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Alfabetoan naiz hizkia, irudimenez, berriz, aska; 
bokaletan beti azkena, egizu buruan hazka!

Zer da?

m a n t a n g o r r i
Erantzuna: U/u hizkia.             

Asmakizunaren jatorria: Nik papaita, zuk papaita (Igarkizunak, olerkizunak eta igarkilimak). Xabier Olaso (Pamiela).
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mende bat 
lerroartean

Martin Ugalde,
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ZORiON AGURRAK

Baina bueno, Negu:
4 urte!!! Zorionak!!! Ondo ondo pasa Hegoa,

ama, aita, Mendi eta eskolako lagun guztiekin!!! 

Muxu handi bat, kodito eta abrazito!!!!
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Zorionak, Elai! Izugarri maite zaitugu!

Azaroaren 4an, gure

bitxitoak3 urte bete

zituen. Zorionak, Li-
zar! Aunitz urtez!
Muxuak attona,

osaba Oier, amatxi

eta beste guztien

partez.

Zorionak, Goiatz! Dagoeneko bi eskuak

oso-osorik behar dituzu zenbat urte dituzun

kontatzeko. Espero dugu ostegunean oso

ondo pasatu izana. Asko maite zaitugu.

Liher, Intza, aita, ama eta familia

guztiaren partez.

Zorionak,

Lizar! 3 urte

bete dituzu.

Ikaragarri

maite zaitugu.

Eneko, Irati

eta etxeko

guztien

partetik,

milioika muxu!

Bizitzan irribarrez

dena da erraza.

Sukaldean edozein 

saltsa edo masa,

kantu kantari zabiz,

zurea da plaza.

June, 11 urte,

ez zara eskasa!

Zorionak, laztana;

egun ona pasa!!

Baloi, makila, saxo...

gogoz ikasia,

egunero atseden 

ondo merezia.

Alaituko zenuke

asun ta sasia,

hizketan ta barrezka

bai abilezia.

Ekaitz, zorionak ta

moxu berezia!!

Kaixo,

MANTANGORRIren

zaleok! Zer moduz

zaudete? Urriaren 31n

Gau Beltza ospatu

zuten Euskal Herriko

hainbat txokotan.

Hemen, adibidez,

Tolosako Samaniego

ikastetxeko 6. mailako

lagunek eta Elizondoko

Gau Beltzean parte

hartu zuen talde batek

bidalitako argazkiak

ikus ditzakezue. Zuek

ere ospatu al zenuten

Euskal Herriko

ohituretan

oinarritutako festa?

Hurrengo urtean,

gehiago eta hobeto!

Zorion agurrak argitaratu ahal izateko, gogoan
izan mezuak astearte arratsaldea baino lehen jaso
behar ditugula. Asteartetik aurrera jasotzen diren
mezu guztiak hurrengo asteko zenbakian
argitaratuko ditugu.
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1921eko azaroaren 11n jaio
zen Martin Ugalde, Andoainen
(Gipuzkoa). Kazetaria, politi-
karia, euskaltzalea eta idaz-
lea izan zen. Euskal kulturaren
erreferenteetako bat da,
euskararen eta euskal kultu-
raren alde lan handia egin bai-
tzuen. Erbesteko Eusko Jaur-
laritzaren lehendakariordea
izan zen, eta baita EAJko er-
besteko batzordeko lehen-
dakari ere. Hainbat aldiz sari-
tu zuten, kazetari lan eta ipui-
nengatik. Guztira, 47 liburu,
50 liburu zati eta 1.500 arti-
kulutik gora idatzi zituen, gaz-
telaniaz zein euskaraz. 

1.  NOR
IZAN ZEN?

Haurtzaro goxoa izan ondo-
ren, 1936ko gerragatik erbes-
tera jo behar izan zuen, aita
EAJko zinegotzia zelako. Ha-
la, familiako kideak banandu
egin ziren: Martin Ugalde
Frantzian bizi izan zen, anaia
Sobietar Batasunean, eta gu-
rasoak, berriz, Bartzelonan.
Bigarren Mundu Gerra hasi
zenean, berriz, Donibane
Lohizunen zegoen Martin
Ugalde, eta alemaniarrek
Frantzia inbaditutakoan,
Gurs-eko kontzentrazio es-
parrura eraman zuten. Han
hilabete eta erdi egon ondo-
ren, Andoainera itzuli zen, ge-
ro Caracaserako (Venezuela)
bidea hartu eta familiarekin
elkartzeko. Hura bihurtu zen
haien etxe, 22 urtez.

2.  NOLAKO
HAURTZAROA
IZAN ZUEN?  
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Euskara beti 
iparrorratz
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MUNDUARI ADI   MARTIN UGALDE

3. ERBESTEAN 

NOLA BIZI IZAN ZEN?

Venezuelan beste aberri bat aurkitu zuen Ugal-
dek. Ez zuen Venezuelako erbesteratu bat izan
nahi, bertako bizitzan murgildu nahi izan zuen.
Bertan lortu zuen hainbeste irrikatzen zuen as-
katasuna, eta bertan ase ahal izan zuen bere
nahia: idaztearena. Izan ere, Francoren diktadu-
ran, Euskal Herrian ezin zen askatasunez idatzi;
are gutxiago, euskaraz. Venezuelan, berriz, nahi
zuena idazteko aukera izan zuen. Dena den, ez
zuen sekula Euskal Herria burutik kendu. Horren
erakusle, haren anaiak familia osoa bizitzeko hi-
ru etxebizitzako etxea eraiki eta jarri zioten ize-
na: Andoaindeitu zioten etxeari, Andoainen bizi
zirela esateko.

VENEZUELA

Hondarribian eta Bilbon
egon ondoren, Martin

Ugalderen bizitzari buruzko
erakusketa Andoainen
jarriko dute azaroaren 

5etik aurrera.

BA AL DAKIZU? 4. ZER IDATZI ZU

Zaletasuna ofizio bihurtuta, hainbat
aldizkari eta egunkaritan lan egin zuen
Martin Ugaldek, eta kazetari ospetsu
bihurtu zen: besteak beste, Elite aldiz-
karian, El Nacional egunkarian, Noso-
tros aldizkarian eta El Farol kultur al-
dizkarian aritu zen. Horietako batzuen

AIURRI
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EUSKAL HERRIAEUSKAL HERRIA
6. ZER PISU DU 

EUSKARAK

HAREN LANETAN?

Euskara zen Martin Ugalderen iparrorra-
tza. Gazteleraz idazten zuen Venezue-
lan, baina ez zion inoiz utzi euskaraz
idazteari. Euskal Herrira itzulitakoan, ha-
sieran bi hizkuntzetan idazten hasi zen,
baina azken hamarkadetan euskara hu-
tsean idatzi zuen. Venezuelarrei haien
hizkuntzan idatzi nahi izan zien bezala,
euskaldunei euskaraz idazteko beharra
sentitu zuen. «Euskara galduko balitz,
nik ez nuke ikusi nahi; ez litzateke nire
mundua izango. Baina herri honek badu
kontzientzia», adierazi zuen Ugaldek.

7. ZERGATIK

ITZULI ZEN?

Martin Ugaldek argi zeukan Euskal Herri-
ra itzuliko zela. «Joan nintzenez gero
itzuleran pentsatzen abiatu nintzen.
Euskadin lan egin behar nuela pentsatu
nuen beti, eta horretarako prestatu»,
esan zuen. Hurrengo belaunaldientzako
etorkizuna eraikitzeari garrantzi handia
ematen zion, eta seme-alabak euskal-
dun hazi eta hezi nahi zituen. 1969an
itzuli zen Euskal Herrira, eta itzuli zene-
tik euskararekiko konpromisoan sakon-
du baino ez zuen egin.

Gaur egun BERRIA dagoen
eraikinean, Laborde torloju
lantegia zegoen 1940an.
Asko kosta ondoren,

bertan lortu zuen Ugaldek
lana, alemaniarrengandik
ihesi Andoainera itzultzea

lortu zuenean.

BA AL DAKIZU?

8. ‘EGUNKARIA’-REN

BULTZATZAILE

Ugaldek euskarazko egunkari bat izateko pre-
mia irmo babesten zuen, eta Eusko Jaurlaritza-
rekin izandako desadostasunak desadostasun,
Egunkaria Sortzen talde eragileko partaide eta
buru izan zen hasieratik. Ametsa bete zuen Eus-
kaldunon Egunkaria sortzearekin batera:
1990eko abenduaren 6an argitaratu zuten Eus-
kaldunon Egunkaria-ren lehenengo zenbakia.
Hark esana da: «Askok ez zidaten sinistu, baina
nik egin dut. Egunkaria lortzen laguntzea izan da
niretzat saririk handiena». Gerora, Euskaldunon
Egunkaria-n hainbat artikulu idatzi zituen.

UEN VENEZUELAN?

zuzendaria ere izan zen. Hango herri-
tarren hizkuntza bereganatu, eta Ve-
nezuelako hizkuntza batean idatzi
zuen, haiengana iristeko. Hainbat sari
irabazi zituen, narrazio labur, ipuin eta
erreportajeengatik. Dena den, euska-
raz idazten aritu zen erbestean ere. 

Eta ipuinak?

Kazetaritza lanez gain, ipuingintzara-
ko ere izan zuen eskua. Hain zuzen ere,
euskal ipuingintzaren aitzindaritzat
jotzen da, Euskal Herrian garrantzi gu-
txi zeukatenean helduentzako ipuinak
idazten hasi zelako euskaraz, Vene-
zuelan. Hiltzaileak ipuin liburua idatzi
zuen, besteak beste, helduentzat.

Andoainen dago Martin Ugalderen izena dara-

man kultur parkea. Euskalgintzarekin lotutako

hainbat erakunde eta enpresa daude bertan.

Besteak beste, BERRIA egunkaria.

BA AL DAKIZU?

GORKA RUBIO / FOKU
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DENBORA-PASAK

1. 
Osatu eta apaindu. Nagore hasia da Martin
Ugalderen aurpegia marrazten, baina ez du amaitu.
Marraztu falta den erdia, eta apaindu.

A

E

D

F

H I

B

C

Bikiak. Julenek
Martin Ugalderen
hainbat argazki aurkitu

ditu amonaren kutxa batean, baina
haietako bi bakarrik dira berdin-
berdinak. Asmatuko al
duzu zeintzuk?

2. 

LARUNBATA, 2021EKO AZAROAREN 6A berria
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Erantzunak: 2.-A eta C.

A E B I D A Z L E A
Z G T O R K I Z U E
M U A R C T S K Z U
A N D O A I N A I S
R K B U A L J R O K
T A I L L K L O R A
I R L A D A A I R L
N I A R E Z T I A D
A A P L K E E O D U
L B I D E T Z R R N
D E L U G A L D E O
I T G N A R I Z S N
A F I O I I N A T U
T T O N K J R K D E

martin
ugalde
orradre
andoain

euskaldunon
egunkaria
kazetari
idazlea

Hizki salda. Lierni
sorginak zortzi hitz sartu
ditu lapikoan, eta hizki

guztiak nahasi ditu. Aurki itzazu!
3. 

‘Maitasuna eta
familia’ 
Egun familia eredu ezberdinekin bizi
gara: guraso bakarrekoak, sexu bereko
gurasoak, aitona-amonekin bizi diren
haurrak… Bildumako bolumen honetan
azpimarratzen da familia eredu guztiak
onargarriak direla beti eta haien elkarbi-
zitza maitasunean oinarrituta dagoela.

Sophie Beer
Argitaletxea: Ibaizabal.

‘Hartzaño 
eskolara doa’ 
Eskolako bidean, Hartzañok basurdea,
axeria, igela eta apoa aurkitzen ditu. Ba-
koitzak jarduera interesgarri bat propo-
satzen dio: tindua, orea... baina eskolara
berantean heldu da…. Eskolatik kanpo
ere anitz ikasten ahal dela?

Alain Broutin
Argitaletxea: Ikas.

‘Familia xelebrea’ 
Familia guztiak dira xelebreak. Baina
xelebreetan xelebreena Erramun Baba-
rrun, Mariaje Potaje, Serafin Mokofin
eta Arantxa Balantxarena. Behin etxera
bazkaltzera gonbidatu zuten lagun
baten istorioa kontatzen da hemen.
Gonbidatuta zaude zu ere.

Anjel Lertxundi
Argitaletxea: Ikaselkar. 

‘Bai ondo ilunpean!’ 
Klimaren lagunak kanpatzera joan dira,
eta izarrak ikusi nahi dituzte. Baina azeria
nekatuta dago. Ez du ondo lo egin. Hon-
tzak dioenez, inguruko argi guztiengatik
gertatu zaio hori. Argia ona da, energia
ematen baitigu, baina iluntasuna ere be-
har dugu. Eta, batzuetan, ilunpean argi-
tan baino gehiago ikus dezakegu…

Judith Koppens eta Andy Engel
Argitaletxea: Ttarttalo. 

AZOKA



Hostoen
formekin sortzen

U
dazkena maite dugu. Basoko eta herrietako
zuhaitzek hostoak galtzen dituzte, eta zuhaitz
bakarrak eskaintzen dizkigun hostoak aitzakia
ederra izan daitezke etxera joan eta hostoen

formekin jolasteko. Ariketa sinple hori proposatu nahi di-
zuegu gaurkoan. Hartu herrian erorita dauden hostoak,
eraman etxera, eta ea zer sortzen duzuen. 

Eskulana

1 Batu hostoak basoan.

2 Eraman etxera eta zabaldu lurrean.

3 Behatu formei, koloreei, eta asmatu: zer
izan daiteke?

4 Ea zuek zer asmatzen duzuen; tximeleta-
ren hegoak, trikuaren arantzak…

m a n t a n g o r r i
berria
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MATERIALAK

d Hostoak. 

d Arkatza. 

d Papera. 

1

2

3

4

Eskulanaren emaitza. TXATXILIPURDI ELKARTEA


