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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien

Salontzoak

» Kirolari gazteek eman zieten hasiera iazko Salontzoei eta
giro politean igaro ziren.
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Ze berri da Beastin?
Salontzoak
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Ze berri da Beastin?
Kultur astea

» Udazkenean, urteroko kultur aldia, hitzaldiak, hainbat lehiaketa, azoka...
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Ze berri da Beastin?
Bigarren eskuko azoka

Urepeletik Urepelera

Azken urteetako ohiturari eutsiz, beste behin ere abenduan egin zen Elkartasun Azoka. Wukrora bidali ziren bertan
bildutako 435,90 euroak.

» Urepel mendira irteera antolatu zuen Urepele Elkarteak bere

»

urteurrenean, abenduaren 30ean.

Eguberri-Olentzero-Erregeak

»

Garai oparoa izan zen aurtegoan ere
Eguberri aldia.
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Ze berri da Beastin?
Urtezahar krosa

» Urtezahar egunean, XI. kros herrikoia burutu zen. 57 heldu eta 66 umek parte hartu zuten. Gizonezkoetan Iban Agirrezabala
izan zen garaile eta, gainera, orain arteko denbora onenarekin, 15 minutu eta 37 segundotan egin zituen 5 kilometroak. 2. Mitxel
Etxeberria eta 3. Aitor Etxarren helmugaratu ziren. Emakumezkoetan, 1. Arantxa Atxukarro, 2.Arantzazu Azpiroz eta 3. Aiora Lasarte. 12 urte artekoetan, mutiletan, 1. Egoitz Agirrezabala, 2. Oier Garaiburu eta 3. Arkaitz Garmendia. Nesketan,1. Irati Rekondo, 2. Nere Jauregi eta 3. Alaitz Etxarren. Maite Amundarain eta Aitor Etxarrenek beteranoen saria jaso zuten. Sariekin jarraituz,
Iker Saizarrek oroigarri bat jaso zuen, herriko kirolari emandako laguntza eskertuz.

San Sebastian baselizan

Urteberri eguna

» Urteberri egunean cavarekin topa eginez Ipuliñoko tonto-

» Urtarrilaren 20an

rrean.

Inauteriak
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meza eta hamaiketakoa!

Ze berri da Beastin?
Inauteriak

» Mozorro eta abar egun politak izan ziren!
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Ze berri da Beastin?
Gazte Festak

» Egunez, kirola, desafioa eta abar, eta
gauez parranda tope!

Korrika

»

Martxoaren 21ean goizean goiz, ttipi- ttapa, ttipi-ttapa,
korrika igaro zen Berastegitik. Bezperan txikienek egina zuten herriko kaleetan barrena.
12 zenbakia, 2015eko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Joste Eguna

» Josten, ehuntzen, adabakiak eransten, konpontzen... berastegiarrek indar handiz bizitu zuten esanahi

handiko egun hau.

I.go Euskal Jai Eguna

» Maiatzaren 9an egin zen Berastegin lehen euskal jai eguna Urepele Elkarteak antolatuta. Musika, pintxoak, dantza, bazkaria...
egun borobila irten zen.
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Ze berri da Beastin?
Jaunartzeak

Odol emaile sarituak

» 2014an

140 odol emaitza lortu ziren Berastegin. Hauetatik
6 lehen aldiz eman zutenak. Bestalde, hiru berastegiarrek jaso
zuten domina bana urrian, 25 emanaldi osatuak zituztelako:
Kontxi Azpiroz, Ima Artola eta Ane Ramirok, hain zuzen.

» Julen Otxandorena, Aritz Martin, Oinatz Lasarte, Beñat Loidi, Martin Zubillaga, Oier Arabaolaza, Garazi Labaien, Uxue
Aranalde, Irati Zuloaga eta Laida Malkorra protagonistak.

Literatura Sariak
»

Aurten ere
izan da berastegiar sariturik eskualdeko
literatur
lehiaketetan.
Uxola Sarietan
Nahia Esnaola
Barriolak 2. saria lortu du poesian Zoroaren atsekabea olerkiarekin DBHko 3.
eta 4. mailan, eta Leire Aranalde Fernandezek maila berean 3. saria hitz lauz
edo narrazioan, India lanarekin. Aiztondo Gutun Lehiaketan, berriz, Nahiak
berak 1. saria eskuratu du 12 eta 16 urte bitartekoen mailan, eta bere anaia
Inhar Esnaola Barriolak 2. saria 17 urtetik gorakoen mailan.

Argazki erakusketa

» Andoaingo Argazkialdia jaialdiaren barruan, beste hainbat
argazkilariren lanekin batera, Jose Lobo Altuna argazkilariaren
argazkiak izan dira ikusgai maiatzaren 16tik ekainaren 14ra.
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Ohorezko matrikulak
Batxilerrean
»

Bi berastegiarrek
ohorezko
matrikula
lortu dute aurten Batxilerreko batez besteko emaitzan: Inhar
Esnaolak berak eta
Oihana Ugartemendia
San Miguelek, hain
zuzen. Ikasle finak,
zalantzarik gabe. Bejondeiela!

Ikasturte amaiera

» Festa dotorea egin zuten eskolako haurrek ikasturte amaierako jaialdian.

12

Ze berri da Beastin?
San Joan bezperan

» Udako egun luzeenean festa polita izan zen Berastegin, pilota, dantzak, judoa... eta gauean su festa!

Aparkaleku berria

Iñigo Gorostarzu Gipuzkoako
Txapelketara

» Sailkapen fasea gaindituta, irailaren 22an hasiko den Gipuzkoako Bertsolari Txapelketan hartuko du parte Iñigo Gorostarzu bertsolariak.

» Herriguneko aparkaleku berria ere martxan da dagoeneko.
Ekainaren 13an inauguratu eta ireki zuten.
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Kirolak

Testua: Iker Saizar, Jabier Mujika eta Mirari Saizar

2014-15 denboraldia

Ikasturtean zehar eskola-kirolean ibili diren gaztetxoak.

Eskola-kirola
2014-2015 denboraldia ere joan da eskola kirolean. 1. mailakoak gazteenak
eta 2000. urtean jaiotakoak zaharrenak, 60 bat gaztetxo aritu dira astearte
eta larunbatetan hainbat taldetan beren
buruari kirola eginaraziz, talde giroa indartuz eta izerdi puska bat atereaz. Entrenatzaile eta arduradun Iker Saizar,
Mikel Matxinea eta Lierni Gartziarena
izan dituzte.
1. eta 2. mailakoekin kirol ezberdinak ezagutaraztea eta talde lana zer den
erakustea izaten da helburua, eta nola
ez, kirola eginez ondo pasatzea. 3. mailatik kadete mailara bitartekoekin, berriz,
5 talde osatu ahal izan dira aur-ten.
Benjaminetan, 3. eta 4. mailakoek
aldaketak izan dituzte norgehiagoketan,
emaitzarik gabeko lehiaketak lehenetsi
baitituzte Tolosaldean, umeek izaten
zituzten partida ondorenen ondorioz,
12 zenbakia, 2015eko abuztua

bai saskibaloian, bai eskubaloian, bai
areto-futbolean. Kirola berdin-berdin
eginez, giro lasaiagoan aritu dira gaztetxoak eskualdeko beste herrietakoen
aurka. Maila honetan, mutilen bi talde
aritu dira lehian.
Alebinetan, berriz, 5. eta 6. mailakoen artean, bi talde izan dira: bat,
neskena; eta, bestea, mutilena. Saskibaloia eta areto-futbola landu dituzte.
Neskekin hasita, taldeko gehienak 5.
mailakoak izanik, helduxeagoen aurka
lehiatu behar izan dute gehienetan, eta
emaitzak ez dira lehengo urtean bezain
onak izan. Hala ere, asko ikasteko balio
izan die bizi izandakoak.
Mutilen taldeak, berriz, zorte txarreko urtea izan du aurtengoa. Saskibaloian partida bakarra galdu arren, Gipuzkoako txapelketatik at geratu ziren;
eta areto-futbolean ere, bi talde bakarrik sailkatzen zirenez, 3. eginda pena
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handiz amaitu zuten denboraldia.
Azkenik, kadeteen mailan, nesken
taldea aritu da. Bitxia izan da hauena:
urtean zehar jokatu behar izan dituzten 18 norgehiagokak irabazita iritsi
ziren Ordiziara, Gipuzkoako txapelketako finala jokatzera; han, partida ia
irabazita zutenean, azken unean aurkariek partida berdintzea lortu eta
gero, penaltietan galdu zuten, eta idiazabaldarrek eraman zuten garaikurra
etxera.
Bestalde, Eguberrietako eta San
Joanetako txapelketetan ere hartu zuten parte berastegiarrek. Hiru talde
lehiatu ziren, eta hirurak lehen fasean
kaleratuak izan ziren bi txapelketetan.

Esku-pilota

Pilotako denboraldia ere amaitu dute
dagoeneko. Salontzoetako torneoa
bakarrik geratzen zaie pilotari gazte-

Kirolak

txoei jokatzeko. Ander Gartziarena eta
Xabier Gartziarena ibili dira entrenatzaile lanetan, 30 ume ingururi ostegun
arratsaldeetan esku-pilota irakasten.
Tolosaldeko txapelketetan hiru
talde aritu dira lehian: bat, benjamin
mailan; eta, beste biak, alebin mailan.
Benjamin mailakoei ondo etorri zaie
urtea partidetako nerbioak kontrolatzen ikasteko. Alebinen bi taldeek, berriz, oso maila ona eman dute ligaxkan,
nork bere multzoan lehen postuan
amaitu du. Gero Gipuzkoako Txapelketan talde bakarra sartzen zenez, Arkaitz
Gartziarena, Asier Gartziarena eta Arkaitz Garmendiak osatutako taldea izan
zen sartu zena, eta lehengo urtean bezala garaipena Berastegira ekarri ahal
izan zuten. Gipuzkoako txapeldun! Bejondeiela.

Arkaitz Gartziarena, Asier Gartziarena eta Arkaitz Garmendia, Gipuzkoako eskolarteko pilota-txapelketako irabazleak.

Olaia Plazas podiumaren gailurrean,
pozik garaikurra eskuan duela.

Eskia

Martxoaren 7an jokatu ziren Euskadiko
eta Nafarroako Iraupen Eskiko txapelketak Belaguako gainetan, eta Tolosako
Alpino Uzturre taldearen izenean lehiatu ziren plazastarrak, Berastegiko eskiatzaile ezagunenak. Maila ona erakutsi zuten eta emaitza onak lortu ere bai.
Olaia Plazas txapeldun izan zen infantil
mailan bi modalitateetan, skating-ean
eta klasikoan; eta Mikel Plazasek kadete mailan 3. postua lortu zuen bai
skating-ean, bai klasikoan. Euskadiko
eta Nafarroako lanak amaituta, Espainiakoetara.
San Jose egunaren inguruko asteburu luzean jokatu ziren Espainiako

Txiki Plazas, Imanol Rojo eta Maialen Lopezekin batera, urrezko dominak irabazita Espainiako txapelketan errelebo proban.
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Kirolak

Mikel Matxinea, bizikleta gainean. Eskubian, Alain Saizar, Gatzagako lasterketan bizikleta gainean.
Iraupen Eskiko txapelketak Aragoiko
Linzako maldetan, eta Euskal Federazioaren izenean lehiatu ziren plazastarrak. Tolosako Imanol Rojok, Irungo
Maialen Lopezek eta Berastegiko Txiki
Plazasek osatutako hirukoak urrezko
domina eskuratu zuen errelebo-proban; Plazasek berak klasikoko proban
ere urrezko domina lortu zuen beteranoen mailan, eta skating modalitateko
lasterketan zilarrezkoa. Bestalde, Mikel
Plazasek brontzezko domina lortu zuen
kadete mailako errelebo-proban, 4.
egin zuen skating modalitatean eta 8.
klasikoan; Olaia Plazasek, berriz, 4. egin
zuen bi modalitateetan.
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Futbola
Iñaki Urkizu futbolari berastegiarra
Irungo Real Union taldean aritu da aurtengo denboraldian 2.B mailan. Titular
izan da gehienean, eta ez du lesio larririk eduki. Liga 4. postuan amaitu zuen
taldeak; eta, 2. A mailara igotzeko sailkapen fasean, Murtzia egokitu zitzaion
aurkari. Etxean 0-0 egin eta han luzapenean 1-0 galduta, agur esan behar izan
zioten igoera faseari.
Hala ere, Federazio Kopa irabazita, titulu baten jabe ere egin dira Real
Unionekoak, noiz eta klubak sortu
zela 100 urte bete dituenean. 2. B eta
3. mailako taldeek hartzen dute parte
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Federazio Kopan, eta urte osoan zehar
jokatzen dituzte partidak. Finala, esan
bezala, han 0-1 eta etxean 3-0 eginda,
irabazi egin zuen Real Unionek Castellonen aurka. Pozik da Iñaki egindako
denboraldiarekin. Beste urtebeterako
fitxa du Realarekin, eta datorren urtean
ere Real Unionen jokatuko du.

Txirrindularitza

Bigarren urtea du aurtengoa Mikel
Matxinea berastegiarrak afizionatuen
ma-ilan. 20 urte betetzear dela, Ampo
Goierriko Txirrindularitza Bultzatuz
taldean darrai, 23 urtez azpikoen kategorian. Pasa dena urte gogorra izan

Kirolak

duela adierazi digu Mikelek, entrenamenduen eta lasterketen gogortasunera eta zailtasun teknikoetara ohitu
behar izan duelako; baina ikasteko eta
ofizioa ezagutzeko asko balio izan diola ere aitortu digu.
Aurten, esperientzia handiagoarekin, gusturago dabil bizikleta gainean,
pelotoiko lanari erritmoa hartuz. Bi
bizkaitar fitxatu ditu taldeak lidertzarako, eta haiei laguntzea eta haientzat
lan egitea dute Mikelek eta gainerako
taldekideek egiteko. Planteamendu
berriak emaitzak ere ekarri dizkio taldeari, Ataungo Euskadiko Txapelketa
eta Lleidako Itzuliko 4 etapetatik 3
Ampo Goierri taldeak irabazi baititu.
Estatu osotik barrena dabil Mikel taldearekin lasterka, eta denboraldi betean dira orain. Abuztuan egun bateko
lasterketak izango dituzte, batez ere.
Irailean, berriz, bi itzuli garrantzitsu:
Kantabriakoa eta Valentziakoa.
Alain Saizar berastegiarra, berriz,
taldez aldatuta, Eibarko Debabarrena
taldean dabil aurten. Aurrekontu txikia
du taldeak, eta Euskal Herriko lasterketetan soilik hartzen du parte, afizionatuen mailan. Besteak beste, Nafarroako
Itzulian izan da Alain, eta Beasaingo
klasikoan ere bai. Orain arteko posturik
onena Matxituako lasterketan lortu du,
42. helmugaratuta. Bere kontura, herrilasterketaren bat ere egin du, tartean
Quebrantahuesos ezaguna. 6 ordu eta
13 minutuko denborarekin, orain dela
2 urte baino 2 postu atzerago geratu da,
122. postuan.

Iñaki Urkizu Federazio Kopako finala irabazi berritan, pozik garaikurra
eskuetan duela.

Mendi-lasterketak
Asko dira mendi-lasterketetan dabiltzan berastegiarrak, baina aurtengo
denboraldian bi izen nabarmendu dira
batez ere besteen artetik: Jon Azpiroz
eta Iban Agirrezabala.
Entrenatzailea ez ezik, lasterketei
begirako planteamendua ere goitik behera aldatuta ekin zion Jon Azpirozek
denboraldiari. Bere burua 45 kilometro baino gehiagoko ultra lasterketak
egiteko prestatze aldera, entrenamendu-saioak trinkotzea eta elikadura bereziki zaintzea izan dira aurten bere
buruari jarri dizkion exigentziak. Negua entrenatzeko gogorra egin zaiola
aitortu digu, egun motzei eguraldi txarra erantsiz gero, ez baita beti erraza
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Jon Azpiroz Ultra Mitic Andorra lasterketan korrika.
gertatzen etxetik lasterka egitera ateratzea. Korritzeko garaia heldu zaionean,
ordea, eta espero ez bezalako emaitzak
lortuta, gustura da Jon bere kirol errendimenduarekin.
Maiatzean, Baigorrin bikoteka egiten den 40 kilometroko bi etapako
lasterketan, 2. egin zuen Ibarrako Luis
Lasa korrikalaria lagun zuela. Maiatzaren 30ean Leitzako Euskal Herria
Mendi Erronkan ere hartu zuen parte,
baina utzi egin behar izan zuen lasterketa, babekin izan zituen arazoak tarteko. Ekainaren 7an, Huescako Sierra
de Guara mendi-maratoia irabazi egin
zuen, 1. postuan helmugaratuta. Andorran San Joanen ondoren izan zen 116
kilometro luzeko lasterketan, berriz,
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Kirolak

Iban Agirrezabala Beasaingo helmugan, Goierriko Bi Haundiak bukatu berritan.
2. egin zuen, 19 ordu eta 7 minutuko
denbora eginda; eta, bukatzeko, uztailaren 10etik 11rako gauean Goierriko
Bi Haundietan 2. helmugaratu zen,
lasterketako 88 kilometroak egiteko
10 ordu eta 18 minutu behar izan ondoren.
Aurrera begira, Chamonix-eko 160
kilometroko lasterketa du Jonek begiz
jota, abuztuaren bukaeran Alpeetan
izango dena eta munduko mendi-lasterkari guztiek egin nahi izaten dutena.
Aurreko 2 urteetan hainbat karreratan lortutako puntuazioarekin zozketa
batean parte hartzeko aukera izaten
dute korrikalariek, eta zozketa horretan zortedun izan direnek soilik izaten
dute aukera lasterketan parte hartzeko.
Aurten egokitu zaio, eta ez dago aukera
alferrik pasatzen uzteko. Ezagutzen ez
dituen lasterketek eta ibilbideek, gainera, izugarri motibatzen dutela aitortu digu, aparteko irrika sortzen diotela
korrika egiteko.
Iban Agirrezabalak, berriz, duela
3 urte futbola utzi eta urtebete lasai
eman ondoren, korrika egiteari heldu
zion, asfalto gainean nahiz mendian.
Udazken aldera, errepideko hainbat
lasterketa egin zituen, baita emaitza
txukunak lortu ere: urriaren 26an Hon12 zenbakia, 2015eko abuztua

Aldin Kirol Elkarteko mendi-korrikalariak Leitzan, taldekako sailkapeneko 3. saria jasotzen.

darribiko maratoi erdian 9. sailkatu
zen; azaroaren 9an Behobia-Donostia
lasterketan oso denbora ona egin zuen,
ordubete eta 11 minutukoa, hain zuzen;
azaroaren 29an, Berrobiko krosean 3.
egin zuen; eta, etxean, Berastegiko urtezaharreko krosa irabaztea lortu zuen,
hainbat urtetan nahi eta ezinean ibili
eta arantza kenduta.
Urtarriletik aurrera, mendiko lasterketei begira ekin zien prestaketa-lanei:
gimnasioan iraupena edo fondoa landuz, eta ahal zuenean mendian lasterka
eginez. Martxoaren 14an Larrabetzuko
mendi lasterketa egin zuen, apirilaren
19an Berako maratoi erdia, ekainaren
30ean Leitzako Euskal Herria Mendi
Erronkan 15. helmugaratu zen (azpimarratzekoa Aldin Kirol Elkarteko
mendi-korrikalarien taldeak 3. egin
izana taldekako sailkapenean), ekainaren 13an Tolosaldeko Hiru Tontorrak
maratoi sortu berrian 9. egin zuen; eta,
bukatzeko, Goierriko Bi Haundietan 5.
postuan helmugaratu zen, lasterketako
88 kilometroak 10 ordu eta 56 minutuan osatu ondoren.
Abuztuaren 1ean du hurrengo zita
Asturiasen: 86 kilometroko Desafío Somiedo ultratraila. Horren ondoren, atseden hartzeko asmoa du Ibanek pixka
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batean, udazkenarekin batera berriro
ere lasterketa laburrei ekin aurretik.

Arrauna

Fermin Caminos arraunlari berastegiarra denboraldi betean da orain. Negu
partean utzita izan du arrauna, eta udaberria zenbait mendi-lasterketa egiteko aprobetxatu du: Izarraizko 22 kilometroko mendi-lasterketa Azkoitian,
neurri bereko UZ traila Urretxu eta Zumarraga aldean, eta Tolosaldeko Hiru
Tontorrak maratoia, nahiz eta azken
hau bukatzerik lortu ez. Uda garaia inguratu denean, arraunari heldu dio berriz ere, eta Donostiarra B taldean ari
da lehian, KAE 2 ligan.
Mañel Salbarredi berastegiarra eta
Mikel Arizaga elduarra ere arraunean
dabiltza Tolosaldeko Arraun Klubean,
infantilen mailan. Urtarriletik martxora arteko Gipuzkoako Batelen Ligan 2.
egin zuten, eta Gipuzkoako Batelen Txapelketan beste horrenbeste, 2. helmugaratu ziren finalean Pasaiko uretan.
Apirilean Euskadiko Txapelketan ere 2.
onenak izan ziren Legutioko uretan, eta
Espainiako Txapelketara sailkatzea lortu zuten. Pontevedrako Meira herriko
uretan egin zen finalean, 5. postuan geratu ziren.

Kirolak

Ezkerrean, Fermin Caminos, Donostiarra B taldean
arraunean. Goian, Mañel Salbarredi eta Mikel Areizaga,
Pasaiko estropadan 2. egin eta gero. Mikeli ziaboga onenaren saria eman zioten.
Bestalde, ekain aldera izaten den Gipuzkoako Udaberriko Batelen Liga irabazi egin du Mañelen eta Mikelen arraun
taldeak, Mañel arraunlari eta Mikel patroi direla, eta lorpen horietaz guztiez
gain, Bermeoko Arrain Azokako eta Hernaniko San Joanetako banderak ere eskuratu dituzte. Pozik da Mañel egindako
lanarekin, datorren denboraldian ere
arraunean jarraitzeko asmoz eta gogoz.

ditu senior mailan, Zallan, Elgoibarren
eta Munitibarren, eta honetan ere bosgarren postuan dago.
Jokatu dituen lasterketen artean
aipagarrienetakoa uztailaren 4an izan

zen Gordexolako lasterketa legoke. 65
kilometroko bi buelta egin behar izan
zituzten motorzaleek, eta 6 ordu eta 30
minutuko denborarekin 228 lehiakidetatik 32. egin zuen Mikelek.

Motoziklismoa

Mikel Etxeberria berastegiarrak ere
motor gainean segitzen du. Laugarren
urtea du federatuta, eta Elgoibarko
Urnobitza moto-klubaren babesean,
Euskadiko Txapelketak jokatzen ari da.
Crosscountry modalitatean 4 lasterketatan hartu du parte 30 urtez azpikoen
senior mailan, Langraiz Okan, Miranda
de Ebron eta Elgoibarren, eta bosgarren
lekuan da sailkapenean. Enduro modalitatean, berriz, 3 lasterketa jokatu

Mikel Etxeberria motor gainean, lehian bete-betean.
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Berastegiarrak munduan

Joseba Bergaretxe

Argentina, urruneko
J

orge Luis Borgesek zioenez, argentinarra espainieraz hitz egiten duen italiarra da, frantsesez
pentsatzen duena eta ingelesa izan nahiko lukeena. Esaldi borobilegia izango
da ziur asko argentinarra ondo definitzeko, baina eduki badauka arrazoi
puntu bat. Argentina etorkinen herria
da, ezagun zutena atzean utzi eta bizitza berri bati ekiteko asmotan itsasora
jo zutenek eraikitako herrialdea. Horien artean, asko, euskaldunak. XIX.
mende amaieran eta XX.aren hasieran,
egun luzeetako itsas bidaiaren helmuga
izan ohi zen Buenos Aireseko portua
euskal herritar askorentzat. Handik aurrera izango zuten bizitza, bakoitzaren
abilezia eta zortearen araberakoa. Zentimorik gabe etorri eta bost milioiren
jabe itzultzen zirela dio kantuak. Izango
ziren tartean behartsu jaio eta behartsu
hildako makina bat.
Denboraren joanak ez du barkatzen. Ehun urte beranduago, Argentinara iristen den europar gaztearen
bizitzak ez du apenas antzik bere aurrekoek izan zutenarekin. Bizimodua
eskuak urratu gabe aurrera ateratzeko
aukera edukitzea ez da gero diferentzia
makala. Aurreko udan sortu zitzaidan
niri Buenos Airesera etortzeko aukera.
Jaurlaritzako Kanpo Harremanetarako
Idazkaritzan aldi baterako lanpostuak
atera ziren Gasteizen, Estatu Batuetan
eta Argentinan lan egiteko. Udazkenean
zehar Gasteizko bulegoetan hilabete batzuetan aritu ostean, urtarrilaren 1ean
ekin genion urtebete iraungo duen esperientziari. Gazte gehienak ajea gainetik kendu ezinda ibiltzen diren egun
horretan, gure etxean atzera-aurrera ez
zen edonolakoa izan. Bilbotik Madrilera lehenbizi, hamabi ordu beranduago
Buenos Aireseko Ezeiza aireportuan
lurreratzeko.
12 zenbakia, 2015eko abuztua

Joseba Bergaretxe Euskadik Argentinan duen ordezkaritzan.

Urtebeterako Buenos
Airesen
Euskadik Argentina-Mercosurren duen
Ordezkaritza dugu lantoki. Hiru funtzio
nagusi ditu Ordezkaritza honek. Batetik,
eskualdeko erakundeekin harremanak
egin eta sendotzea. Bestetik, Euskal Herriko enpresen salerosketak erraztea Argentina, Uruguai, Brasil eta Mercosurreko gainerako herrialdeetan. Eta, azkenik,
hirugarren egitekoa euskal jatorriko komunitateekin, diasporarekin, harremanetan egotea da. Egunerokoa txosten eta
emailen artean igarotzen badugu ere, hilabetean behin egin ohi ditugun bidaiak
errutinatik ateratzen laguntzen digute. Bilera edo aurkezpenen aitzakian,
Argentina zein Uruguaiko zenbait hiri
ezagutzeko aukera izan dut: Bariloche,
Rosario, Mendoza, Bahia Blanca, Montevideo. Gehienetara hegazkinez joan gara
zorionez, gutxi batzuetara autoz. Argentinako distantziak ez dira gero edonolakoak. Hiri bat hemen, bestea han; eta
tartean ehun, berrehun edo hirurehun
kilometroko ezereza. Autoan egin beharreko bidea bada, erotzeko modukoa.

20

Hiri horietako kaleen izenei so eginez gero, ohikoa da Anchorena, Azcuénaga, Gurruchaga edo Yrigoyen abizenak ikustea. Kale bazterretako plakez
gain, ordea, tartean-tartean, badira euskalduntasunaren baitan biltzen diren
taldeak. Gehienak aspaldi etorritako
euskaldun haien ondorengoak dira.
Belaunaldien joanak erabat bertakotu ditu, eta euskalduntasuna norberak
bere borondatez barneratzen duen ohitura multzoa da gaur egun, familiarengandik herentzian jasotako kultura bat
baino gehiago. Dena den, inmigranteek
eta beren oinordekoek gordetzen dute
jaioterria memorian, edo bai behintzat
betirako izoztuta geratu den beronen
irudia, jaio ziren lur hura gehiago aldatu izan ez balitz bezala. Seme-alabei
transmititzen zaiena euskaldun izateko
oso modu berezi bat da, lausoak lauso, bizirik jarraitzen duena eta euskal
etxeen giroan hauspotzen dena.

Argentina, txarraren eta
onaren arteko balantzan

Buenos Aires izugarria da. Izugarria

Berastegiarrak munduan

etxea
bai tamainan, bai bere baitan daukan
bizitzan. Hamahiru milioi pertsona bizi
dira hiritzar honetan, eta denak dabiltza atzera eta aurrera autobus, metro
eta autoetan norberaren helmugara
nor lehenago iritsiko. Anabas hori izan
liteke Argentina deskribatzeko adibiderik onena. Kontraesanez beteriko herrialdea da, zoragarri egiten duten elementuak txarrenekin uztartzeko gauza
dena. Horregatik, gorabehera ekonomiko zein sozialen etengabeko gurpil
batean bizi da; bi urteko oparoaldia,
launa urteko bi krisiren artean.
Hemengo egunerokotasunak bihotz-gogortu egiten du pertsona. Hiriaren
iparraldeko Palermo auzoak, ni bizi naizenak, apenas du ikustekorik hegoaldeko La Boca edo Flores auzune pobreekin. Erdiguneko kaleetan gorbatadun
bulegariek bide bazterretan lo egitera
kondenatutako jendearekin normaltasunez bizirauten dute, eta Puerto
Maderoko eraikinetako luxuaren alboalboan daude Villa Miseriako miseriak.
Ekonomia gaizki dago eta politika okerrago. Urtarrilean hogei peso balio zuenak, hogeita bost balio ditu maiatzean,
eta hogeita hamar balioko abenduan,
%30eko inflazioa gainetik kendu ezinda baitabiltza. Politikan eredu erabat
klientelista eta ustelkeriaz lepo dauden
agintariak dituzte. Dena den, egiari zor,
krisiek zaildutako gizarte bat da, eta
ondo ezagutzen dituzte bizimoduan
aurrera egiteko trikimailu guztiak, maleziaz beteak gehienetan.
Inflazio eta ustelkeriagatik hainbeste
kezkatu gabe bizi den behin-behineko bisitari atzerritarra adeitsu hartzen duen
hiria da, ordea, Buenos Aires. Gizarte ikasia eta kulturalki jantzia da, iparraldeko
edozein gizarteren inbidiarik gabea. Eta
zer esan Buenos Aireseko kultur giroaz.
Dena dago nahi duzunean, etengabeko
borborrean. Antzerkia, musika zein futbola izan, lehen mailako eskaintza batek

Palermo auzoa.

Puerto Madero. Bertan dago Euskadiren Argentina-Mercosurreko Ordezkaritza.
lehen mailako estimua duen publikoarekin egiten du topo hemen.

Konpainia onean

Lagun taldetxoa Europako enbaxadetan eta sasi-enbaxadetan gabiltzan
gazte jendeak osatu dugu. Badira alemaniarrak, daniarrak, espainiarrak,
finlandiarrak, frantziarrak, holandarrak, kataluniarrak, suitzarrak eta
baita anfitrioi lanak egiten dituzten
hiruzpalau bertako ere. Horrelako
koadrila batean suertatzeak daukan
onena da beti daukazula planen bat
garagardo batzuk hartzeko, kontzerturen batera joateko, asado bateko
mahai-inguruan biltzeko edo boliche
ilunetako intimitatean kunbiak dan-
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tzatzeko, larunbat zein astearte iluntzea izan. Baita otsaileko eguzkiaren
goxoaren atzetik Uruguaiko kostaldea
ezagutzeko eta maiatzean Rio de Janeiro deskubritzera joateko ere.
Argentinarrek hizkuntzarekin jolasteko duten abilezia eta xarma gureganatzeko urtebete ez da nahikoa
izango. Era berean, hau irakurri eta
ezagutzen nauenak badaki, berastegiar on modura, ez ginela mundu honetara tangoa dantzatzeko behar den
besteko graziarekin etorri. Dena den,
hemengo esperientzia bukatu artean
ez nigatik gehiegi kezkatu, ederki nabil
eta. Itzuli bitartean, muxu bat etxekoei,
besarkada bat lagunei eta eskumuinak
herritarrei.
12 zenbakia, 2015eko abuztua

Manuel Yaben

Mª Jesus Labaien

Manuel Yaben
M

anuel Yaben Agirre, 100 urte
betetzeko bidean zen aurtengoan. Eta gu ospakizun horren
berri Aidanen-en jasotzeko genbiltzala,
bere bihotza erritmoa galduz joan zen,
maiatzaren 21ean gelditzeraino. Goian
bego.
Manuel Yaben Berastegiko Modestoene baserrian jaio zen 1915ean. Aita
berastegiarra zuen eta ama, berriz, argentinarra. Aita baserritarra ez ezik,
errementaria ere bazen. Manuelek zioenez, arte handia omen zuen errementaritzan, baserrirako lan tresnak egiten
omen zituen batik bat.
Diotenez, Manuelek txiki-txikitatik izan zuen musikarako zaletasuna.
Lehen pausoak Berastegin bizi zen
bere osaba organistak erakutsi omen
zizkion: solfeoa, pianoa eta organoa.
Berastegin bizi izan zen 12 urterekin
seminariora joan zen arte. Bere jaioterriaz, munduko herririk politena dela
zioen, arazo txiki batekin halere, hotz
handia egiten omen duela bertan.
Hernani izan du oso gaztetatik bizileku. Bertako alaba zen Pilis Villaverde-

Manuel Yaben gaztea, esku soinua
esku artean duela.
12 zenbakia, 2015eko abuztua

Manuel Yabeni elkarrizketa egiten Hernaniko bere etxean.
rekin ezkondu zen eta lau seme-alaba
zen; adibidez, Real Club de Teniseko
izan zituen. Bere etxe ondoan zegoen
Orkestrakoa, Cuarteto Camagüey-ekoa
musika akademia ezagun baten jabe
edo Gurrutxaga boskotekoa. Astigarraizan zen urte askoan. Bere eskolatik
ga eta Hernaniko parrokietako organo
musikari ezagun asko pasa zirela zioen
jolea ere izan zen.
berak, eta horren adibide Sagastume
2009ko Salontzoetan, Berastegi
eta Kaxiano ezagunak aipatzen zituen.
bere jaioterrian, omenaldi bat egin ziSolfeoa, pianoa eta organoa ondo
tzaion eta orduko alkate zen Aitor Lizarmenperatzen zituenez, ez zuen inolako
tzaren eskutik oroigarri bat jaso zuen.
arazorik izan soinu handiarekin, bere
kasa ikasi baitzuen Italiatik ekarritako
* Hemen jaso dugun informazioa, ia guztia,
bere lehen soinua jotzen. Musikarako
bere ahotik entzun dugu: Ahotsak.eus, Euskal
Herriko hizkerak eta ahozko ondarea (www.
zuen zaletasuna eta instrumentuak
menperatzeko zuen erreztasunari
ahotsak.com) saiotik. Eta, bide batez, esan
buruz, berriz, berezkoa zuela zioen bebere jaioterriko euskararen doinuari oso-osorik
rak: “Jainkoak emandako grazi bat”.
eusten ziola.
Beste sari askoren artean, 1952.
urtean Espainiako
txapela lortu zuen
soinu handiarekin
Bartzelonan egin zen
txapelketan. Garai
hartan, Hernaniko
seme kuttun izendatu zuten. Makina bat
lekutara iritsi zen
musika lagun. Garai
hartako musika talde
ezagun batzuetako
partaide ere izan Hernaniko Florida elizan organoa jotzen.
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Salontzo Txiki

Maria Jesus Labaien

Salontzo Txiki

K

ondairak dioenez, garai batean, San Lorentzori ermita
bat egin nahian omen zebiltzan
berastegiarrak. Eta hortxe, Zamargin
ondoan, denen eskura, gertu, toki politean... hortxe egitea pentsatu omen
zuten. Pentsatu eta ekin, berehala hasi
omen ziren orduko hargin, arotz eta
gainontzekoak, buru-belarri, baseliza eraikitzeko lanetan. Harria ekarri,
zura prestatu..., baina hara, egunez
egindako lana, hurrengo egunean,
gaur egun Salontzo Larre bezala ezagutzen den mendi tontorrean agertzen
omen zen. Eguna joan eta eguna etorri
borroka horretan ibili ondoren, goian
egin zuten baseliza nagusia eta beheran, Zamargin baserriaren alboan eta
garai batean “Camino Real” bezala ezagutzen zenaren ondoan, Salontzo txiki
izenez ezagutzen dena, 1541. urtean*
egina omen da.

Salontzo Txiki Zamarginen errepide ondoan.
Guk jakin dugunez ez da inoiz mezarik eman bertan, otoitz leku modura
ezagutzen da eta jendeak, herriko nahiz

kanpoko, maiz egin izan du bertan geldiunetxo bat otoitz egiteko edo eskupeko txiki bat uzteko.
1896. urtean, “Zamargingo amerikanoak”, Berastegira itzuli zenean,
ermita konpontzeko gastuak ordaindu
omen zituen. Bertan zintzilikatuta dagoen plakan dioen bezala: “Reformaron
esta ermita los hijos de Zamargin el año
de 1896”. Egunez eguneko zaintza lanak
ere beti baserri honetako bizilagunek
egin izan dituzte.
Eta 2014an berriro ere, euri, haize
eta denboraren joanak utzitako kalteak
konpondu dituzte Zamargingo familiaren artean. Eskulanean, Lorenzo Erasoren laguntza ere izan dute. Teilatua
berritu, harria garbitu, dena txukundu
eta margotu. Eta dena osatua uzteko,
San Lorentzoren irudi berria ere lortu
dute eta geroztik hantxe dago bere babes lekutik, errepidean gora eta behera
presaka dabiltzan gizon-emakumeei
begirada goxoa botaz.
* ‘Ganbarako kopreko altxorrak’ blogetik har-

San Lorentzoren irudi berria.

tutako datua.
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Oliva Mariezkurrena

Mirari Saizar

Oliva Mariezkurrena
Arraratsetik etorri eta Berastegin sustraitu zen familiaren ordezkari

E

gun batez bisitan joan gintzaizkion Oliva Mariezkurrenari, bere
eta bere familiaren, Zubillaga Mariezkurrena familiaren, historia hobeto
ezagutzeko asmoz. Adeitsu hartu gintuzten, bai berak, bai bere alaba Itziarrek, beren etxean. Maiatzaren 2an 99
urte beteta, ia gizaldi oso bat sorbalda
gainean; baina Igoaz, bere jaioterriaz,
eta ezkondu eta gero bizitoki izan zuen
Arraratsez, orduko Arraratsez, galdetuta, hizketarako prest eta gogotsu azaldu
zitzaigun.
Zu Igoan jaio zinen, ez Arraratsen…
Ni igoarra naiz, bai. Igoako Salbadorren
bordan jaioa. Ba al dakizu Igoa non
den? Arraratsen ondoan, kilometro gutxira. Igoa kaskoan dago, gain batean;
eta Arrarats, berriz, behean, zokoan.
Eta gurasoak, nongoak zenituen gurasoak?
Ama ere Igoakoa nuen, eta aita Eratsungoa. Maria Antonia Etxegia eta
Antonio Mariezkurrena zuten izena
nire gurasoek. Ezkondu eta Igoan jarri
ziren bizitzen. Hamabi senide ginen gu,
ni zaharrena, kastigatuena. Zaharrenak
izaten ziren kastigatuenak
orduan, jaio orduko lanera.
Eskolarik
ba
al zen orduan
Igoan?
Ez, ez zen, ez,
eskolarik. Erbitin, Erbiti herrian genuen guk
eskola. Herri

ttiki-ttikia da, eliza eta eskola elkarren
ondoan daude. 40 egun, 40 egunetan
joan nintzen ni eskolara. Bi hilabeterako
eraman ninduen amak Erbitira. Ikasi
gutxi. Irakurtzen, letrak-eta nola ziren
amak erakutsi zidan niri. Ama bera eskolan 20 egun bakarra egina zen.
12 anaia-arreba bazineten, etxean
ere lan faltarik ez…
Ume izateari utzi orduko, ume zain,
umeak zaintzen lana. Orduan horrela
zen. Eskolara gutxi joan ginen gu, baina
mezatara bai, mezatara txintxo joaten
ginen. Eskola aberatsentzat zen orduan.
Guk, gainera, maistra kastellana genuen.
Gero Arraratsen egon zen maistra, bai;
hura euskalduna zen, elduarra. Maria
Pilar Ugalde zuen izena.
Zure senarra, Frantzisko Zubillaga,
Arraratsekoa zen.
Bai. Ama Leitzakoa zuen, Leitzako Maietakoa; eta aita Arraratsen bertakoa.
Jose Frantzisko Zubillaga eta Katalina
Villabona zuten izena nire gizon zenaren gurasoek. Arraratseko tabernan
jaio zen nire gizon zena. Bi arreba eta
bost anaia ziren, eta Frantzisko bigarrena. Zaharrena Ameriketara joana
zuten, eta joan bazen joan, ez
zuten haren berririk gehiago izan. Non zen ere
ez zuten jakin.
Zenbat
urterekin
ezkondu zineten?
Ni 19 urterekin [eta
aitak 14 gehiago zituen,
Itziarrek kontatu digunez]. Ezkondu eta Arraratseko Etxeberri esaten
zaion etxean jarri ginen bizitzen, zubillagatarrak bizi
ziren etxean. Lehen
bi taberna ziren Arrara-

tsen; etxejabeak bizi ziren batean; eta
bestean, Etxeberri izenekoan, ardiak
izaten zituzten zubillagatarrek. Behin,
artaldea barruan zela erre egin zitzaien
Etxeberri; eta gero, berritu zutenean,
hantxe jarri ziren bizitzen zubillagatarrak; eta gu ere hantxe, ezkonduta.
Orain bizi al da inor Etxeberri
etxean?
Bai, iloba bat bizi da harrizko etxe horretan. Baserri txikia zen, ez zuen janik,
terrenorik ez, eta gu maizterrak ginen.
Ezkondu ginenean, bi behi eta hogeita
dozena erdiren bat ardi izango genituen; juxtu-juxtu ez zen izango, baina
klase hortan. Otsolan, Otsolako zelai
zabaletan, izaten genituen guk ardiak;
goizean eraman eta gero ekarri. Handik
behera Ezkurrara joaten da.
Esne-behiak al zenituzten, ala haragitakoak?
Haragitakoak. Hasieran ez genuen esnerik saltzen, gero bai. Behiak gutxi ematen zuen; txerriak bai, txerriak ekartzen
zuen dirua etxera. Orain ere egingo
luke. Orduan etxera etortzen ziren txerri-erostunak. Bazen bat Altzokoa, guk
gehienean hari saltzen genion, baina
gehiago ere baziren: Leitzako “inpernu” eta beste bi aresoar ere bai. Txerri-erostuna hobeto zen, orduan! Guk
etxean 3 txerri hiltzen genituen urtean:
negu hasieran bat, txikixeagoa, eta gero
bi, haundiagoak. Oiloak ere bagenituen,
eta baratza ere bai. Guk baratza genuen
lekuan frontoia egin zuten gero.
Apaiza izango zen Arraratsen…
Apaiza bazen, bai. Arraratsekoa bertakoa, gainera. Don Juantxo izena zuen.
Eta medikurik?
Medikua Jauntsaratsen izaten genuen,
eta abisatuz gero, bera etortzen zen
etxera. Arraratseko azkeneko medikua
Saldiasekoa genuen.

Oliva Mariezkurrena

Dendarik-eta ba al zen orduan Arraratsen?
Gure garaian ez; geroz jarri zuten. Orduan jendea etxez etxe ibiltzen zen gauzak saltzen, eratsundar batzuk. Zerbait
ekartzea nahi bazenuen, esan eta Tolosatik igual ekartzen zizuten.
Gerrarekin ere akordatuko zara…
Bai ederki! Arraratsen ginen gu gerra
hasi zuenean, eta bi ume bagenituen
ordurako. Han ez zen gerrarik eta borrokarik izan, han eraman egiten zituzten mutilak soldadu joateko. Aldiko
kinto bat eramaten zuen. Ikuiluko txekorrak eta txerriak ere bai, gosea zuen
eta. Haiek goseak, eta etxean geratzen
zirenak ere goseak. Dena eramaten zuten. Bolada batean, herri guztietan egon
ziren soldaduak, sailean beti. Hura negargarria zen.
Baserria zutenak, hala ere, hobeto…
Babarruna eta baratzekoa sikiera jaten zuten, egiten zuten eta. Baserririk
ez zutenak oso gaizki bizi izan ziren;
okerrago pasa zuten gerra denbora, eta
geroagoan ere lanak. Elduako maistra
Arraratsera joan zenean, han ez zen
fantasiarik.
12 anaia-arreba zineten zuek, eta 12
seme-alaba etorri ziren atzetik…
Bai. 10 seme eta 2 alaba, alabak gazteenak. [Itziarrek jarri dizkigu senide guztiak ordenean, zaharrenetik gazteenera: Joxe, Antonio, Fermin, Juanito, Joxe
Mari, Miguel Angel, Gil, Inazio, Martin,
Pello, M Luisa eta Itziar]. Semeak hasterako bazen eskola Arraratsen, 14 urtera arte. Gero lanera, ahal zen tokira.

Lana bazen orduan
Arraratsen, baina
mendira joan behar eta mendiko
lana gogorra. Aizkora
jasotzen
ez zutela joaten
ziren
umeak
basora lanera.
Frantzisko bera
ere beti basoan
aritua zen. Mutil zela, ezkondu aurretik,
Irati aldean
ibilitakoa; eta
hura bezala
besteak. Orduan ez zen
fabrikariketa inon.
Nora joan
behar zuten! Udan
irabazi,
neguan
Oliva M
ariezkur
jan; eta
rena eta
ezkontz
a-egune
an.
udaberrian berriz
ere mendira. Horrela zen orduan.
Eta hala Berastegira etor-tzea erabaki zenuten…
Horrexegatik etorri ginen gu Berastegira, mutilak basoan ikusi nahi ez, eta mutilen lanarengatik. Arrarats inguruan ez
zegoen fabrikarik; hemen bazirela eta
halaxe etorri ginen. Alaba Mª Luisak 6
hilabete zituela etorri ginen Berastegi-

Frantzis
ko

Zubillag
a

, beren

ra [kalkuluak eginda, 1956an]. Itziar hemen, Berastegin, jaiotakoa da. Denak hazi ziren, eta
osasun ederrekoak denak ere.
Eta zergatik Berastegira? Zeinen bidez?
Ezkurrako Traporen bidez. Mando
batekin ibiltzen zen, eta arropak eta

BAZTARRETXE
Telf./Fax.: (943) 68 33 86 - 68 34 90
20492 BERASTEGI
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Oliva Mariezkurrena

oihalak saltzera etortzen zen Arraratsera. Denetik ekartzen zuen: maindireak, toailak, mantak, alkandorak,
kamisetak… Hark esan zigun Berastegin bazela maizter bila zebilen bat,
eta familia haundi samarra nahi zuela,
baserria ere haundia zela eta. Gorostizu baserriko nagusia, Juan Iparragirre,
eta haren emazte Joxepa Gartziarena
Elaundeazpikoa ziren maizter bila zebiltzanak. Artean ez zuten ondorengorik, eta bizitzera Donostiara joatekoak
ziren. Halaxe etorri ginen gu Berastegira. Eta hara, gu etorri eta 15 urteren
burura, seme bat izan zuten Gorostizuko nagusiek.
Nola iritsi zineten Gorostizura?
Fermin etorri zen aurrena, eta bolada batean Gorostizun bertan egon zen
etxeko nagusiekin, baserria-eta ezagutzeko. Gero, aitak eta biek Arraratsen
zeuzkaten behi, ardi eta txerriak ekarri
zituzten oinez.
Oinez?
Oinez, bai. Gu etorri ginenean, bi kotxe
bakarrak ziren Berastegin! Dendaberrin bat eta Inazio zerrariarena bestea.
Aziendak ekarri eta gero, geroagoan
etorri ginen gu. Lehenago etorri nahi
izan genuen, baina negua zen, eta elurra egin zigun. 40 egun itxaron behar
izan genuen, elurrak joan arte. Orduan
negua gogorra izaten zen Arraratsen,
eta elur asko egiten zuen. Apirilean eto-

Oliva Mariezkurrena eta Frantzisko Zubillaga, beren 12 seme-alabekin. Atzeko ilaran, Inazio, Pello, Martin, Frantzisko, Miguel Angel, Juanito, Oliva, Joxe
Mari, Antonio, Fermin, Joxe eta Gil. Aurrean, Itziar eta Mª Luisa.
rri ginen Berastegira.
Gorostizun jarri zineten lehenbizi.
Ni gutxi ateratzen nintzen. Elizara joateko bakarrik ateratzen nintzen, plazara-eta ez, behin ere ez. Orduan diferente zen. Mutilak hazi ahala, lanera. Bat
bakarrik ere ez zen sartu fabrikan hasieran. Gero bai, Pello, gazteena, baina
beranduago. Joxe, zaharrena, matadero,
Tolosako mataderira. Antonio, Juanito,
Miguel Angel, Gil eta Martin obratara.
Fermin baserrian aritu zen lehenbizi,
eta gero basora joan zen bolada baterako, Frantzia aldera. Inazio bera ere
bai, denbora gutxiagoan, baina hura ere

Etxeberri etxea, Zubillaga Mariezkurrena familiaren bizilekua Arraratsen.
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Frantzian ibilitakoa da basoan. Eta Joxe
Mari hasi, morroi hasi zen Elaundegaraikoan, gero obratara hura ere.
Gero Gorostizutik Osingaingo etxe
berrira.
Bai, Osingainera aldatu ginen [1972an,
Itziarrek esan digunez]. Nire gizon zena
Frantzisko 1981ean hil zen, 78 urterekin, bihotzekoa izanda. Eta 1998an etorri nintzen Lurgainera, Itziarren etxera,
bizitzera.
Gaur nola ote dago Arrarats?
Gu bizi izan ginen garaiko ia inor ez da
bizi Arraratsen, denak Iruñea aldera
joanak dira. Gure garaian herri aberatsa
zen Arrarats, herri txikia izateko aberatsa. Mendi haundiak ditu, eta mendiak
dirua egiten zuen orduan. Orain asko
aldatu dira gauzak eta oso diferente da.
Familia galanta, osatu duzuena…
Bai. Hilak ere bai tartean, baina familia
haundia [kalkuluak eginda zituen Itziarrek: 12 seme-alabengandik, 23 biloba
eta 21 birbiloba, asko Berastegin bertan bizi direnak].
Osasunez-eta ondo al zabiltza?
Ondo nabil, bai. Denetik jaten dut oraindik ere, niri ez didate ezer kendu. [Aldiko gutxi eta maiz, hala jaten du Olivak, Itziarrek esan digunez. Hori bai,
beti neurrian eta pasa gabe. Ogia gustatzen omen zaio asko, izugarri. Falta zer
den probatu duenak estimatzen jakin,
nonbait…].

Bernardo Etxeberria Matxinea

Jose Luis Egaña eta Mirari Saizar

Bernardo Etxeberria
Matxinea
Kontzejuko eta “Fonda Echeverría”-ko gobernaria

1

900eko abuztuaren 20an jaio zen
Bernardo Etxeberria Matxinea,
Berastegiko Juangonea baserrian.
Juangoneko Jose Etxeberria Ustoa eta
Zurikaingo Agustina Matxinea Garaikoetxea zituen gurasoak, eta 12
anaia-arrebako familian hazi zen. Mutil zela, arozgintzan, arotz lanetan aritu zen Bernardo, anaiekin batera.
Bernardo gaztea zela, aitaren anaia
batek, Juangoneko Pio Etxeberria Ustoak, zeraman udaletxeko Kontzejuko
martxa; taberna, jatetxe eta ostatu zerbitzua. Hantxe ezagutu zuen Bernardok
emazte izango zuena, Josefa Alduntzin
Aranalde, Donmartinenea baserriko
alaba. Neskame aritzen zen Kontzejuan,
eta elkar ezagutu eta gero, 1934ko azaroaren 24an ezkondu ziren Josefa eta
Bernardo. Arregi baserrian jarri ziren
bizitzen, eta Josefarekin ezkontzean,
Bernardo bera ere Berastegiko Kontze-

9
4
3
6
8
3
6
9
7

Etxeberria Matxinea familia, Kontzejuko karreapean: Mª Pilar, Josefa, Bernardo, Mikaela, Pilar Alduntzin (Josefaren ahizpa), Maritxu eta Pio.
juan hasi zen lanean, arotz lanak alde
batera utzita.
Herriko bake-epaile ere orduan,
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ezkonberritan, izendatu zuten Bernardo. 1934an hasi eta 1971ra bitarte, 37
urtez bera izan zen Berastegiko bake-
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Bernardo Etxeberria Matxinea

epaile, herrian eta herritarren artean
gatazkarik sortzen bazen, bitartekari
lanak egingo zituena, artean epaitegietara-eta jotzeko ohiturarik eta modurik
ez eta arazoak herrian bertan konpondu behar izaten ziren garaian.
Lehen 3 seme-alabak, Pio, Mikaela
eta Maritxu, Arregin jaio ziren. Alaba
gazteena jaiotzerako, ordea, Arregi utzi
eta lantoki zuten Kontzejuan bertan
jarri ziren bizitzen, osabarekin batera.
Han jaio zen Mª Pilar.
1941ean, osaba Piok, adinean aurrera zihoala eta (1956an hil zen Pio
Etxeberria Ustoa), iloba Bernardori
utzi zion Kontzejuko agintea, artean
urteko 400 pezetako errentaren truke.
Kontzejua gobernatzen zuenak Udalari
ordaindu behar izaten zion urteroko
errenta zen hura.
1944an, Bernardo eta Josefa senar-emazteek orduan Plazenea Mayor
izena zuen eta gaur Iturriondo izenez
ezagunago zaigun etxea erosi zioten
Gorostineako Fernando Gorostidiri.
Etxe zahar-zaharra zen orduan Iturriondo, eta goitik behera berritu zuten etxeberriatarrek ostatu-hartzaile
berriak hartzeko. Lehen pisuan jange-

la handi bat jarri zuten, gosariak emateko; bazkariak eta afariak Kontzejun
eskaini izan zituzten beti. Eta goiko
pisuetan logelak beren lababoarekin,
ur korronte eta guzti. Garai hartarako
aurrerapen handia zen hura.
Urte haietan bazen, nonbait, Kontzejua hartzeko eta eskaintza hobea
egiteko interesik zuen herritarrik ere;
eta, hala, 1948an enkantera atera zuen
Udalak Kontzejuaren gobernua. Bi lagun aurkeztu ziren Kontzejuaz jabetzeko lehiara: alde batetik, Bernardo bera;
eta, bestetik, Bulatziko Luis Iparragirre.
Nor baino nor eskaintza hobea egiten
ibili eta gero, 400 pezetatik 2.360 pezetara igo zen errentaren balioa, eta
azkenean garaile Bernardo atera zen.
Kontzejuko gobernuari eustea lortu eta
gero, izen berria eman zien Kontzejuan
eta Iturriondon zeuzkan negozioei: “Bar
Echeverría” eta “Fonda Echeverría”. Orduan hasi zen oparoaldia.
Bernardoren garairako ez ezik, osaba Pioren garairako ere bazuen Kontzejuak, taberna eta jatetxeaz gain, ostatu
zerbitzua. Bezeroek, zegokien errendamentua pagatuta, gelak alokatzen
zituzten udaletxeko beheko eta lehen

solairuetan. Baziren fijo zeuden bezeroak ere, urte osoa bertan egiten zutenak: Juan Yeregi medikua eta Vitoriano
Goenaga basozaina, esate baterako; edo
Jose Mª Yanez udaletxeko idazkaria eta
eskolako maisu-maistrak. Neguan jende gutxi, mugimendu gutxi izaten zuten.
Baina uda inguratu ahala, udatiarrak
iristen hasten zirenean, bete-beteta izaten zuten ostatua. Gero Bernardok Iturriondo erosi eta egokitu zuenean eta
ostatu hartzeko aukerak zabaldu zirenean, nabarmen indartu zen udatiarren
Berastegirako joera.
Ekainaren hasieran hasten ziren
iristen, eta gehienak hamabostaldia
edo hilabetea pasatzera etortzen ziren.
Txandan-txandan, batzuk lehenago,
besteak beranduago; halaxe urriaren
bukaera aldera arte. Uda lasai, hirietako
zurrunbilotik aparte, aire garbia arnastuz pasa nahi zuten udatiarrak ziren
Berastegira etortzen zirenak; asko familian, umeekin-eta, etortzen zirenak.
Tolosa, Donostia, Bilbo, Katalunia
eta Madril aldetik ere etortzen zen jen-

1944. urte inguruan eliz bidean udatiarren batek ateratako argazkia. Ezker
muturrean dagoen mutikoa Pio Etxeberria Alduntzin da, eta eskuin muturrean dauden bi neskatoak Mikaela eta Maritxu arrebak. Gainerakoak uda
pasatzera Berastegira etorritako udatiarrak.

Kontzeju eta Iturriondoko iragarkiak 1956ko Salontzotako programan, etxeko katilutxoaren irudiarekin batera.
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Bernardo Etxeberria Matxinea

Bernardok Iturriondo
erosi eta egokitu
zuenean nabarmen
indartu zen udatiarren
Berastegirako joera

Plana udatiarrentzat
askotan astoa hartu
eta familia osoa San
Lorentzo aldera joatea
izaten omen zen
dea Berastegira. Jende diruduna zen,
zezakeen jendea: Ayestaran bitxi-dendako nagusiak, Otaegi gozotegikoak,
Mendiola idazleak etab. Uda betean,
Kakone, Kontzeju eta Iturriondo, hirurak bete-beteta; eta lekurik ez zelako
zenbait etxe partikularrek ere alokatzen zituzten gelak: Pasteronen, Atsoanen, Orejanen, etab.
Plana udatiarrentzat askotan astoa
hartu eta familia osoa San Lorentzo aldera joatea izaten omen zen, Maritxu
Etxeberriak, Bernardo Etxeberriaren
alabak, kontatu digunez. Sekulako festa, haientzat.
Udazken aldean ere, itxura denez,
jende ugari etortzen zen herrira egunak
pasatzera; batez ere, mendian ibiltzeko

Ostalari izateaz gain, ehiztari porrokatua ere bazen Bernardo, izugarrizko
afizioa zuen ehizarako. Bi argazki hauek ditugu horren erakusgarri. Lehena,
1929koa da eta Artikutzan aterea dago. Izen batzuk eman ahal izan dizkigu
Maritxuk; zutik, ezkerretik hasita, 1.a Juan Inazio Ugartemendia Arrinekoa, 2.a
Angel Egimendia, eta 3.a Pio Etxeberria Ustoa Juangonekoa, Bernardoren osaba, 5.a Miguel Goienetxea Millenekoa; makurtuta, ezkerretik hasita, 1.a Luzio
Etxeberria eta 2. Felix Etxeberria Juangonekoak, Bernardoren anaiak, 3.a Jose
Mª Etxabe eta 4.a Pako Etxabe, 5.a Juan Miguel Atxukarro eta 7.a Bernardo
Etxeberria bera. Bigarren argazkia, berriz, 1950ekoa da eta Mugako txabolan
aterea dago; zutik ezkerretik hasita 6. dagoena da Bernardo; eserita ezkerretik
hasita 1.a Braulio Lezea, 2.a Felix Atxukarro, 3.a Jose Mari Saizar, 4.a Markos
Aranalde, eta eskuinetik hasita 2.a Makario Señorena.
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Bernardo Etxeberria Matxinea

Kontzejuko eta
Iturriondoko martxa
eramateaz gain,
udaletxea garbitzeko
ardura zuten

Bezeroak ondo zaintzea
eta zerbitzu ona ematea,
horiexek izan ditu
bidelagun Maritxuk
gurasoek hala irakatsita

asmoz. Haiek familian ez, taldean etortzen ziren.
Bernardo eta Josefa senar-emazteek eta beren alabek (Pio semeak ez
hainbeste, ikastera jo baitzuen Donostia aldera), hantxe egin zuten lan
hainbat urtez. Gogotik egin ere, Kontzejuko eta Iturriondoko martxa eramateaz gain, udaletxea garbitzeko eta
txukun mantentzeko ardura ere beraiena baitzuten. Lanaren nekeak gorabehera, urte onak bizi izan zituzten,
Maritxuk aitortu digunez.
Estankoa ere bazuten etxeberriatarrek Kontzejuan, Pio Etxeberria Ustoaren garairako ere bai. Orain adinako
tabako aukerarik ez, lau tabako klase
bakarrik, baina erretzaileak konformatzeko adina bai. Itxura denez, kartilla
banarekin etortzen ziren erretzaileak
tabakoa erostera: izen-abizen, norbere

numerazio eta guzti. Halakotik hainbeste. Gordeta ditu oraindik Maritxuk erretzaileek egiten zizkieten eskaerekin
egindako zerrendak. Dena idatzita jaso
zalea omen zen aita Bernardo, eta berak ere halaxe jarraitu omen zuen.
1955ean, gainera, etxabetarrek
Etxabenean zeukaten telefono publikoaren zerbitzua ere beren gain
hartu zuten etxeberriatarrek. Etxeetan
artean telefonorik ez zen garaian, haiek
eskaintzen zuten berri edo abisu garrantzitsuak behar zen lekura helarazteko zerbitzua. Telefono publikoa Kontzejura pasa zutenean, alaba gazteenak,
Mª Pilarrek hartu zuen haren ardura,
berak egiten zituen tele operadore lanak, eta Mikaelak laguntzen zion egiteko hartan.
1957an Mikaela moja joan zen, eta
1964an Mª Pilar Tolosako Telefonican

Maritxu Etxeberriaren Iturriondoko estankoa eta denda.
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30

Mikaela Etxeberria, telefono-operadore lanetan Kontzejuan.
hasi zen lanean. Handik berehala Donostiako dendara zuzendu zuten, eta
hantxe jarraitu zuen lanean jubilatu
zen arte. Ordurako etxeetara ere iristen
hasiak ziren telefonoak, eta orduantxe
utzi zioten etxeberriatarrek telefono
publikoaren zerbitzua emateari.
Maritxuk gurasoekin jarraitu zuen
lanean 1966ra arte, aita Bernardok
erretiratzea erabaki zuen arte. Urte
hartako abenduaren 19an itxi zituzten
“Bar Echeverría” eta “Fonda Echeverría” betiko. Iturriondo etxean jarri zen
bizitzen Maritxu Bernardo eta Josefa
gurasoekin. Hara pasatu zuen estankoa,
eta hantxe segitu zuen lanean.
Estankoa bakarrik ez, denetatik izaten duten denda horietakoa zen Maritxurena: tabakoa, loteriak eta kinielak,
burdindegietako tresna eta erremintak,
liburu-dendetako materiala, gozokiak,
izozkiak, etab.
Bezeroak ondo zaintzea eta zerbitzu ona ematea, horiexek izan ditu bidelagun eta helburu Maritxuk beti bere
lanean. Gurasoek hala irakatsita.
1996ko azaroan itxi zuen estankoa.
1988an hil zen Josefa; eta Bernardo,
berriz, Maritxuk denda itxi baino 3 urte
lehenago, 1993ko urriaren 6an.

Argazki zaharra

Juaninazio Elosegi

Zurikaingo Matxinea - Jaka familia
1936 urte inguruan

Argazkian ama eta 13 seme-alaba (aita erantsita dago). 15 ziren jaioak baina bi (Damasa eta Eduardo) hurrenez hurren
bi hilabete eta 14 egunekin hil ziren.
7

9

3

1

2

4

6

8
11

Gurasoak

12

15

5

10
14

13

1 Miguel Ignacio Matxinea Garaikoetxea 1875.08.01
2 Quintina Jaka Domintxin
1885.10.31

Seme-alabak
3 Candelario 1910-02-02/ † 1982-11-12
4 Telesforo 1912-01-05/ † 1995-12-31
5 Magdalena 1907.07.22
6 Eloy 1917-11-30/ † 1973-06-20
7 Nicolás 1923-09-09/ † 1979-02-25
Damasa 1908.12.10/ † 1909.02.12

8 Domingo 1925-08-03
9 Juan Ignacio 1921-10-26/ † 1978-11-15
10 Francisco 1916-03-06/ † 1981.06.2
11 Saturnino 1919-11-29/ † 1969-08-11
12 Estefania 1913-04-24/ † 2002-11-14
Eduardo 1930.10.13/ † 1930.10.27
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13 Antonia Josefa 1914-10-06
14 Sebastian 1927.09.21/ † 2006.07.1
15 Epifania 1929-05-23/ † 2008-01-18
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Maria Cueto

Elixabet Azpiroz

Maria Cueto,
artea
naturarekin
Lan honekin irabazi zuen Goiart saria.

L

andareen munduak, botanikak,
betidanik erakarri izan du Maria;
horregatik hasi zituen Farmazia
ikasketak, baina bukatu gabe utzi eta
ehun-teknikak ikasten hasi zen. Aurrerago, Diseinu Grafikoan graduatu zen
Oviedoko Arte Eskolan.
Asturiasen, Madrilen eta Bartzelonan hainbat ikastaro egin zituen ehunarekin lan egiten zuten artisten tailerretara joanez; baina ez zen horretan
bakarrik trebatu, pintura, zeramika eta
serigrafia lantzen ere aritu zen. Horretan zebilela, Donostiako Artelekurako
beka bat lortu zuen, eta han Mariano
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Arsuaga ezagutu zuen. Orduan beste
aldaketa bat eman zuen bere bizitzak,
Madril utzi eta Berastegira etorri zen
Marianorekin bizitzera.
Herri txiki batean bizitzean, naturarekin erabateko harremanean, landareen ezaugarriak gertuagotik hasi zen
ikertzen eta lanerako elementu berriak
aurkitu zituen: haziak, hostoak, sustraiak, adaxkak… Ordura arte egin zuena aldatzen hasi zen, beste era bateko
lanak ateratzen zitzaizkion; beti erabili
izan zituen ehunak, sokak, hariak… alde
batera uzten joan zen eta landareetara
bakarrik mugatu zen. Hasiera bateko
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obrak ia planoak ziren, baina pixkanaka-pixkanaka espazioaz hausnartzen
hasi zen, landareen eta espazioaren
arteko harremana kontuan hartzen,
eta horren ondorioz bolumena hartzen
hasi ziren haren lanak: borobilak, kono
itxurakoak, kurbadunak, forma ugaritakoak.
Lehenengo ordenagailuan diseinatzen ditu ereduak, bolumen geometrikoa lortu ahal izateko. Ondoren, irudia kontuan izanda, landare-elementu
txikiak aukeratu eta prestatzen ditu.
Ikusten ez diren hari finetan jartzen
ditu elementu horiek, batzuetan josita,
besteetan korapiloak eginda. Eta, bukatzeko, estrukturen artean jartzen ditu
forma hartzeko.
Pieza berezi horiek gero eta ezagunago egin dute Maria arte-munduan,
eta azken hilabeteotan harro egoteko
moduko gertakizun bat baino gehiago
bizi izan ditu. Joan den azaroan Ordiziako Goiart saria irabazi zuen, eta
horrek ospea eta ate gehiago irekitzea
ekarri zion. Martxotik maiatzera bitartean Koldo Mitxelenan izan zen Paisaiaren murmurioa izeneko erakusketan, beste bederatzi artistekin batera,
izan zuen bere lekua Mariak ere. Bost

Maria Cueto

Lehenengo
ordenagailuan
diseinatzen ditu ereduak,
bolumen geometrikoa
lortu ahal izateko

Koldo Mitxelenan, beste
bederatzi artisten
artean, Mariaren obra
izan zen jendea gehien
liluratu zuena
Maria Cueto LaBajeran-n.
obra jarri zituen ikusgai erakusketa
horretan, eta hango gidaren hitzetan
Mariaren obra izan zen jendea gehien
liluratu zuena. Horrelakoek indarra
ematen diote aurrera jarraitu ahal izateko, bere lanean gauza ezberdinekin
saiakerak egiteko.
Orain beste proiektu batean murgildua dabil. Errioxako Abalos herrian,
ardandegietako ate irekien jardunaldia
izaten da iraileko lehen larunbatean.
Aurtengoan, Mariaren lanak ere izango
du protagonismoa ardoarekin batera.
Izan ere, herri horretako elizan jarriko
du ikusgai une honetan eskuartean
duen lana: kupel handi bat, bertatik gorantz ardoa ateratzen dela. Hori egiteko
aukeratu duen materiala Errioxarekin

eta ardoarekin erabateko lotura duena
da: xirmendua (sarmiento) kupela egiteko eta mahatsaren adaxkak ardoa egiteko. Obra honekin ardoak ematen duen
alaitasuna erakutsi nahi du Mariak.
Hasita dago lan hau egiten etxe azpian duten garajean, LaBajera-n, haiek
deitu duten bezala. Espazio hori Marianoren koadroak eta Mariaren obrak
jasotzeko eta jendeari erakusteko erabiltzen dute. Hortxe izango du nahi
duen guztiak Mariak nola egiten duen
lan ikusteko aukera. Horretarako, aldez aurretik abisatu honako telefono
honetara: 943672327 edo mezu bat
bidali helbide hauetako batera: mariacueto@gmail.com, marianoarsuaga@gmail.com
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Abaloserako egiten ari den obraren
maketa.

12 zenbakia, 2015eko abuztua

Udala

Mirari Saizar

Udalbatza eratu berri
eta legealdi berria abian
M

aiatzaren 24ko udal hauteskundeetako emaitzek iragarrita bezala osatu zen Berastegiko udalbatza berria ekainaren 13ko
kargu-hartze ekitaldian. Amaia Azkue
buru eta alkategai zuen EH Bilduko
hautagaitzak 6 zinegotzi eskuratu zituen, eta Iñaki Agirre buru zuen EAJko
hautagaitzak 3 zinegotzi. PSEk ere aurkeztu zuen hautagaitza, baina ez zuen
zinegotzirik lortzeko adinako boto ko-

pururik jaso. Hauxe udal hauteskundeek utzitako balantzea:
Esan bezala, ekainaren 13an egin
zen kargu-hartze ekitaldia, eta espero
bezala joan zen bozketa: 6 boto lortu zituen EH Bilduko hautagai Amaia
Azkuek eta 3 boto EAJko hautagai Iñaki Agirrek. Horrela, osatuta geratu zen
2015-2019 legealdiko udalbatza.
Amaia Azkue Eizagirre izango da
alkate berria, eta harekin batera, Aritz

Ekainaren 13ko ekitaldian joan den legealdiko eta legealdi berriko ordezkariak elkartu ziren.
12 zenbakia, 2015eko abuztua
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Mujika Saizar, Mirari Saizar Zinkunegi,
Patxi Irisarri Aranalde, Leire Garaiburu
Arzelus eta Jon Matxinea Azurmendi
izango dira zinegotziak EH Bildutik;
EAJtik, berriz, Iñaki Agirre Arizmendi,
Jose Mari Olaizola Orbegozo eta Koldo
Ordozgoiti Juanenea.
Aginte-makila eskuz aldatuta, azken
lau urteotan alkateorde izan duguna
izango dugu aurrerantzean alkate, eta
lehen alkate zena orain alkateorde.
Gogo eta ilusio handiz eta lan egiteko asmoz datozela esan zuen alkate
berriak kargu hartze ekitaldian. Lan
taldeetan landutako herri-programa
oinarri hartuta, orain dela 4 urte hartutako bidean aurrera jarraituko dutela
agindu du, atzerako pausorik onartu
gabe, berastegiarren beharrak eta nahiak kontuan hartuz, gardentasunez
herritarrak informatuz eta parte hartzera bultzatuz.

Amaia Azkue alkate berria buru dela, hauexek osatuko
dute 2015-2019 legealdiko udalbatza.

Historia

Juaninazio Elosegi

Berastegiarrak
mendeetan zehar

Liburu sakramentalak: informazio iturri oparoa

O

rain dela denbora gutxira arte,
gure herrietan jaiotzen ziren
haur guztiak bataiatuak izaten
ziren. Era berean, ezkongai guztiak elizaz ezkontzen ziren, eta hildakoei ere
azken agurra elizan ematen zitzaien.
XV. mendearen bukaeran hasi ziren
parrokietan bataioen inguruko xehetasunak liburu sakramental deiturikoetan idazten (bataiatuaren izen-deiturak, data, gurasoen izen-deiturak eta
abar). Ezkontzak eta hiletak bezalako
erlijio-ospakizun edo sakramentuen
agiriak betetzeari ere ekin zioten, pixka
bat beranduago.
Herri gutxi batzuetan abiarazi zuten
ohitura eginbehar bihurtu zuen Trentoko Kontzilioak (1545-1563), eta XVII.
mendean zehar parrokia guztietara zabaldu zen sakramentuen ospakizunak
idatzita emateko eta gordetzeko araua.
Antzuola izan zen Gipuzkoan ohitura hari heltzen lehena: 1498. urtean
ekin zioten antzuolarrek lehen bataio

liburua idazteari. Hogeitaka urte beranduago, Ikaztegietak 1522an, Zumarragak 1524an, Ordiziak 1527an,
Usurbilek 1528an, Adunak 1530ean eta
Berastegik 1534an bide beretik jarraitu
zuten. Gipuzkoan zazpigarrena izan zen
Berastegi. Eldua ez, ordea. Elduako eliza beranduago egin zenez, elduarrak ez
ziren 1591. urtera arte bataioak erregistratzen hasi.
Ez ziren, ez, inguruko herrietako parrokia guztiak garai berean hasi liburu
sakramentalak idazten; denboran alde
handia nabari da batzuetatik besteetara. Tolosan 1541ean lotu zitzaizkion,
Gaztelun 1552an, Elduainen 1591n, Belauntzan 1606an, Berrobin 1647an eta
Ibarran 1650ean.
Liburu hauek elizetan bertan (askotan elizako sakristian) gordeta egon
izan dira, batzuk oso egoera txarrean.
Garaia iritsita, Donostiako Elizbarrutiko Artxibo Historikora eraman zituzten, eta bertan gordeta daude gaur
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egun, era iraunkorrean.
Dokumentu hauek, erabileraren
erabileraz hondatu ez zitezen, mikrofilmatu egin ziren aspaldi, eta mikrofilmak erabili izan dituzte ikertzaileek
beren ikerlanean urteetan zehar.
Teknikak aurreratu ahala, dokumentu horien datu nagusiak digitalizatu eta interneten jarri zituzten, edonork
edonondik ikusteko eran. Oraingoz,
interneten dauden daturik berrienak
1900. urtekoak dira.
Dirudienez, Gipuzkoa, Bizkaia eta
Arabako bataio, ezkontza eta hileten
agiriak bakarrik kontsulta daitezke internetez; ez Nafarroan, ez Espainian,
ezta munduan beste inon ere, ez omen
dago hemen dagoen erraztasunik horrelako kontsultak egin ahal izateko.
Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko Elizak
betidanik saiatu izan dira aipatutako
liburuen edukia jendearen eskura jartzen. Eta lan horretan kanpoko laguntza ere izan dute. Hala, Azken Egune12 zenbakia, 2015eko abuztua
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tako Santuen Jesukristoren Eliza edo
Mormoien Eliza izan zen hasiera batean
mikrofilmak egin zituena; jakina, apezpikuen baimenarekin. Bestalde, digitalizazio lana Eusko Jaurlaritzak hartu
zuen bere gain.

Berastegiri buruzko
informazioa

Denera 13.168 bataio daude erregistratuta, 1534. urtetik 1901. urtera bitartean, Berastegiko liburu sakramentaletan. Era berean, 7.151 hileta eta 2.526
ezkontza.
Zenbaki hauek ikusita, harrigarria
egiten da jaiotza eta heriotzen arteko aldea: alde batetik, hasieran bataio liburua
zelako garrantzizkoena, eta heriotza
batzuk baizik ez zituztelako erregistratzen. Jaio berri asko hil egiten zirela ere
kontuan hartu behar da, eta askotan ez
zituzten jaunartzea egin arte erregistratzen. Bestalde, hilobiratuen artean herrian jaiotakoak bakarrik ez, kanpotik
etorritako asko ere izaten ziren.
Azken 150 urteak (1749tik
1900erakoak) kontuan hartzen baditugu, bataiatuak 6.815 eta hildakoak
4.193 azaltzen zaizkigu; 2.622 laguneko aldea. Zer esan nahi du horrek? Bertan jaio izan diren asko herritik kanpora joan eta beste herri eta lurralde
batzuetan bizi izan, hil eta hobiratuak
izan direla.
Garbi dago, Berastegiko familiak
aztertzeko garaian, herrian bertan bizi
izan direnen jatorriaz ari garela…, ez
herritik alde egin dutenenaz.
Berastegiko bataioen liburuan ete-

12 zenbakia, 2015eko abuztua

Donostiako elizbarrutiko artxibo historikoa liburu sakramentalen gordailu da.
na dago 1576tik 1598. urtera. 1567tik
1603ra ere etena antzematen da heriotzen liburuan. Ezkontzena 1591n hasten da, eta ez du etenik.
Zergatik etenak? Unean uneko erretoreen axolagabekeriarengatik ote?
Daitekeena da. Martin Etxenagusia zen
erretore 1576. urtera arte. Ondoren,
Intzako Andres izan zen hautatua, eta
ez zuen bataio agiririk idatzi… 1598.
urtera arte. Heriotzen liburua ikutu ere
ez zuen egin. Ezkontzen liburua, berriz,
berak hasi zuen 1591. urtean.
Andres Intza erretoreak bestelako
arazoak ere izan zituen herrian bere
eliztarren artean, jai egunetako meza
ordua errespetatzen ez zuelako eta salbea eta bezperak errezatzen ez zituelako salatua izan baitzen. 1603. urtean

hil zen, eta ondorengo erretoreak, Nafarroako Uztarroze herritik etorritako
Arriagako Miguelek, ondo bete omen
zuen bere lana, hiru liburuetako agiriak
egoki beteta.

Deitura ugarienak

Berastegin sortutako abizen askok irauten dute oraindik hainbat lekutan, baina
herrian bertan desagertu egin dira: Elberdin, Gazpio, Sagastiberri, Antziola…
Berastegin sortu ez, baina ugariak izan
diren beste abizen batzuk ere ez dute
herrian irauterik izan: Aierdi, Irisarri,
Garaiar, Txurdangi… Gurean mendeetan zehar ugarien eta iraunkorren izan
diren abizenak bertan sortuak nahiz
kanpotik etorriak izan dira.
Ondorengo zerrendan ikus daitezke
Berastegin 500 urtetako bataio-agiriak
aztertuta ugarien izan diren abizenak:
Etxeberria		
480 aldiz
Garziarena		
439 aldiz
Garaikoetxea		
358 aldiz
Iparragirre		
268 aldiz
Aranalde		
260 aldiz
Saizar		
258 aldiz
Lizarza		
239 aldiz
Ugarien zerrenda honetatik Elduan
bertan sortua izan eta oraindik ere Berastegin irauten duen abizen ugariena
Garaikoetxea dugu.
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Juaninazio Elosegi

Garaikoetxea
Elduako etxe-izen
eta deitura

I

az, Salberridi etxe-izena eta deitura aztertu genuen, eta aurten
antzeko azterketa egingo dugu Garaikoetxearekin.
Elduako Garaikoetxea baserriaren jabea zen Lope de Garaikoetxeak
(Eldua, 1485?) sortutako familiaren
ondorengo zuzenak dira gaur egun
Berastegin eta Elduainen bizi diren garaikoetxeatarrak.
Deitura ugarienetakoa izan arren
(denera 358 aldiz ageri da Berastegiko liburu sakramentaletan, eta Garaikoetxea deiturako ia 100 haur jaio
ziren XIX. mendean bakarrik Berastegin), XX. mendean indarra galtzen joan
zen, eta gaur egun bi familia bakarrik
geratzen dira Berastegin abizen honen
jabe: Elaundegaraikoa (gaur Arruen
bizi direnena) eta Mariezkurreneakoa.
Elduainen familia bakarra geratzen da,
Berroetakoa.
Garaikoetxea etxean 1485. urte
inguruan jaiotako Lope (Lope de Garaikoetxea) izan zen ezagutzen dugun lehena. Emazte Catalina ere Garaikoetxea
bezala agertzen da. Hauen seme Joanesek eta haren emazte Joanetak hiru
seme izan zituzten: Martin, etxearen
jabea; Joanes, Elaundegaraikoen aurrekoa; eta Sebastian, Mariezkurreneakoen
aurrekoa. Orduan, 1550. urte inguruan,
bereiztu ziren gaurko bi adar berastegiarrak Elduako Garaikoetxea baserritik.

Garaikoetxea (Eldua).
(12tan, gutxienez) etxe berean irautea;
harrigarriago, oraindik, familiaren abizena eta etxearen izena berbera izanda.
Esan dugunez, Lope eta Catalinaren
seme Joanes, gurasoek maiorazko aukeratua, izan zen hurrengo etxe jabea.
Etxearekin geratzen zenak bazituen
hainbat betebehar gainerako senideekiko: esate baterako, “Legitima” izena
zuen senide bakoitzari eman beharreko
ordaina ematea, askotan dirua izaten

zena. Senideek, aldiz, eskribauaren aurrean betetako dokumentu batean, uko
egin behar izaten zioten etxeaz jabetzeko eskubideari.
Adibide bezala, 1559ko dokumentu baten hasiera erantsi dugu, non ikus
daitekeen nola egin zion uko Elduainen ezkonduta bizi zen Catalina Garaikoetxeak, Lope eta Catalinaren alaba
eta Joanesen arrebak, jaiotetxeaz jabetzeko eskubideari, Joanesen mesedetan.

Garaikoetxea baserriko
adarra

Elduan 1924. urte aldera desagertu
zen Garaikoetxea deitura, Garaikoetxea
baserrian sortu eta bertan ia 500 urte
iraun ondoren. Gutxitan gertatzen da
familia berak hainbeste belaunalditan
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Aipatutako Joanesen seme Martinen ondoren, Gregorio G. Ibarrola, Miguel G. Chacon, Miguel G. Belaunzaran,
Miguel Domingo G. Etxeberria, Martin
Jose G. Larburu, Martin G. Ormaetxea,
Jose Antonio G. Chacon eta Martin Antonio Garaiko-etxea Geresta izan ziren
Garaikoetxea baserriaren jabeak.
Jose Antonio Garaikoetxea Chacon
lau bider ezkondu zen. Maria Dolores Argiñarena eta Micaela Josefa Garaikoetxearekin ez zuen seme-alabarik
izan. Alkizako Micaela Josefa Gerestarekin hiru seme izan zituen: Miguel Ignacio, Martin Jose eta Martin Antonio.
Hirugarren emaztea hil ondoren, haren
�����������������
������������

ahizpa Maria Bautistarekin ezkondu
eta bi alaba izan zituen: Micaela Josefa
eta Maria Longinos.
1888an Jose Antonio hil zenean,
hiru semeak Argentinako Entre Riosko
Concordia hirian bizi ziren. 1924. urtean, berriz, Miguel Ignaciok ezkonduta
Concordian jarraitzen zuen bitartean,
Martin Antonio Tolosan bizi zen “indiano”-a zen. Urte horretan bertan saldu
zioten etxea Martin Antoniok eta Miguel Ignaciok Jose Manuel Irazusta Lasarteri, eta honek Jose Manuel Iztueta
Ubillosi 1931n. Orduz gero, iztuetarrak
izan dira Garaikoetxeako jaun eta jabe.

���������������������
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Elaundegarai/
Berroeta adarra

Aipatutako Lope de Ga-

raikoetxearen biloba Joanes, Berastegiko Frantziska Beakakoarekin ezkondu zen Beakara (Meakara) eta hantxe
bertan jaio zen Joanes Garaikoetxea
Beaka, 1578. urte inguruan. Hurrengo bost belaunaldiak Berastegin sortu
ziren, eta hurrenez hurren hauexek
izan ziren deitura oinordetzan eman
zutenak: Joanes G. Sagastiberri, Martin
G. Gazpio, Domingo G. Aranalde-Sagastiberri, Miguel Ignacio G. Lekarra eta
Juan Martin(ez) G. Garaikoetxea.
Azken hau Elduako Madalena Loidi
Chaconekin ezkondu zen, eta Elduainera joan ziren biak bizitzera. 12 semealaba izan zituzten. Hirugarren semea,
Miguel Ignacio G. Loidi, 1772an jaioa,
izango zen Elduaingo Berroetakoen aurrekoa; eta bosgarren semea, Martin G.
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Loidi, 1777an jaioa, Elaundegaraikoen
aurrekoa.

Mariezkurreneako adarra

Sebastian Garaikoetxea Mintegia, Catalina Gaztañondorekin ezkonduta, BerasBerroeta
tegiko Gaztañondo baserriaz jabetu zen,
Miguel Garaikoetxea Loidiren ondobaina hauen semea Sebastian G. Gaztarengoek Elduainen jarraitu zuten: Juan
ñondo Elduan jaio zen. Sebastian semea
Jose G. Garaikoetxeak, Juan Antonio
Tolosan Catalina Antziarekin ezkondu
G. Olaondok, Miguel Jose G. Zelaiak, J.
arren, Elduan jaio zen hauen semea
Ignacio G. Lasak eta Jose Ignacio GaMartin Arano G. Antzia, baita honen seraikoetxea Nazabalek.
mea Miguel G. Iriarte Argarate ere.
Miguel Berastegira joan zen bizitzeElaundegarai
ra, eta han jaio zen Joanes Garaikoetxea
Martin Garaikoetxea Loidiren seme
semea. Azken hau Maria Salberridirekin
Juan Bautista G. Santa Cruz ere Elduaiezkondu zen, eta Elduan jaio zen haien
nen jaio zen 1817an, baina hurrengoak
seme Juan Bautista G. Salberridi. BeBerastegin, Elaundegaraikoan: Miguel
rriz ere Berastegira itzulita, hantxe jaio
Antonio G. Etxeberria (1849), Jose Mazen Sebastian G. Goikoetxea semea, eta
ria G. Garziarena eta Julian Garaikoetxea
ondorengo guztiak ere Berastegin jaio
Garziarena.
ziren: Jose Joaquin G. Gorostizu, Juan Miguel G. Alegria, Juan Ignacio G.
����������������������������
���������������������
Ibarrola eta Juan Bautista G.
������������
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Obineta.
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Ez dugu adar hau Ma����������������
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Garaikoetxea abizena
Gipuzkoan

Denera Garaikoetxea abizena duten
1.067 lagun ageri dira Gipuzkoako parrokietako erregistro sakramentaletako
bataiatuen liburuetan (1901. urtera
arte). Horietatik 358 Berastegin eta Elduan bataiatuak izan ziren, beste edozein herritan baino askozaz gehiago.
Hondarribian bada Garaikoetxea
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Alegriarekin. Ziurrenez hortik datorkie
jabetza, baina ezin genezake baieztatu.
Juan Bautista G. Obinetaren ondorengoak dira Modesto G. Azpiroz, Jose G.
Aranalde eta Iñigo Garaikoetxea Arenas
gaztea; azken hauxe da, beraz, 16 belaunaldiren ondoren, Elduako 1485eko Loperen deitura Berastegin lehen deitura
bezala gordetzen duen bakarra.
Ikusi dugunez, 1900. urtera arte Garaikoetxea abizeneko hiru adarretako
13 belaunaldietako gizonezkoak Elduan
(19), Berastegin (13) eta Elduainen (6)
jaioak izan dira. Eta emazteak, nongoak
ote ziren emazteak? Gehienak Eldua,
Berastegi eta Elduainen jaiotakoak, eta
gainontzekoak Gaztelu, Orexa, Berrobi,
Tolosa, Alkiza eta Hernialde herrietan
jaioak. Beraz, 13 belaunalditan urrutien
topatutako andregaia Elduatik zuzenean
9 kilometrora baino gutxiagora dagoen
Alkizatik etorri zen. Bai mundu txikia!

Atzera begira

Mariezkurrenea,
Berroeta eta
Elaundegaraikoak,
Garaikoetxea baserriko
ondorengoak dira
izeneko baserri bat 1462rako ezaguna
zena. Hala ere, 1592ra arte ez da inor
agertzen herri horretan Garaikoetxea
abizenarekin bataiatua, nahiz eta bertako erregistro sakramentala idazten
1551. urtean; garai hartan, 1584tik aurrera, etxe jabeek ez zuten Garaikoetxea
abizena, Zamora baizik.
Izan ziren, eta badira oraindik ere
Garaikoetxea izeneko etxeak gure inguruan. Albizturren, adibidez, 1552.
urtean egiten zaio bati aipamena Garaikoetxea izenarekin (aipamen bakarra). Baina ez dator etxe jabeen abizenaren inguruko berririk.
XVI. mendean badira Garaikoetxea
izeneko beste etxe batzuen aipamen
gutxi batzuk: horrela, Alkiza edo Belauntzakoenak. Elduainen ere bada
Garaikoetxea izeneko etxea; XVI. mendean agertzen da, eta oraindik ere zutik
dirau.
1662. urtean Elduan jaiotako Sebastian Garaikoetxea Salberridi Clara Villar
Ororekin ezkondu eta Oñatira joan zen
bizitzera. Alargunduta, Francisca Arregi
Jausororekin ezkondu zen. Seme-alabek
eta ondorengoek Garaikoetxea abizena

12 zenbakia, 2015eko abuztua

Garaikoetxea etxeari uko egitea. 1559.12.31. GAO PT 37 304-5.
zabaldu zuten Oñatin eta inguruko herrietan, baita Bizkaian eta Araban ere.
Horrenbestez, Garaikoetxea abizena, Gipuzkoan, Elduako Garaikoetxea
baserritik datorrela esan dezakegu.

Garaikoetxea Nafarroan

Aspalditik dira ezagunak Garaikoetxea
deiturakoak Nafarroan. Ezagutzen
dugun zaharrena Azpilkuetakoa da,
1613koa, eta Azpilkuetan Garaikoetxea
ugari izan dira denboran zehar. Aspaldikoak dira hurrengo herrietakoak
ere: Lantzekoak (1650), Amaiurkoak
(1676), Zugarramurdikoak (1685), Gareskoak (1716), Albiasukoak (1724),
Arraiozkoak (1728).
Gaur egun Euskal Herritik at ere nahiko zabaldua dago Garaikoetxea deitura, batez ere Hego Amerikan.
Bi alditan, gutxienez, izan dituzte
garaikoetxeatarrek kaparetasun auziak
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(Expedientes de hidalguía); 1634. urtean, Miguel Domingo de Garaikoetxearen eskutik, Elduaingo udalaren aurrean; eta 1734. urtean, Ignacio, Martin
Joseph, Pedro Joaquin eta Lorenzo de
Garaikoetxea Larbururen eskutik, Berastegikoaren aurrean.
Bestalde, garaikoetxeatarrek garrantzizko karguak ere izan dituzte
mendeetan zehar Elduan eta Berastegin; alkatearenak, esaterako.

* Lan hau egiteko informazio gehiena
erregistro sakramentaletatik atera bada
ere, XVI.-XVIII. mendeetako hainbat dokumentu ere (Berastegiko Udal Artxibokoak eta, batez ere, Tolosan dagoen
Gipuzkoako Artxibo Orokorrekoak) erabili
behar izan ditugu Garaikoetxea baserriko
Loperenganaino iristeko. Tolosako Jabego
Erregistroko Garaikoetxea etxeari buruzko
informazioa ere erabili dugu.

Juaninazio Elosegi

Diruz lagundutako argitalpena
41
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Carlos Olaetxea

Indianoneko indianoa
U

metan nire buruari galdetzen
nion zergatik ote zuen nire
jaiotetxeak Indianone izena.
Izen arraroa egiten zitzaidan nire haur
pentsamendutan.
Geroago, nire ikasketak zirela eta,
jakin nuen Ameriketara joaten zen eta
bertatik itzultzen zen emigranteari indiano izena ematen zitzaiola penintsula iberiko osoan XVI.mendetik aurrera.
Jakin ere jakin nuen, batez ere XVII. eta
XVIII.mendeetan, zenbait etxe eraiki zituztela Ameriketatik etorritako horiek,
Indiano etxea izena hartu zutenak.
Zein ote zen ba etxeari izena eman
zion nire familiako indiano hura?
Martin Antonio Olaechea Garciarena (nire birraitona) Sagastiberri baserrian jaio zen 1849ko maiatzaren 7an,
XIX.mende erdialdeko Euskal Herri pobrean. Garai horretan izugarri handitu
zen Gipuzkoako biztanleria, eta Berastegin bertan 1857ko zentsuak 1638
biztanle bizi zirela esaten digu. Industri
Iraultzaren eta fabriken sorrera iritsi
zen arte, baserriak ez zuen nahikoa produzitzen biztanleria hau guztia manten-

Martin Antonio Olaetxeak Estatu Batuetatik ekarritako argazkia.
tzeko, eta emigrazio handia gertatu zen,
batez ere Ameriketarako bidean.
Martin Antonio eta bere bi anaiak,
Juan Francisco eta Jose Manuel, Kubara
abiatu ziren Berastegitik, ezagutzen ez
dudan dataren batean, baina oso gazteak zirelarik.
Beste bi anaiak bertan gelditu ziren
bitartean, banekien Martin Antonio Estatu Batuetara iritsia zela, eta trenbide

1870eko Paterson hiriko zentsoan ageri da Martin Antonio Olaetxearen izena.
12 zenbakia, 2015eko abuztua
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edo tren makinariarekin zerikusia zuen
zerbaitetan lan egin zuela, berak ekarritako argazki bat hango lehenengoetako
trenarena baitzen. Inoiz ez dugu jakin,
ordea, Martin Antonio bera argazki horretan zegoen ala ez. Beste argazki bat
ere bagenuen, hau bere erretratoa, eta
atzealdean argazkilariaren helbidea zekarren (Van Buren Avenue, Paterson,
New Jersey).
Pista horiek jarraituz, sorpresa ederra izan nuen interneten kontsulta bat
egin ondoren. Estatu Batuetako 1870eko
zentsuan agertzen zen nire birraitona!
Passaic konterriko Paterson hiriko zentsuan, hain zuzen ere! Horrela jakin nuen
hiri horretako pisu edo etxe batean bizi
izan zela beste 8 lagunekin batera!
Imajinatu behar dugu garai horretako hiri bat Estatu Batuetan; industrializazioa indarra hartzen ari zen. New
York hiritik 80 kilometrotara dagoen
honetan, ur salto handi bat zegoela
aprobetxatuz, argindar ugari ekoizten
zuten, eta horrek zenbait fabrika martxan jarri zituen. Horietako batzuetan,
tren, trenbide eta lokomotorak egiten
zituzten; beste batzuetan, berriz, oso

Atzera begira

1915eko Berastegiko udalbatza osatzen zuten kideen artean zen Martin Antonio Olaetxea.
ezaguna zen zeta ekoizten zuten. Garai
horretan, hain zuzen, Martin Antonio
iritsi zenean, etorkinentzako leku ezin
hobea zen, somara (a destajo) lan egiten zuten, ahal zen ordu gehien sartuz. Estatu Batuen historian garrantzi
handia izan zuen Paterson hiriak. Han
bertan, gobernuak haurren lana debekatu zuenean, istilu izugarriak sortu
ziren (nahiz eta orain harrigarria iruditu, familiek nahiago zuten haurrek lan
egitea, edozein baldintzatan, etxera xox
batzuk ekartzeko bidean).
Han bizi zen gure berastegiarra,
Fanillet senar-emazte frantsesek alokairuan zuten etxean, beste bi gazte
frantses, ingeles bat eta beste bi irlandarrekin batera (Kubatik zetorrenez,
han jaioa bezala azaltzen da). Pentsa
daiteke orain dela gutxi arte Ekuadorretik edo Perutik etorritakoak hemengo pisuetan jendez gainezka bizitzen

aritu diren moduan egongo zirela.
Zentsu honek tren-makinaren argazkiarena ere argitu dit, lanbide gisa Machinist Lms ipintzen baitu. Nire ustez,
Lms Locomotives hitzak tren-makinak
eta machinist hitzak mekanikoa edo
gidatzailea esan nahi du. Badirudi bere
etxekideak ere horretan ari zirela. Hain
zuzen, 1869an lotu zituen trenak Estatu
Batuetako bi kostaldeak trenbidearen
bitartez. Bufalo Billen garaia zen, eta
Rogers, Ketchum & Grosvenor tren fabrika ospetsua ere Patersonen zegoen.
Euskaldun asko joan ziren Ipar Amerikara urte horietan, beranduago ere bai.
Harrigarria New York Times egunkariak
1911ko martxoaren 21ean zekarren titularra: “Euskarak Ellis Island-eko inspektoreak geldiarazi ditu. Inmigrazioko
agenteak ez dira gai izan hitz bakar bat
ere deszifratzeko aintzinako hizkuntza horretatik. Zenbait orduko ataskoa

gertatu da”. Milioika europar iritsi ziren
bertara itsasontziz, eta denak Ellis Island-etik pasa behar izaten zuten Estatu
Batuetara sartu aurretik, gaixotasunik
bazeukaten kontrolatzeko, etab.
Itzul gaitezen “Indianoa”-rengana.
Urte batzuk bertan lan eta lan aritu eta
gero, Berastegira itzuli zen 1888 urtean,
gutxi gorabehera. Aitari Sagastiberri
etxea erosi zion, hark zituen zorrak ordainduta; eta badirudi Bordatxon bizi
izan zela urte batzuetan, 1894an nire
birramona izango zen Maria Bautista Malkorrarekin ezkondu zen arte.
Orduan bai, orain Indianonea deitzen
zaion etxean jarri ziren bizitzen, eta
han osatu zuten familia.
Ordura arte etxeak (bi etxe zirenak) beste izen batzuk izan zituzten.
Jatorrizko etxea, zaharrena, Ormaetxea
izenekoa zen, XVIII. mendekoa. Bertan
Ormaetxea familia bizi izan zen. XIX.
mendean, 1846an, hain zuzen, etxe
berria egin zen; eta garai horretan bi
etxeei Benuzeronea izena jarri zieten
(Benixone), Martin Antonio etorri eta
herritarrek Indianone deitu zioten arte.
Bukatzeko:
Argazki zaharretan oinarrituta ikus
dezakegu historia denon artean egiten
dugun zerbait dela, gure historiaren
ondorio baikara. Letra handitan idazten den historia bizitza xumeez osatua
dago, eta gure aurrekoak eta gu historia
horren partaide gara. Berastegiar batzuek ere Ameriketako historiaren lerro batzuk idatzi zituzten beren lana
eta bizitzarekin…

A. VILAR

FARMAZIA
Etxeaurre, 50
Tel. 943 683 167
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‘Motela’ ijitoa

Jose Luis Egaña eta Elixabet Azpiroz

Martin Agirre, Motela ijitoa
Pertsonaia bitxi baten istorioa duzue segidan: ‘Motela’ ijitoa Berastegin harrapatu zuteneko pasadizoa

Pedro Jose Ibarrola,
Berastegiko alkatearen
aitormena:
1780ko urriaren 11n, iluntzeko zazpietatik zortzietara bitartean, Aintzergako teilerian ijito-kuadrilla bat
zegoela jakinarazi zidaten. Bi zaldi
ere ba omen zituzten, eta haietako bat
Motela ijitoarena izan zitekeela esan
zidaten. Juan Antonio Labaien aguazilari agindu nion hamar bat gizonezko
biltzeko udaletxean eta ijitoak harrapatzera joateko.
Aguazila etxez etxe joan zen konfiantzazko gizonen bila, eta udaletxean
elkartu ziren Martin Lujanbio, Manuel
Labaien, Miguel Etxeberria, Domingo
Iparragirre, Juan Ignacio Goikoetxea,
Santiago Iparragirre, Martin Arrue,
Martin Iparragirre, Martin Gartziarena,
Andres Gartziarena, Juan Berastegi eta
Juan Bautista Bidasola.
Udaletxeko pleno-aretoan fusil
bana, bolbora eta bina bala eman zitzaizkien. Armak kargatu eta herritik
4 bat miliatara dagoen teileriarantz
abiatu ziren, bizirik edo hilik harrapatzera ijitoak. Ilargi beteko gaua zen,
eta ez zuten ijitoek alde egiterik nahi.
Alkateak, taldearen buru zihoanak, lau
gizonezkori Cristobal Saizarren terrenoaren bidegurutzean jartzeko agindu
zien, eta gainerakoak, Ibarrolaren agindupean, teilerian sartu ziren.
Ilun samar zegoen teileria barruan,
hala ere, nabari zen lau lagun lo sakonean zeudela. Alde batean, gizonezko
bat eta emakumezko bat zeuden eta,
beste aldean, bi gizonezko. Alkateak
dei egin zienean, Motela, salto batean,
paretaren kontra zuen eskopeta hartzen saiatu zen. Domingo eta Santiago
Iparragirre haren gainera joan eta es12 zenbakia, 2015eko abuztua

kopeta kendu zioten; orduan, Motelak
punta zorrotzeko labana atera zuen eta
Ibarrolari labankada sartu nahian hasi
zen, Andres Gartziarenak besotik heldu
zion, baina Motelak labana beste eskura pasa eta Andres Gartziarena eta Jose
Antonio Labaieni ebakiak egin zizkien
eskuetan. Miguel Etxeberriak lortu zuen

Ijito bat alde banatara bi zaldi dituela.
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labana kentzea, fusilarekin besoan kolpea emanda. Motelak ahaleginak egin
zituen askatzen, baina Domingo Etxeberriak Motelaren beraren eskopetaren
kulatarekin buruan eman zion kolpearekin bota zuen lurrera. Hala, eskuak
bizkarrera lotu zizkioten.
Kartzelara bidean jende asko ate-

‘Motela’ ijitoa

Leitzako alkatearen
gutuna: “Petrikiloa dela
esaten du, baina alferra,
gaizkilea, hiltzailea eta
lapurra da”
ra zen ikustera, eta emakumeak alde
egitea lortu zuen jendartean ezkutatuta; herri guztian barrena haren bila
ibili baziren ere, ez zuten aurkitu.
Udaletxeko kartzelan sartu zituzten
gizonezkoak. Ez zitzaien asko inporta
emakumeak alde egin izana, helburua
Martin Agirre Motela harrapatzea baitzen. Izan ere, herrietan beldur zioten
haren ekintzengatik. Maiz eramana
zen kartzelara, baina beti alde egitea
lortzen zuen.

Leitzako alkateak, Juan
Miguel Oterminek,
Berastegiko Udalari
zuzendutako gutuna (178010-16)

Berastegiko kartzelan Martin ijitoa preso duzuela jakin dut. Petrikiloa dela esaten du, baina alferra, gaizkilea, hiltzailea eta lapurra da. Baionako kartzelatik
beste batzuekin batera egin zuen ihes
gaizki ibiltzeko. Goizuetako alkateak
eta nik gure kartzeletara ekartzeko eskatzen dugu, eta Jose Ibarrolari, Berastegiko alkateari, eskatzen diot nirekin
elkartzeko Franki baserrian.

“Kartzela honetan behar
adinako segurtasunik
ez dagoenez, Motela
Tolosako kartzelara
eramatea eskatzen dut”

Tolosako kartzelara
eramateko eskaera
Berastegiko alkateak (178010-18)
Kartzela honetan behar adinako segurtasunik ez dagoenez, Martin Agirre
Motela Tolosako kartzelara eramatea
eskatzen dut.

Mendizabal lizentziatuaren
eskaera informazioa
jasotzeko (1780-10-18).
Martin Agirre Motelaren
aitortza

Aranazko Francisco Agirre eta Maria
Bautista Indazabalen semea naiz, Arbizun jaio nintzen eta 58 urte ditut. 9
urterekin amaren ondotik joan nintzen, Sunbillara, nekazari aritzeko Juan
Antonio Alzuanterekin, Ondagoanena
etxera, eta han egon nintzen lau urtez.
Ondoren, nire aitak Aranazera eraman
ninduen, eta han ere lurra lantzen aritu
nintzen 17 urtetik 18ra. Handik Inurainera joan nintzen eta han bizi izan
nintzen bi urtez, bizi nintzen etxeko
nagusiaren alabarekin harremanetan
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hasi nintzen arte. Orduan, Nafarroako
kontseiluak preso hartu ninduen eta
Afrikako Orango kartzela batean lau
urte eman nituen. Handik aterata, Sunbillara itzuli nintzen eta abadearen
morroi ibili nintzen bertako parrokian.
Sunbillan ezkondu nintzen Catalina
Erasunekin, eta ezkonduta Jauntsaratsen jarri ginen bizitzen. Ardandegia
hartu genuen errentan, sei urte eman
nituen han. Handik Gorritira joan nintzen, berriro ere nekazari aritzera.
Gorritin jaio ziren bi seme eta alaba. Emaztea eta seme bat hildakoan,
Bizkaira joan nintzen, Arratia aldera,
beste semearekin eta alabarekin. Ardi
mozten lau urtez ibili ondoren, berriro Nafarroara itzuli nintzen, Araitzera.
Etxez etxe ibili nintzen malaria sendatzen eta petrikilo. Bedaiora joan nintzen handik, Elizetxean bizi izan nintzen beste lau urtez, nire iloba Francisca Hubizi neskame nuela. Feliciana
Nabarlazekin harremanak izan nituen,
eta beste seme bat izan nuen Zornotzan
bataiatu zutena; Azkaraten bataiatutako alaba bat ere izan nuen. Biak Felicianarekin daude.
Felicianak nirekin ezkondu nahi
zuen, baina Maria Etxeberria eta beste
aholkulari batzuk trabak jarri zizkioten.
Orain dela hilabete eta erdi, Kapero
izengoitia duen gazte bat agertu zen
nire etxean. Bere anaia zaharragoarekin etorri zen, gaixo baitzegoen. Nire
erremedioak emateko eskatu zidan, eta
sendatuta itzuli ziren Frantziara. Duela
21 egun, berriro etorri zen Kapero, Jua-
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‘Motela’ ijitoa

Tolosako Napar zubiaren aspaldiko irudia. ··· Zumalakarregi museoko argazkia. ZM:P,1.
nis izeneko Ziburuko marinel batekin,
hura ere gaixorik zegoela-eta. 8-9 egunetan sendatu zen, baina ahul samar
zegoelako Azkaraten Miguel Olageri
zaldi bat hartu genion errentan, eta
Gaztelu aldera abiatu ginen.
Gaztelura iritsitakoan, ostatura bidali nuen Juanis ardo, ogi eta bakailo bila. Herri honetako teilerian gaua
emateko asmoz abiatu ginen Berastegirantz. Goizean besteak Andoain aldera
joatekotan ziren eta ni, berriz, Tolosara
erdi hondatua nuen eskopeta konpontzera, eta handik Bedaiora. Gaztelun Maria Josefa izeneko neskatxa bat zegoen,
18-19 urtekoa, lehendik ere ezaguna
nuena, eta esan zidan Aresora zihoala eta
ea gurekin etor zitekeen, gaua teilerian
pasa eta biharamunean Aresora joateko.
Halaxe iritsi ginen laurok teileriara.

Presoak Tolosako kartzelara

1780ko urriaren 20an, Berastegiko
aguazilak, Juan Antonio Labaienek, Domingo Arrondo Tolosako aguazil eta
kartzelazainari entregatu zizkion Mar12 zenbakia, 2015eko abuztua

tin Agirre Motela, Juanis frantsesa eta
Pedro Etxeberria Kapero.

1780-10-24an hamahiru
lekukoren testigantza jaso
zen atxilotuen kontra

Andres Txurdangi, Martin Gartziarena
eta Juan Ignacio Goikoetxea lekukoek
esaten dute orain dela 30 urte baino
gehiago ezagutzen dutela Martin Agirre
Motela, ez duela lanbiderik eta Bedaion
bizi izan dela azken lau urteetan. Badakite Orango kartzelan egon zela lau
urtez, baita Baionakoan ere, eta handik
alde egin zuela. Emagaldu askorekin
izan zuela harremana eta ezkondua
egon zela ere badakite, ez dakite zenbat
seme-alaba dituen.
Duela hiruzpalau urte ikasle bat Iruñera zihoan estudiatzera, Beizamako
Miguel, Aian bizi dena. Elduainen zihoala hiru gizonezko atera zitzaizkion, Motela haien artean, atzetik jarraitu zioten
eta gaztea, ikaratuta, zaldia eta maleta
utzi eta herrira jaitsi zen korrika. Martin Gartziarenarekin elkartu zen eta
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honek eta beste batzuk lagundu zioten
Goio mendira. Han zegoen zaldia, baina
gazteak esan zuen liburuak eta maleta
barruan zeraman guztia falta zela.
Jose Luloaga eta Juan Bautista Gartziarena lekukoak. Juanek esan du badirela 32 urte Motela eta haren ama
Mª Bautista ezagutzen dituela, Torrea
etxeko ijitoa bera. Badakiela Donostiako kartzelan egon zela frantses
batekin eta handik alde egiten saiatzeagatik luzatu egin ziotela kondena.
Luloagak esan du orain dela 16-17
urte Urkizutik behera Plazaolako burdinolara joan zela, eta bueltakoan, Aintzergan Motela ikusi zuela bere anaia
danbolin-jolearekin batera eta zaldi
bat zeramatela. Geroxeago Juan Bautista Gartziarenarekin elkartu zela eta
hark esan ziola zaldi bat falta zitzaiola.
Baina ez zituzten gehiago ikusi. Juan
Bautistak Motelaren kontrako salaketa
jarri zuen eta handik urte eta erdiraedo zaldiaren balioa kobratu zuen, baina ez besterik.
Miguel Antonio Etxarren, Andres

‘Motela’ ijitoa

Martin Agirre eta
haren bi kideak Plaza
Zaharreko kartzela
publikotik alde egin
zuten

Vicente Astiz esnatu egin
zen, soinuak entzunda,
eta bahitu egin zuten.
Arriben alde egitea
lortu zuen

Berastegik ordaindu
behar izan zituen
presoen mantenua,
Tolosako kartzelarako
lekualdatzea...

Lasarte eta Juan Bautista (Juanito Gorostazuren artzaina) lekukoak. Uli
mendian gindoazen hirurok eta hiru
gizonezko ikusi genituen ahari bat zeramatela. Motela zen haietako bat, galdetu genien ea aharia beraiena zen eta
gizon batek eman egin ziola esan zigun.
Kendu egin genion aharia, ez baitzigun
esan nork eman zion.
Agustin Alkain, Martin Kortajirena,
Joaquin Olaondo eta Ignacio Garaialde
lekukoak. Agustin Ibin mendian zegoela hiru gizonezko ikusi zituen, Motela
haien artean. Fardelak zeramatzaten
Ollokiko burdinola bidean. Ondoren Alsua etxeko artzaina ikusi zuen, Ignacio,
eta Goikoetxeakoa, Juan Bautista. Haiek
esan zioten bordetan lapurreta egin
zietela: kobrezko pertz bat eta taloak
erretzeko burdinazko txapa bat.
Juan Esteban Urroz eta Juan Martinez Etxeberri lekukoak, Belabietan borda dutenak. Igande goiz batean herrira
jaitsi zen meza entzutera eta arratsaldean igo zenean 4 ardi falta zitzaizkiola
ikusi zuen, leku berean zeukan artaldea
Juan Martinezek eta hari ere hiru ardi
falta zitzaizkion. Bedaioko Juan Bautista Zabalak esan zion ekainaren 25ean
Motela ikusi zuela zazpi ardi eramaten
Santi Tolosako harakinari. Juan Martinez de Etxeberriak esan zuen igande
hartan bertan bere bordatik bi alkandora eta olio ontzi bat faltatu zirela.

berriz, Arribeko Juan Angel Gartziarenak lortu zuen 136 errealen truke.

hin baino gehiagotan joan izan zitzaion
kartzelara bisitan eta, ondoren, ikusi
izan zuen Domingo Arrondo kartzelazainaren logelan sartzen. Lizartzatik
pasa eta legoa batera-edo taberna batean sartu ziren, han ospatu zuten ihes
egin izana. Arribe pasatakoan, Vicentek
alde egitea lortu zuen, eta pare bat orduz sasi artean gordeta egon ondoren,
Lizartzara bueltatu eta hangoekin hitz
egin zuen. Lizartzarrek esan zioten neskatilak hartu zituela kartzelako giltzak
eta hark ireki ziela atea. Vicente kartzelan aurkeztu zen bere errugabetasuna
erakusteko.
Kartzelazainaren semeak ateak irekiak zeudela ikusi zuen, aitari hots egin
zion, eta han bi portugaldarrak lotan
zeudela ikusi zuten. Esnatu zituztenean
esan zuten ez zirela ezertaz jabetu,
ondo edanda hartu zutela lo-eta.
Kartzelazainak preso egin behar
izan zituen egun batzuk, eta fidantza
ordainduta atera zen. Berastegiko herriak ordaindu behar izan zituen presoen mantenua, Tolosako kartzelarako
lekualdatzea, abokatuak eta kasuaren
instrukzioak. Denera: 2.163 erreal.

Motelak bere lagunekin
batera ihes egin zuen
Tolosako kartzelatik

Martin Agirre eta haren bi kideak Plaza
Zaharreko kartzela publikoan zeuden.
Urtarrilaren erdi aldera Plaza Berriko
kartzelatik Plaza Zaharrekora hiru preso eraman zituzten: Vicente Astiz, Jose
Ignacio Sanberro eta Martin Murua.
Hirurak Motelarekin-eta batera jarri zituzten. Handik pixka batera bi marinel
portugaldar sartu zituzten kartzelan.
1781eko otsailaren 1ean, gaueko
23:00ak inguruan oheratu ziren bakoitza bere lekuan, nahiko ardo eta pattar
edanda. Goizaldeko 02:00ak inguruan
Vicente Astiz esnatu egin zen, soinuak
entzunda, eta Motela eta besteak atetik
ateratzen ikusi zituen. Juanis frantsesa
konturatu egin zen ikusi egin zituela,
eta labana aterata mehatxu egin zion
isilik egoteko, bahitu egin zuen eta ate
nagusitik atera ziren. Santa Elena zubia
pasa eta komentu ondoan neskatxa bat
agertu zen, Motelaren laguna bera, be-

1780-10-29an Motelaren
zaldiak enkantean jarri
ziren

Juan Antonio Labaien, Berastegiko
aguazilak, enkantean jarri zituen Motelaren bi zaldiak. Lehenengo enkantea
Miguel Gartziarenak irabazi zuen 151
erreal kosta zitzaion zaldia; bigarrena,
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Erretaula txikia

Jose Luis Egaña

Bakardadeko Andre Mariari
eskainitako erretaularen
historia laburra

B

erastegiko San Martin Toursekoaren elizan bada erlijio-artelan bat erretaula nagusiaren
ezkerretara: Bakardadeko Andre Mariari eskainitako erretaula txikia.
1872ko maiatzaren 29an, Iruñeko
herritar zen Maria Cruz Muñagorrik,
Baleztena jaunaren alargunak, Bakardadeko Andre Mariari eskainitako erretaula egiteko eta zurgintza eta eskultura lanak ordaintzeko dohaintzan 5.096
erreal kuarto (reales de vellón) emango
zizkiola adierazi zion, eskutitz batean,
San Martin elizako Andres Antonio Obineta erretoreari.
Ordurako Berastegiko herria elizaren patroi eta nagusi zenez, 1872.urteko ekainaren 20an alkatea eta udalbatza herriko erretorearekin elkartu ziren, Maria Cruz Muñagorrik dohaintzan
emango zuen erretaularen gainean hitz
egiteko. Hala, lanak aurrera eramateko, Andres Antonio Obineta erretoreak
udalbatzak ezarritako planoa onartu
behar izan zuen.

12 zenbakia, 2015eko abuztua

Iturri bezala erabili dugun dokumentuan, Udalak lehendabizi Baleztenaren alargunaren dohaintza eta
eskuzabaltasuna eskertzen ditu; eta,
ondoren, Jose Maria Gonzalez jaunak
egindako 14 baldintza edo puntuz osatutako planoa onartzen eta hark dioena
betetzeko agindua ematen du:

1.-

Erretaula 3 edo 4 hazbeteko (pulgada) tartearekin kokatu beharko zen,
hezetasunak hondatu ez zezan.

2.-

Erretaula eraikitzeko, kalitate
oneko gaztainondoa erabili beharko
zen.

3.-

Bistan gera zitezkeen beste material mota guztiak bazterturik geratu
beharko zuten.

4.- Muntai-lanak eta bestelakoak ezin
hobeki egin beharko ziren, kontu handiz artelanak pitzadura edo akatsik
izan ez zezan.
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5.-

Lan guztia eta xehetasun guztiak
eraikin onek bete beharreko arauen
arabera egin beharko ziren.

6.-

Material guztiak entzute handiko
aditu batek ikuskatu eta ontzat eman
beharko zituen.

7.-

Ager zitekeen edozein zailtasun
nola konpondu planoaren egileak erabaki beharko zuen.

8.-

5.096 erreal kuartoko aurrekontuan sarturik egon beharko zuten zurgintza eta eskultura lanek.

9.-

Lana, amaitu ostean, hiru epetan
ordaindu beharko zen, eta ez zen onartuko aurrekontuari eginiko igoerarik.

10.-

Ordainketak honela egin beharko
ziren: lehenengo herena (⅓), derrigorrezko eskriturak sinatutakoan; bigarren ⅓-a, lana entregatzean; eta, azken
⅓-a, lana amaitu eta handik urtebetera.

Erretaula txikia

Maria Cruz Muñagorrik
Bakardadeko Andre
Mariaren erretaula
egiteko 5.096 erreal
kuarto eman zituen

Erretaulan erabilitako
material guztiak entzute
handiko aditu batek
ikuskatu eta ontzat
eman beharko zituen
11.-

Lanak urte hartako urriaren
1erako amaitua egon beharko zuen.

12.- Ugazabek 6., 7. eta 11. baldintzetan jakintsu bat izendatzeko eskubidea
izango zuten.

13.- Ugazabek konfiantzazko pertsona bat aurkeztu beharko zuten lanak
hasi aurretik, lehenengo ordainketari
erantzuteko.

14.- Eta, lana amaitzean, akats edo biziorik agertzen bazen, urtebeteko bermea edukiko zuen erretaulak.
Bakardadeko Andre Mariari eskainitako erretaula.

* Iturria: Berastegiko Udal Artxiboa
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Demografia

2014an
jaiotakoak
Lorea Mugertza
Martin 2014-01-05

Jare Otegi Atxukarro Eneritz Egimendia
Irisarri 2014-01-10
2014-01-08

Aizpea Aginaga
Sotelo 2014-01-26

Intza Aginaga
Sotelo 2014-01-26

Intza Arraras
Astigarraga
2014-02-20

Irai Onsalo Saizar
2014-05-14

Araitz Azpiroz
Ezkerra
2014-07-01

Inge Apezetxea
Salaberria
2014-07-01

Iker Alonso Labaien
2014-07-18

Beñat Saizar Ollo
2014-08-06

Unai Saizar Ollo
2014-08-06

Inhar Odriozola
Jimenez
2014-09-24

Malen Aldalur
Saralegi
2014-10-14

Nahia Sarasola
Artano
2014-11-17

Goian beude

2014 urtean hildakoak

Luis Iriarte
Jesusa Gartziarena
Basilia Aurkia
Iban Atxukarro
Miguel Maria Aurkia
Margarita
Iruretagoiena
Arregi
Malkorra
Matxinea
Ayestaran
Agirrezabala Olaetxea
62 urte, 2014-04-01 28 urte, 2014-10-13 70 urte, 2014-05-05 89 urte, 2014-11-17 80 urte, 2014-09-18 93 urte, 2014-05-11

Jose Lasarte
Andres Urreta
Arantxa Latorre Juan Martin Lizartza Ramon Olaetxea
Angel Tolosa de la
Goikoetxea
Leizea
Izagirre
Aranalde
Fernandez
Fuente
86 urte, 2014-09-07 47 urte, 2014-06-18 59 urte, 2014-10-01 65 urte, 2014-04-04 71 urte, 2014-02-22 90 urte, 2014-12-20
12 zenbakia, 2015eko abuztua
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On egin
Porru hojaldrea

Martin Rekondo

Osagaiak

Txanpinoiak
saltsan
Roberto Labaien
Osagaiak
 500 g. barrengorri (txanpinoi)
 Tipula bat
 2 baratxuri ale
 200 ml. ardo beltz
 200 ml. ardo txuri
 Tomate frijitu pixka bat
 Cognac tanta bat
 Gatza, azukre pixka bat
 Olioa, ura

Nola egin:
Barrengorriak garbitu eta osagai
guztiekin batera egiten jarri eltze
batean, eta utzi egiten ordu eta erdi
inguru. Eltze azkarrean egiten badira, denbora gutxiago beharko dute.
Eginda daudenean, barrengorriak atera beste ontzi batera eta
saltsa pasa. Saltsa loditu nahi izanez
gero, irin pixka batekin egin daiteke
azken orduan. Azkenik, dena bateratu eta jateko prest daude. ON EGIN!!

 400 g. hojaldre (izoztua izan daiteke)
 6 porru
 2 tipula
 3 kutxaraka esnegain likido
 Kutxaraka bat irin
 3 arrautza
 Gatza
 Piperrauts beltza
 Porruen salda

Nola egin:
Ur hotzetan garbitu porruak, berdea kendu eta gutxi gorabehera 2 zm-ko
pusketatan zatitu. Berriro ere ondo garbitu uretan, eta 8 minutuz egosi uretan
gatz pixka batekin.
Behin egosita, uretatik atera eta salda jaso. Tipula fin-fin txikitu eta zartagin
batean egin, gorritu gabe. Egositako porrua gehitu eta dena ondo nahastu. Irina, esnegaina eta porruen salda erantsi, eta egiten utzi bexamel antzera gelditu
arte. Gatza eta piperrautsa bota, eta bi arrautza gehituta dena ondo nahastu.
Hojaldre erdia zabaldu molde borobil batean, eta tenedore batez zulatu altxa ez dadin. Hojaldrearen gainean egin dugun porruen masa jarri eta, horren
gainean, hojaldrearen beste erdia jarri zabalduta. Hirugarren arrautza irabiatuta, hojaldre gaina margotu. Labean egin 180ºtan 30-40 bat minutuz.

Buñueloak
Osagaiak
 100 g. gurin
 1/4 litro ur
 3 arrautza
 Gatz pixka bat
 Eguzkilore olioa

OHARRA:
Datorren urtean zuri hain ondo ateratzen
zaizun plater horren errezeta herritarrekin
elkarbanatu nahi baduzu, jar zaitez gurekin
harremanetan.
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Paki Masa
Nola egin:
Lehenengo, eltze batean gurina, ura eta
gatza bota. Irakiten hasten denean, irina
bota eta dena nahastu edo irabiatu barilla
batekin. Ondoren, 2 minutuz, sutatik kanpo utzi. Bi minutuak pasata, arrautzak banaka botatzen joan eta gero dena nahastu.
Berriro ere sutatik eltzea kendu eta hozten
utzi. Behin masa epeltzen denean, koilara
batekin masa hartu, koilara bete eta aurrez zartaginean epeltzen jarri dugun Girasol oliotara bota eta frijitu (olioa asko
berotu gabe). Frijitu ondoren, hozten utzi
eta bakoitzaren gustuaren arabera bete
(esnegainarekin edo kremarekin). Azkenik, nahi izanez gero, buñueloen gainetik
glas azukrea bota.
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