
«Fadura» askotako
hondamendiak

G
etxoko Fadura

auzoak oraintsu

jasandako uhol-

deak direla eta

albiste eta arti-

kulu ugari irakurri ditut. Egun-

kari honetan agertutako bi ai-

patuko ditut, bata, Fredi Paia

getxoztarrarena eta, bestea. Iña-

ki Antiguedaderi egindako elka-

rrizketa. Arira datoz biak.

Paiak pasarte batean, hau zio-

en: «Fadura eta Gobela (bertoko

ibaiaren izena) auzuneak izan

dira uriolek kaltetuak. Pantano
eta ríodeitu izan balira, agian ar-

giago ikusiko lukete batzuk».

Iñakiri, batez ere bere espeziali-

tateko gaiez mintzo denean, oso

arretaz irakurtzen diot. Hau zio-

en, besteak beste: «Ibaiek ur han-

diak ekartzen dituztenean, berez

hartzen dituzte bazterrak. Ho-

riei deitzen zaie uholde lautada». 

Antiguedadek  «uholde lauta-

da» deitzen dio eta, hala izango

da deskribapen gisa, baina ho-

rrek badu Mendebal euskal to-

ponimian, hots, Araba, Bizkaia

eta Debarroan, behintzat, hitz

zehatz bat horretarako Padura,

hain zuzen. Bai R.M. Azkueren

Diccionario Vasco-Español-
Francés eta baita Luis Mitxele-

naren Orotariko Euskal Hizte-
gia-k honako adiera dakarte

gaztelaniaz : «PADURA, Maris-
ma, terreno bajo que se inunda
con las aguas que rebosan del
mar o de los ríos». Eta Orixe idaz-

le famatuak Mireio-ren pasarte

bateko itzulpenean «Padurek

eta ugiñek eta aizeak marru oi-

karagarri egiten dute.“Maréca-
ge” ...». Frantseseko hitz hau

«pantano» itzultzen dute zen-

bait hiztegik, beraz, arrazoia du,

oharkabean izan bada ere,

Paiak. Gehiago oraindik,

O.E.H.ak Fadura hitza Plentzia-

ko hizkera barietatekoa dela

dio, alegia, Uribe Kostakoa eta

Azkuek Txorierrikotzat. Non

dago, bada, Getxoko Fadura?,

berton! 

Abadiñoko Traña-Matiena

auzoan igaro nituen nire lehen

hogeitabost urteak. Lautada

eder horretan, Bilbo-Behobiako

autopista alboraino iristen dena

Hegoaldetik, Durangotik 2-3 ki-

lometrotara Donostiarako nora-

bidean, kale etxe eta industria

gutxi batzuk ziren duela berro-

geitamar urte, gainontzekoak

baserri-etxeak. Ba zuen zabal-

gune handi bat Trañapadura

izenekoa. Zenbat etxe zeuden

garai hartan, bat bakarra, Tra-

ñaerrota izenekoa, noski, erro-

tak ibai ondoan egon behar du-

telako, besterik ez. Geroztik,

izugarrizko industriagunea

egin dute Trañapaduran, Zal-

duerrekari hormigoizko kanali-

zazio bat eginez, Trañaerrota in-

guruan etxe mordo bat eraikiz.

XVIII. mendetik dokumenta-

tzen den errota hori laster desa-

gertuko da. Trañapadura eta

Trañaerrota toponimoak, in-

dustrialdearen eta kale berria-

ren izendapenerako gorde dira. 

Gerardo López de Gereñu

euskaltzain ohorezkoak, bere

Toponimia Alavesa liburu goto-

rrean, honako hau dio: «PADU-

RA. Término abundantisimo,
así como en labrantíos en Ála-
va...» eta herri mordo bat aipa-

tzen du, segurutik, Iñakiren

«erreken inguruetako uholde

lautadak» izango dira. Eta zen-

bat padura>fadura>madura ar-

tifizialki lehortu ote dira, etxe-

guneak, industrialdeak eraiki-

tzeko? Hor dago koska, zeren

eta espekulazioak, diru-goseak,

agintarien axolagabekeriak...

edota ustelkeriak, arkitektuen

teknokratakeriak ez baitie ar-

dura lurraldeak zer esaten dien,

lurrak toponimoen bidez hitz

egiten baitu, sailik sail zer den

adieraziz.

Duela hogei bat urte Donos-

tiako Miramar jauregian biltzar

baten izan nintzen Eusko Jaur-

laritzako Lurralde Hirigintza

Sailak antolatua; gaia, Euskadi-

ko Lurralde Plangintza zen.

Galdera pare bat egin nizkien

egileetariko arkitektu eta inge-

niariei. Erantzunean ohartu

nintzen ez zekitela ezer euskal

geografiaz ez historiaz; Alfred

Baeschlin  1920 hamarkadan

euskal baserrien arkitekturaz

idatzi zuen arkitekto suitzarra

nor zenik ere ez, nahiz eta klasi-

ko bat izan euskal arkitekturan

dozena erdi argitalpenekin.

Euskal toponomastika lagun-

garri izan zitekeela lurraldea

ezagutzeko esan nuenean han

zegoen gobernari ezagun batek

politiko intelektualegitzat jo

ninduen, alegia, zertarako be-

har ote zuten arkitekto eta inge-

niariek Euskal Herriko geogra-

fia, historia eta hizkuntza diszi-

plina arteko ezaguera minimo

bat, edota, zientzia horietan ja-

kitun zirenen  aholkularitza.

Hala atera zen, atera zen mo-

duan, Lurralde Plangintza hori

erakunde desberdinetatik igaro

ondoren eta, hala garatu da,

udalerri askotako hirigintza

arauetan, eta ez bakarrik Ge-

txoko eraikuntza erraldoian.

Udal bakoitzak, eskualde zen-

tzu amankomunik gabe, uharte

bat bailitzan antolatu eta eraba-

ki du hirigintza padura, ibar eta

soro mazalenen kaltetan, bai-

na, porlanaren eta espekulazio-

aren mesedetan. Fadurak eta

aipaturiko hitz horiek, natura-

ren funtzioa betetzen jarraitu

beharrean, uholde eta beste

triskantza batzuk gora-behera

toponimo fosil huts geldituko

dira. 

Jose Luis Lizundia

Euskaltzaina

Erresistentzia

A
tzoko partida baino lehenago idatzitako zutabea

da gaurkoa, eta jakinaren gainean Espainiako hiri

txiki batean harrapatuko nauela lantuzko zein eufo-

riazko sukar piper poteak, trantzea gainditzeko, delibe-

roa hartu dut hainbat goi hausnarketen lubakian gotor-

tuko dudala erresistentzia. Eta ondoen ezagutzen du-

dan eremura arrimaturik, konparazio zaharra olioztatu

dut:  bi talderen arteko gerraren antzeko talkak gihar-

tzen du futbolaren epika; talkaren suspensea, berriz,

nor gehiago galderaren baitan dago. Horren haritik, bu-

ruratu zait futbolak berezkoa duela egitura dramati-

koa, eta inguruko zirkuak guztiz desitxuratuko ez balu,

pozik aitortuko niokeela arte kolektiboaren ereinotza

ere.

Baina tamalaren tamala: futbolaren narrazioari, dra-

matikoena izanda ere, zaleen fartsak laguntzen dio

partidak iraun bitartean eta, zeinahi delarik ere emai-

tza, groteskoak izaten ditu ondorioak.

Hitz beste

Anjel Lertxundi

r Montxo

b Hizpideak

Osoko bilkura

Koldo Aldabe 

kaldabe@berria.info

D
emagun, gaurko osoko bilkuran,

PPko edo PSEko legebiltzarkide

batek huts egiten duela. Ezker Aber-

tzalea talde parlamentarioko kide guz-

tiek abstentziora joko dute, edo eutsi

egingo dio horietako batek herri kon-

tsultaren aldeko botoari? Eta huts egi-

ten duena EAJ, EA, EB edo Aralarrekoa

bada, boto bat beharrean bi emango

ditu alde? Zer gertatuko litzateke, adi-

bidez, joaterik izan ez duen legebiltzar-

kidearen aldamenekoak haren boto-

botoiari sakatuko balio inor ohartu

gabe?

Bai, zirrara kendu dio gaurko saioari

EHAKren boto iragarpenak. Emozio

handiagoa zegoen Iturgaitz eta Mayor

Oreja inguruotan zebiltzanean. Haien

mira izan? Ez dira eta erabat joan!

Emozio gogorrak maite dituenak

hobe du kortesanoen azpijokoetara

begiratzea, ez dira gutxi eta. Jaurlari-

tzako hirukoa eta jogurtak parekatzen

dituztenek «ekonomia biziberritzeko»

aurkeztutako egitasmo museistikoa,

adibidez.

Iritzia ‹ Harian 

2008ko ekainaren 27a, ostirala berria 7


