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Kaixo, herritar:

H

emen da berriz ere Aidanen aldizkaria, hamabosgarren urtez
segidan.
Ohi duenez, aurten ere urtean zehar herrian albiste izan ditugun
gertaerak, hainbat berastegiarren bidaia- eta bizipen-kronikak, lorpenak, askotariko erreportajeak, elkarrizketak, historia-gaiak, argazki zaharrak, alkatearen gogoetak, herri-mailan saridun izan diren lehen mikroipuinak, lehengo urtean jaio eta hil zaizkigun herritarren aipamenak eta errezetak bildu ditu gure aldizkariak, 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 15en orrialdeetan barrena hara
eta hona ibiltzen hasteko garaia. Urte on-ona izan dezazuela guztiok
eta datorren zenbakira arte!
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eman dizkiguzuenoi.

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

» 2017an J. A. Muñagorri eskolak 25 urte betetzen zituela kontuan izanik, orduko eta oraingo udal-agintari, irakasle, guraso eta
ikasleen ordezkariek izan zuten suziria pizteko ardura. Harekin batera piztu zen festa-giroa ere: ekitaldi gehienak herritarrek
herritarrentzat prestatuak, adin guztiak kontuan hartuz. Eta, festen amaieran, festazale finenak aukeratu eta omenduak izan
ziren.

15 zenbakia, 2018ko abuztua



Ze berri da Beastin?
Salontzoak
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Ze berri da Beastin?
Plaza eraberritua

»

Urriaren 30ean inauguratu zen herriko plaza eraberritua ekitaldi xume
baten bitartez. Bertan izan ziren gure udal-ordezkariak, Iñaki Labaka Gipuzkoako Foru Aldundiko Lurralde Orekako zuzendaria, Joseba Elosua Etorlurreko ordezkaria eta herritar ugari. Inaugurazio-ekitaldiaren ondoren, plazari
aspalditik zetorkion erabilera berreskuratu zen: bote luzeko eta erreboteko
partida banaz gozatu ahal izan genuen. Bi modalitateak aurrez aurre jokatzen dira, ezker paretik gabe. Bote luzean Larraul eta Gipuzkoa Bat taldeak
aritu ziren nor baino nor eta errebotean, berriz, Amasa-Villabonako Behar
Zana eta Oiartzungo taldeak lehiatu ziren. (Argazkiak: Lobo Altuna)

Odol-emaile sarituak

Elkartasun-azoka

» Hauexek joan den urrian saria jaso zuten herritarrak: Ma-

» Abenduan bertan, bigarren eskuko produktuen azoka solida-

noli Ezeiza, 40 emanaldirengatik; eta, Mª Angeles Saizar, Maribi Ugartemendia eta Mikel Tolosa, 25na emanaldirengatik.
Argazkian, Lurdes Otegi delegatuarekin.
15 zenbakia, 2018ko abuztua

rioa ere egin zen. Azoka horretan eta Kultur Astean bildutako
1.210 euro Etiopiako Wukro herrira bidali ziren.



Ze berri da Beastin?
Kultur Astea

» Hitzaldiak, solasaldiak, zinea, antzerkia, musika, lehiaketak, erakusketak eta azoka… Bi asteburu oparo izan genituen
udazken partean, ohitura dugun legez.



15 zenbakia, 2018ko abuztua

Ze berri da Beastin?
J. A. Muñagorri eskolak 25 urte
» Azaroaren 12an 25 urte bete zituen herriko eskolak. Esperientzia ugari
bizi izan dira bertan mende laurden honetan. Ospakizun ekitaldietan, lehengo eta oraingo protagonistak elkartu ziren giro ederrean.

Euskararen eguna

» Abenduaren 3a, beste behin, itxaropenez eta aurrera begira ospatu genuen eguna izan
zen, herri eta bailara mailan. Helburu dugun esaldia “Tolosaldean euskarak 365 egun”
osatzeko, S letra irudikatu genuen Berastegin, eskualdeko beste herriekin elkarlanean.

Urteberri eguna Ipuliñon

Gazpio gaztandegia saritua
» Ordiziako urteko azken
azoka-egunean
World
Cheese Awards lehiaketan
lortutako hiru dominak
jaso zituen Jose Inazio
Ugartemendiaren Gazpio
gaztandegiak: bi urrezkoak
eta bat zilarrezkoa. Lehian
ziren munduko 3.000 gaztaren artean lortu zituen
sariak.
15 zenbakia, 2018ko abuztua

» Talde honek kirola eta umore ona uztartuz eman zion ongietorria 2018 urte berriari Ipuliñoko tontorretik.



Ze berri da Beastin?
Eguberri-Erregeak

» Ohiturari eutsiz, Olentzero eta Mari Domingi eta Erregeak
izan genituen bisitan, Eguberri garaian. Txikienek eta handienek ere pozik hartu genituen.

Emakumeen Nazioarteko Eguna
»

Elkarretaratzea, batukadaren doinuak, zoru-pelbikoari buruzko hitzaldia, afari-parranda eta bertsoikuskizuna izan genituen aldarrikapen eta festa-egun
honen harira.



15 zenbakia, 2018ko abuztua

Ze berri da Beastin?
Inauteriak

» Urtarrilaren 27an eta otsailaren 3an ospatu genituen inauteriak; herrian eta eskolan, hurrenez hurren. Mozorroa jantzi eta
festa eta parranda egiteko aukera ederra.

15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Auzolana

»

Urepele Elkarteak antolatuta, aldin edo auzolanean aritu
zen talde hau maiatzaren 12an. Aurten Izotzaldeko bide batzuk
txukuntzea izan dute helburu.

San Isidro eguna

» Baserritarren eta jubilatuen eguna ere ez zen ospatu gabe geratu. Dantzari, txistulari eta bertsolari gaztetxoen konpainian,
santuarekin eliz-bidea egin eta meza ospatu ondoren, bazkaria
eta erromeria izan genituen udaletxean.
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Ze berri da Beastin?
Euskal jai-eguna

»

Ekainaren 2an, eguraldia lagun eta euskal giro ederrean,
pintxo-lehiaketa, herri-bazkaria eta joko, musika eta dantzaz
betetako festa izan genuen herriko plazan, Urepele Elkarteak
antolatuta.

15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Gure Esku Dago

San Joan bezpera

» Ekainaren 10ean, berriz, eskuz esku Hego Euskal Herriko 3
hiriburu giza katean lotzeko eginahalean, ordezkaritza ederra
izan zuen Berastegik. Mendaro eta Deba herrien artean lotu
ginen berastegiarrok giza katera.

Maria Cuetoren artelana
»

Maria Cueto artistaren artelan bat
ikusgai dago Tolosako
Triangulo
plazako
Gaztelako atean eta
Constelaciones izeneko bere erakusketa berria ere martxan
du Iruñean, bertako
katedralaren ondoan
dagoen Apaindu espazioan, abuztuaren
15era arte.

» San Joan bezperaren aitzakian ere festa izan genuen herrian. Eskolako kurtso bukaerako jaialdia 22an eta 23an, pilota-partidak, dantza- eta trikitixa-emanaldiak, herri-afaria eta
San Joan sua, guztion gozamenerako.

Olatz Etxeberria
liburu-aurkezpenean

» Miguel de Aranburu Gipuzkoako historialarien elkartearen
urte askotako lanaren emaitza izan den Gipuzkoako Historiaren Sintesia liburuaren aurkezpenean izan zen berastegiarra
Tolosan, Jabier Esteban tolosarrarekin batera ekainean. Historian lizentziatuak diren eta historian lan egiten duten hainbaten elkarlanetik sortutako lan honek Historiaurretik 2016ra artekoak kontatzen ditu.
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Kirolak

Elixabet Azpiroz Atxukarro, Jabier Mujika Katarain,
Iker Saizar Matxinea eta Mirari Saizar Zinkunegi

Kirolak
2018
Urtezahar-krosa
Euria goian behean zela egin zen
2017ko urtezahar-krosa. 120 korrikalari inguruk hartu zuten parte, hiru adintartetan banatuta: 6 urtera artekoak,
7 eta 12 urte artekoak eta 13 urtetik
gorakoak, helduekin batera. Bigarren
adin-tartean, nesketan Aiara Agirrezabala, Barbara Isturiz eta Alaitz Esnaola
izan ziren lehenak helmugan, hurrenez
hurren; eta mutiletan Urko Vidal, Gorka Esnaola eta Martin Zubillaga. Hirugarren adin-tartean, emakumezkoetan
Arantxa Atxukarro, Irati Rekondo eta
Irati Ugartemendia izan ziren azkarrenak hurrenez hurren; eta gizonezkoetan Axier Matxinea, Jon Azpiroz eta
Eneko Arrospide. Senior-mailan lehen
sailkatuak Jon Zubillaga eta Arantxa
Atxukarro izan ziren, eta taldekako
sailkapenean Jabier Malkorra, Arantxa
Atxukarro eta Iker Saizarrek osatutako
hirukoa izan zen garaile.

I. Negutrail mendilasterketa

Izenari ohore eginez, elur-giroan eta
tenperatura hotzekin egin zen otsailaren
4an Berastegin lehen aldiz antolatu den
mendi-lasterketaren estreinako edizioa.
Plazatik abiatu eta Urdelar, San Lorentzo
eta Ipuliñon barrena, 16,3 kilometro eta
963 metroko maldako ibilbidea osatu
behar izan zuten korrikalariek. 250 lagunek hartu zuten parte, antolakuntzak
gehinenez onartutako parte-hartzaile
kopuruak, eta podiuma Jokin Lizeaga
urnietarrak, Goar Lopetegi ibartarrak
eta Iñaki Olano altzoarrak eta Veronica
Dominguez gasteiztarrak, Leire Baraibar aresoar zumaiartuak eta Tanit P. de
Lezeta donostiarrak osatu zuten. Lehen
berastegiarrak Iban Agirrezabala eta
15 zenbakia, 2018ko abuztua

Negutrail mendi-lasterketa abiatzeko prest.

Korrikalari ugari bildu zituen Negutrail mendi-lasterketaren lehen edizioak.

Podiuma eta korrikalari sarituak.
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Kirolak

Korrikalari txikiak Urtezahar-krosean.

Ibarraldea Raid-eko parte hartzaileak mapa begiratzen.

Urtezahar-kroseko irabazleak.
Arantxa Atxukarro izan ziren. Ia 100 laguneko herritar-taldea ibili zen lanean
boluntario.

II. Ibarraldea Raid

Maiatzaren 5ean Berastegiko plazan
eman zitzaion hasiera Ipar Ligako
Abentura Raid txapelketako lehen probari, goizeko 10:00etan. Trekking-a,
mendi-bizikleta, eskalada eta orientazioa konbinatzen dituen kirola da
abentura-raida. 49 bikotek hartu zuten

parte antolakuntzak
ezarritako gako eta
probak gainditu eta
baliza guztiak lortzeko ahaleginean;
eta gehienezko denbora-tartea (7 ordu)
igarota eman zitzaion bukaera probari Ibarrako plazan.
Tartean, 3 kilometro mendi-bizikletan eta korrika, 20 kilometro trekking
eta berriz beste hainbeste bizikletan
egin behar izan zituzten parte-hartzaileek, orientazioa eta memoria lantzeko ariketa batzuekin batera. Imanol
Garaizabalek eta Argider Isastik osatutako bikote elgoibartarra izan zen baliza guztiak biltzen azkarrena.

Mendi-ibilaldia

Maiatzaren 6an egin zen Basurde Elkar-

teak antolatutako XXVI. 8 orduko mendi-martxa. 160 lagun inguruk hartu
zuten parte, eguraldi ederra lagun, plazatik abiatu eta Erroizpe (Larte), Ulizar,
Ipuliño eta San Lorentzon barrena egin
zen 30 kilometro inguruko ibilaldian.
Beasti Guraso Elkarteak ere antolatu
zuen ibilaldi laburra, ohi duen bezala.
63 umek eman zuten izena 3 ordu inguruko ibilaldia egiteko eta haiekin batera
bildu ziren helduak kontuan, 100 lagun
inguruk osatu zuten ibilbidea.

Aldin Mendi Elkartearen
irteerak

Herritarren artean mendi-zaletasuna
sustatu eta sendotu nahian, 3 mendiirteera antolatu ditu Aldin Mendi Elkarteak 2018an zehar. Lehena martxoaren
11n izan zen Araba eta Bizkaia artean
dagoen Gorbea mendira (1.482 metro)
eta 17 lagun bildu ziren. Bigarrena apiri-
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Kirolak

Herritar ugari animatu ziren maiatzaren 6an egin ziren mendi-ibilaldi luze eta laburrera.

Eskola Kirolean
garaipena lagun
izan dute partida
gehienetan
bai neskek, bai mutilek
laren 15ean egin zen Berastegin bertan;
hiru ordu eta erdiko ibilaldia antolatu
zuen elkarteak, Beasti Guraso Elkartearekin batera, adin guztietako herritarrei
begira, herriko zenbait txoko ezagutarazteko asmoz. Eta hirugarrena ekainaren
17an egin zen, Nafarroa eta Zuberoa arteko mugan dagoen Orhi mendira (2.019
metro) eta 15 lagun elkartu ziren.

Eskola Kirola

2017-2018 denboraldian 52 neskamutil ibili dira 1. mailatik 6. mailara. 5
talde aritu dira lehian, inoizko talde-kopururik handiena: 2., 3. eta 4. mailako
neskena, 2., 3. eta 4. mailako mutilena,

Eskola Kiroleko talde osoa.
5. eta 6. mailako neskena, 5. mailako
mutilena eta 6. mailako mutilena.
2., 3. eta 4. mailakoak Tolosaldean
ibili dira lehian; lehen hiruhilekoan
saskibaloian, bigarren hiruhilekoan eskubaloian eta azken hiruhilekoan areto-futbolean. Garaipena lagun izan dute
partida gehienetan bai neskek, bai mu-
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tilek; eta ondo pasatzeko urte errazagoa
izan dute. Nesken taldeak, esaterako,
Eguberrietako Shanti torneoa irabaztea
lortu zuen, partida guztiak irabazita;
eta mutilen taldeak final laurdenetan
esan behar izan zion agur txapelketari,
penaltietan galduta. San Joan txapelketan ere final laurdenetaraino iritsi ziren

Kirolak

Ezkerrean, mendizaleak Orhi mendiaren tontorrean, eta eskuinean, Gorbeako gailurrean.

LH 2., 3. eta 4. mailako nesken taldea.
mutilak; neskek, oporrak tarteko, ez zuten parte hartu.
5 eta 6. mailako neska-mutilek saskibaloia eta areto-futbola landu dituzte

urritik
maiatzera
bitarte eta, emaitzei
begira nahiko urte
gogorra izan duten
arren,
garrantzitsuena dena, ea gerora begira kirolari
gustua hartzea eta
lanean jarraitzearen balioa ulertzea
lortzen duten. Eguberrietako Shanti
torneoan nahiz San
Joan
txapelketan
hartu zuten parte 3
taldeek, baina ez zuten lehen fasea gainditzerik lortu. San
Joanetako 3x3 saskibaloi-txapelketan
ere hartu zuten parte 6. mailako mutilek.
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Esku-pilota
25 lagun ibili dira esku-pilotan aurten,
neska bakarra tartean; eta benjaminetan
3 talde eta alebinetan 4 talde osatu ahal
izan dira urritik apirilera Tolosaldean
lehiatzeko. Ekainean Ataria txapelketan
bi bikotek finalerdietara iristea lortu
zuten: Jon Lasa eta Joanes Zuriarrainek
osatutako bikoteak aurrebenjaminetan
eta Aiara Agirrezabala eta Enaitz Zubillagak osatutako bikoteak benjaminetan.
Urtea amaituta, gorputzari lana eginaraziz lagun berriak egin eta ondo pasa duten sentsazioarekin geratu dira.

Areto-futbola

Naroa Zubiria Amundarain, iaz bezala,
Ordiziako taldean ibili da 17-18 denboraldian ere, Areto-futboleko bigarren
mailan. Zilarrezko dibisioan jokatu

15 zenbakia, 2018ko abuztua

Kirolak

Lauburu Ibarrako neskak txapeldun 2018an.
dute, eta 10. postua lortu dute sailkapen orokorrean. Horrez gain, Euskadiko
21 urte azpiko selekzioan ere hartu du
parte Naroak. Espainiako Txapelketako
lehen fasea Murtzian jokatu zen: Ma-

Salou Futbol Cup-en izan zen taldea.

drilgo selekzioaren aurka lehen partida
eta Murtziaren kontra bigarrena; biak
galdu egin zituenez Euskal selekzioak,
ez ziren hurrengo fasera pasa.
Lierni Gartziarenak eta Olaia Lizar-

tzak Ibarra Lauburu taldearekin jokatu
dute Gipuzkoako liga, senior mailan;
eta liga horretako irabazle izan zirenez,
2. mailarako igoera jokatzeko aukera
izan zuten. Igoera-partida Santurtziren
aurka (Bizkaiko ligako txapelduna) jokatu zuten. 2-0 galduta, ez zuten lortu
igoerarako txartela, baina gustura geratu dira egindako denboraldiarekin.
Ibarra Lauburun ibili da Aimar Zubillaga ere, kadete mailan, eta 4. postuan
geratu dira denboraldi honetan

Futbola

Iñaki Urkizuk Real Unionen jarraituko du datorren denboraldian ere.

Jon Azpiroz Chamonix-ko UTMBn eta Travesera Picos de Europako podiumean.
15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Iñaki Urkizuk Irungo Real Union taldean egin du 2017-2018 denboraldia
futbol profesionaleko Bigarren B mailan. Sailkapenean 13. postuan amaitu
dute liga, eta datorren denboraldian
ere Irungo taldean jarraituko du eskuin
hegaleko jokalariak.
Denboraldi honetan, hainbat berastegiar izan dira Tolosa Futbol Klubean
jokalari:
Endika Pelaezek eta Ander Zubillagak Ohorezko erregional mailan jokatu
dute. Denboraldi ona egin dute, eta 3.
postuan geratu dira; baina zapore gazigozoa geratu zaie, ez baitute 3. mailara
igotzea lortu.
Egoitz Agirrezabalak Euskal Ligan
jokatu du, Tolosako taldearekin. 9. postuan geratu dira, eta gustura geratu
dira emaitza horrekin, lehenengo mailako taldeetako kanteraren aurka jokatu baitute.
Irati Rekondo eta Oihane Zubiria ju-

Kirolak

Arantxa Atxukarro eta Jabier Malkorra, herri lasterketen ligan lehian dabiltza.
beniletan ibili dira, 2. postuan geratu da
taldea Lurralde Mailako Kopan.
Ohorezko kadeetan jokatu du Julen
Sarasolak, eta 12. postuan geratu dira.
Ane Goikoetxeak Ohorezko infantil
neskak kategorian jokatu du, eta irabazleak izan dira Gipuzkoako txapelketan.
Badira beste bi futbol-jokalari berastegiar beste bi taldetan ibilitakoak:
Mireia Barriolak Goierri Berri taldearekin jokatu du, eta 5. geratu dira; eta
Lekunberriko Beti Kozkor taldean ibili
da Alaitz Etxarren, 2. postua lortu du
haren taldeak.
Eta futbol-kontuekin bukatzeko, 3
urteren ondoren berriz ere Salou Costa
Daurada Cup txapelketara bueltatu da
Berastegiko kadete eta jubenilen taldea.
Herriko 9 mutilek, Elduaingo 2k eta Leaburu, Irura eta Amezketako banak osatu
zuten taldea eta ekainaren 26tik 30era
bitarte ibili ziren lehian. Talde nafar,
kataluniar eta suediarrak garaituta, finalerdietan esan behar izan zioten agur
txapelketari, 2 eta 1 galduta.

ean 4. postuan helmugaratu zen, 119
kilometro eta 7.200 metroko maldako
lasterketa 14 ordu eta 42 minutuan
osatuta, liderrarengandik 9 minutura.
Ekainaren 9an Travesera Picos de Europa espainiar estatuko mendi-lasterkarik tekniko eta gogorrenetarikoan 2.
postuan sailkatu zen, lasterketako 74
kilometroak eta 6.560 metroko malda
12 ordu eta 34 minutuan osatu eta gero.
Eta, uztailaren 20 eta 21ean Benasquen
jokatu zen Gran Trail Aneto-Posets 105
kilometro eta 6.760 metroko maldako

lasterketan ere 2. postuan helmugaratu
zen, ibilbidea 15 ordu eta 55 minutuan
osatuta.
Burua eta begiak berriz ere Alpeetara begira jarrita ditu Jonek. Abuztuaren
31n 18:00etan abiatuko den 171 kilometro eta 10.300 metroko malda duen
Mont Blanc-eko UTMB Ultratrail ospetsuan parte hartzeko asmoa du, denborarik eta markarik onena lortzeko helburuarekin.
Maiatzaren 27an egin zen ZegamaAizkorri XVII. mendi-maratoian Jon Azpiroz bera izan zen lehen berastegirra
79. postuan (4 h 49 min) eta atzetik
izan zituen Iban Agirrezabala 91. postuan (4 h 53 min) eta Jon Zubillaga 277.
postuan (6 h eta 04 min). Ekainaren
17an, Tolosako T3T mendi-maratoian,
berriz, Iban Agirrezabala izan zen berastegiar bakarra eta 7. postuan helmugaratu zen (4 h 37 min). T2T maratoi
erdian Xabier Azpiroz izan zen lehen
berastegiarra 51. postuan (2 h 52 min)
eta ondoren helmugaratu ziren Andoni
Zuriarrain 60. postuan (2 h 55 min),
Arantxa Atxukarro 145. postuan (3 h 24
min), Ainhoa Azpiroz 215. postuan (4 h
02 min) eta Ivan Alzate 237. postuan (4
h 40 min).

Atletismoa

Kirolprobak Korrika Lasterketen VIII.
txapelketan (2017) Jabier Malkorra
zortzigarren (8.) izan zen sailkapen

Mendi-lasterketak

Jon Azpirozek garaikurrak jaso eta jaso
darrai. 2017ko irailaren 1 eta 2 artean
egin zen Mont Blanc-eko TDS Ultratrail-

Iban Agirrezabala eta Jon Zubillaga Zegama-Aizkorri mendi-maratoian.
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Kirolak

lortuta;
eta
Atxukarro 9.
da sailkapen
orokorrean eta
2. bera ere beterano 1 mailan, 6 probatan
498,53 puntu
eskuratuta.

BTT
jaitsiera

Beñat Egialde bizikleta gainean.
orokorrean eta 4. gizonezkoen beterano 2 mailan, 13 probatan 1.223,72
puntu lortuta; eta Arantxa Atxukarrok
sailkapen orokorrean 13. eta emakumezkoen beterano 1 mailan 2. amaitu
zuen txapelketa, 15 probatan 1.088,15
puntu eskuratuta. IX. edizioan ere
(2018) ez doaz batere martxa txarrean
bi berastegiarrak: Malkorra 3. da sailkapen orokorrean eta 2. Beterano 2
mailan, 6 lasterketatan 659,49 puntu

15 zenbakia, 2018ko abuztua

Beñat Egialde
Euskadiko
Open BTT jaitsieran ari da
parte hartzen
aurten
ere.
Maiatzaren
12an, Igantzin,
izan zen lehenengo jaitsiera
eta 5. geratu
zen (00:03:57)
bere kategorian,
juniorretan; eta 4.
postuan (00:04:08) uztailaren 7an, Antzuolan.
Sailkapen orokorrean 4. postuan
doa, oraingoz; irailean izango dira beste bi jaitsiera: 8an Ortuellan eta 22an
Larreinetan.

Eskia eta Rollerski-a

Udazkenean, eski-denboraldiari ekin
aurretik, rollerski edo errepidean jokatzen den gurpil gaineko eskian nabar-
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mendu zen Olaia Plazas. Ligako 8 lasterketa puntuagarrietatik 7 irabazita,
ligako txapeldun izan zen beste behin
gaztetxoen mailan.
Eski-denboraldiari dagokionez, berriz, urtarrilaren 13 eta 14an Linzan jokatutako iraupen-eskiko Espainiako txapelketan Olaia Plazasek urrezko domina
lortu zuen estilo klasikoan U-16 mailan
(5 km) eta Mikel Plazasek brontzezkoa
sprintean U-18 mailan (1,4 km). Urtarrilaren 27 eta 28an Belaguan jokatutako
Euskadiko iraupen-eskiko txapelketan,
berriz, anaia-arrebek bina urrezko domina irabazi zituzten skating eta estilo
klasikoan, U-16 mailan Olaiak (7,5 km)
eta U-18 mailan Mikelek (10 km). Eta,
azkenik, Candanchun martxoaren 24
eta 25ean egin zen Espainiako iraupeneskiko txapelketan, skating eran brontzezko domina lortu zuen Mikelek U-18
mailan (15 km) eta Olaiak 6. postuarekin konformatu behar izan zuen U-16
mailan (5 km).
Esan behar da, bestalde, Plazas
anaia-arrebak Espainiako selekzioan
aritu direla lehian Frantzian jokatu den
eskolarrentzako mundu-txapelketan.

Arrauna

Mañel Salbarredik jubenilen mailan osatu du aurtengo denboraldia Tolosaldeko
Arraun Klubean. Irail bukaeran ekin zioten denboraldiari eta maiatz bukaeran
bukatu. 4 arraunlarik eta patroiak osatutako Batelen ligan eta 6 arraunlarik
eta patroiak osatutako Trainerillen ligan
lehiatzeko aukera izan du, Gipuzkoa

Kirolak

Limousin Oriako txirrindulari-taldea.

Plazas anaia-arrebak
Espainiako selekzioan
aritu dira lehiatzen
eskolarrentzako
mundu-txapelketan
mailan; eta Batelen ligan, finalera iristea
lortu dute Tolosaldeko arraunlariek.

Txirrindularitza

Olaia Plazas eta Mikel Plazas anaia-arreba eskiatzaileak lehia betean.

Limousin Oriako taldean egin dute denboraldia Arkaitz Garmendia, Cristian
Labaien, Urko Vidal eta Maddi Saizar
berastegiarrek. Eta batzuek izan dute

podiumera igotzeko aukera ere: Arkaitzek 3. postua egin zuen, Zeberion, Euskadiko Txapelketan; eta Urko ere igo da
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behin baino gehiagotan, lehengoa izan
baitzen Zizurkilen, Ormaiztegin eta Urnietan.
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Berastegiarrak munduan

Jone Azpiroz Ugartemendia

Atzerrian bizimodua egokitzea
lortu duen albaitaria

A

lbaitaritzako karrera bukatu Zaragozan eta Euskal Herrira itzuli nintzen. Urtebete eta gehiago
lan bila ibili eta Txerrizaleok Elkartean
proiektu ezberdin batean parte hartu ondoren, atzerrira joateko erabakia
hartu nuen ingelesa hobetzera.
Donostiako Lakuntza akademian
lehen nekien ingelesa gogoratzeko eta
freskatzeko ikastaro bat egin nuen, lizentziatura bukatu ondoren; eta, aldi
berean, Albaitarien Legezko Elkargora
joan nintzen atzerrira joateko lan-eskaintzarik bazeukaten galdetzera.
Han izan eta gutxira deitu zidaten,
esanez lan-eskaintza bat jaso zutela hiltegietan ikuskatzaile lan egiteko. Hala
ba, 2006ko martxoan Madrilen astebeteko ikastaro bat egin nuen haragiaren
ikuskaritza-lana zer zen ikasteko. Paper
guztiak prestatu eta 2006ko maiatzean
Londreserako hegazkina hartu nuen
Bilbon.

Lehen egunak atzerrian

Mendiko motxila bizkarrean, gurpildun
maleta aldamenean eta motxila txikia
aurrean nuela iritsi nintzen Londresera.
Pisu handia soinean, baina are hutsune eta bakardade handiagoa barruan.
Ostatua Oxford Street kalearen ondoan
nuen. Metroa hartu nuen Oxford Circusera eta gainontzekoa oinez egin nuen.
Oinez joan nintzen momentu hura gogorra izan zen, hura beldurra, hain txiki
eta babesgabe sentitzen nintzen jendez
betetako kale hartan!
Gauzak hobetzen joan ziren, hala
ere; ostatura iritsi eta gizon italiar sendo eta alai batek ireki zidan atea. Han
izan nuen lehen aukera nire ingelesa
praktikan jartzeko, eta ez zen batere
gaizki joan, zeren berak ere lardaskatu
egiten baitzuen hizkuntza.
15 zenbakia, 2018ko abuztua

Familiaren bisita.
Hurrengo egunean, Albaitarien
Legezko Elkargora joan nintzen. Han
Elkargoko kide egiteko ekitaldia oso
berezia izaten da Gipuzkoakoarekin
konparatuz. Hasteko, ondo jantzita
joan behar da; ekitaldia talde baten,
publikoaren aurrean egiten da; eta bereziena zera da, aitorpen bat irakurri
behar du bakoitzak; ingelesez, noski.
Aitorpen horretan albaitarigaiek zin
egiten dute ez dutela animaliarik gaizki tratatuko albaitari-lanean ari diren
bitartean. Ingelesek amerikarrei asko
kopiatzen diete! Gipuzkoan, berriz,
elkarte arrunt batean bezala, izen ematea besterik ez da egiten.
Behin Londresen behar zirenak
egin eta hurrengo mugimendua Galesera egin nuen.

Hiltegietako lana

Galesen haragi-ikuskatzaile (meat inspector) hasi nintzen lanean. Ikuska-
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tzaileek linean edo ilaran egiten dute
lan; organoak eta kanalak ikuskatu eta
haragia elika-katera pasa daitekeen ala
ez erabakitzen dute. Horretan hasi nintzen ni aurrena.
Handik zortzi hilabetetara, albaitari
ofizial izateko masterra egin nuen Glasgow-en. Euskal Herriko hiltegietan ez
dago ikuskatzaile-lanposturik, albaitari
ofizialak bakarrik daude. Hemen, aldiz,
albaitero ofizialak ikuskatzaileen arduradunak dira.
Hasiera batean, ezberdintasun handia nabaritu nuen animaliaren ongizatearekin zeukaten sentsibilizazioarekin. Ingelesek, oro har, sentiberatasun
handia dute animalien ongizatearekiko.
Hiltegiko langile batek oilasko bati ostikoa emango balio lanean ari dela,
langile horrek bere lana galduko luke
oilaskoari min emateagatik. Euskal Herrian ere gauzak asko aldatu dira orain.
Bitxikeria bezala, hemen ez da zaldi-

Berastegiarrak munduan

Etxeetako festak.
eta untxi-haragirik jaten, maskota bezala dauzkatelako animalia hauek.
Zazpi urtean albaitari ofizial aritu
ondoren, gaur egun kalitateko arduradun egiten dut lan haragiaren munduan.

Ingelesen artean bizitza

Denok dakigun bezala, ingelesek bizitza gehiena beraien etxeetan egiten
dute eta guztiz ados nago estereotipo
horrekin. Hirigunera joaten bagara larunbat batean, arratsaldeko seietarako
denda guztiak itxita egoten dira eta
kaleak hutsik gelditzen dira. Nik beti
esaten dut, txingurriak beraien zulora
bezala, jendea ziztu bizian desagertzen
dela, nor bere etxera edo ondoko tabernara, garagardoa edatera. Inor konturatzerako, kaleak hustuta geratzen dira.
Eta nola ez, ingelesak oso diplomatikoak eta edukatuak dira. Gauzak beti zeharka esaten dituzte eta
eguna “thank you” (eskerrik asko) eta
“please”(mesedez) esanez pasatzen dute.
Orain jada jarria nago, baina gogoratzen
naiz hasiera batean, hitzak bere esanahia galtzen zuela iruditzen zitzaidan.
Beste gauza bat asko harritu nauena: goizetan autobus-geltokira joan eta
“egun on” esaten baduzu, jendeak arraro begiratzen dizu. Ingeles batek behin
hala esan zidan: hori egiten duenak
burua galdu duela pentsatzen omen du
jendeak.
Beraien artean bizitza oso erraz egiten da. Laneko ordutegi egokia dugu:
goizeko zortzietatik bostetara; eta, tar-

Lantokian.
tean, ordubeteko
atsedena hartzen
dugu bazkaltzeko. Astez, nahiko
lan egin ondoren,
asteburuetan beti
mugitzen
gara
hara eta hona.
Nahiz eta hirian
bizi garen, berdegune asko daude
eta oso parke politak. Orain, haur
txikiak
izanda,
maiz joaten gara
parkeetara
gure
bazkaria hartuta,
“picnic” egitera.

Umeekin parkean.

Euskal Herriko gauzak faltan
Faltan gehien botatzen dena horko famili-giroa eta lagunak dira. Hemen ere
jende jator asko ezagutu dut, baina ez
naiz sekula etxean bezala sentituko.
Beraien kultura eta bizitzeko modua
oso ezberdina da.
Janarietan, berriz, faltan gehien bota
izan dudana bokatak egiteko ogi ona
izan da. Eta Cola Cao-a, hemen Nesquik
bakarra daukate. Horra joaten garenean, beti ekarri beharreko gauzetako
bat da, urdaiazpikoarekin batera.

Etorkizuna

Nork daki zer pasatuko den etorkizunean… Oraingoz hemen geratuko gara;
baina inoiz ez dut galtzen horra itzultzeko esperantza.

23

Londresera lehen bisita
15 zenbakia, 2018ko abuztua

Berastegiarrak munduan

Maria Jesus Labaien Urkizu

Jose Miguel
Garaikoetxea
Aranalde

Nevadan bizi den berastegiarra

J

ose Miguel Garaikoetxea Aranalde Maizkurrenea baserrian jaio
zen duela 56 urte. Modesto eta
Maria Jesusen 9 seme-alabetatik 6.ak,
orain dela 37 urte, 1981.urtean, 19 urte
zituela hartu zuen familia, etxea, herria
eta lagunak utzi eta itsasoz bestaldera
joateko asmoa, lan eta bizimodu berri
baten bila.
Hara joan aurretik, Ameriketan ibilitako amezketar batek lagundu zion
eman beharreko pausoak nondik nora
ematen, norengana jo paperak egitera
eta gainerako zereginetan. Dena prestatu ondoren, iritsi zen abiatzeko eguna.
Familia eta lagunak agurtu eta bidean
jarri omen zen Madril aldera, Ameriketara eramango zuen hegazkina hartzeko asmoz.
Baina ez zen edozein egun suerta15 zenbakia, 2018ko abuztua

tu egun hura, 1981eko otsailaren 23a
baitzen, alajaina! Tejerok estatu-kolpea
eman zuen egun bera. Ordura artekoa
nahiko enredo ez bazen, hantxe aurkitu zen Jose Miguel, iskanbila izugarri
haren erdian, Barajasen hegazkina hartzeko asmoarekin. Hala kontatu digu
berak: “Ailegatu ginen aireportura, eta
dena militarrez josia zegoen. Hamabost
minutuz eduki gintuzten han atxilotuta, baina azkenean hegazkina hartu
genuen, behintzat”. Atzo balitz bezala
gogoratzen du berastegiarrak.
Tolosar batekin eta bizkaitar batekin egin omen zuen bidaia. Eta, behin
hara iritsita, Idahoko Parman izan zuen
lehen lana, sei edo zazpi mila buruko
artaldeari jaten ematen, kamioi baten
laguntzaz. 80 mila txekor eta bigantxa
zituen granja erraldoi batean ere lan

24

egin zuen ondorengo urteetan.
1989az geroztik, Nevadako Carson
Cityn bizi da, eta lorazaintza du ogibide:
lorategiak zaindu, kimaketak egin...
Duela 20 bat urtetik, nazionalitate
bikoitza du, eta pozik dago horrekin,
dokumentu horrek ate asko irekitzen
baitizkio.
Hara joan eta hiru urtera etorri
omen zen jaioterrira lehenengo aldiz eta
urtebete egin omen zuen hemen, baina
berriro hara itzuli zen. Orain, ia urtero
egiten du bisita etxera, nahiz eta teknologia berriei esker maiz izaten duen gertukoekin hitz egin eta solasean aritzeko
aukera. Eta hemen gelditzeko asmorik
ba al duen galdetu diogunean, aitortu du
bere garaia iristen denean, nahiko lukeela bere Berastegira itzultzea eta familia
eta lagunen ondoan gelditzea.

Senegalera bidaia

Sebas Gartziarena Lasarte

Senegaleko gure
bizipenak eta
egitasmo-bidea
K

elle Senegaleko 3.500 biztanleko udalerri bat da. Dakarretik
100 kilometro ipar-ekialderantz
dago. Inguruan beste 42 herrixka dituen udalerria da. Bertako ogibideak
komertzioa (herria zeharkatzen duen
errepidearen inguruan sortzen den salmenta), nekazaritza (kakahuetea…) eta
abeltzaintza (ardi-, behi- zein ahuntzabeltzaintza) dira.
Bi hizkuntza ofizial dituzte: wolof
eta frantsesa. Gehienek islam erlijioa
praktikatzen dute.
Ingurukoei zerbitzuak eskaintzen
dizkien herria da Kelle. Bertan haurtzaindegi, eskola, anbulatorio eta salmentarako komertzioak daude.
Bertako anbulatorioak eskaintzen
dituen zerbitzuak erizain bakar batek
betetzen ditu. Bera da eguneko 24 orduetan bertan egoten dena, urteko 365
egunetan. Han artatzen dira egunerokotasunean sortzen diren osasun-arazo
guztiak: katarro, malaria, zauri, haus-

Salmenta lanetan: tipula, baratxuri, espezia…
tura, erredura, etab. Baita osasun-arazo
kronikoak ere: diabetesa, hipertentsioa,
biriketako arazoak, etab.
Emagin bat ere badago eta inguruko
emakumeen erditze-lanak berak arta-
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tzen ditu. Kontuan eduki beharreko 2
datu esanguratsuak hauexek dira: bata,
haurdunaldietan galtzen diren fetuen
portzentajea; eta, bestea, ume jaioberrien heriotza-tasa altua.

15 zenbakia, 2018ko abuztua

Senegalera bidaia

Gure abentura 2017ko udaberri aldera hasi zen antolatzen: zein joan, zer
egin, zer eraman, etab. Aurretik hartuemana bagenuen Kelleko udalerriarekin; orain dela 7 bat urte izan ginen
bertan. Bertako gabezia zein beharren
inguruan hausnartu genuen; eta, horren ondorioz, zerbait egiteko asmoa
sustatu zitzaigun.
2017ko abenduan 8 eguneko bidaia
antolatu genuen Kellera. 5 lagun joan
ginen: Maribel Latorre, Aitor Lizartza,
Alejandro Ré (traumatologoa) eta neroni, Sebas Gartziarena, berastegiarrak;
eta Juan Querejeta, Asuncion Klinikako
zirujanoa.
Nene, Kellen jaio eta Tolosan bizi den
senegaldarra, laguna dugu. Bera izan da
gure Kellerekiko lotura lortu duen pertsona. Kontuan eduki behar dugu, bizimodua hobetzeko asmoz, Senegaldik
Euskal Herriranzko bidean, bizipen gogorrak pasatako gaztea dela. Atzerritik
etorri arren, Euskal Herrian integratzeko pauso ugari ematen ari den gaztea da:
euskara ikasi nahian, gure kulturarekin
hartu-emanak bermatuz, etab.
Kellera ilunabarrean iritsi ginen.
Sekulako ongietorria egin ziguten, beraien ohitura den bezala, perkusio,
dantza, kantu eta besarkada bidez.
Neneren etxeko ateak zabaltzeaz gain,
herri osoaren ongietorria nabarmena
izan zen.
Goizero, bostak inguruan oilar bitxi
batek esnatzen gintuen; izan ere, 50 bat
metrora mezkita bat zegoen eta herriko
gida-espirituala kantuan aritzen zen

Haurtzaindegira eskola-materiala eramaten.
ia ordubete osoan. Behin baino gehiagotan etorri zitzaigun burura megafoniako kableak mozteko desira; baina,
hara, ohean buelta erdi eman, burua
almohadarekin estali eta batzuetan lortzen genuen kuluxka egitea.
Gure asmoetako bat Kelleko “post
de la santé” deitzen dioten anbulatorioan laguntzea izan zen, bertako erizainarekin elkarlanean arituz. Horretarako,
Asuncion Klinikak dohaintzan emandako botika eta osasun-material ugari
eraman genituen.
Aurreneko egunean anbulatoriora
jo genuen, bertako eraikina ezagutzera, elkarlana antolatzeko asmoz. Segituan hasi ginen gure eginbeharrak
betetzen: eskuan sekulako infekzioa
zeukan emakume bat topatu genuen
eta ebakuntza egin genion berehala, ba-
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rruan zeukan zornea drainatuz eta garbituz. Horrelako ebakuntza bat baino
gehiago egin behar izan genituen.
Herri osoan ahoz aho segituan zabaldu zen gure presentziaren berria,
osasun-kontsulta martxan jartzeko asti
handirik gabe. Artatutakoen artean
gaixotasun kroniko ugari atzeman genituen: diabetesa eta tentsio altua, batik
bat; baina mina eragiten duten gaitzak
ez direnez, ez zieten garrantzi handirik
ematen; izan ere, daukaten diru apurra
ez dute botikak erosteko erabiltzen,
mina edo infekzio bat kentzeko ez baldin bada, behintzat. Begietako gaixotasun eta liseriketa-arazoak ere ikusi
genituen.
Osasun arloaz arduratuagatik, eskolako materiala ere eraman genuen
Berastegiko Guraso Elkarteari eta Udal

Senegalera bidaia

Denok kazola beretik arroza jaten.
liburutegiko Lierniri esker; izan ere,
bilketa-lanetan lagundu baitziguten:
axota, arkatz, koaderno, arbel, margo,
liburu, etab. Euskal Herriko Unibertsitatea ere eskuzabal ibili zen materiala
uzterakoan.

Bitxikeriak

Deigarri egin zitzaigun beste zerbait ere
ikusi genuen: herri guztietako kanpoaldeak zabortegi bihurtuak zeuden; bertan txatarra, plastiko, arropa, beira
eta era guztietako hondakinak bila zitezkeen; eta suak erre gabe geratutako
errefus artean haur, heldu, ahuntz, ardi,
katu eta zakur ugari ibiltzen ziren, probetxuzko zerbait biltzeko ahaleginetan.
Oso deigarri egin zitzaigun beste
gauza bat autobus-zerbitzua izan zen,
edozein moduz joaten baitziren bi-

Anbulatoriora botika eta osasun-materiala eramanez.
daiatzen: autobus
gainean, ateetatik
zintzilik...
Bidaiaren itzuleran, bakoitzak
geure
hausnarketa egin genuen
eta ONG edo Gobernuz Kanpoko
Erakunde bat sortzeko asmoa adostu genuen. Adostu
eta egin ere bai:
“Kelleko lagunak Lagunarteko babarrun-ekoizte lanetan.
elkartea” da bere
izena.
behintzat”. Horretarako, babarrunEta aurrerantzean zer? Aurten Seekoizpenaren lanak lan-taldean egingo
basek landatzen dituen babarrunen
dira: senegaldar, lagun, etab. Ongi etoetekinak Kellera materiala bidaltzeko
rriak izango dira laguntzera etorri nahi
erabiliko dira. “Eguzkia ateratzen bada,
duten guztiak.
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Erreportajea

Irati Saizar Artola

Zerbezagileak,
herrian bertan

Sabstian, Berastegiko garagardo berria.

I

lusioak, gogoak, laguntasunak, eta
batez ere, garagardoarekiko zaletasunak gehiago batu ditu herriko
zortzi gazte azkenaldian. Urtebete inguru daramate zerbeza egiten Axier Saizar, Mikel Tolosa, Ander Beloki, Axier
Matxinea, Aritz Mujika, Iñaki Urkizu,
Xabier Mujika eta Mikel Belokik mediku-etxe zaharreko geletan. Zapore,
usain, testura eta kolore ezberdinetako
garagardoak egiten dituzte, guzti-guz-
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tiak pazientzia eta mimo handiz.
Sabstian du izena garagardoak. Eta
badu bere esanahia. Berastegiko San
Sebastian ermitaren laburdura moduan asmatua da. Batek baino gehiagok galdetuko dute zer zerikusi duen
ermitak zerbezarekin, bada garagardogileen hasierako amets, ideia, burutazio batetik dator.
Garagardoa ekoizten hasi behar zutela pentsatu zutenean, non eginik ez zu-
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ten. Brometan otu zitzaien San Sebastian
ermita urte guztian erabilerarik gabe
dagoenez bertan egiten hastea. Hala,
etorkizunean, Aintzergako lautadan gari
eta garagarra ereingo zutela, eta ermitako muinotik bai herria, eta baita uzta
ere kontrolatzeko moduan izango zirela
pentsatu zuten. Ipuin bat dirudi, baina
hortik garagardoaren izena.
Gauza guztiek daukate hasiera bat
eta norbaitek mugitu behar izaten du
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Lau mota egin zituzten
taldekideek lortutako
errezetei tiraka:
gariarena, tostatua,
beltza eta imperial ipa
lehenengo harria. Aurtengo Kultur
Astean bi urte beteko dira Axier Saizarrek garagardoa egiteko ikastaroa
eskaini zuenetik. Hortxe piztu zen sua.
Saizarrek denbora zeraman bere kabuz etxean zerbeza egiten. “Guk e ingo
genike ba e...”, pentsatu zuten besteek.
Ikastaroa amaitzerako data finkatuta
zuten gainerakoek hain gogoko duten
edaria egiten hasteko.
Mujikatarren etxean bildu ziren lehen zerbeza egiteko asmoz, Saizarrek
utzitako tresnekin. “Ezjakintasunagatik
edo, hanka-sartzeren bat egin genuen
prozesuan, eta egun hartan egindako
botilen hiru laurdenak oraindik sotoan
daudela uste dut” adierazi dute zerbezagileek barrez. Horren ostean, Aritz Mujika garagardoari buruz gehiago irakurtzen eta informatzen hasi zen, eta bost
litro egiteko adinako tresna berriak erosi zituen errezetekin probak egiteko.
Proba bat eta beste, egiten ari zirena jendaurrean erakusteko ideia izan
zuten: “Iazko Kultur Asterako piztu zitzaigun motibazioa, eta hor hasi ginen
talde bezala fundamentu gehiagorekin.
Proba batzuen ondoren, itxurazko pare

Garagardo egileak San Sebastian ermita aurrean egindako produkzioarekin.
bat errezeta lortu genituen”. Azokaeguna jo zuten begiz, pintxoekin jartzen
den postuaren aldamenean irudikatu
zuten euren postua, zerbeza mota ezberdinez betea. Hori lortzeko hasi ziren lanean buru-belarri. Helburua argi
zuten hasieratik: “Gure nahia guk egindako garagardoa jendeak ezagutzea eta
probatzea zen; izan ere, jende askok ez
zekien garagardoa egiten hasiak ginenik eta batzuentzat ezustekoa izan zen”.
Zerbeza tostatua eta beltza eskaini zituzten, eta izan zuen harrerarekin gustura daudela azaldu dute.
Hurrengo erronka garagardo bazkaria egitea izan zen. Oktoberfest zerbezaren jaialdian egonak dira, eta Berastegin ere horrelako zerbait antolatzea
ez litzatekeela gaizki egongo pentsatu

zuten. Baina ez zitzaien burutik pasa
ere egin beraiek egindako zerbezekin
halako bazkari bat egiteko aukera izango zutenik, eta behin mota ezberdinak
egiten hasita, bertako garagardoarekin
soilik egitea pentsatu zuten. Lau zerbeza mota egin zituzten: bata, gariarena,
Ander Belokik lortu zuen errezetarekin,
bestea tostatua , Axier Saizarren errezeta, beste bat beltza eta azkena, imperial
ipa, Aritz Mujikak errezeta bati tiraka
ateratakoa. “Berez lau zerbeza mota
egiteko asmoa genuen, baina azkenean
bost atera zitzaizkigun. Beltza egiten
ari ginela, ez zela belzten ikusi genuen,
eta ohartu ginen gaizki iritsi zitzaigula
osagaietako bat, baina tira, hala ere oso
goxoa atera zitzaigun”. Maiatzaren 19an
ospatu zuten bazkaria, Urepele Elkar-
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tean. 55 lagun inguru elkartu ziren, eta
bazkalostean bertsoak izan zituzten
Iker Zubeldia eta Julio Sotoren eskutik.
Inkesta bat ere pasa zuten gehien gustatu zen zerbeza zein ote zen jakiteko,
eta erantzunekin gustura geratu ziren:
“Inkestekin ikusi genuen oso gustu ezberdinak zeudela, bati asko gustatu zitzaion bat, eta besteari beste bat. Hori
guretzat oso positiboa da”.
Egutegian borobilduta dute dagoeneko aurtengo Kultur Asteko Azoka
eguna, baita datorren urteko garagardo-bazkaria ere. Urteko bi ekintza horiek mantentzeko asmoa dutela adierazi dute momentuz. Beraz, jarraitzeko
asmoa dute. Hala ere, euren poltsikoak
astinduta egin dute orain arteko lan gehiena. Azokan lortutako diruarekin zati
bati eman diote buelta, baina azaldu
dute oraingoz ez dela euren helburua
dirua irabaztea: “Gure helburua irabaziak ateratzea izan balitz, azokan garestiago-edo jarriko genuen, baina orain
arte behintzat ez dugu saiakera handiegirik egin dirua irabazteko”.
Diruaz gain, denbora da zerbeza
egiteko behar den osagai nagusia. Arratsalde asko pasa dituzte mediku-etxe
zaharreko geletan zerbeza egiten. Prozesu bakoitza ezberdina da egin nahi
den zerbeza motaren arabera, beraz ez
da inoiz zerbeza bat bestearen berdina.
Lehen pausoa zein zerbeza mota egin

Urepele Elkartean egindako ‘Oktoberfest’ bazkaria.

Urteko bi ekintzak,
Kultur Asteko Azokan
egoteko eta garagardobazkaria, mantentzeko
asmoa dute

Herriko iturrietako
ura erabiltzen dute
mazeraziorako, klororik
gabekoa behar baitu
izan

nahi den erabakitzea da, horren arabera osagai ezberdinak erosten dituzte.
Ondoren, hiru fasetan banatzen da prozesua. Lehena mazerazio-fasea da. Iturriko ura erabiltzen dute horretarako
beti, klororik gabekoa behar baitu izan.

Elberdingo iturriko, Igeraldeko iturriko
edota Juanluzeneko iturriko urarekin
egin ohi dute. Berotzen jarri, eta beharrezko osagaiak eransten dizkiote. Denbora jakin bat egiten du aleak uretan,
eta zukua zirkulazioan edukitzen dute
homogeneoagoa izateko.
Behin mazeratuta, irakiten jartzen
dute zukua, eta bigarren fasea hasten da.
Hor, lupulua eransten zaio. Lehortutako
landare bat da, eta horrek, egonkortasuna, garraztasuna eta usaina ematen
dizkio zerbezari, eta bakterietatik ere
babesten du. Irakiteko prozesua amaitzean, azkar hoztea komeni da zerbeza.
Ondoren, legamia eransten zaio hartzitzeko, hau da, azukrea alkohol bihurtzeko. Horrela, astebete geldirik egon
behar izaten du eta iragazkietatik pasa
ondoren, dextrosa izeneko azukre-mota
bat eransten diote eta botilatan sartzen dute. Hilabete ingururen bueltan,
zerbeza-mota guztiak edateko moduan
jartzen dira. Egin dezagun topa Sabstianen alde!

Bost garagardo ezberdin egin dituzte.
15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Elixabet Azpiroz Atxukarro

Badator,
badator

H

izkuntza-ohiturak
astintzeko
ekimena izango dugu udazkenean Euskal Herri osoan. Ehunka
herrik hartuko dugu parte bertan, Berastegi ere tartean izango da.
11 egunetan, azaroaren 23tik abenduaren 3ra, euskaraz hitz egiten edo
ulertzen dugun guztion artean euskaraz egitea da helburua.
16 urtetik gorako edozein herritarrek eman dezake izena, eta partaide
bakoitzak aukeratuko du zein rol beteko duen 11 egun horietan:

Ahobizi:

Euskaraz egingo die ulertzen
duten guztiei.
Edozein lekutan, edozein
momentutan
eta
ulertzen
duen edozeinekin

arituko da euskaraz.
Ezagutzen ez dituenekin aurreneko
hitza euskaraz egingo du, eta ulertzen
baldin badute, hortik aurrerakoak ere
bai.

Belarriprest:

Euskaraz dakiten guztiei berari euskaraz egiteko gonbidapena egingo die.
Euskara ulertzen duela adieraziko die
eta berarekin euskaraz hitz egin dezatela eskatu.
Berak, berriz, aukera du nola erantzun erabakitzeko, euskaraz edo erdaraz; baina berari euskaraz egiteko eskatuko du.

Zer lortu nahi da ekimen honekin?

• Gure harremanetan hizkuntzarekin ditugun inertziak astintzea eta uste
baino gehiagotan euskaraz komunika
gaitezkeela frogatzea.
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• Euskal Herrian
euskara
ulertzen duen
jendea
pentsatzen duguna baino gehiago dela jabearaztea eta euskara gehiagotan erabili
dezakegula ikusaraztea.
• Hizkuntza-ohiturak aldatzea norberaren hautua eta ariketa izan arren,
bidea taldean eta batera, erosoago eta
lagunduago egitea.
• Euskara erabiltzeko testuinguru
eta egoera berriak sortzea.
2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3ra, Ahobizi edo Belarriprest txapa
jantzita eramango dugu, eta hizkuntza-ohiturak aldatzeko ariketa egingo
dugu!
Irailetik aurrera zabalduko dugu
izena non eta nola eman behar den, eta
gainerako informazio guztia. Animatu
parte hartzera!

15 zenbakia, 2018ko abuztua

Elkarrizketa

Jose Luis Egaña Manterola

Lontxo Eraso Otxandorena
Eraikitzen eta txukuntzen herriaren alde

L

ontxo Erasorekin aritu gara berriketan, hainbat lan egin eta egiten
ari den herritarrarekin. Gure mendi, txoko eta inguruak oso ondo ezagutzen dituen mendizale amorratua da,
eta berak eginiko lanez hainbat mendizaleri erosotasuna eskaintzea eta haiek
urez hornitu izana eskertzekoa da.
-Noiztik edo nola sortu zaizu iturriak egin edo berreskuratzeko afizio hori?
-Nirea beti mendia izan da. Kanpoko
herrietara joaten naizenean, han ikusten ditudan aterpe eta iturriak ikusita,
nire buruari galdetzen nion: Berastegin,
zergatik ez? Eta horrela mendian iturburu bat ikusten badut, hari begira egoten naiz udazken aldera arte, ea lehortu
edo agortzen den, iturri bat egiteko.
-Lehendabizi eginiko iturria zein
izan zen?
-Autobia azpitik pasa eta Gorosmendiko
bidean egin nuen 2001. urtean, bere askarekin eta guzti, abereek ere bertatik
edan zezaten. Baina denbora gutxira
puskatu egin zuten, kanila konpondu
zitzaion, baina aska ez nuen konpondu.
-Zenbat iturri berreskuratu eta
zenbat sortu dituzu zaletasun honekin hasi zinenetik?
-Denera hamarren bat momentuz.
Hauek eginak: Gorosmendi bidekoa,
Urdelar azpikoa, Leitzarango bi, Plazaola bidekoa, Muga-Gorosmendi bidekoa.
Eta konponduak: Franko iturria, Errotakoa, Amasa bidekoa, Urepel azpikoa.
-Egin dituzun lan guztiak Berastegiko eremuetan izan dira ala herri
inguruetatik kanpo ere egin dituzu?
-Herriko eremuetatik kanpora ere egin
ditut, Urdelar azpikoa eta Amasa bidekoa; bi horiek Elduaingo mugetan
daude.
-Iturriez aparte, aterpeak, bideak eta
bidezidorrak garbitu, idatziak egin…
15 zenbakia, 2018ko abuztua

Lontxo Eraso eraikitako Barrenolako iturriaren ondoan.
Nondik lortzen duzu lan horiek denak egiteko materiala?
-Kontrabandoko bidea ere garbitzen
dut: Ameraundik Abade Gurutzerako
bideari San Fermin inguruan ematen
diot garbiketa, garorik gehien dagoenean, eta Plazolatik Guardetxera Olizar
aldera doanari ere bai; bide horiek garbitu ezean galdu egingo lirateke eta.
Material gehienak jendeari mesedeak
eskatuz lortzen ditut, ijitoen moduan.
Hala ere, beti sortzen zaizkit gastuak:
kanilak, porlana, erremintak, horien
matxurak...
-Laguntza ekonomikorik jasotzen al
duzu lan hauek aurrera eramateko?
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-Eskuz bai, baina ekonomikorik ez.
Esate baterako, Etxordeko Ildefonsok
mugako aterpearekin lagundu zidan.
Gorosmendiko aterperako materiala
Antsoneko Luisitok eta nire anaia Luisek jarri zuten, eta gu hiru anai, Torreko Juanito Rubio, Elberdingo Eugenio,
Zamargingo Aitor eta Jose Luis Saizar aritu ginen lanean; agian, norbait
ahaztu zait... Hori bai, bukatu genuenean afari bat antolatu genuen geure
artean bertan, eguraldi zoragarria egin
zigun, bertan afaldu, muturrak berotu
eta goizeko hiruretan oraindik inork
presarik ez erretiratzeko! Ederki inauguratu genuen!

Elkarrizketa

Erasok egindako iturrietako batzuk: Azkonditako iturria eta Salobietakoa.
-Iturri bat eraiki edo berritzerakoan
dudaren bat sortzen bazaizu, ur hori
analizatzera eramaten duzu kontsumorako egokia den ikusteko. Analitika hori garestia izaten al da? Nora
eramaten duzu?
-Analizatzera eraman izan ditut bai, eta
nahiko garesti ateratzen da. Amasako
iturrikoak, adibidez, burdin asko du eta
nire baitan esaten nuen: “Nik hau egin
det, baina norbaiti zerbait gertatzen
bazaio? Erruduna ni!”. Eta mesfidantza
horrekin Tolosan, Nafarroa Etorbidean,
dagoen laborategira eraman nuen ur
hori analizatzera. Bertan anekdota txiki
bat gertatu zitzaidan:
Laborategian datuak hartzen ari zitzaidan, eta iturria non zegoen argibideak
ematen ari nintzaiola, bata txuridun
gizon bat gerturatu zitzaidan, eta honela esan zidan: ‘Zein iturri da, azkena
eginiko hori? Hor... horrela eta horrela?’
Bai.- erantzun nion. ‘Baaaa... txarra ez

da izango, lehengo igandean edan
nuen hortik eta
oraindik bizirik
nago!’
-Kalitate oneko
ura al daukagu
inguruetan?
-Bai, nahiko kalitate ona daukagu.
Ur burdindu hori
edan
litekeela
esan zidaten laborategian, baina ez
kantitate handia
edo egunero.
Mugako aterpea.
-Egin duzun lanetatik, zein da harroen sentiarazten
zaituena? Edo zein lanengatik goraipatu zaituzte gehien?
-Nik egina izan balitz Franko iturria
izango zen gustuen geldituko nintzena,
baina ez da nik egina, lehendik han zen,
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berritu bakarrik egin dut. Baina, halere,
oso gustura geratu naiz.
Mugako aterpea ere nahiko praktikoa
geratu da, jende asko ikusten da bertan
atseden hartzen, eta askok esan didate
oso ondo dagoela.
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Argazki zaharra

Eskolako neskak
1910 urte inguruan
Argazkia Indianoneko Maria Luisa Olaetxea Saizarrek
eman zigun. Berak hamar neska zituen identifikatuta.
Gainerakoak, ezagutu ahal izan ditugunak, Martiñeneko Maria Teresa eta Kontxi Etxeberria Zuloaga ahizpek
haien ama zenari esker identifikatu ahal izan dituzte.
Izena

1

9

11

10

12

21

23

22
33

34

48

35

2

36 37

49

Abizena

50

14

13
24

51

15

6

16

26

25

38

5

4

3

39

52

40
53

Baserria

17

18

29

28

27

8

7

41

42

54

55

19

30

43

44

Garaikoetxea Domintxin

Kapantxo

1897-06-06

4

Damasa

Agirre Saizar

Azpilleta

1896-12-11

3
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Dolores
Silveria
Juliana

Gregoria

Ieregi Etxeberria

Iereginea (Erreronea)

Gartziarena Artola

Elaundeazpikoa

Agirre

Elgorriaga

Zabaleta Etxeberria

Beriñas

Olaetxea Malkorra

Indianonea

Atxukarro Malkorra

Ameraun

Joaquina (Dolores?) Vallejo Jaka
Amalia

Gomez Ramiro

Leonarda

Gartziarena Artola

Amparo
Pia
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Orexanea
Irakaslea

Etxabe Huarte

Gaztañondoberri (Etxabenea)

Izagirre Zabaleta

Obinetazar

Elaundeazpikoa

36

45

Jaiotza-data

Candida

Honoria

31

56

1
2

20

1897-04-25
1897-09-20
1897-06-20
1899.02.07

1899-03-12
1900-04-25
1902-02-11
1900-05-04
1899-11-07

32

46

47

Argazki zaharra
Izena

Abizena

Baserria

Jaiotza-data

14

Maria

Artola Arrue

Errekalde (Arttoane)

1899-12-15

17

Juana

Iparragirre Goienetxea

Bulatzia

1900-03-08

15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

M. Bautista Antonia
Fernanda

Florentina

Maria Dolores

Josefa Antonia
Eustaquia

Maria (Juana)
Iñiga

Eugenia

Dorotea

Nicolasa

Francisca
Marta

Maria Concepcion
Roberta

Maria Bautista
Josefa Antonia
Juliana

Rosario
Luisa

Lasarte Ansa

Iparragirre Goienetxea

Joaquina
Josefa
Julia

Liberia
Maria

Dolores

Francisca
Ines

Pepa

Bengoetxea

Arregi Iparragirre

Elgorriaga

Aranalde Esnaola

Amigonea

Gorostidi

Bordaberri

Ieregi Etxeberria

Ugartemendia Nazabal
Aranalde Saizar

Bordatxuri

Gazpio

Lazkano Gaztañaga

Gazpio

Lizarza Olaetxea

Mintxolo

Labaien Garaiar

Lizarraga

Atxukarro Garaikoetxea

Ezpeleta

Garaikoetxea Domintxin
Iparragirre Garziarena

Ana

1902-11-15
1902-02-16
1901-09-10
1902-10-09
1901-06-06
1900-08-29
1904-02-27
1903-10-02
1903-02-25
1903-03-07
1903-12-12
1903-10-03
1902-10-17
1904-0716

1906.06.16

1902-12-30

Kapantxo

1902-12-21

Azpileta

1903-04-20

Gorostizu

Agirre Saizar

1901-06-01

1902-09-13

Intxaurrondo (Erregetxo)

Lazkano Gaztañaga

1903-06-23

Juangone/ Bordatxuri
Osiñeta

Lasa Saralegi

1899-09-20

1903-03-08

Donmartiñenea

Aurkia Malkorra

1902-06-19

Maiorazgonea

Txurionea (Txuiñe)

Alduntzin Aranalde

1899-09-17

1904-03-10

Estebanenea (Estoane)

Ugartemendia Nazabal

1901-03-14

Martiñenea
Maritonea

Zuloaga Arbillaga

1898-05-30

1899-09-11

Tolaretxea

Dorronsoro Irisarri

1898-05-04

Iereginea (Erreronea)
Txurionea (Txuiñe)

Zuloaga Aranalde
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Juana

Marintzenea

Azpiroz Alda

Maria

56

Azpilleta

Alduntzin Artola

53

Maria Ignacia

Pastantxo

Agirre Saizar

Carrascoso Gomez

54

Intxaurrondo (Erregetxo)

Lizarza (Goienetxea)

Paz

52

Orexanea

Lasa Saralegi

Etxeberria Matxinea

Rosario

Elgorriaga

Vallejo Jaka

Amada
Lucia

Jakasenea

Arregi Iparragirre

Aranalde Saizar

Ana Josefa (Joxepa)

Bulatzia/Intza

Garmendia Arregi

Gertrudis
Matiasa

Argindegi

(Guardiesa)

1903-12-16

Juzgaduko idazkariaren alaba

1903-07-12

Aurkia Malkorra

Osiñeta

1905

Gartziarena Artola

Elaundeazpikoa

1903

Atxukarro Garaikoetxea

Ezpeleta

Zuloaga Aranalde

Martiñeñea
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1905-05-15
1906-03-27
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Erreportajea

Mª Jesus Labaien Urkizu

Serapia Mariñelarena Zubitur,
esku oneko emakumea
Serapia Mariñelarena, elizako aldareko zapiak aldatzen.

S

erapia Mariñelarena, leitzarra
jaiotzez, hainbat lanetan eta
hainbat lekutan esku bat bota
duen emakumea da. Eliza inguruan eta
ermiten inguruan ikusi dugu maiz. Ermitei dagokienez, Salontzokoa izan zen
ardurapean hartu zuen lehenengoa,
bere senar Patxiren laguntzaz. Ondoren, beste bietan ere egin du ekinaldi
bat baino gehiago, San Anton eta San
Sebastian baselizetan, hain zuzen ere.
Hasiera haietan, gogoan du Salontzoko baseliza gutxi gorabehera ardien
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babesleku zenekoa, horrek dituen ondorio guztiekin. Lehenengo lana, atea
ixteko moduan jartzea izan zen eta, ondoren, garbitu, txukundu... Kasu askotan laguntza bila ere jo behar izan du,
aldaketak edo konponketak egiteko garaian, eta herritarren erantzun ona jaso
duela aitortzen du gehienetan.
Parrokiari dagokionez ere oroimenean jasoko dugu Serapia apaiz-ximoneroen jantziak eta denetariko zapiak
eskuetan dituela elizarako bidean. Kandelak, lurreko argizariak, erropa-zapi
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berriak, denetariko konponketak... Nonahi agertu da bere eskuen arrastoa.
Hil-kanpaien ardura ere izan du
hemezortzi urte luzez. Gizonezkoa bazen hildakoa, 33+3 dandako joaz; eta
emakumezkoa bazen, 33+2, poliki-poliki joak, presarik gabe, hunkigarriak.
Serapia pixkanaka lanen erreleboa
ematen ari da ondorengoei. Gure aldetik, esker ona azaltzeko garaia dela uste
dugu, bera bezalako herritarren lanari
esker, ohitura, tradizio eta ekimen ugarik irauten dutelako herrietan.

Atzera begira

Juaninazio Elosegi Aldasoro

XV. mendeko gertaerak
Leitzaran bailaran
1415eko burdinolen hitzarmena

E

z Berastegiko Udal Artxiboan, ez
Tolosan dagoen Gipuzkoako Artxibo Orokorrean, ez dago XV. mendeko Berastegiko dokumenturik. Hala ere,
artikulu honetan aztertu ditugun XV.
mendeko dokumentuek garai hartako
Berastegiri buruzko nolabaiteko informazioa ematen digute.

Aztertutako dokumentuak

Dokumentu hauen berri Xabier Cabezonen Leitzarani buruzko web-orrian
(www.leitzaran.net-en) izan genuen; eta,
hain zuzen, Cabezonek berak aitortzen
duen bezala, informazio asko L. M. Diez
de Salazarren liburuetatik atera zuen.
Diez de Salazarrek bi liburu argitaratu zituen burdinolei buruz: Ferrerías en Guipúzcoa (1983) eta Ferrerías
guipuzcoanas (1997). Lehenean, 38
orrialde eskaini zizkien Leitzarango
burdinolei. Bigarrenean ere luze jardun
zuen Leitzarango burdinolen jabeen eta
Berastegi-Elduaingo ordezkarien arteko hitzarmenei buruz; batez ere, 1415.
urteko hitzarmenaz.
Zoritxarrez, 1415. urtean pergaminoan idatzitako eskritura hark ez du
iraun gaur arte, baina bai haren ‘traslado’-ak edo, bestela esanda, eskribauak
egindako kopia ofizialak. 1490. urtean
Inturia burdinolaren jabeekin egindako eskrituran eta 1567an Plazaolako
jabeak eskatuta egindakoan, adibidez, barruan dator traslado hori. Bada
1622an egindako traslado bat Ollokiegiko burdinolarekin zerikusia duena
(ikus
http://berastegi-eta-inguruak.
blogspot.com.es/), artikulu honetan aztertuko ez duguna.
Bai 1415ekoa, bai 1490eko eta

1567ko eskriturak Berastegiko eta Elduaingo Udal Artxiboetan zeuden lehen, baina gaur ez daude haietan. Donostiako Udal Artxiboan, Markesa de
San Millan bilduman aurkitzen dira, zehazki, 1490 eta 1567koaren ale bana.
Bi dokumentu hauek ia berdinak
dira, akatsak salbu; hori bai, 1567koan
informazio berria dago gehituta. Aitortu behar dugu nahiz eta guk artikulu
honetan lehenaren transkripzioa egin
dugun, bigarrenak zenbait hitz irakurgaitz argitzeko balio izan digula.

1415.eko Burdinolen
Hitzarmena
Aurrekariak

Ola-jabeen ustean, herritarrek saroi
berriak asmatu egiten zituzten, horrela ola-jabeek beren egoera hobetzeko
eta aurrera egiteko zeuzkaten aukerak
mugatzeko. Ola-jabeek saroietan ezin
zuten aprobetxamendurik izan, herritarrentzat bakarrik izaten ziren saroiak.
Zenbat eta saroi gehiago, orduan eta
mendi gutxiago ola-jabeentzat.
Olen inguruan baratzak eta eraikinak egiteko eragozpenak jartzen zizkieten ola-jabeei. Nahi zuten abere-kopurua izateko aukera ere mugatu egiten
zieten. Behin, esate baterako, herriko
jendeak Ollokiegiko ola-jaun zen Lope
Sanchez de Berastegiren zenbait zuhaitz bota zituen.
Gorabehera hauek tarteko, ola-jabeek auzitara jo zuten herritarren kontra, Juan Belazquez de Cuellar korrejidorearen aurrean.

Burdinolak eta jabeak

Hara hemen zein burdinolek egin zuten
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Burdinolak

Jabearen
izen-abizenak

Barrenola

martin garçia de çaldivya
eta joan martinez de
ybarra

Berinas

joan lopez de lasquybar

Muguyçalas

martin de guyesteguy
(de berasteguy?)

Olloquyeguya

lope sanchez de
berasteguy

Nordeiça

catalina perez de tapia

La plaça
(Plazaola)

joan sanchez de
ernyalde

Ameraun

fernando perez de
asteguy (de berasteguy?)
eta pedro de echarry (de
yhun?)

Dokumentuetan agertzen diren burdinolak bakarrik (Mustar izan ezik)
agertzen dira taula honetan. Sortzeeta desagertze-datak gutxi gorabeherakoak dira.
hitzarmena 1415ean eta nortzuk ageri
diren burdinolen jabe bezala.
Zerrenda honek adierazten duenez,
Mugizalas eta Nordeitzako burdinolak,
nahiz eta gaur egun haien inolako arrastorik ezagutzen ez dugun, baziren eta lanean ari ziren 1415ean. Bestalde, hitzarmen honetan ez da Auntzola, Eskeltzu,
Inturia eta Mustarko burdinolen berririk ageri, Auntzola eta Ezkeltzukoak
agortuak zeudelako ziurrenik eta Inturiakoa seguruenik beranduago sortua izango zelako. Mustarkoari buruz,
berriz, dirudienez bi herriena izan zen
luzaroan, eta hori izan daiteke hitzarmenetik at geratzeko arrazoia.
15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Tolosan sinatutako hitzarmena. Eskribaua: Joan Martinez de Zaldibia
Nordeitzako burdinola gaurko Lorditzekin lotzen dute batzuek (Nordeiza,
Lordeiza, Lordiz...). Kokapen posiblea
aztertzerakoan, Mustarko burdinolatik
bertan izango zela pentsa liteke, Lorditz
errekaren inguruan. Badago Mustar
Nordeizaren izen berria izan daitekeela pentsatzen duenik ere. Mugizalas,
berriz, Mugiza-ola izan daiteke eta Santolas errekaren ondoan egon zitekeen,
gaurko Muitze-Mugitza inguruan.
Burdinolen jabeei buruz, esan daiteke
eraikinen jabe zirela, baina ez lursailen
eta mendien jabe; hauek beti herrienak
ziren eta festaburnia izeneko zerga ordaintzen zuten haiek erabiltzeagatik.
Ola-jabeen artean hiru, Berastegi
abizenekoak eta familiakoak izan litezkeela dirudi; Berastegiko oinetxeko
nagusia (Garcia Martinez de Berastegi),

Berastegi eta Elduaingo
burdinolak mendeetan zehar
Burdinolak

Noiz
sortua

Noiz
desagertua

Auntzola

?

<1415

Eskeltzu

?

<1415

Nordeiza

<1415

<1490

Mugizalas

<1415

<1490

Barrenola

<1415

<1497

Mustar

<1468

<1630

Beriñas

<1415

<1710

Ameraun

<1415

<1864

Inturia

<1467

<1808

Ollokiegi

<1415

<1842

Plazaola

<1415

<1862?
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hala ere, Berastegiko herritarren artean
agertzen da, eta ez ola-jabeen artean.

Dokumentuaren edukia

1415eko hitzarmena ixteko, bi bilera nagusi egin ziren eta dokumentu bana idatzi. Lehena, Berrobiko eliz zimitorioan
egin zen, 1415eko otsailaren 5ean; eta,
bigarrena, 1415eko maiatzaren 20an,
Tolosan. Hitzarmenaren bigarren dokumentua pergaminon idatzia dago.

Berrobiko bilera.
1415.02.05. Zazpi
ordezkarien izendapena.

Berrobiko bileran Berastegiko 14 ordezkari, Elduako 4 eta Elduaingo 6
bildu ziren aipatutako 7 burdinolen
jabeekin. Hartu zuten erabaki nagusia
7 ordezkari aukeratzea izan zen, Tolosan egitekoa zen bilerarako hitzarmena
landu zezaten. Ordezkari hauen artean
lehen biak apaizak ziren:
don pedro de Belaunza abad de leaburu
don joan lopez de berrobi
martyn lopez de beiçama
sancho miguel de yturriça
joan lopez de çufituri?
pero miguel de elduayen
lope de sorreguyeta.

Tolosako bilera.1415.06.30.
Hitzarmenaren itxiera
Hauexek izan ziren Tolosako bileran
bildu zirenak: alde batetik, ola-jabeak,
‘vecinos de tolosa’ (aurretik); eta, bestetik, 7 berastegiar (tartean, elduar 1),
‘vecinos de la collaçion de san martyn
de berasteguy’ eta 4 elduaindar, ‘id de
santa catalina de elduayen’. Sorregieta
elduaindarra prokuradorea zen.
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14 puntutan dator zehaztuta hitzarmenaren edukia. Errazago ulertzeko,
guk atalka azalduko dugu hitzarmenak
jasotakoa, parentesi artean ideia bakoitzak jatorrizko dokumentuko zer punturi egiten dion erreferentzia adieraziz.
-Burdinolen inguruari buruz
Olen ingurun, balezta tiro bat edo biko
eremuan, nahi adina eraikin, soro, sagasti, landaketa... egin zezaketen olajabeek (2). Baita sagardoa egiteko tolareak ere (10).
-Egurra eta zura
Leitzarango mendietan, nonahi bota
zitzaketen zuhaitzak ola-jabeek burdinolen beharretarako eta makinen
mantenurako, saroietan izan ezik. Saroietan ez ezik, Barrenola eta Plazaolako olariekin aurretik erabakitako
mendietan ere ez zeukaten baimendua
zuhaitzik botatzea (6). Saroietatik at
zuhaitzik eduki edo topatu ezean eta
baimena eskatuz gero, moztu zitzaketen saroietan ere, zurezko pieza batzuk lortzeko: “para los fusos de las
ruedas e de los maços e de los barquines de las ferrerias e para las astas de
los maços” (7)
Saroietan gorosti-adarrak ere har
zitzaketen ola-jabeek (7) eta eroritako
edo ebakitako zuhaitzek beste aprobetxamendurik ez bazuten ere bai (14).
-Abereak. Saroietan eta gainontzeko mendietan.
20 zerri sar zitzakeen ola-jabe bakoitzak mendietan (3) eta ezin ziren mendiratu San Joan eguna pasa arte (12).
16koa zen eduki zezaketen idi-kopuru
handiena eta garraiorako gehiago behar
izanez gero, baimena eskatu beharrean
izaten ziren (4). Ez zegoen mugarik

Atzera begira

mozketak egiten bazituzten,
Fecha esta carta en la dicha villa a treynta dias de junio año
zigortuak izango ziren, langidel nasçimiento de nuestro salvador jesus xxx de mille quattroçientos
leak edo/eta ola-jabeak (9).
e quinze años ello el dicho juan martinez scrivano e notario
Esan bezala, burdinolen
publico sobre dicho que en uno con los dichos testigos fuy presente
lurren jabegoa Berastegia lo que dicho es e bi e oy otorgar a los dichos bezinos lo contenido
Elduain bi herriena zen eta
en este contrato yten a los dichos ferreros e por ende a
alokairua ordaintzen zuten
pedimento e otorgamiento de ambas las dichas partes por ser
ola-jabeek haiek erabiltzeagaya ocupado de otros negoçios fize scrivyr scriby este
tik. Zer gertatuko zen ola bacontrato en este pergamino…
tek lanik edo aktibitaterik ez
bazuen? Hiru urtetan burdinola batek 500 kintal burdin
lantzen ez bazituen, mea edo ikatz falahuntz eta ardi-kopuruari zegokionez,
tagatik, agortutzat (desanparada) eman
baina gauero jasoak izan behar zuten
eta herrien jabegora pasatuko zen (2).
(4). Eta, bukatzeko, herritarren ganaEz lantzeko arrazoi uraldia, sutea edo
duak burdinolen eremuetan sartzen baleku-aldaketa izan bazen, ordea, ez zen
ziren, ezin izango zituzten bahitu (11).
agortutzat emango (2). Ola-jabeek mea-Bestelako arauak
tegi berriak aurkituz gero, berriz, nahiz
Lope Sanchez de Berastegi Ollokiegiko
beste saroi batzuetan izan, ustiatzeko
jabeari aurretik egindako kalteak oraukera izango zuten (13).
daindu behar izango zitzaizkion. (1).
14 puntuko hitzarmen hau punOla-jabeen arabera, lehen esan duturen batean hausten zuenak seiehun
gun bezala, azken urteetan saroi beurrezko koroa ordaindu behar izango
rriak asmatuak zituzten herritarrek.
zituen: heren bat Tolosako Santa MaAuzi horren inguruan, hauxe egitea eraria elizako obretarako; beste heren bat
baki zuten hitzarmenean: 70 urte baino
hitzarmenaren beste aldearentzat; eta,
gehiago zituztenak saroitzat hartzea,
azken herena gai hau erabakiko zukeen
ondoren sortuak ez bezala. Bi gizon on
juezarentzako.
(literalki ‘omes buenos’ dio dokumenAztertutako dokumentua Joan Martuak) izendatu zituzten alde bakoitzetinez de Zaldibia eskribauak idatzi zuen.
tik, saroien antzinatasuna aztertzeko
(5). Lau gizon on haiek izango zuten
1490: Inturia burdinola
zein lursail ziren saroi eta zein ez era1415eko hitzarmenara
bakitzeko eta mugarritzeko ardura .
biltzen da
Bestalde, ola-jabeek saroietan orduAurrekariak
ra arte egindako kalteak barkatuta geldiHasieran aipatu dugu San Millan martuko ziren hitzarmenaren ondoren (11);
kesaren bilduman daudela aztertzen
eta, etorkizunean saroietan zuhaitz-
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ari garen dokumentuak. Zergatik, ordea? Hara hemen azalpena: XVI. mende
bukaeran Antonio de Okendo kapitaina
zen Inturia burdinolaren jabea eta XVII.
mendean Okendo bat San Millango markesaren tituluaz jabetu zen; hargatik
iritsi zaigu gaur egunera Okendo-San
Millan familiako artxiboan gordeta.
1415ean Inturia ez zen existitzen.
XV. mendean zehar, ez dakigu noiz, eraiki
zuten Inturiako burdinola eta 1477koa
da ezagutzen dugun hari buruzko lehen
aipamena (Diez de Salazar).
Ez dakigu zein baldintzatan hasi
izango zen lanean Inturiako burdinola;
beharbada herriekin egindako hitzarmen bereziren bat izango zuten. Dakiguna da arazo asko, auzi ugari egon zirela
ola-jabeen eta herrien artean, 1490ean
konpondu artean.
Azken arazoa herriek Joango de Arzubieta Inturiako ikazkina, ‘Los Costueros’ mendian ikatz egiten ari zelarik,
atxilotu eta Gipuzkoako korrejidorearen
aurrera eraman zutenean gertatu zen.
Garai hartan, Joan Martinez de Inturia eta Pedro de Inturia anaiak ziren Inturiaren jabeak.
-Lehen dokumentua: Areiztun
1490.04.20
“carta de desistimento rrenunçiaçion e çesion
fuerte e firme”
Areiztunen bildu ziren Berastegi,
Eldua eta Elduaingo 29 lagun Inturia
anaiekin, eskribau lanetan Joan Lopez
de Alegria zutela. Dokumentu honen bidez, inturiatarrek uko egin zieten haien
aurka jarritako salaketa guztiei.

15 zenbakia, 2018ko abuztua
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-Bigarren dokumentua: Areiztun
1490.04.25
“carta de autentico ynstrumento de poder e
diputaçion”
Aurreko bileratik 5 egun pasa ondoren, Areiztunen eta eskribau beraren
aurrean, 63 herritar bildu ziren (44 Berastegitik eta 19 Elduaindik) eta 40 (29
+ 11) ordezkari izendatu zituzten inturiatarrekin tratua egin zezaten.
-Hirugarren dokumentua: Tolosa
1481.08.27
1415eko dokumentuaren aurkezpena
1481. urtean berpiztu zuten 1415eko
hitzarmena. Berastegi eta Elduainen
ordezkaria (procurador), Joan de Etxeberria, maiatzaren 20an aurkeztu zen
Tolosako Lope de Zaldibia alkatearen
aurrean bi herrien ordezkari bezala,
Juan Garcia de Elduaraien eskribau zela.

Etxeberriak abuztuaren 27an aurkeztu
zuen 1415eko Hitzarmenaren dokumentua Tolosako alkatearen aurrean;
alkateak, bere aldetik, dokumentua aztertu eta ontzat eman ondoren, behar
adina traslado egitea baimendu zuen.
“e luego el dicho lope martinez alcalde
tomo la dicha escritura publica scripta en pergamino en sus manos e esaminola e catola
bien e por quanto la fallo como dicho es non
biçiada nyn cançelada nyn en alguna parte della / sospechada salbo algun tanto en principio
de algunas rrazones e nonbres rrota como pareçe por el trasunto suyo / mas de todo / otro
biçio e suspiçion como dicho es careçiente /
dixo que mandaba e mando a mi el dicho scrivano que sacase de la dicha escritura publica
e original non mudando la sustançia e efecto
della un traslado / o dos / o mas quanto las
dichas unibersidades ubiesen menester”.

Leitzaran harana eta burdinolak

Burdinola gehienen kokapena zehatza baldin bada ere, batzuena gutxi
gorabeherakoa da.
Ezkerreko eremua, Auntzola eta
Ezkeltzu burdinolak desagertu eta
gero herritarrentzat geratu zen eta
Inturiakoei debekatu zitzaien.

15 zenbakia, 2018ko abuztua
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-Laugarren dokumentua: Areiztun 1490.05.06
“sentencia y pronunciación”
33 berastegiar eta 23 elduaindar
biltzen dira azken erabakiak hartzeko:
• Aurrerantzean 1415eko hitzarmenak balioko zuen Inturiako burdinolarentzat ere.
• Eskeltzu eta Auntzolako burdinolak desagertuta zeudenez, haiek erabiltzen zituzten mendiak (Madariaga, Pertxina, Areizsorraioaga eta Amarasako
ibarrekoak) herrientzako geratuko
ziren eta ezingo zuten zuhaitzik bota.
Mendi hauen mugak zehaztuta datoz
dokumentuan (gaur egungo izenak edo
terminoak erabili ditugu guk azalpena
hobeto ulertzeko):
-Mendebaldetik, Ibin-Belauriate lepoan
barrena, Tolosa/Amasa/Berastegi arteko hiruko mugatik hasi eta Ibarrola
erreka jarraituz Leitzaran arte, Bertxingo inguruan. Leitzaranen eskuinetara
dagoen Amasa/Andoain/Berastegi arteko hiruko mugatik Onddoko puntako
Andoain/ Urnieta/ Elduain hiruko mugaraino.
-Sortaldetik, Galarolegiko saroitik
Argarateko saroira eta handik behera
Inturia inguruan Leitzaran zeharkatuta, Larraldetik Loarreraino (gaur egun,
Loa bezala ezaguna).
5,3 km2 inguruko eremua. Kontuan hartzen badugu Leitzaran osoak
45 km2 inguru dituela, debekua ez zen
%10era ere iristen.
• Ola-jabeek garraiorako 16 idi baino
gehiago behar bazituzten, herriei eskaera egin beharko zieten. Berastegiko lau
ordezkariek eta Elduaingo biek gaia aztertu eta hartu beharko zuten erabakia.
• Eskeltzuko presa aldean, Inturiaren azpian dagoen sagastia ezin izango
zuten handitu eta hesitu, baina fruituak
jasotzeko baimena eman zitzaien.
• Eskeltzu aldean zegoen liho-sorotik jaso ahal izango zuten uzta, baina
debekatua zeukaten berriro landatzea.
• Inturia ingurua estua denez, debekatu egin zieten inolako hesirik egitea;
bestela, ganaduen ibilera oztopatuko
zutelako.
• Inturia ondoan zegoen sagasti
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handian erabat aske izango ziren edozein landaketa egiteko, baita hesiak jartzeko ere.
-Bosgarren dokumentua: Areiztun 1490.11.28
“autto de rratificacion, loacion e aprobacion”
33 berastegiar eta 23 elduaindar
bildu ziren bilera honetan Areiztunen
Inturiako jabe Joan Martinez eta Pedro
de Inturia anaiekin. Zehaztasun batzuk
egin ondoren, onartu zituzten herriek
haientzat erabakitako arauak.

1561: Plazaola
burdinolako ola-jabeak
aurreko dokumentuen
kopia eskuratzen du
Tolosa 1567.12. 17/18

Plazaolako ola-jabe zen Anton de Inturiak eskatuta, aurreko dokumentu guztien trasladoa (kopia legala) egin zuen
Domingo de Aburruza eskribauak.

Dokumentuetatik ateratako
informazioa

Berastegiko jaunaren presentzia
1415ean herritarren zerrendan lehena agertzen da ‘garcia martinez de Berasteguy basallo del rey’ eta bigarrena
‘Joanes su fijo’.
1490ean, berriz, ‘ochoa martinez
de berasteguy señor del solar de Berasteguy’ izenekoa alkatearen, ‘jurado’aren eta apaizaren atzetik agertzen da.
Garairako Euskal Herriko jauntxoak
ahalmenak galtzen zihoazen herrien
mesederako eta horren adierazle izan
daiteke hurrenkeran atzetik agertzea
jauntxoaren izena.
Berastegi. “miguel garçia de arguysogorro
1415. jurado”
1490.05.06 “joancho chipia de areyztun alcalde
de la dicha tierra de berasteguy e
martin de beaca capero jurado”
1490.11.28 “martyn de beaca alcalde de la dicha
tierra e unibersidad de berastegui e
miguel de bulaçia capero jurado”

Alkateak eta ‘jurado’a
Beraz, garai haietan, Argisogorro (Argisorre), Areiztun, Beaka (Meaka) eta Bulatziakoak ziren Berastegiko agintariak
Elduaingo agintariak Bengoetxea eta

Sorregietakoak izan ziren.

Elduain
1490.05.06 “joan martinez de beengoechea
alcalde de la dicha tierra de
elduayen”
1490.11.28 juango de sorreguieta alcalde de
la dicha universidad dElduayen,
e ojer de alsua jurado de la dicha
universidad”

Eldua Berastegi eta Elduainen pare
Dokumentu gehienetan, herritarrak
biltzen direnean, elduarrak berastegiar
bezala agertzen dira. 1415ekoan, aldiz,
berastegiarren zerrendaren atzetik,
‘moradores en Eldua’ zerrenda ageri da
eta ondoren elduaindarrena.
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Berastegiko etxeak (etxeen antzinatasuna)
1415eko dokumentua
Zazpi etxe-izen ageri dira; eta, hauetatik seik badute aipamen zaharragorik.
Bakarra da zerrenda horretan lehen aldiz aipatua dena: Leizarraga.
1490eko dokumentua
-32 etxe-izen ageri dira eta hauetatik 19
dira lehen aldiz aipatuak.
-Bustinsoro, Bekotaberna izenarekin,
XIX. mendean desagertu zen. Ategi inguruan zegoen.
-Aldaoz, desagertuta dago. Urdinarain
auzoan zegoela dirudi. Ez dugu mapan
kokatu.
-Igeraldeko (Ialdeko) paretak ikusten
15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Dokumentuetan agertzen diren etxe-izenak
Eldua

Lehen
aipamena

1415

1490

1399

X

X

Aintziola

Eldua
Intza

Lehen
aipamena

1415

1399

1490
X

Aldaoz

1490

Iriarte (Apeztegia?)

1490

Arbide

1490

Irigarai

1490

Areiztun (Antsorena? Antsonea?)

1313

X

Arrue

X
1490

Arriaga

1313

Argisogorro (Argisorre)

1354

X

Beaca (Meaka)

Iruin

1490

Iturriza (Txurionea, Txuine)

1319

X

La Plaza (Plazenea)

X

Lubeltza (Mintxolo)

1490

X

Leizarraga

1399

1270

X

X

Muxika

Bulatzia

1399

X

X

Obineta

1399

Bustinsoro

1399

X

Sagastiberri

1399

Etxenagusia

X

Ezpeleta
Eulalde (Elaunde)

1399

1490

Sasturain (Gaztelunea)

1490

Urrelo (Urlo)

1490

Urdinarain (Juanluzenea)

X

X
1490

Berastegi (Jaundegi, Jauli)

Etsoin

1490

X
X

X

1490

X

X
X
1490

1399

X

X

Gorostizu

1490

Apaezetxea (Etxe izen? berria)

1490

Igeralde (Ialde)

1490

Mendibil (Etxe izen? berria)

1490

dira iturriaren inguruan.
-Iriarte, Iriarte-Apaeztegi bezala ere
agertzen da XVII. mendean. Gaurko
Apeztegia izan daiteke edo inguruan
zegokeenen bat.
-Izen batzuek aldaketa txikiak izan badituzte ere, lau etxe-izenetan erabateko
aldaketak izan dira: Iturriza, Lubeltza,
Sasturain eta Urdinarain etxe-izenetan.
1490.11.28ko zerrendan, aldiz,
‘Churio de Yturriça’ etxe-izena ageri da;
Churio honek emango zion izena segur
aski gaurko Txurionea (Txuine) etxeari.
Ofizioak
Herritarren zerrendetan noizbehinka
parte-hartzailearen ofizioa ere azaltzen
da izenaren atzean.
Zerrenda guztiak kontuan hartuta,
hara hemen ikus daitekeena: batzuetan,
herrian betetzen duten kargu publikoari
egiten zaio erreferentzia (alkate (6 aldiz), juradu (7tan), prokuradore ‘procurador’ (4tan) eta maizterra edo behizaintzailea ‘mayoral del busto’ (4tan)
(argitze aldera, Berastegin bazen plazan Maiztertegi izeneko etxe bat, ‘mayoralen etxea’ alegia)); beste batzuetan,
lanbide jakinei (erremetaria ‘rrementero’ (9 aldiz), kapagilea edo kapagina
15 zenbakia, 2018ko abuztua

‘capero’ (8tan); hargina ‘cantero’ (4tan),
zapataria ‘çapatero’ (4tan), gabiarotza
(oficial macero) maçonero’ (1ean), zurgina ‘carpintero’ (4tan), ikazkina ‘carbonero’ (1ean), jostuna ‘sastre’ (1ean)
eta txistularia ‘tanboril’ (2tan). Apaizen
artean, aldiz, hiru mailatakoak agertzen
dira: erretorea ‘rretor’ (5 aldiz), ‘abad’
(4tan) eta ‘clerigo’ (2tan). Apaiz guztiek
eta, haiek bakarrik, ‘don’ tratamendua
daramate izenaren aurretik. Eskribaua,
berriz, ‘escrivano, scribano...’ etengabe
agertzen da izenaren atzetik eta behin
‘notario’. Eta, ofizioekin bukatzeko, burdinolen jabeak ‘dueño y señor de la ferreria...’ bezala agertzen dira eta behin
bakarrik ‘ferron’ bezala.
Leku-izenak
Dokumentu hauek ez dira oso aberatsak
leku-izenei dagokienez. Hala ere, ondorengo zerrendan jaso ditugu agertzen
diren izenak:
Leitzaranen
–Burniolak: Ameraun, Auntzola, Barrenola, Beriñas, Eskeltzu, Inturia, Mugizalas, Nordeitza, Ollokiegi, Plazaola.
–Mendiak: Amarasa, Areizsorraioaga,
Larraldea, Loarre, Madariaga, Pertxina,
–Saroiak: Galarolegia, Argarate.
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Berastegin eta Elduan
–Etxe izenak: Antziola, Aldaoz, Arbide,
Areiztun, Arrue, Arriaga, Argisogorro,
Beaka, Berastegi, Bulatzia, Bustinsoro,
Etsoin, Etxenagusia, Ezpeleta, Eulalde,
Gorostizu, Igeralde, Intza, Iriarte, Irigarai, Iruin, Iturriza, Plazanea, Lubeltza,
Leizarraga, Muxika, Sagastiberri, Sasturain, Urrelo, Urdinarain.

Informazio Iturriak

-Lehen dokumentua: “Concordia entre las Villas de Berastegui y Elduaien y el dueño de la
Ferreria de Inturia sobre Terminos y Jurisdiciones de Montes sus corttes y liverttad de Pasto
y ottras Cossas”. San Millan eta Villalegreko
markesaren Artxiboa. Donostiako Udal Artxiboa. Fincas. 48/77. (1490)
-Bigarren dokumentua. Titulu gabea. San
Millan eta Villalegreko markesaren Artxiboa.
Donostiako Udal Artxiboa. Fincas. 48/77.
(1561)
-https://www.leitzaran.net/.
-Ferrerias en Guipuzcoa. L. M. Diez de Salazar
(1983).
-Ferrerias guipuzcoanas. M. Rosa Aierbe. (L.
M. Diez de Salazar) (1997)
-Ganbarako kopreko altxorrak. http://berastegi-eta-inguruak.blogspot.com/
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Koldo Ordozgoiti Juanenea

Berastegiko dantza-soka
Radio
Parisen
D
antza-soka Berastegiko dantza kuttun eta bereizgarrienetakoa dugu. Mendeetan
zehar jai handietan dantzatu izan da:
Inauterietan, Corpusetan, San Joan
bezperan, San Pedro egunean eta San
Lorentzotan, esaterako. Ez da harritzekoa, beraz, Auñamendi Entziklopedian dantza-soka Berastegiko altxor
moduan aipatu izana: “Esan bezala,
Berastegiko beste altxorra bertako
Soka-dantza da. Egituraz ez da asko
aldatzen inguruan egiten den Gizon
dantzarekiko, baina pausoetan nabari
da bertako tokea.”
Adin guztietako herritarrek maitatua, dantza-sokak zuen (eta duen) atxikimendu horren lekuko dugu argazki
hau, 1940. urte ingurukoa (datazioa gutxi gorabeherakoa da). Jakin badakigu,
San Lorentzo egunean aterea dela eta
bertan dantza-sokan ikusten ditugu,
ezkerretik eskuinera, Hilario Atxukarro (Ezpeletakoa), Felixiana Juanenea
Esoin (Errekaldenekoa), Encarna Lezea
(Juanluzenekoa, Jauregira ezkondua)
eta Andres Ansa (Kalexakoa).
Berastegiko dantza-soka Radio Pariseko uhinetatik zabaldu zen mundura
1970. urte inguruan, Frantziako irratigintza publikoko gaztelaniazko irratsaioak informatzeko bide nagusi ziren garaietan. Ezin da ziurtatu noiz eman zen
irratsaioa, baina emanaldi haietarako
oinarri izan zen grabazioa gureraino
iritsi da.
Hamabi minutu eta erdiko grabazio gordina da, San Lorentzotan egina.
Audioaren jasotzailea nor izan zen ere
ziurta dezakegu, bere ahotsa grabazioan entzuten baita. Julian Antonio Ra-

Hilario Atxukarro, Felixiana Juanenea, Encarna Lezea eta Andres Ansa
dantza-sokan.
mirez Hernando (Donostia, 1916 - Orihuela, 2007) dugu grabazioaren egilea,
Radio Paris-eko ahots ezagunenetakoa,
nola esatari hala idazlari gisa. Gainera,
Ramirezi berari eta bere emazte eta
Radio Pariseko izar izan zen Adela del
Campori zor diegu grabazio hau eta,
oro har, Radio Pariseko artxiboak gorde izana, Alacanteko Unibertsitatearen
“Devuélveme la voz” egitasmoaren barruan jasoak eta landuak.
“Fiesta en Berastegui” [El Folklore
en Radio París] izenburupean, “datación aproximada [1970]. Fiesta en Berastegui (Guipúzcoa) con música folclórica vasca” dio “Devuélveme la voz”
egitasmoko fitxak eta bertan dago entzungai.
Grabazioa aizkora-soinuekin hasten
da; une batean, bozgorailutik festetako
esatariak esandako mezu bat entzuten
da: “Mesedez, jendea ez dadila mugitu
saioa bukatu arte. Hori eskatzen diegu denei”. Ondoren, txistulariek jotako
musika entzun eta dantzariak suma
daitezke, Julian Antonio Ramirezen eta
emakume ezezagun baten arteko elka-
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Julian Antonio Ramirez,
Radio Parisko esatari
ezagunak egin zuen
Berastegiko dantzasokaren grabazioa
rrizketan oinarrituta:
-Julian Antonio Ramirezek: “ Es un ritual formidable”.
-Emakumeak: ”Van con faldillas … en
Oñati, el día del Corpus Christi bailan
delante del Sagrario”.
Txistularien musikak jarraitzen du
eta doinua Berastegiko dantza-sokari
dagokio. Ondoren, plazan zen gizaseme
baten ahotsa entzuten da: “Gazte dago
oraindik, hau” eta handik gutxira Ramirezen eta emakume ezezagunaren arteko beste elkarrizketa labur hau:
-Julian Antonio Ramirezek: “Precioso”.
-Emakumeak: “Tienen que sacar y bailar
a cada una de ellas”.
-Julian Antonio Ramirezek: “Se la tiene
15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Piezen melodia eta
esaldiak modu bitxian
jota daude: ohikoa zen
herri bakoitzak bere
ukitua ematea doinuei
que ganar bailando”.
Grabazioan dantza-sokako soinuak
entzuten dira: Agurra, Desafioa, Azeridantza eta Neska-aurrekoa; Paseoa, aldiz, ez zen jaso.
Grabazioaren balorea oso argi dute
Josu Izagirrek eta Josu Mitxelenak, musikan adituek: “Radio Pariseko audioa
oso interesgarria iruditu zaigu. Bertan,
1) AURRESKUA (desafioa), 2) ALPARGATA eta 3) AGURRA txistu-piezak entzuten dira eta hiru pieza hauek elkarren
segidan (grabazioaren modu berean)
soka-dantzan – edo Berastegin esaten
duzuen moduan, dantza-sokan - jotzen
dira. Dena den, piezen melodia eta esaldiak modu bitxian jota daude, “bariazio”
moduko bat balira bezala. Aipatu azken
datu hau ohikoa zela, garai batean herri
bakoitzak bere “ukitua” ematen baitzion
pieza bakoitzari, “bariazio” antzeko bat
sortuz. Herri bakoitzaren ñabardura
txertatzen zen piezan; eta, kasu honetan,
Berastegiko dantza-sokarena”.
Ezin esan zer urtetan, baina agerian
da herriko jaietan, San Lorentzotan,
grabatu zela aipatutako audioa. Hortik aurrera, guk bai ziurta dezakeguna
da zein egunetan egin zen grabazioa:

15 zenbakia, 2018ko abuztua

Adela del Campo eta Julian Antonio Ramirez (Maison de la radio).
abuztuaren 12an. Audioan gorde den
aizkora-proba da horretarako gakoa;
60. eta 70. hamarkadetako hasiera-urte
haietan festa-egunak ez zituzten aldatzen; San Lorentzo egunean, abuztuaren 10ean, eta abuztuaren 11n eta 12an
egiten ziren festak. Aizkolariak azkeneko egunean, abuztuaren 12an, izaten
ziren eta ondoren ezkonduen dantzasoka egiten zen. Horrekin batera, ziurta
dezakegu zeintzuk diren abuztuaren 12
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hartan doinuak jo zituzten txistulariak:
Felix Azpiroz (Goienetxekoa), Emigdio
Iparragirre (Ospitalenekoa edo Sabilla
Haundikoa), Jesus Mari Yeregi (Yereginekoa, azken hau bertan izango zen, Berastegiko plazan hiru txistularik jo izan
balute) eta atabalero Jose Luis Etxeberria (Sutegikoa).
Hona hemen agerian, guztion dastamenerako, Berastegiko beste harribitxi
hau.

Atzera begira

Jose Luis Egaña Manterola

Pedro
Muñagorri
Obineta
A

pezpiku eta misiolari, 1865eko
ekainaren 29an jaioa Berastegiko Gorrinea etxean. Felix Pedro Muñagorri Loidi zuen aita eta ama
Mª Dolores Obineta Zaldua, bederatzi
anai-arrebatan seigarren senidea zen.
1880ko irailaren 12an, 15 urterekin, dominikar abitu-hartzea egin zuen
Ocaña eskolan, eta han eman zuen urtebete ikasten.
Boto handiko profesioak hartu zituen 1884ko irailaren 14an Avilako Santo Tomas komentuan. Ikasketak burututakoan, eta subdiakono izendatutakoan,
Manilako Santo Domingora destinatu
zuten, eta han jaso zuen diakonotza
1887ko irailaren 24an. Aitor-entzule
izanik misiolari joan zen, 1888ko ekainaren 14an, Tun-King zentralera.
1888ko uztail hasieran Manilatik
atera zen, eta hil horretan Oñate jauna-

ren eskutik presbiterotza
jaso
zuen Phú Nhai herrian. Uztailaren
20an, Manilako
Santo Domingon
apaiz izendatu
zuten, eta miPedro Muñagorri apezpikuak sinatutako erretratua.
siolari ibili zen
lur haietan zehar. Jende asko kristautu
Berrío-Ochoa dohatsuaren oinordeko.
zuen, ospitaleak eraiki zituen eta Tun1924ko martxoaren 12an, VietKingen egundoko tenplua ere eraiki
namko elizbarrutiei izena aldatu zien
zuen, Jesusen Bihotz Sakratua. 1903an
bertako administrazioak, eta Pedro
hasi ziren tenplu hori eraikitzen, eta 3
Muñagorri Bui Chu bikario apostoliko
urteren buruan amaitu zuten.
izendatu zuten.
1907ko abuztuaren 13an, bikario
Hona hemen El Pueblo Vasco egunkaizendatu zuten Vietnamko Tun-King
rian agertutako gertaera, 1926. urteko
bikariotza apostolikoan. Handik urtebeBerastegiko jaietan, bertako seme eta
tera baino lehen, 1908ko urtarrilaren
gotzain zen Pedro Muñagorriri egin zio5ean, gotzain izendatu zuen Maximo
ten ongi etorria, 40 urtez Indotxinan ibiVelascok Pitsunda herrian, Valentin de
li ondoren hangoak kristautzen.

IGELTSERITZA
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anaiak
Jose Ramón
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AMEZKETA

Basilio
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Atzera begira

Pedro Muñagorri apezpikua Berastegira egin zuen bisitan elizgizon, udalkide eta herritarrekin batera.
Abuztuaren 9an, astelehena, arratsaldeko zortzietan egin zuen sarrera
Berastegira. Herriko mugaraino ibilgailuan joan zitzaizkion harrera egitera
udaleko ordezkariak: alkatea, idazkaria
eta zinegotziak.
Arrosiko errota inguruan, errepidearen alde batetik bestera, pankarta bat jarri zuten: «Berastegui postutzen da zure
etorrera kin»; herri sarreran, berriz, beste bat: «Zure erriyak ongi artu zaitzala»;
eta herriko enparantzan lore uztai dotore bat idatzi honekin: «Erri ontako seme
agurgarriyeneri ongi etorriya». Etxe guz-

tietako balkoi eta leihoak apainduak ageri ziren, ikusgarri zeuden.
Herriko enparantza jendez gainezka
zegoen. Bertan, gurutzea altxatuta, gotzaina, hainbat apaiz eta Saturraran
apaizgaitegiko ikasleak ere zain zeuden. Handik pixka batera, auto-ilara
bat sartu zen herriko enparantzan, eta
haietako auto batetik Pedro Muñagorri
jaitsi zen aita dominikar bat lagun zuelarik. Herriko erretorea aurreratu zitzaion ongi etorria ematera eta bertako
ordezkariak aurkeztera.
Javier Arregui apaizak zuzendutako

abesbatza misto batek euskaraz abestu
zuen gotzain jauna goraipatzeko. Geroago, batzorde guztia elizalderantz abiatu
zen Tolosako danbolin-jole taldearen
atzetik. Bide guztian abesbatza abesten
joan zen. Elizaren sarreran, hostoz eginiko arku bat jarria zeukaten idatzi hau
zuela: «Filium episcopum salutat natalis
ecclesia». Eliza ikusi ondoren, berriro ere
plazara joan ziren denak batera. Plazan,
haurtzaroko lagun eta familiartekoak
aurkeztu zizkioten Pedro Muñagorriri. Ilunabarrean, gotzaina familiarteko
zuen Juan Labayen apaizaren etxera
erretiratu zen, bertan hartu baitzuen
ostatu.
Asteartean, San Lorenzo patroiaren
egunean, udalbatzarra eta gainerako
agintariak Tolosako danbolin-joleen
atzetik, Pedro Muñagorri buru zela,
elizara joan ziren, meza pontifikala os-

Manilan izan zen
misioan: bertakoak
kristautu, ospitaleak
eraiki eta Tun-Kingen
tenplua ere eraiki zuen
Eliz atarian udaleko zein gobernuko ordezkariekin.
15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Jose Luis Egaña Manterola

patzera.
Andres Viquendik zuzendu zuen meza,
Javier Arreguik abesbatza eta organoa
Norberto Almandozek jo zuen, Sevilla
metropoliko katedraleko organo-jolea
zen bera. Meza amaitu ostean, fededun
guztiek erlikiari eta gotzain misiolariaren eraztunari musu eman zieten.
Zeremonia amaituta, plazako frontoian esku-pilota partidu interesgarria
izan zen. Bertan, Azkoitiko Chiquito
anaiek, Berastegiko Miguel Mari eta
Andoaingo Saroberen aurka jokatu zuten. Gotzainak ere ikusi zuen partida
hartan Azkoitiko anaiek 25 eta aurkariek 20 tanto egin zituzten.
Ondoren, udaletxeko batzar-aretoan, otordu ofiziala egin zuten Pedro
Muñagorriren ohorez. Bere inguruan
berrogeita hamar mahaikide eseri ziren,
eta menua Kako jatetxekoek zerbitzatu
zuten. Bazkalostean, giro ezin hobean,
esker oneko hainbat hitzaldi zuzendu
zitzaizkion gotzainari, eta aretoan ber-

tan zegoen haren
erretratua sinarazi
zioten P. Muñagorriri. Azkenik, gotzainak, eserlekutik
altxatuta, eskerrak
eman zituen omenaldi harengatik.
Jaioterrian hiru
egunez egon zen,
eta urtebete eman
zuen Espainian zehar bere elizbarrutirako baliabideak Pedro Muñagorri apezpikua herritarrez inguratuta.
eskatzen hainbat
agintariri, tartean, Alfonso XIII.ri ere
Ho Ngoc Aita dominikarra Bui Chu-ko
bai.
gotzain izendatu zuen Aita Santuak, PePedro Muñagorrik bideratzen zuen
dro Muñagorriren ordezko; Thai Binh
Bui Chu elizbarrutia izugarri handitu
elizbarrutia, berriz, gehienbat misiolari
zen, eta berak bakarrik eramateko lan
espainiarrez osatua geratu zen.
handiegia zela-eta, bi zatitan banatzea
1936ko ekainaren 17an hil zen Peerabaki zuten. Hala, 1934. urtean, Pio
dro Muñagorri 70 urte zituela, VietnamXI. Aita Santuak bi zatitan banatu zuen
eko Tun-King herriko Jesusen Bihotz
elizbarrutia. 1935eko martxoaren 3an,
Sakratua katedralean lurperatu zuten.

49

15 zenbakia, 2018ko abuztua

Mikro-ipuin lehiaketa

Mikro-ipuin
lehiaketa

U

dal-liburutegiak antolatuta, I.
Mikro-ipuin lehiaketa egin zen
martxoan Berastegin. Edozein
herritarrek har zezakeen parte bertan,
eta adinaren araberako hiru kategoria
banatu ziren:
I.
Lehen Hezkuntzako ikasleena
(12 urtera artekoak)
II.
DBHko ikasleena (12-16 urte bitartekoak)
III. Helduena (16 urtetik gorakoak)
Librea zen gaia, eta honako baldintza hauek
bete behar zituzten lanek: euskaraz izatea eta 100
hitz baino gutxiagoko kontaketa izatea.
12 eta 16 urtekoen artean ez zen inor aurkeztu, eta
beste bi kategorien artean 45 lan aurkeztu ziren. Epaimahaiak lanen originaltasuna, euskara-maila eta narrazioaren egitura izan zituen kontuan ipuinak epaitzeko garaian. Hauek izan
ziren ipuin sarituak:

Txori arduraduna

ko txori bat. Bere lana kabiz
Bazen behin Papar-gorri izene
goen ikustea. Martxoa zen
kabi ibiltzea zen, dena ondo ze
hasi ziren udaberria iritsi
en
otz
jai
k
ea
um
rik
txo
tan
bie
ka
eta
kabira joan zen, nola zegoen
zelako. Egun batean enararen
, eta bestea orduantxe jaioikustera. Enara bat jaiota zegoen
n. Liburu bat zeukan izenak
zio
in
eg
du
un
lag
,
en
zu
si
iku
n
tze
oberrien izenak.
idazteko, bertan idatzi zituen jai
zenean, ordea, kabia
Txantxangorrien kabira joan
ria jaiotzera zihoan, baina
hankaz gora ikusi zuen eta txo
par-gorrik eskuak errePa
an
du
Or
t.
es
pr
en
ud
ze
ez
k
ohea
.
mangatu eta dena garbitu zuen
zuzen eta pozik jaioko
Aurten ere Berastegiko txoriak
dira.
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Berastegi ize
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oetara joaten
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an lagun ber
s
a
ko
riak
eta arraza gu
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a
iak baitz
Handik aurre
ra zoriontsu b euden.
izi izan zen.
Mikel Et
xebe
12 urte b rria Etxetxikia
itarteko
2. saria
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Iraitz Lizarraga ipuin-kontalaria, Mikro-ipuin lehiaketako sari-banaketan.
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Alkatearen gogoetak

Amaia Azkue Eizagirre

Ikasturte berrirako
arnasa
I

azko Aidanen aldizkaria jaso genuenetik, urtea joan zaigu jada.
Urte oparoa, baketsua, borrokalaria, euritsua... Hamarnaka adjetibo eta
sentimendu datozkit burura, urtebete
honetan bizitakoa azaltzeko.
Aldin kultur eta kirol elkarteak aurten ere eskaini didan zutabea probestuko dut, epe-aldi honetan izandako
hainbat gertaerari errepasoa egiteko.
Ziurrenik gure etorkizunean eragina
izango dutenak eta gure oroimenean
geratuko direnak.
Altsasuko gazteak, euren familia
eta gertukoenak bizitzen ari diren sufrimendu eta injustiziaren aurrean,
guztiei gure babesa eskaini eta justizia
eskatzeko deitu diren manifestazio jendetsuak eta herri askotan deitu diren
elkarretaratzeak.
Pentsio duinak aldarrikatuz, eragile
asko, hainbat alderdi politiko eta sindikatu eta, nola ez, afektatu zuzenak diren jubilatu eta pentsionistak eta hainbat
herritar elkartu dira kaleetan. Asko eta
asko astero, deialdi orokorretan beste
hainbat ere presente egon dira.
Ia 60 urtean bizirik egon den borroka armatuaren amaiera. Egun historikoa historian letra larriz idatzita geratuko da: 2017ko urriaren 20a. Eragin
eta jasandako minaren errekonozimendu prozesua igaro beharko dute dagokien guzti-guztiek.
Data horren bueltan gobernatzen ari
zirenenengandik, une historikoa iritsi
zenetik ordu gutxitara Euskal Preso Politikoek ezarrita duten salbuespenezko
zigor-legeak markatzen dituen neurri
gogorrekin amaitzeko bidea hartuko zutela entzun genuen. 9 hilabete igaro dira;
espainiar estatuan gobernu-aldaketa ere
egon da, baina egoerak berdin jarraitzen
du, hitzetatik ekintzetara pasako garen
15 zenbakia, 2018ko abuztua

Amaia Azkue Eizagirre, alkatea.

Urte oparoa, baketsua,
borrokalaria, euritsua...
Hamarnaka adjetibo
eta sentimendu datozkit
burura
eguna bizi nahi dugu, behar dugu.
Astebururo milaka eta milaka kilometro egiten dituzten, eta bixitetako
minutu gutxiak gozatzen dituzten lagun
eta senideei doakie besarkada beroa.
Urte askotan bezala, aurten ere Bilboko
kaleak bete egin dira, Euskal Presoen
Eskubideen defentsan, SAREk antolatzen duen manifestazioan, azkena izan
dadila!
“La Manada”ko auziaren erabakiak
herritarrak kalera aterarazi ditu, sare
sozialak astindu ditu, kasu latza. Zentzu askotan latza. Beste behin ere dugun
Justizia eredua ezbaian jarri da, emaku-
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meok aske eta lasai bizitzeko eskubide
urratua azalarazi da; baita emakumeen
aurkako indarkeriaren gaia eguneroko
agendan sartu ere. Erabakiguneetan
generoaren gaiaz hitz egitea baldintza
bat izatea lortzen ari da.
Emakumeok, emakume izateagatik
eraso bat jasandakoan, salatzea beharrezkoa dela barneratzen ari gara, gure
barruak hori behar duela, sinesten hasiak gara. Generoari dagokion arrakala,
sendatuko da, bai, emakumeok egoera
errekonozitu, injustizia eta jazarpenen
aurrean elkartu, lagundu, bateratu eta
ahalduntzen garenean. Nire erreferente den alkate batek duela gutxi elkarrizketa batean esan zuena ekarri nahi
dut gogora: “Emakumeak ez bagaude
erakundeetan, egiturak ez dira inoiz
mugituko’’.
Gertura etorrita, ezin ahaztu herritarrok zuzenean jasotzen ari garen autobus-zerbitzuaren gatazka. Zerbitzua
ematen ziguten langileek hasi zuten
grebaren ondorioz ezarri zaizkigun gutxieneko zerbitzuek eragin zuzena dute
gure egunerokotasunean. Gipuzkoa
guztian aletxoak gara, bai; baina gatazkaren arduradunek senti dezatela gure
protesta, langileek euren lan-baldintzak hobetzeko eskaerarekin bat egiten
dugula adierazten duen protesta.
Ikasturte berrirako arnasa idatziz
hasi dut txokoa. Indarberrituko gaituen
arnasaz bete dezagula gure gorputza,
udako oporraldian. Datorren ikasturtea
gogotsu has dezagula, eskubideen alde
eta bidegabekerien aurka borrokan jarraitzeko indarra izan dezagula, eta legealdi honetako azken urtea ere ilusioz
igaro dezagula.
Berastegi, Tolosaldea, Gipuzkoa eta
Euskal Herri libre eta zoriontsua eraikitzera goaz!!

Demografia

2017an jaiotakoak

Aret Onsalo Saizar
2017-03-22

Xiker Aldalur
Saralegi 2017-06-22

Izar Lezea Oteiza
2017-04-12

Ilargi Irizar Labaien
2017-05-15

Irantzu Egimendia
Uraitz Esnaola
Anaitz Vicente
Mateos 2017-07-18 Onsalo 2017-09-07 Irisarri 2017-11-06

Goian beude

2017 urtean hildakoak

Felisa Saizar
Etxeberria, 93 urte,
2017-04-12

Mª Teresa
Juan Martin Zabala
Goienetxea Azpiroz,
Belaunzaran,
84 urte, 2017-08-29 72 urte, 2017-09-24

Mª Concepcion
Iztueta Lizaso, 88
urte, 2017-10-14

Pepita Otermin
Arregi, 93 urte,
2017-01-02

Juana Goizueta
Altamira, 95 urte,
2017-01-20

Ramoni Olaetxea
Carrera, 73 urte,
2017-03-26

Florencia Azpiroz
Nazabal, 92 urte,
2017-05-07

Veronica Urkizu
Ugartemendia, 90
urte, 2017-05-22

Lontxo Iparragirre
Eraso, 68 urte,
2017-07-26

Mª Angeles
Jose Ramon
Olaetxea Saizar,
Agirrezabala Ugalde,
92 urte, 2017-10-20 87 urte, 2017-11-30
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Rosa Catalá
Massot, 82 urte,
2017-12-08
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On egin
Txekor-mingaina saltsan

Juani Matxinea Ugartemendia
Osagaiak

Sagar-tarta
‘errexa’
Marisol Atxukarro Garbisu
Osagaiak
 Kilo bat Reineta sagar
 4 arrautza
 4 koilarakada-azukre
 4 koilarakada-irin
 100 g gurin
 Marrubizko mermelada

Nola egin:
Arrautzak, azukrea, irina eta
gurina bigunduta nahastu. Sagarrak zuritu eta tartaren gainean
jarri behar dena aparte utzi, fin-fin
xerratu ondoren. Gainerako sagarzatiak aurreko nahasketari gehitu
eta irabiagailuarekin txikitu (purea egin gabe).
Molde bat gurinarekin eta irinarekin igurtzi eta nahasketa hara
bota. Gainean sagar-xerrak jarri,
azukre pixka bat bota eta labean
sartu 180º C-tan 45 bat minutuz.
Hozten denean, marrubizko mermelada jarri gainean. Eta on egin!

OHARRA:
Datorren urtean zuri hain ondo
ateratzen zaizun plater horren errezeta
herritarrekin elkarbanatu nahi baduzu,
jar zaitez gurekin harremanetan.
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 Txekor-mingain bat
 2 tipula
 4 baratxuri-ale
 Irina
 Arrautza
 Gatza
 Olioa
 Baso erdi bat ardo txuri
 Salda
 Tomate frijitua
 Txanpinoiak

Nola egin:

Mingaina ordubetez egosi presio-eltze batean gatz pixka batekin. Hozten denean, xerratu; irinetan eta arrautzetan pasa eta frijitu.
Saltsa egiteko, berriz, tipula eta baratxuria txikitu eta doratu. Doratu ondoren, koilarakada bat edo bi irin bota, irakiten jarraituz. Baso erdi bat ardo txuri eta salda
gehitu, eta dena egosten utzi pixka batean. Azkenik, tomate frijitu pixka bat bota
eta irabiagailuarekin pasa dena, saltsa fin bat lortu arte.
Amaitzeko, arrautza-irinetan pasatutako mingaina saltsatan jarri eta txanpinoiak gehitu; aurrez prestatuak edo potekoak izan daitezke. On egin!

Buñueloak

Mari Anttoni Egimendia Yaben

Osagaiak
Nola egin:
Anis-alea egosi 200 g uretan eta hari
ondo nahastu osagai guztiak. Masa egin
ondoren, koilara batekin masa-bolatxoak
egin eta frijitu egin behar dira, olio berotan botaz. Komeni da olioa bero-bero egotea, barrendik krematsuak gera daitezen.
On egin!
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 4 arrautza
 Pote erdi bat anis alean
 100 g anis (likorea, botilakoa)
 500 g irin
 8 koilarakada-azukre
 Koilarakada bat bikarbonato
 200 ml ur
 Olioa
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