoaren soinuak. Ezin 
dugu esan zonalde honetan trikitilari oni ez dugunikk, ez horixe! Poteoa alaitzeaz gain, txalapartariekin 
pieza batzuk elkarrekin inprobisatu zituzten hor geundenon gozamenerako. 

Bazkaria plazan egin genuen. Eguzkiak gogor jotzen zuen arratsaldeko hiruretan, eta ez zuen 
ematen apalduko zenik. Zorionez, Locura tabernak eta Peña Taurinak itzalkin batzuk eta karpa pare bat 
utzi zizkiguten batu ginen ia ehun pertsona babesteko, eta norbait oaindik eguzkipean bazegoen ere, 
koloretako txano piloa ekarri zituzten guraso batzuek. Ez zen harritzekoa beraz, 50 litroko sagardo 
kupela hustea. 
Bazkaldu ondoren, batzuek lehenengo kopa eskuan zutela, “Gora Euskara” zioen pankarta igo zuen 
eszenatokira  Deierriko “Neue Buruben” taldeak. Kontzertu berezia eskaini zigun. Bere oinarri rockeroa 
utzi gabe, ohituta geunden baino emanaldi lasaiagoa prestatu ziguten guztiok aulkietatik altxarazten. 

Arratsalde partean Larrago Joaldunen txanda izan zen. Polikiroldegitik 16 joaldun atera ziren 
beren zintzarriak astintzen. Bero gogorra izan arren, ez ziren kikildu, eta herriko txoko urrunenetara 
iritsi ziren auzokideei dei eginez. Plazan bukatu zuten ibilaldia, eta bertan txalaparta soinuez azken 
dantza egin zuten jaso aurretik. 

Gauean jaiak jarraitu zuen. Whywhyk taldeak izugarrizko kontzertua ema zuen plazan. Ordu 
txikiak izanagatik ere, gazteenek ez zuten aukerarik galdu etorkizunean zer esan emango duen taldea 
ikusi eta entzuteko. Kontzertua bukatu eta gero, bakoitzak bere bidea hartu zuen; indartsuenek gaua 
luzatu zuten. 

Igandean berriro txikiak izan ziren protagonista, baina ezer baino lehen hamaiketako ederra 
prestatu zigun Ibaialde ikastolak. Segituan, hamabiak aldera, Nian Magoak aho bete hortz utzi zituen 
umeok bere magia-trikimailuekin, eta gutxi izango balitz bezala, hubiletik truku batzuk egin zizkigun 
helduoi ere.  

Orduantxe amaitu zen aurtengo Kultur Astea. Aspalditik arrakastatsuena. Indarberritutik atera 
gara, eta dagoeneko lanean ari gara berriro euskarari lekua eginez. Esker aunitz IKA Errioxa 
euskaltegiari eta Ibaialde ikastolari egiten duten lanagatik eta halako jaurnaldiak posible izatea 
egiteagatik. Eskerrak ere Mendabiako Udalari bere laguntzagatik. Hurrengo arte eta eutsi euskarari! 

E
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ooiioonn..............................  
 

%%110000  OOiioonn  
 

ionen musikaren bidez elkarbizitza sustatzeko diska bat grabatzen ari dira. %100 Oion 
izango du izenburu eta irailerako kalean izatea espero da. 
Mursegoren diska izango da %100 Oion, baina izena hainbat eztabaida ondoren 

Komanditario Berrien taldeko kideek aukeratu dute. Aukera gehiago ere baziren: Entzun Oion! 
esaterako, baina azkenean artikulu honen izenburukoa hobetsi da. Nor da oiondarra ehuneko 
ehunean? Zer da oiondarra izatea?... Galdera eta hausnarketarako bidea eskaintzen digu diskak 
izenburutik bertatik hasita.  

Oiongo Jolasean Bitartean elkartea aspalditik ari da herrian 
elkarbizitza bultzatzeko lanean. Ildo horretan elkarteak 
hamaika egitasmo gauzatu ditu orain artean eta horietako 
bat 2015ean Artehazia elkarteak proposatutako 
Komanditario Berrien programaren deialdira aurkeztea izan 
zen. Oionen, 3500 biztanleko herrian, azken zortzi urtetik 
hona 23 naziotako jendea bizi da eta kultur aniztasun horrek 
elkarbizitzan zenbait arazo agerian utzi ditu. Oiongo 
proiektua eta Barakaldoko Denboraren bankua kudeatzen 
duten herritar-taldearen proiektuak izan ziren aukeratuak 
beste hainbaten artean. 

Komanditario Berriak elkartea gizartetik sortutako 
artea bultzatzeko plataforma bat da. Plataforma honek 
edozein giza talderi bere desioei erantzungo dien arte-lan 
sortzeko aukera ematen dio. 

Frantzian sortu zen Komanditario Berrien ideia duela 
20 urte. Prozesua honakoa da, asko laburtuta: bitartekari bat 
herriko (kasu honetan) interesatuekin, komanditarioekin, 
bildu eta lan egiten dute nahi duten horri erantzungo dion 

desio bat zehaztu arte, dela leku bat dekoratu, dela omenaldi bat prestatu… Orduan, 
bitartekariak artista bat proposatzen dio taldeari. 

Idoia Zabaleta koreografoa etorri zen bitartekari lana egitera Oionera. Gaian interesa 
zuen gizabanako eta zenbait erakunderen ordezkarirekin mahai iraunkor bat osatu eta 
urtebetez hausnartu ondoren, egoeraren argazkia egina zuten, alegia, zurrumurru asko zebilela 
ahoz aho: kanpotarrek ez dutela lanik egiten eta laguntzei esker bizi direla, lana kentzen dutela, 
ez dutela integratu nahi… Zurrumurru horiei eta esaldi egin edo estereotipo horiei aurre 
egiteko diska bat grabatzea erabaki zuten, herritarren parte hartzea izango zuen diskak, 
zurrumurru horiek jasoko zituena. 

Idoiak hasieratik garbi izan omen zuen zein zen Oiongo aniztasunari erantzungo zion 
artista: Maite Arroitajauregi “Mursego”, eta honek ere hasieratik garbi izan omen zuen 
erantzuna: “Bai”. Aniztasunak edo aurreiritziek sortutako arazoak leuntzeko eta elkar ezagutza 
bultzatzeko proiektu artistiko bati, bai, inolako zalantzarik gabe. 

Aurreiritziei aurre egiteko lehenbizi  jakin egin behar zein diren, noski, eta horretarako 
erakunde etaleku publiko zenbaitetan kexak jasotzeko buzoiak jarri zituzten eta 200 inguru 
jaso. Besteak beste, igerilekua itxi dutela edo autobus gutxi dagoela. 

O
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Gehien errepikatutako kexak hartu eta “kexen korua” sortu zuten. Txandrio bertso- 
eskolako partaide den Unai Bengoetxeak zioen eskuko telefonoen bidez Oiongo 3000 
herritarrek entzun dutela zurrumurruen kanta hori. 

Zenbaiti ez omen zaio gustatu abestia, herria gaizki geratzen omen da eta. Errealitatea 
ez da beti politena izaten baina izaten da. Diskaren grabazioa inoiz elkarri hitz egin ez dion 
jendea elkartarazten ari da eta Unairen ustez parte hartutakoen artean, behintzat, harreman 
bat ehundu du.  
Zortzi kanta jasoko ditu diskak eta Maiteren nahia da proiektu hau aintzindari izatea, hau da, 
beste zenbait herri eta herrialdetara iristea eta antzeko egitasmoak burutzea. Gainera, uste du 
diskako kanta asko bere horretan eraman litekeela beste zenbait tokitara. 

Mursegoren diska ez da iraila arte banatu ahal izango, baina abestiak lehioak irekita eta 
bolumen osoz entzuteko prest izango dira laster, ekainaren 11n aurkeztuko baita Oionen. 
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EEuusskkaall  EErraallddaakkeettaa  
 

uela lau hilabete, otsailean, euskararen erabilera nabarmen jaitsi zen Oiongo San 
Bizente Ikastolan. Hori ikusita horko ikasleek, irakasleen laguntzarekin, proiektu batzuk 
martxan jarri zituzten egoerari aurre egiteko.  

 
Lehenengo proiektua “Bertsoa Bizi Gazte: bideoklipak” lehiaketan parte hartzea zen. Lehiaketa 
honetan parte hartzeko zazpi lagun elkartu 
ziren bi klase Ohiane Perea bertsolariaren 
laguntzarekin. Otsailean hasita, maiatzaren 
13ra arte, bertso bat eta horrekin batera 
joateko bideoklip bat sortzearen erronka 
zegoen. “Oso esperientzia polita izan da, 
benetan gomendagarria” esaten zuen 
taldeko parte hartzaile batek.  
 
Lan guztia bukatu eta gero, Legutiora joan 
ziren sari banaketara eta, beraien 
harridurarako, irabazi zuten sarietako bat! 
Azkenean lan guztia eta esperientzia osoa 
merezi izan du,  euskara erabiltzeko eta 
ikasteko aukera bat izan delako. Gainera, 
gutxi barru, asteburu bat pasatuko dute 
“Hontza extrem” abentura parkean. 

 
 
Bertsoak eta bideoklipean lana egiten ari ziren 
bitartean beste proiektu bat sortu zen 
“Euskara taldea”. Talde horretan bederatzi 
pertsonek parte hartzen dute eta astero 
elkartzen dira Javi De Marcos irakaslearekin. 
Talde horretan ikastolan euskararen erabilera 
bultzatzeko ideiak sortzeaz  gain, euskararekin 
erlazioa duten ekitaldien zati bat antolatzen 
dute.  
 
2017ko korrikan parte hartu zuten dantzaldi 
bat antolaturik. Beste hainbat ekintza 
antolatzen ari dira orain, ikastolan  euskara 
gehiago mintzatzea lortzeko. 
 
Azkenean bi proiektuak aldaketa bat egiten ari 
dira Oiongo San Bizente ikastolan. Beraien 
ikasleak hizkuntza honekin erlazioa duten 

lanak eskainiz, ikastolako korridoreetan Euskara gehiago entzutea lortzen ari dira. Hori da 
beraien helburua, eta, zorionez, lortzen ari dira. 

D 
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erreportaiak 
 

EEuusskkaarraa  eettaa  EEuusskkaall  NNoorrttaassuunnaa  AArraabbaakkoo  EErrrriiooxxaann  
 

skotan hitz egin izan dugu gure eskualde honetan euskararen inguruan, baita euskal nortasunaren 
inguruan eta identitatearen inguruan ere. Honen harira, mota guztietako iritziak eta argudioak eman 
izan dira azken urteetan zehar. Seguru nago Arabar Errioxako euskaltzale orok entzun behar izan 
dituela noizbait hauek bezalako esaldiak: “Baina zertarako euskara ikasi?”, “Hemen inoiz ez da euskaraz 

hitz egin”, “Euskara hizkuntza arrotza da, kanpokoa alegia, beraneanteena”, “Gure eskualdean gazteleraz 
jakinda nahikoa da bizitzeko, zertarako behar dugu euskaraz jakin?”, “Zertarako nahi duzue kartel hori 
euskaraz eduki, gazteleraz ere ulertzen baduzue?”… 
 Askotan ematen du Arabar Errioxakoa izatea eta euskalduna izatea ez direla bateragarriak, are 
kontrajarriak direla ere ematen du askotan. Askotan tokatu zait Kantauri Mendizerratik iparralderagoko 
jendearekin hitz egiterakoan azaldu behar izatea zein den gure eskualdearen egoera. Eta askotan 
entzun ditut harridurazko esaldi hauek: “Laguardiakoa? Eta euskalduna?”, “Aah, baina Laguardia Euskal 
Herrian al dago?”, “Zuek bai duzuela meritoa zuen inguruan euskaraz egiteagatik”… Ziur nago, Oioneko, 
Bastidako, Eltziegoko edota Arabar Errioxako beste edozein herritako lagunek ere antzekoak entzun 
izan dituztela noizbait. Ez dakit meritua dugun edo ez; baliteke zerbait edukitzea. Baina argi dagoena da 
hemen jaiotzea tokatu zaigula eta harro gaudela Arabar Errioxarrak izateaz eta euskaldunak izateaz ere 
bai. 
 Lehen aipatu dudan moduan, askotan jarri da ezbaian gure eskualdearen euskal izaera; askotan 
ematen du gure inguruko euskaltzaleok etengabe justifikatu behar dugula gure nortasuna. Esate 
baterako, “Riojano” esaten digutenean guk erantzun: “Gu Arabar Errioxakoak gaituk/n eh! Ez Riojanoak.” 
Eta horrelakoak… Gure eskualdearen izena bera eta herrien izenak ere eztabaidan egon direlako 
askotan.  
 Esanguratsua da Biasteriren izenaren afera, besteak beste. Noizbait, aditu batek esan zigun 
“Biasteri da Laguardiako jatorrizko euskal izena. Dokumentu historiko batean Biasteri agertzen da 
eskualdearen erdigunean eta horixe behar du izan Laguardiako hiribilduaren fundazioaren aurreko 
herrixkaren izena”. Adituek ontzat eman zuten teoria eta Biasteriko euskaltzaleei haien euskal 
nortasuna justifikatzeko argudio ezin hobea eman zieten. Hamarkadetan izen hori erabili ondoren beste 
aditu bat etorri zen, “Biasteri ez da Laguardiaren aurretik muinoan zegoen herrixkaren izena, Binasperiren 
(Viñaspre) moldaketa bat baizik. Ez da Gasteiz eta Vitoriarekin gertatu zen gauza bera. Hortaz, Laguardiari, 
Guardia esan beharko diozue euskaraz hemendik aurrera” Bat-batean, Biasteriko euskaltzaleek haien 
herriaren euskal izena galdu zuten, beraiek urteetan erabili izan zuten euskal izena, alegia. 
 Buelta asko eman dizkiot buruari gai honen inguruan: Nork eman zion Kripani bere izena? Eta 
Gasteizi? Eta Abaltzisketari? Eta Talavera de la Reinari? Ezin dugu jakin nork eta zergatik jarri zizkion 
izenak leku eta herriei, baina nire ustez argi dagoena da hiztunek eta biztanleek ematen diotela izena 
leku eta herriei, eta ez adituek. Gauza bat da akedemikoek esaten digutena (guztiz legitimoa eta 
errespetagarria dena), eta bestea da jende arruntak bizi eta erabiltzen duena.  
 Hainbat adibide etortzen zaizkit burura, esate baterako, Soraluze herriaren gaztelerazko izena 
Placencia de las Armas da. Eta ingurukoek “Plaentxi” deitzen diote, ez bata eta ez bestea. Eta zergaitik 
ez? Edota, Idiazabal. Bertakoek “Izal” esaten diote euren herriari. Beste adibide bat, duela urte batzuk 
beste aditu batek esan zuen: “Etxegarateko portua ez da ETXegarate, ETZegarate baizik”. Inongo 
momentuan ez dut dudatan jarri aditu horren lanaren zilegitasuna, baina ez dut uste Sakana eta 
Goierriko biztanleek “ETZegarate” esaten hasi direnik bizi osoan “ETXegarateko portua” izan denari. 
Imajina dezagun bihar beste aditu bat datorrela eta esaten digula: “Gasteiz ez da Vitoriaren aurretik 
zegoen herrixkaren izena, -ez dakit zein- dokumenturen arabera, Gasteiz Arabako Lautadako beste herri 

A 
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bat zen, hortaz, euskaraz Bitoria esan beharko duzue hemendik aurrera”. Zer egingo genuke? Gasteiz 
deitzeari utziko genioke?  
 Baina ez da hemen amaitzen Arabar Errioxako euskaldunen identitatea zalantzan jartzea. 
Honetaz gain, ikuspegi historikotik eta linguistikotik ere askotan jarri izan da ezbaian gure eskualdearen 
euskal nortasuna. “Errioxa gazteleraren habia da”, “Hemen, duela 2.000 urte erromatarrak etorri zirenetik 
erromantzea besterik ez da hitz egin”, “Egia da Errioxako leku batzuetan euskaraz hitz egin zela Erdi Aroan, 
hala nola, Ezkarain. Baina Arabako Errioxan ez, ez baitago apenas euskal toponimiaren arrastorik Bastidatik 
ekialdera”. Arabar Errioxan, beste edozein lekutan bezalaxe, euskaldunak eta euskaltzaleak garela 
justifikatzeko ez dugu historiaren, toponimiaren edota filologiaren beharrik. Bertan bizi den pertsona 
batek horrela sentitzen badu, horrela da, behintzat berarentzat. Eta besteok errespetatu behar. 
 Hala eta guztiz ere, euskara gure eskualdeko hizkuntza ez dela baieztatzea astakeria dela 
iruditzen zait. Errealitatea guztiz bestelakoa izan dela uste dut nik. Arabar Errioxan, historian zehar, 
hizkuntza ugari egon dira, eta horien artean garrantzitsuenetako bat, Euskara. Bestalde, hizkuntza-
aniztasun nabarmena izan duen eskualdea izan da historikoki, eta gaur egun ere horrela izaten jarraitzen 
du. Edo, gaztelera eta euskaraz gain, ez al dira Arabar Errioxako hizkuntzak portugesa edota arabiera??? 
 Jakina den moduan, Euskal Herria, Aintzinarotik, baita Historiaurretik ere, herri eta kultura 
askoren pasabidea izan da, bakoitzak bere ohitura eta hizkuntza propioak ekarri zituelarik gure 
ingurura. Esate baterako, frogatua dago gaur egungo Nafarroa osatzen duten lurraldeetan, azken 2000 
urteetan, inoiz ez dela hizkuntza bakarra hitz egin. Eta Errioxan ere antzeko zerbait izango zela uste dut.  
 Erromatarrak gure lurraldeetara heldu baino lehen, antzinako euskaraz gain, iberiarra, hizkuntza 
zelta eta zeltiberiarrak hitz egiten ziren egungo Euskal Herrian. Adituen arabera, gure inguruan, 
hizkuntza zeltiberiarra zen nabarmenena erromatarrak etorri aurretik. Ondoren, latina etorriko zen, eta 
denborarekin, hizkuntza erromantzeak sortuko ziren erromatarrek eraikitako bide eta hiri nagusien 
inguruan. Egungo Arabako Errioxa, Inperio Erromatarrak Iberiar Penintsulan eraikitako eraikitako bi 
“autobideren” artean kokatzen zen, bata Ebro hegoaldean, Bibriescatik Caesaraugustara (Zaragoza) 
zihoana, eta bestea, abiapuntu beretik Pompaelora (Iruñea) eta Piriniotako portuetara zihoana, 
Arabako lautada alde batetik bestera zeharkatuz. 
 Handik mende batzuetara, hizkuntza arabiarra heldu zen Euskal Herrira 711ko konkistaren 
ondorioz, eta mende luzeetan zehar hizkuntza nagusia izan zen Erriberan, esaterako. Gure inguruan ere, 
arabierak indar nabarmena izan zuen Goi Erdi Aroan zehar, Najeran zegoelarik hirigune musulman 
nagusiena. Mendeetan zehar Arabiarraren eta erromantzearen artean elkarbizitza eman zen Errioxan. 
Ez hori bakarrik, arabieraz gain, Afrika iparraldeko Bereber hizkuntzak eta judutarren hebreoa ere gure 
lurretara heldu ziren musulmanen konkistarekin batera.  
 1000. urte inguruan, Iruñeako Erresuma zenak Najerako hiria konkistatu zuen, eta handik 
aurrera, egungo Arabako Errioxa osatzen zuten lurralde guztiak eta bertako biztanleak Iruñeako Errege-
erreginen menpe geratu ziren bost mendez. Testuinguru honetan, eremu kristauetatik zetozen 
biztanleen uholdeak gure inguruetatik pasa eta finkatu egin ziren, Arabatik, Bizkaiatik, Gipuzkoatik, 
Nafarroatik, egungo Ipar Euskal Herritik eta iparralderagoko lurraldeetatik ere, Okzitaniatik besteak 
beste. Biztanle berri horiek euren hizkuntzak ekarri zituzten beraiekin batera, hain zuzen ere, euskara 
eta gaskoniera. Zentzu honetan aipagarria da, XII. mendean fundatuko zen Laguardiako hiribilduan 
zeuden “Frankoen kalea” (egungo Paganos Kalea) eta judutarrena (egungo Rua Mayor de Peralta edo 
“Ratxuela”). 
 Garai haietan, Done Jakueren bidea finkatuz joan zen erresuma kristauetan zehar, eta Europako 
lurralde askotako jendea pasa zen gure eskualdetik. Garai honetako ezaugarri bat nabarmentzekotan, 
hizkuntzen aniztasuna izango litzateke. Adibide gisa, Donemiliaga Kukulako (San Millan de la Cogolla) 
monasterioan “gazteleraren eta euskararen lehengo testu idatziak” agertu ziren. Bertan idatzitako testu 
horietako batzuetan, latina, erromantzea, euskara eta arabiera aurki daitezke lerro beretan. 
 Erdi Aroko urte luzeetan zehar, Nafarroako Sonsierra izan zen gure eskualdearen izen bakarra, 
hain zuzen ere, Kantauri Mendizerraren eta Ebroren arteko lur eremu guztia: Labraza eta Moretatik, 
Buradongo Gatzagaraino.  
 Honetaz gain, “birkonkistaren” testuinguruan erresuma kristau ezberdinen (Nafarroa, Gaztela 
eta Aragoi) arteko lehiak eta gerrak ziren pastelaren zati handiena nork jango zuen erabakitzeko. Hain 
zuzen ere, Nafarroa izan zen pastelaren zati txikiena jan zuen erresuma kristaua. Tutera eta Erriberako 



Ttiki-ttaka 2017 

Euskaldunon aldizkaria – 27. zenbakia 15

lurrak musulmanei konkistatu ondoren Aragoi eta Gaztelako erresumen artean “itxita” geratu zen 
hegoalderago joateko aukerarik gabe.  
 Handik aurrera, Gaztelako erresuma, Nafarroako mendebaldeko lurrak konkistatzen saiatu zen. 
Lehenik, Ebro hegoladeko lurrak bereganatu zituen XI. mendean zehar (egungo Rioja). Ondoren, 1200. 
urtean Gasteizko hiria 9 hilabetez setiatu eta gero, egungo Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako lur guztiak 
bereganatu zituen salbuespen batekin: Nafarroako Sonsierra, egungo Arabako Errioxa eta San Vicente 
de la Sonsierrako lurrak, alegia. Handik aurrera, Erresumaren Mendebaldeko mugako lehen lerro bihurtu 
zen gure eskualdea. Mugak iparraldean eta hegoaldean izan zituzten garai horretako Sonsierrako 
biztanleek, bai Ebron, bai Kantauri Mendizerran. Hala ere, harreman estua izaten jarraitu zuten bai 
iparraldeko bai hegoaldeko bizilagunekin.  
 Fernando Katolikoak, 1512an burutu zuen Nafarroa Garaiko konkista behin betiko. Urte horren 
bezperatan, Sonsierrako lurraldetako agintariek estrategia ezberdinak garatu zituzten: Bastidako 
zonaldea, garai hartan sortzen ari zen Arabako Hermandadearen partaideetako bat izan zen, Gasteiz eta 
Agurainekin batera, besteak beste. San Vicenteko zonaldea, Ebro hegoaldeko botereari atxiki zitzaion. 
Eta Laguardiako lurrak (Samaniego eta Mainuetatik, Labraza eta Moretara zihoazenak), eta euren 
biztanleak, Nafarroako erregeen menpean jarraitzea nahi izan zuten. Honen ondorioz, militarki 
konkistatuak izan ziren, eta, azkenik, Arabako ermandadean txertatuak izan ziren. 
 Handik aurrera, gure eskualdeko biztanleak nafar izatetik arabar izatera pasa ziren, eta 
Nafarroako Sonsierraren izenak bere zentzua galdu zuen. Hala ere, urte asko pasa ziren Arabako Errioxa 
izena bereganatu zuten arte. 
 Aro Berrian zehar Araba eta Nafarroan euskararen eremua murriztuz joan zen progresiboki 
gaztelaniaren mesedetan. Araban, esaterako, leku menditsu eta isolatuetan baino ez zegoen bizirik XX. 
mende hasieran, hala nola, Aramaion edota Mendialdeko eta Gorbeialdeko herri gutxi batzuetan. Baina 
euskararentzat, oraindik etortzekoa zen inoiz izan duen galtzeko arriskurik handiena, Frankoren 
diktadura, alegia. 
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 Gurean, Arabako Errioxan, 1936tik 1939ra bitartean ez zen inolako gerrarik edota borrokarik 
egon bando ezberdinen artean. Inguruko biztanle batzuen erahilketa isilak baino ez ziren egon. Araba 
hildako gehien izandako eskualdea izan zen gurea Gasteizen ondoren. Testuinguru honetan, euskara 
debekatua izan zen Euskal Herri osoan. Handik aurrera, beldurraren eta isiltasunaren legea gailendu zen 
gure inguruko herrietan 40 urte luze iraun zuen diktaduraren baitan.  
 Izan ere, diktaduraren amaierara arte itxaron behar izan zuen gure eskualdeak euskararen 
aldeko mugimendua jaiotzen ikusteko. 70. hamarkadaren bukaeran, inguruetako familia euskaltzaleak 
lehenengo euskarazko klaseak antolatzen hasi ziren klandestinitatean, Gasteiztik, Bizkaitik, Gipuzkoatik 
edota Nafarroatik etorritako irakasle euskaldunen ezinbesteko laguntzarekin. Inguru honetako 
euskaltzaleak, Euskal Herriko beste eremu batzuetakoak bezalaxe, burugogorrenen artean 
burugogorrenak izan ziren garai hartan. Euskara ikasten, erabiltzen eta irakasten saiatu ziren urte 
luzeetan zehar, nahiz eta egoera ez izan oso aldekoa. Aipagarria da gure inguruan euskaldun ez ziren 
biztanle askok egin zuten esfortzua euskara ikasteko eta haien seme-alabak ere euskaldunak izateko. 
 Hain zuzen ere, burugogorkeria horren ondorioa da gaur egun daukagun egoera, arlo askotan 
hobetu daitekeena, baina oinarri sendoa duena nire ustez. Pauso txikiak eman arren, euskararen egoera 
finkatuz joan da gure eskualdean, eta eremu akademikoari oso lotuta ikusten jarraitzen badugu ere, 
euskararen jakintza inoizko altuena da gaur egun, eta hemendik aurrera gero eta altuagoa izango da 
gazte gehienek euskaraz ikasiko dutelako.  
 Arabar Errioxako euskaltzale gazteok, gure aurreko belaunaldikoak bezain burugogorrak izan 
behar dugu, eta euskara jakitetik erabiltzera pasatzeko jauzia eman behar dugu. Euskal Herri osoan 
bezalaxe, gurean ere, erabilerak du garrantzirik handiena. Izan ere, euskararen bizirautea bermatua 
dagoela ematen du epe laburrean behintzat, baina arrisku bat badago: Latina, Bretoiera edota Irlandako 
Gaelikoarekin gertatu zena gertatzea. Hau da, eremu akademikoan baino ikasten ez den hizkuntza bat 
izatea, eta egunerokoan inongo lekurik ez izatea. Gizateriaren ondarea diren aztarna arkeologiko 
batzuen antzerakoa. 
 Esan bezala, gakoa hezkuntzan eta gazteriarengan dago. Jakintza alde batera utzi gabe, 
erabileran jarri behar ditugu indarrak hurrengo urteetan. Egia da horretara bideratzen ari direla 
esfortzuak azkenaldian. Horren adibide dira, besteak beste, duela urte batzuk Arabar Errioxan egiten 
den begirale ikastaroa, mintzalaguna bezalako ekimenak, Kalean bizi-bizi proiektua, eskoletako Euskara 
Taldeak, eskualdeko gazteak aurrera eramaten ari diren ekimenak… 

 
 

Eutsi goiari eta beti aurrera! Bide onetik goaz-eta! 
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KKuullttuurraazz  bbllaaii  
 

ulturartekotasuna, identitate kultural ezberdinak dituzten pertsona edo taldeen 
interakzio zein komunikazio prozesua da. Hau da, talde konkretu horien ideia eta 
ekintzak ezin dira besteen gainetik egon. Desberdintasun horiek ez egoteak pertsonen 

arteko elkarrizketa eta kontzentrazioa dakar, integrazioa eta kultura ezberdinen arteko 
bizikidetza aberasgarria sortuz. Baina beste herrialde batzuetako pertsonak etortzen direnean, 
“integrazioa” ote da lehenengo helburua? “ Gu bezalakoak” izatea lortu nahi dugu? “Gurea” 
eredugarria eta onena dela uste dugu? Egin bakoitzak bere gogoeta. 
 
 Gaiari hasiera emanda eta aurretik aipatutakoa kontutan hartuta, Arabar Errioxan 
mahastiak edo beste lan batzuk direla tarteko etorkin kopuru handia dago. Kultur aniztasun 
zabala izanda, zerbait egin behar zela argi zegoen baina ez genekien nola plazaratu herrian 
daukagun aberastasuna. Nola elkartu kultura ezberdin hauek eta nola adierazi denok osatzen 
dugula herria eta nahiz eta beste jatorri batetik etorri, momentu honetan Lantziegon bizi 
garela. Orduan, orain dela hiru-lau urte Lantziego ikastolak udaletxearen laguntzaz “kulturen 
astea” deiturikoa egitea pentsatu zuen. Horren helburua, kultura bakoitzak dituen ezaugarri 
eta bereizgarriak besteei zabaltzea, elkar gehiago ezagutzeko asmoz eta gehienetan izaten 
diren aurre-iritziak baztertzeko asmoz. Zeri esaten diogu kulturen astea? 
 
 Azaroaren hirugarren astean izaten da normalean eta ekintzak hiru fasetan banatzen 
dira: eskola barrura begira egiten diren ekintzak, eskolaz kanpoko ekintzak eta azkenik, 
igandean egiten den jai erraldoia ikasle, guraso, familia, lagun, herritar, inguruko herritarren… 
parte hartzearekin. 
 
 Ikastola barruan, ekintza asko egiten 
dira.  
 
 Alde batetik, elkarte ezberdinen 
parte hartzearekin: Solidaridad 
Internacional, ASVE, Arabako Gizarte 
Laguntzaileen elkartea, Leonekin 
Nicaraguako lagunen elkartea… eskolara 
gonbidatzen dira beraien lanaz hitz egitera, 
tailer ezberdinak egiten dira kontzientzia 
sortzeko eta errealitate desberdinak 
ezagutzeko. 
 
 Beste alde batetik, gurasoen laguntzaz, henna tailerrak, munduko ipuinen kontaketa, 
lurralde ezberdinetako bizipenak bideo eta argazkiz lagunduta, beraien jatorriko janariaren 
aurkezpena eta dastaketa… egin izan ditugu. Eskertzekoa eta zoriontzekoa da guraso eta 
familien parte hartzea! 
 
 Azkenik, irakasleak ere aste horretan gogotsu eta buru-belarri aritzen dira aste 
horretarako ekintzak prestatzen eta aurrera eramaten: jolas-orduan munduko jolasak, egun 
bakoitzean herrialde ezberdinetako jolasekin, gelan kultura ezberdinen inguruko ekintzak 
aurrera eramanez, horma irudiak eginez, kartelak, bideoak, eztabaidak, iritziak… 

K 
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 Ikasle, familia eta irakasleen artean bideo labur bi sortu ditugu, horretara dedikatzen 
diren lagunekin batera. Aurten, gainera, liburu bat argitaratu dugu, ipuin bat " ez gara hain 
desberdinak ". 
 
 Ikasturtean zehar ere, beti egoten da gai hau lantzeko aukera, aldizkako ikasleak 
datozenean, ikasle berri bat datorrenean edota edozein momentutan. 
 

Igandearekin ematen zaio asteari 
bukaera, goizean jai giroan hasten dugu 
eguna. Herriko trikitilariak eta 
dantzariak hasten dira giroa sortzen, 
ondoren beste herrialde bateko 
dantzaldiak egoten dira ( capoeira, 
salsa, dantza afrikarrak…). Aurrez 
antolatutako argazki edota marrazki 
lehiaketaren erakusketa eta sari 
banaketa ere egun honetan izaten da. 
Jatorri ezberdinetako jakien dastaketa 
ere egoten da.  Giro onean elkartzen 
gara Lantziego ikastola osatzen dugun 
familia, irakasle eta herritarrak, guztion 
artean antolatuta denak arrakasta 
ziurtatua izaten du eta.  

 Egunerokotasunean eragina izan du aste hau antolatzeak, ondorioz, jatorri 
ezberdinetako familiak elkartuago ikusten dira. 
 
 Beraz, ez dugu nahi gai hau aste bateko gauza izaterik, lanean jarraituko dugu Ikastola 
barruan zein kanpo, herrian ditugun kultura ezberdinen aberastasunaz ikasteko eta gozatzeko. 
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BBeerrddiinnttaassuunn  ZZeerrbbiittzzuuaarreenn  AAuurrkkeezzppeennaa  
 

016ko azaroan jarri zen abian Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillako Berdintasun 
Zerbitzua. Kuadrilla guztietan Berdintasun Zerbitzuak bultzatzeko ekimena Arabako 
Foru Aldundiko Berdintasun Zerbitzutik eta Arabako Berdintasunerako IV. Foru Planetik 

datorkigu. Izan ere,  plan honek lurralde oreka zaintzea du erronketako bat. Sarri izaera 
askotako zerbitzuak Gasteizen zentralizatzeko joera dago, eta horrela, hiriburu eta landa-
eremuen arteko desberdintasunak  areagotzen dira. Hori orekatzeko herri txiki eta kuadrillak 
indartu egin nahi dira. 

Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillako Berdintasun Zerbitzuak, berdintasun politika 
guztiek bezalaxe, eskubide berdintasunez haratago, gizon eta emakumeen arteko aukera 
berdintasun erreala du helburu, legearen aurrean berdinak izateak ez baitu benetako 
parekidetasuna bermatzen. Horretarako, ezinbesteko estrategia dugu zeharlerrotasuna, hau 
da, erakunde eta sail  guztiek genero ikuspegia beren jardunean txertatzea. Baita ekintza 
positiboak ere: desabantaila egoeratik abiatutako neurriek ez badute era esplizituan 
parekidetasuna bilatzen, desberdinkeria iraunkortu eta errotuko duten ondorioak izango ditu. 
Gizarte parekidea lortzeko erronka honetan herri oso bat behar da atzean batuta: herritarrak 
eta elkartegintza ez ezik, baita agintariak, ordezkari politikoak eta enpresa mundua ere. 

Genero arteko desberdinkeriari dagokionez, indarkeria matxista dugu bere 
adierazpiderik lazgarriena. Ezkutuan eta isilean geratu arren, gure eskualdean gogor jotzen du 
hainbat emakume eta adin txikikoen kontra: 2014an gizarte zerbitzuek 33 pertsona artatu 
zituzten Arabako Errioxan arrazoi honengatik. 2017an Arabako Errioxako indarkeria 
matxistaren kontrako protokoloa abian jarriko dugu: egiturazko arazo honi erantzuna emateko 
eta, kasuak detektatu eta erasotuei arreta ematen eskualdeko eragile gehiago aktibatzeko eta 
sarea josteko. 

Emakumeen ahalduntze pertsonal, kolektibo, sozial eta politikoari dagokienez, 
elkartegintza izango dugu bidaide: emakume taldeak, kultura taldeak, guraso elkarteak, kirol 
klubak, musika eskolak... Elkartegintzarekin eta erakundeekin batera LAIA Eskola eratzen eta 
egiten ari gara: Arabako Emakumeen Jabekuntzarako eta Berdintasunerako eskola. Honetan 
hainbat izan dira orain artean burututako ekintzak eta aurrerantzean garatuko ditugunak: 
Emakumeen Topaketa, Bideo-foruma, Jai Parekideen inguruko tailerra, Autodefentsa 
Feminista... 

Gaur egungo berdintasun politiken beste erronketako bat zaintzaren kultura eta 
antolamendu berria litzateke, erantzukidetza delakoa, alegia. Horren baitan leudeke 
tradizionalki emakumeek (adin jakin batetik gorakoak gehienetan) egindako zaintza lan 
formalak eta informalak ikusaraztea, lanaren sexu banaketan oinarritutako rolek guregan nola 
eragiten duten ezagutzea, norberarentzako denboraz gozatzeko eta autozainketaren 
garrantziaz kontzientziatzea eta erantzukidetasunean aurrera egiteko ekimenak bultzatzea. 

Berdintasun eta genero kontuak oraindik ere arrotz egin ohi zaizkio gizon askori, 
beraiekin zerikusirik izango ez balute bezala. Baina gizartea parekidea izango bada, beraien 
inplikazioa ere beharrezkoa da. Genero rol maskulinoaren zurruntasunetik aske izateko aukera 
dute irabazteko, baina baita pribilegio asko galtzeko ere. 

Honetaz gain, jakitun gara generoak ez ezik, bestelako diskriminazio (edo pribilegio) 
batzuek gurutzatzen dituztela geure gorputzak, esate baterako: klase soziala, adina, jatorri 
etnikoa, hizkuntza, gaitasun funtzionalak, formakuntza akademiko mailak... Horren harira, 
lerrotara ekarri nahi ditut Maria Merçe Marçal idazle kataluniarraren hitz esanguratsuak: 
“Menturari hiru dohain zor dizkiot: emakume sortu izana, klase sozial apalekoa, eta herrialde 
eta kultura zapaldukoa, eta hiru bider errebelde izateko aukera eman izana”. 
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Euskal Herrian, euskalgintzak eta feminismoak, lanak izan dituzte aurrera egiteko eta nork bere 
bidea egin du elkarri bizkar emanda.  Baina azken urteotan ugaritzen ari dira bien arteko hartu-
emanak. Izan ere, biek ala biek justizia soziala dute helburu , eta beraz, ezinbestean elkarri 
begiratu eta  elkarrengandik edango dute. Horren harira, batzuek galdetzen dute: “Izan 
zaitezke feminista euskaltzale izan gabe?”.  Korrikaren 20. edizioko amaierako mezuan 
Sarrionandiak "Euskararen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik" zioskun, nik 
erantsiko nioke feminista izatea oraindik normaltasunaren kontra egitea dela.  
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AArraabbaa  EEuusskkaarraazz  22001177 

 
ow! esanda bidaia hasten da, Wow izarren artean, Wow bertatik osatu dugu, Wow 
Araba Euskaraz. Horrela da Orlando Arreitunandiak idatzitako aurtengo Araba 
Euskaraz festaren kantaren bertso batean esaten dena, eta horrela da Zuriñe 

Hidalgok eta Iñaki Ortiz de Villalbak abesten duten abestiaren hitzen leloa; Bastida Ikastolako 
zuzendariak Ketxu Bedialaunetak adierazi digu haren esanahia: Euskararen gainean ari gara, 
jakina. Ikastola espazio-ontzi bihurtu dugu, eta bidaia luzea egin nahi dugu euskara mundu 
osoan eta espazioan, beharbada, zabaltzeko”.  

Urtero antolatzen dute Arabako 
Ikastolen elkarteko ikastolek Araba 
Euskaraz deituriko jaialdia, urtero 
ematen dira ospakizun honen 
helburuaren arrazoiak, denok 
dakizkigunak. 1980. Urtean hasi zen, 
beraz, aurtengoa 41. edizioa da. Jaiaren 
funtsa gune desberdinez osaturik, eta 
oinez ibil daitekeen kilometro gutxiko 
zirkuitu batean datza. Bertan antolatzen 
diren hamaika ikuskizunez gozatzeko. 
Eguna igarotzeko aukera paregabea 
eskaintzen zaie familian nahiz lagunekin 
parte hartzen duten guztiei, eta horiek 
era anitzak dituzte lagundu ahal izateko: 

zirkuituko sarreran borondatea utziz, bertoko txosnetan edaria-janaria kontsumituz, materiala 
erosiz… 

Ez da Arabako ikastolen jaia Bastidan egingo den lehenbiziko aldia. 1989an egin zuten 
estreinakoz, eta, harrezkero, 2004an, 2008an eta 2012an. 

Bastida Ikastola, duela 38 urte euskara eta euskal kulturaz kezkaturik zeuden guraso 
batzuen esfortzuari esker sortutako ikastola da. Udaletxeak garai hartan utzitako areto batean 
txupetea eramaten genuelarik oraindik hasi ginen batzuk. Oso ume kopuru txikiarekin, 
baldintza deserosoetan eta garai hartako oztopoen gainetik hasitako klase hura, azkenez, 
handituz joan da, eta gaur egun Bastida Ikastolaren hezkuntza proiektua 2 eta 14 urte bitarteko 
168 ikasleri zuzenduta dago.  

Beraz, esan ahal dugu ekimena gogorra baina atsegina izan ahal dela, sentimendua 
egonda. Euskara zabaltzeko nahia, helburu garrantzitsuena izanda, gurekin parte hartu nahi 
duenarekin disfrutatu nahi dugu ekainak 18an ospatuko den Araba Euskarazean. 

Jada, badakizue Araba Euskaraz zer den, baina barrutik izaten diren sentsazioak 
helaraztea da gure helburu. Horretarako, aurten Bastida Ikastolak 5. aldiz ospatuko duen Wow 
lelopean, espazio-ontzi honek bere aireratzea ekainaren 18an egingo du euskaltzale guztiei 
etorrera alaitsuena egiteko; aurreko urteetako Araba Euskarazetan izan diren antolatzaileen 
ekarpenak gerturatu nahi dizkizuegu. 

1989. urtean ospatu zen lehenengo Araba Euskaraz. Hitzak jarriko dizkiogu lehenengo 
urtean antolatzen ibili zen Jose Luis Petralandari. “ Egun horretarako txosnak muntatu behar 
ziren, zirkuitoa,… lan egin nahi zuen jendea behar genuen. Herriko jende guztia ez zegoen 
jaialdiaren alde. Bertan egon ziren ikastola aurrera atera nahi zutenak: René Santamaría, Begotxu 
García, Miren Uriarte, Luis Saenz de Vicuña, Pedro Nogueras, Agustin Alfaya, Agustín Eguiluz... 
beste askoren artean, baina Gasteizko laguntza behar izan genuen; momentu horretan Javier 
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Recarte, Jose Ramón Basaras eta Peio egon ziren Araba Euskarazko antolakuntzan. Gertakizun 
ugari gogoratzen ditut. Burura etortzen zaidan lehena aurreko egunean San Ginesen Anizetok 
montatutako txosna handia da. Izugarrizko txosna eta egunean bertan bota zutela esan zidaten; 
berriro joan ginen azkar muntatzera. Gogoratzen dut, halaber, genero ugari eros genuela. Kamioi 
bat txanpan eta ura deskargatu genuen garai horietan neukan taberna batean. Bastidan egiten 
zen lehenengo aldian. Egun zoragarria izan zen”. 

Urte asko igaro ziren bigarrena ospatu arte, 15 urte, hain zuzen ere, "Uzta hartu, 
uztartuaz" lelopean. Hostotxo izan zen logoa, eta uzta zoragarria jaso genuen urte hartan. 
Euskaltzale andana gerturatu ziren; zirrara, negarrak eta alaitasun malkoak hasiera eman 
zenean. Urte hartako sentsazioak Patxi Santamariak ekartzen dizkigu. “Lan izugarria egin 
genuen dena prest izateko. Gure helburu nagusiena ikastolen aldeko euskal jendeari etorrera 
bereziena egitea zen. Izan ere, 15 urte ziren horrelako jaialdi bat antolatu gabe. Oraindik 
gogoratzen dut aurreko egunean bizi genituen momentu larriak San Ginesen muntatutako 
eszenatokiarekin. San Gines Bastidatik gertu dagoen parkea da. Laugarren guneko eszenatoki 
erraldoiaren toldoa haize bortitzaren ondorioz balantzaka hasi zen, eta eszenatokia kolokan 
gelditu zen. Konpontzera igo ginen talde bat; urduritasun momentuak bizi izan genituen gure 
taldeko mutil bat konpontzera igo zenean, erortzeko arriskuan egon baitzen. Eskerrak egoera 
erabat aldatu zela, eta hurrengo egunean milaka gazte bertan egon ziren kontzertuez izugarri 
disfrutatuz. Gainera, hainbeste segurtasun eta garbitasun neurri egoki egon ziren, non hurrengo 
egunean garbiketako zerbitzuak zoriondu baikintuzten egindako lan izugarriagatik. Benetan egun 
zoriontsua gogoratzen dut.” 

Denboran bidaia luzea egiten ari gara, baina gero eta gertuago gaude. Oraingo honetan 
Eduardo Manzanosen sentipenak helarazi nahi dizkizuegu. 2008ko Araba Euskaraz “Ametsak 
dirau" lelopean ospatu zen Bastidan. Eduardo Manzanosek ez du protagonista izan nahi, baina 
bere pertzepzioak ametsa errealitate bihurtu zuen. “Egun horretan zirkuituko zinta moztu nuen; 
bi egun lehenago jakinarazi zidaten, eta izugarrizko poza sentitu nuen. Sari hura ikastola aurrera 
eramateko egon den jendearekin partekatu nuen. Jendearen esku-hartzea ezinbestekoa izan zen 
ametsa egia bihurtzeko. Eskerrik asko guztioi”.  

Hunkigarria. Denboran bidaia honek oroitzapenen kutxa zabaltzen du. Zuenak ere 
burura etorriko zaizkizuelakoan nago. Gogoratuko duzue 2008ko jaialdia herrian zehar izan 
zela; hasieran euria ari zuela, eta antolatzaileok izugarrizko beldurra geneukala, baina atertu 
zuen eta egun zoragarria igaro genuen. Bukaeran denok herriko plazako txosnan bukatu 
genuen.  

Aurrera goaz, eta 2012ko Araba Euskaraz gogoan daukagu oraindik. 5 urte baino ez dira 
igaro eta gure burua ikastolako teilatuaren gainean kokatzen dugu milaka pertsona bertan 
geundenoi begira. Ohian Bega Dj-aren abestien erritmora dantzatzen ziren bitartean. Momentu 
hura Ainhoa Gonzalezek azaldu ahal digu, berak bihurtu baitzuen Eduardo Manzanosen 
laguntzarekin gure ikastola txalupa. “Urte osoa eman genuen dekorazioa prestatzen. 
Aitzindariak izan ginen ikastolako itxura eraldatzen. Itsasontzi bat eraiki genuen: sarea, arrainak, 
piratak, itsasizarrak, karramarroak... itsasoa zeharkatu genuen egun hartan euskara barneratuz 
eta barreiatzeko asmoz leloak zioen bezalaxe. Teilatuaren gainera igo ginenok musikaren 
erritmora sarea behera bota genuen, jendearen oihuok oihartzuna sortzen dute oraindik nire 
belarrietan. Ez ditut ahaztuko Bastida Ikastolak eman didana lehendakari ibili nintzen zortzi 
urteetan. Ahaztezina. Eskerrik asko ikastola.” 
 Bidaia ez da hemen bukatzen. 2017ko aurtengo Araba Euskarazean, ekainaren 18an zain 
gaituzue euskara indartzeko, eta gure ikastolaren sustraiak gero eta sendoagoak lortzeko. Zuei 
esker lortuko dugu. Gomuta berriak sortuko ditugu, hurrengo artikuluan aurten parte hartzen 
ari garenok euskaltzale guztioi gerturatzeko. Wow! esanda has gaitezen bidaiatzen!!! 
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ZZeerr,,  ZZeerrttaarraakkoo  EEttaa  NNoollaa?? 

 
oziolinguistika Klusterrak 2016ko irail-
urrian Zieko, Biasteri eta Oiongo 
kaleetako hizkuntz-erabilera neurtu 

zuen, Euskal Herriko zenbait herriren 
artean. Irabazi asmorik gabeko elkarte 
horrek soziolinguistika-ezagutza sortzea eta 
kudeatzea ditu helburu. 2000 inguruan 
sortu zenetik burutu duen ekintzetako bat 
euskararen erabilera zenbatekoa den 
neurtzea izan da. 
Oraingo honetan, euskaltegiari eskatu zion 

Arabako Errioxako hiru herri horietan 
neurketa burutzeko. 

Gustura hartzekoa zen 
proposamena; izan ere, askotan aipatzen 
dugu Ttiki-ttaka elkartean bertan ere 
hurrengo pausoa erabilera dela,  eta kale-
neurketak zenbait pista eman ziezagukeen. 

Soziolinguistika Klusterrak ezarri 
zuen zein herritan erabakitzeaz gain,  zein 
egunetan egin, baita zein ordutan ere. 
Asteazken arratsalde batean eta larunbat 
goiz eta arratsalde banatan egin ziren 
neurketak. Herri bakoitzean sei ordu 
guztira. Arratsaldeetan 19:00etatik 
21:00etara eta goizetan 12:00etatik 
14:00etara. 

Neurtzaileek herri bakoitzeko 
ibilbidea erabaki, herri osoa gutxi 
gorabehera  eta, libretatxoa eskuan, 
herrietako kaleak zelatatu zituzten. 
Entzuten zuten elkarrizketa bakoitzeko 
laukitxo batzuk bete behar zituzten. Eta  

 
zintzo bete ere, ez zen nahikoa agurra 
euskaraz entzutea hala apuntatzeko; 
elkarrizketan nagusiki erabilitako hizkuntza 
jaso behar zuen kuadernoak : 

Zein hizkuntza/ gizon ala emakume/ 
adin tartea-/haurrik tartean izatekotan 
elkarrizketan parte hartu zuten ala ez. 

Ziekon 103 elkarrizketa apuntatu 
zituzten, Biasterin 212 eta Oionen 137. 

Ziekon elkarrizketa horien %2,9 izan 
ziren euskaraz. Gaztelania ez den beste 
hizkuntza batean %3,8. 

Biasterin euskaraz %5,6 eta 
gaztelania ez den beste hizkuntzaren 
batean %7. 

Oionen euskaraz %4,3 eta gaztelania 
ez den beste hizkuntzaren batean %2,9. 

Datuak hotzean hartuta ez dirudite 
hain txarrak, azken neurketek Araban 
euskararen erabilera %3 edo 4 ingurukoa 
zela baitzioten. Baina nahiko zintzo jasota 
egon arren, ezin ukatu zenbaitetan kalean 
ikusi  euskalduna zela zekiten norbait eta 
haren atzetik joan zirela neurtzaileak. 
Bestalde, Biasterin Euskal Herriko beste 
leku batzuetatik etorritakoak ziren nagusi 
larunbatean eta horrek igoarazi zuen 
euskararen erabilera. 

Neurtzaileen inpresioa ere ez zen 
oso baikorra, ezta anekdotatxoak ere. 

Lehen egunean Ziekon, parkean 
zegoen emakume bat, imaginatu omen 
zuen zertan ari ziren, hurbildu eta esan zien 
duela gutxi herrian umeentzat antolatutako 
mago bat euskaraz ari zela ikuskizunean eta 
ume guztiak oihuka eta irainka ibili zirela.  
Lotsagarria izan zela! 

Ziekon izan zen hurrengo pasadizoa 
ere. Neurketa egunetako batean lasterketa 
bat amaitzen zen herrian eta parte 
hartzaileetako baten lagunek ongi etorri 
berezia zioten prestatua: pankartak, 
bozgorailuetatik animo oihuak, 
musika…Den-dena gaztelaniaz! 30 urte 
ingurukoak ziren, B ereduan ikasitakoak 
ziurrenez, euskara tituluren bat 
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ateratakoren bat ere bai tartean, baina 
hitzik ez euskaraz, ezta pankartetan ere. 

Behin hasita Ziekon, jarrai dezagun 
bertan. Eta hirugarren pertsonatik 
lehenengora pasatuko gara, hau geuk 
bizitakoa baita.Irailean kartel batzuk 
itsasten ari ginela herriz herri, Ziekora iritsi 
ginen. Festak ziren. Arratsaldeko seiak 
inguru eta umeentzako ekintzak zeuden 
plaza inguruan. Hara hurbildu eta…”Pakito 
el Chocolatero” eta antzeko erdal 
abestiekin jolasak egiten umeekin! 
Mikrofonoetatik dena gaztelaniaz! 

Ez da, dena den, Ziekoko kasu 
isolatua; Oionen ere, neurketa garaian 
jarraituta, Halloweengo kartela ikusi zuten 
neurtzaileek, tabernariek antolatu eta 
Udalak lagundutako ekitaldia, gaztelania 
hutsean. Bai, Arabako Errioxako herri 
guztietan pisu gutxi du elebitasunak. 

Garbi dago ezin garela pailazoak 
euskaraz antolatu eta konforme geratu; 
ustez, nolabait esatearren, gaindituak 
zeunden ohiturak berehala itzultzen dira, 
eta euskara errespetatzeko zenbait 
protokolo ez da zaintzen gainean eta erne 
egoteari utziz gero. Euskaldunon arteko 
erabilera lehentasunezkoa da, baina alor 
horretan bakarrik zentratuz gero, udalek 
berehala libre ikusten dute bide errazena, 
gaztelaniaz eta kitto, eta berdin egiten ndu 
norbanakoak ere, dirudienez: ”Hitz egin 
dezatela dakitenek. Nik ikasi nuen baina ez 
dakit nahikoa”. Beraz, alor bateko 
aurrerapausoak beste bateko 
atzerapausorik ekarri ez dezan, ondo 
pentsatu behar dugu zer egin, zertarako eta 
nola. Baina garbi kontu hau dago: denok 
egin behar dugu! 
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BBaaddaattoorr  LLuurrrriikkaarraa!! 
 

ure inguruan ikusten ari garen esaldia dugu hau; kamisetetan, sare-sozialetan, 
karteletan... baina zer ote da? Lurrikara hitzak esaten duen bezala, ekimen handia 
datorkigu, eskualdea astinduko duen ekimena, Arabar Errioxako dar-darak inguruetara 

zabalduko dituen ekimena. 
Ekimena handia dela esateko lehenengo arrazoia: Arabar Errioxako herri gehienetako 

elkarteak bildu dira. Horiek hausnarketa egin eta ondorioztatu dute eskualdean euskara, 
kultura edota harremanen egoera ez dela nahi dutena. Bigarren arrazoia: hori aldatzeko gogo 
handia daukatela. Hori dela eta, abiapuntutzat izango duten egun osoko jaialdia antolatzen ari 
dira; hain zuzen ere, urriaren 28an Oionen ospatuko dena. Horrela argi utzi nahi dute Arabar 
Errioxan zein hemendik kanpo, nolako lurraldea eraiki nahi duten, lurralde euskalduna, 
parekidea eta ekintzailea. 

Urriaren 28ko jaialdian  mota guztietako ekintzak izango dira. Egunean zehar, besteak 
beste, tailer, antzerki, pilota-partida, bertso-saio, kale-animazio edota dastaketa izango dira eta 
gauean kontzertuen txanda izango da. Egitarauaren berri poliki-poliki emango dute sare-
sozialen bidez, zein bestelako komunikabideen bidez.  

Gainera, ekintza horietarako Euskal Heriko beste lurraldeetako jendea ekartzeaz gain, 
hemengoen garrantzia azpimarratu nahi dute. Horregatik, eskualdeko musika-talde, bertsolari, 
kirolari eta abarren parte hartzea eskatzeko asmoa daukate. Alde batetik, bultzada emateko 
eta bestetik, hemendik kanpo erakusteko Arabar Errioxan ardoa egiteaz gain, beste arlo 
askotan aritzen diren sortzaile asko daudela. 

Hemendik eta urriaren 28ra bitartean bestelako ekintzak ere izango dira eskualdean: 
materialaren salmenta, zozketak edota bestelako ekitaldi txikiak finantziaziorako, bai jaialdia 
bera bere filosofia eta helburuak lau haizeetara zabaltzeko, Lurrikarak merezi duen oihartzuna 
lor dezan. Horretarako edonoren ekarpenak eta parte hartzea eskertuko dituzte antolatzaileek, 
jaialdia ahalik eta anitzena eta parte-hartzaileena izateko. 

Beraz, adi egon! Arabar Errioxara Lurriakara datorkigu eta. 
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TTttiikkii--ttttaakkaakkoo  EEkkiittaallddiiaakk 

 
BBEEGGIIRRAALLEE  IIKKAASSTTAARROOAA  22001166--22001177  
 

urten laugarren Euskal Begirale Ikastaroa egiten ari dira gure eskualdeko 15 gazte 
Lapueblan irailetik ekaina bitarteko asteburu batzuetan.  
Euskal Begirale Ikastaroa Ttiki-Ttaka Elkarteak Urtxintxa Elkartearekin batera bi urtean 

behin antolatzen duen proiektua da 
Arabako Errioxako Zerbitzuaren 
laguntzarekin. Bere garaian 
konturatu ginen gure eskualdean 
euskal begirale gabezia genuela 
eskolaz kanpoko ekintzak euskaraz 
egiteko, eta horregatik hutsune hori 
betetzeko ezinbestekoa zela euskal 
begiraleak formatzea. Baina zergatik 
“Euskal Begirale”? Ttiki-Ttakan 
pentsatzen dugu begirale ikastaroak 
asko daudela, nola ez Logroño hain 
hurbil egonda, baina guk behar 
duguna da gazteek begirale 
formazioa euskaraz egitea, ikasten 
dituzten abesti, jolas, joku, 

txisteak...euskaraz ikastea, umeekin euskaraz jolasteko. Eta hori gutxi balitz bezala,   helburua 
da, era berean, gazteek  beraien artean dituzten hizkuntza ohiturak aldatzea, elkarrekin 
euskaraz hitz egiten duen taldea osatuz, horretarako ikastaroa baliatuz. 

Lortzen duten titulua Eusko Jaurlaritzak homologatua da, eta 18 urte bete ondoren 
eskuratzen dute, baina aurretik 250 ordu teoriko egiten dituzte, eta ondoren 150 ordu praktiko. 
Bukatzeko praktikaren memoria aurkeztu behar diote Urtxintxa Eskolako arduradunei. 

Aurten koordinazioa lanetan ikastaro hau egindako Jone Bello ari da, duela bi urte 
begirale titulua lortu zuena horrelako ikastaro batean. 

Animo begirale izango direnen talde berriari eta eutsi lanari. Laster denok Euskal 
Begirale!!! 
 

IIRRAAKKUURRRRII  EETTAA  GGOOZZAATTUU  
 

alaxe izena du udazkeneko Ttiki-ttakaren 
kanpainak. Duela bost bat urte hasi ginen 
ekintza honekin. Azaroan Arabar Errioxako 

liburutegiren batean euskal liburu bat irakurri eta 
Ttiki-ttakak prestaturiko fitxan balorazioa utzi 
dutenen artean liburu elektroniko bat zozketatu 
dugu aurten ere. Zozketa beti bezala abenduaren 
3an egin dugu, Euskararen Nazioarteko Egunean.  
Beti bezala, lehendabizi herrietako liburuzainekin 
hitz egin genuen, eta beti bezala, haien erantzuna 
eta laguntza ezin hobea izan da. Emaitza ere, beti 

A 
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bezala, oso gustura egoteko modukoa . Oro har, dena urtero bezala antolatu dugu, baina izan 
da berrikuntza bat eta izango da aurrera begira beste bat ere.  

Bigarrenetik hasita, datorren ikasturtean liburutegietan jasotako fitxak bakarrik 
onartuko dira, ez ikastetxeetatik zuzenean datozenak, eta ezta ikastetxeetan derrigor 
irakurritako liburuen balorazioak ere. Aurtengo berrikuntza aspalditik bila ibili garen ekintza bat 
izan da, literatur emanaldi bat antolatzea, hain zuzen: “Kapulana bat zintzilik”  

Kapulanak Mozanbikeko emakumeen oihal koloretsuak dira; soineko moduan, haurrei 
lepoan eusteko, jana biltzeko edota etxeak apaintzeko baliatzen dituztenak. Hain dira erabilera 
anitzekoak, ezen edozer aurki baitaiteke zapi handion estalpean. Emanaldian, kapulana bat 
zabaldu zigun Miren Amuriza bertsolariak eta bertan gordetako kantu, kontu eta irudiak atera. 
Mozanbikeko lurrazalaren historiatik hasita, emakumeen eskuetako azal zimurrak 
irakurtzeraino egin genuen bidaia ikusleok. Tarte horretan kooperazioaz, nekazaritzaz, 
haurtzaroaz edota hizkuntzaz aritu zen Miren, Eider Eibarren ilustrazioak lagun hartuta; hala 
bertsoz, nola ipuinez. Ez zen abentura baten kronika izan, ezta Gobernuz Kanpoko Erakunde 
baten hitzaldia ere; hausnarketa txikiz eta galdera handiz josiriko kontakizuna baizik.  

Aurreko deskripzioak oso jasoa badirudi ere, hurbila izan zen saioa, goxoa. Esaterako, bi 
ume mozanbikear “ikusi-makusi”n jolasten entzutea, edo elefante bat ikustera joan den 
europar baten burutazioak eta haren gida-lana egiten ari den bertakoaren burutazioak 
entzutea egoera beraren aurrean. 

Zozketa etorri zen abenduaren 3an eta aurten euskaltegiko ikasle den Beatriz Lopez izan 
zen saritua: ”Zorionak!”. 
 
 

LLAABBUURR  BBIIRRAA..  XXIIVV..  EEDDIIZZIIOOAA  
 

abur Birak ez zigun huts egin, eta hamalaugarrenez Biasteriko zinemara etorri zitzaigun. 
Lagun ugari hurbildu zen zinemaz gozatzera, edota, agian, amaitutakoan Hiruko eta 
Berria tabernetan hitzordu horretarako propio prestatuak zeuzkaten pintxo-poteek 

erakarrita. Hala izan zen, bai. Film laburrak ikusi ondoren, bi taldetan ederki banaturik 
bertaratutakook pintxo-poteak dastatzera abiatu ginen zintzo-zintzo. Bada bigarren urtea 
pintxo-potearekin hasi ginela, eta zinemazaleok ikaragarri ondo baloratu dugu ekimena beraz, 

hurrengoetan horrela jarraitu behar. 
Aurtengo edizioan, gainera, 
Topagune elkarteak zozketa berezia 
prestatu du ikusleak saritzeko. 
Ikusitako filmen gaineko iritzia 
ematearen truke Euskal Herriko 
edozein landetxetara joateko aukera, 
hain zuzen. 
 
 

Bejondeiola Labur Birari! Hamabosgarrenean ere zain izango gaituzu. 

L 
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KKOORRRRIIKKAA  
 

urten “ardoaren lurraldeaz” ezagutzen denak aldi berean “euskararen lurraldea” dela 
argi erakutsi du bi urtean behin egiten den euskararen omenaldia burutuz. Mahastien 
artean bizi diren biztanleek emozio eta sentimendu osoz martxan jarri zuten Arabar 

Errioxako korrika pasa den apirilaren 1ean gure herriko hizkuntza ahoz aho errepide zein 
herrietatik lau haizeetara hedatuz. 
2017ko edizio hau arrakastatsua izan dela aitortu 
dezakegu, bai aurre-prestaketa izan den lan 
guztia egituratzean, Arabar Errioxako herri 
bakoitzeko bozeramaileak izendatu eta 
egindako bilera guztiak euskara hutsean egin 
direlako, baita egunean bertan egondako 
jendetza eta giro apartarengatik ere. Ttiki-ttaka 
elkartetik zorionak eta eskerrik beroenak 
bidaltzen ditugu laguntzaile, bolondres zein 
euskaltzale guztientzat, zuek erakutsi duzue 
zonalde honetako euskaradunon sua eta garra. 

Nolabait, zapore gozo hau gainjartzen 
zaio gazi-gozoa suertatu daitekeen AEKk 
antolatutako 20.Korrikaren ausentziari. 
Badakigulako, eta ezin dugulako gure 
“hobetzeko oharren koadernotxotik” ezabatu 
Arabar Errioxatik ez dela pasa aurten, beraz, 
hemendik aldarrikatzen dugu DENOK BAT egin 
behar dugula (BAT gehi ZUK, BATZUK izan 
gaitezen) euskara izateko benetan indartuta 
ateratzen dena. 
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elkarrizketa 
 

urten Endika Zinkunegiri dagokio 
elkarrizketa egitea. Ezagutzen 
duzuonontzat ez da aurkezpen 

handirik egin behar. Berarekin behin 
egonda bere nortasunaren aztarna uzten 
duen pertsona bat da. Ezagutzen ez 
duzuonontzat, Endika, Gorputz Heziketako 
irakaslea izan zen Oiongo ikastolan 4 urtez, 
eta denbora horretan Ttiki Ttakako partaide 
ere izan zen. Baina seguru berak bere 
ibilbidea hobeto azalduko duela. 

 
Nola iritsi zinen Arabar Errioxara? 

Gasteizen magisteritza ikasten 
nengoela zerbitzu enpresa batean lanean 
hasi nintzen. Enpresa honetan mantenuko 
klaseak ematen nituen, horien artean, 
Gasteizko aereportuko suhiltzaileen 
mantenu fisikoko saioak bideratzen nituen. 
Bertan, Maite Rementeria (Oiongo eta 
Lapueblako ikastoletako Gorputz Heziketa 
irakaslea izandakoa) ezagutu nuen. Gure 
artean oso giro ona sortu zen eta berak 
proposatu zidan Maiteren jornada erdia 
betetzea San Bizente ikastolan. Baiezkoa 
eman nuen eta horrela hasi zen nire 
ibilbidea Arabar Errioxan.  
 
Nolakoa izan zen hasiera etapa berri 

honetan? 
Esperientzia izugarri aberatsa izan zen. Ni 
Usurbildarra izanda Gasteizera joan 

nintzenean beste errealitate oso desberdina 
topatu nuen. Horrek pertsona moduan 
garatzen lagundu zidan. Oionera joan 
nintzenean berdina gertatu zitzaidan. 
Bertako kultura, naturarekiko erlazioa, 
jendea, euskararen egoera… dena 
desberdina zen baina oso aberasgarria. 
Gainera, hezkuntzan nire lehen ordezkapen 
potentea zen eta harrera ezin hobea izan 
zen.  
 
Alde txarrik ba al zegoen? 

Gogorrena, zalantzarik gabe, bidaiak 
ziren. Gasteiztik joan-etorria egunero 
gogorra egin zitzaidan. Eskerrak kotxean 
pertsona gehiago ginela, horrek asko 
erraztu zuen eta gure artean sortu zen 
erlazioa oso polita izan zen. 
 
Ttiki Ttakaren partaide ere izan zinen ezta? 

Hala da bai. Gorputz heziketako 
irakaslea izateaz gain Euskaraz BIziko 
arduraduna ere banintzen, eta horrekin 
batera, Ttiki Ttaka bileretara joatea tokatu 
zitzaidan. Proiektua oso beharrezkoa iruditu 
zitzaidan. Euskara eremu ez formalean 
lantzea ezin besteko urratsa da euskararen 
normalizazioan. 
 
Zoritxarrez kapitulo oso ilun bat bizi izan 

zenuen… 
Bai. 2007ko martxoan korrika txikia 

ospatzen ari ginela atxilotu ninduten. 5 
egun Madrilera eraman eta bortizki 
torturatu ninduten bai fisikoki bai mentalki. 
Nire bikotea zena 8 hilabete izan zuten 
atxilotua.  

Ikastolaren babesa izugarria izan 
zen, bai arlo pertsonalean, bai arlo 
profesionalean. Bueltan oso maitatua 
sentitu nintzen eta hori irakargarria izan 
zen. Azkenean salaketa ezerezean gelditu 
zen baina ondorio psikologikoak betiko 
izango ditut motxilan. 
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Kapitulo beltza benetan, zoritxarrez gure 

herrian gehiegitan errepikatu dena… eta 

oroitzapen positiborik? 
Noski!!! Okerrak baino askoz 

gehiago! Ostegunetan Laurelera askotan 
joaten ginen eta primeran pasatzen genuen, 
gaua bukatzeko Takoneratik pasatzen ginen 
eta giroa ederra zen. Ikastolan ere, 
ikastetxe txikia izanda irakasle, ikasle zein 
gurasoekin harremana oso gertukoa zen.  
 
Baina joateko momentu iritsi zen… 

Hala da bai. Mikel Egibarrek 
maitemindu ninduen proiektu bat aurkeztu 
zidan. Bertan, Gorputz Heziketaren bidez 
harremanak nola jorratu, lan emozionala, 
sentimenduak… jorratzen zituen. XIBA 
izena zuen proiektuak. Bertan lan egitea 
eskaini zidan eta baiezkoa eman nion. 
 
Gaur egun zertan zabiltza? 

2008tik aurrera Araian bizitzen 
jarraitzen dut baina XIBA proiektuak 
eraldaketa asko bizi izan ditu. Krisi garaian 
ikastolen elkarteak ez zuen proiektu honen 
alde egin eta 15 lankidetik 4 pasa gara Bizi 
jolas deitzen den proiektura.  
Proiektu honetan Sehaskan saioak emanez, 
formazio saioetan OREKAZ, sustapen saioak 
Bilboko udalean, jaialdietan parte hartuz 
ERRONKA eta aisaldian eragin izaten. Guzti 
hauetan gorputz hezkuntzari beste 
begirada bat ematen saiatzen gara. Ikasleari 

protagonismoa eman eta bide ludiko eta 
hausnartzaile baten bitartez bere izaeraz 
eta emozioez konstzientea izan dadin. 
Beste helburu argi bat naturarekin 
harreman estuagoa izatea da. Horretaz 
gain, Euskal Herrian sare bat sortzea, 
ikasleek gure herriko beste errealitate eta 
jendea ezagut dezaten.  
 
Nire azken galdera… oraindik mantentzen 

duzu erlazioa ezagutu zenuen jendearekin? 
Ba, saiatzen naiz mantentzen baina 

distantziarekin beti zailagoa da. Kotxean 
joaten ginen gasteiztarrekin kedadak egiten 
ditugu eta aukera dudanean zalantzarik 
gabe eskapadak egiten ditut Arabar 
Errioxara. Duela lau urte korrika egin nuen 
antolatu zenuten zonaldeko korrikan eta 
oso hunkigarria izan zen bertan 
gertatutakoa. Aurten, korrika egunean, 
 erronkako grabazioa Bastidan egiten ari 
ginen. Jendea agurtzera urbildu nintzen eta 
pena izugarria eman zidan parte ezin 
hartuak.  
 
Besterik esateko?  

Ba, urte zoragarriak pasa nituela 
Arabar Errioxan. Besarkada eta muxu 
handia guztiontzat. Animo euskararen 
normalizazioan lanean ari zarete guztioi eta 
laster arte!!! 
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denborapasak 
 

ttxxiisstteeaakk  
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 HHiizzkkii--ZZooppaa  
 
Hizki zopa honetan, 17 hitz daude: EUSKALKIA, SENTITZEA, AHOTSAK, EUSKERA, 
HIZTUNAK, GUREA, EUSKALDUNA, IKASTOLA, IKASLEA, ARDURA, LITERATURA, 
ZABALDU, IKASELKAR, BIZI, GAZTEAK, HIZKUNTZA, HISTORIA 
 
 

A S E U S K A L K I A T Y J G A P I X Z 

T U E D D G A S D F F R D D A V E U S K 

A R B I Z I D I L E D T U Z X A D S D E 

A I S I A K C - D I O E S D U E Q D A O 

F A R H B A - E - U S I A I R D R D E T 

C D T G I S O A O K A S T O H A A E C Q 

Q R A M M E I A E L S A K I T E R A T O 

H F Y I C L J A B C D R S - U T C C V B 

H D E G A K E I O L I T E R A T U R A P 

L I O O U A N H F T O Y H E H J K M G G 

I - R S X R A E I R O J D U P A T U S A 

K D O - N A E L I D - E R S E S T U H E 

A S K A E T Z A G I K R R K E S T L I Z 

S A N E S B E E L N D O A E Y R N O Z T 

T E E D R O B S O O I O H R O L E T T I 
O S A D A H I Z K U N T Z A B A L D U T 

L D E W I W S D D L A M N I E K A E N N 

A A E Z L E U S K A L D U N A I Y L A E 

I T T D D D D P J O E K E A M L A S E S 

O A D R I S Y O E - U F D I O A T L O P 
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ZZaazzppii  ddiiffeerreennttzziiaakk 
 

Ea marrazki eder honetan zazpi desberdintasunak aurkitzeko gai 

zareten. Baietz erraz aurkitu! 
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non gogoa, han zangoa 
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Bazkide izan nahi baduzu, behealdeko fitxa bete ezazu eta bidali gure helbidera. 
Kuotari dagokionez, 20 euro dira urtean eta gazteentzat borondatea. Honen truke 
bidaliko dizugu aldizkaria, informazioa eta ekintza eta bileren berri. Egin zaitez 
bazkide! 
 
Deiturak____________________________________________ Izena____________________ 

Jaioteguna____________ Helbidea_______________________________________________ 

Herria_________________________ Pta.Kodea___________ Tfnoa____________________ 

Banku-Aurrezki kutxa______________________ Sukurtsala__________________________ 

KK edo libreta zkia____________________________________________________________ 

Data_______________ 

Sinadura 


