AURKIBIDEA

Kaixo, herritar:

H

emen da berriz ere Aidanen aldizkaria, hamalaugarren urtez.

Aurtengo zenbakiak, urtean zehar herrian albiste izan ditugun
gertakariez gain, Perun kooperante lanetan ibili eta gero Nerea Ugartemendia Garmendiak idatzi digun kronika, J. A. Muñagorri eskolaren
25. urteurrenari buruz Irati Saizar Artolak idatzitako artikulua, Baleren Bakaikoa Azurmendik Amerauni buruz landutako artikulua, Ipuliño leku-izenaz Ibai Iztueta Azurmendik eginiko gogoeta eta azterketa,
Koldo Ordozgoiti Juaneneak Esoin abizenaz idatzitako artikulua, Gerra
Zibilaren hasierak Berastegin izan zuen eraginaren ingurukoa, Ferrandez Ormaetxea familiaren historiari buruzkoa, elizako abesbatzari
eskainitako artikulua eta herriko lur komunalen salmentari buruzko
erreportaje biltzen ditu, besteak beste.
Gaurko eta lehengo kontuak, idatziz eta iruditan. Paperean nahiz
sarean. Berastegiko Udalaren web-orrian, www.berastegi.eus-en dituzue argitalpen guzti-guztiak ikusgai.
Batek jartzen du eltzea sutan, eltzekoa egin eta goza dadin. Zapore gozoa aterako bazaio, ordea, osagai egokiak eta gozagarria erantsi
behar. Aidanen urtekariaren kasuan, Berastegiko herritarrak dira eltzekoaren osagai eta gozagarri: zer kontatua ematen dutenak, kontatzen dutenak, modu batera edo bestera laguntzen dutenak eta, azken
batean, irakurle zareten guztiak ere bai. Eskerrik asko, denoi.
Elkarteko kide edo aldizkariko kolaboratzaile izan nahi zenuketenoi gonbita ere luzatu nahi dizuegu. Ideia eta proposamen berriak hartzeko beso zabalik gaude.
Besterik ez. Ailegatu da Aidanen 14ren orrialdeetan barrena hara
eta hona ibiltzen hasteko garaia. Urte on-ona izan dezazuela guztiok
eta datorren zenbakira arte!
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Eskerrik beroenak:
Urtekarirako gaiak, datuak,
argazkiak eta diru-laguntza
eman dizkiguzuenoi.

Argitaratzailea:

Barka, arren:
Hutsegite eta hanka-sartzeak. Dena ondo
lotzen saiatzen bagara ere, beti ez dugu
asmatzen. Inori halakoren batek eragin
badio, barkamena eskatu nahi diogu.
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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Salontzoak

» Jose Luis Agirrezabalak, urte luzez herriko sendagile izan
denak, suziria piztu zuenetik, giro polita egon zen festek
iraun zuten egun guztietan. Kirola eta jokoak, musika, dantza
eta ikuskizunak, adin desberdinetako jendearentzat gozagarri izan ziren.

14 zenbakia, 2017ko abuztua
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Salontzoak
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Ze berri da Beastin?
Salontzoak

»

2016ko Salontzoetan lehen aldiz neskak ere izan genituen San Joan dantzak dantzatzen, mutilekin batera. Aurtengo edizioan
ere hantxe izango ditugu guztiak plazan dantzan.

Elkartasun azoka

Urteberri eguna

» Bigarren eskuko produktuen azoka solidarioa, abenduan egin

» Goizean goiz, urte berriari Ipuliñoko tontorretik eman zion

zen eta 566 euro lortu ziren, Etiopiako Wukrora bidali zirenak.

ongi etorria talde honek.

Urtezahar krosa
» Urteroko legean egin zen Urtezahar eguneko krosa ere. Haurren mailan,
nesketan Nere Jauregi, Aiara Agirrezabala eta Barbara Isturiz izan ziren lehen
hirurak eta mutiletan Mikel Vicente, Urko Vidal eta Aritz Intxaurrondo. Helduetan, emakumezkoetan
Arantxa Atxukarro, Lierni Gartziarena eta Elena Zubeltzu izan ziren
lehenak eta gizonezkoetan Iban
Agirrezabala, Axier Matxinea eta
Jon Azpiroz. Beteranoetan Arantxa
Atxukarro eta Txiki Plazas izan ziren lehenak. Aurten lehen aldiz lasterketa mistoa ere egin zen, neska
eta mutilez osatutako hirukoteekin
eta hirukote onena Amaia Azkue,
Iban Agirrezabala eta Egoitz Agirrezabalak osatutakoa izan zen.
14 zenbakia, 2017ko abuztua



Ze berri da Beastin?
Kultur astea

» Udazkeneroko hitzordua, kultur ekitaldiz betea izan zen. Hitzaldiak, ikus-entzunezkoak, lehiaketak... eta azken egunean
ekitaldi zaparrada: azoka, gazta-, abere- eta arroz-esne lehiaketak, argazki-erakusketa eta abar. Eta arratsaldean, taloa
jaki desberdinekin: gazta, ardoa, sagardoa...
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Ze berri da Beastin?
Eguberri-Olentzero-Erregeak
» Hutsik egin gabe etorri ziren eta gehienentzako pozgarriak
izan ziren. 2016an lehen aldiz Olentzero eta Mari Domingiren
etorrera ere ospatu genuen plazan.

Emakumeen eguna

» Emakumeen eskubideen aldeko aldarria egin zen, jolas eta solas eginez eta
Basurde Elkartean afari goxo batekin amaitu zen eguna.
14 zenbakia, 2017ko abuztua



Ze berri da Beastin?
Inauteriak

»

Ume eta helduentzat, egun politak
suertatu ziren giro ederrean.
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Ze berri da Beastin?
Gazte festak

» San Jose egunaren bueltan ospatu ziren aurten ere. Irudian,
Berrobiko antzerki taldea eta Senegalgo Lamb borroka tradizionala.

Korrika Txikia

»

20. Korrikarekin bat eginez, Korrika Txikia egin zen Berastegin. Eskola umeek eta helduek, denek batera, San Antondik abiatu
eta herriari bira eman zioten euskarararen aldeko leloak oihukatuz.

Ibilaldi neurtuak

»

Maiatzaren 14an egin ziren, Basurde Elkarteak antolatuta
helduentzat eta ibilaldi txikia Guraso Elkarteak antolatuta,
gaztetxo eta gurasoentzat.
14 zenbakia, 2017ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
San Isidro

Jaunartzeak

» Betiko moduan, baserritarrek eta jubilatuek behar bezala

» 8 haurrek egin zuten ekainaren 11n lehen Jaunartzea: Mikel

ospatu zuten beraien eguna, maiatzaren 15a.

Garmendia, Maialen Azpiroz, Naroa Aranalde, Urtzi Lasarte,
Ane Saizar, Aitor Etxarren, Antton Zubillaga, eta Enaitz Zubillagak, hain zuzen.

Euskal Jai Eguna
» Ekainaren 3an ospatu zen. Pintxo lehiaketa, herri bazkaria, jokoak, erromeria eta iluntzean luncha eta dj-a.
Festarako nahi adina aukera.
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Ze berri da Beastin?
Zelai taberna

Odol emaile sarituak

» Hiru domina jaso zituzten berastegiarrek: Lorenzo Erasok
urrezkoa, 50 emanaldirengatik; eta Lurdes Ramos eta Elixabet
Azpirozek zilarrezkoak, 25engatik. Argazkian, sarituak Lurdes
Otegi eta Marisol Atxukarro delegatuekin batera. 2016an 137
odol emaitza lortu ziren Berastegin, horietatik 5 emaile berrienak.

» Otsailaren 1az geroztik, zabalik dugu berriro ere Zelai taberna. Lurdes Manterolak darama bertako ardura. Egunero eta egun
guztian zabalik dago eta eguneko menua, plater konbinatuak,
ogitartekoak eta pintxoak eskaintzen dira, besteak beste.

Luis Erasoren artelana

Arantxa Garaiburu

» Arantxa

Garaiburuk, larunbatero Tolosako azokako mahai
gainean, bere eskuz egindako gazta mota desberdinak eskaintzen ditu Larte izenarekin: Idiazabal gazta, ahuntz gazta txuria
eta urdina, behi gazta, ardi/behi gazta eta ardi esnez egindako
gazta urdina, azken hau izan da hain zuzen, udaberri honetan,
Erroman, beste gazta askoren artean bigarren saria lortu duena. Zorionak!

» Otsailaz geroztik, Luis Erasoren “Bizitzaren Zuhaitza” artelana Donostiako Onkologikoan dago ikusgai, berak dohaintzan
emanda.

Alex Rekondok saria
»

Alex Rekondok
XI. Francisco Javier
de Landaburu Primus Saria irabazi du
Eurobask-ek antolatzen duen marrazki lehiaketa. ‘Nola
ikusten duzu Europa?’ zen gaia eta
marrazki baten bidez adierazi behar
zen hori. Zorionak!

14 zenbakia, 2017ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
San Joan bezpera

» Egitarau bete-betea izan zuen aurtengo San Joan bezpera egunak ere: pilota, judoa, musika eta dantza eta, nola ez, afalondoan, sua, San Joan dantzarien aldamenean.
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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Artzantzaren aldeko
apustua
Jose Inazio Ugartemendia saria eskuetan, bere ardiekin.

J

ose Inazio Ugartemendiak artzantzaren aldeko apustua egin
berri du. Bere betiko ametsa horixe izan da, artalde polit baten jabe izan
eta artzantza bere ogibide bihurtzea.
300 bat ardi ditu bere artaldean,
zainduak, banan-banakoak; Armuño
artegian biltzen ditu egunero eta hantxe egiten die egin beharrekoa: jatekoa
eman, jetzi, sendatu, etab. Eta egunez
inguruko belazeetan bazkatzen dira ardiak lasaitasun osoz.

14 zenbakia, 2017ko abuztua

Jose Inaziok beti izan ditu ardi batzuk, baina duela urte pare batetik
buru-belarri sartu zen mundu honetan,
betiko lantegia utzi eta apustu berri bat
eginez. Garai berean hasi zen Idiazabal
gazta egiten Gazpio izenarekin eta itxura denez, ondo hasi ere, berak egiten
duen gazta, eguneroko bezeroen gustukoa izateaz gain, sariak lortzen ere
ari baita; esaterako, Donostian udazkenean egin zen World Cheese Awards
mundu mailako txapelketatik bi sarire-

14

kin itzuli zen: zilarrezko domina gazta
onduen sailean lortutakoa eta brontzezkoa ketuen sailean. Eta udaberrian,
Madrilen egin zen Gourmet lehiaketatik
ere brontzezko dominarekin itzuli zen
etxera, gazta erdi onduen sailean lortua, hain zuzen.
Garaiaren arabera, bezeroek gazta desberdinak aurki ditzakete Jose
Inazioren gaztandegian: naturala edo
ketua, ondua edo erdi ondua eta noizbehinka gazta zaharra ere bai.

Kirolak

Elixabet Azpiroz Atxukarro

2016-17 denboraldia
Eskola Kirola eta Esku Pilota
2016-2017 denboraldian 48 partehar-tzaile ibili dira Eskola Kirolean, 18
neska eta 30 mutil, 1. mailatik hasi eta
6.era bitartean. 3. eta 4. mailetakoek 3
talde misto osatu dituzte eta hiru kiroletan ibili dira Tolosaldean: saskibaloia, lehenengo; eskubaloia, ondoren;
eta, buka-tzeko, areto-futbola. Izan da
beste talde bat ere, 5. eta 6. mailetako
mutilez osatua. Talde hori bigarren
postuan geratu zen saskibaloi-sailkapenean, eta areto-futbolean ere lan
ona burutu dute.
Eguberrietako Shanti Txapelketan,
berriz, neskek osatutako taldeak egin
zuen sekulako lana: Txapeldunak izan
ziren, Benjamin nesken mailan partidu
guztiak irabazita; eta ez Txapelketa horretan bakarrik, ekainean jokatutako
San Juan Torneoan ere irabazle izan ziren. Denboraldi borobila neska hauena!
Mutilek ere hartu dute parte Txapelketa
horretan: bi talde Benjaminetan eta bat
Alebinetan.
Esku-pilotan ere ibili dira Tolosaldean zehar partidak jokatuz eta urte
osoan entrenamenduan. 27 izan dira

16-17 denboraldian Eskola Kirolean ibilitako gaztetxoak entrenatzaileekin.
denera, neska bakarra horien artean.
Alebinetan 3 talde 3ko eta Benjaminetan 4 talde 3kotan banatuta. Maiatza bitartean izan ziren partiduak, eta hortik
ekainera bitartean Ataria Txapelketan
hartu zuten parte. Alegiako pilotalekuan jokatu ziren finaletara iritsi zen
bikote berastegiar bat: Lax Hernandez
eta Lorditz Garmendia.
Lan bikaina egin dute urte guztian zehar: ikasi, lagun berriak egin eta hainbat
leku ezagutu.

Lorditz Garmendia eta Lax Hernandez Ataria Txapelketan.
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Benjamin nesken taldea txapeldun.
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Kirolak

Jon Azpiroz Tenerifen helmugara iristen, Jon Zubillaga Zegama Aizkorrin eta Iker Saizar Tolosako T2Tn.

Mendi lasterketak
Jon Azpiroz iazko bide beretik doa, podiumetik podiumera. 2016ko irailean
Alpinutrans zirkuituko irabazle izan
zen; hiru probek osatzen dute lasterketa hori, guztira 322 km eta 23.183
metro, eta hirurak osatzea iritsi zirenak 9 korrikalari izan ziren guztira.
2017ko garaipenen artean, Frantziako

Trail des Citadelles eta Tenerifeko Blue
Trail aipatu behar dira. Frantziakoa apirilean izan zen, eta aurrenekoa izan zen
Jon 73 km-ak osatzen, 7:06:20ko denboran; Tenerifekoa, berriz, ekainean jokatu zen, eta bigarren postuan amaitu
zuen Jonek, 7:39 orduan eginda 97 kmko lasterketa.
Maiatzaren 28an, Zegama-Aizkorri

Iban Agirrezabala eta Xabier Azpiroz Erroizpen, eta Fermin eta Teresa Caminos.

14 zenbakia, 2017ko abuztua

16

XVI. mendi maratoian Jon Zubillaga,
berastegiar bakarra aurtengoan, 209.
postuan helmugaratu zen 5:20:28 denbora eginda.
Leitzako Euskal Herriko Mendi
Erronka, 67 km-ko lasterketa, ekainaren 3an izan zen, eta hiru berastegiarrek hartu zuten parte: Iker
Saizar, 57. postuan helmugaratu zen

Kirolak

(08:24:35); Iñigo Lizarribar, 332.a izan
zen (10:48:08); eta Iban Agirrezabalak,
Lekunberrin, erretiratu egin behar izan
zuen ondoezik zegoelako.
Halere, ekainaren 18rako bere onera etorrita, Tolosako T3T Maratoiaren
III. edizioan, 7. iritsi zen helmugara
Iban Agirrezabala 04:54:12n. Aurtengoan, lehenengo aldiz, hiru tontorrak
(Ernio-Uzturre-Erroizpe; 42,7 km) egin
beharrean bi tontor (Uzturre-Erroizpe;
24,5 km) egiteko aukera ere izan da, eta
bost herritarrek hautatu zuten aukera
hori: Iker Saizar, 28. (02:42:01); Santi
Zubeldia, 62. (03:03:02); Xabier Azpiroz, 75. (03:10:11); Fermin Caminos,
100. (03:20:28) eta Teresa Caminos,
168. (03:55:09).

Atletismoa

Korrika Lasterketen VIII. Txapelketan
2017ko urtarriletik hasita abendura
arte kirol-probak ligan lasterketak izango dira Euskal Herriko hainbat txokotan. Ekaina bitartean egin diren lasterketen sailkapen orokorrean, Arantxa
Atxukarro aurrena doa, 9 lasterketa
egin ondoren lortutako 863,42 punturekin, eta bere kategorian, Beterano 1
emakumezkoetan, ere aurrenekoa da.
Ligako proba horretan eta beste hainbat
lasterketatan 7 aldiz igo da Arantxa podiumera: bi aldiz lehenengoa izan da;
hirutan 2.a; eta beste bitan 3.a.
Jabier Malkorrak ere baditu 823,81
puntu, 9 lasterketetan parte hartuta, eta
bigarren postuan doa bera sailkapen
orokorrean; bere kategorian, berriz, Be-

terano 2 gizonezkoetan, lehenengoa da.

BTT jaitsiera

Beñat Egialde Otermin 2017an hasi
da BTT jaitsieretan parte hartzen, eta
orain artean izandako hiru probetan
aurrealdean ibiltzea lortu du: maiatzaren 6an, Igantzin, izan zen lehenengo
jaitsiera eta 3. geratu zen bere kategorian (00:03:12.21); maiatzaren 20an,
Etxebarrian, berriro ere 3. (00:03:1628); eta uztailaren 8an, Antzuolan, 6.
(00:04:02).

Eskia

Mikel eta Olaia Plazas anai-arrebek
garaipen ugari lortu zituzten joan den
neguan. Olaia Rolleski Ligako Txapelduna izan zen, 2016ko urritik azarora
bitarteko lasterketa guztiak irabazita
(Uhartekoa, Arratekoa, Erlaitzekoa, Artikutzakoa, Urgullekoa, Hernialdekoa
eta Arditurrikoa). Mikel ere Txapeldun

Arantxa Atxukarro.

Beñat Egialde.
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Kirolak
Areto futbola

Olaia Plazas eta Mikel Plazas Espainiako txapeldun.

Mikel Plazas garaile
izan zen Distantzia
Luzeko Espainiako
Txapelketan eta Olaia
Plazas bigarren
izan zen Liga horretan bertan.
2017an sartuta, urtarrilaren 14an
eta 15ean, Olaia Plazasek Espainiako
Txapelketan podiumera igotzea lortu
zuen Tuxent-La Vansa (Lleida) iraupen
eski estazioan. U-14 mailan, hirugarren
ailegatu zen helmugara sprint lasterketan (0,8 km.). Mikel 4.a izan zen bi egun
horietan.
Urtarrilaren 22an, Apertura Mayencos lasterketan hartu zuten parte Som-

porten, eta biak suertatu ziren garaile:
Mikel, Junior 1 mailan, 41´09´´ denborarekin; Olaia, Infantil 2 mailan, 16´10´´
denborarekin.
Urtarrilaren 28an eta 29an, Euskadiko Txapelketan podiumera igotzea
lortu zuten bi anai-arrebek Belaguako
iraupen eski estazioan.
Otsailaren 12an Somporten iraupen
eskiko X. Donostia Saria lehiatu zen.
Olaia Plazasek garaipena lortu zuen 3
kilometroko emakumezkoetan, 10´17"
denboran. 10 kilometro gizonezkoetan
Mikel Plazasek 3. postua lortu zuen 39´
32"ko denbora eginda.
Otsailaren 26an, Benasquen distantzia luzeko iraupen eskiko Espainiako
Txapelketa ospatu zen. Bertan, Mikelek
bere mailan (15 kilometrokoan) garaipena lortu zuen. Olaia, berriz, bigarrena
izan zen bere mailan.

Naroa Zubiria Ordiziako taldean ibili da
16-17 denboraldian Areto Futboleko bigarren mailan, eta hurrengo denboraldian ere bertan jarraituko du. Aragoiko,
Galiziako, Errioxako eta Kantabriako
taldeen aurka jokatu dute, Bizkaiko bi
eta Nafarroako talde batez gain, eta 8.
postua lortu dute sailkapenean.
Bere ahizpak, Oihanek, Alegiako
Intxurre taldean eman du denboraldia. Kadete kategorian jokatu du eta 3.
postuan geratu ziren. Horregatik igoera
fasean jokatzeko aukera izan zuten, baina azkena geratu zirenez, lehengo liga
berean geratu da taldea.

Futbola

Iñaki Urkizu, aurreko urtean bezala,
Irungo Real Union taldean ibili da denboraldi honetan ere. Bigarren Mailako B
taldeko sailkapenean, 7. postuan bukatu du talde honek.
Beheragoko mailetara jaitsita, badira hainbat futbol jokalari berastegiar batean eta bestean ibili direnak.
Endika Pelaezek Tolosa C.F. 3. mailan
jokatu du, 17.postuan geratu dira.
Ander Zubillaga Euskal Ligan ibili da
Tolosako taldearekin eta, bigarren
geratuta, igoera izan du taldeak Liga
Nazionalera. Egoitz Agirrezabalak
Ohorezko Kadete mutiletan jokatu du,

Naroa Zubiria.
14 zenbakia, 2017ko abuztua
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Kirolak

Hamaika urtez izan
den futbol 7 taldeak
desegin beharra izan
du jokalariak falta
dituztela-eta
Tolosan. Lehenengo postuan geratu da
taldea eta, horri esker, Euskal Ligara
igo dira. Tolosan jokatu dute hurrengoek ere: Aimar Zubillaga Kadete 1
mailan, 4. geratu dira; Julen Sarasola
Infantiletan, Gipuzkoako Kopa irabazi
dute; Irati Rekondo Ohorezko Kadete
neskak taldean, 2. postuan geratu da
taldea; eta Ane Goikoetxeak Infantil
neskak kategorian.
Mireia Barriolak Euskal Ligan jokatu du Beasain taldearekin, eta 7. geratu dira. Oihana Ugartemendiak ere
Liga berean jokatu du Tolosa C.F.rekin.
Hauek Beasaingo taldea baino postu
bat atzerago geratu dira, 8.enean.
Oier Garaiburu Zizurkilgo Danena
taldean ibili da, Kadete 1. kategorian,
eta 5. geratu dira sailkapenean. Kopa ere
jokatu dute, eta horretan 2. geratu dira.
Josu Goikoetxea ere Danenan ibili da.

Futbol 7 taldea

11 urtez izan dugu Berastegin Futbol
7ko taldea, eta aurten, 2017an, desegin
beharra izan du taldeak jokalariak falta
direla-eta. Azken denboraldi hau beste
herri batzuetako jendearekin osatuz

Futbol 7 taldeko azken jokalariak.

Futbol 7ko hasierako taldekideak.
egin dute aurrera, baina jarraitu ahal
izateko, 18-20 urte bitarteko gazteak
behar dituzte, eta inor ez zaie animatu.
Azkenaldian lehen postuetan egotea
lortu duen taldea izan da eta, jokalarien

esanetan, antolatzaileen talde kuttunenetako bat izan omen da Saloura egin
dituzten bidaiak medio, baita hemengo
txapelketetan erakutsi duten umiltasun
zein leialtasunagatik.
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Berastegiarrak munduan

Nerea Ugartemendia Garmendia

Puericultorio J.A.V.A

G

izarte laneko karrera ikasten hasi
nintzenean, boluntario lanak egiteko gogoa piztu zitzaidan, besteei lagundu eta errealitate ezberdinak
ezagutu nahi nituen. Lehenengo boluntario lanak Tolosan egin nituen urte batez; Gurutze Gorriko eguneko zentroan,
hain zuzen. Bertan boluntario lanak
egiten ari nintzen bitartean, kanpora
joateko nahia piztu zitzaidan, Europatik kanpo, boluntariotza internazionala
nahi nuen egin. Etxean nire nahia adierazi nuenean, ez zidaten ezezkorik esan;
baina boluntariotza internazionala egin
baino lehen, gertuago zegoen lekuren
batean, Espainian, boluntariotza egiteko esan zidaten. Beraz, 2015eko udaran
hamabost egunetarako Granadako herri
batera joan nintzen.
Pixkanaka Gobernuz Kanpoko
Erakunde ezberdinak begiratzen hasi
nintzen; gustuko nuen erakundea aurkitu nuen, baina orduan, Deustuko eta
Comillaseko (Madrilgo) unibertsitateek
eskaintzen dituzten boluntariotza internazionalen berri izan nuen. Lurralde
ezberdinetan eskaintzen diren boluntariotza desberdinei buruz hitz egiten
zuten hitzaldia eskaini zuten, aurreko
urtean joan ziren boluntarioek emanda.
Orduan, Perun zeuden proiektu ezberdinei buruz hitz egin zuten; zehazki lau
proiekturi buruz.
Lehenengoa, Fe y Alegría nº 50 eskola zen. Bigarrenean, Loyola zentroan,
14 zenbakia, 2017ko abuztua

gatazka armatuaren ondorioz desplazatu ziren pertsonen komunitatea
ahalduntzen zen. Bi hauek Ayacucho
(Huamanga) hirian zeuden. Hirugarrena, ordea, Pampa Cangallo herrian zegoen. Bertan ez zuten ur berorik; beraz,
bi ingeniari boluntario behar zituzten
eguzkiaren bidez ur beroa izango zuten
dutxak egin ahal izateko.
Eta laugarrenean, Ayacucho (Huamanga) hirian zegoen umezurtz-etxe
bati buruz hitz egin zuten, Puericultorio
J.A.V.A.ri (Juan Andrés Vivanco Amorín)
buruz, hain zuzen. 1980. urtean Perun
jasaten zen biolentzia politikoaren eta
sozialaren ondorioz umeentzako jangela gisa sortu zen; hala ere, umezurtz
geratu ziren zazpi ume bertan lo egiten
hasi ziren. Baina gero eta umezurtz eta

Limako ‘paradisua’.
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baztertuak ziren ume gehiago zeudela ikusirik, jangelaz gain umezurztegi
bat eraiki zuten. Hainbat urte geroago,
ikastetxe bat eraiki zuten bertan bizi
ziren umeentzat; gaur egun, inguruan
bazterketa arrisku egoeran bizi diren
umeak ere joaten dira.
Azken proiektu hau entzun nuenean, argi nuen bertara joan nahi nuela;
beraz, curriculuma bidali eta elkarrizketara aurkeztu nintzen. Egun batzuk
geroago esperientzia bizitzeko onartua
izan nintzenaren berri eman zidaten.
Guztira, zazpi boluntario eta arduradun
bat joango ginen.
2016ko ekainaren 26an, hegazkina
hartu eta hamabi orduko bidaiaren ondoren, Limara iritsi ginen. Bertan pare
bat egun egon ginen, nahikoak dau-

Berastegiarrak munduan

A

den gizarte-ezberdintasunak ikusteko.
Kostaldean eraikitako hondartza, eraikin altuak, jatetxe garestiak, dirudunen
lekua. Barnealdean, berriz, lokatzezko
lurretan eraikitako txapazko etxeak,
elikadura eta ur falta, hezkuntza jasotzetik bi ordura, bizitza egoera desegokiak,
inork ez ikusteko mendietan baztertuak.
Ironikoena, gobernuak txapazko etxeak
kolore biziz margotzera behartzen dituela, lurralde hori “polita” egiteko.
Ayacuchora joateko berriz ere hamabi orduko bidaia genuen aurretik,
baina oraingoan autobusez. Ayacuchora iritsi eta boluntario bakoitza bere
proiektura joan zen; umezurtz-etxera
bi joan ginen. Puericultorio J.A.V.A. Ayacuchoko zentrotik hamabost minutura
zegoen kotxez. Zentroa orain dela urtebete asfaltatua izan zen, inguruetako
errepideak lokatzezkoak ziren sekulako zuloekin. Astelehenetik ostiralera
bertan bizi ginen, jan, lo eta lan bertan
egiten genuen. Han bizi ginen boluntarioek, sei inguruk, astea planifikatu
genuen. Neskak eta mutilak eraikin ezberdinetan bizi ziren, eta eraikin horietan “casita” (han deitzen zieten bezala)
ezberdinetan banatuta zeuden. “Casita” bakoitzak sukaldea, komunak eta
oheak zituen. Umeak goizeko bostetan
esnatzen ziren dutxatu, gosaldu eta gela
txukuntzeko. Boluntario bakoitza “casita” batera joaten zen 7:30etik 8:30ak
arte, 8:30ean ume txikienak eskolara

joaten baitziren; helduagoak, berriz,
arratsaldez. Umeak eskolan utzi eta lau
aukera zeuden: “Cuna”, “Lavandería”,
“Cocina” edo Yeni. “Cuna” ume jaio berriak zeuden lekua zen, jatekoa eman
eta beraiekin jolasten genuen. “Lavandería” eta “Cocina” egokitzen zitzaigunean, ume helduenekin egoten ginen,
goizean garbiketa eta sukaldeko lanak
egiten baitzituzten. Beraiekin egoteko
une horietan gertutasunezko harremana egiten saiatzen nintzen, beraien bizitzaz, zituzten kezkez eta abar galdetuz.
Ume askori norbaitekin hitz egiteko beharra sumatzen zitzaien. Garbiketa eta
sukaldeko lanekin amaitzean, liburutegira joaten ziren, zituzten etxerako
Jaioberriekin jolasean.
lanak egitera. Yeni buruko gaixotasuna
zuen neska gazte bat zen, inoiz eskolara
joan ez zena, hezkuntza aldetik ez baitute horrelako gaixotasunak pairatzen
dituzten gaixoentzat laguntza berezirik.
Beraz, laguntzen uzten zenean, berarekin egoten ginen. Arratsaldean, helduak
eskolara joaten zirenean, gaztetxoekin
eskolako lanak egiten genituen.
Udarako oporrak zituztenean,
hainbat jolas eta ekintza egin genituen,
autoestimua lantzeko ekintzak, umezurtz-etxetik ateratzeko bidaiak, ginkanak, kirol lehiaketak, Harry Potterren
astea, eta abar.
Unerik politenak umeen irribarreak,
Harry Potterez mozorrotuta.
besarkadak, beraiekin hitz egitea, elkartasunezko harremana lortzea, “Señorita
Nereia” deitzen zidatenean…
izan, berriz errepikatuko nukeen espeMomenturik zailenak, aldiz, umeen
rientzia izan da. Perun edota munduko
historiak ezagutzea: kalean abandobeste lurralderen batean; berriro joatea
nire pentsamenduetan dago gaur egun.
natuak, gurasoek bortxatuak, gurasoek trafikatzaileei saldu
eta haiek bortxatuak, aitak
ama hiltzen ikusiak eta horrelako historiak ezagutzea.
Bi hilabete eta gero, familia
eta lagunen falta ere sumatzen zen. Gainera, umeek
“¿Cuándo vas a volver, señorita?” esaten zidatenean, eta
joateko eguna iritsi zenean,
abuztuaren 15ean, umeen
negarrak, besarkadak, opariak…
Nahiz eta une zailak bizi Agurtzeko momentua iritsi da.
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J.A. Muñagorri eskola

Irati Saizar Artola

J.A. Muñagorri
eskolak 25 urte
M

ende laurdena igaro da Berastegiko J.A. Muñagorri eskola
inauguratu zenetik; zehazki,
azaroaren 12an beteko ditu 25 urte.
Gurpila martxan jartzea kosta bazen
ere, etenik gabeko jarraipenean doa biraka, urtez urte, aldaketei aurre eginez,
herriko txikienak hazi eta heziz.
Berastegi herri bizia da, beharrak
ikusi eta haietara moldatuz beharrezko
aldaketak egiten dituena, herritarren
izaera zaintzen duena eta horren alde
lan egiten duena. Berastegi herri txikia
da eta herri txiki batek beharrezko du
eskola txiki bat. Ados dago horretan
Ane Garate, egungo zuzendari eta 25
urtez Muñagorriko irakasle izan dena:
“Herri bat ez da ezer formatzeko gaztedirik ez badu; herria bizirik mantentzeko, eskola bizirik mantentzea beharrezkoa da”.
Herriko haur eta gaztetxoen sustraiak herrian bertan lotzeko eskola
izatea garrantzitsua dela adierazi du
Garatek: “Bertako haurrek alde egiten
badute kanpora ikastera, haur horiek
ez daukate zainik hemen”. Urte hauetan
guztietan, hori errotu nahi izan dute
Muñagorri eskolan, bertako haurrei,
bertako historia eta inguruko mendi
14 zenbakia, 2017ko abuztua

eta errekak erakutsiz eta horiekin lan
eginez. Baita herriko partaide guztiekin harreman sare bat eraikiz ere: hala
nola, udalarekin, zaharren egoitzarekin,
gazteekin eta elkarteekin.
Aberastasunaren irudi da eskola. Ez
aberastasun ekonomikoarena, ordea;
sozialarena baizik. Herri txiki bateko
eskola txiki batean, ume bakoitza behar
bezala ezagutzeko aukera eta denbora
izaten da, handi batean hain eraginkor
egin ezin daitekeena.
Aukera horiek guztiak aprobetxatzeko asmoz, mende laurdena atzera
eginda, eskola berri baten beharra zegoela ikusi zen herrian; ordura arte,
udaletxeko geletan eskaintzen ziren
klaseak; baina, urteek
eraginda, instalazioen
egoera okerrera zihoan eta zerbait egin
beharrean aurkitu zen
herria.

alkate eta zinegotziak Ramon Saizar
Matxinea, Bautista Sarasola Leunda,
Julian Etxeberria Iztueta, Jon Ezeiza
Egues, Teresa Etxeberria Iztueta eta
Miguel Etxeberria Bergaretxe ziren.
1986an, eskola eraikiko zen lurzorua
apaizetxearena izatetik udalarena izatera pasatzeko kontratua sinatu zuten
Berastegiko parrokoak eta alkateak.
Behin lurzorua udalarena izanda, frontoia, aldagelak eta kanpo futbola eraiki
zituzten eta 1990eko ekainean, Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren esku
utzi zuen udalak eraiki gabe zegoen
lurzorua, hogeita hamasei hilabetetan
eskola eraiki zezan.
Eskolaren proiektua Juan Manuel

Lehen pausoak

Eskola berria eraikitzeko lehen oinkadak
1990ean eman ziren.
Garai hartan, Miguel
Larburu Galardi zegoen
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Eskola eraikitzeko lanak.

J.A. Muñagorri eskola

Dublang Sagastume arkitektoak aurkeztu zuen eta garai hartan
udal korporazioko arkitektoa zen Jabier Yeregik gainbegiratu eta udalbatzak onartu ondoren, martxan jarri ziren eraikitze lanak.
Eraikina zutitu zutenean, lekualdaketaren garaia iritsi zen. Garatek gogoan
du orduan herri langile zen Jabier Saizar
“Olloki”-k eskola zaharreko altzari eta
material pisutsuenak eskola zaharretik
berrira eraman zituenekoa. Baita eskolan zebiltzan haurren gogo eta ilusioa
ere, gauza arinak lekualdatzerakoan.
“Gogo handiz egin genuen, eta Berastegin gogoa dagoenean gauzak ondo egiten dira”. 1992ko azaroaren 12ko inauguraziorako prest zuten guztia.
Fernando Buesak, garai hartako
Gizarte Gaietako lehendakariorde eta
Hezkuntza sailburuak inauguratu zuen
eraikina. Tartean ziren orduko Berastegiko alkatea, Miguel Agirrezabala eta

Tolosan alkate zegoen
Jose Gurrutxaga. Baita
eskolako irakasle eta herriko haur eta
gurasoak ere. Inaugurazio ekitaldian,
eskolako haurrek dantza egin zuten eta
hamaiketakoarekin borobildu zuten
eguna.
Eskolaren
eraikitze
lanek
883.487,75 euroko gastuak eragin zituzten eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza departamentuak finantzatu zituen.
Guztira, 1.615 metro karratuko azalera okupatzen du eraikinak. Bi solairu
nagusi eta %50ean erabilgarri dagoen
ganbara ditu.

Aldaketa esanguratsurik ez

Mende laurdenaren ondoren, espazio
aldetik aldaketa gutxi jasan ditu eskolak. Eraikitakoan, beheko solairuan
liburutegia -orain ganbaran dago-,
irakasleen gela, erabilera anitzeko gelak, aldagelak eta bi ikasgela aurkitzen
ziren. Lehen solairuan, sei ikasgela eta

laborategiak eraiki zituzten, pare bat irakasle gela eta komunekin batera. Egun, 8 ikasgela daude
bi solairutan eta hainbat erabilera anitzeko gela. Garai hartan ez bezala, gaur,
ganbarari ere erabilera ematen zaio: liburutegia dute, proiektore eta ikasgela
batekin batera.
Garateren iritziz, eskolako haurrek
berdin-berdinak izaten jarraitzen dute
25 urte pasata ere; alaiak eta seguruak
direla dio, eta kanpoko gauzekiko nahiko izuak. Aldatu dena teknologia eta
tresneria izan da. Adibidez, hasiera batean, mikroskopioak zituzten eta gaur
egun mikroskopio elektronikoak dituzte, digitalki ikusteko aukera ematen
dietenak.
25 urtetik hona, egoera berrietara
moldatzen jakin duen eskola izan da,
gizartea ere aldatuz baitoa eta herriak
ere norabide bera darama. Jarrai dezala
horrela beste hainbeste urtetan.

A. VILAR

FARMAZIA
Etxeaurre, 50
Tel. 943 683 167
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Ameraun

Baleren Bakaikoa Azurmendi

Ameraungo oroitzapenak

A

sko dira Ameraungo nire haurtzaroko istorioak. Hasteko,
berrogeigarren
hamarkada
erdialdean jaio nintzen eta 7-8 urte
inguruko oroitzapenak partekatu nahi
nituzke irakurlearekin.
Garai hartako Ameraungo bizitza
hiru ardatzetan finkatuta zegoen: zentral hidroelektrikoa, Plazaolako tren
txikia eta mendiko lanak. Ameraunen
bizi ziren familien sostengu nagusia
zentral hidroelektrikotik zetorren
zeinek sei enplegaturi, hiru txandatan eratuta, eta kanaleko guarda bati
ematen baitzien lana. Gero trenbideko
brigadakoak zeuden, baina gure auzo
hartako bi edo hiru pertsonak lan egiten zuten eta horien artean nire aitona
zegoen enkargatu lanetan. Azkenik,
basomutilak zeuden, batzuetan mendiak garbitzen, besteetan zuhaitzak
eraisten edo landatzen; hauetako batzuk ameraundarrak izan zitezkeen,
gazte ugari baitzeuden bertan.
Ameraungo biztanle egonkorrak 4042 izango ziren eta hauetako asko Arbizutik etorritakoak, horien artean nire
aita, Saldiasko bi anai eta Ameraungo
gizon bat, nahiz berau ezkondu Berastegira, baina denboraren poderioan Ameraunera itzuli zen bere familia osoarekin. Biztanle horien artean hiru mutil
koskor geunden: Bixente, Martin eta ni
neu, adin berekoak, baina agintean, beti,
Bixente zegoen eta bietako batekin gehienetan haserre egoten zen eta, beraz,
derrigor, binaka ibili behar.

Zentral hidroelektrikoa

Zentraleko arduraduna Severiano Mendinueta zen eta hau izan zen Arbizutik
bere familiakoak egiten zirenak ekarri
zituena zentralean lana egiteko. Severiano gizon zintzoa, zuzena eta goxoa
zen, baita solidarioa ere. Bertakoek esa14 zenbakia, 2017ko abuztua

Severiano Mendinueta, erdian, bizilagunez inguratua.
ten zutenez, berari esker Ameraunen
gerra zibilak apenas izan zuen ondorio
mingarririk, salbu Altsasuko gizon bat,
zein, nire aitarekin batera, atxilo eraman baitzuten Leitzara. Nire aita aske
utzi zuten, altsasuarra heriotzara zuzendu zuten bitartean.
Aitortu behar da Severianok Ameraungo uzta banatzen zuela bertakoen
artean, zentralaren ugazabaren lurretan ekoitzitakoak (intxaurrak, hurrak,
sagarrak, etab.) denontzat izan behar
zuelako. Haurrontzat ere beti zuen zerbait poltsikoan eta kontu goxoren bat
esateko.
Lau bat urte izango nituen nire aita
etxera etorri eta esan zigunean Severiano “de repente” hil zela zentralean zerbitzuan zegoenean. Han, hil kaperan,
ikusi genuen azkenaldiko bibotedun
gizon on hura, nahiz ez ginen jabetzen
zer esan nahi zuen heriotzak, ez baikenuen ulertzen betirako joan zitekeenik
pertsona maitatu hura.
Baina tristura hura pozarren bilakatu zen bere alabak beste Severiano
bat ekarri zuela jakin genuenean, uste
baikenuen berriro etorri zela gizon maitagarri hura. Eta joan ginen Severiano
ikustera eta berriro pena haur txiki-txi-
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kia ikusten genuelako bere aitona ikusi
ordez: dezepzioa, eta nolakoa gainera!
Handik denbora gutxira, Katalina,
Severianoren emaztea eta bi alabak
alde egin zuten Ameraundik, bata Leitzara eta bestea, Severiano txikiaren
ama, Aranora. Biak maistra bezala. Horrela, begi bistakoa da zer-nolako arreta zuen Severiano nagusiak bere familia
aurrera ateratzeko: unibertsitate ikasketak ematea garai haietan, are gehiago
bi neska izanda.
Handik aurrera, egoera asko aldatu zen eta Ameraungo familien arteko
anaitasuna arindu egin zen, bakoitza
berea egiten hasi baitzen, besteekiko
arreta galduta. Halere, zentralera sarritan joaten nintzen aita lanean ari zenean eta han ikasi nuen makinek nola
sortzen zuten elektrizitatea gero Tolosako paper fabrika batera bidaltzeko.
Erakargarria izaten zen ekaitza zegoenean, tximistak izugarrizko katramila
sortzen baitzuen bi argi sortzaileetan.
Zentralaren inguruan une politak
izaten ziren udaldean, makinak gelditu eta konpontze lanak burutze garaian. Makinak berrikusi, ur jauziko
hodia konpondu eta ubidea garbitu eta
konpondu egiten ziren. Horretarako To-

Ameraun

losatik Arin jauna bere lantaldearekin
hurbiltzen zen eta jende andana biltzen
ginen, batik bat arratsaldeetan, eguneko betebeharrak amaitu ostean. Bestalde, margolariak, txapistak, igeltseroak eta abar ere gure artera etortzen
ziren, giro alai eta ezin hobea gauzatzen
zelarik gure jakin-mina asetze aldera.

Tren Txikia

Tren Txikiaren inguruan ere egikaritzen zen Ameraungo jarduera. Izan ere,
egunero Iruñetik Donostiara, goizez, eta
arratsaldez, seiak aldean, Donostiatik
Iruñera berriro joaten zen. Ameraunen
geltokian biltzen ginen neskato-mutiko,
nerabe eta zenbait heldu. Haurrok jolasten genuen, nerabeak beraien kontuekin goxatzen ziren bitartean eta berdin
adinekoak. Beraz, arratsaldeko trena
gertakizun soziala izaten zen, are gehiago norbait heltzen bazen Ameraunera
gaua edo egun batzuk pasatzera.
Geltoki txikiak, nire lehen oroipenen arabera, nasa bat zeukan, baina
beranduago bigarrena eraiki zuten eta
korrika ibiltzeko aukera polita ematen
zigun. Gainera, nasa berriak 4-5 argi
farola ere bazituen non “Ameraun apeadero” idatzita baitzeraman. Han ematen
genuen denbora nasaren alde batetik
bestera korrika trena iritsi arte. Halaber, zenbait garaitan, diesel motorra ere
gehitzen zitzaion ikatzez eta egurrezko
trenari. Beraz, lau bider igarotzen zen
trena, merkantzienaz gain.
Trena, bere aldetik, mantso-mantso iristen zen eta mutikoen jakin-mina

makinak sorrarazten zigun. Gure idoloak makinistak ziren, batik bat ikatzez
aurpegia zikin-zikina zeramaten karboneroak; horien artean, gustukoena, Miel
Barriola andoaindarra genuen; pasatzen zen aldiro sagarra ekartzeko eskatzen genion, nahiz premia handirik ez
izan sagasti ugari zeudelako Ameraun
aldean: zelako poza ditxosozko sagarra
ekartzen zigunean!
Nire aitona, amaren aita, trenbideko
enkargatua zen eta etxearekin batera
telefonoa ere bagenuen garai haietan,
nahiz oso mugatua zen iriste maila, baina kanpo munduarekin harremanak
izateko aukera genuen. Amak kontatzen
zigun Nafarroatik “erreketeak” iritsi zirenean 1936ko uztailean, gure etxean
sartu omen ziren eta Lizarrarekin mintzatu omen nahi zuten errefortzuak eskatzeko, baina alferrik, Lizarra ez baitzen
sartzen gure telefonoaren eremuan.
Bestalde, aitortu behar dut nire familiak oso harreman gutxi zuela Berastegiko udalerriarekin. Nire ama, sarritan, Donostiara etortzen zen erosketak
egitera eta oroitzen naiz Eguberri aurretik Donostiatik eramaten zituela bisigua eta goxokiak, hauek Moraza kaleko
karamelo fabrikan erositakoak. Iruñeko
norabidean, Leitzara joateko ohitura ere
bagenuen; izan ere, ama, neskatotan,
eta geroago nire arreba eta ni neu ere,
Leitzako Moja Etxean egon ginen.
Oroitzen naiz lehen aldiz nola iritsi
nintzen, trenez, Leitzako geltokira. Han
neuzkan zain nire arreba, Olaso baserriko bi-hiru ahizpa beren anai Joxema-
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rirekin, baita moja pare bat ere. Denak
pozik; ni, aldiz, Ameraun utzita triste
eta goibel. Leitzako Moja Etxe horretan
eman nituen zenbait hilabete “Jaunartzea” egin eta ikasturtea amaitu arte.
Ondo gogoratzen naiz lehenengo klase
egunaz; izan ere, Madre Elvira Sagastibeltza mojak pentsatzen zuen ez nuela
mailarik emango eta, ondorioz, lehengo
lerroan ipini beharko ninduela ikasgelan; horrela jarri ninduen, baina berehala jakinarazi nion maila hori erabat gainditua nuela; atzerago eraman ninduen,
erdi aldera; berriro berdin, maila horretan ikasten zena banekiela; amaieran,
azken lerroan ipini ninduen Joxemari
Aleman zegoen lerroan eta han kokatuta
utzi ninduen ikasturtea bukatu arte.
Aitortu behar dut Leitzara joan aurretik amak irakurtzen, idazten eta aritmetikako lau erregelak ondo erakutsi
zizkidala. Beraz, arazo gehien gaztelerarekin nuen, baina Madre Elvirak klaseak
euskaraz ematen zizkigun, garai haietako harrigarria, euskara jazartuta baitzegoen. Arlo horretan, gaztelera ongi
ez jakiteagatik ez dut zapalkuntzarik
sentitu, nahiz denbora haietan ez zen
oso normala. Leitzako bizimodua ez zen
txarra, alta Ameraun bihotzean gordetzen nuen, horko bizitza askea baitzen
barneratuta eta gogokoena nuena.
Leitzako eskolan denbora pasatu
ondoren, trenez, berriro itzuli nintzen Ameraunera eta luze ez zen joan
1953ko urriko uholdeak izateko, eta
orduan amaitu zen Plazaola tren txikiaren istorioa. Uholde horietan, zenbait
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Ameraun

Ezkerretik eskuinera: Baleren Bakaikoa, Martin Lizarraga, Mª Koro Oronoz, Bixente Atxukarro, Mª Dolores Atxukarro,
Ascension Lizarraga, Ixabel Atxukarro, Mª Pilar Bakaikoa, Mª Kruz Atxukarro, Eugenia Lizarraga besoetan ahizpa Mª
Doloresekin, Celestina Arozena eta Juan Lizarraga. 1952.
zubi kaltetuta geratu ziren, lur jauziek
trenbidea estali zuten eta berriro ez zen
ahalezko izan trena martxan jartzea,
nahiz zenbait saiakera burutu ziren,
baina denak alferrik.
Ondorioz, tren txikia kendu ostean,
Ameraunen gainbehera hasi zen eta
denboraren poderioan, jendea galtzen
hasi zen, erabat hustu arte.

Bizitza soziala

Ameraungo biztanleok bizi sozial
emankorra genuen. Arestian aipatu bezala, tren geltokian egunero biltzeko parada izaten genuen, baina igande arratsaldeak izaten ziren zoriontsuenak.
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Berastegiko udalerriko frontoi bakarra
Ameraunen zegoen eta han jolasten
genuen, batzuek pilotan, txikiagoak
txingoan edo korrikako zenbait joko,
edo gordeketan. Ilunaurrean, adineko
pertsonak Severianoren etxean biltzen
ziren musean aritzeko, kontuak esateko
eta ardoa edateko; Severiano desagertu
zenean, berorren etxea, Joseparen etxe,
taberna moduko ere bilakatu zen. Gaztetxoak Joseparen etxe gaineko etxebizitzan, Elenaren etxean, aritzen ginen
“a los seis”en jolasean eta niri ondo
samar joaten zitzaidan, maiz txanpon
mordoxkarekin etxeratzen bainintzen.
Bien bitartean, basomutilak baldin ba-
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zeuden inguru haietan, goiko baserrian
biltzen ziren, tabernaren papera betetzen baitzuen baserriak. Beraz, hiru bilgune egon bazeuden Ameraun auzoan.
Uda partean erreka zulotik ez ginen
ateratzen, bai goizean eta zer esanik ez
arratsaldean. Sasoi horietan more koloreak hartuta egoten ginen. Errekan, 7-9
lagun elkartzen ginen, eta gure anai zaharragoak hurbiltzen baziren dozenatik gora ere bai. Zubi ondoko putzuan
ikasi nuen igerian 4-5 urterekin, anaiak
bizkarrean ur handietara eraman eta
askatu ninduenean. Ikastea beste erremediorik ez nuen izan, txakurrak bezala igerian ez bazen ere. Gerora trebatu

Ameraun

nintzen ondo ikasi arte.
Salontzo biharamunean herritik
Ameraunera jende andana joaten zen
egun pasa soinu eta guzti. Han pasatzen
zuten eguna, gure pozerako, eta arratsaldean trenez Leitzara igotzen ziren
bestan jarraitzeko.
Abuztuaren erdi aldean, kamamila
biltzera bidaltzen gintuen amak eta Betarrietara, batzuetan, eta, besteetan, Uizingo presatara joaten ginen arratsalde
pasa. Gero, amak familiakoei oparitzeko erabiliko zuen, baita adiskide mina
zuen Dona Mariarentzat (Almandoz
sendagilearen alarguntsa) ere. Makina
bat aldiz joana izaten naiz eginkizun
horretara, nahiz gehiegi ez gustatu.
Beste egun seinalatua zentraleko
ugazaba, don Antonio Gaztañondo, Bartzelonatik etortzen zenean izaten zen.
Izan ere, haurrekiko jarrera ezin hobea
zuen gizon hark eta alaia izateaz gain,
gramola ere ekartzen zuen. Han ibiltzen
ginen “la raspa” dantzan eta argazkiak
ateratzen. Oroipen politak gizon hark
utzi zizkigunak!
Gure amak oso adiskide zituen
Mustar baserriko amona eta ama, eta
zenbait igandetan bisitan joaten ginen.
Askariaz gain, hango Mari Karmen eta
Joxe Antoniorekin jolasten genuen eta
ondo pasa. Oroitzen naiz, behin, aspertu samar egongo ginen eta ni, nire
arreba, Mari Pilar, Isabel eta Mari Kruz
ahizpak, bi hauen ahizpa txikia, Malores, uxatu ostean gurekin ez etortzeko,
estroborik ez baikenuen nahi, txikiegia
zelako, trenbidez eta zubi arriskutsu bi

Frontoian dantzan.
igaro ostean, Mustar baserrira heldu
ginen. Iritsi eta zenbait oihu egin ondoren, buelta. Bitartean, gure gurasoak
kezkatuta, non ote ginen, bidera atera
zitzaizkigun zerbait larririk gertatu ote
zitzaigun. Errietan gogorrak entzun ondoren, beste zerbait egitera…
Gaiztakeria ugari ere egiten genituen. Larriena Bixentek eta biok egin genuen Elgorriko txabolako teilatua puskatu genuenean. Teila gehienak suntsitu
genituen eta gurasoek konponketa ordaindu behar izan zuten. Beste batean,
Patxikunbordak Ameraunen zituen
erlauntzak erasotu genituen eta erleek
ziztada batzuk egin zizkiguten eta gogoak kendu beste batean animalia horiekin jolasteko, errespeto handia hartu
baikenien. Beste behin, zubi ondoko pu-
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tzuan geunden igeri egitera joanak eta
non azaldu zen bere bi neskame lagun
zituela Maddi Markesanekoa, oihuka
hasi ginen eta herrira itzultzeko bidea
hartu zuten, ikaratuta; hurrena nire ama
topatu zuenean kontatu zion zelako beldurra izan zuten Ameraunera iristean
piztia antzeko batzuek eraso egin zietelako; ama konturatu zen zer gertatu zen
eta kontu eske etorri zitzaidan, baina
balentria egina zegoen.
Gero, 9 urterekin Errenteriara etorri nintzen fraide eskolara eta han egon
nintzen hainbat urtetan, nahiz Eguberrietan eta uda partean itzuli, baina
beste adin bat nuen eta txikitako alaitasuna eta jende giroa joanak ziren, trena kenduz gero Ameraungo biztanleon
egunak itzaltze bidean baitzeuden.
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Ipuliño

Ibai Iztueta Azurmendi

Ipuliño, Gipuzkoako
lehenengo hiria?
Ipuliño mendia, herriaren atzean.

O

raintxe aldamenetik begira jarrita itxura handirik ez zaio
hartuko, eta, halere, litekeena
da inoiz Ipuliñon izana Gipuzkoako
hiri edo, hobe esan, gazteluetan lehena.
Zera, esan nahi dugu bidean lehena, Nafarroatik gatozela. Hain zuzen, Ipuliño
izenak berak ematen digu ustekizun
honetarako arrazoia. Baina ez gaitezen
derrepentean aurreregi joan, kontu
honen inguruko azalpenak, lehenengo
eta behin, ili hitzaren familiaren ingurukoak aipatzea eskatzen baitigu, eta,
orpotik, hiri eta uri hitzaren artekoak.
Hara, ili hitza, nolabait esateko, gaur
egun erabiltzen dugun hiri hitzaren gurasoa da, haren amonaren amona-edo. L
hizkiaren ertzetik R hizkirainoko saltoak
lotzen ditu garai batetako ili eta gure
hiri. Erromatarren sasoitik iritsi zaizkigun albisteen arabera, egungo Euskal
Herriko mugetatik askoz harago ere
erabiltzen zen ili enborra, garai bateko
ziutateen izenak sortzeko. Iberiar penintsula osoan edota Frantziako hegoaldean, esate baterako, hara hor non ageri
diren Ilun, Ilumberri (Frantzia hegoaldean) edota Iliberi (Andaluzian) bezalako izenak. Egun hauetan, toki horiexek
guk Irun (Iri+on), Irunberri edota Hiriberri ahoskatuko genituzke, ziur asko.
Uri hitza, berriz, Bizkai aldean hiri
14 zenbakia, 2017ko abuztua

esateko gorde den modua da, hara gerturatu denak ongi jakingo duenez. Begi
bistakoa, gainera, Uriona, Uribe, Urizar
edota Uribarri bezalako abizenetan.
Baina modu hau, gaur egun darabiltena
da. Horrek ez du esan nahi beti berbera
izan denik. Hartara, goazen galdera hau
egitera: “nolakoa ote zen uri hitzaren
amona, edo amonaren amona?”. Bada,
erantzunera iristeko orain hurrena ilitik hiri hitzaren ertzera iristeko egindako saltoa, atzekoz aurrera egin beharko dugu. Lehen L hizkitik R hizkira
bezala, orain, uri-ren R hizkitik L hizkira
buelta. Eta hara, zer ageri zaigun: Uli.
Uli hitza ezpainetara ekarri zuten
lehenengoek zer adierazi nahi zuten,
argi-argi ez dago. Eskuarki bizilekuak
aipatzeko erabiltzen ote den pentsatzen da, hasi kale girokoetatik eta baserri-auzo sakabanatuetaraino. “(H)iri
eta haren hitz senideen lotura gotorlekuekin” idazlan arras gomendagarrian
(2013), berriz, Jakes Casaubon izuratarra ausartu da zehaztera Euskal Herrian
uli bezalako hitzek xuxenki itxitura edo
babesleku esan nahi izan dutela noizbait. Bere proposamena aldezteko, besteak beste, uli eta haren sendiko hitzen
inguruan jositako makina bat toki-izen
errepasatzen ditu, Murulia, Ilibarritz,
Irurita, Urizar, Ulibarri, Elina, Belauria-
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te, Iliarrimuino, ilunzar... Eta, zerrenda
honetan ezin falta, noski, ez Berastegiko Uli ez Aresoko Ulizar.
Bikote polita osatzen dute Ulik eta
Ulizarrek, batez ere konturatzen bagara, bere horretan hartuta, mendi izen
hutsen aurrean ez gaudela jotzeko
arrastoan sartzen gaituela. Izan ere, ba
al dago bata bestea baino zaharragoa
den mendirik? Ez. Izatekotan, bizitokiak
izaten dira zaharragoak ala berriagoak.
Honi gehitu, gero, alde batetik Ulizarren
orain dela gutxi aurkitu dituzten duela
2600 urteko buztinezko heltze pusketak
(Gutierrez, 2013) eta, bestetik, Berastegitik Ulira erromerian joateko usadio
zaharra, Ulin bere garaian berastegiarrentzako zer edo zer inportantea izan
denaren seinale, eta nabarmendu baino
ez dira egingo orain arte azaldutako uli
hitzaren esanahiaren gaineko zantzuak.
Hala ere, eta honi buruz aritu nahi
genuen, gure Berastegin badugu aitatzea merezi duen beste uli bat ere, ongi
bistan egon arren, oharkabean bezala
pasatzen dena. Bai, Ipuliño. Hari antzemateko, hiru partetan izena zatitu
beharrak disimulatzen du. Horrelaxe:
IP-ULI-ÑO. Esanahi bila hasita, ULI enborraren ondoren datorren –ÑOrenak
erraza ematen du. AndereÑO, maiteÑO
edota muINO hitzetan bezala, “txikia”

Ipuliño

adierazi behar luke. Bihurriagoa da, ordea, aurretik dakarren –IP- horrek nondik jo dezakeen asmatzea. Egiari zor,
hori dakiena isilik dago. Auskalo. Dena
den, gure ustez, erantzunaren koska, X.
mende inguruan aurki liteke.
Askok ez du jakingo, baina X. mende garaitsu horretakoa da ezagutzen
den “Gipuzkoa” probintzia izenaren
lehenengo aipamen idatzia. Duela mila
urte ingurukoa. Eta, argi hemen, ez zen
paperetan Gipuzkoa gisa ageri, baizik
eta Ipuzkoa bezala. Era berean, agiri
horiexetan, iputzak ziren gipuzkoarrak.
Hasierako G hori gabe, hortaz. Eta
Ipuzkoa izenaren kasuan ere, nahiz eta
zer esan nahi duen inork garbi jakin ez,
konforme samar egon gaitezke bi zatitan banatzeko modukotzat hartuz gero.
Alde batetik, -KOA izango genuke, etxeKOA edota TolosaKOA bezala, eta, bestetik, berriz, IPUZ-.
Horiek horrela, ez ote du
IPUZ+ULI+ÑO zatien batuketak, denborarekin Ipuliño bihurtu denak, “Gipuzkoako hiri edo gaztelu txikia” edo
antzekoren bat esan nahiko?
Baten bati baino gehiagori horrela
ibiltzea ziurrenera ere zuhurtasunak
eskatzen duena baino urrutirago joatea irudituko zaio. Edo, xelebrekeriatan
aritzea, edo, kunplimendu gutxiagorekin, zozokeria galanta dela, besterik
gabe. Igual arrazoi izango dute. Guztiarekin ere, ordea, Ipuliño Gipuzkoako
eta Nafarroako mugen artean egoteak
horratik, edota, Urto alderantz jaitsiz
Ipuliñozar edota, beherantza, Beraste-

Ipuliño mendia, Berastegi txikitik.
gi-txiki leku izenak topatzeak, burubide
honen kontra behintzat ez dute egiten,
gure iritziz.
Susmo honek zuzenetik okerretik
baino gehiago duen ala ez, uxatuko dizkigu beharbada inoiz zalantzak kontu
hauetan adituren batek. Nolanahi den,
bitarte horretan, bada duda handirik
gabe agertu dezakegunik; lehenago ere
Berastegi inguruko gainetan ibilia dela
itzuli-mitzuli hankabikorik, alegia. Begira, bestela, argazkiko kobrezko puskatxoari. Gerriko-belarri edo hebilla
moduko bat da, harri urdinezko inkrustazioz taxututako loretxo batez apaindua. Orain arte segitu dituzun letra xahar hauek idatzi dituenak jasoa 2015eko
abenduan, etxekoekin San Lorentzo
aldera igo zen batean. Hantxe zegoen,
agerian, ermita inguruko lur soilduko
hauts artean, burua makurtu eta hanka
puntaren parean. Aldundiaren eskutan
da orain. Galdetu, eta agidanean antzeko
pieza bat bildua dute honezkero arkeo-
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San Lorentzo ermita ondoan aurkitutako pieza.
logoek Getariako elizan pikotx eta pala
txikia hartuta zerkausi ari zirela. Eta
hark aurki 1000 urte izango omen ditu.
Atera kontuak, gazteok.
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Argazki zaharra

Mª Jesus Labaien Urkizu

Jaunartzea 1962an

1 - Juani Saizar Matxinea
2 - Mª Dolores Señorena Irisarri
3 - Juani Ustoa Garziarena
4 - Begoña Altuna Gabilondo
5 - Maritxu Saizar Etxeberria
6 - Asun Etxeberria Otermin
7 - Arantxa Atxukarro Zubeldia
8 - Kontxi Belaunzaran Iztueta
9 - Asun Goienetxea Iparragirre
10 - Juani Urkizu Gabirondo
11 - Juani Iparragirre Eraso
12 - Felisa Lizarza Salbarredi
13 - Juli Olaetxea Goikoetxea
14 - Asun Matxinea Lezea
15 - Karlos Juan Irisarri Aranalde
16 - Esteban Otxandorena Lasarte
17 - Juan Gaztañaga Zabaleta
18 - Tomas Maizkurrena Lezea
19 - Juan Jose Ansa Urkizu
20 - Bittor (Iruinen bizi izan zen labaindarra)
21 - Juan Jaka Aranalde
22 - Jose Bittor Labaien Maiz
23 - Jose Migel Apezetxea Azpiroz
24 - Antton Azpiroz Olaetxea
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25 - Jose Etxeberria Iztueta
26 - Angel Egimendia Yaben
27 - Mª Angeles Ugartemendia Garziarena
28 - Asun Nazabal Jaka
29 - Juan Ugartemendia Garziarena
30 - Juan Martin Lizarza Aranalde
31 - Jose Garaikoetxea Aranalde
32 - Eugenio Apezetxea Azpiroz
33 - Juan Jose Olaetxea Goikoetxea
34 - Jose Iparragirre Eraso
35 - Migel Agirrezabala Olaetxea
36 - Felix Lizarza Salbarredi
37 - Jose Matxinea Lezea
38 - Elias Ansa Urkizu
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39 - Jabier Ustoa Barandiaran
40 - Luis Eraso Otxandorena
41 - Hilario Belaunzaran Iztueta
42 - Jabier Azpiroz Olaetxea
43 - Migel Azpiroz Olaetxea
44 - Mª Dolores Jauregi Jauregi
45 - Teresita Nazabal Jaka
46 - Pili Labaien Maiz
47 - Mª Angeles Urkizu Saizar
48 - Asun Aldunberri Mikelarena
49 - Asun Otxandorena Lasarte
50 - Mª Jesus Labaien Urkizu
51 - Arantxa Ansa Urkizu
52 - Mª Luisa Zubillaga Mariezkurrena

Atzera begira

Mirari Saizar Zinkunegi

Juan Ferrandez Berges
eta Jeronimo Ormaetxea
Aranalde
Bi hilketaren historia eta oroitzapena

2

015eko abenduaren 7an hil zen
Marcelo Ferrandez Ormaetxea
Donostian, 89 urte zituela, eta ia
hiru hilabete beranduago, 2016ko otsailaren 27an, haren anaia Martin Ferrandez Ormaetxea, 93 urterekin. Biak ala
biak Berastegin jaioak ziren.
Gerra urteetan erail zituzten Juan
Ferrandez Bergesen seme eta Jeronimo Ormaetxea Aranalderen iloba ziren
Martin eta Marcelo. Gertaera lazgarri
haiek errotik irauli zuten Ferrandez Ormaetxea familiaren egunerokoa, Berastegin bizi zuten egunerokoa.
Ez Martinek, ezta Marcelok ere, e z
zuten hilketa haietaz gehiegi hitz egin
nahi izan, ezta hitz egiterik eta galdetzerik ere. Isilik eraman zuten gertakari
haiek eragindako kaltea eta mina, harik
eta ondorengo belaunaldikoak, Juan
Mari Uriarte Ferrandez eta Jon Ferrandez Galarraga, egun batez hizketa-lagun
izan genituenak, galdezka hasi zitzaizkien arte.
1937ko urriaren 25ean hil zuten
Juan Ferrandez, Juan Mari Uriarteren
eta Jon Ferrandezen aitona, Gijonen
(Asturias); Jeronimo Ormaetxea, Juan
Ferrandezen koinatua, berriz, urte eta
bi hilabete lehenago, 1936ko abuztuaren 28an, Berastegin. 80 urte pasatu
dira harrezkero, baina denboraren joanak ez du haien oroitzapena itzali.
Juan Ferrandezen biloba Juan Mari
Uriartek hala adierazi digu: “Gure gurasoen belaunaldia isiltasunaren belaunaldia izan da, hilketa haien aurrean isilik
geratzea eta isilean sufritzea hautatu

zuena. Nik ez nuke nire
aitonaren hilketa ahanzturan geratzerik nahi. Belaunaldi berriek jakin behar dute, izan behar dute
gertatuaren berri. Bidegabekeria haiek gogora
ekartzea da hildakoei eta
hainbeste sufritu zutenei
egin diezaiekegun omenaldirik onena”.

Juan Ferrandez
Berges eta
Micaela Antonia
Ormaetxea
Aranalde
Juan Ferrandez Berges,
Rafael Ferrandez eta Maria Ana Bergesen semea,
1885eko uztailaren 11n
jaio zen Borjan (Zaragoza), Nafarroako mugatik
15 kilometrora dagoen
herri txiki batean. Gaztea Juan Ferrandez Berges eta Micaela Antonia Ormaezela, Argentina aldera jo txea Aranalde, beren ezkontza egunean.
zuen, garai hartako beste
gazte askok bezala. Marka alemaniar
egun ez, baina atzera begira jarriz gero,
bateko auto-kontzesionario batean hasi
Ormaetxea abizen ezaguna zen Berastezen lanean Buenos Airesen, tailerreko
gin XVII. mendean, nahiz eta oso ugaria
mekanikari, eta hantxe ezagutu zuen
izan ez. Esan bezala, Azpikoetxean jaio
gerora emazte izango zuen neska gazte
eta hazi zen Micaela Antonia, 10 anaiaberastegiarra, Micaela Antonia Ormaearrebetan bigarrena. Maizterrak ziren
txea Aranalde.
eta berak eta bere senideek ere Argen1889ko urriaren 18an jaio zen Mitina alderako bidea hartu zuten gaztecaela Antonia, Martin Jose Ormaetxea
rik, “espainolez hitzik ere jakin gabe”
eta Maria Josefa Aranalderen alaba, BeJuan Mari Uriartek kontatu digunez.
rastegiko Azpikoetxea baserrian. Gaur
Buenos Aireseko familia dirudun
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batentzat ari zen lanean Micaela Antonia neskame, gerora senar izango zuena ezagutu zuenean. Behin kotxea erosteko asmotan joan omen ziren Micaela
Antoniaren nagusiak Juanek lan egiten
zuen kontzesionariora, eta kotxea bakarrik ez, tailerrean lanean ari zen mekanikaria ere hartu edo kontratatu omen
zuen familiak txofer lanetarako. Halaxe
ezagutu zuten elkar.
1913an ezkondu ziren Juan eta Micaela Antonia Buenos Airesen eta bertan
jaio ziren haien lehen 4 seme-alabak:
Maria, Micaela (Juan Mariren ama), Juan
edo Juancito eta Josefita. 1920 aldera,
Maria alaba zaharrenak 6 urte zituela,
Ferrandez Ormaetxea familia eta Micaela Antoniaren senide batzuk Euskal
Herrira itzuli ziren, Micaela Antoniaren
osasun-arazoak tarteko. Hala, familiako
seme gazteenak, Martin eta Marcelo (Jonen aita), Berastegin jaio ziren; lehena
1923an eta bigarrena 1926an.
Berastegira etorrita, Mallorkinan,
lehen Bizkaitarrenea izena zuen etxean,
jarri ziren bizitzen Juan eta Micaela Antonia seme-alabekin. Micaela Antoniaren anaia zaharrena, Marcelo Ormaetxea Aranalde, Obinetaberrin jarri zen
oilo granjaren buru; eta beste anaia bat,
Jeronimo Ormaetxea Aranalde, Arrosiko errotan errotari; biak errentero.
Mallorkinak fonda moduan funtzionatu zuen hainbat urtez eta bertan denda, taberna, jatetxe, ostatu, tailer eta
gasolina saltzeko lekua ere izan zituzten Juanek eta Micaela Antoniak beren
kargu.
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Ferrandez Ormaetxea anai-arrebak. Goian, ezker eskuin, Martin, Micaela, Micaela Antonia, Cecilia (lagun bat) eta Juancito; eta, behean, Maria eta Marcelo.
Hauxe kontatu digu Juan Mari Uriartek Juan Ferrandezi buruz galdetuta:
“Gure aitonak gizon saiatua eta ekintzailea behar zuela izan esango nuke, negozioetarako begi ona eta trebetasun handia zuena. Berak sortu zuen Berastegitik
Tolosarako lehen autobus linea eta jarri
abereen garraiorako lehen kamioneta,
ordura arte zalgurdi bidez egiten zen
posta, merkantzia, abere eta bidaiarien
garraioa ordezkatuko zituen lehen ibilgailu motordunak. Hainbat pleitu izan
zuen zalgurdi zerbitzuaren ardura zuen
Etxabe familiarekin, baina azkenean lortu zuen hitzarmena autobus eta kamioneta zerbitzua berak kudeatzeko. Osaba
Marcelok zioenez, aitonak gidatzen ere
irakatsi zien Berastegiko 16 bizilaguni eta
ardo gorria ekartzen zuen Mañerutik (Lizarraldea); umea zela, berak laguntzen
zion aitari ardoa botilatan sartzen eta
gero postarien bidez banatzen zuten”.

Gerrarekin batera,
erreketeak jaun eta jabe
Gerra aurreko urteetan giroa gori eta
herria bitan banatuta zegoela ohartzen
da bat Goienetxeko Jose Azpirozen lekukotzak irakurrita: “Nire gogoan edo
denbora guzian, gure errian bi bando
ziren: karlistak eta liberalak edo beltzak
(…). Ideolojirik batere ez, ez batzuek eta
ez besteak. Gauza auetan arrunt ezjakiñak ziren. Erri guzian bat ez det uste za-
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nik, karlismoa eta liberalismoa zer zan
gutxiena ere zekianik; lengo gerretatik
zetorren izen ori zeramaten batzuek
eta aiekin bat etzetozenei beltzak deitu”
(Azpiroz, 1989, 15.or.).
Bazebiltzan gerra hotsak han eta
hemen eta iritsi zen azkenean. 1936ko
uztailaren 23an sartu zen Berastegira
Urto aldetik Iruñean osatutako erreketeen zutabea, mendiz ihesi etorritako
zenbait karlista batuta (Iztueta, 2010
(2), 190.or.).
Biharamunean, uztailaren 24an
egin zuen ihes etxetik Juan Ferrandezek, emaztea eta 6 seme-alabak atzean
utzita, seme Marcelok 10 urte betetzen
zituen egunean bertan.

Jeronimo Ormaetxea
Aranalderen hilketa

Juan Ferrandezek ihes egin eta hilabete eta lau egunera gertatu zen ormaetxeatarrak kolpatuko zituen lehen
hilketa. 1936ko abuztuaren 28a zen.
Udal agintea zeukaten errekete garaileek herria zaintzeko eginkizuna zuen
bospasei laguneko taldea osatua zuten.
Etxeratzeko agindua zuten ezarria iluntzeko bederatzietarako. Iluntze hartan
Jeronimo Ormaetxea Aranalde kaleko
buelta egin eta etxerako bidean zen.
Amionetik Ezpeletarako tarte horretan
geldiarazi zuten eta gelditzeko aginduari men egin ez ziolako, tiroz garbitu

Atzera begira

zuten. Arrosiko errotaria bera, 39 urte
zituen eta ezkongabea zen.
Bi egun geroago batzartu zen udal
korporazioa. 1936ko abuztuaren 28ko
udal aktak jasota dakarrenez, udal agintariek bazuten gertatuaren berri: “(…) El
concejal Jose Placido Dominchin hizo uso
de la palabra para manifestar que supone
están enterados los señores concejales del
hecho ocurrido en la noche del día 28 del
corriente (…)” (Udal akta, 1936-08-30).
Gertatua xehe azaltzen du aktak. Gelditzeko agindua jaso ondoren, harri bat
eskuetan hartu eta irainka oldartu zitzaien herritarrari tiroz erantzun beste
aukerarik ez zuten izan zaindariek: “(…)
A eso de las nueve de la noche de dicho
día, hallándose los requetés de este pueblo prestando servicio de vigilancia en la
carretera general, divisaron a un individuo que venía a su dirección, que resultó
ser vecino de esta localidad, Jerónimo Ormaechea al que dados los altos reglamentarios, no obedeció, antes al contrario, se
reveló contra la fuerza hasta el punto de
insultarles y por último amenazarles con
una piedra que al efecto cogió de una pared, ante cuya actitud, los requetés se vieron obligados a defenderse, haciendo uso
de sus armas alcanzándole los disparos y
cayendo mortalmente herido el Ormaechea (…)” (Udal akta, 1936-08-30).
Ez zitzaien luze joan gertatuaren
gainean zer egin erabakitzeko: batzorde bat osatu zuten hildakoari bere ondasunak konfiskatzeko: “(…) Puesto el
hecho en conocimiento de sus superiores,
ordenaron éstos que el Ayuntamiento se
incautara de los bienes pertenecientes al
referido Ormaechea, para lo cual estima
necesario se designe una comisión que
cumpla con este mandato. Y el ayuntamiento oídas las manifestaciones del
concejal sr. Dominchin, que a su vez es
requeté, recordó designar a los Sres. Labayen y Dominchin para que procedan
a la incautación de dichos bienes (…)”
(Udal akta, 1936-08-30).
Aktaren amaieran, ohi bezala, Jose
Maria Etxabe orduko herriko idazkariaren sinadura ageri da eta harenarekin
batera Lucio Etxeberria Gartziarena
alkatearena, Domingo Labaien Garaiar

Ferrandez auto gidari

1911ko urtarrilaren 1ean Argentinan ateratako argazkia. Juan Ferrandez
gidari eta ondoan ezkontza egunean aitabitxi izan zuen lagun injeniaria.

Juan Ferrandez bere Fiat autobusa gidatzen, Arantzazun.

Juan Ferrandez Berges, Argentinan.
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lehen alkateorde eta Gipuzkoako Gerra
Karlistako Batzordeko buruarena eta
Luis Gartziarena Artola, Gabino Lizartza Lizartza, Jose Antonio Azpiroz Irisarri, Jose Joaquin Azpiroz Lasarte, Jose
Placido Domintxin Zuloaga eta Miguel
Joaquin Olaetxea Saizar zinegotzienak.
Ursino Aranalde Esnaola zinegotziarena da aktan falta den sinadura; batzar
hartan egon ez zen seinale. Jeronimo
Ormaetxearen lehengusua zen Ursino.
Andres Bikendi erretore jaunak Jeronimo Ormaetxearen heriotza-aktan
armaz hila izan zela dio eta orriaren
ezkerreko ertzean, jaun erretorearena
ez den beste esku batek honelaxe dakar
gorriz idatzita: “asesinado por los nacionales de esta” (Iztueta, 2010 (2),
318. or., 128. txatala).

Ormaetxea anaien
ondasunak konfiskatuak

Astebete beranduago egin zen hurrengo udal batzarra. 1936ko irailaren 6ko
udal aktak jasota dakarrenez, Jeronimo
Ormaetxearen ondasunak ez hasiera
batean erabaki bezala Udalaren eskuetara, baizik eta Batzordearen eskuetara
pasa ziren: “(…) El concejal Sr. Labayen
refiriendose al acuerdo adoptado por
este Ayuntamiento en sesion del dia 30
Agosto ultimo, sobre incautación de los
bienes de D. Jeronimo Ormaechea, dice
que al siguiente día recibieron orden de
la Junta de Guerra Carlista de Guipuzcoa,
de que esos bienes pasaran a poder de
dicha Junta en lugar de hacerlo al Ayuntamiento, como en un principio se había
dispuesto, haciendo así la Comisión que
se designó y formaba parte el que expone
(…)” (Udal akta, 1936-09-06).
Hil eta ondasun guztiak kendu zizkioten Jeronimo Ormaetxeari. Anaia
Marcelo, berriz, oilo eta oilo-granjarik
gabe utzi zuten eta ihes egin zuen Bidasoaz beste aldera (Iztueta, 2010 (2),
201.or.).
Ez zuten haiek garai samurrak behar
6 seme-alabekin Mallorkinan zegoen
Micaela Antonia Ormaetxearentzat:
anaia bat eraila eta beste bat ondasun
guztiez desjabetua eta ihesari emana,
senarra bera bezala.
14 zenbakia, 2017ko abuztua

Juan Ferrandez Bergesen
hilketa
Tropa frankistengandik ihesi zihoan
bien bitartean Juan Ferrandez, atzera
eginez beti, erresistentziarekin batera. Bizkaitik Kantabriara lehenbizi eta
handik Asturiasera gero. Gijonen atzeman zuten 1937ko urriaren 20an. Preso hartutako beste asko bezala, zezenplazan eduki zuten gatibu. Han zegoela,
bi lagun azaldu omen ziren, bat berastegiarra, harekikoak egiteko asmotan.
Hala du entzuna eta hori da Juan Mari
Uriartek dakiena. Zezen-plazatik aterarazi eta tiroz hil zuten Juan Ferrandez,
1937ko urriaren 25ean. Haren heriotza-aktak ez dakar aparteko xehetasunik: “Muerto en Gijón, a consecuencia
de una acción violenta durante la pasada guerra civil española”.
Hiltzaileak, herrira itzulita, erailaren
jaka erakutsiz, harro aldarrikatu omen
zuen lau haizeetara egindakoa, jendeak
isiltzeko esaten eta erregutzen zion bitartean: “aragonesa” hil zuela, hil zuela
“aragonesa”. Juan Mari Uriartek hala
adierazi digu: “Ezizen horrekin zen ezaguna gure aitona Berastegin, aragoiar
bakarra izango zen eta. Herriko zaharrenek gogoan edukiko dute oraindik”.
Beste hainbat fusilaturekin egin zuten bezala, Juan Ferrandezen gorpua
ere hobi handi batera bota zutela uste
du Juan Mari Uriartek. Badu hobiaren
kokalekuaren gaineko susmorik ere:
“Gijongo hipika klubaren, Piles ibaiaren
eta Las Mestas kirol gunearen arteko
belardi batean behar du. Handik 500
bat metrora, hobi komunak ere badituen Ceares-eko hilerrian, bada hobiratuen omenez jarritako monumentu bat
hainbat fusilaturen izen-abizenekin.
Hantxe datza aitonaren izenak, nahiz
eta akats ortografiko eta guzti ageri
den: Juan Fernandez Berges. Oraindik
ez du inork hobia irekitzeko pausorik
eman”.
Senarra hil zioten urte berean,
alaba Josefita hil zitzaion ustekabean
Micaela Antoniari, paralisi baten ondorioz; eta, garai bertsuan, erreketeek
herrian utzitako ordezkoek fondako
altzari eta tresneri guztiak konfis-
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Juan Ferrandez Berges.

Hil eta ondasun guztiak
kendu zizkioten
Jeronimori. Marcelo,
berriz, oilo eta oilogranjarik gabe utzi zuten.
katu zizkioten. Dena kendu zieten eta
bahitutako guztiaren balio tasatuaren
(234,65 pezetaren) %15 ordainarazi, 34,65 pezeta hartaz baliatuko ziren urteko. Ordainketaren ziurtagiria
gordeta du oraindik familiak; 1938ko
abenduaren 14koa da eta alaba Maria
Ferrandez Ormaetxeari sinarazi zioten
agiria.
Handik denbora batera, Berastegi
atzean utzi eta Ibarrara jotzea erabaki
zuen Micaela Antoniak, seme-alabak
hartuta. Eta handik nor berera: Maria
Lekunberriko hotel batean hasi zen lanean, Micaela denbora batera Donostian eta Martin Tolosako Perot fabrikan.
Juancito Argentinara itzuli zen 1947an
eta Marcelo Elduako Calparsoro paper fabrikan aritu zen urte batzuetan
lanean; ondoren, Durangoko paper fabrikara joan zen.
1966ko maiatzaren 18an hil zen Micaela Antonia Ormaetxea Irunen, alaba
Mariaren etxean, 65 urte zituela.

Atzera begira

Juan Ferrandezen izena hobiratuei eskainitako monumentuan, Gijongo Ceares hilerrian. Eskuinean, Juan Mari Uriarte
Amione etxearen inguruan, Jeronimo Ormaetxearen oroimenezko lore-sorta eta idatziaren ondoan.

Oroitu eta iraun
Ea zer duen amets galdetuta, Juan Mari
Uriartek argi du: “Batetik, aitonaren
hezurrak berreskuratzea; eta, bestetik,
gertatuaren berri eman eta jendearen
oroimenera ekartzea. Ez inor izendatzeko edo salatzeko asmoz, ezta mendeku
gosez ere. Baina gure familiari gertatutakoa ondorengo belaunaldiei kontatu
beharra sentitzen dut”.
“Ea zergatik hil zuten gure aitona? Hil
eta bi urte eta ia hiru hilabetera, 1940ko
urtarrilaren 11n egin zioten epaiketan, sententziak dio gorri-separatisten
domeinu aldian Milizianoen Kuartela
jarri zuela berak Berastegin eta udalerria gorriengandik askatua izan zenean
ihes egin zuela. Kuartelik jarri zuenik ez

dago esaterik, baina badirudi gerra aurrean inguruko errepublikazaleek bazutela Mallorkinako fondan geratzeko eta
elkartzeko ohitura”. Gerra ondorenean,
aldiz, falangisten elkargunea izan zen
Mallorkina: bertako solairu batean zegoen falangisten egoitza eta han elkartzen ziren instrukzioa egiteko. Bertaratzen ziren gehienak nazionalistak omen
ziren, erreketeen erasoetatik babesteko,
antza” (Iztueta, 2010 (2), 196.or.).
“Gure aitona famili gizona zen, ez
zen militarra; politikoki ere ez zen batzuen alde edo besteen kontra jarri. Negozio gizona zen eta arrakasta lagun
zuen. Horiexek zituen erru bakar eta,
jakina, herriko maketo bakarra izatea”.
“Hilketa haien errudunak hilak dira

�������������

35

dagoeneko eta haien ondorengoek ez
dute zertan aurrekoek egindakoengatik
sufritu, ez dute halakorik merezi. Baina gertatuak ahazten uztea ere ez da
bidezkoa. Hainbeste zor diegu hil zituztenei eta haien familiakoei. Gure historiaren parte dira eta gure oroimenean
iraun behar dute”.

Erabilitako dokumentuak:

· Azpiroz Nazabal, Jose, 1989, Gogoz kontrako pausoak, Auspoa 203 Etor.
· Iztueta Armendariz, Paulo, 2010, Berastegi 2 Gatazkaren tenorean, Utriusque Vasconiae 12.
· Berastegiko udal aktak (1936-08-06),
(1936-08-28), (1936-08-30), (193609-06).
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Komunalen salmenta

Juaninazio Elosegi Aldasoro

Herri ondasunen
salmentak
Berastegi-Elduain 1810 - 1843

E

zagutzen dugun eta 1319koa den
dokumentu zaharrenaz geroztik,
Berastegi eta Elduain bi udalerri
bezala agertzen dira agiri ofizialetan,
baina lursail gehienak komunalak edo
elkarren jabetzakoak izan dituzte denbora luzean. Aipatutako dokumentuan,
Berastegik eta Elduainek Leitzaran aldera Leitzarekin zituzten mugak finkatu
zituzten.
1399ko dokumentu batean, berriz, bi
herrien arteko zenbait liskarren ondotik,
konponketa batera iritsi zirela ulertzen
da. Besteak beste, ordura arte bezala,
burdinolen errentak hiru zatitan banatzen jarraitzea eta errentetatik ateratako
irabazien heren bat Elduainentzat eta
beste bi herenak Berastegirentzat izaten
segitzea adostu zuten.
1848.urtean, aldiz, lursail gehienak
salduta, komunala izandako eremua banatzea erabaki zuten bi auzo herriek; eta
bien arteko muga zehaztuta geratu zen.

Frantsesen okupazioa,
Napoleonen garaian

1807an Frantziako gudarostea, Espainiako errege Carlos IV.aren baimenarekin, Euskal Herria zeharkatuz sartu zen
Penintsulara, Portugal menderatzeko
asmotan. 1808an, berriz, Carlos IV.ak
abdikatu ondoren, Jose Bonaparte izendatu zuten Frantziako errege eta urte
berean haren anaia Napoleon Bonapartek 240.000 laguneko ejerzitoarekin
Espainia okupatu zuen. Frantsesak Espainiatik botatzeko gerra luzea 1813an
bukatu zen.
Bitarte horretan 800.000 gudari
pasa ziren Tolosatik alde batera edo bestera; gehienbat frantsesak, baina azken
14 zenbakia, 2017ko abuztua

aldera baita britainiarrak, portugesak
eta espainolak ere.
Gipuzkoan bost urtez egon ziren
frantsesak agintean eta haien gudarosteen gastu ikaragarriak gipuzkoarrek ordaindu behar izan zituzten. Kontribuzio
bereziak jarri zituzten eta Aldundia eta
herri gehienak erabat zorpetuta gelditu
ziren.
Zorrei nolabait ere aurre egiteko
asmoz, herri lurrak zituzten udalerriei
haiek saltzeko baimena eman zien agintari frantsesen esku zegoen Aldundiak
eta, herri batzuk lehenago, besteak
beranduago, haien ondarea saldu beharrez eta pixkana ezer askorik gabe
geratu ziren.

Herri lurren salmentak

1810era arte, esan bezala, Berastegiren
eta Elduainen azalera gehiena bi herriena zen, komunala. Zati txiki batzuk
besterik ez ziren berastegiarrenak edo
elduaindarrenak. 70,85 km2-ko azaleratik 4,45 km2 bakarrik ziren partikularrenak. Aipatutako azalera horretatik
44,93 km2 Leitzaran aldeko isurian
zeuden, gehiengo nabarmena. Herrien
aldeko isurian edo herrien inguruan, berriz, 25,92 km2, azalera osoaren herena
baino gehixeago.
Bi motatako ondasunak zeuden:
erabilera publikokoak, hau da, bi herrietako bizilagunen aprobetxamendurako
zirenak eta “de propios”, errentan utzitakoak (burdinolak, errotak...). Aztertu
dugun garai tarte honetan, bi eratako
ondasunak saldu ziren.
Berastegiko eta Elduaingo ordezkariak, ondasunei buruzko erabakiak hartzeko garaian, Bideraunen egin berri
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zuten etxean biltzen ziren. Bertan hartu zuten 1810eko otsailaren 25ean bi
herrietako ondasun komunalak saltzen
hasteko erabakia. Bilera hartan Mustar
eta Beriñasko etxeak eta haien terrenoak saltzeko asmoa adierazi zuten bertaratutakoek, baita gizalur (495,6 m2)
bateko azalerako lursailak ardien bordak egin ahal izateko ere.
1810eko martxoaren 6ko bileran
adostu zituzten azken lursail horiek
saltzeko baldintzak eta apirilean hasi
eta urte bukaerara arte 58 lursail saldu
ziren 300 eta 340 errealen arteko balioan, denera 18.300 erreal. Hurrengo
urteetan ere aurrera jarraitu zuten salmentek, guztira 125 lursail saltzera iritsi
arte. Ordutik dator bi herrietan hainbeste borda eta txabola egotea, zoritxarrez
gaur egun gehienak eroriak. (Borden eta
beste ondasun batzuen salmenten gaia
beste lan batean jorratuko dugu).

Leitzarango egoera

Leitzaran haranean antzinatik egon da
industria jarduera. Mendeetan zehar
dozena bat burdinola izan dira (burdina
egiteko lantegiak) Berastegi eta Elduaingo herrien lursailetan.
Burdinola batek hiru behar izaten
zituen: burdina, ura eta egurra; eta hiruretatik ugari egon izan da Leitzaranen.
Meategietatik ateratako harria izaten
zen burdina egiteko lehengaia, Leitzaran
ibaiak eta gainerako errekek nahiko ur
izaten zuten hauspoa eta mailua mugitzeko eta inguru guztian zeuden haritzen eta pagoen egurra erabiltzen zen
burdinoletan behar zen ikatza egiteko.
Herri lurren salmentak hasi ziren garaian, Beriñas eta Mustarko burdinolak

Komunalen salmenta
Leitzaran aldeko salmentak (1810 - 1843)
Garaiko moneta: Real de vellon (Rv, erreala)
Data

Tasazioa

1810.04.28

58.971

Erosketa

Erreal (Rv)
Beriñas mendia

Azalera (1)

Eroslea

Ha

33.000

201,4

Ollaz, Aparrain, Gorrotola, Errozaga

Miguel Antonio Garziarena

Banaketa
Partaideak

Rv/Ha

58

292,8

85

302,7

+Fco. Antonio Muñagorri

Mustar etxea+soroak

1810-08-05

37.028

15.000

3,0

Manuel Otamendi

Beriñas etxea+soroak

1810-10-05

33.991

14.000

2,8

Jose Joaquin Gorosabel

Ameraun etxea+soroak

1810-12-16

40.017

20.000

2,0

Juan Bautista Gaztañondo

Bertxin mendia

1810-12-30

125.790

90.000

415,6

Miguel Antonio Garziarena

Ollokiegi burdinolaren ondoko eta Ezkeltzu, Arrisoraio eta Bertxin inguruan

+Fco. Antonio Muñagorri

Ameraun burdinola+mendiak

1812-11-13

104.718

71.000

240

Juan Bautista Gaztañondo

Osineta mendia

1813-06-07

296.600

296.600

1.945

Francisco Ignacio Obineta

436,3
(ola barru)

Ameraun, Olloquiegi, Plazaola inguruak
1814ra ar te saldutakoak
Inturia etxea+mendiak

1843-07-07

?

152,5

356

339,4

+Agustin Zelaia
697.115

539.600

2.809,81

214.496

214.600

632

911.611

754.200

3.441,81

Agustin Zelaia

(etxea barru)
1843ra arte saldutakoak

264,9 Rv/Ha

(1) Azalera batzuk planoetatik atereak dira.

agortuak zeuden; Plazaola, Ameraun,
Inturia eta Ollokiegik jarraitzen zuten
burdina lantzen.
Historian zehar, burdinolen jabeak
herriak edo partikularrak izan dira, nor
bere garaian. 1810ean Inturia bakarrik
zen partikularrena; hain zuzen ere, San
Millango markesarena. Besteak bi herrienak ziren. Urte batzuk beranduago,
Inturian burdinarik lantzen ez zela ikusita eta araudi zaharrean oinarrituta,
auzia izan zuten Berastegik eta Elduainek markesarekin eta 1826an burdinolaren jabegoa errekuperatu zuten.
1843an saldu zituzten Inturiako etxea
eta mendiak.
Lurrak, hala ere, komunala izaten
jarraitu zuen, bi herriena. Inturiaren kasuan, jabeek lurraren errenta ("festaburnia" izenaz ezagutzen zena) ordaintzen
zieten udalei. Herrienak ziren burdinoletako maizterrak, berriz, enkantean
aukeratzen ziren eta burdinolak alokatzeko garaian olarekin batera mendiak
eta sarobeak ere alokatzen ziren.

ados jarri eta ikuskatzaileak (peritos
agrimensores) izendatzea. 2. Ikuskatzaileek txosten zehatza egitea: etxeak
edo burdinolak egonez gero, elementu
guztien deskribapena egiten zen: teila
kopurua, zurezko zutabe eta habeak,
zoruko oholak, lursailen azalera, basoan
ikatza egiteko ahalmena (20 urtetan)
eta abar, eta abar. Azkenean, salneurri
bat jartzen zioten lursailari errealetan.
3. Enkantearen deialdia egitea. 4. Lehen
enkantean gehienetan eroslerik agertzen ez zenez, bigarren enkanterako
deia egiten zen. Eta 5. Berastegiko bizilagunen batek (inoiz Elduaingoren batek
ere bai) lortzen zuen esleipena.
Erostuna Berastegikoa bazen, erositako lursailaren jabegoaren heren bat
Elduaingo norbaiti saltzen zitzaion, eta
erostuna Elduaingoa bazen, alderantziz; eskuratutako lursailaren balioaren
beste bi herenak Berastegikoren bati
ematen zizkion. Aurrerago erostunek
beren herriko bizilagun multzo baten
artean banatzen zuten erositakoa.

Kasu guztietan antzeko prozedura erabiltzen zen. Hauexek izaten ziren lursail
komunalak saltzeko eman ohi zituzten
pausoak: 1. Bideraunen bildu, bi herriak

Enkanteak araututa zeuden eta baldintza berezi bat zegoen salmentak egiteko
garaian: enkantean zehaztutako salneurria edo tasatutako balioa bi heren mer-

Leitzarango salmentak

Enkanteen baldintzak
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keago bazen saltzeko garaian edo errematean, ez zen onartzen.
Baldintza hori, ordea, ez zen bete salmenta askotan. Onartu ziren horrelako
eskaintzak eta esleipen asko horrela
egin ziren. Urte batzuk beranduago saiatu ziren salmenta asko atzera botatzen,
ilegalak izan zirelakoan.
Mendi salmenta batzuetan baldintza berezi bat ere azaltzen da: herritarren abereek larrean ibiltzeko baimena
izaten zuten eta herritarrek sukalderako egurra hartzekoa ere bai. Beraz,
jabe berriek bazuten mugarik beren
jabetzetan.

Salmentak
Beriñas mendiak

1810eko apirilaren 28an saldu zen Leitzarango lehen mendi sail handia, geroztik Beriñas izendatu izan dena. 201,4
hektareako lursaila, 58.917 errealetan tasatu zuten. Bigarren enkantean,
Miguel Antonio de Garciarena Arrese
“gaztea”k errematatu eta erosi zuen
33.000 errealetan. Honek ondoren heren bat Elduaingo Francisco Antonio de
Muñagorriri saldu zion, 11.000 errealekoa eta beste bi herenak, 22.000 erreal,
Miguel Antonio Garziarenak 58 berastegiarren artean banatu zituen.
14 zenbakia, 2017ko abuztua
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Mustar
1810eko abuztuaren 5ean Mustar etxea,
inguruko baratzea eta soroak erosi zituen Manuel Otamendi Sukia izeneko
batek. Etxean maizter bat zegoenez, herriekin zuen kontratua errespetatu behar izan zuen. Otamendi Lazkaon jaioa
zen eta Berastegira ezkondu zen 1796.
urtean. Alargundu eta berriz ezkondu
zen eta denera 10 seme-alaba izan zituen. Erosketa asko egin zituen; etxeak
(Lukasenea, Arrosi errota eta Mustar),
batez ere lursail eta mendi asko. 37.028
errealetan tasatu eta 15.000tan errematatu zuen Otamendik Mustar ingurua.

Beriñas

Hilabete beranduago Beriñas etxea eta
inguruak saldu ziren. 33.991 errealetan
tasatu eta 14.000 errealetan erosi zuen
Tolosako legegizon eta Ollokiegiko burdinolako arduradun zen Jose Joaquin
Gorosabelek (Pablo Gorosabel historialari ospetsuaren aitak). Bospasei urte
pasa ondoren, Cadizen bizi zen Jose Antonio Lopetediri saldu zion Gorosabelek
Beriñas, 20.000 errealetan.

Ameraungo etxea eta
inguruak
Urte berean beste bi salmenta gauzatu
ziren. Abenduaren 16an Juan Bautista
Gaztañondo berastegiarrak, “vecino del
comercio de la ciudad de Estella”, Berastegiko alkatearen anaia zenak, Ameraungo etxea eta inguruak eskuratu zituen,
39.751 errealetan tasatutakoa 20.000
errealetan erosita Ameraungo etxean
ere maizterra zegoenez, zortzi urtetan
errespetatu behar izan zizkioten aurretik erabakitako baldintzak.

Bertxin

1810. urtearen azken aurreko egunean
Leitzarango beste mendi sail bat saldu
zen, geroztik Bertxin elkartea izendatu
izan dena: “varios Jarales, Seles, Arbo-

ledas, Baldíos y Peñascales del partido
de Leyzaran propios de estas mismas
villas...”. Hiru lursailek osatzen zuten

eremua: 1) Hegoaldetik Eskeltzuk,
Arrisoraiok, Eldua aldeko mendiek,
Olantzek eta Kirikik eta mendebaldetik Amasa-Villabonak (Ibarrola errekak) mugatzen dutena, 2.466 gizalurreko (peonada) azalerarekin,
hau da, 122,2 hektarea; 2) Bertxinek, hau ere gaurko Elduan,
Leitzaranen eskuin aldean
dagoena, 3.488 gizalurreko
azalerarekin, hau da, 172,9 hektarea; eta 3) Inturia aldeko 15
sarobeek (seles), denen artean
2.432 gizalur, 120,5 hektarea.
Guztira 8.386 gizalur, 415,6
hektarea. 125.790 errealetan
tasatutakoa 90.000 errealetan
errematatu eta erosi zuen, hau
ere, Miguel Antonio de Garciarena Arrese “gaztea”k. Honetan
ere, herena Elduaingo Francisco Antonio de Muñagorriri
pasatu zion eta gainerakoa, Berastegiko partea, udaletik jaso
zuen zerrendako beste 84 berastegiarrekin banatu zuen.
Salmenta honek berezitasun
Berastegi eta Elduainen, bi herrien, Leitzaran- bat ere izan zuen. Frantsesen
go eremua. Bertan ageri dira gutxi gorabehera gerra zela eta eman ezin zuten
Beriñas, Bertxin, Inturia eta Osineta bizilagu- hornikuntza zenbait bizilagunen elkarteen eremuak eta Gaztañondotarren nek eman edo eskaini zutenez,
Ameraungo mendiak.
udalak bizilagun horiekin zor14 zenbakia, 2017ko abuztua
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petuta geratu ziren. Garaitsu hartan,
Berastegiko udalak, esaterako, 40.000
erreal zor ziz-kien berastegiar batzuei
eta Elduaingo udalak ere bazuen zorrik elduaindar zenbaitekin. Bertxinen
erosleak, beraz, zor horiek bereganatu
behar izan zituen, lehendabizi, eta ondoren udalei kontuak eman eta aldea
ordaindu.

Ameraungo burdinola eta
mendiak

1812ko azaroaren 13an, bigarren errematean, Juan Bautista Gaztañondok
bereganatu zuen Ameraun, 104.718
errealetan tasatutako eremuaren truke
71.000 erreal eskainita. Aurretik Miguel
Joaquin de Agirre ikuskatzaileak aztertu eta baloratu zuen. Burdinolaren deskribapena nahiko zehatza bada ere, ez
du mendiaren azaleraren berri ematen
eta salneurri bakarrean sartzen ditu ola
eta mendiak. Salmenta egiteko baimena Gipuzkoako “Intendente General”ak
eman zuen eta haren onespena behar
izan zen Juan Bautista Gaztañondori
salmenta baimentzeko. Baldintzen artean jasota geratu zen bi herrietako bizilagunen ganaduak erositako lurretan
zeuden larreak eta urak libre erabiltzeko baimena.
Ameraungo bi sailak (etxea gehi ola
eta mendiak) erosle bakarrak bereganatu zituenez, sail bakar bezala mugarritu zen. Hala dio 1812ko abenduko
9ko dokumentuak; bi herrien eta eroslearen ordezkariek 12 mugarri jartzea
erabaki zuten.
Lau urte beranduago, 1816an, Berastegi eta Elduaingo udal ordezkariek, sail
gehiegi saldu zutela iritzita, saldutako
lursail batzuk errekuperatzeko saioa
egin zuten. Gaztañondori proposatu
zioten erositakoak itzultzeko, baina ez
ziren ados jarri.
1819an Berastegi eta Elduaingo udalek, salmentak oker egin zirela argudiatuz (tasatutako prezioen bi herenen azpitik errematatu omen ziren), auzitara
eraman zuten J. B. Gaztañondo. Ez dugu
auzi haren berri gehiago jaso, baina dakiguna da geroztik Ameraungo etxeak
eta lursailek gaztañondotarren eskuetan
jarraitu dutela.

Komunalen salmenta
Leitzaran aldeko leku izen bilduma
Erabilitako dokumentuetan agertzen direnak
Izena

Dokumentuetan idatzia

Entitate mota

Izena

Dokumentuetan idatzia

Entitate mota

Ameraun

Ameraun

Burniola, epaipidea

Iparragirre

Iparraguirre

Erreka

Antzolamendi

Anamendi

Leku izena

Irulegieta

Yruleguieta

Leku izena

Aparrain

Aparrain

Sarobea, Leku izena

Izkizin

Izquizin, Izquirin

Sarobea, Leku izena

Arantxakadi

Aranchacadi

Leku izena

Kiriki

Quiriqui

Mendia

Argarate

Argarate

Leku izena, mendia

Lasarte

Lasarte

Leku izena

Argarateazpikoa

Argarateazpicoa

Sarobea

Larralde

Larralde

Sarobea

Argarategaraikoa

Argarategaraicoa

Sarobea

Lordiz

Lordiz

Zuhaiztia

Arginso

Arguinso

Leku izena

Lordiztxiki

Lordiz chiqui

Leku izena

Arrisoraio

Arrisorayo, Arraysoro

Mendia, Leku izena

Oizin

Oizin, Ohicin, Orizin

Mendia, Leku izena

Artikutza

Articuza

Sarobea

Oizinaldekosoroa (Beriñas)

Oricin-aldeco-soroa

Soroa

Atarde

Atarde

Mendigaina, Leku izena

Okelar

Oquelar

Sarobea, Leku izena

Belako

Belaco, Belasco

Mendigaina, Leku izena

Olariaga

Olariaga

Leku izena

Belandieta

Belandieta

Mendigaina

Olazarra

Olazarra

Leku izena

Beriñas

Beriñas

Burniola, Leku izena

Ollatz

Ollaz

Sarobea, Leku izena

Bertxin

Berchin

Burniola, Leku izena

Ollokiegi

Olloquiegui

Burniola, epaipidea

Eltzobi

Elzobi, Elzovi

Leku izena

Ordeketa

Ordequeta

Leku izena

Elusandiaga

Elusandiaga

Leku izena

Orentzun

Orenzun

Leku izena

Ereñabe

Ereñabe, Ereñebe

Sarobea, Leku izena

Orin

Orin

Leku izena

Erkaizti

Ercaizti

Erreka

Osineta

Osineta

Leku izena

Etzela

Etzela, Errela

Leku izena

Osinirakin

Osiniraquin

Sarobea

Ezkeltzu

Esquelzu, Ezquelzur

Mendia, Leku izena

Plazaola

Plazaola

Burniola, epaipidea

Galarrolegi

Galarrolegui, Galarlegui

Leku izena

Sagarmuñaga

Sagarmuñaga

Leku izena

Galtzareta

Galzareta

Sarobea

Sapal

Sapal

Leku izena

Gorosmendi

Gorosmendi

Leku izena

Saroberas

Saroveras

Sarobea

Goroszelaieta

Goroscelayeta

Leku izena

Soroandia (Beriñas)

Soro-andia

Soroa

Gorrotola

Gorrotola, Gorotola

Leku izena

Txakoneta

Chaconeta

Leku izena

Inturia

Ynturia

Sarobea, burniola

Tximeola

Chimeola, Chimiola

Sarobea, Leku izena

Iñusubarren

Yñusubarren

Sarobea

Urdalekun

Urdalecu

Sarobea, Leku izena

Iñusuegi

Yñusuegui

Sarobea

Urdanbide

Urdambide, Urdanvide

Zuhaiztia

Iñusuirakin

Ynusuiraquin

Sarobea

Urlio

Urlio

Sarobea, Leku izena

Iñusuiza

Yñuzuiza

Sarobea

Ustartza

Ustarza

Sarobea, Leku izena

Mustar

Mustar

Burniola

Urtabasoeta

Urtabasoeta, Uztabagoiza (?)

Mendia, Leku izena

Sarobea: sel; Mendigaina: alto; Mendia: monte, montazgo; Zuhaiztia: arbolado; Leku izena: partido, punto, edo zehaztugabea.

Osineta
Leitzarango sail handiena bera, Ollokiegi, Ameraun eta Plazaola burdinolen inguruko mendiak eta zazpi sarobe biltzen
ditu eremu honek, gero Osineta izenaz
ezagutu izan diren lursailek osatua.
1813ko maiatzaren 25ean Berastegiko Juan Domingo de Iparragirre eta
Elduaingo Migel Joakin de Agirre ikuskatzaileek aztertu zuten: “los partidos

de Iruleguieta, Ustarza, Errozaga, el partido meridional desde el confin de Berinas
en Aparrain que es septentrional hasta el
confin meridional de lo vendido a Don Juan

Bautista Gaztañondo, el partido de Elzovi,
y Elusandiaga”. Ez zuten kontuan hartu

mendien azalera, basoetan 20 urtetan
ekoiztu zitekeen ikatzaren balioa baizik.
Garbi utzi zuten lurraren jabegoak bi herriena izaten jarraituko zuela. Badirudi
hasieran mendiko aprobetxamendua
bakarrik saltzeko asmotan zirela, baina
aprobetxamenduari begira egindako
balorazioa bera izan zen erabakigarri
prezioa zehazteko orduan. Ikuskatzaileek argi jaso zuten nola banatuko ziren
irabaziak bi herrien artean: 2/3 Berastegirako; 1/3 Elduainerako, Plazaola,
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Ameraun eta sarobeen kasuan. Ollokiegi
ingurukoak, berriz, aspaldi erabakita zutenez, erdibana banatu ziren. Bertxinen
salmentan bezala, honetan ere erosleak
lehendabizi udalek herritar hornitzaileei zor zietena kitatu behar izan zuen
lehendabizi eta ondoren kalkuluak atera eta falta zena ordaindu.
Osinetaren kasuan, Francisco Ignacio de Obinetak eraman zuen errematea 1813ko ekainaren 7an; tasatutako
prezioa: 296.600 erreal. Urte bereko
abenduan utzi zion Elduaingo Agustin
de Zelaiari Elduaini tokatzen zitzaiona:
14 zenbakia, 2017ko abuztua

Komunalen salmenta

115.200 erreal.
Aurreko informazio osoa dokumentu batetik ateratakoa da. Ez dut topatu
salmenta horri buruzko besterik. Ez ditugu ezagutzen udalen hartzekodunen
zerrendak, baina badakigu bizilagun askoren artean banatu zela erosketa hau.

Inturia

30 urte igaro ziren hurrengo salmenta
handia egin arte. Aurrekoen justifikazioa, frantsesen gerrak utzitako zorrak
estaltzeko baldin bazen, Inturiakoaren
aitzakia lehen gerra karlistaren (18331839) ondorioa izan zen.
Orduko hartan ere salmentaren baldintzen artean udalek hartzekodunekin
zeuzkaten zorrak kitatzea egon zen. Bi
herriek zituzten zorren eta bizilagun
hartzekodunen zerrendetan 134 berastegiar eta 54 elduaindar agertzen dira
eta zor horiek 500 eta 4.000 errealen
bitartekoak ziren. Baldintzetan bizilagunen abereek larreetan libre bazkatzea
eta bizilagunek sukaldeko egurra jaso
ahal izatea ere bazeuden. Tasazio zehatzaren ondoren, salneurria 214.496
errealetan jarri zuten 632 hektareako
lursailarentzat.
Elduaingo Agustin de Zelaiak eraman zuen errematea 214.600 errealetan
eta berak banatu zituen berastegiarren
(129.800 er.) eta elduaindarren (84.800
er.) zatiak 188 lagunen artean. Beranduxeago Berastegiko zatia gehiago banatu zen eta beste 222 lagun sartu ziren
jabetzan. Haien artean, 4 errealetik hasi
eta 1.865 errealera arte jarri zutenak
izan ziren.

Laburtuz

Elduainek eta Berastegik aspaldidanik
izan dute elkarrekin inguruko mendien
jabetza. Bi herrien arteko azaleratik %
6,3 bakarrik zen bizilagunena; gainontzekoa, bi herriena zen. Lursail horiek
ematen zuten irabazietatik heren bat
Elduainerako eta bi heren Berastegirako izatearena ere aspaldiko kontua
izan dute.
1810. urtean, frantsesen gerraren
ondorioz herrietan sortu ziren zorrak
zirela eta, lur komunalak saltzen hasi
14 zenbakia, 2017ko abuztua

ziren udalak, Aldundiak baimenduta
1810etik
1814ra bitartean,
30 km2 (3.000
hektarea) inguru
saldu ziren Leitzaranen bakarrik,
700.000 errealetan. 1843an egin
zen Leitzarango
azken
salmenta handia, Inturiako txaradiena:
632 hektarea eta
215.000 errealetan. Saldutako
gehiena bi herrie- Bi herrien Leitzarango eremua. Marra grisak Elduaingo
tako bizilagunek mugak Eldua eta Berastetegi aldera (1848). Izen horiak: 6
erosi zuten eta ja- burniolen kokapena. Marra urdina: Leitzaran ibaia.
betza oso banatua
geratu zen.
rako (meategi, ikatz txondor, burdinola,
Lau elkarte sortu ziren, Inturia, Beerrota...).
riñas, Bertxin eta Osineta izenez ezaMendiak salduagatik, herritarrek jagunak. Salerosketa asko gertatu ziren
rraitu zuten larreak erabiltzen eta egubizilagunen artean, baita elkarte horien
rra ateratzen. Zikuñagak Leitzarango
artean ere. Funtsean esan dezakegu bi
lursailak erosi zituenean bukatu ziren
herrienak, hau da, bizilagun guztienak
aukera horiek eta ehundaka urtetako
ziren mendiak eta ondasunak bi herrieabelzaintza ere bukatu egin zen eta
tako bizilagun batzuenak izatera pasa
egoera ez da aldatu lursailak Aldundiak
zirela.
eskuratu zuenetik.
1904an Leitzarango Basoak elkartea
Ikusgarria da Berastegiko udalaren
sortu zen eta honek 1963an Leitzarango
aurrekontuen bilakaera. 1810 urte insail gehienak Zikuñaga Paperolari saldu
guruan 30.000-35.000 errealekoa zena,
zizkion. Zikuñagak, bere aldetik, pinu
1815-1820 urteetan 10.000-15.000
landaketa handiak egin zituen. 1990ean,
errealetara pasa zen.
berriz, Zikuñagak Aldundiarekin zuen
Hauxe da gutxi gorabehera Berastezorra tarteko, ia bi mila milioi pezetagiko udaleko kontuetara sartutako diru
tan (11,7 milioi euro inguruan) baliozkopurua 1810-1843 urteen artean:
tatutako sailak (23,57 km2) Aldundiak
· 120 bordetarako lursailak.......24.807 Rv
eskuratu zituen. Geroztik, beste sail ba·3errota(Eldua,Arrosi,Arrate).80.837Rv
tzuk ere bereganatu izan ditu Aldundiak
· Leitzarango etxe eta mendiak.502.800 Rv
Leitzaranen.
· Denetara.......................................688.844 Rv
Ehundaka urtetan herrienak izandako lur gehienak XX. mendean beste
Erabilitako dokumentuak
batzuen eskuetara pasa ziren.
Aztertutako dokumentu askoren artean, in-

Salmenten eragina
Berastegiarrentzat

Herri lurrak historikoki berastegiarren
onurarako erabili izan dira: larrerako
belarra, garoa, egurra, ura, burdina eta
abar lortzeko edo industria jarduera-
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formazio gehien eman digutenak:

-GAO PT 708. 294-391; PT 2166. 110-118; PT 2166. 165-169;
PT 2167. 83-91; PT 2167. 143-152; PT 2168. 4-5; PT 2169 z/g;
PT 2169. 112-113; PT 2182. 178-221; PT 2183. 80-92.

-BUA 475.4; 482.4; 485.20-24; 495.7-8; 686.14.
-GAOko

‘Contaduria

de

Hipotecas’ko

dokumentu H434, H435 eta H 445 atalak.

zenbait

Atzera begira

Jose Luis Egaña Manterola

Gerra Zibilaren
hasiera Berastegin
B

erastegin eta inguruetan gertatutakoaren kontaketa da
idatzi hau, hasi Iruñeko estatukolpetik eta altxatutako gudarosteak
Tolosa hartu zuen bitarte artekoa.
Errepublikarren aldeko informazio
gutxi dago oso, horregatik dira datu
gehienak kolpea eman zutenen bandotik jasotakoak.
Gerra, edo altxamendua, 1936ko uztailaren 18an hasi zen Espainian, ofizialki
behintzat; hurrengo egunean, uztailaren
19an, hartu zituen armak Nafarroak.
Iruñeko Gaztelu plaza pixkanaka-pixkanaka jendez betetzen hasi zen; erreketez
betetako autobusak iristen ziren Nafarroako bazter guztietatik, baita falangista batzuk ere. Eguna bukatzerako, milaka
gerlari zeuden frontera abiatzeko prest,
Espainiako bi koloredun banderak, eta
karlisten eta falangisten ikurrak hartuta. Egun hartan, hiru urte iraungo zuen
gerrarantz abiatu ziren soldadu-ilarak
Iruñetik. Ilara haietako batek Tutor zuen
Komandante, eta haren helburua Leitzara iristea zen Imaz Kapitainaren agindupean zeuden 99 erreketerekin batera;
gehienak Olite, San Martin de Unx eta
Beirekoak ziren. Arratsalde hartan bertan iritsi ziren helmugara.
Hilaren 20an, Leitzako Baleztena
etxean ezarri zuten agintarien postua,
eta goizetik gehitu zitzaien San Miguel
tertzioaren bigarren kontingentea. Tolosatik joanak, 32 lagunek osatzen zuten taldea eta Pantaleon Zabala zuten
agintari. Handik ordu batzuetara beste
18 soldaduko talde bat iritsi zen Donostiatik Leitzara, Loiolako kuartelean

Erreketeak Urton.
izandako altxamenduak porrot egin ondoren. Egunean zehar Leitzako bertako
erreketeak ere gehitu zitzaizkien. Egun
horretan bertan banatu zizkien Baleztenak txapel gorriak. Arratsaldean, hiru
taldetan banatuta, Uitzirantz eta Betelurantz abiatu ziren.
Hilaren 21ean, Tutor Komandatea,
150 gizonekin batera, Urtoko mikeleteen postua hartzen saiatu zen. Baina
Tolosatik etorritako gizon asko zeuden
postu hartan, eta bi bandoen arteko tiroketatik harago ez zen besterik gertatu. Kolpistak Leitzara itzuli ziren.
22an, erreketeen beste eraso baten beldur, Urtoko postuan mikeleteak,
errepublikarrak eta Batzokitik ateratako EAJren afiliatuak elkartu ziren
Juan Antonio Castroren agindupean;
Tolosatik eta inguruko herrietatik joanak. Kolpistak Urto zaintzen eta miatzen egon ziren, baina Leitzara bueltatu

41

ziren erasorik egin gabe.
Uztailaren 23an, goizeko 11:00etan,
Leitzan, kolpistek eskoletan gurutzeak
jartzeko agindua eman zuten eta plazan errepublikar bandera erre zuten.
Errekete nafar eta gipuzkoarrak plazan
elkartuta, Tutor Komandanteak honakoa esan zien lehen batailara abiatu
aurretik: “Erreketeok, mendi hauek distiraz bete zituzten heroi karlisten ondorengoak zarete. Laster izango duzue
haien seme duinak zaretela erakusteko
aukera”. Txistuaz lagunduta Oriamendiren Himnoa eta Gernikako Arbola kantatu zituzten, eta “Viva España!”, “Viva
Navarra!”, “Viva Cristo Rey!” oihuak entzun ziren.
Arratsaldeko ordu batean atera
ziren Urtorantz, errepidean barrena,
eta Aresora doan bidegurutzera iritsitakoan, hiru taldetan banatu ziren:
lehenengoa, Tutor Komandantearen
14 zenbakia, 2017ko abuztua
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agindupean; Villanuevarenean, bigarrena; eta, Zabalak aginduta, hirugarrena.
Villanueva eta harenak mikelete-postura zuzendu ziren, gainerakoek mendira
jo zuten: Tutor Uli aldera; Zabala, berriz, Gazpillo-txikiko parajeetara, Gorri
tenientearekin batera.
Gorri Tenientearen esku zegoen sekzio bat Mikelete-etxea erasotzera bidali zuen Tutorrek. Menditik azkar batean
jaitsita egin zuten eraso, eta mikeleteak
zeuden postutik eusten saiatu baziren
ere, mikeleteen postutik Joakin Muruzabal kolpista hil zuten. Errepublikarren bandoan 5 lagun hil ziren, frontean
bertan batzuk, ospitalean besteak, Urton zaurituta eramanak (Jesus Murua,
Polikarpo Izaeta, Balentin Arregi, Juan
Goenaga eta Nikolas Bahon). Mikeleteen eta Tolosako Nazionalisten artean
5 lagun hartu zituzten preso; horietako
bat, EAJko Pedro Ignazio Gonzalez tolosarra, Iruñean egon zen preso eta,
ondoren, fusilatu egin zuten. Etxea defendatzen zuten gainerakoek Tolosara
egin zuten ihes errepidean barrena. 12
Mauser mosketoi, 9 pistola, 2 errifle eta
hainbat eskopeta harrapatu zituzten
kolpistek. Lehenengo oztopoa gaindituta, Berastegirantz jo zuten; baina gaua
mendian eman zuten badaezpada, herrian topatuko zituzten gorrien beldur.
Hilaren 24an, goizaldera, Gorospe
eta Villanueva aurretik zituztela, Berastegi hartzera abiatu ziren mendian
behera. Udaletxetik bandera batekin
egin zieten seinale bidea libre zutela,
eta halaxe sartu ziren herrian, inongo
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Udaletxetik bandera
batekin egin zieten
seinale eta halaxe
sartu ziren herrian,
oztoporik gabe

Arratsaldean erreketez
betetako beste kamioi
bat etorri zen Iruñetik,
280 gizonezko baziren
ordurako Berastegin

oztoporik gabe, kafesnea ere eskaini
zieten udaletxeko tabernan. Tutor Komandanteak agindu hau inposatu zuen:
“Hiru orduren buruan herri honetako
udaletxean entregatuak behar dute
suzko arma guztiak, eta jakinarazten
da, denbora-tarte hori pasata, etxebizitza guztiak miatuko direla eta, bakarren
batean armarik aurkitzen bada, jabea
erahila izango dela Militarren Batzar
Gorenak hala aginduta”. Arratsaldean
erreketez betetako beste kamioi bat
etorri zen Iruñetik, Imaz zutela kapitain. 280 gizonezko baziren ordurako
Berastegin, halaxe osatu zen San Miguel
tertzioa.
Hilaren 25ean, Santiago Patroiaren
egunean, erreketeek meza entzun zuten
San Martin Parrokian, eta Gipuzkoako
Karlisten buruaren ordezkariak, Juan
Mª Gorospek, agindu hau eman zuen:
“Goizeko 11:00etan, iraultza sektarioak
kendutako Kristo Gurutziltzatuaren irudiak berriro jarriko dira herri honetako
ikastetxean. Boluntario nafar eta gipuzkoarrei agintzen zaie ordu horretan
herriko plazara azaltzeko Kristo Erregea gurtzera eta herriko bizilagunak

ere gonbidatuak daude halako ekintza
ikusgarrian parte hartzera”.
Eguerdian Tutorren zutabea bitan banatu zen. Talde batek, Tolosako
errepidean barrena jaitsita, Elduain eta
Berrobi hartu zituen, inolako erresistentziarik gabe; besteak, berriz, mendiz
joanda, Belauntza hartu zuen. Han eman
zuten gaua, kanposantuan, mendian eta
baserri batzuetan postuak hartuta.
26an Belauntzan eta Leaburu inguruan zabaldu ziren kolpistak, errepublikarrek hartua baitzuten Leaburu.
Izaskungo ermita ere hartu nahi izan
zuten, baina lortu ez zutenez, inguruetan geratu behar izan zuten.
Belauntzan Tutorren soldaduak eta
Becerrenarenak elkartu ziren, azken
horiek Lizartza hartzetik etorriak. Bi
talde horien agintari Rafael Latorre jarri zen, eta errekete, falangista eta goardia zibilez osatutako bando hartan 386
lagun zeuden.
Hilaren 28an Leaburu hartu zuten
eta hurrengo helmugatik, Tolosatik, kilometro gutxira geratu ziren.
Uztailaren 29an Salterainen txaletean jarri zen Latorre, eta Belauntzan,
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Leaburun, Gaztelun eta Ibarra inguruan
zaintza-lanak egiteko agindua eman
zuen.
Bataila Tolosara hurbiltzen zihoan
bitartean, Berastegin zaintza-puntu
estrategikoak jarri ziren. Lan horretan aritutakoak errekete boluntarioak
ziren.
30ean kolpistek Belauntzako elizan
entzun zuten meza. Talde hura indartuz
joan zen: 120 falangista gehiago, 18 karabinero eta Zaragozatik etorritako 18
goardia zibil. Berastegitik hasi eta Tolosa ingururaino kolpistak ziren nagusi,
eta miaketek eta errepideetako kontrolek ez zuten etenik.
Abuztuaren
3an,
arratsaldeko
16:00etan, Berastegi inguruetan 28 urteko mutil gazte bat, Atarrabiako Pablo
Perez de Osaba, tiroka hila agertu zen.
Abuztuaren 6an Gipuzkoako Karlisten Batzarretik agindu bat iritsi zen Berastegira: Martin Arregi Artola, Jose Mª
Maiz Irigoien eta Jose Mª Intxaurrondo

Danboreneak euren zinegotzi-karguak
utzi behar zituztela, eta haien lekua beteko zutenak Ursino Aranalde Esnaola,
Jose Joaquin Azpiroz Lasarte eta Jose
Placido Domintxin Zuloaga izango zirela. Horrela, Karlisten Batzarraren nahira osatua geratu zen Berastegiko Udala:
Alkate, Lucio Etxeberria; alkateorde,
Domingo Labaien; bigarren alkateorde,
Luis Garziarena; eta zinegotziak, Miguel Joaquin Olaetxea, Gabino Lizarza,
Jose Antonio Azpiroz, Jose Joaquin Azpiroz, Ursino Aranalde eta Jose Placido
Domintxin.
Hilaren 8an Tutorren gudarostea
atseden hartzera eta indarrak berritzera Berastegira etorri zen Tolosa menpe
hartu aurretik. Gau hartan Pio Etxeberriaren tabernan eta Arregi Etxean 415
afari eman zituzten.
Belabieta aldera atera ziren abuztuaren 9ko goizaldean, eta 09:30erako
iritsi ziren gailurrera, ordurako alde
eginak ziren errepublikarrak handik.
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Uzturre aldera jarraitu zuten eta, bitartean, Leaburutik Izaskungo ermitara
eta Orieta baserrira artilleria-erasoa
egin zuten, han zeuden errepublikarren
aurka. Uzturrera iritsi zirenek, hango
gurutzea hartu ondoren, ermitari egin
zioten eraso, eta errepublikar batzuk
preso hartu zituzten.
San Lorentzo eguna mugitua izan
zen oso bi bandoentzat eta baja asko
izan ziren bi alderdietan, punturik estrategikoenak hartu nahian, tiroketak
etengabeak baitziren. Kolpisten esku
zeuden postuetara bonbak bota zituzten hegazkin errepublikarrek.
11n kolpisten ejertzitoak, erreketeak gehienak, Tolosa hartu zuen fronte
batetik baino gehiagotatik sartuta.
Gerra Zibilak iraun zuen hiru urteetan, Berastegiko 144 bizilagunek egin
zuten borroka frankisten alderdian, gehienak behartuak eta boluntario gutxi
batzuek; 12 hil ziren, frontean batzuk,
ospitaleetan besteak.

14 zenbakia, 2016ko
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Esoin abizena

Koldo Ordozgoiti Juanenea

Esoin: jatorria
Berastegin
duen deitura
Josef Esoinen zuhaitz genealogikoa.

A

beratsa da Berastegi jatorria
herrian duten abizenetan, horietako bat Esoin dugu. Euskal Herrian ia galdua da, lehen bi abizenetan bi lagunek soilik dute egun,
nahiz deitura gorde den – dakigunez
- Argentinan, Berastegitik joandakoen
ondorioz.
Jatorria, sehaska eta habia Berastegin
izan duen deitura hau Euskaltzaindiak
euskal abizenen zerrendan Etsoin grafiarekin jasoa du. Mendeetan gure bailara
inguruan hedatu izan da abizena, horren
lekuko ditugu Elizaren sakramentuetako
agiriak. Eliza katolikoak Trentoko kontzilioaren ondorioz bataio, heriotza eta
ezkontza zein sendotza sakramentuetako erregistroak derrigortu egin zituen.
Erregistro Zibila 1870. urtean sortu zen
arte, elizetako sakramentuen erregistroak izan ditugu jaiotza, herio-tza eta
ezkontzen inguruko informazioa lortzeko bide bakarra. Berastegiko elizako
bataioen erregistroa Elizak derrigortu
baino urte batzuk lehenago zabaldu zen,
1534an; 1541ekoa da heriotzen erregistroa eta ezkontzena 1591n zabaldu zen.
Kontuan izanda garai hartan -eta XX.
mendera arte- Berastegiko eta, oro har,
Euskal Herriko biztanleriaren ia ehuneko ehuna kristau katolikoa zela, erregistro zibilaren papera jokatzen du han
jasotako informazioak.
Berastegiko bataioen erregistroa
zabaldu eta denbora gutxira, 1534ko
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abenduaren 6an, San Martin elizako
bataiarriak Maria Joaneyz Esoyn Lubeça haurraren bataioa ezagutu zuen,
Choaneyz Esoyn eta Maria Lubeçaren
alabak Berastegiko bataio erregistroaren
lehen liburuko 8. sarrera du berea. Hilabete gutxira, 1535eko maiatzaren 17an,
bataio erregistroak Maria Esoyn Liçarça,
Martin Esoin eta Grazia Lizartzaren alabaren bataioa jaso zuen, lehen liburuko
20. sarrera. San Martin elizan jasotako
esoindarren azken bataio agiria (besteak beste, digitalizatuta eta eskuragarri
dauden sakramentuen dokumentuek
1900. urtean dutelako amaiera) Leonarda Esoin Telleriari dagokio, gure amona
zenari, Miguel Esoin Belaunzaran eta
Ana Francisca Telleria Uretagoienaren
alabari. Amona Leona 1896ko apirilaren

Miguel Esoin.
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4an izan zen bataiatua Berastegiko San
Martin elizako pontean.
Lehen abizenean Esoin deiturarekin 193 bataio-agiri aurki daitezke
Donostia, Bilbo eta Gasteizko eliz barrutietako bataio erregistroetan. Esoin
deiturako bataio-agiri ia guztiak bailarakoak dira, Berastegikoak gehienbat
(163), Elduainen beste 27 daude (1688
eta 1766 urteen bitartean bataiatutako
haurrei dagozkie) eta Gaztelun beste
bat (1732an bataiatua izan zena). Bi
Esoin bakarrik aurki daitezke bailaratik kanpora jaioak, biak Martin Esoin
Obiñeta berastegiarraren eta Josefa Antonia Urbieta Berrueta donostiarraren
seme-alabei dagozkie; Esoin Urbieta
senar-emazteek Josefa izena jarri zioten lehen alabari eta Irunen 1776an
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bataiatu zuten. Ponte harrian bigarrena
Josef Vicente Esoin Urbieta izan zen eta
hau 1784ko maiatzaren 18an bataiatu
zuten Hondarribiko parrokian.
Josef Vicente Esoin Urbietaren
aitoren semetza eskaerak aukera eskaintzen digu dokumentuen bitartez
Esoin deitura Etsoin baserriarekin lotzeko. 1829. urtean Josef Vicente Esoin
Urbieta jauna Hondarribiko alkateari
zuzendu zitzaion bere aitoren semetza
onar zezaten eskatuz eta Hondarribian
“vecino concejante”, hau da, botoa emateko eta hautatua izateko eskubidea
onar ziezaioten. Jatorrizko txostena
Hondarribiko udal artxiboan da gordea
eta Euskadiko Artxibo Historiakoan digitalizatua.
Josef Vicente de Esoin, natural y vecino de
Fuenterrabia, capitán retirado de caballería, condecorado con la cruz de primera clase de la Real
Orden Militar de San Fernando, con el respeto
debido expone a Vs.: que es hijo legítimo de D.
Martín; nieto por línea paterna de D. Ignacio y
biznieto de D. Miguel de Esoin y Dña. María-Ana
Zuloaga. Que éstos, además de su abuelo, tuvieron por sus hijos a D. Juan de Esoin y éste de su
matrimonio con Dña.Rosa Cortaxarena a Juan
Bautista Esoin. Que todos ellos fueron hijosdalgo
descendientes de la casa solar de Esoin, sita en
Berastegui. Que dicho D. Miguel y sus hijos D.
Juan y nieto, Juan Bautista, hubieron sido admitidos a la vecindad concejil de aquella Noble Villa,
según se acredita con las partidas y testimonios
que se acompañan. El exponente posee en toda
propiedad la casería de Arzupenea sita en el barrio de San Telmo y paraje de Arroca, según el
testimonio que acompaña, y creído que miembro
de la clase de millarista, la de la heredada nobleza notoria, se halla en usado de que Vs. le admita a los honores de vecino concejante. Suplica a
Vs. se sirva admitirle en la forma acostumbrada.
Fuenterrabía, quatro de noviembre de 1829.

Josef Vicente Esoinen aitoren semetza espedienteak bere arbasoen bataio-agirien ziurtagiriak jasotzen ditu,
Berastegiko eta garaian garaiko apaiz
erretoreek (Juan Antonio Loidik, Andres de Mariechalarrek, Roque Jacinto
de Salazarrek eta Pedro Arbidek) izenpetuak eta herriko eskribauek -Juan
Agustin Azpirozek eta Jose Antonio Muñagorrik- balioztatuak.

Berastegiko alkate Martin
Azkuek eta Berastegiko eskribau-idazkari (escribano real y
numeral de esta villa de Berastegui) Jose Antonio Muñagorrik
baieztatu zituzten Josef Vicenteren arbasoen aitoren semetzak
eta horien bitartez Josef Vicente Esoinek berea. Hitz hauekin
aitortu zion Jose Antonio Muñagorrik aitoren semetza hori:
“he hallado el Padrón o alistamiento

que ésta indicada N. y L. Villa formó y
colocó en Registro empergaminado de
Escrituras públicas que en el año de mil
setecientos quarenta y quatro pasaron
por testimonio de Josef de Arrambide,
Escribano Numeral que fue de ella, de
todos los individuos que entonces estaban tenidos y reputados en esta Villa
por Nobles Hijosdalgo originarios de
las casas solares de esta Provincia de
Guipúzcoa, y en el capítulo por el que
se declara que D. Miguel de Esoin y D. Txostenaren orrialdeetako bat.
Juan de Esoin, hermanos, eran Nobles
Hijosdalgo originarios de esta M.N. y M.L. Procribanía de mi cargo. En esta Villa de Berastegui
vincia de Guipúzcoa, ascendientes y descena veinte y cuatro de octubre de mil ochocientos
dientes por parte paterna de la Casa Solar de
veinte y nueve.”
Esoin de suso y por la materna de la Casa de
Beraz, Gipuzkoako aitoren semeen
Juanluzenea, sitas en esta misma villa.
erroldan ageri dira esoindar hauek eta
Que así mismo, habiendo sacado a la vista
Etsoin baserria azaltzen da Esoin deidos libros empergaminados y foliados en los que
turaren oinetxe moduan. Zehatzago
se hallan asentadas las elecciones de Individuos
esanda, Esoin de suso edo Etsoin “behede Ayuntamientos que se han hecho para esta
koa”, Etsoinerdi eta Etsoinberri edo Esvilla desde el año de mil seiscientos setenta y
oingoikoatik bereizteko; hau da, Urdinatres he encontrado que el nominado Miguel de
rrain auzoko Etsoin edo Etsoinzaharra
Esoin siguió asistiendo a la elección de Indivietxea. Zer izan zen lehena, abizena ala
duos de Ayuntamiento en los diferentes años de
etxea? Edo beste era batera esanda, nork
su época, en concepto de vecino concejante de
eman zion nori izena? Honetan badirudi
la nominada Villa.
etxeak eman ziola izena deiturari.
De la misma manera resulta de los expresaBitxia bada ere, dokumentuan aidos Libros, que Juan de Esoin siguió asistiendo
patzen den beste oinetxea, Juanluzea la propias elecciones de Individuos de Ayuntanea (Jolazun) Urdinarrain auzoko Urmiento hasta la de mil setecientos setenta y tres
dinarrain izena ere izan zuen etxeari
en que también entró Juan Bautista de Esoin a
dagokio. Bertan jaio zen Migel Esoin
la expresada vecindad y continuó asistiendo en
Echeberria, Domingo Esoin eta Maria
igual forma a la misma elecciones, ambos en
Asun Echeberriaren semea, aitoren
concepto de vecinos concejantes reconocidos
semetzarako ziurtagirian amaren oipor tales, siendo como eran padre e hijo y el nonetxearen izenarekin (Juanluzearena)
minado Juan, así también hijo del expresado D.
azaltzen da; Jolazun ere Esoindarren
Miguel de Esoin, habidos en legítimo matrimonio
egoitza izan zen, beraz.
con Maria-Ana de Zuloaga, según que así se reJosef Vicente Esoinen aitoren sesalta en otros Documentos que obran en esta esmetza txostena egin zenerako, esoin-
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darrak ez ziren Etsoin baserrian bizi.
Ordurako, Esoin abizenak Errekaldenea etxean hartua zuen egoitza. Errekaldenea edo Gurutzeaga baserria
1673 ondoren eraikitakoa da, “junto

a la cruz que llaman de Bustinsoro en medio de los dos caminos que se dibiden el uno
para la iglessi parrochial de esta dicha villa y
el otro para la plaza pública1”. XVII. mende

amaieratik edo XVIII. mende hasieratik Errekaldenean dira esoindarrak.
Denbora horretan badira Berastegiko
beste etxe batzuetan jaiotako esoindarrak ere, baina XIX. mende erdialdetik
aurrera, Errekaldenea izan da deituraren sehaska eta habia. Han jaio ziren
Leonarda Esoin Telleria eta Jose Mari
Juanenea Zubiriren zazpi seme-alabak,
lehen bi abizenetan Esoin gorde duten
azken berastegiarrak.
Esoin deiturak ordurako Argentinarako bidea hartua zuen eta han lekutu
zen XX. mende hasieran. Miguel Esoinen hiru seme-alabetatik gazteena, Leona, Errekaldenean geratu zen eta beste
hainbat berastegiarrek egin zuten moduan, Victoriano seme zaharrenak eta

Juanenea Esoin familia.
erdiko alaba zen Doroteak urez haraindiko bidea hartu zuten. Haien ondorengoek zabaldu dute abizena Ameriketan.
Izan dadila artikulu hau omenaldia
sei hilabeteko tartearekin joan zaizkigun Felixiana, gure ama zena, eta Maria
Asunentzat eta beraiekin batera Beras-

tegiko hilerrian haiekin bat egin duten
Martin, Doro eta amona Leona eta Pakita zenarentzat. Guztion oroimenez.
Goian beude, egun handira arte.
1 http://berastegi-eta-inguruak.blogspot.com.
es/2016/01/berastegiko-baserriak-eta-etxeak
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Amaia Azkue Eizagirre

Zorionak
H
asteko, eskerrak eman nahi dizkiot Aldin Kultur eta Kirol Elkarteari tarte pribilejiatu hau eskaini didalako.
Eskerrak ematearekin batera, ZORIONAK ere eman nahi dizkizuet, bihotzez, Aidanen aldizkariaren 14. zenbakiak ere argia ikusi duelako, elkarteko
kideon borondateari eta aldizkariari mamia ematen diozuen herritarroi esker.
Abuztuan Salontzotako programarekin batera (herritar ia guztiok esateko ausardia hartuko dut) desiraz jasotzen dugun aldizkaria da hau, gure
minutuak gustura eta arretaz eskaintzen dizkiogun alea; hori gutxi balitz,
Berastegitik kanpo bizi direnak ere badira urtero aldizkariaren eskaera egina
izaten dutenak. Aldizkariaren arrakastaren erakusle zuzen-zuzenak guztiak!!
ZORIONAK emanez jarraitu nahi
dut, herriko talde eta elkarte ezberdinetan eragile zareten boluntario guztioi, martxan egon eta lanean ari daitezen egiten duzuen ahaleginarengatik.
Horrela herriak bizirik jarraitzea lortzen dugu, herritarron artean harreman
sareak sortu eta mantentzea, ondorengoentzako eredu izatea eta hainbat bizipen ahaztezin bizi izatea.
Gure bizitzan, eguneroko eginbeharretatik kanpo talde bateko kide/
antolatzaile izateak dakarren zama ez
da nolanahikoa; baina denborarekin

antolatutako jarduera aurrera ateratzen dela ikustean
eta partehartzaileen kritikak
jasotzen direnean (positibo
zein negatiboak, azken hauek
intentzio onarekin egiten
direnean), horrek ia gehienetan proiektuarekin jarraitzeko gogoa sorrarazten du;
egindako esfortzuak, jasotako emaitzak eta hark eragindako emozioak, "honek
merezi izan du" ideia barneratzen digu gure pentsamenduetan eta lagunarteko elkarrizketetan.
Adinez aurreratuak garenean ere, geure burua balio- Amaia Azkue Eizagirre, Berastegiko alkatea.
an jarri nahi dugulako, gure
bizipenak eta jakinduriak ahalbidetzen
nahi dugun hori jasotzeko.
digulako eta hauek partekatzeko nahia
Herri txikiek duten xarma, balio
sentitzen dugulako, batzuk animatzen
erantsia, kontserbatu beharra daukagu;
zarete aipatutako talderen bateko edo
eta, horretarako, gutako bakoitzaren
gehiagotako kide izatera, eta eskerrak!!
presentzia beharrezkoa da. Talde, elkarBelaunaldi ezberdinen arteko espete edo erakunde, gauden tokian gauderientzien transmisioa, ALTXORRA da;
la, bertan ematen, egiten eta jasotzen
guk, urrutira joan gabe, bertatik bertara
dugun oro, herri honen historiarako
eta inguruan aurki dezakegun altxorra.
geratuko da; gure ondorengoei utziko
ZORIONAK, zuei ere!!
dizkiegun bizitzako istorio txikietan.
Emakume nahiz gizon, antolatzaile
Amaitzeko, datorren Aidanenek aredo partehartzaile, haur, nerabe, gazte,
gia ikusi artean, urte alai eta zoriontsua
heldu eta adineko… herritar guztiok diopa dizuet. Gure eguneroko lan, kezka
tugu ateak irekiak egiten dakigun hori
eta erronkei aurre egiteko indarra eta
erakusteko eta eginez ikasi eta jaso
osasuna izan dezagula.
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Elizan kantuan

Maria Jesus Labaien Urkizu

Elizako kantorak

1- Gregorio Yeregi Aranalde; 2- Asun
Otxandorena Lasarte; 3- Maritxu Saizar
Maiz; 4- Mª Dolores Armendariz Mujika; 5- Mª Jose Saizar Ibarbia; 6- Ixabel
Atxukarro Arozena; 7- Kontxi Azpiroz
Ugartemendia; 8- Lurdes Otegi Lopetegi;
9- Tere Otermin Arregi; 10- Ixiar Zubillaga Mariezkurrena; 11- Tere Goienetxea
Iparragirre; 12- Mª Dolores Matxinea
Ugartemendia; 13- Tere Apezetxea Azpiroz; 14- Marisol Atxukarro Garbisu; 15Igone Azpiroz Arrillaga; 16- Konsuelo
Elizalde Ilarregi; 17- Mª Luisa Otegi Mujika; 18- Mª Jesus Labaien Urkizu

1

2

7
8
12

3

4

10

9

13

5

14

11

15

6

18

16
17

1

2

3

4

Hogeita hamar urtetik gora
elkartzen hasi ginela
Anizetoren dei ozenari
erantzunez berehala
emakume talde bat izan zen
igo nahian kantu maila
elizako kantak ikastea
helburu nagusi zela
ez ziren izan garai errezak
ez zen erronka makala

Astelehenero hitzordua
garaiz, arratsaldeetan
entseguei ekiten genien
kopet-ilunez askotan
euskaraz, erdaraz nahiz latinez
liturjia aintzakotan
iritsi gara parte hartzera
elizkizun oroetan
hileta, ezkontza, jaunartzetan
iganderoko mezetan

Borondatez egindako lana
da azpimarratzekoa
hiru hamarkada luzeetan
askotan egindakoa
goi-mailakoak ez izan arren
apal eskainitakoa
egunerokoan egotea
erronka garrantzizkoa
abesti eta musikarekin
elizkizunak janztea

Eskerrak urte hauetan zehar
alboan izan direnei
Anizeto, Nerea, Bixente,
Gregorio eta besteei
Jose Mari, bi Mikel, Garikoitz
organo-jole apartei
Romana, Serafina, Joxepa.....
argazkian ez daudenei
ondo eginak kontuan hartu
besteak ahaztu otoi!
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Demografia

2016an
jaiotakoak

Enara Ugartemendia
Arantzeta
2016-05-05

Enara Lezea Oteiza
2016-01-05

Naia Apezetxea
Salaberria
2016-03-11

June Arraiago
Atxukarro
2016-04- 14

Mara Apezetxea
Izkierdo
2016- 05-05

Haizea Saizar
Bermudez
2016-06-07

Urtzi Arraras
Astigarraga
2016-07-26

Xuhar Baltasar
Etxeberria
2016-09-13

Haitz Ugartemendia
Dorronsoro
2016-10-21

Jose Gartziarena
Uzkudun, 86 urte,
2016-01-28

Diego Zuloaga Lezea,
64 urte,
2016-02-22

Oleg Jimenez Besrukov,
66 urte,
2016-02-24

Miguel Angel Zubillaga
Mariezkurrena, 72 urte,
2016-09-24

Maria Asun Juanenea
Esoin, 88 urte,
2016-12- 03

Vicente Echeverria
Señorena, 86 urte,
2016-12-07

Goian beude

2016 urtean hildakoak

Francisco Aranalde
Lasa, 84 urte,
2016-07-20

Felixiana Juanenea
Esoin, 94 urte,
2016-08-17
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On egin
Orkatza edo kortzoa saltsan
Marisa Mendizabal Marquinez
Osagaiak
 Kortzo zati eder bat
 12 porru
 8 tipula
 6 azenario
 4 baratxuri
 3 sagar (reineta)
 Baso bat ardo beltz

Legatz pastela
Mª Angeles Esnaola Telletxea
Osagaiak
 400 g legatz
 6 arrautza
 Pikillo piper gorri bat
 200 g esnegain
 Gatza

Nola egin:

Nola egin:

24 orduz orkatza beratzen eduki ardoa eta urarekin, ondoren ur eta ardo hori
kendu eta ur garbiarekin beste 24 orduz eduki. Behin 48 ordu horiek pasa ondoren,
haragiari hezurrak kendu eta egosten jarri ordu bat, eltzean. Jarraian haragi puska
guztiak atera eta banan-bana irinetan pasa eta pixka bat frijitu.
Barazki guztiak ontzi batean bota (porruak, azenarioak, tipula, baratxuria, sagarra), potxatzen eduki pixka bat gorritu arte. Ondoren, baso bat ardo bota bertara
eta, jarraian, haragi pusketa guztiak. Behin hori eginda, haragi puska guztiak estali,
ura botaz. Gatza pixka bat bota eta su baxuan ordubetez eduki egosten.
Ordubetetxo hori pasa ondoren, gure gaurko errezeta hau dastatzeko moduan
izango gara. On egin.

Marmitakoa

Osagaiak

Legatza irakin 5 bat minutuz
eta ondoren hozten utzi.
Arraina eta piperra zatitu, eta
arrautza batituarekin eta esnegainarekin nahastu, eta batidorarekin
birrindu.
Ondoren, laberako balio duen
ontzi bat olioz igurtzi, itsatsi ez
dadin, eta bainu Marian egin labean 180-200 Cºtan 45 minutuz.
On egin.

OHARRA:
Joan den urteko Aidanen 13. zenbakian,
atal honetan argitaratu ziren
bakailaodun bi errezeten osagaiak elkaraldatuta zeuden. Barkatu eragozpenak.
Datorren urtean zuri hain ondo
ateratzen zaizun plater horren errezeta
herritarrekin elkarbanatu nahi baduzu,
jar zaitez gurekin harremanetan.
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Mª Karmen Zinkunegi Uzkudun

 Oliba olioa
 Tipula bat
 4 piper berde
 Baso erdi bat ardo txuri
 400 g tomate
 3 azenario
 4 patata
 Ura
 Atuna, kilo erdi inguru
 2 tostada ogi xigortu edo

Nola egin:

zopako ogi zati bat
 Gatza

Kazola batean oliba olioa berotu eta
tipula eta piper berdeak txikituta bota.
Egiten utzi minutu batzuez. Kazolakoari
baso erdi ardo txuri gehitu. Pixka batera, tomatea bota eta azenarioa eta patata
ere bai, puska txikiak eginda. Ondoren, kazolakoa urez ondo estali eta irakinarazi.
Gero su baxuan 30 bat minutuz egiten utzi. Azenarioa eta patata eginda daudenean,
atuna hezurrik gabe eta zati txikitan bota. 5 minutuan eduki horrela, eta gero sua
itzali. Gatza pixka bat bota, nork bere gustura, eta azken-azkenean ogi xigortua edo
zopako ogia gehitu puska txikitan. On egin.
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