diren
rarik
tzen,
nean,
baita.

51.
zbk.

2020ko azaroa

debaldeko alea

euskarazko jarduerak
BI URTE, LAU HILABETE
ETA EGUN BAT
Azaroak 14, 15 eta 16. Dokumentala
Los Llanos Kulturgunean
6.000 METROAN ERE
Azaroak 18. Dokumentala
eta Felipe Uriarterekin solasaldia
19:00etan Los Llanos Kulturgunean
EUSKARALDIA
Azaroaren 20tik abenduaren 4ra
Belarriprest eta Ahobiziak
Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan
HIL KANPAIAK thrilerra
Azaroak 20, 21 eta 23
Los Llanos Kulturgunean
STARDOG & TURBOCAT
Azaroak 22. Familia zinema
16:45ean Los Llanos Kulturgunean
MENDI BILUZIA
Azaroak 22. Dokumentala
eta Alex Txikonekin solasaldia.
17:00etan Los Llanos Kulturgunean
BERRERABIZI
Azaroak 29, Familia-antzerkia Zirika Zirkusekin
18:00etan San Gines kiroldegian (Villatuerta)
BISITA GIDATUAK
Abenduak 7, 12:30ean eta 26, 17:30ean
Karlismoaren Museoa.
NUMENAK
Abenduak 12. Familia-antzerkia Yarlekurekin
17:30ean Los Llanos Kulturagunean

Bota belarrira
mingainan puntatik
“Bota belarrira mingainan puntatik”. Halaxe dio Euskaraldia
2020 ekimenerako egin duten kantak. Aurten ere belarritik jaso
eta mingain puntatik eskainiko dugu euskara modu berezian
15 eguneko ariketan. Aurreko edizioak arrakasta handia izan
zuen eta ez soilik Euskaraldiak iraun zituen 11 egunetan,
Euskaraldiaren ostean euskararen erabilerak hobera egin zuen,
hainbat pertsonaren hizkuntza ohituretan aldaketak emanez.
Berrikuntzak ere badakartza aurtengo edizioak, ahobizi eta
belarriprest figurei ariguneak batuko zaizkie. Lehenengo biek
ariketa pertsonal gisa jardungo dute eta, ariguneak berriz, eragile
desberdinek hartuko duten konpromezu gisa.
Urte nahasi honetan badauka meritua halako ekimena
antolatzeak. Meritua, baina baita garrantzia ere, osasun-neurrien
ondorioz kontaktu soziala galtzeak zaildu egiten baitu euskararen
erabilera. Beraz, bota dezagun belarrira mingainan puntatik!

Euskaraldia 2020, pertsonen
eta guneen ahalduntzerako
entrenamendua
2020ko Euskaraldi honek bigarren edizioa eginen du eta oraingo honetan
herritarrak berriro ere erdigunean badaude ere, erakunde, gizarte eragile,
merkatari eta bestelako eragileek ere rol garrantzitsua izanen dute: Ariguneak.
Baina, aurreko edizioak utzitako arrastoa?
2018ko edizioan jende kopuru itzelak eman zuen izena
eta, ariketa sozial honekin batera hainbat ikerketa abiatu
ziren. Haietako batek helburu zuen Euskaraldiaren
eragina neurtzea. Interneten horren gaineko informazio
ugari topa badaiteke ere, hitz bakarrera ekarrita: BAI.
Eta, orduan, zenbat? Euskaraldia hasi aurretik parte
hartzaileen %66 inguruk zuen ohitura ulertzen zionari
euskaraz egiten; 11 egunak igaro eta gero %87 ziren;
eta hiru hilabeteren ondoren berriro ere aztertuta
%72 ziren. Hortaz, bai, kopuru esanguratsu batentzako
lagungarri izan zen ariketa euskara gehiago hitz egiteko
ohitura barneratzeko.
Horrekin batera, nabarmen geratu zen ariketaren
iraupena zenbat eta luzeago ohitura aldaketa lortzeko
aukera are eta handiagoa dela. Neurri batean horregatik
ere izango da bigarren edizio honetan emango den
bigarren aldaketa esanguratsu bat, Ariguneekin batera:
ariketaren iraupena 11 egunetik 15 egunera, hau da, bi
aste osotara, igaro da.

Norbanakoek rol protagonista beste behin
ere: Ahobizi eta Belarriprest.
Euskaraldia hizkuntza ohiturak astintzeko ariketa soziala
da, ohiturak aldatzea, berriak sortzea eta daudenak indartzea, helburu duen entrenamenda da, betiere euskara
gehiago, gehiagotan eta gehiagorekin hitz egiteko helburuarekin. Horretarako dauden bi roletako bat aukeratu behar dute partaideek, dagozkion konpromisoak
hartu, eta 15 egunez aritu (azaroaren 20tik abenduaren
4ra). 2018ko Euskaraldian 225.000 lagunek hartu zuten
konpromisoa euskara hitz egitearekin, horietako 756k
Lizarraldean, aurten?

Belarriprest: Beraiei euskaraz hitz egiteko
eskatzen dutenak dira belarriprest, euskara
ulertzen dute eta beraiekin euskaraz aritzea
nahi dute. Ulertzen duten guztiekin ez dute
uneoro euskaraz hitz egingo agian, baina ahal
eta nahi duten guztietan egingo dute.
Gakoa jokaeran dago eta ez
gaitasunean. 2020an

Ahobizi:
Euskaraz
ulertzen duten
guztiekin euskaraz
egingo dute ahobiziek.
Euskaraz ulertzen ote duten
ez dakienean lehen hitza, beti, euskaraz
izango da; mintzakideak euskaraz ulertzen badu,
euskaraz jarraituko dute beti. Gakoa ahal den guztietan
euskaraz egitea da, jokaerak definitzen
du rola, alegia.

IZENA EMATEKO azken eguna: Azaroak 19. Online egin behar da:

https://izenematea.euskaraldia.eus/
Zure TXAPA JASOTZEKO hitzorduak: Azaroak 18, Los Llanos
Kulturagunean 18:00 > 19:00 (“6.000 metrotara” dokumentala baino lehen);
azaroak 20, Santiago plazan 17:00 > 19:00; azaroak 22, Los Llanos Kulturalean
16:00 > 17:00 (“Stardog” filma eta Alex Txikonen “Mendi biluzia” dokumentala
baino lehen). Edo astelehenetik ostiralera, goizeko ordutegian, Irantzu euskara
zerbitzuan (Aritzalan, Deierriko udaletxeko bigarren solairuan).
Euskaraldia IKUSGARRI EGIN: Banderatxoak eskuragarri daude bost euroan

Euskaraldiko dendan edo Ino-n. Jarri balkoian, lehioan… atera argazkia eta
#JantziKaleak traolarekin igo sare sozialetara!

Ariguneak. Euskaraz eroso aritzeko
guneak… pertsona eta espazioa bat
egiten duten lekuak.
Ariguneek, edo euskaraz lasai eta eroso aritzeko
guneek, euskaraz hitz egiteko aukera bermatzen dute
uneoro, izan entitate barruan edo izan entitateak
herritarrekin duen harremanean. Lizarraldean osotara
askotariko 48 Arigunek eman dute izena (Nafarroan
ia 600ek). Gehienak Lizarran, 26k,Vianan beste zazpik,
Deierrin hiruk, Abartzuzan eta Ameskoabarrenan binak
eta banak Allin, Allo, Arellano, Arroitz, Mendaza, Jaitz,
Lodosa eta Ziraukin. Eta askotariko izaera dute:
• Eskolak eta euskaltegiak: Lizarra Ikastola,

Remontival IP, Plisti-plasta, Zumadia eskola,
Ameskoako eskola eta Erentzun ikastola; Lizarra
eta Lodosako AEK euskaltegiak.
• Herri eragileak: Ameskoako euskara elkartea,

Irriherri elkartea eta Lizarrako eragile ugari (Garean

euskaldunon elkartea, Bota Peña, Festa giro taldea,
Larraiza dantzari taldea, Mendizale elkartea, bertso
eskola, Ernai, Pikutara mugimendu antirepresiboa,
Sugarra gaztetxea…)
• Administrazio eta zerbitzu publikoak: Udalak

(Deierri, Jaitz,Viana, Zirauki),Vianako liburutegia
eta gazte lekua, Deierriko Montalban G.E., Andia
Mankomunitatea, Irantzu mankomunitateko euskara
zerbitzua, Las Cañaseko hegaztien behatokia…
• Enpresak: Izarra tanatorioak, Eusnatel, Mugitu

abentura, Lur soinu sistema, Uztaldibiok
• Saltoki, ostatu eta zerbitzu-enpresa txikiak:

Ametsa taberna, Camping Acedo, optikak (Andrea
Sanjurjo, Lizarra, Navarra), natur-dendak (Bio-Lizarra,
Olgarenea), liburu-dendak (Dragon Comics, Ino),
Ekolore jostailu-denda, Iosebe ileapaindegia, merceria
Mari Feli, Panadería Abadía…

Ondokoak hauek Lizarraldeko Ariguneen lagin txiki bat da, betako kideei bi galdera xume egin dizkiegu:
1. Zer da zuen negozio, zerbitzu, elkartea…
2. Zergatik da garrantzitsua zuretzat Arigune izatea?

DEIERRIKO UDALA, HARRERA
ETA ADMINISTRAZIOA

1. Deierriko herritarrentzat administrazio
publikorik gertukoena gara. Udalera
etortzen zarenean ongi etorria ematen
dizugu, zure eskaerei, beharrei, galderei…
bide ematen diegu.
2. Jende guztiari errazteko Udalarekin
euskaraz aritzea.

AMETSA TABERNA

1. Lizarrako Frai Diego kalean
dagoen taberna da.
2. Inportantea iruditzen zaigulako
euskarari herrian bultzada ematea.

IOSEBE ILEAPAINDEGIA

1. Iosebe ileapaindegia Lizarrako Karpinteria
kalean kokatua dagoen ileapaindegia da.
Dotore eta berezi jarri nahi baduzu badakizu
nora etorri, Iosebe eta Vir zuen zain gaude.
2. Euskara ere badelako gure hizkuntza
eta gustuko dugulako bezeroekin euskaraz
hitz egitea. Garrantzitsua iruditzen zaigu
jendeak jakitea hemen euskaraz ere hitz egin
dezakeela.

EKOLORE JOSTAILU DENDA

1. Ekolorek hezitzaileak, originalak eta
ingurunea errespetatuz sortutako jostailuak
saltzen dituen Lizarrako Kale Nagusian
kokatua dagoen denda da.
2. Euskara nire ama hizkuntza delako eta
bezeroekin erabiltzen dugulako. Euskarari
presentzia eman eta dendan erabiltzeko
aukera dagola jakitea garrantzitsua da.

AMESKOAKO ESKOLA

1. Ameskoak eskola Zudairiko basoen
artean kokatua dagoen herri eskola da. Haur
Hezkuntzatik hasi eta DBH 2. mailara arte
68 ikasle ditu eskolak.
2. Eskolak 6 urte daramatza D ereduarekin
hasi zenetik, ordutik euskara ikasi, erabili
eta sustatzeko haranean dagoen txoko
erreferente eta garrantzitsua delako.

MONTALBAN GIZARTE ETXEA

1. Montalban hainbat jarduera eskaintzen dituen espazio publikoa
da: Ikastaroak, jarduera puntualak eta era guztietako bilerak,
hitzaldiak, tailerrak eta bestelako ekitaldiak egin izan dira. Eskualdeko
herritarrentzako topagune da eta jarduerentzako aterpetxe ere bai.
Izan haraneko elkarteek zein Udalak berak antolatutakoak, bizilagun
orori eskaintzen zaizkie, adin txikikoei zein nagusiei.
2. Gizarte Etxea Deierriko herritarrekin etengabe harremanetan
dagoen zerbitza da eta, gainera, urtean zehar bertatik jende ugari
pasatzen da. Hain zuzen ere, hortxe dago Arigune izatearen
garrantzia. Zerbitzu honetan, leku honetan, garrantzitsua da ikusgarri
egitea euskara, jendeari jakinaraztea ulertuko dugula euskara eta
animatzea hona euskaraz etortzera eta, are gehiago, herritarrak
zirikatu haien arteko komunikazioa euskaraz izan dadin leku
honetan. Honakoa gune gakoa da Deierrin euskarari behar duen
bultzada emateko.

«Lizarra ezagutzeko aukera
paregabea da Martino»
Lizarrako historia, artea, kultura, geografia, pertsonak, elkarteak, ekimenak eta bitxikeriak ezagutzeko lehen mahai-jokoa da Martino. Duela urtebete luze dago salgai,
eta aurki, eguberri hauetarako, beste galdera sorta bat egongo da prest.
Ino Illanes Larrasoain (Lizarra, 1965) dendariak asmatutako mahai-jokoa da Martino. Jokatuz gure hiriaz
ikasiz. Horrela laburbildu daiteke euskaraz ere jokatzeko aukera ematen duen jokoa. Gure hiriko ikurra den
zortzi puntako izarrari egiten dio keinua: “Izarretik izarrera, Lizarratik aurrera”.

galderak asmatu behar ditu. Lau koloretako galderak
daude: artea eta kultura, historia, kirolak edo gai sozialak
ordezkatzen dituztenak. Bi jokalaritik laura jokatu daiteke, baina taldeak ere osatu daitezke. Bazkalondorako
edo afalondorako jokoa da, jokatuz gure hiriaz ikasteko
eta, batez ere, ondo pasatzeko.

KOTARRO: Nondik nora izan zenuen jokoa egiteko
ideia?

K: Harrera ona izan al du Martinok?

INO ILLANES: Nire hasierako ideia xumeagoa zen. La-

gunentzako joko bat nuen buruan, kartoi, tutu eta pegatinekin egiteko, baina pixkanaka-pixkanaka gero eta
galdera gehiago bildu nituen, eta halako batean ohartu
nintzen zerbait mardulagoa egin zitekeela. Oca eta Trivial jokoak uztartzea otu zitzaidan. Martin Archanco diseinatzailearekin jarri nintzen harremanetan. Telefonoz
azaldu nion ideia eta handik bost minutura dendan zegoen. Horrek pentsarazi zidan ez zela asmakizun zoro
bat, eta ideia gauzatzeko eta aurrera egiteko unea zela.
Martino gu bion izenen akronimoa da.
K: Zertan datza jokoa?
I: Mahai-joka da. Taulak 134 lauki ditu, kolore ezberdi-

netakoak, eta ibilbidean hiriko lekuak eta txokoak aurkituko ditu jokalariak. Aurrera egin eta bukaerara iristeko

I: Bai, oso ona. Jokoa salgai jarri eta bi astera argitaratutako aleen erdiak saldu genituen. Jende piloa gerturatu
da esatera ideia polita izan dela, eta, badira zuzenketak
eta zehaztapenak egitera etorri direnak ere, edo galdera berriak proposatzera etorri direnak. Lizarra ezagutzeko aukera paregabea da Martino. Hori da bere
arrakastaren gakoa. Kanpoan bizi diren lizartarrek ere
erosi dute, bidaia luzeak egin ditu jokoak; Alemaniara
adibidez.
K: Argi izan zenuen euskaraz ere egingo zela, ezta?
I: Noski. Lizarra gero eta euskaldunagoa da, eta, gure
hizkuntza da, hizkuntza kuttuna niretzat, beraz, oso argi
nuen galderek ere euskaraz egon betar zutela. Kristina
Berasain kazetariak egin zuen itzulpena eta esan zidan
ez zela erraza izan esamolde edo esaera zahar batzuk
euskaratzea. Kontrara toponimia bereziki euskalduna da.

Jatetxea

Lagun-taldeendako bazkariak eta afariak

Merkatondoa, 14 · 31200 Lizarra · 948 555 695

Sorkunde Garbia pasealekua, 33
31200 Estella-Lizarra

K: Emakumeak ere aintzat hartzea izan zen beste
lehentasuna.
I: Bai. Bazterketa positiboa egin nuen. Historian letra larriz
azalten ez diren horiek ere jaso nahi nituen. Emilia Goyena,
esaterako. Lizarrako Anna Frank, emakume aitzindaria izan
zena eta gerra zibilaren ostean bost hilabetez ganbara
batean ezkutatuta egon zena, Argentinara erbesteratu
zen arte. Ikusgarritasuna eman dahi nien gure hiriko
emakumeei, eta baita txikitatik niretzako ezagunak ziren
pertsona xumeei ere, liburuetan agertzen ez direnei,
denon imaginarioan dauden arren.
K: Zer izan zen zailena eta zer politena?
I: Galderak aukeratzea izan zen nekezena. Domingo
Llauro, Jose Torrecilla, Regino Etxabe, Pello Etxaniz,
Toño Ros, Sergio Casi, Raquel Ugartondo, Elba Ochoa,
Alfredo Garcia ‘Pibe’ eta Pablo Urrak lagundu zidaten
galderekin. Bi mila galdera bildu genituen denera, eta
horietatik batzuk alde batera utzi behar ziren. Politena,
berriz, ekimenak izan duen harrera ikustea izan da,
eta jendearen iruzkinak. Lizartar peto-peto asko dago.
Lehiaketak ere antolatu dira Martinorekin.
K: Berrikuntza bat dator aurki, ezta?
I: Bai. Eguberrietarako beste 600 galdera izango ditugu,

bazterrean geratu ziren horietako asko sartu ditugu,
eta baita gerora sortutakoak, tartean jendeak proposatutakoak. 150 txartel izango dira, eta bakoitzean lau
galdera egongo dira, bat kolore bakoitzeko. Ikasten jarraitzea da xedea. Askotan urrutira joaten gara gure
hiriko historia ezagutu gabe eta gure hiriak askotarako
ematen du. Lizarrarekiko jakinmina piztu du jokoak, eta
hori pozgarria da niretzako. Belaunaldi berriek historia
ahaztu ez dezaten ere egin dugu.

Lorategi mantentze-lanak
LOREZAINTZA

Jurramendi:
heriotza praktiketan

Ezaguna da espainiar armadak Lizarran zuen kuartela
aspaldi itxi zuela, baina ez da hain ezaguna ez zuela gure
eskualdea utzi. Eta ez, ez gara ari (edo ez soilik bederen)
Guardia Zibilaz, Lurreko Armadak Jurramendin duen tiro
eremuaz baizik.
Aspaldiko auzia da hori, hamarkada luzez Aiegiko
udalerrian kokatua egon zen, Udalak berak lagata XX.
Mendeko hasieran egin zen akordio baten bitartez. Frankismoaren ostean, Aiegiko udalak lagapenari amaiera
eman zion. Hori dela eta, estrategia berri bati ekin zioten militarrek eta zesio baten ordez zuzeneko jabetzaren
alde egin zuten. 1980ko hamarkadan Lizarrako lurretan
tiro eremu berria ireki zuten.
Orduz geroztik, etengabe erabili dute. Batzuetan, armak erabiltzearen ondorioz, suteak piztu dituzte mendian eta sute horietako batek hildako bat eragin zuen
(Jose Ventos Mejia soldaduarena).
Hamaika arrazoi daude tiro eremuaren deuseztapenaren alde. Pikutara mugimendu antierrepresiboak, espainiar armada intereses ekonomikopean biolentzia erabiltzen duen ejerzito inperialista dela deritzo. Ekologistek,
lurzoruaren higadura, sute arriskua eta animalien estresa

areagotzen duen praktika dela esaten dute. Bakezaleek,
txiroak erahiltzen ikasten den espazio hori itxita ikusi nahi
dute.
Argi dago, arrazoi ugari egon daitezkeela tiro eremuaren itxiera eskatzeko. Zonaldeko udal desberdinek
(Lizarrak horien artean), haien praktika zaildu dezakeen
“Paisai Berezia” izendapena eman nahi diote Jurramendiri. Zoritxarrez, ekarpen ona izan daitekeen arren, jabetza
pribatua sakrosantua den legedi batean, auziak bere horretan jarraitzeko arriskua dago. Herriak bakarrik salba
dezake herria.

Foto-inkesta

Teknologia berriak

Gure lan eta harreman ereduak etengabeko aldaketa azkarrean
daude murgilduta: sare sozialak, telelana, aisialdia... Gure bizitzak
errazteko baliabide dira teknologia berriak, ala gure bizitzak
moldatzen ditugu teknologia berrietara? Sukaldatzen, gidatzen,
garbitzen, hitzegiten... duten robotak asmatu dituzte jada eta
COVID-19aren gaixotasunaren ondorioz gure kontaktu fisikoak
murriztu eta kontaktu birtualak sendotu dira. Zer iritzi ote dute
gure foto-inkestakideek?

1- Zer duzu nahiago, telelan/teleikasketa edo lan/ikasketa
presentziala? Zergatik?
2- Nola eragiten dute sare sozialek zure lagun eta
familiarekin dituzun harremanetan?
3- Imajinazio ariketa bat eskatuko dizut. Esan gaur egun
existitzen ez den, baina 20 urte barru existitu daitekeen
robot bat.

Alba Bergaretxea

Iker Urtasun

1- Lanari dagokionez, telelana nahiago dut (kasu
oso konkretutan bakarrik posiblea izan arren).
Modu honetan dirua eta denbora aurreztuko
genuke, ekologikoagoa eta erosoagoa izateaz
gain. Ikasketei dagokionez, pertsonalki klase presentzialak gustoko ditut, baina bi aukerak edukitzea ondo legoke.

1- Nahiago dut lan presentziala egitea, izan
ere nahiko pertsona dinamikoa naiz eta ordenagailu baten aurrean hain denbora
luzean egoteak asko aspertzen nau. Gainera
nire lanbidean hori egitea ezinezkoa da.

2- Nire ustez gai konplexua da, izan ere, ez gara
geure buruarekiko edo gure harremanetan duten eraginarekiko guztiz kontziente. Egia da urrun daudenekin kontaktuan mantentzeko
errekurtso ona dela, batez ere gazteen kasuan. Baina ez baduzu sare
sozialen erabilera ona egiten alderantziz gerta daiteke.
3- Ez naiz teknologian aditua, hortaz ez dut makina zehatz bat
buruan. Hala ere, identitatea askoz gehiago ezagutzera orientaturik
dagoen teknologia imaginatzen dut. Horrek erraztasun asko suposa
dezake, baina baita kontrol handiagoa aplikatzera zuzendutako teknologia izatea ere.
Julen Arbizu
1-Presentziala, musika ikasten baitut eta teleikasketak ez du zentzurik.
2-Batzuetan planak egiteko edo geratzeko
laguntzen du. Era berean, geratzen garenean
urrundu egiten gaitu batzuetan, denbora osoan
mugikorrarekin dauden batzuk badaudelako.
3- Egin nahi ez dituzun edo egiteak pereza ematen
dizun gauzak egingo dituen klon bat.

2-Egia esan ez ditut gehiegi erabiltzen Sare
Sozialak. Hala ere lagunekin komunikatzeko
whatsap-a erabiltzen dut, batez ere asteburuko planak antolatzeko. Uste dut garai hauetan sare sozialekin komunikazio harreman artifizialak sortzen ari direla eta
hori kezkatzekoa da.
3- Kontu zaila da imajinatzea sortuta ez dagoen robot baten
funtzio ezberdin bat aurkitzea, baina gertatu daiteke 20 urte
barru gure agureen edo ezgaitasun bat duen pertsonei laguntzeko bideratua dagoen robot bat sortzea, egunerokotasunaren
erronkei laguntzeko. Espero dut hori inoiz ez gertatzea.
Uxue Zamorano
1- ikasketa presentziala nahiago dut, azken
finean etxean egonda askoz gehiago
despistatzen zarelako, apunteak hartzeko
zailtasun askoz gehiago dagoelako audioa ez
delako kalitatezkoa eta irakasleak bi gauzatara
egon behar delako- Orduan oso zaila da
ikasketa on bat bermatzea.
2. Harremanaren arabera, baina askotan
erakusten dituzun gauzak ez dira horrelakoak benetan, hau da,
itxurakeria hutsa dira.
3. Agian izan leikekotxea gidatzen dizun robot bat.

Bertso-zutabe
Urte berria, asmo berriak
Bertsolari: Beñat Hach Embarek Irizar | Doinua: Naparruatik ardo karraio
Lau puntu zero edota 5G
Hori da oraingo lehia
Euriaz ezik beste guztiaz
Beteta dago hodeia
Itxialdi ta teknologiak
Ospatu dute ezteia
Eta erditu dute tamalez
Ditxosozko bideo-deia.

Igandea, hamabiterdiak,
Gozo-gozo zaude lotan,
Ta derrepente mobil alua
Deika ari zaizu malkotan
Kaka zaharra! Bideo dei bat da ta
Geratu zara kolokan
Inbento deabru honekin ezin da
Hitz egin kaltzontzilotan.

Beste traste gogaikarri batek
Sortu dizkit arbuioak
Eta horiek dira, lagunak
Whatsappeko audioak
Sei minutuz eduki nau batek
Entzunaz bere erioak
Eta gainera ez ditu entzun
nire kontestazioak

Denborapasak

Gurutzegramak - Soziolinguistika
Ezker eskuin:
1- Hizkuntza bakarra dakien hiztuna.
5- Elebidun …, gazteleraz ongi baina euskara ulertu besterik
egiten ez duen hiztuna.
7- Lizarrako Beñat … euskaltegia.

Euskalglifoa
Goitik behera:
1- Bi hizkuntza hitz egiten diren egoera.
2- Elebidun …, euskara eta gaztelera biak era egokian
dakizkien hiztuna.
3- Euskara gazteleraz.
4- Bi hizkuntza baino gehiago dakien hiztuna.
6- Euskaraldiaren antolatzailea.

Gaztelera besterik ez dakiena
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Ezkutuko altxorrak
Nafarroako Estatistika Institutuaren “2018ko Gizarte
Inkestaren eta bizi baldintzei buruzko” ikerketan euskararen inguruko hainbat arlo aztertu ziren. Bertan,
datuak hainbat eskualdetan sailkatuta eman zituzten:
Baztan/Bidasoa + Larraun-Leitzaldea, Sakana, Pirinioa,
Pirinioaurrea, Iruñerria, Estellerria, Izarbeibar-Novenera, Zangozerria + Erdialdea, Erribera + Erriberagoiena.
Tamalez, “Estellerria” eskualdeko datuak Merindade
osoari dagozkio eta nabarmena da joera ezberdinak
dituztela berau osatzen duten bi azpieskualdeek: “Jurramendi” eta “Lizarraldeko Erribera”. Hori dela eta,
Lizarraldeko bi azpieskualdeen datuak bereizteko eskatu zitzaion ikerketa egin zuen erakundeari.
Bestalde, nabarmentzea inkesta 15 urte eta hortik
gorako pertsonen gainean egin da. Beraz, haur eta
nerabeak ez dira bertan agertuko eta, hortaz, euskara ezagutza datuak apalagoak agertuko dira adin-arte
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hori izaten baita euskaldun kopururik handiena duena.
Ondoko taulari begiratuta honakoa ikus daiteke Lizarraldeari dagokionez: “Estellerria” eskualdean (Merindade osoa) %14,1-k ulertzen du euskaraz. Aldiz,
honen “Jurramendi” azpieskualdea hartuta (funtsean,
Los Arcos-Arroitz-Allo-Oteitza herriek osatzen duten alegiazko lerrotik iparraldera), %21,9k ulertzen
du (%13,3 ongi edo oso ongi mintzatzen dira). Eta,
amaitzeko, soil-soilik Lizarrako datuak hartuko bagenitu, %24,2k ulertuko luke euskaraz, hau da, lautik batek. Hau da, nabarmena da Lizarraldeko hegoalde eta
iparraldearen arteko etena.
Bestalde, nabarmentzekoa da, halaber, “Jurramendi”
azpieskualdeko datuek Iruñerriko pare edo apur bat
gorago uzten gaituztela euskararen ezagutza datuetan, eta Nafarroako Erdialdeko beste eskualdeetatik
nabarmen gora.
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Garean Euskaldunon Elkarteak ez du hartzen,
edukiaren erantzukizuna, bere osotasunean,
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