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1. Trebiñuko enklabea: sarrera
Trebiñuko enklabea Arabako erdigunean hedatzen da, Trebiñuko Konderriko udalerriak eta
Argantzungo udalerriak osatuta. Zabaleran zati zeharo handia betetzen du, 228 kilometro koadro hain
zuzen ere. Erreferentzia moduan esan dezagun Bizkaiko udalerririk zabalenak, Karrantzakoak alegia,
138 kilometro koadro dituela. Beraz Arabako lur zati benetan zabala da Trebiñuko enklabeari
dagokiona. Argantzungo udalerrian herri bi bereizten dira, La Puebla eta Villanueva de la Oca, eta
guztira 500 biztanle baino gutxiago bizi dira. Trebiñuko Konderria, aldiz, zeharo handiagoa da eta 47
herrik osatzen dute, baina guztira 1.300 lagun inguru baizik ez daude, alegia, herri askok oso bizilagun
gutxi azaltzen dute. Hau guztia ez dugu estatistika huts moduan jaso behar, zeren bertako errealitate
soziala eta giza-baliabideak ulertzeko ateak zabaltzen baitizkigu: kontuan har dezagun Bizkaiko edo
Gipuzkoako herri txiki batek 1.000 biztanletik gora izan ohi dituela, eta gure kasuan 1.300 bizilagun
horiek 47 herritan banatzen dira. Herritar horietako asko, gainera, agure-atsoak izaten dira, nahiz eta
azken urteotan aurreko hamarkadetan baino gazte gehiago bizi den, Gasteiztik edo EAEko beste
herraren batetik etorrita sarri askotan.
Enklabean bizi diren herritar asko Gasteizera abiatzen da egunero lanera, eta gutxi batzuk Arabako
Mendialdeko herriren batera jo ohi dute beharrera, Bernedora bereziki. Enklabean lan egiten dutenen
artean lehenengo sektorean lan egiten dutenak nabarmendu beharra dago, gari eta garagarrean
aritutako nekazariak izaten dira batik bat, baina beherantz doan sektorea dugu. Industriak ez du
presentziarik.
Historiari dagokionez zeresan handia sortu izan du beti Trebiñuko enklabeak. Historikoki oso
presentzia adierazgarria eta nabaria izan duen gunea da, hain zuzen ere Trebiñuko Hiribildua bera,
adibidez, 1.161 urtean sortua da, Gasteiz bera edo Guardia baino lehen. Erdi Aroan zeresan
garrantzitsua izan zuen. 1.366 urtean Gaztelako Enrique II.a erregeak Trebiñuko jauntza eman zion
Manriquetarren sendiari, Gaztelako familia handienetako hari. Familiak gero eta indar handiagoa hartu
zuen eta faktore horrek hainbat eragozpen sortu zituen Trebiñu Arabako Ermandadea deritzonean
sartzeko orduan. Gorabehera historikoak tarteko, Trebiñu ez da sekula Arabaren baitan azaldu eta
Gaztelari egokitu zaio, nahiz eta bizilagun askok lurralde horretan sartzeko borondatea azaldu duten.

2. Trebiñuko enklabearen baitan: kultura eta hizkuntza
Kultur ondasunari dagokionez, Arabako Mendialdekoaren edo Añanako herrietakoaren erabat
antzekoa da Trebiñukoa. Trebiñuko Konderriko herritarren usadioak, abestiak, esaera zaharrak eta
hizkera bera Arabako Mendialdekoaren oso antzekoa da. Argantzun aldeak, aldiz, mendebaldeko
muturrean egonda, Añana aldeko edo Arabako mendebaldeko ibarretako herriekiko antz handia
azaltzen du.
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Eta kultura aipatzen dugunean euskara ere aipatu beharra daukagu Trebiñun. Hemen ere alde handia
dago enklabeko bi udalen artean, ikuspegi historiko batetik behintzat. Trebiñuko Konderrian euskara
hizkuntza bizia izan zen XVIII. mendera arte, lekurik berantiarrenetan behinik behin. Konderrian zenbat
eta ekialderago eta iparralderago joan, orduan eta luzaroago mantendu zen euskara, eta toponimiak
berak ere halako ondorioa ateratzeko bidea ematen du. Argantzun aldean, ostera, euskara askoz
lehenago desagertu zen eta “alderdi erromantzearen” baitan izan da hainbat mende lehenagotik.
Euskal toponimoak askoz urriagoak dira bertan. Oro har esanda Trebiñuko enklabearen ekialdeiparraldeak Arabako Lautadak edo Mendialdeak azaltzen duen “euskal-presentzia historiko” bera du,
Argantzunen Añanan edo Errioxan agertzen zaigun egoera bera dugun bitartean.

TREBIÑUKO ENKLABEA
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Hau guztia euskararen presentzia historikoari dagokionez, baina euskararen gaur egungo egoera
kontuan hartuta, zer esan daiteke?
Euskaldunen portzentaiak eta halako datuak aztertzen baditugu Trebiñuko Enklabean eta Arabako
Mendialdeko gune “erdaldunenetan” oso antzeko egoera ikus dezakegu. Ikus ditzagun, hain zuzen
ere, 2006an eta 2007an egindako azterketa soziolinguistikoan atera ziren datuak:

KUADRILLA / UDALERRIAK

Euskal hiztunen ehunekoa

Arabako Mendialdea

%17,99

Lagran

%10,77

Bernedo

%16

Urizaharra

%16,60

Harana

%13,62

Arraia-Maeztu

%18,86

Kanpezu

%21,42

UDALERRIAK

Euskaldunak

Trebiñuko Konderria

%14,5

Argantzungo Udalerria

%11,5

Enklabea

%13,5

Esan behar da, enklabeko datuei erreparatuta, 2002an egindako azterketarekin alderatuz gero
elebidunen ehunekoa 3,5 puntu hasi dela bost urteotan, (%10 - %13,5), oso datu esanguratsua dugu.
Une hauetan Azterketa berri bati ekin beharra daukate baina ehunekoak gorantz jarraitzen duelako
ustea dago. Elebidun hartzaileen taldea ere aipatu beharra dago, alegia, euskaraz apur bat egiteko gai
direnak eta nahiko ondo ulertzen dutenak. Talde honetan populazioaren beste %13 biltzen da enklabe
osoan.
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3. Hizkuntza-gaitasuna adinaren eta beste aldagai batzuen arabera
Adinaren aldagaiak itzelezko garrantzia du euskararen ezagutzan, datuak zeharo aldatzen baitira adin
tarteka. Izan ere, 16 urtetik beherakoen artean ia erdia (%46) elebiduna da. Baina kontuan hartu behar
da adin tarte honen “pisu” osoa bertako populazioan ez dela oso handia, zeren adinaren araberako
banaketa Araban baino desorekatuagoa baita. Beraz, eta kontrakoa badirudi ere, esan daiteke haur
eta gazte asko elebiduna dela, baina elebidun gehienak ez direla gazteak eta haurrak, izan ere
elebidunen %43 baizik ez da 25 urtetik beherakoa. Hortaz elebidunen erdiak baino gehiagok 25 urte
edo gehiago ditu (25-49 adin tartekoak dira batez ere). Hau azaltzeko orduan aipagarria da ere
herritarren hiru laurdenak enklabetik kanpo jaio direla, erdia EAEn hain zuzen ere. Aipatu dugun tarte
horretatik aurrera, zenbat eta adinean zaharragoak izan orduan eta ehunekoa txikiagoa da, eta 64
urtetik gorakoen artean ia inor ere ez (%1) da euskalduna. Beraz, Arabako eskualderik gehienetan
gertatu ohi den bezala, Trebiñuko kasuan ere ume eta gazte gehienak elebidunak dira. Baina beste
zonalde batzuetan ez bezala, Trebiñuko elebidun gehienak ez dira gazte edo umeak.
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4. Euskararen erabilera txikia
Eskualde gehienetan gertatzen den moduan, enklabean ere gaitasuna eta erabilera ez datoz bat.
Erabilerarik sarriena lagunartekoa izaten da, informala alegia, 2007ko datuetan azaldutakoaren
arabera. Baina estatistika hutsak eta hotzak alboan utzita, eguneroko jardunak argi erakutsiko digu
bertako herrietan euskara nekez entzungo dugula, guraso batzuek seme-alabei eginiko berbak ez
badira. Helduen arteko solasaldiak euskaraz ia ez dira entzuten, helburu jakin baterako propio bildu
diren euskaldunek egin ezean. Faktore asko dago erabilera eskasa azaltzeko orduan, hau da, alde
batetik oso euskaldun heldu gutxi izatea, bestetik arestian aipatu dugun herritarren arteko
sakabanaketa demografiko ikaragarria. Esate baterako, Trebiñuko Konderriko udalerrian %14,5
euskaraz egiteko gai dela aipatu dugu, zifra absolutuetan 190 bat lagun izango dira, baina 47
herrixkatan sakabanatuta daude. Egoera demografiko honek erabat zailtzen du euskaraz egindako
komunikazioa, zer esanik ez gizakien arteko komunikazioa sortzeko orduan hainbat baldintza batera
gertatu behar direla jakinda: lasai berba egiteko aukera suertatu, nolabaiteko konfiantza eta
hurbiltasuna eta abar. Faktore hauek guztiak Trebiñun aldi berean agertzea oso zaila da, batez ere
Konderriari dagokionez, sakabanaketa dela kausa. Esan daiteke heldu euskaldun askok euskara
bultzatzeko asmoz jarritako agerraldietan baizik ez dutela elkarrekin euskaraz hitz egiten ia.

5. Euskarari buruzko iritziak eta jarrerak enklabean
2007an egindako Azterketa Soziolinguistiko hartan Trebiñuko enklabeko biztanleek euskararen
inguruan zituzten iritziak eta jarrerak ere aztertu ziren, batez ere arlo zehatz hauei erreparatuta:
euskararekiko interesa, eskola-haurrek ikasi beharko luketen hizkuntza-ereduaren gaineko iritzia,
euskara sustatzeko ekintzei buruzko jarrera, eta enklabeko udalak euskararen inguruan egiten ari
diren lanari buruzko iritzia. Ponentzia honetan batez ere interesa aztertuko dugu.

Euskararekiko interesa
Ez dago zalantzarik enklabeko bizilagunek euskararekiko interesa badutela, 2007ko Azterketa
Soziolinguistiko hartan azaldutako datuak ikusita:
EUSKARAREKIKO INTERESA (2007ko datuak)
Oso txikia

Enklabea
%23

Argantzun
%21

Trebiñu
%24

Nahiko txikia

%15

%17

%14

Apur bat

%22

%24

%22

Nahiko handia

%24

%22

%25

Handia

%15

%15

%16
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Dena den aipatzekoa da interes handiena azaldu zutenak, alde handiz gainera, elebidun osoak eta
elebidun hartzaileak izan zirela, baina erdal elebakarren artean %29k baizik ez zuen interesa azaldu.
Hau da, ohiko ereduari helduta, badirudi euskara batez ere euskaldunen erronka eta kontua dela
soilik. Aipagarria da era berean EAEn jaiotakoek azaldu zutela interesik handiena, erdiak baino
gehiagok azaldu baitzuen, baina enklabean jaiotakoengan interes hori behera doa nabarmenki, %23k
baizik ez baitzuen euskararekiko interesa agertu. Adinak gora egin ahala ere interesak behera jotzen
du, batik bat 50 urtetik gorakoen artean. Agure eta atsoek, bizilagunen zati handia izanda, kasik ez
dute euskararekiko inolako interesik erakusten, erabat arrotzat jotzen baitute.
Agure-atsoen gaiarekin jarraituko dugu eta euskararen aurrean azaldu ohi duten interes eskasaren
arrazoiak topatzen saiatuko gara. Puntu honetan enklabeko edadeko bizilagunek eta Arabako
Mendialdekoek, esaterako, jarrera eta iritzi bera azaldu ohi dute oro har. Alde batetik, bertan jaiotako
adinekoek ez dakite euskaraz egiten eta ez dute tutik ere ulertzen, erabat ezezaguna da haientzat.
Baina hau Bizkaiko alderdi batzuetan ere gertatzen da, Enkarterrietako hainbat lekutan esate baterako,
non euskaraz dakiten bakarrak etxetik kanpo ikasi dutenak baitira. Bizkaiko leku batzuetan gainera
euskal toponimia aurkitzea ere zeharo zaila da, Trebiñun baino askoz zailagoa benetan, eta horrek
esan nahi du enklabeko eremu gehienean euskara hainbat mende beranduago desagertu zela,
hizkuntza bizitzat behintzat, Karrantzan edo Lanestosan baino. Baina gaur egun, urte askotako
ahalegin kultural, ideologiko eta linguistikoari esker seguruenez, Bizkaiko ohiko erdal eremu horietako
zahar gehienek euskara bertoko elementutzat jotzen dute haien burmuinean eta kontzientzian, alegia,
ildo horretan ez dute zalantzarik izaten, euskara “bertakoa” da zalantzarik gabe, nahiz eta haiek eta
haien gurasoek eta aitite-amamek jakin ez edo bertako parajeetako herri-izenak gaztelaniaz azaldu
arren: “La Calera”, “El Prao” eta halakoak nongura azaltzen dira inguru haietan.
Ez gaitezen Bizkaian gehiegi luzatu eta gatozen Trebiñura. Trebiñuko agure-atsoek, Karrantzakoek
bezala, ez dakite euskaraz eta haiek ezagututako arbasoek ere ez zuten euskaraz berba egiten. Hori
bai, Enkarterrietakoek ez bezala, bertako bizilagunek halako esaldi bat bota diezazukete lasai asko,
batez ere zaharrenek: “El otro día fui a lo de Martinarri a coger abarras para hacer lumbre y me salió
un mitxarro del hueco de un aguín y del susto que me dio me caí entre las otakas”. Alegia, bertako
hizkeran ohikoak diren hainbat euskal hitz esaldi bakar batean sartuta. Beraz euskara apur bat
badakite, baina ezagutza horren kontzientzia falta zaie. Are gehiago, askok eta askok sekula ez diote
halako hitzen euskal jatorriari erreparatu eta gaztelania peto-petoa delakoan daude. Lehen aipatu
dugun Karrantza edo Lanestosako kasuen aldean, Trebiñuko agure-atso hauek ez dute euskara
“bertakotzat” sentitzen, bizkaitarren eta gipuzkoarren kontu hutsa delako ustea azaltzen dute sarritan,
zeren haien herrian “nunca se ha hablado vasco”. Oso urrun dagoen hizkuntza zailtzat hartzen dute.
Arlo honetan oso interesgarriak dira bertako euskal hitzak jendartean biltzeko eta azaltzeko ekimenak,
bai hizkera arruntari dagozkionak bai toponimoak, zeren modu horretan euskal jatorrira hurbiltzen
baitira (aurreneko aldiz sarri askotan) eta gainera toponimoaren azalpena entzunda eta parajea
ezagututa askoz errazago asumitzen baitute euskal adierazpen hori, hau da, logika bat antzematen
diote toponimoari eta euskararen presentzia hori planteatzen hasten dira. Dena dela ekimen hauek
tentuz lantzekoak dira, alde batetik adin-tarte hori euskal kontzientzia minimo batera hurbiltzeko modu
bakarra edo egokiena delako, eta bestetik politikarekin eta egoera administratiboarekin batere nahastu
behar ez den kontua delako, zeren zenbait adinekoengan gauzak ikuspegi horretatik interpretatzeak
edo ildo horretara behartzeak kontrako erantzuna sortuko bailuke.
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6. Enklabeko paisaia linguistikoa
Esan dugun bezala, euskararen ezagutza maila, erabilera, ehunekoak eta abar, oso antzekoak dira
Arabako eskualde batzuetakoen aldean. Beraz alde horretatik Gasteiztik edo Arabako herriren batetik
datorren edozeinek nekez aurkituko du alderik. Paisaia linguistikoa deritzogunaren kasuan, ostera,
badaude Euskal Autonomia Erkidegoarekiko zantzu bereizgarri batzuk. Alde batetik Udaletxeen euren
paisaia linguistikoa aipatuko dugu, eta bestetik kale artekoa.
Udaletxeei dagokienez aipatzekoa da bai Trebiñuko Konderrikoan bai Argantzungoan kartel eta plaka
guztiak elebidun agertzen direla. Hau oso kontuan hartzeko eta baloratzeko gaitzat har daiteke, areago
Gaztela eta Leongo administrazioaren baitan dauden udaletxe bi direla inoiz ere ahaztu barik. Hau
hala da duela urte batzuk bai agintean bai gizartean bertan euskararen presentzia aldarrikatzen izan
ziren persona batzuen ekimenari esker, eta aipagarria da ordutik aurrera herritar guztiok eta Trebiñuko
nahiz Argantzungo Udaletxeetatik igaro diren politikari guztiak ere bertako kartelak euskaraz eta
gaztelaniaz ikustera erabat ohitu direla. Beraz alde horretatik ez dago ere EAEko herriekiko alderik.
Kaleko paisaiari erreparatuta esan dezagun Argantzungo La Pueblan duela lau bat urte kale-izenak
elebidun jarri zirela. Trebiñuko Konderrian kale-izenen kontua bestelakoa da, ezen bertan herri zeharo
txiki asko baitaude eta horietako batzuek ez baitute kale-izenik, ez gaztelaniaz ez euskaraz. Dena den
Trebiñuko Udalak bere herrixka guztietako Administrazio Batzarrei kale-izendegiari ekiteko
komenigarritasuna adierazteko idazki bat bidali zien, eta idazkian agertzen ziren kale-izenak euskaraz
eta gaztelaniaz zeuden. Udalak berak argi utzi zuen herri bakoitzak erabaki beharreko kontua dela
kaleak zein hizkuntzatan adierazi, eta erabakia erabat librea dela, baina berak emandako
proposamena elebiduna zen. Hortaz herri batzuek kale-kartelak jartzeari ekin diote eta zenbaitek
elebidun jarri dituzte, beste batzuek gaztelaniaz eta hainbatek ez dute ezer ere egin, diru falta dela
kausa.
Duela hilabete batzuk Trebiñuko Administrazio Batzordeko Presidenteak bere herriko kale-izenak
elebidun agertzeko ekimen bati ekin dio eta badirudi, subentzioak lagun, laster batean Trebiñuko
Hiribilduko kale-izenak euskaraz nahiz gaztelaniaz azalduko direla. Hau bere neurrian baloratu
beharreko gaia da, zeren Trebiñuko Hiribildua Konderriko hiriburua baita eta kale gehien dituen herria
ere bai. Baliteke bere ahalegina beste herri txikiago batzuek imitatzea.
Administrazio guztiek (bi udalek eta Burgosko edo Gaztela eta Leongo administrariek) herritarren
informaziorako argitaratzen dituzten iragarki eta oharrak gaztelania hutsez agertzen dira. Burgosko
edo Gaztelako administraziotik eratorritakoetan ez da batere harritzekoa, jakina, eta ildo beretik joan
ohi dira Trebiñuko Konderriko udala eta Argantzungoa ezen herritarrei zuzendutako informazioetan
(kartelak, iragarkiak, bandoak, oharrak…) gaztelania hutsa erabili izan baitute. Faktore asko ager
daiteke hau hala izan dadin, horietako bat usadio falta hutsa dugu. Gainera bi udaletxeetan lan egiten
duten langileek, Burgosko administrazioa izanda, ez dute euskara jakiteko inolako beharrik edo
derrigortasunik, eta kasurik gehienetan ez dute euskaraz aritzeko gaitasun handirik. Azkenik pentsa
dezagun udal biek oharrak eta bestelakoak ele bietan jarriz gero oso ondorio esanguratsuak sortu
litezkeela politikarien eta herritarron artean, beharbada baita ondorio judizialak ere. Edozelan ere
zenbait Administrazio Batzarrek Udalaren komunikazioak eta antzeko idazkiak elebidun agertzeko
eskatu dute, baina gai honetan oraindik bide luzea dago.
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7. Enklabeko hezkuntza-eskaintza
Enklabe osoan 3 hezkuntz gune daude, bi Trebiñuko Konderrian eta bestea Argantzunen. Konderrian
Lehenengo Zikloko Haur Hezkuntza Eskola dugu, Armentia herrian, 0 eta 3 urteko umeentzat jarrita,
non euskaraz eta gaztelaniaz irakasten baita. Bestetik Trebiñu herriko Udal ikastegia dago. Bertan 3
urtetik aurrerako umeak sartzen dira eta Lehenengo Mailako Derrigorrezko Hezkuntza ikasten dute,
zeren ondoren Bigarren Mailako Hezkuntza Gasteizen edo Mirandan ikasi beharra baitaukate.
Ikastetxe honetan ingelesez eta gaztelaniaz irakasten dute eta euskara ez dago irakasgaitzat hartuta.
Euskararen presentzia ezak guraso asko aldentzen du seguruenez, horregatik Konderriko adin
honetako ume guztien artean laurdenak baino ez du bertan ikasten, zeren ia hiru laurdenak (%67k)
Gasteizen ikasten baitu. Trebiñuko enklabeko eskola publikoaren hizkuntza-ereduari dagokionez argi
eta garbi geratu zen inkestatutako gehienak D (%23) edo batez ere B (%49) ereduen aldekoak zirela,
alegia, bertako eskolan eredu horiek aplikatzearen aldekoak. Beraz euskara ez agertzea oso oztopo
handitzat hartzen dute bertan bizi diren guraso askok, eta horregatik Gasteizera eramaten dituzte
haurrak ikastera.
Dena den Trebiñuko Eskola Publikoan eskolaz kanpoko euskara klaseak ematen ari dira, Gurasoen
Elkarteak bultzatuta. Esan behar da Eskolan orotara 65 bat ikasle dagoela eta 30etik gora eskolaz
kanpoko euskara klase horietara joan ohi dela, euskararen ezagutza minimoa lortu nahirik. Eskola
honetako Gurasoen Elkarteak gero eta garrantzi handiagoa ematen dio euskarari.
Argantzunen bertako ikastola aipatu behar dugu. Ikastolan aurten (2010-2011 ikasturtea) 32 bat ikasle
daude, 0-6 adin tartekoak. Bertan, jakina denez, euskara hutsez ikasten dute. Umeek 6 urte bete
ondoren herria utzi eta beste udalerri batzuetara jo behar dute euskaraz ikasten jarraitu ahal izateko.

Samianoko etorbidea 21 –Samiano- 09216- Trebiñuko Konderria (Burgos)
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