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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Salontzoak

» Gaztainondokoek piztu zuten sua, txistulari eta buruhandiek
hartu testigua, dantza, kirola, soinua..., haur, gazte zein helduek aurkitu zuten beraien lekua.

13 zenbakia, 2016ko abuztua



Ze berri da Beastin?
Salontzoak
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Ze berri da Beastin?
Kultur astea

» Globo-piñata, kaxa-jokoa, mus-txapelketa… eta azken egunean urtero bezala Azoka Eguna, sorpresaz betea.
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Ze berri da Beastin?
Euskararen eguna

»

Euskaraz, jolasean, goxo-goxo, gure hizkuntzaren altxorrak
bilatuz, abenduaren 3an.
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Ze berri da Beastin?
Urteurrena Urepelen

Elkartasun azoka

» Abenduaren 11, 12 eta 13an ireki zituen ateak bigarren es-

» Elkartearen urteurrena ospatzeko asmoz, Urepel mendiaren

kuko azokak. 435,50 € jaso ziren bertako salmentan eta, hasieratik egin den bezala, Wukrora bidali zen diru hori.

tontorrera!

Eguberri-Olentzero-Erregeak
» Bere garaian, urtero bezala, hortxe egon ziren ilusioak banatzen.
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Ze berri da Beastin?
Inuzente eguna

»

Urepele Elkartea itxiarazita eta eliz atarian radarra…
Kontuz ibiltzeko eguna abenduaren 28a.

Urtezahar krosa

» 149 lagunek hartu zuten parte abenduaren 31ko krosean. 84 partaide 12 urte artekoak eta 65 hortik gorakoak. Gizonezkoetan,
Aitor Etxarren iritsi zen lehena helmugara; ondoren, Iban Agirrezabala eta Axier Matxinea. Emakumezkoetan, Arantxa Atxukarro,
Elena Zubeltzu eta Lierni Garziarena. 12 urte arteko mutiletan, Julen Sarasola, Axier Garziarena eta Urko Vidal. Nesketan, berriz,
Nere Jauregi, Irati Zubeldia eta Aiara Agirrezabala.
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Ze berri da Beastin?
Urteberri egunean

» Urtarrilaren 1ean, Ipuliñoko tontorretik egin zion ongi etorria urte berriari talde honek.

Inauteriak

»

13 zenbakia, 2016ko abuztua

10

Mozorrotu eta aitzakia polita ondo pasatzeko.

Ze berri da Beastin?
Osasun Zentro Berria

Emakumeen eguna

»

Martxoaren 4az geroztik herritarren zerbitzura da osasun
zentro berria udaletxeko sotoan.

»

Martxoaren 8aren bueltan, hainbat ekitaldi burutu ziren,
haien artean Basurde Elkartean egin zen afaria.

Gazte festak
» Urepeletik antolatuta, kirola, kultura, parranda… denetarik!
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Ze berri da Beastin?
100 urtekoak

Oliva Mariezkurrenak ere 100 urte bete zituen maiatzaren
2an. Nafarroako Igoan jaiotako emakume honek 60 urte daramatza Berastegin bizitzen; beraz, berastegiarra ere badela
esan daiteke. 19 urterekin, Franzisko Zubillagarekin ezkondu
eta Arraratsen bizi izan ziren urte mordoxka batean. Berastegira 10 seme eta alaba batekin etorri ziren, Gorostizu baserrira,
eta hemen jaio zen 12.a, Ixiar. Berak dioenez, seme-alabentzat bizimodu erosoago baten bila etorri ziren honantz. Olivari, 100 urte soinean eramateak ez dio betiko irrifarra itzali, betiko moduan jarraitzen du, maitekiro hartuz inguratzen zaion
edonor. ZORIONAK!

» Teresa Ezeiza Lizaso (Sor Ines), Gaztelun jaio zen 1915eko
abenduaren 10ean. Oso txikia zela, Elduara etorri zen familiarekin, hemen jaio omen ziren bere bi senideak, Hilario eta
Joxepa. Gogoan zituen, Elduako bikario etxean, Doña Josefa
maistrarekin bizi izandako egunak. 1937an, Zumarragako nobizia etxera iritsi zen, Mesedeetako Ahizpen kongregaziora. Bere
bizi luze horretatik 40 urte, bere kongregazioak Madrilen duen
ikastetxean eman zituen Haur Hezkuntzan. Azken 8 urteetan,
berriz, kongregazioak duen egoitza batean bizi izan da 2016ko
urtarrilaren 7an hil zen arte. Goian bego.

San Isidro eguna

» Urteroko legean ospatu zen, maiatzaren 15ean, santua lagun eliz bidea eginez.
13 zenbakia, 2016ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Jaunartzeak

Mendi ibilaldia

» Ezker eskuin eta goitik behera, Izaro Gartziarena
Urdangarin, Naroa Goikoetxea Labaien, Alaitz Zuriarrain Malkorra, Aitziber Garmendia Ormaetxea, Izaskun Zubeldia Aranalde, June Lasa Saizar, Julen Malkorra Zubillaga, Unai Yeregi Zubeltzu, Oier Ugartemendia
Arregi, Jon Goienetxea Lujanbio, Eneko Bereau Azpiroz, Kira Pascual Barredo eta Unai Labaien Goñi.

» Maiatzaren 8an egin zen XXIV. ibilaldi neurtuan, 306 mendizalek hartu zuten parte. Eta Guraso Elkarteak egun berean antolatzen duen ibilaldi txikia 63 umek osatu zuten beraien guraso eta lagunekin batera.

Kultur solairua

» Maiatzaren 20az geroztik, badugu kultur gune eder bat Berastegin, udaletxeko solairu bat oso-osorik: liburutegi eder eta
osatua, haurrentzako txokoa, KZ gunea, elkarteentzako gela…
Aspaldiko ametsa zena egia bihurtu dela esan daiteke.
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Ze berri da Beastin?
Mendi garbiketa

» Urepeletik antolatuta hau ere, erantzun ona izan zuen herritarren aldetik. Auzolanean Iraiko erreka inguruak garbitu zituzten
aurtengoan. Natura zaintzearen aldeko deiadarra.

Odol emaileak

Euskal Jai eguna
» Ekainaren 4an, Urepele Elkartetik antolatuta, egun polita
izan zen.

» Iazko

hiru saioetan, 124 odol emaitza lortu ziren eta 6
emaile berri. Udazkenean bi emailek jaso zuten domina bana
25 aldiz emaile izateagatik: Luis Saizarrek eta Jesus Mª Etxezarreta aresoarrak.

Ategi taberna eta jatetxea

» Ekainaren 17an ateak ireki zituen Ategin kokatu den edaritegi-jatetxeak. Maite Goikoetxea Zabaletak darama bertako
ardura, eta eguneroko menuak, asteburutako menu bereziak,
plater konbinatuak eta abar eskaintzen ditu.
13 zenbakia, 2016ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
San Joan bezpera

» Urtero bezala, askotarako eman zuen urteko egunik luzeenetako honek. Dantza, kirola, pintxo poteoa, afaria eta nola ez, sua, San Joan
dantzariek inguratuta.

Herriko medikuaren erretiroa

Dantza taldea

» 1983an Berastegira etorri zenetik, azken 33 urteetan herriko mediku izan dugun Jose Luis Agirrezabala jubilatu egin
da eta erretiroa hartu du. Aurtengo Salontzoetan bera izango
dugu pregoilari.
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»

Herriko dantza taldeak aurten ere hainbat emanaldi eskaini ditu herritik kanpo. San Juan egunean, adibidez, elizkizunaren ondoren emanaldia eskaini zieten dantzariek eta
txistulariek Belauntzako herritarrei.
13 zenbakia, 2016ko abuztua

Kirolak

Iker Saizar Matxinea, Jabier Mujika Katarain eta Mirari Saizar Zinkunegi

2015-16 denboraldia
Eskola kirola
Amaitu da 2015-2016 denboraldia, eskola kirolean nahiz pilotan. Aurten bai
batean, bai bestean, kirolari kopurua
igo egin da: eskola kirolean 1. mailatik 6.
mailarako 52 ume ibili dira, eta pilotan
26 ume. Ondorioz, behin ere baino ume
gehiago ibili dira lehian. 5 talde, hain
zuzen: 3. mailako mutilak, 4. mailako
mutilak, 3. eta 4. mailako neskak, 5. eta
6. mailako mutilak eta 5. eta 6. mailako
neskak. Entrenatzaile lanetan, Iker Saizar, Lierni Gartziarena, Ibon Garaiburu,
Ander Zubillaga, Julen Garaiburu, Oihane Zubiria, Egoitz Agirrezabala eta Aimar Zubillaga aritu dira.
Aurrebenjaminetan, 1. eta 2. mailako neska-mutilen artean, Ekain Curiel,
Lorditz Garmendia, Mikel Garmendia,
Lax Gartziarena, Jon Lasa, Urtzi Lasarte,
Oihan Lobo, Maddi Saizar, Antton Zubillaga, Enaitz Zubillaga eta Joanes Zuriarrain ibili dira. Hauek, besteak beste,
kirola probatzen, ezagutzen, talde lana
lantzen eta kirola eginez gozatzen aritu
dira.
Benjaminetan 3. mailako mutilen
taldean Markel Lizartza, Iker Berasain,
Bierik Zabaleta, Mikel Etxetxikia, Julen
Malkorra, Eneko Bereau, Unai Yeregi,
Unai Labaien eta Oier Ugartemendia
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Eskola kirolean ibili diren gaztetxoak. Behean, benjamin nesken taldea.
ibili dira.
Benjaminetan 4. mailako mutilen
taldean, berriz, Oier Arabaolaza, Oinatz
Lasarte, Beñat Loidi, Haritz Martin, Hodei Lobo, Julen Otxandorena eta Martin
Zubillaga ibili dira.
Eta benjaminetan 3. eta 4. mailako
nesken taldean, Izaro Vidal, Uxue Aranalde, Izaro Gartziarena, Izaskun Zubeldia, June Lasa, Irati Zuloaga, Alaitz Zuriarrain, Aiara Agirrezabala, Laida Malkorra
eta Naroa Goikoetxea ibili dira.
Eskola kirolean benjaminek 3 kirol
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lantzen dituzte urtean zehar: eskubaloia, saskibaloia eta areto futbola. Hiruhi-

Kirolak

Benjamin mutilen taldeak (3. mailakoak ezkerrean, 4. mailakoak eskuinean) eta alebin nesken taldea.
lero kirol bat. Benjaminen 3 taldeentzat
urte gogorra izan da aurtengoa, beraiek
baino zaharragoen aurka ibili baitira.
4. mailakoek, hala ere, maila ona eman
dute eta beste biei ondo etorri zaie aurrera begira.
Alebinetan, berriz, 5. eta 6. mailako
mutilen taldean, Josu Aranalde, Aritz
Intxaurrondo, Gorka Esnaola, Urko Vidal, Mikel Vicente, Jon Olaetxea, Axier
Sarasola, Iraitz Garaiburu eta Cristian
Labaien ibili dira.
Eta alebinetan, 5. eta 6. mailako
nesken taldean, Nere Jauregi, Uxue Garmendia, Irati Zubeldia, Garbiñe Aranalde, Ane Goikoetxea, Nahikari Zubillaga,
Alaitz Etxarren eta Miren Aranalde ibili
dira.
Alebinek bi kirol landu dituzte: saskibaloia eta areto futbola. Bi taldeak
ondo moldatu dira aurten, biak sailkatu
dira Tolosaldetik Gipuzkoako txapelketara: mutilak saskibaloian eta neskak
areto futbolean. Mutilek errenteriarren

aurka galdu egin zuten. Neskak, berriz,
Gipuzkoako txapeldun izan ziren azkenean, lehenbizi Oñatiko Txantxikuri eta
ondoren Donostiako Santa Teresa ikastetxeari irabazita.
Horretaz aparte, areto futbolari dagokionez, eguberrietan Shanti txapelketa izan zen eta San Joanetan Arsenal
txapelketa. Parte hartze txukuna izan
zuten guztiek ere eta alebin neskek urtea borobiltzea lortu zuten azkenean:
Shanti txapelketako finalean galdu egin
bazuten ere, San Joan txapelketan txapeldun izan ziren beste behin.

Esku-pilota

Pilotako denboraldia ere amaitu da dagoeneko. Salontzotako torneoa bakarrik geratzen zaie pilotari gaztetxoei
jokatzeko. Iker Saizar, Ibon Garaiburu,
Julen Garaiburu eta Ander Zubillaga
ibili dira entrenatzaile lanetan, 25 ume
ingururi ostegun arratsaldeetan eskupilota irakasten.
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Alebin mutilen taldea.
1. eta 2. mailako aurrebenjaminetan,
Aiara Agirrezabala, Enaitz Zubillaga, Oihan Lobo, Antton Zubillaga, Urtzi Lasarte, Aitor Etxarren eta Lorditz Garmendia
ibili dira. 3. eta 4. mailako benjaminetan,
Ibai Belda, Iker Berasain, Eneko Bereau,
Mikel Etxetxikia, Unai Labaien, Oinatz
Lasarte, Markel Lizartza, Beñat Loidi,
Hodei Lobo, Jon Lujanbio, Julen Malkorra, Julen Otxandorena, Oier Ugartemendia, Unai Yeregi eta Martin Zubillaga ibili

13 zenbakia, 2016ko abuztua

Kirolak

Ezkerrean, pilotari gaztetxoen taldea eta, eskuinean, San Joanetako txapelketako pilotari finalistak.

Enaitz Zubillaga eta Aiara Agirrezabala, Ataria txapelketako finalean.

Mikel eta Olaia Plazas eskiatzaileak taldekideekin.

dira. Eta, bukatzeko, 5. eta 6. mailako
alebinetan, Gorka Esnaola, Iraitz Garaiburu eta Aritz Intxaurrondo.
Benjaminetan 4 hirukote aritu dira
urtean zehar Tolosaldean partidak jokatzen eta ikasturte hasieratik bukaerara
aurrerapauso handia eman dute. Alebinetan, berriz, hirukote bakarra lehiatu
da, eta maila ona eman arren, ezin izan
dira Gipuzkoako txapelketara sailkatu.
Ibarran ere banakako txapelketa batean
parte hartu zuten.
Berastegiko San Joan pilota txapelketan, aldiz, ekainaren 23an jokatutako

finaletan, hauexek pilotari gaztetxoek
lortutako emaitzak: aurrebenjaminetan,
Aitor E. - Enaitz Z. 16, Oihan L. - Antton
Z. 8; benjaminetan, Hodei L. - Jon L. 15,
Unai L. - Julen M. 16; eta, alebinetan,
Aritz I. 16 - Iraitz G. 5.
Maiatz eta ekain artean, Ataria pilota txapelketak ere jokatu dira eta aurrebenjaminetan Aiara Agirrezabala eta
Enaitz Zubillaga finaleraino iritsi ziren.
Uztailaren 2an jokatu zen finala Villabonan, eta 16-12 galduta azken txanpa
osatzerik izan ez bazuten ere, partida
bikaina jokatuta itzuli ziren etxera.

13 zenbakia, 2016ko abuztua
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Eskia
Aurten ere txukun borobildu dute denboraldia plazastarrek Tolosako Alpino
Uzturre taldearen izenean. Martxoaren
18tik 20ra jokatu zen Candanchun iraupen eskiko Espainiako txapelketa, eta
bertan Mikel Plazasek kadete mailan
klasiko estiloan (7,5 km) 3. postua lortu
zuen, 2.arengandik 22 ehunenera, eta
estilo librean (7,5 km) 2. postua. Olaia
Plazasek, berriz, infantil mailan lehen
urtea zuen aurtengoa, eta 6. postua eskuratu zuen klasiko estiloan (5 km) eta
5. postua estilo librean.

Kirolak

Iñaki Urkizu Real Unioneko jokalaria.

Egoitz Agirrezabala, Aimar Zubillaga eta Julen Sarasola jokalari infantilak.

Euskal Herriko iraupen eskiko txapelketa, aldiz, aurten lehen aldiz euskal
eta nafar federazioak modu bateratuan,
apirilaren 3 eta 4an jokatu zen Belaguan, eta Mikel Plazasek kadete mailan
txapelketako bi txapelak eskuratu zituen, klasiko estiloan (10 km) eta skating klasikoan (7,5 km).

Futbola

Iñaki Urkizu futbolariak aurten ere Irungo Real Union taldean osatu du denboraldia 2.B mailan. 5. postuan amaitu du
liga taldeak; eta, beraz, nahiz eta denboraldi gehienean goiko postuetan ibili,
azken txanpan play off-etik kanpo geratu dira irundarrak.
Abuztu aldera denboraldi berriari
ekiteko gogoz eta ilusioz da Urkizu, Beste 2 urterako fitxatu du Real Unionekin;
eta, beraz, beste bi denboraldiz, gutxienez, talde txuri-beltzean jarraituko du.
Tolosa Futbol Klubean dabiltzan berastegiarrak ere aipatu nahi genituzke

Oihana Ugartemendia eta Ander Zubillaga Tolosa Futbol klubeko jokalariak.
atal honetan. Julen Sarasolak infantilen
hirugarren taldean jokatu du erdilari,
eta aurtengo denboraldia oso ondo joan
dela eta oso pozik dagoela aitortu digu.
Aimar Zubillaga infantilen bigarren taldean aritu da, erdilari edo hegaleko gehienetan; liga bigarren postuan amaitu dute eta kopan final zortzirenetan
esan behar izan diote agur lehiari. Eta,
Egoitz Agirrezabalak infatilen lehen
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taldean jokatu du, erdilari gehienean;
talde buru amaitu dute denboraldia eta
Gipuzkoako txapeldun izateko finala
bakarrik galdu dute.
Ander Zubillagak ere Tolosako Futbol Klubean, ohorezko jubeniletan osatu
du denboraldia eta ligako txapeldun izan
dira azkenean; datorren denboraldian
jubenilen euskal ligan arituko da taldekideekin batera. Eta, bukatzeko, Oihana
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Kirolak

Ugartemendiak ere, emakumezkoen
erregional mailan erdilari ibili denak,
ezin hobeto bukatu du deboraldia; mailaz igotzea lortu dute eta datorren urtean euskal ligan arituko dira haiek ere.

Areto futbola

Itzulera paregabea izan du areto futboleko nesken taldeak, oraingoan Berastegi Lauburu izena hartuta. Izan ere,
Berastegiko futbol zelaiak areto futbolean aritzeko balio ez duenez, Ibarrako
Lauburu taldearekin partidak Ibarran
jokatzea adostu du nesken taldeak, eta
hargatik izen berria.
Lierni Gartziarena, Ane Urkizu,
Alazne Saizar, Olaia Garaiburu, Maialen Gartziarena, Mireia Barriola, Sara
Caminos, Oihane Zubiria, Irati Rekondo
eta Naroa Zubiriak osatutako taldeak 3.
postuan amaitu zuen liga eta play offetako finalerdietako lehen partida galduta, kanpoan geratu zen. Aipatu behar
da ligako goleatzailerik onena Mireia
Barriola izan dela.
Onena etortzeko zegoen, hala ere.
Apirilaren 29an Ibarran jokatutako Gipuzkoako Kopa irabazi egin baitzuten
neskek, aurrena ligan zehar aurkari
zuzena izandako Idiazabali irabazi eta
gero Anoeta garaituta.

Areto Futboleko nesken taldea, Ibarran kopa irabazi berritan.
nolanahiko emaitzekin, gainera. Maiatzaren 28 eta 29ko asteburuan Esteponan (Malaga) jokatutako Txirrindularitza Egokituko Espainiako Txapelketan
MT 1 mailan hartu zuen parte Euskadiko
selekzioarekin eta erlojupekoan brontzezko domina eta errepidean zilarra
eskuratuta itzuli zen etxera.
Urriaren 15ean 44 urte beteko di-

tuen txirrindularia Irunen bizi da bere
bikotekidearekin eta asteko bi entrenamenduak Irunen eta Tolosaren artean
erdibanatzen ditu. Tolosan entrenatzen
duenean Berazubiko estadioan edo Alegia eta Altzo aldeko errepideetan entrenatzen du, Emaitz Izagirre eta Asier
Mujika entrenatzaile dituela. Gaztetan
futbola eta atletismoa ere gustuko zitue-

Txirrindularitza

Urteak daramatza Aitor Gartziarena berastegiarrak bizikleta gainean. Aurten,
esate baterako, Bizkaiko Birako 20. edizioan hartuko du parte; eta, ez alferrik,
orain arteko edizio guztietan izan da. Ez

Aitor Gartziarena, Espainiako txapelketako podiumean Esteponan, eta Asier
Mujika entrenatzailearekin, Berazubin, bizikleta berriaren gainean.

Cambrilseko lasterketan parte hartu zuten txirrindulariak. Axier Matxinea Ordesan, Cotatueroko ur jauzia atzean duela.
13 zenbakia, 2016ko abuztua
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Kirolak

la aitortu digu Aitorrek, eta probatu ere
probatu zituela; baina 1992az geroztik
buru-belarri bizikletari emana bizi da.
Ilusio bereziarekin hartuko du parte aurten Aitorrek uztailaren 15, 16 eta
17an egingo den Bizkaiko Biran, bizikleta zaharra alde batera utzi eta NER
Group Ikaztegietan kokatutako enpresa
taldearen eskutik eskuratu duen Giant
markako bizikleta berriarekin hartuko
baitu parte.
Bestalde, txirrindularitza lasterketa
herrikoiei dagokienez, aurtengoan ere
izan da hainbatetan berastegiarren ordezkaritzarik.
Apirilaren 18an Cambrilsen egin
zen Canyon Cambrils Park lasterketan,
Canyon Escaladei 122 kilometroko zirkuituan, 7 izan ziren berastegiarren
kamiseta jantzita parte hartu zuten
herritarrak: Iker Saizar (4:41:50),
Axier Matxinea (4:41:50), Xabier Mujika (4:41:51), Aritz Mujika (4:42:05),
Julen Agirrezabala (4:45:53), Aritz
Aranburu (4:45:54) eta Ander Beloki
(4:50:19).
Ekainaren 18an, eguraldi hotz eta
bustiarekin egin zen 205 kilometroko
Quebrantahuesos martxa zikloturistan,
berriz, Iker Saizarrek eta Aritz Mujikak
hartu zuten parte eta denbora berean
amaitu zuten lasterketa (8:03:54).
Uztailaren 2an, Bardeetan egin zen
Extreme Bardenas 100 kilometro inguruko mendi bizikletako lasterketan,
aldiz, 5 berastegiar izan ziren: Iker Saizar (4:27:33), Juan Mari Ugartemendia
(4:51:27), Jesus Zubillaga (5:02:48),

Jose Miguel Etxarren (6:42:46) eta Josu
Ugartemendia (6:42:47).
Eta, mendi bizikletarekin jarraituz,
aurten Axier Matxineak bizikleta gainean burutu duen abentura ere ezin
aipatu gabe utzi, mendi bizikletaren
munduan sonatua den Mediterraneotik
Atlantikorako Transpirenaica ibilbidea
egin baitu, berak bakarrik: guztira 680
kilometro 7 egunetan, Pirinioak aldenik alde zeharkatuz. Ekainaren 3an ekin
zion bideari Gironako Planoles herrian
eta ekainaren 9an eman zuen bukatutzat ibilaldia Orreagan.
Bizikletaren
mantenimendurako
erramintak (olioa, kate puskak…) bizikleta gainean, Transpirenaicari buruzko eskuliburua eta paperezko mapak bizkar
zorroan eta GPSa manilerrean. Eguraldiaren iragarpenari adi, egunen amaierarako iragarrita zeuden trumoi-ekaitzak ahal zela saihestea helburu.
Goizeko 6,30ak aldera ekiten zion
Axierrek bideari eta 16,00ak aldera, iluna gain hartzen hasterako gelditzen zen.

Elurrik ez ibilbidearen goieneko zatian
(2.300 metrora daude pistarik altuenak)
eta bere moduan bizikleta gainean zihoazen lagun ale batzuen konpainia izan
ezean, gehienean bakarrik. Bidean ezagutu dituenen artean, Cacereseko gizon
bat, Lleidako albergean ezagutu zuena.
Hirugarren aldia zuen Transpirenaica
egiten, eta hari buruzko blog bat du interneten, aldian-aldian osatzen ari dena.
Esperientzia aparta izan da, Axierrek
aitortu digunez. Aspalditik zekarren
buruan Transpirenaica egiteko ideia,
eta astebete jai hartzeko aukera sortu
zaionean, bi aldiz pentsatu gabe, bete
egin du asmoa. Bizikletan beti lasterka, lehian ibili izan bada ere, bizikletaz
beste era batera gozatzeko modurik ere
badela erakutsi dio bere buruari. Hala
kontatu digu guri.

Mendi ibilaldia

4 urtez behin Aralarko Adiskideak
Elkarteak antolatuta Tolosatik abiatu
eta Tolosan amaitzen den XIV Orduko

XIV Orduko Ibilaldian parte hartu zuten hainbat berastegiar.

harategia urdaitegia
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Kirolak
Aldin Mendi Elkarteak antolatutako
mendi irteeren egutegia:

Mendizaleak Anboto gainean, Aldin Mendi Elkarteak antolatutako irteeran.
Ibilaldi ospetsuaren edizio berri bat
izan genuen aurten, maiatzaren 29an.
2.000 mendizale inguruk ekin zioten
70 kilometroko bideari, Berazubiko
estadioan 5,00ak aldera; tartean, nola
ez, berastegiar batzuek ere bai. Azken
edizioetan egin bezala, aurten ere
Uliko kontrolgunean Aldin Elkarteko
ordezkari batzuk aritu ziren antolakuntzari laguntzen.
Aldin Elkartearen izenean antolatu
eta ospatu zen, era berean, maiatzaren
14an 4 urtez behin egiten den Probintzietako Ardibidea, GR9aren barruan,
Nafarroako Beorburutik abiatu eta Tolosarainoko 47 kilometroko ibilaldia.
Autobus bat antolatu zen eta 45 lagunek parte hartu zuten.

Aldin Mendi Elkartea

Mendi ibilaldiak egiteko asmoz, irteera
batzuk antolatu, urteko egutegia osatu
eta jendeari zabaltzeko ideia piztu zaio
aurten Iñigo Lizarribarri. Aldin Elkarteko kideekin bildu zen, eta handik sortu
zen Aldin Mendi Elkartearen izenean
ekintza sorta. 6 irteera proposatu dituzte 2016rako: Anbotora, Orhira, Ordesara, Gavarnie-ko zirkura, Balerdira
eta Linzara. Lagun talde txikiak osatu
dituzte orain arte, eta eguraldiak ere ez
die gehiegi lagundu; baina pixkanaka
jende gehiagoren parte hartzea izango
dutelakoan daude.
13 zenbakia, 2016ko abuztua

Goi mendizaletasuna
Iñigo Lizarribar, Mikel Legarreta eta
Ibon Zabalak osatutako hirukoteak goi
mendiko espedizio bat egiteko asmoa du
laster. Himalayako bi mendi, Stok Kangri
(6.150m) eta Non (7.135 m), Indiako
mendirik altuenak igo nahi dituzte. Uztailaren 30ean joaneko hegazkina hartu
eta abuztuaren 30ean itzulerakoa hartu
bitartean, aklimatazio saioa egin eta bi
gailurrak lortzea dute helburu. Jasotako
irudi, argazki eta bizipenekin ikus-entzunezko emanaldia prestatzeko asmoa
dute. Kultur Astean bertan eskainiko
dute emanaldi bat jendaurrean.

Mendi-lasterketak

Punta-puntan dabil aurten ere Jon Azpiroz mendi lasterketaria. Lehengo urtean, abuztuaren 28an Alpeetan egin
zen 170 kilometroko Montblanc-eko
Ultratrailean 14. postuan helmugaratu
zen, lasterketa burutzeko 24 ordu 38
minutu eta 37 segundu behar izan ondoren. Urte guztian zehar mimo eta ilusio
bereziz landutako lasterketari bukaera
paregabea eman ahal izan zion.
Aurten, berriz, beste helburu batzuk jarri dizkio bere buruari. Hiru lasterketak osatzen duten Alpinultras zirkuitua osatu nahi du, eta horretan dabil
buru-belarri. Lehen lasterketa 10.000
metroko desnibel positiboa duen 130
kilometroko Emmona Ultratraila izan
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Anboto (1.331 m.)

maiatzak 14

Orhi (2.019 m.)

ekainak 11

Ordesa

uztailak 23-24

Circo de Gavarnie

urriak 1-2

Balerdi (1.193 m.)

urriak 29

Linza

azaroak 19-20

zuen Girona aldean maiatzaren 29an,
eta irabazi egin zuen 20:54:00-ko denborarekin. Bigarren lasterketa, berriz,
uztailaren 2an izan zuen, Lleidako Valls
d’Aneu Ultratraila, 7.344 metroko desnibel positiboa duen 92 kilometroko
lasterketa, eta 4. postuan helmugaratu
zen. Bi denborak kontuan hartuta, sailkapeneko lidertzari eusten dio Jonek
Alpinultras zirkuituan.
Hirugarren eta azken lasterketa
irailaren 10ean izango du Huescan:
Canfranc-en hasi eta bertan bukatuko
den 8.848 metroko desnibel positiboa
duen 100 kilometroko lasterketa.
Gugandik gertuagoko mendi lasterketei begira, Zegama-Aizkorri mendi
maratoiaren 15. edizioa maiatzaren
22an izan zen eta bi izan ziren lasterketa osatu zuten berastegiarrak: Iban Agirrezabala 54. postuan (4:54:09) eta Jon
Zubillaga 205. postuan (05:58:09).
Leitzako 64 kilometroko Euskal Herria Mendi Erronka, berriz, ekainaren
4an izan zen eta Juan Mari Ugartemendia izan zen lehen berastegiarra helmugan 60. postuan (8:35:08) eta Jon Zubillaga bigarrena 137. postuan (9:20:18).
Andoni Zuriarrainek ere hartu zuen
parte EHMEn, baina ezin izan zuen lasterketa bukatu, lesioa tarteko.
Ekainaren 19an Tolosaldeko 3 Tontorrak mendi maratoiaren txanda izan
zen. Hernio, Uzturre eta Erroizpe zeharkatzen dituen lasterketan, 3 izan
ziren parte hartu zuten berastegiarrak:
Jon Azpiroz 7. postuan (4:31:00), Iban
Agirrezabala 16. postuan (4:49:18) eta
Santi Zubeldia 126. postuan (6:09:11).
Eta, mendi lasterketekin bukatzeko,

Kirolak

Jon Azpiroz, Emmona Ultratraila irabazita, eta Iban Agirrezabala, Zegaman.

Jon Zubillaga,Leitzako helmugan.

uztailaren 8 eta 9 artean egin zen Goierriko 2 Haundiak 88 kilometroko lasterketaren 7. edizioa. Jon Zubillagak hartu
zuen parte eta 32. postuan helmugaratu
zen, 13:41:57ko denborarekin.

Bermeoko estropadak irabazi dituzte.
Apirileko Euskadiko txapelketan 8. postuan geratu ziren. Pozik da egindako
denboraldiarekin.

Arraun Klubean. Urtarrilean hasi
ekainean bukatu den Gipuzkoako
telen liga 2. postuan amaitu dute,
tartean Zumaiako, Errenteriako

eta
baeta
eta

Arrauna

Fermin Caminos arraunlari berastegiarra denboraldi betean da orain.
Aurten Zarautzeko traineruan ari da
KAE 1 ligan. Ekainaren 19an hasi eta
abuztuaren 21ean bukatuko den ligan,
Kantauriko 12 talde dabiltza lehian, 12
arraunlari eta patroiak osatutako traineruetan eta momentuan 10. postuan
daude sailkapenean. Traineru gaztea
dute aurten Zarautzen eta mailari eustea dute helburu.
Mañel Salbarredi, berriz, aurten
kadete mailan aritu da Tolosaldeko

Fermin Caminos, Mutrikuko estropadan.
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Berastegiarrak munduan

Xabi Barriola Otxandorena

Bartzelonako nire
esperientzia
O

rain dela lau urte izan nintzen
lehenengo aldiz Bartzelonan,
eta egun bat bakarra pasa arren,
hiri hartara ez nintzela berriz bueltatuko, pentsamendu harekin joan nintzen. Baina bizitzak buelta asko ematen
ditu eta maitasuna tarteko, nire bizitzako etapa berri bat bertan egiteko
erabakia hartu nuen. Behin ere ez damutu egiten duzunaz, baizik eta egiten
ez duzunaz. Esperientzia berriekin asko
ikasi eta asko disfrutatzen da.
Mendiz inguraturik egotetik, etxe
handi eta trafikoz jositako hiri hartara
iritsitakoan, nire lehen asmoa katalana ikastea izan zen. Lehenengo kurtsoa ez zen ordaindu behar eta aukera
paregabea zen ikasten hasteko. Euskal
Herrian, kartel, seinale, ohar... asko eta
asko euskaraz eta gaztelaniaz daude;
Bartzelonan, berriz, dena katalanez
dago. Bertako jendea bere hizkuntzan
mintzatzen da, nahiz eta guk gaztelaniaz egin, kultur ekintza asko eta asko
katalanez bakarra egin izan dira bertako festetan... eta benetan inbidi sanoa
sentitu dut.
Lan munduan murgilduta, onartu beharra daukat zorte handia eduki
dudala, lau lan ezberdin izan baititut.
Beastiarrak ez gera etxean geratzekoak, jaja!! Azken honetan, euskarazko
teleoperadore gisa aritu naiz Danonerentzat eta nire herriko harategira eta
Dendaberrira deitzeko aukera izateak
benetan ilusioa egiten zidan. Kontu
batzuk tartekatzeko aukera polita izan
nuen Ana eta Molerekin, beti atsegin
nirekin.
Adiskidetasuna beti izan da ardatz
13 zenbakia, 2016ko abuztua

Xabi Barriola Diada egunean, Bartzelonako kaleetan.
nagusi niretzat, eta nire despedidan,
nire kuadrillak beraiekin konpartitutako hainbat oroitzapen onez osatutako
koadro galanta oparitu zidan. Koadroa
herrian geratu zen, baina nire bihotzean eraman nituen bai lagun, familia,
lankide eta ezagun asko ere. Hiri handian kafe bat hartzeko milaka aukera
nituen, baina nire ustez garrantzitsuena falta, ordea; konpainia. Eta, nahiz eta
hasieran gogor xamarra egin, pixkanaka nire lagun taldea aurkitu nuen;
benetan gauza polita da jende berria
ezagutzea eta hor egongo direla jakitea,
bisitan joaten naizen aldiro.
Panteras Grogues izeneko kirol
elkarte bati esker hasi zen dena. Talde hau gay, lesbiana, transexual eta bisexual diren pertsonen normalkuntza
lortzeko helburuarekin sortu zen, kirola
praktikatzeko inongo eragozpenik eduki
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ez dezan inork. Lehenik eta behin, futbolean hasi nintzen, gero korrika eta crossfit egitera ere animatu nintzen. Benetan
giro bikaina geneukan eta ekintza ezberdinetan parte hartu genuen urte guztian
zehar. Gehienetan krossak izan ziren,
nik ia beti nire Berastegiko kamixetarekin egiten nuen lasterka eta batek baino
gehiagok euskaraz mintzatu eta animatu
ere egin ninduen. Crossfitari dagokionez,
larunbat goizero ia hogei laguneko kuadrilla elkartzen ginen Montjuich mendi
koxkorreko zelai eder batean, bista eder
eta lasaitasun itzelarekin, izerdi pixka
bat atera eta par batzuk botaz. Benetan
adiskide jatorrak egin ditut eta esperientzi oso ona daramat.
Katalanak orokorrean jatorrak dira,
baina atentzioa gehien deitu didana
zera izan da: euskaldunekin alderatuta,
askoz ere kariñosoagoak direla. Hau da,

Berastegiarrak munduan

Eli arrebarekin eta Oihan eta Iraia
ilobekin, Arc de Triomf-en aurrean.

Montjuïc-en lagun taldearekin, crossfiteko entrenamendu baten ondoren.

hemen beti ematen dizkizute bi musu
neska izan ala mutila izan, edota besarkada bat, ez noski egunero ikusten
duzun jendearekin, baina bai astean
behin edo denbora gehiagoz ikusten ez
duzun pertsonarekin. Adibide gisa, nire
herriko lagun Irati eta Amaiarekin pasa
zait eta irri eginez ados geundela ohartu ginen. Era berean, esan nahi dut euskaldunekiko harrera benetan berezia
dutela katalanek; estimu handia digute.

Euskal Etxea ezin falta Bartzelonan,
ekintza euskaldun asko antolatzen dituzte bertan. Nire bi herrikideekin parte hartzeko aukera izan dut eta ohartu
gara euskaldun asko daudela hiri handi
honetan, azken finean ez gaude hain
urruti. Nire iritziz, egunik politenak
Diada (irailak 11) eta Sant Jordi (apirilak 23) dira, dena arrosaz apaindurik.
Amaitzeko esan, Bartzelonatik at,
beste herri txiki polit batzuk ezagutze-

ko aukera ere izan dudala, bai mendiz
inguraturiko herriak, baita kostaldeko
herrixkak ere: Vic, Rupit, Salt de Sallent, Besalú, Pals, Begur, Cala Estreta,
Calella, Sant Pol, Sitges, Montserrateko
monasterio ikusgarria, Girona... (eta
denetan dago Estelada (ikurrina) handi bat herri sarreran edo mendi tontorrean). Horrela, Katalunia ezagutzeko
gonbita luzatzen dizuet, benetan paraje
dotoreak baitaude.

Egunik politenak
Diada (irailaren 11) eta
Sant Jordi (apirilaren
23a) dira, dena
arrosaz apaindurik

Orokorrean jatorrak
dira, atentzioa gehien
deitu didana izan da
euskaldunak baino askoz
ere kariñosoagoak direla
Irati Saizar eta Amaia Azpirozekin, Montjuïc-en.
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Amaia Azpiroz Artola eta Irati Saizar Artola

Lehengusinak
Bartzelonara
M

undua egun berean ezagutu
genuen, ordu batzuen gora
beheran. Amaiak lehentxeago
Iratik baino. Batera hazi gara, herri berean, eskola berean, lagun talde berean.
Noizbait garaia iristen omen da bakoitzak bere bidea egiteko. Gurea 18 urterekin izan zen. Amaia Gasteizera eta
Irati Bilbora. Agur, lehengusina maitea,
iritsi da bakoitzak bere bidea egiteko
eguna!! Ba ez. Bi urte soilik iraun ditugu elkarrengandik urrun. Urrun, edo,
astelehenetik ostiralera elkar ikusi
gabe, alajaina.
Iazko ikasturtean, elkarren berririk
ez genuela hautatu genuen Bartzelonara ikastera joateko aukera. Urte beterako Euskal Herritik atera nahi genuela
argi genuen, baina inongo momentutan
ez genuen hitz egin Bartzelonari buruz.
Sicue programaren bidez, aukera zabala genuen urrutira joan gabe edozein
unibertsitate aukeratzeko, baina, nola
ez dakigula eta kasualitatea tarteko,
graduko hirugarren urtea Kataluniako
hiriburuan egitea erabaki genuen eta
biak onartu gintuzten. Bi aldiz pentsatu
gabe, guk ere baiezkoa eman genuen.

Berastegitik Bartzelonara

Iratik irailaren 8an zapaldu zuen azkenekoz Berastegi. Amaiak bi egun beranduago. Edozein momentutan trena
hartu eta lau ordutara bueltatu gintezkeela pentsatzeak lasaitzen gintuen,
baina hasiera hartan geneukan urduritasunak gain hartzen zion. “Noa etorri
gea?” galdetzen genion geure buruari.
Bi urtez bata Bilbon eta bestea Gasteizen bizi izan ginen, eta hirian bizitzera
13 zenbakia, 2016ko abuztua

ohituak geundela pentsatzen genuen. Baina, guk
uste, aurten ikasi dugula
hiri handi batean bizitzea zer den.
Bartzelonako
Las
Ramblas famatuen aldamenean alokatu genuen
pisu bat, uda aldean
egindako bisita batean.
Bizi ginen eremua turistentzat erakargarria
den lekua da zalantzarik
gabe. Eguneko edozein
ordu izanda ere, jendea
ibiltzen da kalean gora
eta behera. Hor zetozen,
ordea, gurasoen ahol- Irati eta Amaia, estelada esku artean estu hartuta.
kuak: “Gauetan bakarrik
ibiltzea ez okurrittu e! Jende asko ibilrekin iritsi ginen, baina, ziurtatu dugu
tzea ta”. Gure erantzuna: “Hobe izangoa
bizi izan garen pisuko jabea kenduta,
ba jendea dabillen lekun pasatzea, iñor
topiko hutsa dela zuhurrarena. Asko
eztabillen kaletik pasatzea baño”. Egia
harritu gaituena ezagutzerako orduan
esan, pasa ditugun hamar hilabeteetan
egiten ziguten galdera izan da: “¿Eres
ez dugu inoiz inolako arazorik izan.
independentista?” Askok izena galdetu
aurretik luzatzen zuten galdera, eranZer topatu dugu han?
tzunaren arabera hitz egiten geratu edo
Jende asko. Horixe da hiriburuaren
korrika ihes egin jakiteko izango zen
ezaugarrietako bat. Askotan aterabeharbada. Egia esan, hizketaldietan aitzen ginen paseatzera eta ez genuen
patu gabe geratzen ez zen gaia izan da.
nahita egiten, baina, erdigunetik atera
Hiriaren beste ezaugarrietako bat
arte pausoa bizi-bizi ematen genuen,
nahi duzun guztia eskura edukitzea da.
jendearen erritmoa ere bizia baitzen.
Edo egin nahi duzun edozer gauza egin
Behin, ordea, Rambletatik urrunduta,
ahal izatea. Mota guztietako dendak,
lasaitasuna nabariagoa zen, Arbideko
tabernak, antzerkiak, zineak, paseabuelta egiterakoan ibiltzen dugun errittzeko leku lasaiak edo hondartzak, asko
mora bueltatzen ginen.
mugitu gabe aurki daitezke. Garraio
Kuriositatea genuen bertako jendea,
publikoaren laguntzaz oso ondo horhau da, katalanak, zer moduzkoak izannituta dago hiriburua. Biok faltan bota
go ziren jakiteko. Zuhurrak diren ideiaduguna jendearen poteatzeko ohitura
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Irati Luis eta Inma gurasoekin eta Alazne ahizparekin,
Park Güell-en.
izan da. Tabernak bazter guztietan aurkitzen dira, eta pintxoak ere askotan
aurki daitezke. Baina ez daude horretara ohituta; askok ez dakite poteatzea zer den ere. Han festarako ohitura
zeharo da ezberdina. Parrandara atera
aurretik nonbait elkartu eta edatea da
ohikoena, normalean etxeren batean,
kalean alkohola edateagatik isuna jartzen baitute. Han joaten ginen biok Carrefourrera, zerbeza lata batzuk erosi,
norbaiten etxera joan eta diskotekaren
batera atera aurretik punttuan jartzera.
A ze tristura, tabernaz taberna tragoak
hartzeak duen xarmarekin alderatuta! Euskal musika eta txosnetako giroa
faltan bota ditugula aitortu beharrean
gaude, zentzu horretan bada ere.
Euskal hutsune hori baretzeko, hor
genuen euskal etxea. Aldian-aldian egiten genuen bueltaren bat. Etxeko sentitzen ginen zerbitzariekin euskaraz
mintzatzean eta bertan zegoen jendea
euskaraz ari zela entzutean. Ekitaldi
ugari antolatzen dituzte eta edozein
aitzakia erabiltzen dute festa giroa
sortzeko; esaterako, futbol talde euskaldunen partidak. Hantxe egon ginen
pantaila erraldoiaren aurrean Errealak
Bartzelonari nola irabazten zion begira,
hori da hori tentsioa eta poza bizitu genuena!
Euskal etxetik aterata, gaztelera gutxi entzuten da eta katalana asko. Behin baino gehiagotan pasa izan zaigu
guk norbaiti gazteleraz egin eta hark
katalanez erantzutea, guk gazteleraz
erantzun eta hark berean segitzea.

Amaia Koro amarekin, Hortako laberintoan.

Euskal Herrian egin behar hori! Kontua
da bertako diren guzti-guztiek ulertzen
dutela katalana eta gehiengoak hitz egiten duela. Ahaleginak egin ditugu ikasteko, klaseetara joan gara eta azken baterako, guztia ulertzera ere heldu gara.
Hizketaldi laburrak katalanez defendatzeko ere gai gara, nahiz eta elkarrizketa luzeagoetarako komeri gehiago izan.
Harritu gaituen gauzen artean dago
birziklapena. Lehen egunetan buruhauste ugari ibili genituen kontu honekin. Bizi ginen inguruan ez genuen aurkitzen edukiontzirik. Basura poltsak
pasilloan barrena pilatzen hasi zitzaizkigunean etorri ziren gure larrituak.
Bizilagunei tinbrea jo eta galdetzea
besterik ez zitzaigun otu. “Por las noches en la calle, al lado del portal” haien
erantzuna. Hura ezustekoa! Gure harridurarako, baina, halaxe zen. Iluntzeko
9etatik aurrera jendeak kalean uzten
zuen basura eta gauean zehar kale-garbitzaileak pasatzen ziren hauek biltzera. Guk ordurako atal ezberdinak zituen
ontzi bat erosia genuen behar bezala
birziklatzeko eta kontzientzia lasai
mantentze aldera, etxean bertan gaika
bildu dugu zaborra, nahiz eta ondoren
poltsa guztiak kaleko leku berean utzi.

Ikasketak, bigarren planoan

Ai ene, oraindik tartetxorik ez diegu eskaini ikasketei! Askotan, ahaztu ere egiten zaigu ikastera joan ginela. Amaiak
Universitat de Barcelonan gizarte
langintzako ikasketak burutu ditu eta
Iratik Universitat Autònoma de Barce-
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lonan kazetaritzakoak. Euskal Herriko
Unibertsitatearekin alderatuta, Bartzelonan lan gutxiago egiten duten susmoa
izan du Amaiak, eta Iratiren kasuan, berriz, alderantziz gertatu da, gaizki ohitua zegoen nonbait Bilbon. Lanak gora
behera, bioi ikasketak ondo joan zaizkigula esan genezake.
Azken finean hamar hilabete izan
dira etxetik kanpora bizi izan ditugunak. Baina izan ditugun bisita guztiekin
etxean bezala sentitu gara. Gabonak
iritsi aurretik bion familiak eta ia kuadrilla guztiak bisitatu gintuen. Gabonen
ostean ere, izan genituen bigarren aldiz
bueltatu zirenak eta baita bisita berriak
ere. Gure aitzakian, ederki ezagutu dute
joan diren guztiek Bartzelona! Eta ederki egin dute gainera aukera aprobetxatuz. Guretzat hauen bisita aire freskoa
bezalakoa zen, herri-minik sentitzeko
astirik ez baitziguten ematen. Hain
urrun ez geundela kontuan hartuta, aldian-aldian egin ditugu guk ere Berastegira bidaiak; Gabonak, inauteriak eta
Aste Santua izan dira aitzakia.
Urte oparoa, zalantzarik gabe. Leku
berriak ezagutu ditugu, lagun berriak
egin ditugu, hizkuntza berri bat ere ikasi dugu. Bide batez, ditxosozko gaztelera hobetu dugu, bagenuen eta beharra!
Pertsona bezala ere asko ikasi dugu.
Bizitzak eskaini digun aukera hau aprobetxatu izanaz harro gaude eta ez gara
damutzen. Inoiz ahaztuko ez dugun
abentura bat izan da, bizitzako etapa
berezi bat. Askotan esaten den bezala,
que nos quiten lo bailao!
13 zenbakia, 2016ko abuztua

Berastegiarrak munduan

Julen Etxeberria Malkorra

Berastegitik
Suediara

Ur jauzia Islandian.

S

uediara praktikak egitera etortzeko aukera izan nuenean, ez
nuen dudarik egin; 6 hilabeterako asmoarekin hasieran, baina azkenean urte guztia pasako dut bertan.
Egia esan, karrera amaitu eta Euskal Herrian lan egokirik aurkitzen ez nuenez,
atzerrian lan egiteko ideiari bueltaka
hasi nintzen. Atzerrian denboraldi bat
pasa zuten lagun guztiek gomendatzen
zidaten pausoa ematea. Global trainning beken berri banuen aurretik eta
lehengo urteko deialdian izena eman
nuen. Bertan Suediara joateko aukera
eskaini zidaten eta gauzak ezin hobeto
doaz; orain arte, behintzat.
Suedia hotzarengatik eta neska ilehoriengatik da ezaguna, eta ez zaio bietako ezer falta; baina, horrez gain, asko
dauka eskaintzeko. Ni Lund izeneko
herrian bizi naiz, Suedia hegoaldean,
Malmo hiriaren ondoan. Bertan unibertsitate oso garrantzitsua daukate eta
13 zenbakia, 2016ko abuztua

biztanleen (100.000 inguru dira) ia erdiak unibertsitarioak dira. Kopenhage
hiria ere oso gertu dauka, 40 minutura
trenez. Orain dela urte batzuk itsasoan
zehar pasatzen den zubi bat eraiki zuten. Zubi ikusgarria benetan!
ESS enpresan eman didate praktikak
egiteko aukera, ESS eraikitze prozesuan
dagoen ikerketa zentro bat da. Kontroleko departamenduan egiten dut lan
eta mundu guztiko ingeniarien esperientziaz ikasteko aukera daukat. Nork
esan behar zidan, orain dela urtebete,
Hego Koreako edo Australiako ingeniari batekin ariko nintzela ni lanean!
Gogoan dut Lundera iritsi nintzen
lehen eguna; ni bezala praktiketara zetozen beste lagunekin elkartu nintzen
aireportuan. Kopenhageko aireportuan
lur hartu genuen eta kosta zitzaigun
Lunderako trena zein zen asmatzea;
egia esan, ez da lan erraza. Azaroaren
amaiera zen eta ilun eta hotz zegoen;
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Kiruna izotzezko hotelean.

Berastegiarrak munduan

Aurreneko egunak
hotzera eta ilunera
ohitzen pasa genituen;
5 gradutik ez ginen
igotzen

Bolkana Islandian.
hain ilun, non Kopenhagetik Suediara
bidean itsas gainean pasa ginenik ere
ez baikinen konturatu.
Lundera iristean, bertan lan egiten
duen jendea zain geneukan, gu jaso eta
gure pisu berrira eramateko prest. Gu
erabat galduta eta lotsatuta, eta haiek
kontutarako gogoarekin. Maleta pisuan
utzi eta desegin baino lehenago, zerbeza batzuk hartzera gonbidatu gintuzten; bertan euskaldunek eta espainolek eginda zeukaten kuadrillarekin.
Segituan konturatu ginen oso giro ona
zeukatela beraien artean eta ongi etorri
beroa egin ziguten. Bestalde, gau hartan
konturatu ginen Suediako bizi maila ez
dela merkea, zerbeza bat 6 euro ordaindu genuen eta.
Aurreneko egunak Suediako tenperatura hotzetara eta ilunetara ohitzen
pasa genituen; 5 gradutik ez ginen igotzen eta arratsaldeko 4etarako iluna
zegoen. Hirian zehar ibiltzeko bizikleta
bana erosi genuen eta lankideak ezagutzen joan ginen pixkanaka-pixkanaka.
Ingelesarekin ere hobetzen joan gara.
Eguberriak gainean genituen, festa garrantzitsuak dira Suedian eta Lund hiria oso ongi apainduta zegoen.
Bestalde, hemengo denbora inguruko bazterrak ikusteko aprobetxatzen
saiatu gara, praktikengatik ordaindu diguten dirua aurreztu eta bidaia oso po-

litetan gastatzeko aukera izan dugu eta.
Kopenhage, Stockholm, Oslo, Göteborg,
Malmö... bisitatu ditugu. Horietatik
Stockholm eta Kopenhage izan dira gehien gustatu zaizkidan hiriak, edozeini
gomendatzen diot bertara joatea.
Bidaia handiagoak egiteko aukera ere izan dugu. Behin Laponiara joan
ginen, Suedia iparraldera. Bertako hiri
baten ondoan pasa genituen 5 egun, Kirunan hain zuzen ere. Simuen (iparraldeko eskimalen) bizilekua da, eta Santa
Clausen bizilekua ere bai. Bertan aurora
borealak ikusteko ideaiarekin joan ginen
eta lortu genuen gure helburua. Gainera,

elurretako motoak, trineoan txakurrekin, sauna beroak eta laku hotzen arteko
kontrasteaz gozatzeko aukera ere izan
genuen. Oso esperientzia polita.
Maiatz hasieran, aldiz, Islandia bisitatzeko parada hartu genuen. Kotxe bat
alokatu eta akanpalekuz akanpaleku
irla guztiari buelta eman genion. Horrela, bertako paisaia zoragarriez gozatzeko aukera izan genuen. Bertan pasatako
egunetan denetik ikusi genuen: fiordoak, itsasoa, mendia, elurra, bolkanak,
geiserrak, ur termalak, hondartza beltzak, ur jauziak, etab. Hori 8 egunetako
bidaia batean, inoiz ahaztuko ez dudan
bidaia izan zen.
Beste mila kontu eta histori bizi izan
ditut hilabete hauetan zehar, baina dena
ez da sartzen lerro hauetan. Amaitzeko,
esan dezakedana da, oso esperientzia
polita eta aberasgarria suertatzen ari
dela niretzat pertsonalki; eta mundu
guztia animatzen dudala atzerrian denboralditxoa pasatzera eta bertako bizipenak bere azalean bizitzera.

Reikiaviken.
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Patxi Ezeiza Egues

Elixabet Azpiroz Atxukarro

Patxi Ezeiza elduarra,
Michelin izar
ospetsuaren jabe
P

atxi Ezeiza (Eldua, 1962) sukaldari-buru da Gasteizko Zaldiaran jatetxean, hiriburu horretan
Michelin izarra duen jatetxe bakarrean.
1984an ateak ireki zituenetik, Zaldiaranek ibilbide luzea egin du sormen-sukaldaritzan, eta horren erakusle dira beste
hainbat sari ere: Sukaldaritza Sari Nazionala, Espainiako Txapelduna Gozogintzan, Sormen-sukaldaritza onenari Pilpil Saria, Sukaldaritzan Ibilbide Onenaren Saria, Urteko Sukaldaria, Hiriko
Urrezko Domina, Repsol Gidaren bi
eguzki…
Nondik datorkizu sukalderako zaletasuna?
Nik uste euskaldunon izaerarekin baduela lotura sukaldari izateak, gu
jatunak gara, jatun
onak, eta horrek
lotzen gaitu sukaldera. Ume-umetan
hasi nintzen ni zartaginari heltzen, nire
anaiek eskola-
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tik etxera iritsitakoan ogia eta txokolatea jaten zuten; nik, berriz, tortillaren
bat-edo egingo nuen azkar asko.
Sukaldari askok izaten dute aurrekoren bat erreferentzia, zuk izan al
duzu halakorik?
Ama, beti sukaldean, baina baita izebak
ere, batez ere, Izeba Anita, berezia zen
hura oso sukalderako. Harekin asko
ikasi nuen.
Etxetik aterata, non eman zenituen
lehen pasuak?
Hala moduzko ikaslea nintzen ni, eta Nafarroako Xabier Ikastetxera, fraideetara,
joan nintzen 15 bat urterekin. Han hasi
nituen sukaldari-ikasketak, baina sukaldean oinarri-oinarritik, hasi su-txapa
garbitzetik eta otorduak prestatzeraino. Ikaragarri ikasi nuen, asko baikinen
guztira, bai fraide bai ikasle. Haientzat
guztientzat prestatu behar otorduak;
gainera, dena bertan genituen produktuekin egiten genuen: baratza, txerri,
behi, ehiza, arrantza… Eta, lehen esan
dudan bezala, oinarritik hasita pauso
guztiak emanez, txerri eta txekorrak hil
ere bertan egiten genituen.
Noiz arte egon zinen Xabierren?
19 urte arte, eta bila joan zitzaizkidalako atera nintzen handik. Belauntzako
ezagun batzuek ostatu bat erosi zuten
Gasteizen, harako sukaldaria behar zutela, eta ni eraman ninduten. Soldaduska egitea tokatu
zitzaidan arte aritu nintzen ostatu hartan. Baina soldadutzan
ere alde handirik ez, sukaldari
aritu bainintzen Mallorcan eta
Menorcan. Han izan nuen aukePatxi Ezeiza.
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ra goi karguei-eta otorduak prestatzen
aritzekoa, baina niri ez zitzaidan hura
gustatzen, troparekin askoz gusturago
aritzen nintzen, eta halaxe, nik aukeratuta, tropen sukaldari jardun nuen.
Balear irletatik Gasteizera berriro.
Bai. Hasiera batean ez nuen Gasteiza
itzuli nahi, nahiago nuen hemen, Gipuzkoa aldean aritu, itsasoak erakartzen ninduen eta, batez ere, herritik
gertu egoteak. Baina Gasteizen nituen
ezagunak, eta hara joan nintzen. Sukalde bat baino gehiago pasa nituen, Iñaki
Izagirre, Premio Nacional de Gastronomia izan zena, bila etorri zitzaidan arte,
Malagan kate handietako hotel horietako batean lan egiteko. Hara joan aurretik, hiru bat hilabete Madrilen pasa
nituen sukaldari horrekin, eta handik
joan nintzen Malagara. Asko ikasi nuen
han, baina baita sufritu ere. Sukaldeburu izatea ez da batere erraza, ez niretzat behintzat, besteei agintzea da
gehien kostatzen zaidana.
Noiztik zaude Zaldiaran jatetxean?
25 bat urte badaramatzat, eta hortxe
geratuko naizela uste dut. Sei sukaldari
aritzen gara, eta ni naiz sukalde-buru.
Jatetxe berezia da, izen handikoa, “Gastronomia Jardunaldiak” egiten dira bertan, eta hainbestetan entzun ditugun
izen handi horiek guztiek hartu dute
parte jardunaldi horietan, hemengoak
zein kanpokoak: Ferran Adria, Sergi
Arola, Pedro Subijana, Juan Mari Arzak,
Martin Berasategi, Andoni Luis Aduriz,
Alain Ducasse, Michel Bras, Jacques
Chibois, Michel Guérard, Joel Robuchon,
Antoine Westermann… Ohore handia

Patxi Ezeiza Egues

da niretzat sukaldari handi horiekin
elkarlanean aritu izana.
Nola etorri zen Michelin izarra?
Munduko produkturik onenak dauzkagu hemen, Araban bertan horietako batzuk: Añanako gatza, trufak, gazta… Beti
garaiko eta bertako produktuak erabiltzen ditugu, baina osagai horiekin plater bereziak osatzen saiatzen gara.
Hasiera batean egiten genuen sukaldea fintzen eta fintzen joan ginen, esperimentatuz. Eta horrek ekarri zigun
izendapena. Izar hori ez da nirea bakarrik, nik beti esaten dut nirekin dagoen
jende guztiarena dela. Izan ere, izarra
ez zaio jatekoari bakarrik ematen, lokala, zerbitzua, sukaldea, garbitasuna…
Den-dena hartzen da kontuan Michelin
izarra banatzeko orduan.
Zer izan da zuretzat izarra?
Egindako lan guztiaren saria, ordaina.
11 urte daramatzagu izar horrekin, eta
eusten diogu. Izarra ez da une jakin batean lana ondo egin izanaren adierazle,
ez; eguna joan, eguna etorri, beti eutsi
behar zaio maila horri. Eta hori ez da
batere erraza. Gainera, sukaldaritzamota hori ez da merkea, eta gaur egun

globalizazioarekin-eta edozein lekutan
merke-merke jan litekeenean, kosta
egiten da hainbeste ordaindu behar
den jatetxe batean otorduak egitea. Ikaragarri nabaritzen dugu krisia.
Bigarrenaren bila joateko asmorik?
Ez. Urte asko eman ditut 10 bat ordu
sukaldean sartuta egunero-egunero,
astegun nahiz jaiegun, sekulako tentsiopean lanean; eta hori gogorra da oso.
Orain lasaiago nabil, gustura, iluntzetan
ez dut lanik egiten, ostiral eta larunbatetan izan ezik. Krisiari zor diot hori.
Jatetxeko sukaldetik ateratzen al
zara?
Ikastaroak eman izan ditut Basque Culinary Center-en eta beste zenbait lekutan. Baina aurten ezezkoa esan dut, prestaketa-lan handia eskatzen du horrek, ez
baita bertara joan eta hitzaldia ematea
edo plater bat egitea bakarrik. Aurretik
lan handia egin behar da; gainera, niri
oinarri-oinarritik hastea gustatzen zait,
pauso guztiak erakustea. Esate baterako,
behin ehiza-platerak prestatzen irakatsi
behar nuen eta nik usoa, erbia, orkatza
oso-osorik eraman nituen.
Zure jatetxera joango banintz, zein
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plater gomendatuko zenidake?
Zure gustuen araberakoa, plater guztiek ez dute edonorentzat balio, denok
ez baitugu modu berean preziatzen eta
gozatzen jatekoa. Askotan izen politpolita duten plater ponpoxoak eskatzen ditu jendeak, baina horiek jaten
ere jakin egin behar da, eta batzuek ez
dakite. Sukalde modernoaz gain, betiko
eran erretako arrainak eta haragiak ere
eskaintzen ditugu, jarri berria dugun
parrillan eginak.
Hainbeste urte Gasteizen, honezkero
gasteiztartua izango zara?
Hemengoa naiz ni, Elduakoa, hori horrela da. Ostegunetan izaten dut jai orain,
eta ia ostegunero etortzen naiz Elduara,
amarenera. Baina, era berean, Arabari
lotua ere banago, urte asko daramatzat
Gasteizen, hangoak ditut emaztea eta
seme-alabak. Nik uste maiz baztertua
uzten dela Araba, komunikabideetan
nabarmena da hori. Euskadi Irratia entzuteko ohitura dut, baina beti Gipuzkoa
edo Bizkaiko kontuak esaten dituzte.
Arabakoak entzun nahi baditut, Radio
Alava jarri besterik ez zait geratzen, eta
gaztelaniaz entzun behar.
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Markos Aranalde Artola

Mirari Saizar Zinkunegi

Markos Aranalde Artola
Urteak adina kontu eta histori

U

daberriko goiz eder batez,
etxeko terrazan, kontu kontari
aritzeko leku eta giro paregabean egin genion elkarrizketa Dendaritegin jaio eta Gaztelunen bizi den
Markos Aranalderi.
Zu noiz eta non jaio zinen?
Aspaldi, 1919ko urriaren 7an, San Markos egunean, Gaztelune eta Millene
artean zegoen Dendaritegi baserrian.
Gure aitak Joxe izena jarri nahi izan
zidan niri; baina orduan, behintzat, herriko erretorea nagusitu zitzaion. San
Markos eguna zela, Huescako patroiaren eguna, eta izena Markos behar zuela izan jaio berriak. Halaxe, Markosekin
geratu nintzen.
Aita ere Dendaritegin jaioa al zenuen?
Bai. Manuel Frantzisko Aranalde Gartziarena zuen izena gure aitak. Hark
ere, bere beste senide batzuek bezala,
Ameriketarako bidea hartu zuen. Lehenbiziko aldiz 15 bat urterekin, eta
geroztik hainbat joan-etorri egina zen;

Markos, soldadu gaztea zela.
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Agustina emazte zena eta Markos, Gazteluneko terrazan.
batean etorri orduko joan beharra ere
tokatu zitzaion, soldadu ihesi. Han,
Argentinan, Buenos Airesen ondoan
dagoen Olaberria herrian hartu zituen
lurrak eta jarri finka, ganaduarekin lanean hasteko. Garai haietan hango gobernuak eman egiten baitzizkien lurrak
haiek bezala lanera joaten zirenei. Behi
sailaren jabe egin eta hantxe aritu zen
lanean denbora batean.
Ezkondu ere hantxe ezkondu zen lehen aldiz…
Bai. Pilar Salbarredi Olaetxea, Buztineneko alabarekin. Nola izaten diren kontuak, Dendaritegiko bi seme Buztineneko bi alabarekin ezkondu ziren denbora
gutxian, non eta Argentinan. Gure aitak
eta Pilarrek seme bakarra izan zuten,
Miguel, gure anaia zaharrena; eta, hura
12 hilabeteko umea zela etorri ziren
atzera Berastegira.
Zer dela eta?
Gure aitona zenak, gaixotu zenean, abisua pasa izan behar zion Ameriketan
zuen Manuel Frantzisko semeari, esanez etxeaz jabetzera etortzen ez bazen,
apaizei utziko ziela etxea… Eta halaxe,
Olaberrian zituen finka eta abelburuak
saldu eta etorri izango zen gure aita
Dendaritegira.
Emaztea eta semea hartuta etorri al
zen?
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Ez, emaztea hila zuen ordurako, gaixotasunez. Eta Miguel semearekin Berastegira etorri zenean ezkondu zen bigarren aldiz, gure amarekin.
Nola zuen izena zuen amak?
Maria Bautista Artola Izagirre. Arretxe
Txikikoa zen eta lau seme-alaba izan
zituen gure aitarekin: Eladia, Bibiana,
Frantzisko eta ni, gazteena. Ni jaio eta
berehala hil zitzaigun ama. Ez nuen
ezagutu eta haren argazkirik ere ez dut
izan. Ez dut uste badenik ere.
Hirugarren emazte bat ere izan zuen
zuen aitak…
Ama hil eta urte eta erdi edo bira atzera
berriz ezkondu zen, Mikaela Kerejeta
Artola atalluarrarekin; eta beste lauseme-alaba etorri ziren atzetik: Bautista, Martin, Martina (bizi da oraindik,
Andoainen) eta Jose Mari.
Familia zabala zuena…
Denera 9 senide, aita berarenak eta hiru
amarenak. Hiru aldiz ezkondu zen gure
aita eta hirutan alargundu. Bera baino
lehen hil zitzaizkion hiru andreak.
Eta Dendaritegitik Gaztelunera pasa
zineten…
Erre egin zitzaigun etxea. Ume kozkorra nintzen ni Dendaritegi erre zenean.
Txikiena, Jose Mari, ez; baina beste guztiak hantxe jaioak ginen. Orduan erosi
zuen aitak Gaztelune, salgai zegoen eta.

Markos Aranalde Artola

Eskolan gutxi, oso
gutxi ibilitakoa naiz,
baina joandakoan asko
ikasia. Udaletxean goiko
pisuan izaten zen
Elduaindar batzuk maizter egonak ziren, baina gu Dendaritegi gabe gelditu
ginenerako, hutsik zegoen Gaztelune.
Erredioneko Juliana Azpirozena zen
eta Juanluzenera ezkondu zenean saldu
zion etxea gure aitari.
Eskolako garaiak-eta gogoan al
dauzkazu?
Eskolan gutxi, oso gutxi ibilitakoa naiz
ni; baina joandakoan asko ikasia. Udaletxean goiko pisuan izaten zen gure
garaian eskola; mutilak eliz aldetik eta
neskak plaza aldetik. Maisua Don Elias
Azpiazu genuen, Azpilletako nagusia.
Andrea hil zitzaionean, Bergarara joan
zen maisu eta hark saldu zion gero Azpilleta Felix Gartziarenari, Esteban Gartziarena zenaren aitari.
Zenbat denboran ibili zinen eskolan?
8 urtetik 11 urtera arte. Baina gutxi
bidaltzen gintuzten eskolara, orduan
etxean ere lana izaten zen eta. Behin 11
urte ezkero ez zintuzten ametitzen eskolan, eta 12 urtetik 14 urtera arte gaueko
eskola izaten zen. Maisu berarekin eta
egunezko eskolan ikasten zuten gauza
bera: katona zen orduan, katona esaten

genion guk; hantxe egoten zen
ikasi beharreko guztia. Besterik
ez zen orduan.
Eskolak utzi eta…
Morroi. Aurrena Ikaztegietako
baserri batean. Han gutxi irabazi eta lana latz egin behar.
Gero Tolosako Eraso Garbillaza fabrikan bilatu zidan
lana aitak; jaboi, betun, lejia eta horrelakoak egiten
zituzten. Ni fabrikan baino
gehiago, hara eta hona
kamioiarekin laguntzaile
ibili nitzen, komertzial
bezala, saltzen. Halaxe
ibili nintzen, gero gerra
puñeta hark izorratu
gintuen arte.
Gerrak harrapatu zintuzten…
17 urterekin eraman gintuzten gu gerrara. Francok esana omen zuen 18 Markos, Agustina eta Paurtez azpikorik ez zuela hartuko sol- txi, beste bi lagunekin.
dadu joateko, baina Berastegitik bakarrik hiru, behintzat, izan ginen: Rafael
Zaragozako Pilarikako basilika nola,
Otxandorena Errotakoa eta Demetrio
zubi haren ondora eraman gintuzten.
Iztueta Erredionekoa. Herriko sekretaGero jendea behar zutela eta handik
rioa, Jose Maria Etxabe, etorri zitzaigun
Valentziara. Sagunto, ermita bat da
etxera, halako kintak hurrengo egunean
mendian; han egin genuen kortea. Gero
presentatu beharra zuela Donostiako
gorriek, kontrarioak genituen eta, Zarakuartelean. Goizean Etxaberekin jaitsi
goza ia hartu zutela eta atzera Zaragoeta arratsaldeko 5etarako Loiolan egon
zara ekarri gintuzten. Hiru hilabetean
behar genuen. 1937ko ekaina zen. Loioibili ginen han. Batek jo, besteak jo. Malan kamioietan sartu eta egun berean
kina bat moro… “morir en España y naVitorira. Hirurok elkarrekin. Han 8 egun
cer en África” esaten zuten gizagaixoek.
pasa eta handik Ebrora, a pegar tiros…
A! Makina bat garbitu zen.
Ebron zegoen frontea…
Gero Ebro utzi eta Lleidatik eta
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Montserratetik barrena Rosasera, eta
handik gero Toledora, Madrileko frontea geratzen zen eta, mendean hartzeko. Gogoan dut, gu Paseo de la Castellanan sartzen eta handik helikopteroak
ateratzen, bandera gorriekin. Gobernu
errepublikarreko agintariak zihoazen
haietan, ihesi. Orduan bukatu zen gerra.
Hiru egun egin genituen Madrilen.
Batean Arrosaneko seme batek, Lorentzo Domintxinek, Madrilen zegoen frontean eta hark ni ezagutu atzetik. Kapitainari esan zion: “Hoy éste tiene que venir
a comer con nosotros” eta bazkari galanta egin ere bai. Gosea genuen, zera!
Handik hurrengo egunean Murtziara, desfilea egin behar zela eta. “El
desfile de la victoria” esaten zioten.
Desfilean ekarri gintuzten Murtziatik
Madrileraino. Han pasa ginen denok
Francoren aurretik ilaran.
Lizentziatu eta beste lan batzuetara…
Bai. Horiek denak pasa eta gero injenieroetara Irunera. Gerrako 1.200 presoren kargu jarri gintuzten, bideak egiten. Arkaletik Aiako Harrira arteko bide
horiek denak guk egin genituen. Gero
lan haiek denak bukatu genituenean,
karguz igotzeko aukera eskaini zidaten;

Gerran balak zulatutako mapa.
baina nik garbi neukan ezetz.
1944a zen. Karneta prest zegoela
Aiako Harriko kuartelean eta joateko
bila. Tenientea zutik egoteko gauza ez
zela, ardoa baino mozkorrago… “Pero,
¿a dónde vas con tanta prisa? Tranquilo, hombre, que no te voy a comer. Bebe
vino…”. Ez nuen nahi orduko alde egin!
Hantxe bukatu zen nire militar historia.

Ehiztari taldea, basurdea eta azeria ehizatuta. Ezker eskuin, beheko ilaran,
Braulio Lezea, Markos Aranalde, Sebastian Matxinea, Juan Atxukarro, Martin
Intxaurrondo eta Luis Saizar. Basurdeaz eskuinetara, Bernardo Etxeberria eta
Makario Señorena (zutik eta beltzez). Goian, ezker ertzean, Santiago Urkizu.
13 zenbakia, 2016ko abuztua
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Zauritu al zintuzten gerran?
Bai, bitan ere bai. Behin Ebron, metrailarekin. Bizkarrean neramatzan
kantinplora eta Espainiako mapa balaz
zulatu zizkidaten; hara, mapa, oraindik
ere gordeta daukat, bere zulo eta guzti.
Eta beste behin morteroekin jo ziguten
erasoa. Denak lurpean geratu ginen,
burua eta eskuren bat izango nituen nik
kanpoan. Handik atera arte ez nintzen
jabetu; mina izterrean, eta zer izango
eta izterra ebakita. Botikinak-eta bazituzten han, baina azkenean neronek,
neroren pixarekin uste dut garbitu eta
sendatu nuela zauria.
Izugarriak ikusitakoak gara gu. Behin Ebron geundela abioiekin jo ziguten
erasoa, abioi alemanekin. Berez, gure
aldekoak behar zuten haiek, baina…
nahastu zirela, ez zirela… Han zenbat
jende garbitu zen… Jainkoak besterik
ez daki. Egur tronkoak nola, halaxe era-

Gerran bitan zauritu
ninduten, bata
Ebron, metrailarekin:
kantinplora eta mapa
balaz zulatu zizkidaten

Markos Aranalde Artola

maten zituzten kamioietan hilak, bata
bestearen gainean jarrita. Haiek ibiliak!
Eta, hala ere, bizirik atera ginen gu. Gu,
hala ere, oraindik hemen.
Rafael eta Demetrio ere zurekin bitarte horretan…
Bai. Gu hirurok beti elkarrekin, hirurok
konpainia berean. Haiek ni baino geroxeago, 15 bat egun beranduago, lizentziatu ziren. Ni, esan bezala, injenieroetara pasa nintzen eta haiek infanteriara.
Nire ondoren, haiek ere etxeratu zirenean, Kakonen egin genuen afaria, hirurok elkarrekin.
Beste berastegiarrik ere izango zen
tartean gerran…
Bai. Batzuk boluntario joanak ziren
– Goienetxeko Jose Azpiroz, Osinetako
Bartolome Apezetxea… –, eta beste
batzuk, aurreko kintoak, gure aurretik
eramanak ere baziren: Zapataritegikoa,
Estebanenekoa, Maizkurrenekoa, Etxordekoa… Gu hirugarren reemplazokoak
ginen, azken reemplazokoak, eta geroxeago eraman gintuzten. Lehen esan
ditudan horiek Madrilen zerbitzatu
zuten eta Maizkurrenekoa eta Estebanenekoa han hil ziren. Etxordekoa ere
frontean zauritu zuten; eta, han hil ez
bazen ere, hartatik hil izango zen, bai.
Gerrak gauza onik ez…
Gerra… Erraz esaten da, baina hura ikusi gabe ez dago sinisterik. Askok pentsatuko eta esango dute: “bai…, hoi,
kontuk esaten ai dek hoi…”. Kontuak?
Pasa duenak badaki. Ikaragarriak ikusitakoak gara gu, eta kontu horiek denak
hemen dauzkat nik oraindik, buruan.
Gerratik etxeratu eta handik lau urtera ezkondu zinen…
Bai. 29 urterekin ezkondu nintzen,
Etsoingo Agustina Saizar Matxinea
emazte izan nuenarekin. 1948ko
apirilaren 28an ezkondu ginen eta
1949ko martxoaren 9an jaio zen
Patxi. Berastegiko elizan ezkondu
ginen. Aurrena gosaria Etsoinen
egin genuen, eta gosaldu eta gero
joan ginen elizara. Meza bukatu
zenerako, taxia etorri zen eliz atarira eta Bilboraino eraman gintuen
eztei bidaian. Bilboko Euskalduna hotelean hartu genuen ostatu, Area-tza-

ren ondoan zegoen, eta gogoan dut gu
bezalako ezkonberri asko zela hotel
hartan orduan. Ostegunarekin ezkondu
eta larunbat arratsaldean atzera buelta Berastegira; Bilbotik Donostiara eta
Donostiatik Tolosara autobusean eta
Tolosatik Berastegira berriz ere taxian.
Igandean egin genuen bodako bazkaria
Eloienen.
Eta gero igeltsero…
Ofizioa ikasia nuen eta aurrena etxean
hasi nintzen lanean. Lehendabiziko terraza hauxe, Gaztelunekoa, egin nuen.
Hurrena Zurikainera: han ikuilua berritu eta terraza eta zubia ere neronek
egin nituen. Gero hurrena Elgorriagara,
ormigoizko poste berri-berriak atera
eta etxea behetik gora berritu genuen.
Osingaingo Miguel Angel Zubillaga Mariezkurrena nuen mutil, nirekin lanean.
Elgorriagatik Argisorrera eta Elutsera,
eta gero Elduainera, Gorritira… Batera eta bestera halaxe ibili ginen. Patxi
semea ere berehala zen gurekin eta
Etsoingo Luis Saizar Matxinea koinatua
ere askotan eramaten genuen gurekin
laguntzera.
Egurra ateratzen ere bai…
1951 edo 1952 izango zen. Idi parea

ekarri eta basoetako egurrak ateratzen ere ibili nintzen. Orduan Jakaseneko Juan Saizarrek zuen idi parea, gero
Elaundeko Miguel Gartziarenak ere bai,
baina aurrenean idiak ez ziren asko.
Eta gero, jubilatu bitartean…
Tolosako Etxaburua kontratistak lan bat
omen zuen guretzat. Ibarrako mojatako
etxean leihoak ateratzen zegoela lana,
eta hartatik hasi eta Etxaburuarentzat
segitu nuen lanean, jubilatu arte.
Zein zaletasun dituzu?
Nik afizio ikaragarria ehizarako izan
dut. Makina bat ibili egindakoak gara
basurdetan. Kirola ere oso gustukoa
dut, pilota eta, batez ere, futbola. Notiziak-eta ere segitzen ditut, gehienetan
kontu txarrak izaten dituzte, baina…
Karta jokoa ere…
Izugarri. Iluntzero aritzen gara etxean
txintxonean. Aurrena honekin (Maria
Angeles errainarekin) eta gero Patxirekin. Gure Patxik ezta… ez dit bat bera
ere barkatzen. Eta gero Ategin, jubilatuen elkartean ere bai. Han musean.
Egunero-egunero joaten naiz, hutsik
egin gabe. Beno, ez; hileko lehen astelehenean ez, bilera izaten dute eta. Baina, bestela, hantxe izaten naiz, hutsik
ere egin gabe.

Markos, Patxi eta Agustina aita
Manuel Frantziskorekin.
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Jose Luis Egaña Manterola

Gabino Lizartza
Lizartza
Berastegiko olinpikoa eta palankari trebea

Gabino Lizartza Tolosan.
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Palanka jaurtiketa.
Kiroletan zabalduena edo hedatuena
izan zen Espainia mailan. Baina lurralde guztietan ez zen berdin jokatzen, herrialde bakoitzak bere arau edo modua
zuen jaurtiketa egiteko. Euskal Herrian,
Palanka Jaurtiketa (Barra Vasca) izena
jarri zioten kirol honi: herri kirol zabalduena izan zen garai batean, gaur egun
desagerturik egon arren. XVII. mendean
euskal probintzi guztietan praktikatzen
zen. XIX. mendean zehar beherakada
nabaria izan zuen, nahiz eta indarrean
eutsi Gipuzkoan (Berastegi, Gaztelu,
Errezil, Oiartzun eta Azpeitia). Jarduera
hau desagertuz joan zen 1950. urtetik
aurrera, jabalina eta disko jaurtiketa lekua hartzen joan zitzaizkiolako.
Burdinazko palanka (burdinaga),
meatzariek lanerako erabiltzen zuten
tresna zen. Kirol mota hau oso sinplea
eta erraza zen: palanka urrutien jaurtitzen zuenak irabazten zuen. 1929ko irailaren 14an “Excelsior” aldizkariak argitaratu zuen jaurtiketa egiteko araudia.
Hiru modu zeuden palanka jaurtitzeko:
- Lehenengoa: abiadurarik hartu
gabe, bularrez (a pecho). Marraren mugan jarrita, hau ukitu gabe; jaurtiketa
egin ondoren, oinek ezin zuten lurrarekiko kontaktua galdu.
- Bigarrena: abiadurarekin, biraka
(con impulso). Hemen abiadura hartzen zen, eta jaurtitzaileak nahi zituen
birak emanez egiten zen, baina marra
gainditu gabe.
- Hirugarrena: hankabe edo izterpe
(bajo pierna). Hankak zabaldurik, pa-

Gabino Lizartza Lizartza

lanka hanka tartean atzera eta aurrerako
mugimenduari eraginez jaurtitzea zen.
Araudi honek adierazten digu palanka bere lepo atzetik hartzen zela
grabitatearen erdirantz. Eskuan, berriz, ura xaboiarekin, olioa, errautsa eta
talko edo antzeko ekoizkinak erabiltzen
zituzten, eskutik arazorik gabe irrista
zedin palanka.

Gabino Lizartza Lizartza.

1888. urteko urriaren 25ean jaio zen
Berastegin, Arria baserrian. Andres
Antonio Lizartza Saizar eta Josefa Micaela Lizartza Olaetxearen semea. Eta
1938. urteko ekainaren 5ean hil zen
“neumonia lubolillar” gaitzak jota, 49
urte soilik zituelarik, Damasa Esnaola
emaztea alargun utzita 35 urterekin eta
5 semerekin.
Gabino gizon altu eta sendoa zen,
bere gorpuzkera ederki egokitua zegoen palanka jaurtiketarako. 18 urterekin eduki zuen lehen desafio garrantzitsua; aurkaria Miguel Ignacio Jaka
Domintxin zuen, biak berastegiarrak
eta adin berekoak. Desafioa 1906. urtean egin zen Tolosako zezen plazan.
Hona, Miguel Ignacio Jakak nola
jokatu zuen Tolosako zezen plazan, Sebastian Matxinea Jakak kontatua: “Bat
Jaundeiko semea ta bestea Arriakoa, auzoak bik. Osaba re palenkarie emen zien
Jaundeikoak: Miel Inazio Domintxin, Arrosanekoa. Ala, illoba palenkan asi zaiok
eta, ondo gañea, ta bi auzok or in die
apustue. Lizartzak kontrarioak ba omen
zixkin Gaztelun da nonai, baño Jaundeiko

1924ko Parisko Joko Olinpikoetan.

Gabino gizon altu
eta sendoa zen, bere
gorpuzkera ederki
egokitua zegoen palanka
jaurtiketarako

Burdinazko palanka,
meatzariek lanerako
erabiltzen zuten tresna
zen; urrutien jaurtitzen
zuenak irabazten zuen

oi asi zanen, bi auzok asi dittut teman da,
or in die apustue, Tolosan jokatzeko!
Baten alde batzuk, eta besten alde bestek, erri guzie jun omen unan; emakumek
bakarrak etxen; da ordun autobusik eta
radioik eta ezer ez, ta Jaundein an emen
zaren leiotik beide, zeñek irabaziko zun,
abison zai jarrik, eta Leitzako Xebastianek,
Tolosan apustue ikusita zaldi gañen etxera
zetorrela, Zamargingo gañetik erri bixtara
azaldu zanen, oiu eiñ emen zin: Jakak galdu
dula! Ta, ura aittu zuenen, ama ta arrebak

eta denak nearrez nola eondu zien etxen.
Atte ta gizonezko guztik apustue ikustea
joanak. Ala esaten ziñ gure ama zanak.
Gero, irabazi zuenak, lizartzatar orik,
eune Tolosan pasata gaben etxera zetozela, Jaundeiko ataritik pasa behar Arriara ta, burla geio itteatik, etxafuego tiaka
pasa emen ittun. Gero, artatik desespeatu
ta, Ameriketa aldeiñ emen zin Jaundeiko
osaba horrek.
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Gabinok urte askoan
herri asko igaro zituen,
erakusketak eta beste
palankarien aurkako
apustuak eginez
eginiko marketan zeresan handia eman
zuen urte askoan, ez baitzuen erronkarako aurkaririk aurkitu.
- Bularrez: 118 oin (32,90 m).
- Biraka: 186 oin (51,89 m).
- Hankape: 100 oin (27,90 m).
Antonio Arruek, “Idaztiak eta itzaldiak” liburuan, honako pasarte hau
kontatzen du Gabino eta Baltasarri
buruz: “Gabino Lizartza, Berastegi’ko

Gabino Lizartza.
berririk ez dute izan Berastegin. Gerozko berriak Nativido Ugartemendiak
kontatu zizkion Patziku Perurenari, El
Diario Vascon eginiko elkarrizketa batean: “Geo, Miel Inazio horrek kartak itten

amari Jaurerira Ameriketatik, baño ama
haserretu egin zan suiakin da, Arriñera
etorri zan ama, nik bosten bat urte nittula;
da andik urte gutxira, nik zortzi beatzin bat
nittula il zan. Geroztik etzuen gure etxen
aren kartik geio jaso. Miel Inazio orrek eta
bere anaiak Ameriketan ateatako fotografik, bazien gure etxen... ben bigotekin da,
sendo-sendoak, hortxe berroei berroitamar urtekoak, baño auskalo non dien fo13 zenbakia, 2016ko abuztua

tografi aik oaiñ”…

Gabinok urte askoan herri asko
igaro zituen, erakusketak eta beste palankarien aurkako apustuak eginez.
Adibidez, Ignacio Onaindia “Sakristan”,
Martin Iparragirre, Miguel Ignacio Domintxin, Miguel Ignacio Jaka, Baltasar
Esnaola eta Andres Urigen aurka aritu izan zen. Horiek eginiko marka edo
apustuez gain, ez dago informazio handirik, baina argitaratutakoak jaso ditut
hemen.
1913ko uztailaren 28an, Tolosan
Berazubiko estadioan, 10 librako palankarekin “hamarreko” erakusketan
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semea zan, ta Berastegi’n bertan orain
amabi urte il zan. Baltasar Esnaola, berriz, Gaztelu’n jaioa zan, oso oker ezpagaude beintzat, orain lau urte Oiartzun’en
il zan. Biak palankari iaioak, or ibilli ziran,
ia ogei urtean, elkarri desapioka. Baña,
gure uste apalez, Lizartza, Esnaola baño
palankari obea zan, batez ere iztarpez, ta
baita plaza-gizonagoa ere noski. Gañera
Esnaola’k – izengoitiz Gaztelu, esan bezala izen ontako errian jaioa zalako –,
eztakit – ixil samarrean esateko obeak
dira kontu auek baña –, eztakit, diot,
beti oso fiñ jokatu ote zuan. Batez ere,
Lizartza’ren marka bat austeko asmoz
egin zuan apustu batean. Berealdiko
erronkak aurrez bota ta jendeari dirua
erruz bere alde joka-erazi ondoren, autsi
gabe gelditu baitzan.
Dana dala, Lizartza’k utzi zizkigun
markak, Esnaola’renak baño obeak dira.
Ta baita noski beste orduko ta lengo palankari guzienenak edo beñepein geientsuenenak baño ere. Lizartza’ren marka
ezagun onenak hauetxek dira: bueltaka,
bederatzi librako palankarekin: eun da larogei ta sei oiñ, au da, berrogei ta amaika
metro ta irurogei ta amazazpi zentimetro;
iztarpez, eun oiñ pasatxoak; ta a pecho,
berriz, eun da ogei ta zazpitik gora”.

1920ko hamarkadaren hasieran,
Tolosako Umore-ona atletismoko tal-

Gabino Lizartza Lizartza

Diskoarekin markak edo
errekorrak hausten hasi
zenez, 1924. urtean bere
izena urrezko letrarekin
idatzi zuten.

Olinpiadetan, praka
motzak beharrezkoak
zirela jakitean mehatxu
egin zuen etxera
itzuliko zela

dean sartu zen Gabino, eta jabalina eta
diskoarekin praktikatzen hasi zen. Diskoarekin markak edo errekorrak hausten hasi zenez, 1924. urtean bere izena
urrezko letrarekin idatzi zuten.
1924. urteko apirilaren 6an, Zaragozako kirol erakusketan, Gabinok diskoa 39,25 metro luzez bota zuen, eta
Espainiako errekor berria izango zen
zirkulutik atera izan ez balitz.
1924ko maiatzaren 11n, Tolosan Gipuzkoako atletismo txapelketa jokatzen
ari zela, Gabinok, diskoa 41,44 metro
jaurtita, Espainiako errekor berria jarri
zuen. Errekor hau 12 urtez mantendu
zen, azkenik Celaya bizkaitarrak puskatu zuen arte marka.
Maiatzaren 19an, astebete geroago,
Donostian beste txapelketa batean, diskoa 35,75 metroz jaurti zuen. El Pueblo
Vasco egunkariak kronika batean honela dio: “Existía expectación por ver si

geratuz 31,90 metrorekin. Marka hari
esker Pariseko olinpiadetara joateko
bidea ireki zitzaion Gabinori.
Joxe Iguaranek lagundu zion trenez
Gabinori Parisko 8. Olinpiar Jokoetara,
hauek 1924ko uztailaren 6 eta 13 bitartean jokatu ziren, eta disko jaurtiketan
parte hartu zuen. Txapelketa barruan,
Gabinori jakinarazi zioten praka motzak beharrezkoak zirela parte hartu
ahal izateko, derrigorrezkoa zela. Gabinok, oso haserre, mehatxu egin zien
etxera itzuliko zela horrela jokatu behar
bazuen; baina, azkenik, amore emanda,
bere jaurtiketa ere oso diskretu geratu
zen 34,20 metroz jaurti baitzuen. 28.
postuan geratu zen.
1928ko uztailaren 21ean, Donostiako Euskal Festako kirol egitarauan,
Atotxako futbol zelaian egin zen palanka jaurtiketako erakustaldian, honako markak lortu zituen:
-Bularrez: 41,05 m.
-Biraka: 48,65 m.
-Hankape: 25,16 m.

Gabino Lizarza batía su propio récord de
41 m. 44 cm. Y como no todos los días
puede lograrse, el domingo Gabino estuvo
algo flojo. En su honor, tenemos que advertir que esta semana se ha entrenado
en Atocha con el entrenador Alemán y el
viernes y sábado la lección fue bastante
dura a consecuencia de tener que marcharse el señor Hoiz a Madrid. Así queda
explicado que Gabino estaba algo cansado de brazos. Sin embargo y como demostración neta de su absoluta superioridad,
basta decir que ganó fácilmente el título
de campeón”.

1931ko maiatzaren 31n, udal hauteskundeetan, zinegotzi sartu zen Be-

1924ko maiatzaren 24 eta 25 egunetan, Tolosako Berazubi estadioan,
Espainiako VII. atletismo txapelketa jokatu zen. Bertan, disko jaurtiketan Espainiako garaile egin zen Gabino 36,94
metrorekin, Uriaren aurretik (hura
33,15rekin) eta hirugarren Izagirre
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rastegiko udalean, eta 7 urtez aritu zen
lan horretan, neumonia lubolillarrak
jota hil zen arte. Udalak batzar berezi
baten deialdia egin zuen, honako hau
jakinarazteko: “El Sr. Presidente hizo uso
de la palabra para dar cuenta del fallecimiento del concejal de este Ayuntamiento
D. Gabino Lizarza Lizarza acaecido en día
de hoy; dedico un homenaje al finado de
quien dijo fue siempre fiel cumplidor de
sus deberes de administrador a la par que
era un gran español entusiasta de la causa nacional. Propuso que el ayuntamiento
asista en Corporación al sepelio y demás
actos fúnebres que se celebren mañana,
se le envíe a la viuda Dña. Dámasa Esnaola su más sentido pésame y se levante
la sesión en señal de duelo”. (Udal-akta

5/6/1938)
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Argazki zaharra

Maria Jesus Labaien Urkizu

Errekreoan

60ko hamarkadara eramaten gaitu argazki honek. Neskek eta
mutilek bereizita ikasten zuten garai haietara. Maixu bakarrak 4
urtetik 14 urte bitarteko 50 ikasletik gora “gobernatzen” zituen
garai haietara. Erdaraz tutik jakin ez arren, hizkuntza horretan
edukiak buruan sarrarazten ziren garai haietara. Eduki guztiak
liburu berean, Alvarez entziklopedian biltzen ziren garai
haietara. Arropa, motxila eta oinetakoen markak kontuan hartzen ez ziren garai haietara. Eskolan itzulerako
edo garainerako baimena lortu ahal izaten zen garai
haietara. Ikasleek maisu-maistrentzat egurra prestatu
eta neguan eskolara joan orduko egurrezko estufa piztu behar zuten garai haietara. Garai eder haietara!!!
1 Jose Victor Labaien Maiz
2 Martin Zubillaga Mariezkurrena
3 Hilario Lizartza Aranalde
4 Eugenio Saizar Gartziarena
5 Benito Garaikoetxea Aranalde
6 Tomas Maizkurrena Lizartza
7 Pedro Mari Atxukarro Zubeldia
8 Jose Ormazabal Oiarbide (Maisua)
9 Antton Azpiroz Olaetxea
10 Pello Zubillaga Mariezkurrena
11 Juanito Etxeberria Bergaretxe
12 Ramon Etxeberria Bergaretxe
13 Jose Ugartemendia Otxandorena
14 Lorentzo Eraso Otxandorena
13 zenbakia, 2016ko abuztua

15 Jose Etxeberria Iztueta
16.- Jenaro Labaien Urkizu
17.- Juanito Gaztañaga Zabaleta
18.- Antonio Otxandorena Lasarte
19.- Luis Eraso Otxandorena
20.- Julian Salbarredi Saizar
21.- Pedro Garaiburu Aiestaran
22.- Jose Luis Etxeberria Azkue
23.- Jose Mª Saizar Azpiroz
24.- Damian Atxukarro Arozena
25.- Bixente Buruntza Gartziarena
26.- Pablo Iparragirre Eraso
27.- Juanito Saizar Azpiroz
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28.- Pako Aranalde Oruezabal
29.- Joakin Etxeberria Azkue
30.- Fernando Salbarredi Saizar
31.- Pedro Egimendia Yaben
32.- Felix Lizartza Salbarredi
33.- Felipe Etxeberria Iztueta
34.- Juan Miguel Saizar Leiza
35.- Luis Azpiroz Ugartemendia
36.- Lorentzo Atxukarro Zubeldia
37.- Jose Matxinea Lezea
38.- Juanito Lezea Gartziarena
39.- Jose Miguel Urkizu Saizar
40.- Juan Agustin Azpiroz Ugartemendia
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Juaninazio Elosegi Aldasoro

1505: Elizaren
berrikuntza-lanak,
Berastegi XVI. mendean
Aurretik aztertu eta
idatzitakoa
1605. urtean Martin de Iartuak alkate
izandakoak gordetzen zituen udalaren
eta elizaren artxiboak; baina, korrejidorearen aginduz, alkateari eta erretoreari eman behar izan zizkien, eskribau
aurrean egindako baten harira: udalarenak Lizarragako Santiago orduko
alkateari; eta, elizakoak alkateari eta
Martin Arriaga erretoreari.
Maria Asuncion Arrazola arte ikerlariak aztertu zuen (1988) Iartuaren
inbentarioa, 1605. urteko dokumentua,
gaur egun Tolosan dagoen Gipuzkoako
Artxibo Orokorrean gordetzen dena
(GAO, PT141. 578 a. - 581 g). Iartuaren
inbentarioa aztertzen ari zela, ordea,
1505eko beste dokumentu interesgarri
baten berri izan zuen, orrialde honetako irudian irakurri daitekeena.
Pasarte honek erakusten duenez,
Berastegiko elizaren eraikuntza-lanak
1505. urtean hasi zituzten. Historia-

«Yten una scritura otorgada entre el conçejo y bezinos de la dicha Unibersidad y maese
domingo de ynça e lope de echaiz maestros canteros en rrazon del edifiçio de la torre de
la parroquial de la dicha unibersidad signada de joan martin de abalia su fecha en ocho
de abril de quinientos e çinco.»

lariek, hala ere, ez dute momentuz garaiko dokumenturik ezagutu ahal izan.
Arrazola ikerlariak ez zuen jakin Ynça
behar bezala irakurtzen (gaur oraindik
zutik da Berastegin Intza baserria) eta
Yruça idatzi zuen. Harrezkero, ondoren gai honetaz aritu diren historialari
guztiek oker bera errepikatu eta Yruça
idatzi izan dute.
Eskritura hau gaur egun ez dago
Berastegiko Udal Artxiboan (BUA),
ezta Gipuzkoako Artxibo Orokorrean
(GAO) ere, baina Berastegiko elizako
artxiboan bai, bazegoen; eta gaur egun
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Donostiako Elizbarrutiko Artxiboan
(DEAH) gordetzen da. Guk hantxe bertan aztertzeko aukera izan dugu.

Eliza eraikitzeko eskritura
(1505.04.08) DEAH 1714/018-01

Horrela dio dokumentuaren azalean:

“escriptura de la fabrica de la Yglessia de
berastegui a ocho de abrill 1505 = en que
solo un bezino represento Juan martinez
de verastegui y no patron ni dueño de las
2/3 partes de las dezimas”.

Eskritura honen bidez, herriko eta
elizako arduradunek Berastegiko Intza
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haya de Renobar la obra
que esta fecha”.

Pasarte honetan ikusten denez, lehenagotik
ere bazegoen eliza, dorrea eraikitzen lehendik
ere arituak zeuden eta zabalera berdinean jarraitzeko asmotan ziren.
Aurrerago
ikusiko
den bezala, Intzako Domingok ez zuen bete bere
konpromisoa, eta beste
batzuek jarraitu zuten eliza konpontzeko lanekin;
beharbada Domingoren
aurretik beste norbaitek
ere lanak hasi eta bukatu
gabe utziko zituen... Ez
dugu topatu datu hori argitzeko dokumenturik.
Kontratuan
zehar
Ellizaren ikuspegi orokorra. ··· Lobo Altuna, 2010. behin eta berriz nabarmentzen da Berastegiko
baserriko maese Domingo eta Amezkebizilagunek (“la bezindad”) izan zuten
garrantzia elizaren eraikuntza-lanetan:
tako Etxaizko Lope harginak kontratazimentazioa egiteko lur hustuketa egitu zituzten elizako dorrea eta kaperak
egiteko. Kontratua egiteko asmoz bildu
terakoan, zurkaizteko garaian, zenbait
zirenen artean, alde batetik, kontratamaterial ekartzeko orduan, eraikuntza
garaian behar zen egurraz hornitzetzaileak zeuden. Elizaren izenean, Marrakoan... Edozein aldaketa egin behar
tin de Izagirre erretorea eta Martin
Juan de Etxeberria eta Irigaraiko Peruxa
izanez gero, aditu baten bidez eta modu
adostuan egin behar zuten.
manobreroak; eta, udalaren izenean,
Hamabi atal ditu alde teknikoaren
Beakako (Meaka) Martin alkatea eta
deskribapenak eta zehatz azaltzen du
Irigaraiko Peruxa juratua. Beste aldetik,
eraikin berri edo berrituak zein neurri
berriz, kontratatuak; Intzako Domingo
eta ezaugarri izango zituen. Elizaren
eta Etxaizko Lope (izatez berastegiarra,
barruko zabalera 24 ukondokoa (10
Domingoren anaia, baina Amezketako
metro) izango zen luzera osoan; eta EliEtxaiz etxera ezkondua). Bi aldeekin
zaren barruko altura, aldiz, 36 ukondobatera, baita Juan Martinez de Berastekoa (15 m). Zimenduei buruz, zolaren
gi (bizilagun arrunt bezala) eta beste 24
azpiko paretek 6 oineko (1,70 metroko)
bizilagun ere.
zabalera izan beharko zuten eta zolaren
gainekoek 5 oinekoa (1,4 m). Lau zutaEliza zaharraren egoera
be nagusi izango zituen elizak, 14 x 6 oi“Se han de hazer e hedificar la torre del
nekoak (3,9 x 1,7 m). Kaperetako zutacanpanario e capillas de la dicha yglesia
beak aurrekoen berdinak izango ziren,
de señor sant martin”, “que Aya de fazer
una torre que suba quarenta e quatro
eta gainerako pilareak 10 x 5 oinekoak
(2,8 x 1,4 m). Barrualdeko harriak lancodos contando los dichos codos con lo
duak eta bigunak eta kanpoaldekoak
que esta echo o sea en ancho según esta
landuak eta gogorrak. Aldare nagusian
començado con su Almenadura la qual
bi leiho egingo ziren eta beste hiru leidicha Almenadura sea de mas de los
dichos quarenta e quatro codos e mas
ho borobil komeni zen lekuetan. Bi lun13 zenbakia, 2016ko abuztua
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brera edo argia pasatzeko irekigune ere
bai behar handieneko lekuan. Dorrea
almenaduna izango zen eta 8 ukondoko
(3,30 m) garaiera izango zuen; gainetik,
almenak. Lau gezi-leiho eta beste lau
leiho kanpaientzat.
Ondorenean, epeak, ordainketak
eta beste ageri dira dokumentuan: dorrea egiteagatik, 2.900 florin, horietatik
2.000 florin lanak hirugarren herenera
iritsitakoan. Gainontzekoa elizako hasikinetatik (primicias) hartu beharko
zuten, guztia ordaindu arte.
Kapera nagusia, beste bi kaperak
eta gainontzeko lanak bukatzeko epea
15 urtekoa izango zen (1520ra artekoa)
eta aurrekontua 11.500 florinekoa, lehen aipatutako 2.900 florinez aparte.
Beraz, denera 14.400 florin. Ordainketarako dirua urteko hasikinen bi herenetatik aterako zen eta urtean bitan
egingo ziren ordainketak: gabonetan
eta sanjoanetan.
Elizak eta herriak, bestalde, lanek
irauten zuten bitartean, bizileku bat
eman beharko zien elizako ganbaran
Intzako Domingori eta bere langileei.
Zamalanak egiteko behar ziren abereak
larrean herri lurretan ibil ahal izateko
ere baimena eman beharko zien herriak: “Otrosy que la dicha bezindad le da
poder e facultad e lyçençia al dicho maestro para que pascan e puedan paçer todos
los bueyes e bestia que son nesçesarias
para el acarreo”

Intzako Domingok bost fidatzaile
izendatu zituen; hartara, berak bere
konpromisoak bete ezin bazituen, fidatzaileek erantzun beharko zuten. Bere
anaia Lope de Etxaizez gain, hiru altzotar eta elduaindar bat izan ziren fidatzaileak.

Lanen ordainketak

1512ra arte ez dugu egindako lanen berririk. Urte hartan Domingo de Iriarte
eta Martin de Sagastiberri erretore eta
alkate ziren, hurrenez hurren, eta Intzako Domingok 4.054 florin kobratu
zituela erakusten duen ordainagiria aipatzen da dokumentu zaharretan. “Carta de pago de la paga de la fabrica de la
yglesya de verastegui de datta de veynte y
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tres de agosto Año 1512”.

1515ean, Sebastian de Sarobe eta
Martin de Legarra fidatzaileen ordainagiri batean, elizako hasikinetatik jaso
zuten dirua agertzen da: 1513, 1514 eta
1515ekotik, 631 florin. 1522an fidatzaile berberek 601 florineko ordainagiria
aurkeztu zuten. Urte bereko hasikinengatik 410 florin jaso zituzten eta 1523.
urtekoetatik 285 florin.
Beraz, lehen kontratutik hemezortzi urtera, aurrekontuaren erdia ere ez
zegoen ordaindua. 4.054 + 631 + 601
+ 410 + 285 = 5.981 florin. (= 4.227
dukat). Baina, zer eta zenbat ote zegoen
egina? Kanpandorrearen aurrekontua
2.900 florinekoa bazen, hura behintzat bukatuta eta beste zenbait lan ere
eginak egongo ziren. Hemen galtzen
dira 1505eko kontratuaren ondorengo
arrastoak. Ez dakigu zein lan utzi zituen bukatuta Intzako Domingok, ezta
gehiago ordaindu ote zioten ere.

Bigarren kontratua:
1532.03.08

Urte honetan “obras de canteria y texado” egin behar eta Hondarribiko maese
Lope de Isturizagarekin egin zuten kontratua 3.840 dukatetan (aurrekoan florinetan eta honetan dukatetan (1 dukat
= 1,415 florin). Izturizaga hau oso ospetsua zen bere lanean eta 1521ean
Beobiako Gazteluzar izeneko gazteluaren eraikuntzan ari zen. Hondarribiko harresietan ere lan asko egin zuen
1524tik 1545era arte.
Lope de Isturizagak, berarentzat

lana gehiegizkoa zela ikusita, Berastegiko Gregorio de Ibarrolarekin partekatu zuen: lanak erdibana egingo zituzten
eta kobraketak ere erdibana (1.920na
dukat). Ez Loperi egindako kontratua,
ez honek Gregoriorekin egindakoa, ez
ditugu aurkitu. Hala ere, beste dokumentu batzuetan oinarrituta dakigu
haien berri.
Badakigu Lopek lanak bukatu gabe
utzi zituela, eta hildakoan (Iruñea,
1545) haren suhi (Grazia alabaren senar) zen maese Domingo de Eztala hondarribiarrak jarraitu zituela lanak, beste kontraturik egin gabe. 1560. urtean
auzitara eraman zuten Eztala jauna,
bere lanak behar bezala ez bukatzeagatik. Gregorio de Ibarrola hildakoan,
berriz, haren seme Joan de Ibarrolak
jarraitu zuen lanekin (1565. urtean hil
zen aita).

Herriko harrobiak

1550. urtean badugu Eztalaren berri.
Elizaren barruko harri bigunezko lanak
eta herriko harrobietatik harriak atera
eta lantzeko lanak Azpilletako Martin,
Iruingo Martin eta Sasturaingo Pedrori
enkargatu zizkieten. Ondoren, bi aditu izendatu zituzten harriak aztertu
eta baloratzeko. Alde batetik, Eztalak
maese Martin de Mendiaraz aukeratu
zuen; eta, bestetik, Azpilletako Martinek eta besteek, maese Joan de Ugarte.
Ez ziren ados jarri eta hirugarren aditu
bat ere aukeratu zuten: Joanes de Ibarrola berastegiarra.
Hara hemen egindako balorazioa:
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1614. urtean eta Eliz Epaitegiaren
aginduz, Francisco Palear Fratin arkitektura maisuak elizaren planoa
egin zuen.
“Llave” (clave, giltza) bakoitzeko, 4 erreal

(reales castellanos)
“Combado”ko “bara” bakoitzeko,
6 rc
“Algibe”ko “bara” bakoitzeko,
5 rc
“Repante”ko “bara” bakoitzeko,
4 rc
“Formalete”ko “bara” bakoitzeko,
3 rc
“Dobelaje”ko “bara” bakoitzeko,
2 rc
(“bara”: luzera unitatea, 0,84 m inguru).

Aipatutako zerrendak adierazten du
garai hartarako elizako bobedako materialak landuta eta beharbada jarriak
zeudela. Egindako lanak aztertzeko bi
aditu izendatu zituzten (tasadoreak)
eta 4.910 dukaten baloratu zituzten.
1601ean ibarrolatarren ondoren-
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XVI. mendean egindako bobeda ikusgarria. ··· Lobo Altuna, 2010.
goek, Gregorioren bi alabak, Mariak eta
Catalinak, eta Joanen alargun Eulaldeko
(Elaundeko) Luziak onartu zuten ordaindu zitzaiela jasotzeko zeukatena.

Hirugarren kontratua:
Elaundeko Joan

(Joan de Eulalde = Joan de Ibarrola)
Maese Joan de Ibarrola Gregorioren
semea zen, esan bezala, eta dokumentu gehienetan Ibarrola bezala agertzen
bada, Eulaldeko Luziarekin ezkontzerakoan, Eulaldeko jabe egin zenez,
Joan de Eulalde bezala ere agertzen da.
Azkenik, Joan de Ibarrola de Eulalde
izenarekin ere ezaguna izan zen.
Hirugarren kontratua bera ere ez
dugu eskuratu ahal izan, baina zeharka
jakin ahal izan dugu haren berri. Eulaldeko Joanek egin zituen lanak 1564ko
apirilaren 16ko dokumentu batean
agertzen dira. Herriak eta elizak bi aditu
kontratatu zituzten Eulaldek egindako
lanak aztertzeko. Tolosako Martin de
Agirre eta Gazteluko Martin de Agirre
Sagaztibazter maisuak. Kasu hartan harri lanez gain (“canteria”), arotz lanak
(“carpinteria”) ere ikuskatu zituzten.
Egindako lan hauek ontzat eman zituzten:
-“Dos “arcos perpeannos”
-“Un pulpito”
-“Una escalera para subir al coro”
-“Un pedazo de pared para la dicha
escalera”
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-“Las gradas con sus losados”
-“El losado de la sacristia”
-“Otros reparos de canteria”

Beraz, ikusi dugunaren arabera,
elizaren eta sakristiaren eraikuntza
egina egongo zen garai hartarako (bi
arku perpiañoak kenduta), eta Eulaldek
barruko beste zenbait lan ere egin zituen. Ikuskatzaileek, hala ere, ez zuten
Joanen lana erabat onartu eta pulpitoa
zegoen tokitik jaitsi egin behar izan
zuen. Urte bereko agirietan, behin eta
berriz, elizaren eraikuntza-lanak bukatzear direla ikusten da.

Ordainketak: Hasikinak,
zergak, ermitetan
jasotakoak, dohaintzak...

Garai haietan zergak biltzeko lanak eta
diru-bilketa guztiak jendaurreko enkantean erabakitzen ziren. Eskaintzarik
hoberena egiten zuenari esleitzen zitzaizkion, bai zergak biltzeko lana, baita
bildutako diruaren ardura ere, epe jakin
baterako (gehienetan, urtebetarako).

1564. urtean Arandian egindako batzar ireki baten agiriaren hasiera.
Aurretik erabakita egoten zen zertarako
erabili behar zen jasotako dirua, eta arduradun horiek beraiek egiten zituzten
ordainketak zuzenean. Hasiera batean
Elizako hasikinen bi herenak baziren
elizako lanak ordaintzeko, gerora erdira
jaitsi zuten kopurua; eta, esan dugun bezala, bi zatitan ordaintzen zen: gabonetan eta sanjuanetan.
Beste diru-iturri bat “alcabala” izeneko zergatik zetorren eta era berean
ordaintzen zen. San Sebastian eta San
Lorentzo (San Llorente, dokumentuetan) ermitetan jasotzen zen dirua ere
elizaren eraikuntzarako erabili zen.
Ermitetako arduradunek ordaintzen
zieten zuzenean kobratzaileei. Elizako
“luminaria”z ere arduradun bat aukeratzen zen enkantean, eta hark ordaintzen zien soberakinetatik kobratzaileei.
Baziren elizari eginiko dohaintzak

“... la mitad de lo que los dichos frutos perteneçientes a la dicha premiçia an rrentado
desde el dicho dia de san juan de junio proximo pasado de nobenta y uno hasta el que
biene de nobenta y dos presente por aber rresçebido los del dichos dos años pasados
antes de agora y los del presente...”. GAO PT 97 207g
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ere; bai dirutan, bai objektu edo abereetan. 1566ko dokumentu batean,
192 dukateko dohaintza batzuen zehaztapenetan, 22 herritarren izenak
agertzen dira, zer, zertarako eta nondik
eman zuten azalduz.
Esate baterako, Berastegi dorretxeko doña Urracak, lehen J. M. de Berastegiren alargun eta hirugarren JMBren
amonak, 132 sagardo “cantara” (16
litro inguru) eman zituen, elizako sagrarioa egin zezaten; haren balioa 9-10
dukat ingurukoa zen. Lubeltzako Martin Miguelek, berriz, hiru urteko idi bat
eman zuen; eta balio zuena 6,5 dukat.
Helburua argi, “para acavar la yglesia”,
dohaintza txikiak eta ez hain txikiak
egiten zituzten herritarrek, eta diru horiek guztiak zenbatu eta kontu kitapenetan jasotzen ziren idatziz.
Ordaintzaileak asko baziren, kobratzaileak ere ugari ziren. Domingo de Intzaren aldetik, bera eta bere fidatzaileak,
Sebastian de Sarobe eta Martin de Legarra; eta, Lope de Isturizagaren aldetik,
alaba Mariana, Domingo de Eztalaren
emaztea; Antonio de Iartua, Marianaren tutorea (“curador”); Miguel Sanz
de Benesa, Marianaren senarra; seme
Martin de Isturizaga eta abar. Gregorio
de Ibarrolaren aldetik, aldiz, Catalina de
Basaiatz emaztea, Joan semea, Maria eta
Catalina alabak, Luzia Joanen emaztea,
Juanes de Irazazabal Catalinaren senarra eta abar. Beraz, elizako eraikuntzalanak egin zituztenek zail izan zuten
lanengatiko ordaina jasotzea.

Nortzuek, non eta nola
hartzen zituzten erabakiak?

Erabakiak hartzeko herri batzarrak
Arandian bilduta egiten ziren (campo
de Arandia, dokumentuetan), elizaren
inguruan zegoen lursail batean, Sagastiberri aldera begira. Batzuetan (giroaren
arabera?) eliz zimitorioko ganbaran ere
biltzen ziren.
Horrela bildu ziren 1505eko apirilaren 8an: “en el sobrado del çimitorio de la
yglesya parrochyal de señor sant martyn
de berasteguy”, elizaren eraikuntzaren

lehen kontratua egiterakoan. Beraz, zimitorioa eta ganbara bazeuden 1505.

Lobo Altunaren argazkian (2010) elizari erantsitako eraikinak ikusten dira:
ezkerretara zimitorioa, aurrean sakristia eta honen gainean Elizetxea.
urtea baino lehenago ere. Zimitorioa,
gaur egun ezagutzen dugun eran, XVII.
mendean berreraiki zen.
Herri batzar hauetara bizilagun
ugari etortzen zen. Lehen aipatutako
batzarrean, esate baterako, 30 partehartzaileren izenak agertzen dira, batzuen ofizioak ere bai. Baita izenik aipatu gabeko beste zenbait ere. “e otros

vezinos e moradores de la dicha tierra de
Verasteguy”.

1564ko apirilaren 16an Arandian
egindako batzar bateko dokumentuan,
50 lagunen izenak agertzen dira; eta,
urte bereko maiatzaren 14ko beste dokumentu batean, aurrekoan agertzen ez
diren beste 10 lagunen izenak daude.
Bestelako erabakiak hartzeko, berriz, elizako eta udaleko arduradunak
biltzen ziren. Elizaren aldetik, erretorea
eta manobreroa; herriaren aldetik, alkatea eta juraduak (garaiko zinegotziak)
eta beste lekuko batzuk. Bilera haiek
leku desberdinetan egiten ziren, baina
ugari dira Maiztertegi etxean eginak.
Maiztertegi etxea Sarria plazan zegoen,
hau da, gaurko plazan; eta Jakunea bezala ere ezagutu izan da. Gaur egun
Kakone bezala ezagutzen den etxearen
zati bat zen Jakunea.
Dokumentu guztiak eskribau aurrean egiten ziren. Sinatzeko garaian,
aldiz, idazten ez zekitenen ordez, zekitenek sinatzen zuten, eta hala geratzen
zen adierazia dokumentuetan.
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Lur zati baten historia
Berastegiko dorretxeako
jaunaren aurkako borroka
Jakina da Berastegiko eliza garai bateko Berastegiko jaunaren jauregiaren
ondoan dagoela. Bertan dagoen Tolaretxea ere jauntxoarena zen, inguruko
zenbait lursail bezala.
1535. urtean jauntxoak (Juan Martinez de Berastegikoak, JMB) berea zen
eremuan egindako zenbait lur mugimendu salatu zituen. Onartzen zuen
prozesioak egiteko eta gorpuak hilobiratzeko zimitorioa elizarena zela,
baina gainontzeko inguru guztia berea
omen. Beraz, elizaren zimenduak egiteko irekitako lurra, zimitoriotik aparte
zegoena, bere eremuan egin zen, haren
arabera. Zuloa estali eta lurra aurretik
zegoen bezala uzteko exijitu zuen; bestela, berriz, auzitara joko zuen.
Korrejidoren aurrean (Gipuzkoako
auzitegian) salaketa jarri eta hark
90 eguneko geldialdia erabaki zuen
eraikuntza-lanentzat. Herriaren arabera, elizaren eremutik atera gabe ari ziren
lanak egiten, eta lan haiek 30 urte lehenago eginiko lanen segida baino ez ziren.
Hala ere, jauntxoak lursaila berea izan
balu ere, saltzera behartuta egongo zen.
Korrejidorearen sententzia herriaren aldekoa izan zenez, JMBk apelazioa
aurkeztu zuen Valladolideko Txanzilerian. Epaiak (1537.07.06) onartu zuen
lurra JMBrena zela, baina herriari saldu
13 zenbakia, 2016ko abuztua
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DEAH 1714/018-01;1716/011/01;
1714/019/01

Garaiko informazioa

Zimitorioa gaur egunean. XVII. mendean berregin zen eta garaiko habeek jarraitzen dute zutik. ··· Lobo Altuna, 2010.
beharko zion urrezko zortzi dukaten
truke. 1538ko martxoaren 4an sinatu
zen auzi honen “Executoria”.
Ondoren jauntxoak lursail hori
dohain eman nahi izan zuen, baina
herriak ez zuen dohaintza onartu eta
erosteko eta ordaintzeko asmoa agertu
zuen. JMBk dirurik hartu nahi ez zuenez, zortzi dukatak Tolosako alkatearen esku utzi zituzten berastegiarrek.
Urteak pasa ziren arazoa konpondu
arte, baina azkenean elizak lursail
hura okupatu zuen.
Ez dago argi ez non zegoen eta ez
nolako azalerako lursaila zen ere. Esaten da “en distançia de quatro estados
desde las cabas”, hau da, bukaeratik
(estado batek 7 oin zituen, 1,95 m, beraz 8 metro inguru); baina ez dakigu
zenbateko azalera zuen. Pentsa daiteke,
8 dukateko balioa izanda, saila handi
samarra izango zela.

Laburbilduta

1505erako elizaren eraikuntza-lanak
hasita zeuden eta urte hartako kontratuan lehendik egina zegoenaren gainean
eginbeharrekoa agertzen da. Aurrekontua 14.400 florinekoa (10177 dukatekoa) zen, eta 15 urtetan egin beharreko
lanak ia 60 urtetara luzatu ziren.
“Maese cantero” desberdinak aritu
ziren lanean. Hasierakoak, Domingo de
Intza eta Lope de Etxaiz, berastegiarrak
izan ziren, baina 1932az geroztik bi
hondarribiar izan ziren arduradunak:
13 zenbakia, 2016ko abuztua

Lope de Isturizaga eta Domingo de Eztala. Loperen garaian, bestalde, maese
Gregorio de Ibarrola berastegiarraren
laguntza hartu zuen, eta haren seme
Joan de Ibarrola de Eulalde izan zen
lanak bukatu zituena. Bitartean, beste
berastegiar batek egin zituen arotz lan
garrantzitsuak: Andres de Olaondok.
Lanak ordaintzeko garaian, ez dirudi mailegu handirik eskatu behar izan
zutenik. Herrian urtean zehar sortzen
zen dirutik ordaintzen joan ziren, baina lanak bukatu ondoren beste 40 urte
behar izan ziren zorrak kitatzeko. Nolabait “maese”ek eta haien familiakoek
finantziatu zituzten lanak. Lan bat
bukatu ondoren, aukeratutako adituek
ikuskatzen eta baloratzen zuten eta haren arabera ordaintzen zen.

Gaurko eliza

XVI. mendean egin zen eraikinak iraun
du, orokorrean, gaur arte, nahiz eta hurrengo mendeetan aldaketa eta mantenu-lan asko egin izan zaizkion. Zimitorioa eta sakristia handitzeko lanak,
esate baterako, hurrengo mendeetan
egin ziren.

Erabilitako dokumentuak:

GAO PT 31. 222-223; PT 38. 253,
416, 426; PT 40. 498-503; PT 41. 418,
632, 633; PT42. 651-654; PT 51. 137;
PT 57. 234, 326; PT 58. 658, 659; PT 74.
628; PT 97. 207; PT 99. 35, 36; PT 106.
147,148; PT 141. 578-582
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Eskribauak
· Joan Martinez de Abalia, 1505, 1512
· Joan Otxoa de Zorrobiaga, 1512
· Iñigo de Zaldibia, 1532, 1540
· Juan de Aburruza, 1550
· Domingo de Aburruza, 1560, 1590
· Domingo de Iriarte, 1592, 1601
· Armendia lizenziatua eta Zaldibia batxilerra, txosten egileak. 1556
Berastegiko erretoreak
· Martin de Izagirre
· Domingo de Iriarte
· Domingo de Yzagirre
· Martin de Etxenagusia
· Andres de Intza

Etxe izenak 1505eko
dokumentuan
Lehen aipamenak
· Alkaniz
· Antziola Sedero (Zedro)
· Gorostizu
· Irigarai
· De la Plaza (Plazanea)
· Lubeltza (Estebanenea)
· Beaka (Meaka)
· Sasturain (Gaztelunea)

Aurretik ere ezagunak zirenak
· Argisogorro 1354
· Arriaga 1313
· Berastegi (Jauregia-Jauli) 1232
· Bulatzia 1399
· Intza 1399
· Obineta 1399
· Sagastiberri 1399
· Urdinarain (Juanluzenea) 1399

* Oharra: Izen-deituren erabilera.
Euskal Herrian izena eta deituraren artean
“de“ erabili izan da XIX. mendera arte. Deiturak finkatu arte (XVI. mende bukaera
aldera arte) jaiotetxearen izena hartu izan
da deitura bezala. Oso gutxitan topatzen
da dokumentuetan “de” gabeko deiturarik.
Gure lanean bi eratara erabili ditugu (adibidez, Domingo de Intza - Intzako Domingo),
baina deiturak beti gaurko grafiaz idatzita.
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Jose Luis Egaña Manterola

Matxismoa XVII. eta
XVIII. mendeetan
Berastegin emakumeei eginiko erasoen aurrerakin historikoak

E

makumeek historian zehar gizonengandik portaera gogor eta oldarkorrak jasan izan dituzte, eta
halako zenbait gertakizun antzinako
idazkietan grabatuta geratu dira.
Emakumeak ez dira tratu txarren
biktima bakarrik izan, baita protagonistak ere, beren askatasun eta duintasunarengatik borrokatu izan dutelako.
Orain dela 500 urte, jadanik, emakumeek auzitara eramaten zituzten erasotzaileak, eta autoritateak ez zuen
zalantzarik izaten urruntze agindua, erbesteratzea, jabetza kentzea, galeratara
zigortzea edo heriotz zigorra ezartzeko.
Berastegi ez zen aparteko kasu bat
izan; badira XVI. mendean zigortutako
gizonezkoen aurkako sententzien idazkiak. Delitu gehienak erasoak, bortxaketak, estupro edo tratu txarrak eta
adulterioa izaten ziren.
Erdi Aroan sexu harremanak erlijioak agintzen zuen gidoian sarturik egon
behar zuen. Onarturik zegoen harreman edo erlazio sexual bakarra heterosexuala eta ezkontz sakramentukoa zen
eta sexua ugalketarako erabiltzen zen.
Horrela ez bazen, beste erlazio sexual
guztiak, barragania (ezkongabeen arteko sexu harremanak), intzestua, homosexualitatea, haragikeria eta aberekin
sexu harremanak izatea zuzenean justizia auzitegira eramaten ziren.
Ohiko
ezkontz
sakramentuan,
emakumea umeak edukitzeko zegoen
(mutilak jaiotzen baziren, hobe), eta
aldi berean umeak hezi eta etxeko lanak egiteko. Legedi erromatarrean oinarritutako mendebaldeko sozietatean,

emakumea gizonaren jabetza zen, eta
bere buruaren eta seme-alaben gainean
ez zuen aginterik.
1754. urteko otsailaren 27an, Berastegin gertatutako bortxaketa baten
epaiketa kontatuko dizuet:

Se habré un proceso de querella criminal de Clara de Arrosa viuda de Juan
Bautista de Arranbide escribano numeral
y vecina de Berastegi contra Pedro de Aldaz arriero navarro e hijo del ventero de
Latasa en el reino Navarra.
El ultimo día de cenizas, Clara salio de
la villa de Berastegi acompañada de otra
mujer, Brigida de Zugasti soltera y de esta
villa, a vender varias cestas de sardinas en
los lugares de Navarra, como acostumbraban así para ganar algo de dinero y poder
sustentarse. Llevando su caminata entre
la villa y el puente de Hurto encontraron
con varios arrieros que venían con vino
para vender en los lugares de Guipuzcoa,
el acusado Pedro de Aldaz se detubo, los
demás arrieros siguieron su camino, para
hacer un trato de sardinas con la querellante y la ofreció 5 reales de vellón por
cada ciento y que le daría su importe en la
casa concejil de la villa de Berastegi y aunque ella no se fiaba mucho su compañera
le hizo un guiño y acepto la venta de las
sardinas por el precio referido, su compañera siguió su camino hacia navarra y Clara y el acusado solos, cogieron camino de
la villa. En un despoblado junto al camino
real en artaleku el acusado le comenzó a
requerirle de amores lascivos y ella se resistía y hacia cuanto podía por defenderse
y habiéndola agarrado entre sus brazos la
hecho en tierra y la forzó y la estupro junto
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al camino real.
Habiendo ido ambos a la casa concejil
el acusado le ofreció 20 cuartos, que no
llegaba ni a la mitad, por cada ciento, en
vez de 5 reales de vellón que era lo que
habían acordado. Clara a recriminarle los
5 reales el acusado se escapo dejándola
burlada y la querellante que padeció la
violación con fuerza y violencia se halla
en cinta lo cual el acusado a cometido un
gravisimo delito.
La acusación pide que se le detenga y
que le ingresen en prisión y se le embarguen todos sus bienes incluso los que tenga
en navarra y que le impongan las mayores
penas incluso como escarmiento de otros
y que reconozca la criatura o criaturas que
pueda dar a luz la querellante y que mantenga en la lactancia ya que la querellante
es pobre. Ademas de una dote de 200 ducados por razón de daños que la ocasiono
y se le impongan las penas corporales.
La sentencia del 20 de diciembre de
1754, ambos presentes, querellante y
13 zenbakia, 2016ko abuztua
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acusado, dijeron que vencidos por la fragilidad humana, tubieron trato y comunicación ilicita el último día de ceniza y que
resulto quedarse en cinta y Clara quien
viendo algún atraso en el reconocimiento
de ello y de la criatura que pario el día 7
del corriente mes y se bautizo en la parro-

quia de Berastegi el lunes 9 del corriente
mes, se le dio el nombre de M.ª Antonia de
Aldaz. La sentencia fija que Pedro de Aldaz
a reconocer a su hija natural y criar educar
y alimentarla de su propia costa y pagar
los alimentos y la estancia en la posada
de esta villa en la que se halla la quere-

llante, ademas pagara a la querellante 30
ducados, 15 ducados para el 2 de febrero
próximo y los otros 15 para el mismo día
del año siguiente, por razón cualesquiera
daños y perjuicios que en su honor sale
en resultado a la clara con mas las costas
causadas por ella mediante la querella.

XVII. eta XVIII. mendeetan Berastegin gertaturiko delituak
Urtea

Salatzailea

Salatua

Delitua

1648

Gracia de Berastegi, señor de la casa
solar

Lorenzo de Fagoaga vecino de
Berastegi

Estupro a Magdalena de Berastegi

1649

Gracia de Berastegi, señor de la casa
solar

Domingo de Muxica y otros
vecinos de Berastegi.

Aborto causado a Magdalena de Zabaleta

1687

Antonia de Berasiarte vecina de Berastegi

Francisco Zabalaga cirujano de
Hernani

Estupro

1711

Catalina de Ayesta vecina de San
Sebastian

Francisco Ustoa, Domingo
Muñagorri y Martin Zubiaurre

Malos Tratos y atarle de pies y manos a una puerta

1715

Josefa de Aguirre viuda y vecina de Beras.

Fermin Echeverria casado y
vecino de Zubieta

Estupro y adulterio

1730

Juan Vitoriano Oronoz marido de Gabriela
Elordi

Jose de Joaristi vecino de
Azkoitia

Heridas y malos tratos

1731

Andres Arrue padre de Magdalena Arrue

Sebastian de Aranalde vecino
de Berastegi

Estupro, dote y daños

1736

Andres Arrue padre de Maria Domingo
Arrue

Pedro de Iribarren vecino de
Areso

Estupro, dote y daños

1748

M.ª Angela Zumarraga vecina de Berastegi

Juan Bautista Olano vecino de
Elduain

Estupro, dote y reconocimiento de la criatura

1753

Juan Labaien, padre de Juana Jacinta

Gabriel Arregui criado del
demandante

Estupro y daños

1754

Clara de Arrosa viuda y vecina de
Berastegi

Pedro de Aldaz arriero y vecino
de Latasa

Violación

1755

Miguel Francisco Echaniz y su mujer.

Sebastian de Labaien

Malos tratos

1756

Ana M.ª de Madina vecina de San Sebastian

Bernardo de Porostorena
vecino de Berastegi

Estupro

1757

Martin de Elgorriaga, prebistero de
Berastegi

Juan Bautista de Zumiza,
criado y vecino de Berastegi

Acoso y malos tratos a su criada

1787

Andres de Jauregui y su mujer

Ignacio de Echaniz e Ignacio de
Gaztañondo

Golpes y malos tratos a la madre de su mujer de
90 años

BAZTARRETXE
Telf./Fax.: (943) 68 33 86 - 68 34 90
20492 BERASTEGI
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Heriotza ohiturak
Berastegin joan den
mendean
H

eriotzaren inguruko ohiturak
sakon aldatu dira gure artean
azken urte hauetan. Gizartearen
bilakaera azkarrarekin batera, heriotzaren inguruko pentsaerak eta usadioak
goitik behera aldatu ditugu, nahiz agian
aldaketen benetako sakontasunaz ez gehiegi jabetu izan, begi bistakoak dira azaleko eta itxurazko ohituren eta jarreren
eboluzio eta mudantzak. Benetako iraultze hau, neurri handi batean, XX. mendearen azken laurdenean eta bizi dugun
XXI. mendeko urteetan gertatu da, gure
begi bistaren aurrean eta hein batean gu
geu eta gure guraso eta aitona-amonak
aldaketa horien protagonista izanda. Eta
honetan, katea eten egin da.
Gogoeta honetarako aitzakia, artikulu honekin doazen bi argazkik dakarte.
Nahiz orain ehun urtekoak diruditen, argazkiok hogeita hamarreko hamarkadan
edo berrogeiko lehen urteetan atereak
dira; bertan azaltzen den gure birraitonaren heriotza urtea kontuan izanda,
betiere, 1944. urtea baino lehenago
eginak dira; kontuan izanda 1943an
“España mística” argazki liburuan argitaratu zirela lehen aldiz, gerra ostean
eginak izan daitezkeela pentsa dezakegu. Lamina beraien historia bitxia da,
bi irudi hauek berrogeita hamargarren
hamarkadako lehen erdian iritsi ziren
gure familiara. Donostian bizi zen Paula Telleriak, gure amona Leona Esoinen
lehengusinak, argitalpen batean aurkitu, bere osaba zena ezagutu eta Doro
Juanenea gure izebari lehenik eta honek

Dolua kasu egiten.
gure ama Feliri eman zizkion eta estimu
handiz gorde izan dituzte gure birraitona eta haien aitona zena, Migel Esoin,
bertan azaltzen zenez.
Garaiko agerkari grafikoren batean
edo argitaratuak, bi laminek orri osoa
hartzen dute, passepartout moduan zurian markoztatuak, oin azpian jasotzen
da bakoitzaren titulua: Dolua Berastegin
eta Berastegiko emakume elizkoiak, lau
hizkuntzatan (ingelesez, gaztelaniaz,
alemanez eta frantsesez). Argazkien
orri ifrentzuan Euskal Herriko bestelako irudi etnografikoak jasotzen dira,
esaterako arrantzale batena. Jose Ortiz
Echague (Guadalajara, 1886-Madril,
1980) ingeniari, pilotu eta argazkilari
handiak ateratakoak dira.
Piktorialismo eskolako argazkila-
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ria, 1935ean American Photography
aldizkariak munduko hiru argazkilari
onenen artean izendatu zuen Ortiz fotografoa. 98ko Belaunaldiaren argazkilari gisa katalogatua izan zen argazkilari handi hau eta harreman estua izan
zuen izen bereko literatur belaunaldiarekin, besteak beste. Ortiz Echaguek
Euskal Herriaren ezagutza handia izan
zuen eta gerra aurretik Donostian bizi
izan zen udaretan. Bere argazki fondoa,
Ortiz Echague legatua, Universidad de
Navarra Museoan gordea da egun.
Kalitate handiko argazkiak, bi hauetan, eta guk etxean ez dugun leku eta
une berean eta serie bereko hirugarren
batean, Jose Ortiz Echaguek Euskal Herrian XX. mendearen lehen hamarkadetako gizonezkoen eta emakumezkoen
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doluzko jantziak eta ohiturak irudikatzen dizkigu.
Argazkiak Berastegiko eliz atarian,
zimitorioan atera zituen. Udaletxea
XVIII. mendean eraiki aurretik, eliz aurre horretan burutzen ziren herriko batzarrak eta udalaren bilerak, kanpoan
Arandiako sailean edo eliz atariko aterpean; batzar horien lekuko zuzena dugu
pielarria, fiel edo idazkariarentzako harrizko mahaia. Argazkiok atera ziren
denboran, aipatutako mahai horretan
uzten ziren hildakoen zerraldoak hileta
elizkizunak egiten ziren bitartean. XX.
mendearen lehen erdialdean, osasun
arrazoiak medio, oraindik indarrean
baitzen hilotzen zerraldoak elizan sartzeko debekua. Betikoa dirudi gorpua
bertan dela hileta-elizkizuna egiteak,
baina duela berrogeita hamar urte arte
elizan sartzen zena zerraldoa irudikatzen zuen katafalkoa zen, ez besterik.
Ohitura hauen eta askoz lehenago eliz
atarietan egiten ziren enterramenduen
oihartzuna eliz atariari oraindik orain
ematen diogun izenak gorde izan digu:
zimitorioa.
Argazkiotan, janzkeretan bereziki
gizasemeena aipagarria gertatzen da.
Argazki hauek Berastegin egin zirenerako jantziok bestelako lekuetan galduak zirelako ia, nahiz XIX. mendean
eta XX. mende hasieran hego Euskal Herri osoan ohikoa izan doluetarako gizon
janzkera hori. Ritos funerarios en Vasconia, heriotza ohiturei buruzko Euskalerriko Atlas Etnografikoaren ikerketaren
atalean lutozko jantzi zehatz horien
aipamena jasoa da eta horren antzeko
jantzia duen gizona azaltzen da bertan.
William A. Douglassek, bere “Muerte
en Murelaga” ikerketa bikainean, dolu
janzkera hori Bizkaiko Murelagan, Aulesti herrian, joan den mendeko lehen
hamarkadetan -eta beti ere gerra aurretik- galdu zela aipatzen du. Gizonezkoen
janzkera hori Berastegin argazkian azaltzen den belaunaldiarekin galdu zen.
Kopako kapelua, kapa handia eta horren azpitik jaka eta txalekodun traje beltza. Horiek osatzen zuten gizonezkoen
doluzko jantziak, Ortiz Echagueren argazkian ikus daitekeen moduan. Jantzi
13 zenbakia, 2016ko abuztua

horiek adin nagusitasunera iritsitakoan,
batzuen
kasuan
ezkontzerakoan, egiten
omen zituzten eta
adin nagusitasun
horren adierazgarri ere baziren. Estatus ekonomikoa
adieraziko zuten,
litekeena; hau da,
herriko gizaseme
guztiek ez zuten
izango jantzi erritual hori, baina
argazkian
azaltzen diren hiru gizasemeetatik bat
maizterra zen eta
beste bien kasuan,
baserritarrak biak,
beraien baserriek
gorriak eta beltzak
ikusita eta lan asko
eginda eta asko
sufrituta, familia Elizkoiak Berastegin.
aurrera ateratzeko
lain baino ez zuten ematen.
rastegin jaiotakoa (maiatzaren 3an baGarai haietan, eta duela gutxi arte,
taiatutakoa) eta Ignazio Urkizu Alkotz
heriotza ez zen bakoitzaren kontua,
-Iturriondoeneko maizterra-, Villabonazenduaren famili barruko gauza, gizarAmasan jaiotakoa 1853an eta 1873an
teko jazoera baizik. Eta horren aurrean
Berastegira ezkondua.
nabariak ziren auzokoen arteko loturak
Zendutakoaren hurbileko emakueta horri atxikitako egin behar jakinak.
meek jantzi ohi zuten eta burutik beOrduan oraindik auzokoen ardura ziren
launetaraino hartzen duen mantu
gerora hildakoaren senitarteak guztiz
beltza daramate argazkiko hiru andrazbereganatu dituen hainbat zeregin. Arkoek. Mantu hau mantelina beltza baigazkiok hildako edo arimen aldeko elizno luto handiagokoa zen. Mantu beltzakizunen bateko atarian, irudikatu nahi
ren azpian doluko janzkera daramate:
izan ditu bi belaunaldi desberdinekoak
txaketila eta gona beltza, galtzerdi belziren hiru lagun horiek. Hor ageri zaiztzak eta lepotik oinetaraino hartzen
kigun hiru gizasemeak auzokoak ziren,
zuen soingaineko beltza itxia. Arrosarioa
Errekaldenea, Kalexa eta Iturriondoeeta mezetako liburua eskuetan, otoitz
nea baserrietakoak, aurrez aurre dauegiteko gisan azaltzen zaizkigu Joseden hiru baserrietakoak. Errekaldefa Urkizu, Ospitaleneko andrea, Luisa
neko Migel Esoin Belaunzaran, gure
Olaetxea, Etsoin baserriko andrea eta
birraitona, hiruren artean zaharrena
Rafaela Jaka, Jaundegiko andrea. Gidirudiena, 1858an jaiotakoa eta urte
zasemeekin ez bezala, ez dut lortu Behorretako martxoaren 31an bataiatua
rastegiko eta Elduaingo elizetan hiru
San Martin parrokiko paperetan azalandrazko hauen bataio, ezkontza edo
tzen den moduan, beste biak, Kalexako
heriotza agiririk.
Juan Kruz Ansa Santakruz 1875ean BeDoluko jantziekin azaltzen diren
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Atzera begira

Koldo Ordozgoiti Juanenea

Dolua Berastegin.
emakumeen kasuan, Ortiz Echague argazkilariak berariazko talde konposizioa egin zuen; gizonezkoena bezala, eliz
atarian jaso zuen argazkia, agian argi
naturalaz baliatzeko. Bi irudiok bikain
islatzen dute janzkerak eta heriotza errito eta ohituretan emakumezkoen eta gizonezkoen zeregin desberdinak. Hiletaelizkizunetan, luto-bankuak, elizako lehen ilaran zeudenak, gizonezkoentzat
ziren. Familiako emakumezkoak jarlekuan eta hilobi sinbolikoaren gainean
jartzen ziren eta horrela egiten zuten
hildako eta arimekin lotutako elizkizu-

netan, eta ez soilik
hileta egunetan. Arbasoen eta defuntuen aldare, etxeko
emakumeen ardurapekoak eta sinbolismoz beteak zeuden. Argizaioletan
pizturik ziren argizariak eta kandelak
betirako argia irudikatzen zuten eta
bertan, familiaren
hilobiaren gainean,
egiten ziren beste
mundurako bizitzan
hildakoen aldeko
otoitzak zein janari
eta diru eskaintzak.
Hileta mezetan eta
doluko elizkizunetan hildakoen etxeko emakumeek zuten erritoen ardura,
argia pizten zuten (argizariak eta kandelak), ogia eta laboreak eta dirua uzten zituzten etxeko defuntuen arimen
eta arbasoen arimen alde.
Andrazkoen argazkian ohitura horietako batzuk islatu nahi izan ditu argazkilariak, hor dira argizaiolak argizagia
edo ezkobildua pizturik dutelarik eta
hor azaltzen da jarlekuan jartzen zen
eta Berastegin “sepultura” izena duen
zur kutxa berezia, horren gainean jartzen ziren, argazkiak erakusten digun
moduan, kandelak. Hiru etxekoandreak
ez zituzten fotografiatu, beraz, bakoitza

bere etxearen jarleku edo hilobiaren
gainean, eta ezin jakin, bestalde, hiru
hobi horiek elkarren ondoan izango ziren San Martin elizaren baitan.
XIX. mendean atera ziren Euskal
Herriko elizetatik hilerriak kanposantuetara eramateko, Ipar Euskal Herrian
kanposantuak elizaren inguruan garatu ziren moduan, Hegoaldean hilerri
berriak elizetatik aparte egin ziren.
Berastegin, eliza ondoan, baina honetatik berezia. Hala ere eta XX. mendeko
hirurogeigarren hamarkada arte, elizetan oin osoa hartzen zuten bankuak
zabaldu ziren arte, jarlekuen memoria
gorde izan zen. Eliz barruko hilobi sinbolikoen galera lehenago gauzatu zen
hirietan herrietan baino eta oro har aldaketa horrek hilerriko hilobiari pasa
zion lehenago elizako sepulturak zuen
sinbolismoa. Pena bada ere galdua dugu
Berastegiko eliza barruko hilobien maparen memoria.
Aldaketak, aldaketa, eta edozein kasutan, bi argazki hauek, sei berastegiar
hauek eta hirugarrengo argazkian azaltzen diren beste bostak, aukera eskaini
digute izan zen eta jada ez den mundu
bati begirada emateko eta gogora ekartzeko. Goian beude hamaika lagunak,
horien artean gure birraitona.
* Oharra: 1900. urterainoko Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako elizetako bataio,
ezkontza eta heriotza agiriak Internet-en
kontsulta daitezke Dokuklik-en, Euskadiko
Artxibo Historikoaren web gunean, http://
dokuklik.snae.org/sacramentales.php

A. VILAR

FARMAZIA
Etxeaurre, 50
Tel. 943 683 167
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Udal gobernua

Mirari Saizar Zinkunegi

Legealdiko lehen urtea
U

rtebete da Amaia Azkue Eizagirre alkateak eta bere udal
gobernuak alkate-makila eta
udalbatzaren buruzagitza hartu zutela.
Bitarte honetan hainbat berrikuntza
izan dira hainbat arlotan. Hona hemen
aipagarrienak.
1 Osasun zentro berria: Martxoaren
4az geroztik martxan dugu udaletxeko sotoan. Medikuaren eta erizainaren
kontsultaz gain, sendaketa gela ere
badu osasun zentro berriak.
2 Kultur solairua: Maiatzaren 20az
geroztik, martxan dira udaletxeko bigarren solairuan udal liburutegia eta haur
liburutegia, kz gunea, elkarteentzako
bilera gela, ikastaroetarako gela eta
entsaioetarako gela balioanitza.
3 Ategi herriko taberna eta jatetxe berria: Ekainaren 17an ireki zituen
ateak. Maite Goikoetxea Zabaletak hartu du haren ardura. Goizeko 9etan hasi
eta gaueko 11k arte egongo da zabalik
(neguan 10ak arte), eta astelehenetan
itxita. Pintxoak, eguneko menua, asteburuetako menu berezia, bokatak, plater konbinatuak, goxokiak etab. eskaintzen ditu.
4 Etxebizitza berriak Ategiko eremuan: Ategiko eremuan 9 etxebizitza
eraikitzeko hitzarmena egin zuen udalak
enpresa eraikitzailearekin. Dagoeneko 6
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Udal liburutegi berria udaletxeko bigarren solairuan dago.
etxebizitza salduta, 3 daude salgai.
5 Argiteri publikoan hobekuntzak:
Kale argi berriak jartzen ari da udal gobernua herriko hainbat puntutan, eta
kontsumo baxuagoko eta argi eraginkorragoko bonbilla zuriak ere jarri dira.
6 Hondakinen bilketa sisteman
hobekuntzak: Auzokonpostagailu berriak jarri dira Ategin eta eliz atarian eta
hondakin arriskutsuak biltzeko txabola
berria ere aurki izango da martxan.
Aurrera begirako proiektuak ere
baditu EH Bilduko udal gobernuak, batzuek martxan dagoeneko.
Irisgarritasun arloko zenbait obra
martxan edo bideratuta ditugu dagoeneko (Sastitxarren, Elduako plazan,
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Zaraguetanen eta kanposantuan). Plaza itxi eta berritzeko plana ere aurrera
doa, baita frontoia eta parkea eraberritzeko planak ere. Herri bideen inbentarioa ere gauzatuz doa: Ariztun,
Urdinarrain eta Elizaldeko zonaldeari dagokiona egina dute dagoeneko
herriko arkitekto eta aparejadoreak;
gainerako zazpi zonaldeetako herri
bideak ere katalogatzen jarrai-tzeko
asmoa dugu. Lehen sektorearen inguruko azterketa ere martxan da; azterketa egin ondoren, sektorea bultzatzeko neurriak hartu nahi ditugu. Eta,
bestalde, Ipuliñoko mendia larre komunal bihurtzeko proiektua ere esku
artean darabilgu.

Demografia

2015ean jaiotakoak

Iraitz Yeregi
Sagastibeltza
2015-01-05

Aiala Esnaola Mateos
2015-02-11

Ixaba Fernandez
Gonzalez 2015-03-06

Maddi Zuloaga
Aizpuru 2015-07-18

Malen Agirrezabala
Aldalur 2015-08-13

Ihintza Bercianos Eraso
2015-08-28

Uxue Txapartegi
Ugartemendia
2015-09-13

Ibai Zubillaga Saizar
2015-11-17

Nora Curiel Blasi
2015-12-03

Beñat Zabaleta Martin
2015-12-03

Agustin Aranburu
Elduaien, 91 urte,
2015-03-11

Miguel Azurmendi
Aranalde, 87 urte,
2015-02-08

Maria Gabirondo
Mujika, 92 urte, 201502-17

Agueda Olaetxea
Gartziarena, 84 urte,
2015-01-23

Jose Saizar
Ugartemendia, 86 urte,
2015-02-05

Jokin Zubillaga Karrera,
56 urte, 2015-07-19

Goian beude

2015 urtean hildakoak

Encarna Lezea Lezea,
84 urte, 2015-07-31

Iñaki Lezea Zubillaga,
47 urte, 2015-04-13
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On egin
Untxia saltsan

Maria Jose Saizar
Osagaiak

Bakailao tortak
Patxi Irisarri
Osagaiak
 500 g bakailao
 2 tipula
 2 arrautza
 3 baratxuri
 300 g garbantzu irin
 Perrexila
 Gatza

Nola egin:
1. Bakailaoa egosi eta puskatan
egin; egosteko erabili dugun ura
jaso.
2. Tipula, baratxuria eta perrexila
txiki-txiki egin, eta gordinik utzi.
3. Ontzi batean tipula, baratxuria,
bakailaoa, arrautza irabiatu bat, perrexila, lau baso ur (egosteko erabili duguna), irina eta gatza jarri.
4. Dena ondo nahastu, masa lodi
bat lortu arte.
5. Ondoren frijitu egin behar dira;
horretarako, masa zatikatu eta
zartagin bat jarri olio beroarekin.
6. Azkenik, zartaginetik atera eta
paper baten gainean utzi, paperak
olioa xurgatzeko.

OHARRA:

Datorren urtean zuri
hain ondo ateratzen zaizun plater horren
errezeta herritarrekin elkarbanatu nahi
baduzu, jar zaitez gurekin harremanetan.
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 Untxi bat
 Tipula bat
 4 azenario
 Piper berde bat
 Piper gorri bat
 Sagar bat
 Baso bat ardo txuri
 Tomate bat
 Olioa
 Bi ale baratxuri
 Ilarrak
 Txanpinoiak

Nola egin:

Ontzi batean olio pixka bat bota eta berotu. Baratxuria txiki-txiki eginda bota. Untxia
zatitu eta olio horretan jarri gorritu arte. Gorritutakoan, plater batera atera.
Ondoren, ontzian geratu denari piperrak,
tipula, azenarioa, sagarra, tomatea eta baso bat ardo txuri bota. Su baxuan eduki
dena ondo egin arte, nahastuz. Saltsa egiten denean, irabiagailuan irabiatu, eta berriro lehengo ontzi berean jarri untxiarekin batera.
Guztia su baxuan eduki pixka batean, egin arte. Eta, bukatzeko, ilarrak eta txanpinoiak bota. ON EGIN!!

Bakailaoa pil-pil erara

Juan Azpiroz
Osagaiak

 Baratxuria
 ‘Cayena’ piperra
 Oliba olio lodia
 Bakailao solomoak
 Piper berdeak eta gorriak

Nola egin:
Zartagin batean oliba olioa berotuko dugu eta bertan baratxuriak egin. Baratxuriak plater batera aterako ditugu; eta, jarraian, piper berde eta gorriekin ere gauza
bera egingo dugu.
Kazola zabal batean oliba olio pixka bat bota eta berotzen jarriko dugu. Olioa berotutakoan, bakailao solomoak jarriko ditugu azalez gora; eta, gelatina ateratzen hasten
zaienean, kazola mugituko dugu hara eta hona, pil-pil saltsa hori bat ateratzen hasi
arte. Ondoren, lehenago berotu dugun olioa gehitzen joango gara pixkanaka, saltsa ugarituz. Saltsa nahikoa dela ikusten dugunean, bakailao solomoei buelta emango diegu,
kazolan azalez behera jarriz. Beste pixka bat egiten edukiko ditugu kazolan; eta, azkenik, lehen erreserbatu ditugun baratxuriak botako dizkiegu gainetik. Eginda dauzkagun piper berde eta gorriak ere jarriko dizkiegu, norberaren gustura.
Eta kazola mahaira ateratzeko prest. On egin!!
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On egin

Limoi eta kiwi tarta biguna
Osagaiak
Bizkotxoa egiteko
 120 g irin
 4 arrautza
 120 g azukre
 Koilaratxo eta erdi legami hauts
 Koilaratxo erdi bikarbonato
Txokolate txuriz egindako moussea
 180 g txokolate txuri
 180 g maskarpone gazta
 60 g azukre
 0,8 dl laranja zuku
 2 gelatina orri
 3,7 dl esnegain

Dekorazioa egiteko
 1,2 dl limoi zuku
 60 g azukre
 Koilarakadatxo bat gelatina hauts
 3-4 kiwi

Elena Sarasola

Nola egin:
Bizkotxoa: 180º C-tan labea berotu. Labean sartzeko paper bereziz, 26 zm-ko
molde bat forratu. Zuringoak “elur-puntuan” harrotu. Gorringoak eta azukrea
gehitu. Gainontzeko osagaiak gehitu. Labean sartu, 15-20 minutuz. Ondoren, tarta bere moldetik atera eta parrillatxo batean jarri. Azpiko kostratxoa kendu.
Moussea: “Baño Marian” txokolate txuria disolbatu. Hozten utzi. Maskarponea eta
azukrea harrotu, krema lortu arte.Txokolate txuriarekin nahastu. Laranja zukua
ontzi batean jarri, su eztitan berotuz. Gelatina gehitu eta ondo disolbatu arte nahastu. 30 minutuz hozten utzi. Laranja zukua maskarpone kremari gehitu. Ondoren, esnegaina harrotu eta aurreko kremari gehitu.
Dekorazioa: Eltze txiki batean limoia eta azukrea jarri su eztitan, eta
azukrea ondo disolbatu arte ondo
nahastu. Sutatik kendu eta gelatina
gehitu. Ondo nahastu osagai guztiak
eta hozten utzi.
Muntaia: Bizkotxoa estutzen den
molde batean jarri. Lehenbizi, moussea zabaldu tarta gainean; eta, ondoren, dekorazioa zabaldu eta hozkailuan sartu, gutxienez 6 orduz.
Zerbitzatu aurretik kiwiak xerratu
eta tartaren gainean jarri. ON EGIN!!

Munksjö Paper S.A.
Eldua
20492 Berastegi (Gipuzkoa)
Tel.: +34 943 683 032
decorative.papers@munksjo.com
www.munksjo.com
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