16 zenbakia, 2019ko abuztua

2

AURKIBIDEA

Kaixo, herritar:

H

emen da Aidanen urtekaria, hamaseigarrenez segidan.
Ohi duenez, urtean zehar herrian albiste izan ditugun gertaerak, kultur eta kirol arloko berriak, hainbat berastegiarren bidaia- eta bizipen-kronikak, elkarrizketak, historia-gaiak, argazki zaharrak, mikro-ipuin sarituak eta abar jasota dator aurtengoan ere.
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 prest-prest gaude.
Besterik ez. Ailegatu da Aidanen 16ren orrialdeetan barrena
hara eta hona ibiltzen hasteko garaia. Urte on-ona izan dezazuela
guztiok eta datorren zenbakira arte!
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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Salontzoak

» Ion Azpiroz mendi-lasterkariak piztu zuen jaiei hasiera emango zien suziria. Giro ederrean igaro genituen Salontzoak; eta, behin
gehiago, herritarren parte-hartzea azpimarratzekoa.
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Ze berri da Beastin?
Salontzoak
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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Andres Etxeberria artzain eta alkate omendua

» Denbora gutxian bi omenaldi jaso ditu Andres Etxeberria Iztueta herritarrak, bi arlo
ezberdinetan egindako lanarengatik. Alde batetik, irailaren 2an Legazpin ospatu zen
Artzain Egunean Gipuzkoako artzain beteranoak omendu zituen bertako Udalak; eta,
beste artzain batzuekin batera, merezitako oroigarria jaso zuen Andresek urte luzeetan
artzaintzari eta gaztagintzari egindako ekarpenaren ordainetan.
Eta, bestetik, apirilaren 3an Gernikako Batzar Etxean EUDEL edo Euskadiko udalen
elkarteak diktadura ondorengo lehen 228 alkateei egindako omenaldian ere hantxe
izan genuen Andres. 1979ko apirilaren 3an egin ziren demokrazia garaiko lehen udalhauteskundeak Hego Euskal Herrian, eta berari egokitu zitzaion Berastegiko Udaleko
alkate kargua hartu eta betetzea. Bejondeizula zuri, Andres!

Odol-emaile sarituak
» Urri aldera, herriko 6 odol-emaile fin saritu zituen
Gipuzkoako odol-emaileen elkarteak: Marisol Atxukarro 60 emanaldirengatik, Juan Luis Zubiria 50 emanaldirengatik eta Maite Amundarain, Aitor Lizartza, Paki
Masa eta Xabi Barriola 25 emanaldirengatik.
Lehengo urteko hiru saioetan 154 odol-emaitza lortu ziren Berastegin: 57 urtarrilean, 53 maiatzean eta
44 urrian. Emaile berriak 4 izan ziren tartean, eta 87
emakumezkok eta 67 gizonezkok eman zuten odola.

Euskaraldia

» Azaroaren 23tik abenduaren 3ra, 11 egunez gure hizkuntza-ohiturak astintzeko eta euskararen aldeko ariketa sozialean parte
hartzeko deia luzatu zigun Euskaraldiak, eta berastegiar askok egin zuten bat ekimenarekin.

Urteberri eguna Ipuliñon
»

Gero eta berastegiar gehiagok egiten dio ongi etorria
urte berriari Ipuliño
mendiaren tontorretik. Eguzkia lagun, talde ederra
elkartu zen 2019a
hasteko.

16 zenbakia, 2019ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Kultur Astea

» Udazken bete-betean, hitzaldi, solasaldi, musika, magia eta
antzerki-emanaldiak, bertso-pilota eta hainbat lehiaketa izan
genituen, besteak beste, aukeran. Eta borobiltzeko, azokaegun oparoa plazan.

Gaztainondo Elkartea
»

Jubilatuen elkarteak hainbat ekitaldi antolatzen ditu urtean zehar: yoga, karta-jokoak,
irteerak etab. Otsailaren 9an, esate baterako,
Urnietako Eula sagardotegira egin zuten irteera.
Gainera, bi astean behin ‘Oinez Berastegi’ ekimenaren baitan herriari itzulia ematen diote.
Ondoren, hamaiketakoa edo meriendarekin
amaituz. Tarteka herriko artistei bisitak ere
egiten dizkiete.
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Mª Jesus Labaien Urkizu

Eguberri eta Errege-bezperak
» Ohitura eta tradizioa bete ziren egun hauetan, Gabon eguneko etxez etxeko kantu-eskearekin eta Errege bezperako kabalgata eta
jaiotza biziarekin.

Santa Ageda bezpera

Bigarren Eskuko Azoka

» Etiopia Utopia fundazioaren alde eginiko diru-bilketan ondo

» Harituz Tolosaldeko bertsozale elkartearen eskutik iritsi zen

erantzun zuten beste behin berastegiarrek: 1.000 euro pasatxo
bildu ziren, Kultur Asteko azoka-egunean eta abenduko bigarren eskuko azokan. Diru hori Etiopiako Wukro herriari laguntzeko izaten da.

proposamena. Eguraldi traketsari aurre eginez, bailarako bertsolariak eta herriko gazteak etxez etxe ibili ziren santa-eskean kopla kantari.

Martxoak 8 Emakumeen Eguna
»

Emakumeen
eskubideen
aldarrikapena
egin
zen
martxoaren
8tik
10era
bitartean
hainbat
ekitalditan:
Mikromatxismoak eta indarkeria sinbolikoa hitzaldia; Berastegitik Tolosarainoko auto-karabana eta, ondoren, manifestazioa; herriko plazan elkarretaratzea; afaria eta dantzaldia, 80
bat emakumek; eta Zer daramagu emakumeok
poltsoan? ipuin-kontaketa.
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Ze berri da Beastin?
Inauteriak

» Eskola-umeak lehenengo eta gainontzekoak ondoren, mozorrotu eta zukua atera zieten otsailaren 22ari eta 23ari berastegiarrek, aldarte ederrean.

Korrika

» Apirilaren 8an lotu zitzaizkion berastegiarrak Korrikaren 21. edizioari. Ezkurratik Basakabirako bidean erosi zuen Udalak kilometroa, eta hainbatek hartu zuten parte lasterka, euskarari ‘klika’ egiteko asmoz. Korrika Txikia ere egin zen apirilaren 12an,
Muñagorri eskolako ikasle, irakasle, guraso eta beste hainbat herritarrekin batera.

Atseden-lekuak herri bueltan
» Gaztainondo elkarteak Udalari egindako eskaera bat tarteko, herri-bueltan zehar
hainbat atseden-leku jartzeko zer asmo zuen aipatu zion udal-gobernuak Luis Eraso
egur-lanetan aditua den herritarrari. Hark zerbait polita egin zezakeela erantzun, eta
halaxe ari da Luis Eraso berak diseinatu eta egindako atseden-leku estaliak jartzen,
herri-langileen laguntzaz. 4 jarriko dira momentuan: 3 Ariztun aldera eta 1 Izotzalde
aldera. Hemendik aurrera, beraz, ibilbide horretan barrena, herritarrek nahiz bisitariek badute non atseden hartua herriko parajeez gozatzen duten bitartean.
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Mª Jesus Labaien Urkizu

Gazte Festak

Ione Gorostarzuren liburu berria
»

Bere bigarren poema-liburua
besapean hartuta etorri zaigu
Ione Gorostarzu aurtengo udaberrian. Orain dela zazpi urte ikusi
zuen argia ‘Desegiten’ bere lehen
olerki-bildumak. Orain, bi umeren ama izan eta amatasuna gaiardatz hartuta, ‘Ez da erditzea’
lana argitaratu du, unean uneko
bizipen, kezka, burutazio eta
egoeretatik abiatuta.

» Parranda ez ezik, kirola ere izan zen jai hauetan. Berastegiko areto-futboleko taldeak Idiazabalgoen aurka lehiatu ziren.

Oliva Mariezkurrena
» Maiatzaren 2an, familiaren goxotasunean ospatu zuen
Oliva Mariezkurrenak bere 103. urtebetetzea. Amaia
Azkue alkatearen bisita ere jaso zuen egun horretan.
Nafarroako Igoan jaioa, orain dela 63 urte etorri zen
Berastegiko Gorostizu baserrira, senar Francisco Zubillagarekin eta 11 seme-alabekin. 12.a, Ixiar, Berastegin
jaioa da. Gerora etorri dira, bere 23 biloba eta 28 birlobak. Betiko moduan, egun horretan ere, irribarre polit
batekin hartu zituen zoriontzera hurbildu zitzaizkionak.
ZORIONAK!!

Euskal Jai eguna

» Urepele elkarteak antolatuta, maiatzaren 25ean ospatu zen, pintxo-lehiaketa, herri-bazkaria, jolasak eta musika barra-barra
zuela, euskara ardatz hartuta.

Maria Cueto eta Mariano Arsuagaren erakusketa
» Ekainaren 22tik abuztuaren 25era Baxe
Nafarroako Lekunberri herriko Espazio B
eta B arte-galerian izango da ikusgai herritar ditugun Maria Cueto eskultoreak
eta Mariano Arsuaga margolariak elkarlanean prestatu duten ‘Bi begirada. Espazio
bakar bat’ erakusketa. Gainera, uztailaren 4tik irailaren 29ra, Donostiako Euskal
Itsas Museoan Mariaren bi artelan daude
erakusgai beste bost artistenekin batera.
16 zenbakia, 2019ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Jaunartzeak

Iñigo Gorostarzu Gipuzkoako
Bertsolari Txapelketan

» Egun handia izan zen ekainaren 16a Lehen Jaunartzea

egin
zuten 12 neska-mutilentzat. Protagonistak, ezker-eskuin, zutik: Oihane Malkorra Zubillaga, Nahia Arabaolaza Aranalde,
Elene Bereau Azpiroz, Henar Garmendia Aurkia, Maren Jauregi
Labaien, Naia Sanchez Saizar, Maitane Ugartemendia Arregi,
Lorea Alonso Labaien eta Maialen Aranalde Ziaurriz. Eta makurtuta, ezker-eskuin: Jon Lasa Saizar, Oihan Domintxin Barriola
eta Joanes Zuriarrain Malkorra.

»

Sailkapen-fasea gainditu eta aurrera eginda, udazkenean
izango den Gipuzkoako Bertsolari Txapelketan izango dugu berastegiarra bertso-lehian, Haritz Mujika eta Unai Mendizabal,
sailkatu diren Tolosaldeko beste bi bertsolariekin batera.

San Joan bezpera

»

Giro eta umore ederrean joan zitzaigun eguna. Egitarau
bete-betearekin: pilota-partidak, judo-erakustaldia, dantza
eta trikitixa-emanaldia eta, nola ez, herri-afaria, gure-gureak
ditugun San Joan dantzekin eta San Joan suarekin, txorimaloen
erreketa eta guzti.

Baztarretxe nekazalturismoak ere saria
» Eusko Jaurlaritzak turismo-eredu jasangarriaren
alde apustu egiten duten turismo-enpresak saritu
ohi ditu, eta aurten Baztarretxe nekazalturismoa
izan da sarituetako bat. Kontxi Azpirozek berak
jaso zuen saria, uztailean Tabakaleran egin zen
ekitaldian. Oraingoan, energia-efizientzia eta teknologia berrien erabilera helburu dituen SICTED
programa darabilten enpresak saritu dituzte. Basquetour edo Euskal Turismo Agentziaren eta Tolosaldea Garatzenen elkarlanari esker ari dira gure
eskualdeko enpresak programa hori txertatzen.
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Kirolak

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

Kirolak 2019
Urtezahar-krosa
Hotz, hotza lagun izan zuten 2018ko
urtezahar-kroseko korrikalariek. 100
lagun inguruk hartu zuten parte guztira Urepele elkarteak antolatutako lasterketan, eta podiumak honela osatu
ziren: 7 eta 12 urte artekoetan, nesketan Aiara Agirrezabala, Barbara Isturiz
eta Izaskun Zubeldia izan ziren lehenak
helmugan, hurrenez hurren; eta mutiletan Hodei Lobo, Martin Zubillaga
eta Haritz Martin. 13 urtetik gorakoetan, berriz, emakumezkoetan Arantxa
Atxukarro, Amaia Azkue eta Olaia Garaiburu izan ziren azkarrenak; eta gizonezkoetan Iban Agirrezabala, Ion Azpiroz eta Eneko Arrospide. Senior-mailan
lehen sailkatuak Arantxa Atxukarro eta
Aitor Etxarren izan ziren, eta taldekako
sailkapenean Iban Agirrezabala, Julen
Agirrezabala eta Amaia Azkuek osatutako hirukoa izan zen garaile.

Urtezahar krosa.

II. Negutrail mendilasterketa

Otsailaren 3an, sasoiko eguraldiarekin, negu-giro betean egin zen Negutrail mendi-lasterketaren bigarren
edizioa. Plazatik abiatu eta Urdelar,
San Lorentzo eta Ipuliñon barrena,
16,3 kilometro eta 963 metroko maldako ibilbidea osatu behar izan zuten
korrikalariek. 300 lagun zeuden ize-
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Urtezahar kroseko irabazleak.
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Kirolak

Negutrail lasterketako une bat, eta, behean, irabazleak.

Ezin ahaztu ia 100
laguneko herritartaldea ibili zela lanean
boluntario, lasterketan,
aurretik eta ondoren
na emanda, antolakuntzak gehinenez
onartutako parte-hartzaile kopurura
iritsita; 261 korrikalarik ekin zioten
lasterketari 10:30ak jo zutenean, eta
254k amaitu zuten lasterketa. Sarah
Ugarte donostiarra, Ainhoa Jauregi urnietarra eta Tanit Perez de Lezeta donostiarra izan ziren lehenak helmugan
hurrenez hurren emakumezkoetan;
eta gizonezkoetan Hassan Ait Chaou
billabonatarra, Iban Agirrezabala berastegiarra eta Raul Amatriain arraizatarra. Lehen berastegiarrak Iban bera
eta Arantxa Atxukarro izan ziren, beste
behin. Eta ezin ahaztu ia 100 laguneko
herritar-taldea ibili zela lanean boluntario, lasterketan bertan, aurretik eta
ondoren.

(1.282 m) mendirako plana eskaini zuten ume eta gurasoentzat, Beasti guraso
elkartearekin elkarlanean, eta helduentzat Balerdi (1.193 m) mendirakoa.


Azaroaren 10ean Aiako Harrian (837
m) izan ziren eta martxoaren 23an Baztango Irubelakaskoa (970 m) mendian.
Azkena, berriz, ekainaren 29an Hues-

  



Aldin mendi-elkartearen
irteerak

2018-19 denboraldian 4 mendi-irteera
antolatu ditu Aldin mendi-elkarteak.
Irailaren 23an Aralarrerako deia egin
zieten herriko mendizaleei: Ttutturre
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Aldin mendi-elkartekoak irailean Ttutturren izan ziren eta ekainean Riglosko mailoetan.
cako Riglosko mailoak (1.045 m) izan
dituzte bisitaleku.

Eskola-kirola

2018-2019 denboraldian LHko 1. mailatik DBHko 2. mailara arteko 60 gaztetxo ibili dira eskola-kirolean, 21 neska
eta 39 mutil. 6 talde osatu dira, iaz baino bat gehiago; mutil infantilen taldea
izan da berritasuna. Hartaz gain, mutil
benjaminena, neska benjaminena, 5.
mailako mutil alebinena, 6. mailako
mutil alebinena eta neska alebinena
izan dira lehian.
1. eta 2. mailako neska-mutilak
ere ibili dira, baina lehiatu behar izan
gabe. Saskibaloia, eskubaloia eta areto-futbola landu dituzte. 3. eta 4. mailako neska-mutilek ere kirol berak landu dituzte, bi taldetan banatuta; baina
hauek izan dute lehiatzeko aukera,
larunbatetan Tolosaldeko beste neska-
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Ikasturte honetan eskola-kirolean ibili diren neska-mutilak, beren entrenatzaileekin.
mutil batzuekin batera. Emaitza onak
lortzea baino gehiago, ondo pasatzea
eta talde-jokoa bilatzea izan dute hel-
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buru.
5. eta 6. mailakoak, berriz, 3 taldetan banatuta aritu dira, saskibaloian
eta areto-futbolean; eta, esan behar da
2 talde bikain aritu direla denboraldi
osoan zehar. Neska alebinen taldeak ez
du partidurik galdu 9 hilabetetan, eta
5. mailako mutilen taldea ere antzera.
Biak ala biak Gipuzkoako txapelketara
sailkatu ziren. Mutilen taldeak saskibaloian finalerdietan esan zion agur
txapelketari. Neskak areto-futbolean
bai, finaleraino iritsi ziren, eta Oñatiko
talde baten aurka irabazita, Gipuzkoako
txapeldun geratu ziren. Bestalde, alebinen bi talde hauek areto-futbolean
Eguberri zein San Joan txapelketan ere
hartu dute parte eta neskak izan dira

Kirolak

Ane Urkizu eta Lierni Gartziarena
Master Cup Txapelketan.
Aurten esku-pilotan ibili diren neska-mutilen taldea, beren entrenatzaileekin.

San Joanetan udaletxeko karreapean jokatu zuten pilotariak.

Ataria pala eta esku-pilota txapelketetako finalak Berastegin.

urrutien iritsi direnak, bi txapelketak
irabazi baitituzte.
Urtea borobiltzen asmatu duen
beste taldea mutil infantilena izan
da. DBH ikasketak Tolosan egiten ari
diren arren, areto-futbolean herrian
jarraitu nahi izan dute eta herriko 10
gazte elkartu eta Gipuzkoako ligan

aritu dira urritik maiatzera. Bigarren
amaitu dute liga eta lehen 4 taldeen arteko ligaxkatik finalera pasa ondoren,
Ibarrako Uzturpe Lauburu taldearen
aurka 4-2ko emaitzarekin txapeldun
izan ziren berastegiarrak, ezustekoa
emanez. Garaipen horrek Euskadiko
eta Espainiako txapelketetan parte

hartzeko aukera eman zien. Euskadikoan bigarren egin zuten, eta ekainaren 8 eta 9an Valladoliden jokatu zen
Espainiakoan maila handiarekin egin
zuten topo. Jokatutako 3 partiduak galdu zituzten; baina, hala ere, asteburu
ederra eta sekulako esperientzia bizi
izanda, pozik itzuli ziren Berastegira,
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Kirolak

Naroa Zubiria jokoan.

Areto-futbolean txapeldun izan diren neska alebinak. Ezker-eskuin eta goitik
behera: Mireia Barriola (entrenatzailea), Izaskun Zubeldia, Izaro Vidal, Izaro
Gartziarena, Naroa Goikoetxea, Alaitz Zuriarrain, Aiara Agirrezabala eta Kira
Pascual.

lanean serio segi behar denaz konbentzituta.

Esku-pilota

21 lagun ibili dira esku-pilotan aurten,
2 neska eta 19 mutil; aurrebenjaminetan, 1. eta 2. mailako 4 mutil; benjaminetan, 3. eta 4. mailako 2 neska eta 6
mutil; eta, alebinetan, 5. eta 6. mailako
9 mutil. Urritik apirilera bitarte Tolosaldea mailan lehiatu dira, 3 bikote benjaminetakoak eta 2 bikote eta hirukote
1 alebinetakoak. Ohiko ligan jokatzeaz
gain, Eguberrietako txapelketan eta
Ataria txapelketan hartu dute parte;
eta, aurreko postuetara iristea lortu ez
badute ere, lan ona egin dute guztiek
ere. Aipatzekoa da aurten Atariako pala
eta esku-pilota txapelketetako finalak Berastegin jokatu zirela ekainaren
29an. Herritarren ordezkaritzarik ez
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Areto-futbolean txapeldun izan diren mutil infantilak. Ezker-eskuin eta goitik behera: Hodei Lobo, Alain Claudio, Julen Otxandorena, Martin Zubillaga,
Oihan Lobo, Iraitz Garaiburu, Beñat Loidi, Itoitz Agirretxe, Gorka Esnaola,
Oinatz Lasarte eta Oier Arabaolaza.
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zen izan, baina eskualdeko pilotari gazteak ezagutzeko eta haien jokoaz gozatzeko aukera ederra izan genuen. Eta,
bukatzeko, herri mailan San Joanetako
txapelketak izan ditugu, banaka udaletxeko karreapean eta binaka Ipuliño
frontoian. Maila txukunean aritu dira
pilotari gazteak.
Bestalde, Ane Urkizu Lasartek eta
Lierni Gartziarena Artolak 2018ko
urrian Emakumezkoen Master Cup
txapelketan parte hartu zuten. Eskuz
banakako pilota-txapelketa izan zen
eta partidu politak jokatu zituzten biek.

Kirolak

Iñaki Urkizu, Irungo Real Unioneko jokalaria.
Gasteizko kanporaketan animatzen
izan zituzten herritar guztiei eskerrak
eman nahi dizkie bikoteak.

Areto-futbola

Naroa Zubiria Amundarainek Ordiziako taldean jokatu du 18-19 denboraldian ere, areto-futboleko bigarren
mailan. Kopako eta Euskadiko irabazle
izan ziren, eta ligan ere lehenengo geratu ziren; hala ere, ez ziren irabazleak
izan sailkapen horretan geratutako lehengo bi taldeen arteko partidua galdu
egin baitzuten.
Gipuzkoako liga Senior mailan
jokatu dute Lierni Gartziarenak eta
Olaia Lizartzak Ibarra Lauburu taldean. Klub berean ibili da Aimar Zubillaga ere, Ohorezko Jubenil mailan.
Asturias, Errioxa, Kantabria eta Euskal
Herrian zehar jokatu dituzte partiduak, eta 6. postuan amaitu dute denboraldia.

Ion Azpiroz Euskal Herriko txapeldun da gaur egun ultratrailetan, Leitzako Euskal Herria Mendi Erronka irabazita eta Espainiakoan hirugarren.

kuin hegaleko futbolari berastegiarrak,
bere aldetik, bere azken denboraldia
osatu eta agur esan dio futbol profesionalari, 10 urteko ibilbide luze eta oparoaren ondoren.
Bestalde, Tolosa Futbol Klubean
hainbat berastegiarrek jokatu dute
denboraldi honetan ere:
Ander Zubillagak Ohorezko mailan jokatu du. Oso denboraldi ona egin
dute, eta ondorioz 3. mailara igotzea
lortu dute.
Egoitz Agirrezabala bi taldetan ibili
da: Jubenil nazionalean eta Jubenilen
1. mailan. Azken talde honekin maila
igotzea lortu dute; bestearekin, berriz,

mailari eutsi diote.
Territorial mailan jokatu du Irati Rekondok, eta 6. postuan geratu da taldea.
Kopan, bestalde, final aurrekoetan kanporatu ziren.
Ohorezko Kadeetan jokatu du Julen
Sarasolak, eta 12. postuan geratu dira.
Ane Goikoetxeak emakumezkoen
Ohorezko Kadete kategorian jokatu du,
eta 5. postuan geratu da haren taldea.
Badira beste bi futbol-jokalari berastegiar beste bi taldetan ibilitakoak:
Mireia Barriolak Goierri Berri taldearekin Euskal Liga jokatu du, eta 5. geratu dira; eta Lekunberriko Beti Kozkor
taldean ibili da Alaitz Etxarren, Infantil-

Futbola

Iñaki Urkizuk Irungo Real Union taldean egin du 2018-2019 denboraldia
ere, futbol profesionaleko Bigarren B
Mailan. Liga sailkapeneko 16. postuan
amaitu du taldeak eta azken unean eutsi dio mailari, jaitsiera saihestuta. Es-
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Kirolak

DesafiOSOmiedo ultratrailean jokatu zen Espainiako
txapelketa, eta taldekakoan euskal korrikalariak
izan ziren txapeldun, tartean Ion bera.
Kadete kategorian, Nafarroako ligan
jokatu dute eta 7. postuan geratu da
haren taldea.

Mendi-lasterketak

Ion Azpiroz denboraldi bikaina egiten ari da aurten mendi-lasterketetan.
2018ko abuztuan denboraldia amaitzeko urteko erronka nagusi zuen Mont
Blanc-eko UTMB Ultratrail ospetsuan
(171 km, 10.300 m-ko malda) lasterketa
uztea erabaki zuen 140. kilometro inguruan, ezina gailenduta. Ordutik, ordea,
beste era batera doazkio kontuak Ioni.
Besteren artean, maiatzaren 4an Valle
de Vio ultratraila (60 km eta 3.600 m-ko
malda) irabazi zuen Huescako Buerba
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Arantxa Atxukarro, emakumezkoetan garaile.

herrian, 6 ordu 50 minutu eta segundo
1eko denbora egin eta errekorra 30 minutuz hobetuta; eta Euskal Herri mailako aparteko bi mendi-lasterketa ere
irabazi ditu: maiatzaren 18an Leitzako
Euskal Herria Mendi Erronka ultratraila
(67 km, 7.200 m-ko malda) irabazi zuen
6 ordu 45 minutu eta 32 segundoko
denbora eginda; eta uztailaren 13an
Goierriko Bi Handiak Goierri Trail lasterketan nagusi izan zen lasterketako 88
km-ak eta 6.000 m-ko malda egiteko 10
ordu minutu 1 eta 53 segundo pasatuta
eta orain arteko marka 8 minutuz onduta. Uztailaren 27an, berriz, Espainiako
txapelketa erabakitzeko balio izan zuen
Asturiaseko DesafiOSOmiedo ultratrai-
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lean (85 km, 10.000 m-ko malda) 3.
egin zuen 9 ordu 29 minutu eta 28 segundoko denborarekin. Eta, bukatzeko,
abuztu bukaeran, lehengo urtean atera
gabe utzitako arantza ateratzeko aukera
berria du Ionek Chamonix aldean, Mont
Blanc-eko UTMB Ultratrail-aren hurrengo edizioan.
Bestalde, aipatu ohi ditugun inguruko beste mendi-lasterketa batzuetan
aurten ere izan da berastegiarren ordezkaritzarik: ekainaren 2an egin zen
Zegama-Aizkorri mendi-maratoian Jon
Zubillaga izan genuen 334. postuan
(7 h 07 min); Tolosako T3T maratoian
Xabier Azpiroz 145. postuan (6 h 16
min 10 seg) eta Jon Zubillaga bera 151.

Kirolak

Mikel Plazas eta Olaia Plazas lehian.

Antzuolan bi
berastegiarrak igo ziren
podiumera, Beñatek
lehenengo postua lortuta
eta hirugarrena Mikelek
postuan (6 h 22 min); eta, T2T maratoi
erdian Julen Agirrezabala 217. postuan
(3 h 42 min 11 seg), Amaia Azkue 218.
postuan (3 h 42 min 12 seg) eta Maialen Gartziarena 263. postuan (4 h 22
min 44 seg).

Beñat eta Mikel Antzuolan lehenengo eta hirugarren.

Atletismoa

Euskal Herriko Kirol-probako txapelketako ligan lehian hiru urte jarraian
ibili ondoren, lortu zuen 2018an txapela etxera ekartzea Arantxa Atxukarrok,
aurreko hirugarren eta bigarren postuak gaindituta. Sailkapen orokorrean
9. egin zuen eta emakumezkoetan irabazle izan zen 1.061,99 punturekin.

BTT jaitsiera

Beñat Egialde eta Mikel Olaetxea Euskadiko Open BTT jaitsieran ari dira
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Kirolak

Limousin Oria txirrindulari-taldea
parte hartzen, 23 urtez azpiko mailan
biak. Maiatzaren 18an, Igantzin, izan
zen lehenengo jaitsiera, eta 6. geratu
zen Mikel; Beñat, berriz, erori egin zen
eta ez zuen bukatzerik izan. Hurrengo
jaitsieran, Antzuolan uztailaren 13an,
bi berastegiarrak igo ziren podiumera,
Beñatek lehenengo postua lortuta eta
hirugarrena Mikelek.

Eskia

Urtarrilaren 26an eta 27an, Belaguan,
iraupen-eskiko Euskadiko txapelketak
lehiatu ziren (skating eran eta klasiko
eran). Gizonezkoen U-18 mailan, Mikel
Plazas izan zen Euskadiko txapeldun
iraupen-eskiko skating eta klasiko estiloan (10 km). Olaia Plazasek, berriz,
emakumezkoen U-16 mailan urrezko
dominak irabazi zituen bi estiloetan.
Otsailaren 3an, iraupen-eskian
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Mikel Plazas txapeldunorde izan zen
distantzia luzeko Espainiako txapelketan gizonezkoen U-20 mailan. Txapelketa Baqueirako Marxa Beret lasterketan (21 km) lehiatu zen. Ondorioz,
espainiar selekzioarekin Esloveniako
Planica eski-estazioan otsailaren 8tik
10era Europako Kopako probatan lehiatu zuen: sprint lasterketan, distantzia luzean, klasikoan eta skatingean.
Bigarren postua lortu zuen Mikelek
proba guztietan: sprinetan eta distantzia luzean, 1 segundoko aldearekin;
skatingean 4 segundokoa; eta klasikoan
1 minutu eta 15 segundokoa.
Martxoaren 22tik 24ra, Candanchun, klasiko eran, skating eran eta
errelebotan iraupen- eskiko Espainiako
txapelketa izan zen. Gizonezkoen U-20
mailan, Mikel Plazasek klasikoan eta
skatingean zilarrezko bi domina lortu
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zituen (10 km); baita brontzekoa ere
Senior mailako errelebotako mixtoan.
Emakumezkoen U-16an (5 km), klasiko
eran Olaia Plazasek brontzezko domina
lortu zuen, eta skating eran Espainiako
bigarren geratu zen.

Txirrindularitza

Limousin Oriako taldean egin dute denboraldia Arkaitz Garmendia, Urko Vidal, Izaro Vidal, Maddi Saizar eta Ioritz
Saizar berastegiarrek. Arkaitz Kadete
2. mailan ibili da, eta behin lortu zuen
bigarren postua, Zestoan. Urko, berriz,
Infantil kategorian lehiatu da, eta denboraldi bikaina egin du: 12 aldiz izan
da lehenengo, behin bigarren eta beste
behin hirugarren. Haren arrebak, Izarok, Gipuzkoako taldekako erlojupeko
txapelketa irabazi zuen eta Tolosako
karreran bigarren egin zuen.

Berastegiarrak munduan

Beñat Salbarredi Maizkurrena

Argentinan,
berastegiarren
artean
B

ulegoko atetik sartu orduko
tankera eman nion, ikasketaburuaren barre murritz behartu
hark ez zekarrela gauza onik. “Beñat
momentutxo bat baduzu?”, galdetu zidan, “Bai, noski”.
“Begira Beñat… Datorren urtean ez
dugu zuretzat lekurik izango, sentitzen
dut”.
Lankideei albistea jakinarazi nienean pena handia hartu zuten, baina
bidaiatzeko aholkatu zidaten. Irakasle izateko oraindik gaztea nintzela eta
ateratzeko nora edo hara: gero alferrik
izango zela. Nora ordea? Argentinara
beharbada? Ba haraxe.
Halaxe bada, lau hilabeteren buruan,
hartu nuen lur Ezeizako aireportuan, hamabi orduko hegaldi luze baten ondoren:
urriaren 21a zen. Harrapatu nuen lehen
taxian sartu eta “La Recoleta” auzora
abia zedin agindu nion. Abiatu orduko
hasi zen bolantazoa hara, bolantazoa
hona, orain frenatu, orain azeleratu, bozinazoa lehenik “vieja pelotuda!!” oihua
gero… Neure artean pentsatzen nuen “aireportua taxiz lepo betea eta okerrenean
sartu haiz, Beñat”; gero ohartu nintzen,
ordea, guztiek ere berdintsu gidatzen
dutela Argentinan. Erotuta daude.
Halako batean —ez nahi ordurako—
iritsi nintzen ostatuz hartu ninduten
etxera. Berastegin ezagutu nuen argentinar baten etxea zen: Luchorena. Haren
ezaupidea ere ondo xelebrea izan zen:
herriko festetan ordu txikitan genbiltzala, “La Mano de Dios” kanta jarri zuten
kantinan. Jarri bazuten jarri, ero moduan
jarri zen Lucho, belaunikatu eta zerua
seinalatuz. Eromen horren erdian aipatu

Antero eta bere seme-alabak.
nion nire Argentinarako asmoa, eta bere
etxean gustura hartuko ninduela esan zidan. Eta ni azaldu, lotsa gutxirekin.
Besteen etxean ostatu hartzeak
baditu bere abantailak, bi nagusi bereiziko nituzke nik. Bata, bistan da,
ekonomikoa: hotel bat ordaintzea baino puskaz merkeagoa da. Baina bada
bigarren arrazoi bat, niretzako munta
gehiago duena.
Hotel batean ostatu hartzen duenak
hiriko tokiak ikusiko ditu, bertako berezitasun tipiko batzuk ezagutu, Argentinako zenbait topiko erakutsiko dizkiote –beraiek erakutsi nahi diotena ikusiko
du—... Eta eguna bukatzean hotelera itzuliko da. Turismo hutsa(la).
Bertako etxe batean sartzen denak,
ordea, elkarbizitza bat —motza eta azalekoa baldin bada ere— izaten du hangoekin; zer duten, zer ez duten. Noiz
oheratzen diren, noiz jaikitzen, zer jaten
duten… Argentinarren bizimoduan murgiltzen da.
Halaxe bada, aste eta erdi pasa nuen
kapitalean. Handia da hura. Izugarria.
Argentina guztian ez dira 50 milioira
iristen. Bada hiriburuan, eta bere inguruetan —periferia izugarria baitu— ia
15 milioi bizi omen dira. Hainbesteko
herrialdea izanagatik, denak kakapilan
bizi dira.
Han ibili nintzen, harantz-honantz,
ia gelditu gabe. Bertako toki ezagunenak ezagutu nituen: La Boca, Recoleta,
Belgrano, San Telmo, Puerto Madero, El
Rosedal, Teatro Colón Obeliskoa, Casa
Rosada, Mafaldaren estatuak... Mundu
guztiak ikusten duena ikusi nuela, alegia.
Toki batek harritu ninduen, ordea,
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bereziki. Corrientes etorbideak. Hango
taberna, jatetxe, denda, antzoki, jendearen joan-etorri, kartel publizitario erraldoi, argi koloretsu… Esan liteke hura
dela Buenos Aireseko artista, bohemio
eta gautxorien kabia. Ikustekoa da hango kultura kontsumoa. Kontsumitu ez,
xahutu egiten da kultura han.
Antzerki mundua maite dugunontzat, adibidez, toki ezin hobea da. Zientoka antzoki daude etorbide horretan.
Era guztietakoak, handiak, txikiak, komertzialak, alternatiboak, garestiak,
merkeak… Nik antzezlan bat ikusteko
suertea izan nuen: Terrenal izenekoa,
kale bazter batean, ate xume batetik sartu eta eskailera batzuetan barrena lur
azpira jaisten zen, soto moduko batera.
Hantxe zegoen, Teatro del Pueblo izeneko antzoki txiki bat. Txikia bezain polita.
Horiek baino txoko bereziagoak
erakutsi zizkidan Sabrinak, ordea. Sabrina Otegi argentinarra da izatez, baina —
abizenak nabarmen uzten du— jatorri
euskaldunekoa. Bere unibertsitate garaietan euskal munduaz interesatu eta
horrelaxe hasi omen zen euskara ikasten. Geroztik behin baino gehiagotan
izana da Euskal Herrian, Lazkaon azkena, Maizpide barnetegian. Gaur egun
ederki hitz egiten du euskaraz. ETBko
Euskalonski programa Buenos Airesera
joan zenean ere bera izan zen elkarrizketatuetako bat.
Asko erakutsi zidan. Tokiak bakarrik
ez, bertan gertatutako gertaerak ere bai.
Eraikuntzak, plazak, arkitek-toak, Euskal
Etxeak… Bereziki harritu ninduen “Centro Vasco Frances” —edo Iparraldeko
16 zenbakia, 2019ko abuztua
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Euskal Etxeak— ikusi nuenean. Sabrinak
esan zidanez, Argentinan propio bereizten omen dira Iparraldeko eta Hegoaldeko euskaldunak. “Vascofrances”-ek
prestijio gehiago omen dute, “vascoespainolek” baino —frantsesak ohi duen ospe
aristokratikoagatik beharbada—, eta horregatik saiatzen omen dira bereizten.
Halere, “Euskaltzaleak” Euskal Etxea
gustatu zitzaidan gehien. Zentroan sartu
eta gertatu zitzaidana ez da sinestekoa.
Euskara ikasten ari zen talde batekin
egin nuen topo. Eta Euskal Herritik nentorrela ohartu zirenean irakasleak neure
burua aurkezteko—euskaraz— eskatu
zidan. Neure aurkezpena egin ondoren
euren txanda etorri zen: hasi berri-berriak zirenez, izena eta nongoak ziren
esan zidaten, justu-justu.
Horietako batek, Josek, jatorri euskaldunekoa zela, eta jatorrizko hizkuntza interesatzen zitzaiola esan zidan.
Zer herritakoa zen galdetu nionean…
“De Berastegi” entzun nion. Ezin nuen
sinetsi ere egin, ez zitzaidan buruan
sartzen, nola ote zitekeen hainbesteko
kasualitatea.
Abizena nola zuen galdetu nion eta
“Garziarena” erantzun zidan. Ahoa ezin
itxiz, esan nion, kuadrillako bi abizen berekoak nituela, eta asko zirela Garziarenak Berastegin. Elkarri telefonoak eman
genizkion eta harremanetan jarraituko
genuela agindu.
Juan Martin Garciarena Aguirrezabala, Joseren birraitona omen zen, 1879an
jaioa, Berastegin: Argentinara emigratu
zuen eta Gualeguaichu —uste dut zuzen
jarri dudala—izeneko herrian jarri zen
bizitzen. Entre Riosko probintzian.
Jose bera Entre Riosekoa zen sortzez, baserritar familia batekoa. Baina
lanbideak eraginda kapitalera mugitua,
beste asko bezala. Bere etxera gonbidatu ninduen, “asado” bat jatera. Argentinar guztiek dute ohitura hori, asteburua
iristen denean lagunekin elkartu eta
“asadoa” egitekoa.
Bere jatorriaz interesatua egoteaz
gain, Argentinako egoeraz ere asko zekienez, asko ikasi nuen afari horretan.
Nekez ahaztuko dut Josek eta bere familiak emandako tratu atsegina. Ea egunen
16 zenbakia, 2019ko abuztua

batean Berastegira etortzen den, eskuzabal hartuko dugu!
Azkenik, ez nuke Buenos Aireseko
egonaldiaren kontakizuna utzi nahi Antero aipatu gabe. Antero Urkizu, Buenos
Aireseko kanpoaldean dagoen Adrogué
herrikoa bera, gure amona zenaren lehengusu propioa, amaren aldetik. Argentinara bidaiatu aurretik lortu nuen
bere kontaktua, eta harremanetan jarri.
Ondo kostata bada ere, lortu genuen
elkar ezagutzea. Buenos Aireseko taberna batean ezagutu genuen elkar. Album
eta guzti azaldu zen: duela 25 urte Euskal Herrira egindako bidaiako argazkiekin. Tabernan elkarrekin egon ginen
denbora motz iritzita, beste egun batean
bere herrira joan nendin esan zidan.
Halaxe joan nintzen Adroguera, trena
hartuta. Anterok bere etxea, familia eta
enpresa erakutsi zizkidan. Makina erramintako enpresa bat dauka eta harrotasunez —hitzaren zentzurik onenean—
erakusten du. Interes handia zuen Euskal
Herriko enpresen inguruan: ea zenbatekoak ziren, ze makina mota erabiltzen
zituzten, zenbateko soldatak…
Egiari zor, Argentina oso gaizki dago
ekonomikoki. Sekulako inflazioa gertatu
da azken urteotan eta diruak —pesoa—
apenas balio duen: nik han bakarrik
ikusi ditut eskaleak sekulako billete sortarekin. Horregatik, beharbada, Anteroren gure soldatekiko jakin-mina.
Enpresako buru izateari utzi zion
aspaldi, jubilatu eta semeari utzi zion
kargua. Halere, jubilatuta dagoen arren,
berak egiten omen du lanik gehiena
enpresa horretan —semeak esana, barre
algaraka—. Hauek ere sekula bukatzen
ez diren musu, “ondo izan”, “ea egoten

Euskalzaleak elkartean euskara klase bat ematen.
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garen noizbait” eta beste horrelako zenbait zeremoniaren ondoren —elkar utzi
nahi ezik— pena handiz agurtu nituen.

Mar de Platara
Abeltzaintzak indar handia du Argentinan, bertako ekonomiaren ardatz izan
da urteetan zehar, munduko haragi
ekoizle handienetakoa izan baita. Eta
oraindik ere, pisu handia dute abeltzainek herrialdean. Oso bestelako abeltzaintza da hangoa, hemengoaren aldean. Milaka hektareatako lurrak dituzte, “Latifundioak” deitzen zaie.
Mar del Platara joan nintzenean
ohartu nintzen lursailen dimentsio izugarriaz. Mapari erreparatuz gero ez
dago horrenbesteko tarterik Buenos
Airesetik Mar del Platara; gertu samar
daudela dirudi. Halere, autobusean sartu eta errepide amaigabeetan barrena
abiatzean konturatu nintzen zein handia
den Argentina: zelaia eta zelaia, belazea
eta belazea, aldian-aldian ganadu sailen
bat ikusten zen larrean lasai: behiak gehientsuenetan, behorrak ere bai batzuetan, ardirik apenas.
Txingurriak ematen dute, han urrunean, ortzi-mugan galtzen den itsaso
berde baten erdian. Eta hori bost orduko
bidaia “motz” bat zenik! Oraindik harrigarriagoa omen da Patagoniaren zabalera: zientoka kilometro ezerezean, ‘la
nada’ deitzen diote bertakoek.
Halako batean iritsi ginen, atera
ginen autobusetik eta hezurretaraino
sartzen zen haize hotza. Mar del Plata
da Argentinako Benidorm, herrialdeko
hondartza turistikoenak bertan daude:
ni neu ere bainujantzia hartuta joan
nintzen, bainu bat hartuko ote nuen
ideian: baina bai zera, ez zegoen uretan
sartzerik, hotz zegoen.
Hotzak agudo joan ziren, ordea, Euskal Etxera sartzean. Bertan zegoen egin
nuen kontaktuetako bat: Nora. Iruñeko
neska bat zen eta Argentinan zehar zebilen, beste bi lagunekin, Euskal Etxez
Euskal Etxe, dantzak irakasteko aitzakian, herrialdea ezagutzen.
Hitzez ez da erraza esaten hango giroa zer den. Sekulako sua dute argentinarrek. Euskalduna nintzela esaten nienean
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—Euskal Herritik etorria nintzela, alegia— begiak argitzen zitzaizkien denei:
sekulako miresmena digute. Galdetu bestela Huntzakoei: urtero euskal talde bat
gonbidatzen dute festara, aurten Huntzakoak eraman dituzte. Euskal Herrian
plaza handiagoak egin izango dituzte,
baina gutxitan hainbeste jende sutsuz.
Ikusi egin behar ziren musika hasten zenean egiten zituzten oihu eta jauziak!
Huntza bukatu ondoren bertako
erromeria talde batek jo zuen, “Elkarrekin” izeneko taldea, Mar del Platako
gazte batzuek osatua. Nik nire artean
pentsatzen nuen, “ea zer moduz moldatzen diren erromerietako musika jotzen”. Eta, egia esan, ederki moldatzen
ziren: erromerietako musika jotzen zuten, hango erromerietakoa. “Cumbia Villera” jo zuten: gau oso-osoan “tzin-tzikitzin-tziki” erritmoarekin.
Cumbia jatorriz Kolonbiako dantza
den arren, Latinoamerikan zehar zabaldu da, baita Argentinara ere. Lehen, villetan eta jende pobrearen artean soilik
entzuten zen: ez du ospe onegia —baina
horrelakoetan beti gertatzen dena—, ospeak ospe indartsu sartu da Argentinako
gazterian, eta gehienbat —ia erabat—
musika hau entzuten dute. Ni behintzat
ederki asebete nintzen entzuteaz.
Euskal festara itzuliz, gaueko festa
bakarrik ez da izaten. Egunez ere hainbat
ekintza izaten dira, nabarmenena dantza
ekitaldia. Esan beharra dago hango pausoak puska bat aldatu direla, batzuek ez
dute hemengoen tankera handirik. Baina normala da, hainbeste denboran hain
urruti egonda. Batzuek esango lukete
horiek ez direla euskal dantzak. Nik ez
nuke esango horrelakorik, “diasporako
dantzak” dira: Zuberoakoak, Otsagabiakoak edo Arratiakoak diren bezalaxe.
Arratsalde osoa pasatzen dute dantzak ikusten. Argentinako bazter guztietatik etortzen dira dantza taldeak. Urtero-urtero gauza berbera izaten omen da.
Programazio berbera. Eta, aizue, halere
izugarri gustatzen zaie. Ez dira aspertzen, nonbait.
Mar del Platako egonaldia polita izan
zen oso: motza baina polita. Munduko
beste puntan euskal kultura nola ospa-

Mendozako Salbarrediekin. Nire eskuinean, Agustin, 97 urtekoa.
tzen duten ikustea berezia da. Euskaldunak ere ikusi nituen franko. Batzuk ezagunak —parrandatik edota Gasteizko
urteetatik ezagutzen nituenak— beste
batzuk ezezagunak baina oso gertukoak.
Imultzo eta Beloki taldeko panderojolea ere han zen. Baina, halere, ezagutu nuen beste gazte bat gogoratzen dut
hobekien.
Mutil gazte bat zen —izenaz ez naiz
oroitzen—, euskara jatorra hitz egiten
zuen, herrikoia: Goierri ingurukoa zehaztu behar bada. Halere, bazuen zerbait berezia, ahoskera-edo, ez zuen guk
bezalakoa. Hizketan saio luze samar bat
egin genuen —hika—, beste ordiziar batek eta hirurok. Baina nik, nongoa zen
tankerarik ez ematen-eta, jakin minez
galdetu nion “hi nongoa haiz?”, eta berak
erantzun “Ni Bahiakoa”.
Esan berri zidana sinetsi ezinda, une
batez ulertu nahian aritu eta ahoa itxi
nuen. “Zer??” galdetu nion harrituta.
Nire erreakzioa ikusi eta barre algaraka
hasi zen, eta bere istorioa kontatu. Sei
hilabetez Ataunen bizi izan omen zen,
astero-astero —astearteetan— bertako
sagardotegira joanez. Han ikasi omen
zuen euskara. Bai ederki ikasi ere!
Eta horrelako kasuak —hain esajeratuak ez baina— mordoxka ezagutu
nituen: Cordobakoak, Vietmakoak… Sinesten ere kosta egiten da, hauek duten
meritua! Horregatik, motz egin zitzaidan
Mar del Platako egonaldia, penaz agurtu nituen han ezagutu nituenak: beste
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euskal festaren batean berriz ikusiko genuen esperantzaz agurtu genuen elkar.

Mendozara, Salvarredien bila
Argentina barnealdean dago Mendoza,
Andeen magalean, Txileko mugatik hurbil. Atlantikoko hezetasunik ez da iristen, oso urruti izaki; ezta Pazifikokorik
ere, Andeetako paretak egiten dio babes:
horregatik, apenas egiten duen euririk
urte osoan, basamortu erdian dago.
Lur mugituen gainean eraiki zen hiria, plaka tektonikotik gertu dagoenez
gero, maiz izaten omen dituzte lurrikarak. Ez dira baldintza klimatiko onenak
hiri batentzat, baina arkitektura burutsu
bati esker hiri franko polita eraiki zuten.
Etxe txikiak, solairu batekoak edo
bikoak asko jota, kale zabalak eta plazak
nonahi, lurra dardarka hasten denean
jendeak bertan babesa aurki dezan.
Kale guztien ertzetan kanalak dauzkate
—“azekiak” deitzen diete— eta kanal
horien bidez ekartzen dute ura. Mendietan urtutako elurra erabiltzen dute
hiria ureztatzeko, bestela ez litzateke
zuhaitzik egongo, ez jardinik, ez itzalik,
ez bizirik.
Buenos Airesen aldean izaera herritarra du oso: lasaia. Jendea ere lasaiagoa
da, kapitalekoekin konparatuta patxada
handikoa. Izan ere, honetaz konturatu
nintzen Mendozan. Argentinatik kanpo
argentinarrari ematen zaion fama ez da
herritar guztiena, porteñoarena baizik.
Izaera bizi, mugitu, txantxazale, adar jole
16 zenbakia, 2019ko abuztua
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—batzuetan astun— hori ez da Argentina guztikoa. Aldea dago, kapitalekoa izan,
Mendozakoa izan, Cordobakoa izan…
Mendoza ardoagatik da famatua Argentinan—toki onera joan nintzen, badaezpada—, mahasti izugarriak dauzka
eta horietako batzuk salvarreditarrenak
dira: hektarea mordoa. Mahats batzuk
ardotarako erabiltzen dituzte, beste batzuk bere horretan jateko.
Ardo ederra egiten dute, konprobatu nuen ederki asko. Salvarredietako
batek, Agustinek, 97 urte betetzen zituela-eta urtebetetze afarira gonbidatu
ninduten, gonbidatu... gonbidatu! Ez baitzidaten ezer ordaintzen utzi. Bapo jan
eta edan genuen.
Bigarren belaunaldiko euskalduna
da Agustin, aita Berastegikoa eta ama
Errezilgoa, bera Mendozan bertan jaio
bada ere hitz solte batzuk badakizki euskaraz: eseri, etorri, ipurdi beltxa... Gurasoek elkarren artean ez omen baitzuten
euskara baizik hitz egiten. Gure herriko
“Intzen” jaio zen Vicente Lezearen laguna omen zen oso.
64 urte omen daramatza, ostiral
bakarrean ere hutsik egin gabe, Euskal Etxean afaltzen. Bertan elkartzen
da euskal jatorriko pertsona oro, eta
tartean Berastegiko jatorriko beste bat
ere ezagutu nuen afarian, Belauntzaran
abizenez, “Laztari” baserriko arraza: “el
sodero” deitzen zioten, gaseosa egitetik
ateratzen baitu bizimodua, “Sodas Belauntzaran”.
Giro ederrean aritzen dira: musean
jokatu lehenik, gero afaldu, eta afalondoren helduek musa berriz, gazteak zulora,
lurrazpira: Mendozako Euskal Etxeak
Gaztetxea baitauka. Bai, bai, gaztetxea!

Txilera bat-batean
Mendozako egonaldia luze samarra zenez —bi aste oso— eta Mendoza Txiletik gertu dagoenez gero, Andeetako
mendikatea gurutzatu eta Txilera pasatzea erabaki nuen, Pazifikoa ikusi nahian. Autobusa hartu eta hara abiatu
nintzen, Viña del Mar izeneko herrira,
Pazifikoko itsasertzean.
Mar del Platako festan ordiziar bat
ezagutu nuen —aurrez aipatu dudan hu-
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raxe— eta Viña del Mar-era joateko gonbitea egin zidan. Oso herri polita zela eta
merezi zuela hara joatea. Beraz, bidaian
bertan inprobisatutako bidaia izan zen
Txilekoa.
Mutil gazte honek Eñaut du izena eta
enpresari gazte bat da. Euskal enpresei
Latinoamerikako lurretan negozioa jartzen laguntzea da bere enpresaren helburua. Unibertsitate ikasketak egiten ari
zela, Txilera joatea erabaki omen zuen
—Erasmus edo horrelako zerbaiten bidez— eta bertan geratu azkenean.
Egunen batean Euskal Herrira itzultzeko asmoa omen du, baina oraingoz,
beste urte pare bat, behintzat, Txilen biziko omen da. Bien bitartean, enpresari
izateaz gain, Viña de Mar-ko euskal etxeko presidente ere bera da.
Berak aurkeztu zizkidan Txileko euskaldun “indianoak”. Baztandarrak hain
zuzen. Kafeteria baten jabeak ziren eta
kafeteria guztia Euskal Herriko eta Baztango argazki, mapa eta idatziez apaindua zeukaten. Huraxe omen da hiriko
kafeteria onena, hiriko “handijende”
guztia horra joaten omen da: politikoak,
enpresariak…
“Handijendeaz” ari garela, horietako
asko euskaldunak dira Viña del Mar-en
—beste toki askotan bezala—. Eñauten
esanetan, baztandarrak Txilera joan zirenean gozogintzako sektorean sartu
omen ziren: okindegiak eta pasteleriak
ireki omen zituzten.
Eta Latinoamerikarren laneko erritmoa nola euskaldunona baino pixka bat
mantsoagoa den —”pixka bat” “puska
bat” ez esateagatik— euskaldunek segituan hartu omen zuten langile bizi eta
azkarren fama. Segituan egin omen zuten gora.
Horietako bat ezagutu nuen Viña del
Mar-en. Baztaneko euskara hitz egiten
zuen gizonak, nongoa zen galdetu nion:
Valparaisokoa —Viña del Mar herriaren
ondo-ondoan dagoen beste herri batekoa—. Etxean ikasi omen zuen euskara.
Aita eta amarekin.
Egun, Viña del Mar-eko unibertsitateko irakasle da, horrez gain abokatua
ere bai —herrialdeko onenetakoa haien
esanetan—. Antzematen zitzaion oso
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gizon argia zela, burutsua. Historiaz ere
izugarri zekien, dena buruan gelditzen
omen zitzaion-eta: baita Euskal Herriko
historiaz ere. Nik adina bazekien, ia.
Horrez gain, herria pixka bat ezagutzeko aprobetxatu nuen: Pablo Nerudaren etxea, Valparaisoko etxe koloretsuak, Viña del Mar-eko kantu festibaleko antzoki erraldoia, “Isla de Pascuako”
bolkan harrizko estatua… Bukatzeko,
Mendozara itzuli baino lehen, bizian
behin bada ere, Pazifikoko uretan sartu
behar nuela eta, itsasoan bainatu nintzen. Sartu-atera bat baizik ez nuen egin,
ura oso hotz baitzegoen.

Mendozara buelta
Txileko lanak bukatuta, atzera Argentinara itzuli nintzen. Lautaroren etxera.
Lautaro Mendozako gazte bat da eta bertako “Denak Bat” Euskal Etxean egiten
du lan. Euskara irakasteaz gain, Euskal
Etxeko egitarauak antolatu, materiala
zaindu… Nahiko lan izaten du.
Hori gutxi ez eta, bertara gerturatzen
diren euskaldun asko bere etxean hartzen
ditu. Ni neu horien artean. Mendizalea da
gainera, eta iritsi eta berehala ea trekking
bat egin nahi al nuen galdetu zidan.
Andeak mendi izugarriak dira, mendizaleentzat toki ederrak. Eta esan liteke nire Argentinako bidaiari modu ezin
hobean eman niola bukaera. Pampa de
los Ñangos izeneko goi ordoki batera igo
ginen: lau orduko bidea oinez. Bertako
txabola baten ondoan kanpinak jarri eta
afari ederra egin genuen. Zer afaldu genuen? Galdetzea ere… “asado”-a noski.
Toki ikusgarriak zirela-eta, paraje horien edertasuna probestu nahi izan nuen
Argentinan ezagutu nuen jendea agurtzeko. Hil artean gogoan izango ditut hango
“asado”, adar jotze, txiste umoretsu, toki
zoragarri eta jende zoragarriagoak.
Biharamunean, menditik jaitsi eta
Agustinen etxean egin nuen bidaiako
azkeneko otordua. Pena izugarriz —
malkoei eusten nahiko lan banuen—
agurtzeko garaia heldu zen. Hegazkina
hartu eta etxerako buelta abiatu nuen,
oroitzapenez beterik eta egunen batean
itzultzeko esperantzaz. Agurrik ez, gero
arte baizik!
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Amaia Azpiroz Artola

Bruselako nire
esperientzia

Dinant bisitatzen.

G

izarte langintzako ikasketak
bukatzear nituela, jarraian zer
egingo nuen edota zer egin nahi
nuen pentsatzen jarrita, ideiarik ere
ez nuela konturatu nintzen. Zalantza
asko buruan eta ezer argirik ez. Beraz,
unibertsitateko
orientatzailearengana jo nuen aholku eske. Hark, hainbat
aukeren artean, “Servicio Voluntariado
Europeo” izeneko programa aurkeztu
zidan. Labur azalduta, programa hau
Europar Komisioak finantzatzen du, eta
18 eta 30 urte bitarteko gazteek Europako elkarte edota instituzio batean boluntario zerbitzua egiteko aukera ematen du proiektuak. Zure lanaren truke,
joan-etorriko bidaia, egonaldia, janaria,
hilabeteko esku dirua eta, beharrezkoa
balitz, jatorrizko hizkuntzako klaseak
ematen dituzte.
Atzerrira joateko ideia buruan nebilkien aspalditik; beraz, pare bat proiektutara aurkeztu nintzen. Bietan ezezkoa
jaso ondoren, Bruselako L’Arche izeneko elkartearen deialdian eman nuen

izena, eta elkarrizketa bat egin ondoren,
baiezkoa izan zen erantzuna. Hori poza!

L’Arche elkartea

Abuztuaren 14an iritsi nintzen Bruselara, hamar hilabetez L’Archen lan egiteko. Elkarte honek aniztasun funtzionala
duten pertsonekin lan egiten du, eta
egunerokotasunean beraien gaitasunak
garatzen eta akonpainamendu lana egiten jarduten du. Horretarako, lau etxebizitza eta eguneko zentro bat dituzte.
Eguneko zentroa astelehenetik ostiralera 9:00etatik 16:00etara egoten da
zabalik, eta hogeita hamar bat pertsona
joaten dira bertara. Nik hemen lan egiteko aukera izan dut bertako hezitzaileekin batera. Bertan, ekintza eta tailer
desberdinak egiten dituzte; hala nola,
sukaldaritza, marrazketa, josteko tailerra, baratza, egurra lantzea, mosaiko
tailerra, musikoterapia eta txango desberdinak.
Hasiera batean hainbat egunetan
jarraian josteko tailerrean eta marraz-
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ketan jartzen ninduten, baina antza ez
nintzen oso fin aritu, eta geroztik ez
ninduten berriz han jarri. Egia esanda,
ez ziren nire ekintzarik gustukoenak,
aspertu egiten bainintzen; beraz, ni
erabakiarekin gustura.
Nire ustez, lan ordu gehienak sukaldean pasa ditut. Goizetan hamaiketakoa
eta bazkaria prestatzen; eta, ondoren,
dena garbitzen. Dena talde lanean egiten genuen, eta orokorrean oso serio
hartzen zuten lana, erantzukizun handi
bat bezala, nahiz eta tarteka disimuluan
eskakeatzen saiatzen ziren. Giro aparta
edukitzen genuen, batez ere, arratsaldeetan, musika jartzen bainuen beti
lana arinagoa izateko.
Nahiz eta proposatutako ekintza gehienak gustura egin, bi izan dira gehien
gustatu zaizkidanak eta astero huts
egin gabe egin ditudanak: musikoterapia asteazkenetan eta zirko eskola ostiraletan. Zalantzarik gabe gehien disfrutatu ditudanak izan dira.
Hilabete hauetan beraiekin pasa16 zenbakia, 2019ko abuztua
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tako momentuak asko eta asko izan
dira, baina bada bat oso berezia: SaintJacut de la Mer herrira egin genuen astebeteko oporraldia. Bertan bizitakoa
ahaztezina izan zen, denok hobeto ezagutu baikenuen elkar, eta beraiek beste
arlo batzuetan ikustea guretzat aberasgarria izan zen. Ordu ezkeroztik, harremanak sendotu egin ziren eta beraien
familiako parte izatera pasa ginen.

Bruselako bizimodua

Bruselan bizitzeko eta lan egiteko
garrantzitsua den detaile txiki bat
azaltzea ahaztu zait: hizkuntza. Hiru
hizkuntza ofizial daude: frantsesa, nederlandera eta alemana; eta Bruselan
frantsesa da gehien hitz egiten dena.
Bada esan beharra daukat abentura honen hasieran frantsesez ezer gutxi nekiela; baina, hala ere, esan behar dut ez
dela inoiz oztopo handi izan hizkuntza
ez jakitea. Hasiera batean ez zen erraza
izan, baina aldi berean asko ikasi nuen
ahozkoa ez den komunikazioa landuz,
eta konexio bereziak sortu ziren hortik.
Ikasteko gogoa eta ilusioarekin aurrera
egin nuen, baita lanean komunikatzeko
sentitzen nuen beharrarekin ere. Azken
batean, ez dago beharra bezalakorik
gauzak ikasteko!
Dena, ordea, ez da lana izan, noski;
eta zerikusi handia izan du boluntarioen artean egin dugun laguntasunarekin
eta bizitokiarekin. Izan ere, elkarteko
etxebizitza batean bizi izan naiz, ni bezala joandako beste bost lagunekin batera; eta, horretaz gain, beste etxeetan
bizi ziren hainbatekin ere harreman
estua sortu zen. Munduko toki desberdinetako jendea ezagutu dut: Mexiko,
Indonesia, Txipre, Alemania, Frantzia,
Kalifornia, baita valentziarrak ere. Hein
handi batean, egindako lagun taldea esperientziaren oinarri izan da.
Bruselako bizimoduari dagokionez,
asko gustatu zait bertan bizitzea. Hiri
bat da, baina hiri txiki bat. Adibidez, lau
metro linea besterik ez ditu, eta alde
batetik bestera joateko ez da denbora askorik behar. Hori bai, garestia da
hemen bizitzea; baina beti ateratzen
genuen modua Belgikako zerbezak das16 zenbakia, 2019ko abuztua

Urtebetetze-festa batean.

Saint Jacuten oporretan.
tatzeko, supermerkatuan erosi behar
bazen ere.
Brusela Europa erdialdean dagoenez, bidaiatzeko ere aprobetxatu
dugu. Lotura asko ditu, bai hegazkinez,
baita autobusez ere; eta oso prezio
onean, gainera. Belgikako gainerako tokiez gain, Amsterdam, Paris, Bretainia,
Colonia, Edinburgo eta Krakovia bisitatu ditugu, besteak beste; eta, bat aukeratzekotan, Krakovia eta Auschwitz
kontzentrazio esparrua aukeratuko
genituzke, azken honek guregan sortutako inpaktuagatik.

Agur Brusela!

Azken egunak oso gogorrak egin zitzaizkidan, batez ere, laneko azken egu-
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nean zentroko lagunei agur esatea. Askotan esan dut etxera gustura itzuliko
nintzela, baina aldi berean han neukana
ez nuela utzi nahi. Eta, noski, dena ezin
da; eta, beraz, ekaineko azken larunbatean itzuli egin nintzen Berastegira.
Esperientzia ikaragarria izan da.
Arlo profesionalean ikaragarri ikasi dut, baina pertsonalki ikasitakoa
garrantzitsuagoa izan da, jasotakoa
emandakoaren bikoitza izan baita. Familia bat daukat orain Bruselan, baita
munduko hainbat txokotan ere. Hasieratik esku zabalik hartu eta beraien
maitasun guztia eman didatenak. Ez
ditut inoiz ahaztuko hamar hilabete
hauek, beraien muxu eta besarkadak
betiko gordeak baititut.

Berastegiarrak munduan

Mikel Plazas Iriberri

Erasmus + Italian
I

azko neguan, Tolosaldeko Lanbide
Heziketan, Erasmus plus programaren bidez, praktikaldia Euskal
Herritik kanpo egiteko aukera eskaini zidaten egunean, zer pentsa eman
zidan. Aukera tentagarria iruditu zitzaidan; izan ere, betidanik gustatu
izan zait bidaiatzea. Etxekoei aipatu
nienean, ideia ona iruditu zitzaien (beraiek ere halakoak dira eta), eta ikastetxeko Erasmuseko arduradunarekin
harremanetan jarri nintzen.
Azkar pasa ziren lau hilabete geroago Italian nengoen, Erromako aireportuan, Berastegi baino handiagoa zirudien, edo behintzat jendetza zebilen
batetik bestera, gora eta behera, eta ni
han, bakarrik, Fabriano herrira bidean,
tren geltokia non dagoen galdezka
(italieraz edo). Han pasako nituen ondorengo 2 hilabeteak praktiketan. Han
nengoela, oso handia ikusten nuen
dena, herrialde desberdin bat, hizkun-

Lagun taldea Erromako Coliseoa atzean dutela.
tza berri bat, lagun berriak…
Fabrianoko etxera iritsitakoan, hamaika laguneko ero kuadrilla batek
beso zabalik hartu ninduen. Hilabe-

te lehenago iritsiak ziren haiek. Nik,
berriz, martxoan eskiko karrerak zirela-eta, etxean egin behar izan nuen
praktikaldietako lehenengo hilabetea:
Ikaztegietako Hertell enpresan. Oso
gustura egin ere. Haiekin pasa behar
nituen hurrengo bi hilabeteetako une
on eta txar gehienak.
Fabriano Italia erdialdean kokaturik dagoen herri bat da. Esate baterako,
Erroma parean baina Erroma Mediterraneo itsasoan bada, Fabriano Adriatikotik gertuago dago. Han dagoen paper industria dela eta, ‘cittá della carta’
(paperaren hiria) izenez ezagutzen du
jendeak, Tolosaldea gogorarazten zidan. Dena den, hemen bezala, lehen
baino papergintza enpresa gutxiago

Fabrianoko etxera
iritsitakoan, hamaika
laguneko ero kuadrilla
batek beso zabalik
hartu ninduen

Fontana di Trevi ondoan lagunekin.
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daude gaur egun.
Gu ez ginen Italiako inguru horretan Erasmus egiten ari ziren gazte euskaldun bakarrak. Fabrianon bertan 8
pertsonako beste etxe bat ere bazen,
eta Riminin (gertu zegoen kostaldeko beste herri bat) beste 5 pertsona
zeuden. Horiek izan ziren ezagutu genituenak, baina gehiago ere baziren
beste herrietan.
Asteburuetan bidaiak egiten genituen Italia sakonago ezagutzeko asmoz,
Erroma, Rimini, Catolica, Venezia, Florentzia…, eta turismo aldetik hain ezagunak ez direnak baina juergarako asko
balio duten herri txiki gehiago ere bai.
Fabrianon, “Metaldesi” izeneko
enpresa batean burutu nituen nire
praktikaldiak; bertan, sukaldeko estraktoreak egiten genituen, eta nik laser makina baten piezak atera eta bere
tokian jartzen jardun nuen. Bertara,
nirekin batera bizi ziren beste bi lagun

Asteburuetan bidaiak
egiten genituen Italia
sakonago ezagutzeko:
Erroma, Rimini, Catolica,
Venezia, Florentzia…

Jatekoarekin ez
genuen batere
gaizki pasa, zortzi
kilo hartu nituen bi
hilabetean

ere etortzen ziren lanera, Borja Odriozola bulegoan eta Jon Madariaga plastikoaren atalean. Enpresako jangelan
ematen ziguten bazkaltzen, eta horretarako egunero elkartzen ginen; lana,
aldiz, bakoitzak bere aldetik.
Jatekoarekin ez genuen batere gaizki pasa. Bazkaltzeko, lantokian, egunero makarroiak edo espagetiak izaten
ziren. Afaria etxean egiten genuen, askotan pizza; izan ere, oso pizzeria ona
genuen etxe azpian. 8 kg hartu nituen
2 hilabetean.
Hizkuntza aldetik, ez nuen inongo

zailtasunik izan. Hango gazteek gaztelera ikasten dute eskolan, eta gu gure
artean euskaraz aritzen ginen. Hala ere,
italiera ez da batzuk uste duten bezain
zaila; gaztelera, katalan pixka bat eta
aurpegi handiarekin, ia-ia italieraz hitz
egiten duzu. Aurretik trago pare bat
edanda, zer esanik ez.
Bi hilabete pasatakoan, bagenuen
etxera bueltatzeko gogoa, baina han
egindako lagunengandik aldentzea ez
zitzaigun batere erraza egin; horregatik, egunen batean Fabrianora bueltatzeko hitza eman genion elkarri.

Fabriano

15 zenbakia, 2018ko abuztua
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Berastegiarrak munduan

Xuban Ugal Arrizurieta eta Eki Esnaola Barriola

Reunion uhartea

L’Hermitage-ko hondartza.

R

eunion. Hitz honek erdaraz “bilera” esan nahi izateaz gain, ezer
gutxi genekien Reunion uharteari buruz, Tolosaldeko Lanbide Heziketan komertzio ikasketak hasi aurretik.
Modu honetan, gure ikasketak direla medio, iritsi ginen biok (Xuban
eta Eki), Ozeano Indikoan, Madagaskar
eta Maurizioren artean dagoen uharte
koxkor honetara. Ikasturteko praktikak
atzerrian egitearen abenturak asko
erakarri gintuen.
Hamasei egun Reunion uharte exotikoan! Lan egiteko eta ikasteko tokia
baino, oporleku zoragarri bat irudikatzen genuen hasieran... Baina tira, ondo
genekien guztia ez zela hondartza eta
lasaitasuna izango, fin egin behar baita
lan kalifikazio onak jasotzeko. Hala ere,
bidaiari noiz ekingo zain pasa genituen
hilabeteak.
Heldu zen bada martxoa, eta hantxe
joan ginen bi beastiar, gogotsu eta energiaz beterik, Afrikako uhartera. Udaberriaren etorrerarekin batera.
Afrikar kontinentearen zati den
arren, Reunionek badu halako gertutasun bat Europarekiko. Azken finean,

Lagunekin, Aquariumeko tabernan.
Frantziako estatuak gobernatzen du
urruneko irla hau, bere garaian frantsesek kolonizatua izan baitzen.
Biarritzetik Parisera hegazkinez
joan ondoren, handik Reunioneko
Saint-Denis hiriburura beste hamaika
orduko hegaldi neketsua izan genuen
gauez. Lo askorik egin gabe iritsi ginen
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imajina dezakezuen moduan.
Reunion zapaldu orduko, azkar jabetu ginen oso desberdina zela lurralde
hura, ezagutzen dugun Frantziarekin
alderatuz gero. Hogeita hamabost graduren bueltako tenperaturak eta zeru
oskarbiak jaso gintuzten aireportuan,
goizeko zazpietan (Euskal Herrian baino
16 zenbakia, 2019ko abuztua

Berastegiarrak munduan

Sumendiko ibilaldia egin ondoren.
sei ordu gehiago dira han). Atera kontuak zer-nolako beroak egiten dituen
bertan!
Hala ere, klima tropikala izanik, reuniondarrek badute beren garai hezea
ere, apiriletik urrira bitartean euri jasa
itzelak jasotzen baitituzte. Gu, aldiz, garai lehorrean joan ginen.
Irla txikia izan arren, denetariko
paisaiak ikusi genituen hotelera bidean: hondartzaz jositako kosta, barnealde berde eta malkartsua… Guk
Saint-Denis hiritik gertu egin genituen
bi asteak, kolonial kutsuko eraikuntzek
osatzen duten auzo batean.
Lehen astean, frantsesa lantzeko
klaseak jaso genituen bertako eskola
batean, jendearekin hitz egiteko oinarri
bat lortzeko helburuz. Egia esan behar
badugu, ez genuen asko garatu hizkuntza, baina praktiketan moldatzeko adina ikasi genuen, gutxi gorabehera.
Arratsaldeetan, berriz, hondartzan
snorkel egitera, hoteleko igerilekuan
freskatzera edota uhartea ezagutzera
joaten ginen.
Egin genuen ibilaldirik aipagarriena, Piton de la Fournaise delako
sumendira joan ginenekoa izan zen.
Irla bolkanikoa izanik, bi sumendi dira
16 zenbakia, 2019ko abuztua

Reunionera joan ginen taldea.
Reunioneko punturik garaienak: Neiges (sumendi inaktiboa) eta Fournaise
(aktibo dagoena).
Urrunetik ikus zitekeen errautsezko
lainoa, gero eta gertuago nabarituz; bi
orduko bidea egin genuen bertaraino.
Hala ere, ez zuen asko iraun gure espedizio txiki horrek, ezin izan baikenuen
kraterrera igo bertan dagoen lakua
ikustera. Hilabete lehenago labazko
erupzioan sartu zen sumendia, eta
arriskuagatik itxita zegoen. Beraz, hotelera itzuli ginen afaltzera.
Gastronomiaren aldetik, espezien
eta arrozaren erabilera azpimarratuko
genuke, bidaian zehar gehien jan genuena izan baitzen; mangoa, melokotoia eta kokoa bezalako frutak ahaztu
gabe.
Landa eremuan asko ibili ez ginen
arren, ardiak eta behiak dira bertako
soroetan ikusi genituen abere bakarrak. Horiek eta banana zein arroz
plantazioek osatzen zuten barrualdeko paisaia. Kostan, aldiz, arrantzak eta
turismoak dute indar gehien; eta azken
hau surfaren munduak elikatzen du,
batik bat.
Bigarren asteari ekinez, praktikak
hasi genituen. Xuban haurrentzako
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produktuak saltzen eta Eki kirola egiteko arropa denda batean, horrela bereizi gintuzten. Praktika aberasgarriak
izan ziren, nahiz eta hainbat aldiz gure
nagusiek Google-ko itzultzailearen beharra izan gurekin komunikatzeko. Lan
egiteko modu globalizatua!
Jendeari dagokionez, bertako herritarrak izan ditugu bezero zein lankide
gure dendetan. Irekiak eta hiztunak
dira, oro har. Gehienak afrikarrak eta
kristauak diren arren, badira hindi jatorrikoak ere tartean. Biztanleria gaztea da oso, eta arreta piztu zigun batez
ere gazteen artean zegoen reuniondar
kulturaren sentimenduak, Euskal Herrian euskaldunok dugunaren moduan.
Frantsesaz gain, bertako hizkuntza den
kreolera delakoa hitz egiten zuten batzuek, eta interesgarria izan zen horren
berri jakitea.
Esperientzia ederra eta sekula ahaztuko ez duguna. Horrela definituko genituzke Reunionen egindako praktikak.
Amaitzeko, bereizgarri gisa, mundu
osoan marrazoen eraso gehien jasaten duen lurraldea omen da Reunion.
Zorionez guk ez genuen horrelakorik
jasan, baina datuak datu… zalantzarik
gabe itzuliko ginateke uharte honetara!

Udala

Mirari Saizar Zinkunegi

Legealdi berria
martxan, udalbatza
berrituaren eskutik
M

aiatzaren 26ko hauteskundeek
erabakita utzi zituzten udal eta
foru-gobernuak, baita hautagaitza ezberdinek legealdi berrian izango duten ordezkaritza ere.
Hego Euskal Herriko udalerrietako
udalbatzak osatzeko ekitaldia, jakina
denez, ekainaren 15ean egin zen eta
bertan izendatu ziren alkate eta zinegotzi berriak.
Amaia Azkue Eizagirre talde-buru
zuen EH Bilduko hautagaitzak 398
bozka eta, beraz, 6 eserleku eskuratu
zituen, eta Aitor Lizartza Armendariz
buru zuen Beasti Biziko hautagaitzak
254 bozka eta 3 eserleku. Maria Elena Moreno Zaldibar buru zuen PSEPSOEko hautagaitzak, berriz, 6 bozka
eskuratu zituen, eta ez zuen gobernuko
mahaian eserlekurik lortzerik izan.
Bozka zuriak 12 izan ziren eta baliogabeak 6. Hara hemen xehetasunak,
laburbilduta:

Ekainean osatutako udalbatza berria.

Udal hauteskundeen emaitzak (2019)
Botoak %etan Zin.

EH BILDU

398

59,40

6

BEASTI BIZI

254

37,91

3

6

0,90

0

PSE-EE
(PSOE)
Zuriak

12

Baliogabeak

6

Errolda

855

100

Parte-hartzea

676

79,06

Ez zen ezustekorik izan, beraz,
ekainaren 15eko kargu-hartze ekitaldian; esperotako emaitzak jaso ziren
bozketan: 9tik 6 bozka lortu zituen EH

Bilduko hautagai Amaia Azkuek eta 3
bozka Beasti Biziko hautagai Aitor Lizartzak. Horrenbestez, Amaia Azkue Eizagirre izendatu zuten alkate, bigarren
legealdiz jarraian, eta osatuta geratu
zen 2019-2023 legealdiko udalbatza.
Alkatearekin batera, Andoni Zuriarrain Iturbe, Ixiar Atxukarro Otegi,
Patxi Irisarri Aranalde, Uxue Arzallus
Ansa eta Mikel Beloki Urkizu izango
dira zinegotziak EH Bildutik; Beasti Bizitik, berriz, Aitor Lizartza Armendariz,
Ainhoa Montes Arcaya eta Ainara Ziaurriz Azanza.
Aginte-makilak bidelagun bera
izango du, beraz, datozen 4 urteotan
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ere. Gogo eta ilusio handiz, lanerako
asmoz datorrela adierazi zuen alkate
andreak alkate izendatu eta hitza hartu zuenean. Udal-talde berriaren freskura lagun eta lan-taldeetan landutako
herri-programa oinarri hartuta, duela 8 urte hasitako eta 8 urte hauetan
zehar jorratutako bidean jarraituko
dutela agindu zuen; aurrera begira
beti, atzeranzko pausorik onartu gabe,
berastegiarren beharrak eta nahiak
kontuan hartuz, gardentasunez jokatuz, herritarrak informatuz eta parte
hartzera bultzatuz eta herri langile,
euskaldun, feminista eta libre baten
alde lanean.
16 zenbakia, 2019ko abuztua

Elkarrizketa

Irati Saizar Artola

«Bertso zaharrak abestea
izugarri gustatzen zait»

H

ogeita zortzi urterekin ezkondu
eta Berastegiko Intze baserrian
bizi da geroztik Maria Huizi
Apezetxea (Goizueta, 1933), Pedro Lezearen emaztea. Bost senideetatik zaharrena da Maria, eta hiru ahizpa bizi
dira egun; Faustina Berastegiko Bulatzi
baserrian bizi da, eta Aranon bizi dute
beste ahizpa, Gloria. Gaztetan ikasitako
bertso zaharrak abestea du gogoko,
baita dantzatzea ere. Irratira deitu eta
memorian gordeta dituenak zoriontzeko tartea hartzea ere atsegin du.
-Gogoan al dituzu Goizuetan bizitako
garaiak?
Baserri handi batean bizi ginen eta lan
asko egiten genuen. Gero, 20 urterekin
neskame joan nintzen Hernaniko etxe
batera. Teniente koronel bat bizi zen, eta
ni hara joan aurreko egunetan hil zen.
Etxekoandrea bizi zen bere ahizparekin.
Hernanitik Urnieta aldera joanda zegoen
etxe hura. Etxe partikularra izanagatik,
kanpoko jende asko joaten zen meriendatzera; fabriketako langileak eta jende
aberatsa joaten zen etxe hartara.
-Zein ziren zure eginbeharrak etxe
hartan?
Garbitzen, bazkaria jartzen, plantxan...
aritzen nintzen. Plantxan izugarrizko
lana egiten nuen; mantelak eta harizkoak zeuzkaten. Otorduak jartzen ere
aritzen nintzen, baina etxekoandrearen
ahizpa oso sukaldari ona zen, eta hura
ere aritzen zen. Astero bi ahizpak angula eske Hendaiara joaten ziren, eta angulak jaten genituen astero, aberatsak
baitziren. Niretzat ez zuten diru asko
izaten; baina mantenua, behintzat, ona
izaten nuen. Haiek jaten zuten guztia
niretzat ematen zidaten eta etxeko bat
gehiago banintz bezala tratatzen ninduten. Behin, Donostiara ere eraman
ninduten bi ahizpek opera bat ikustera.
16 zenbakia, 2019ko abuztua

Zortzi urtez aritu nintzen etxe hartan,
eta oso pozik bizi izan nintzen.
-Eskolan aritutakoa zara?
Txikitan joaten nintzen, bai. Asko ez
genuen ikasi, beti baserrian lanean aritzen ginen eta nahiko gutxi joaten ginen. Gurasoek bidali ere ez gintuzten
maiz egiten. Izan ere, abere asko genuen baserrian: ardi asko genituen,
baita behiak ere.
-Zer moduzko ikaslea zinen?
Zarauzko maistra bat genuen eta harekin aritzen ginen. Irakurtzen justu-justuan ikasi genuen. Problemak egiteraino ere iritsi ginen, ez da gutxi.
-Goizuetatik Berastegirako pausoa
noiz eman zenuen?
28 urterekin ezkondu egin nintzen eta
orduan etorri nintzen Berastegira. Aurrez ere buelta batzuk egina nintzen
(barreak). Pedro Hernanira asko joaten
zen, familiarrak ere bazituen han eta
ni han nengoela aprobetxatuz, bisitan
joaten zen. Nik, ordea, mutil lagun asko
izaten nituen. Astean zehar zazpi ere
izaten nituen, mutil jator askoak, gainera (barreak).
-Pedro ezagutzean asko etortzen zinen Berastegira?
Egiten nituen buelta batzuk, bai. Bere
aita oso kontentu jartzen zen ni etortzen
nintzenean. Ni hona etorri eta urte pare
batera edo hil zen. Oso gizon jatorra zen.
-Ezkondu eta Intze baserrian jarri zineten bizitzen?
Bai, bertan jarri ginen.
-Ez al zenuten eztabaidatu zein herritan bizi?
(Barreak) Ez, ez. Berastegira etortzea
egokitu zen. Goizuetara ere gustura joaten nintzen, ordea. Gutxi joaten ginen,
bazkari mokadu bat egitera noizean
behin, festa bigarrengoan, eta ama birjina bigarrengoan. Jende jator asko dago
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Goizuetan jaioa da Maria. Duela 58
urte ezkondu zen eta harrezkero Berastegin bizi da.
Goizuetan; maitekorra, lehen, behintzat.
Hemengo jendearekin alderatuta irekiagoak ziren han; hemengoa isilagoa,
lotuagoa, beste estilo bateko jendea da.
-Berastegira etorri eta familia jarraian izan zenuen?
Bai, alaba zaharrena, Kontxi, segituan
izan nuen. Denera, bi alaba eta bi seme
dauzkat.
-Intzen ere, izango zen baserrian
lanik.
Hamabi urterako behiak jezten ikasi
nuen Goizuetan. Egunean bi aldiz mendira joaten ginen, goizean eta arratsaldean
behiak jeztera. Berastegin, ukuiluan aritzen ginen eta Ezkurratik behi bat ekarri
nuen esnetarako. Pedroren aitak jezten
ikusten ninduenean, harriduraz begiratzen zidan: “Zuk non ikasi duzu horrela
behiak jezten?” esaten zidan.
-Baserriaz gain, irratirako zaletasuna ere baduzu.

Elkarrizketa

Segura irratian abestu eta guzti egiten
dut. Aspaldi hasi nintzen, eta asko gustatzen zait hitz egin eta abestea. Dakizkidanen urtebetetzeetan zoriontzea
gustatzen zait. Buruan dauzkat data
asko eta asko. Urte hauek edukitzeko nahiko buru ona daukadala esango
nuke; etxekoenak eta ingurukoenak dakizkit bereziki.
-Kantuan ere gustura aritzen zara.
Bertso zaharrak abestea izugarri gustatzen zait. 20 urte betetzerako ikasi
nituen batzuk. “Frantses eskualdunarenak” gustatzen zaizkit gehien, hamabi bertso dira eta guztiak dakizkit. San
Isidrotan abestu izan ditut Berastegin.
-Nondik datorkizu zaletasun hori?
Aitarengandik jaso dut; hark lehengo
bertso zahar asko zekizkien. Ez dakit
nondik ikasi ote zituen. Familian, ordea,
neroni bakarra naiz kantuan aritzen
dena. Afizioa izan dut ikasteko eta kantatzeko. Ez naiz askotan aritzen kantuan, baina ahaztu ere ez zaizkit egiten.
-Bertso saioak gustuko dituzu?
Asko gustatzen zaizkit. Horixe gustatzen zait herriko festetatik; eta iaz
gauean izan zirenez, ez nintzen joan.
Pena hartu nuen.
-Koruan-edo hartu izan duzu inoiz
parte?
-Gaztetan, Goizuetan, elizara joaten ginen loreak hartu eta ama birjinari abestera. Lore sortak eramaten genituen
eskuan, maiatzeko igandeetan joaten
ginen eskaintza egitera. Bestela, ez naiz
inon ibili, neure kabuz ikasi dut.
-Eskolan batere kantatzen zenuten?

Maria Huizi eta Pedro Lezea, Intze baserria atzean dutela.
Bai, aritzen ginen. Himno nazionala ederki ikasitakoa naiz. Goizean eta
arratsaldean, bietan abestu behar izaten genuen. Espainiako bandera geneukan eskolako leihotik kanpora begira.
Eskolara iristean, abestu aurretik barrura sartzen genuen, eta kantatzean
berriro kanpora ateratzen genuen.
Arratsaldean, etxera etorri aurretik
gauza bera egin behar izaten genuen.
-Dantzan ere ondo dakizu.
Pasodoble ederrak egindakoa naiz, Joselu Anaiekin, baita tangoak ere. Hernanin
Tilos plaza ederki zapaldutakoa naiz.
Udan, ostegunero, orkestra moduko bat
egoten zen, 19:00etatik 22:00etara. Neskame egon nintzen garaian hara joaten
nintzen. Zetazko xala jantzi eta krabelinak buruan jartzen zizkidan etxekoandreak. Kankanaren moda ere harrapatu
genuen, soinekoei azpitik jartzen genien.
Ni hura jantzi gabe ez nintzen ateratzen,

33

soinekoa bueltan altu jartzen genuen.
Zapatak janzten nituen, baina baxuak,
dantzarako; altuak ere banituen, baina
haiekin Tilosera ez zegoen joaterik. Guk
moda guztiak harrapatzen genituen han.
Hango lagunekin joaten nintzen festara.
Nik soinua entzuten nuenean, ezin izaten nuen inora joan gabe geratu.
-Gazte garaiko oroitzapen onak dituzu, beraz.
Gu asko dibertitutakoak gara, kantuan
eta dantzan. Goserik ez genuen pasa
Goizuetan ere, gazta nahikoa izaten
genuen. Eta eguneko otordu guztietan
taloak jaten genituen. Eskolara ogi zati
bat eramaten genuen; kartillak izaten
ziren haiek erosi ahal izateko, eta haiekin erosten genuen. Gazte garaian, gerra ostean, soldadu mordoa etorri zen
Goizuetara, eta ogia hartzen genuenean
haien eltzeetan bustitzen uzten ziguten.
Haiekin ere sozio egin ginen!

16 zenbakia, 2019ko abuztua

Erreportajea

Mª Jesus Labaien Urkizu

Merkataritza
ohituren aldaketa

Transportes Etxabeko autobusa produktuz betea joaten zen azokara.

M

erkataritza, saldu, erosi edo
trukatzeko ohiturak, guztiz aldatu direla bistakoa da. Gaur
egun, etxetik atera ere egin gabe egin
dezakegu edozein erosketa edo salmenta. Munduaren beste muturrera
eska dezakegu gauzarik bitxiena eta,
egun gutxiren buruan, gure etxean
jasoko dugu dena delakoa. Edo, alderantziz, klik batekin jarri dezakegu
merkatuan guk etxean soberan edo
salgai dugun edozer.
Urte gutxitan eman da aldaketa. Berastegi bezalako herri batean ere oso
agerikoa da aldaketa hori Internet dela
medio. Eta urrutiko kontuak ez ezik,
bertatik bertako merkataritza bultzatzeko ere baliatzen dira berastegiarrak
WhatsApp eta antzekoen bitartez, taldeak sortu eta bertako produktuak
sustatuz.
Esan bezala, nabarmen aldatu da
saldu eta erosteko era. 50-60 urte atzera egiten badugu, berriz, kontsumitzeko modua bera da arreta pizten diguna;
hasteko, askoz gutxiagorekin moldatzen zen jendea.
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Herrian baziren hiruzpalau denda:
Denda Berri, Apeztegi, Martin-txuri eta
Amione; Ozpindegi itxi berria zen, denetariko denda eta txokolate obradorea izan zen. Baziren beste hainbeste
taberna-jatetxe ere: Kontzeju, Kakone
eta Eloiene, eguneroko beharrei ondo
erantzuten zietenak. Kakonen bazen
harategia, eta nahiko zerbitzu ona eskaintzen zuen farmazia ere bai. Esan
daiteke behar-beharrezko ia dena bazela herrian, saldu, erosi edo trukatzeko. Nahiko ohikoa zen trukea, baserri-etxeetan batik bat arrautzak edo
antzekoak soberan zirenean, dendetan
ogia, azukrea edo behar zenarekin aldatzen zen.
Arropa gehiena neurrira egiten zen,
lanbidez jostunak edo etxekoandreak
berak ziren lan horretan aritzen zirenak, erabilitako arropak egokitu edo
berriak egiten zituzten. Oihalak irauten
zuen bitartean, beti zegoen zerbaitetarako erabiltzea.
Oihalak, oinetakoak eta beste zerbitzu batzuk lortzeko, Tolosara jo
behar izaten zen edo, bestela, beste

34

aukera bat izaten zen etxez etxeko salmenta eskaintzen zuten merkatariez
baliatzea; adibidez, oihalak saltzen zituzten zamoratarren eskaintza etxean
bertan jasotzea edo eltze-ipurdi berriak erantsi eta aterkiak konpontzen
zituen Isidro tolosarra etxe atarian lanean ikustea arrunta zen oso. “Trapu”,
Ezkurretik aberearekin etortzen zen
gizonezkoak ere ia denetarik ekartzen
zuen kartoletan.

Tolosako azoka

Tolosako azokak garrantzi handia izan
zuen garai hartako merkataritzan.
Ohikoa zen, larunbatero, etxekoandreak
etxeko produktuekin azokara joatea,
arrautzak, babarrunak, oilaskoak, oilo,
untxi edo garaiko edozein produkturekin saski handi bat beteta eramaten zuten. Arrautzak dozenaka saltzen ziren,
babarrunak lakarika (3 kilo inguru),
oilasko-oiloak binaka eta bizirik, fruta
eta barazkiak sortaka edo dozenaka.
Tolosara iristeko Etxaberen autobusa
hartzen zuten, gainean zuen estali gabeko itxitura batean jartzen zituzten

Erreportajea

Lakaria, ezkerretara, eta gaitzerua.
saskiak eta gainontzekoak. Plaza Zaharrean zuen geltokia autobusak, handik
Zerkausira iritsi, han tartetxo bat bilatu
eta lurrean jartzen zuten salgai zituzten
produktuen eskaintza. Baziren zuzenean etxerako erosten zuten erosleak,
baita “errekarderak” ere, neurri handiagoan erosten zutenak, beraiek ondoren
salmentan jartzeko. Plastikoak ez zuen
ia presentziarik garai hartako salerosketetan, oihalezko zakuak, saskiak, papera
eta antzeko materialez egindako ontziak
erabiltzen ziren.
Kontuak gehienetan buruz egingo
zituzten edo arkatza eta papera erabiliz, baina askok bazuten liburuxka
bat oraingo kalkulagailua ordezkatzen
zuena, pezetak eta zentimoak ondo eta
azkar zehazten zituena.
Etxekoandrearen (gehienetan ama)
itzulera, ilusioz hartzen zuten etxe-

Kalkulagailua.
koek, batik bat salmenta ondo joan bazen, beti ekarriko baitzuen mokadutxo
goxoren bat, jantzi edo oinetako pare
berriren bat.
Garai hartan, babarrunak, artoa, garia, baba, eta abar neurtzeko ohikoena
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zen neurriak erabiltzea, adibide batzuk
jartzearren, lakarian 3 kilo babarrun
sartzen ziren, gaitzeruan 12 kilo arto,
anegak lau gaitzeru hartzen zituen eta
erreguak, berriz, anegaren erdia.
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Argazki zaharra

Eskolako mutilak 1921 urtean

Argazkia Martineneko
Maria Teresa eta Kontxi Etxeberria Zuloaga
ahizpek utzi digute.
Haiei esker identifikatu ahal izan ditugu, beste behin,
1921eko eskolako
maisua eta mutiko, ez guztiak,
63
baina bai gehienak. Mila-mila
esker, bioi.
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Helbidea

Izena

Francisco Maizkurrena
Zapataritegi
? Belauntzaran
Lastadi
?
?
Luis Iparragirre
Bulatzia
Jose García (Guardia Zibil kaboaren semea)
Santiago Esnaola
Matxinea
Juan Olaetxea
Mariberrobinea
Damaso Azpiroz
Meaka
Bernardo ? (morroia)
Lukasenea (Jakasenea)
Martin Aranalde
Tolaretxea
Florencio Zuloaga
Ustoarena
Juan Ugartemendia
Arriñe
Matias Lizartza
(Elduaingoa)
Telesforo Matxinea
Zurikain
Juan Mª Aranalde
Tolaretxea
?
Etsoin
Jacinto Etxeberria
Ureta
Victor Labaien
Elberdin
Teodoro Gartziarena
Gorrinea
D. Elias Azpiroz (maisua)
(Arrasatekoa)
Jose Gómez (D. Eliasen iloba)
Crispulo Begiristain
Eguzkitza
Domingo Apezetxea
Osiñeta
Sebastian Iaben
Modestonea
Miguel Etxeberria
Juangonea
Sabino Lezea
Juanluzenea
Juan Etxeberria
Sutegia
Angel Vázquez (G. Z.aren semea)
?
Juanotsoa (Juantso)
Florentino Etxeberria
Amiria
Jose Mª Lizartza
Mintxolo
Florencio Goienetxea
Millenea
Juan Vázquez (G. Z.aren semea)
Pio Labaien
Elberdin
Elias Zuloaga
Ustoanea
Juan Ferrandez Ormaetxea (Buenos Aireskoa)
Manuel ?
Inturia
Hermenegildo Belauntzaran Lastadi
Juan Cruz Zuloaga
Estebanenea
Isidro Obineta
Juantsantzenea
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Helbidea

Martin Atxukarro
Ezpeleta
Florencio Zubeldia
Goikoborda
Toribio Zubeldia
Etxetxuri
Pedro Ignacio Azpiroz
Meaka
Gracian Maizkurrena
Zapataritegi
Ignacio Iaben
Modestonea
Tiburcio Gorostarzu
Etxordea
?
?
Jose Begiristain
Eguzkitza
Jose Mª Vázquez (G. Z.aren semea)
Cruz Etxeberria
Sutegia
Hilario Atxukarro
Ezpeleta
Tomas Labaien
Elberdin
Fernando Saizar
Olloki
Luis Zuloaga
Estebanenea
Gabino Etxeberria
Juangonea
Ildefonso Etxeberria
Juangonea
Juan Iparragirre
Gorostitzu
Jose Egimendia
Etxetxuri
Bartolome Apezetxea
Osiñeta
? Gorostidi
Bordaberri
Damaso Buruntza
Mintxolo
Ignacio Belauntzaran
Lastadi
Ildefonso Gorostarzu
Etxordea
Pedro Azpiroz
Antsonea
Diego Gartziarena
Igeltsa
Eusebio Etxeberria
Ureta
Manuel Iaben
Modestoenea
Martin Iparragirre
Ospital
Concepcion Iparragirre
Ospital
Martin Lizartza
Mintxolo
Ramon Varquez (G. Z.aren semea)
Agapito García (Guardia Zibil kaboaren semea)
Andres Ansa
Kalexa
Miguel Aranalde
Dendaritegi
Pedro Atxukarro
Ezpeleta
Miguel Iaben
Modestonea
Martin Juanenea
Errekaldenea
? ?
Zurikain
Jose Aranalde
Tolaretxea
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Erreportajea

Jose Luis Egaña Manterola

Berastegiko argiztapen
publikoaren hastapenak

X

IX. mendearen azken hamarkadan aurrerapauso handiak
eman ziren gure lurraldean ureta argindar-hornikuntzan, eta Berastegiko Udalak ez zuen aurrerapauso
haien aurrean atzean gelditu nahi izan.
Mende bukaerako bi hamarkadetan Elberdin, Danboliñenea, Igeralde,
Uraundia, Urrezti eta Intxaurrondoko
iturri eta harraskak eraiki edo berritu
zituen udalak, auzotarren mesedetan.
Eta argiztapen publikoa, berriz, 1902.
urtea hasi berritan iritsi zen gurera. Donostiako kaleek 1899an ezagutu bazuten argiztapen elektrikoa, handik hiru
urte eskasera martxan zituen Udalak
herriko lehen kale-argiak Berastegin,
herritarren gozamenerako. Hala, bizitzaz jantzi ziren kaleak, nahiz eta etxeetan oraindik petroleozko kinkeak eta
olio-lanparak erabili.
XIX. mende amaierarako, Tolosaldean paperaren industria zen nagusi
ekonomia-indarren artean; burdinola
eta errota zaharrak paper-fabrika moderno bilakatuak zeuden.
Tomas Mujika Amiano enpresagizon lasartearraren egitasmoa ere
garaiko joerari lotu zitzaion. 1895ean
Plazaolako burdinola erosi zuen, bertan paper-orezko fabrika jartzeko asmoz. Frankiko eta Leitzarango erreketan hainbat zundaketa-lan egin zituen,
eta ohartu zen lehorte-garaian ez zuela
ur eta, beraz, energia nahikorik izango
bere paper-ore fabrika berriko makineria mugiarazteko. Ondorioz, 1895eko
irailaren 24an, Eluts Handi inguruko
6 edo 7 areako lursail batean, zentral
hidroelektriko berria eraikitzeko baimena eskatu zion Berastegiko Udalari. Handik eta kable bidez, beharrezko
zuen argindarra eramango zuen Plazaolako fabrika berrira. Udalak begi
16 zenbakia, 2019ko abuztua

Kale nagusia 1970 inguruan. Apeztegiko Jose Luis Lopetegik utzitako argazkia.
onez hartu zuen Mujika Amianoren eskaera eta baimendu egin zuen zentral
berriaren proiektua.
1897ko irailaren 12an, eskaera
berri batekin etorri zitzaion Mujika
Amiano Udalari; Aintzergatik Plazaolara errepide bat egiteko baimena zen
eskatzen zuena. Eskatzailea prest agertu zen, gainera, lanen kostuaren herena
ordaintzeko. Ez zuen, ordea, agindutakoa beteko.
1900eko urrian, hilabeteko epea
eman zion Udalak Mujika Amianori,
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egindako lanetan hondatutako eta puskaturiko bideak konpontzeko.
1901eko urtarrilean, berriz, enpresagizonaren bete gabeko agindu eta
promesez asperturik, ultimatuma bidali zion Udalak: 15 eguneko epean ubideari eta kableentzako posteei zegozkien zenbait auziri irtenbidea emateaz
gain, makinekin hondatutako bideak
konpondu beharko zituen, paper-fabrika martxan jarri nahi bazuen, behintzat.
Eta, hala, hilabete beranduago,

Erreportajea

1901eko otsailean, jarrerak bateratu
eta bost puntuko hitzarmen bat adostu
zuten bi aldeek:
1. Mujika jaunak 1.795 pezetako
kalte-ordaina eman beharko zion Udalari, Leitzarango urez baliatzeko Plazaolan bi kanal irekitzeagatik.
2. Mujika jaunak, bere kontura,
argindar-sarea eta 20 kale-argi ezarri
beharko zituen herrian, hartarako izendatutako udal-batzordeak erabakitako
puntuetan.
3. Udalak, bere aldetik, instalazio
elektrikoa egiteko beharrezko ziren
zutoinak ahalbidetuko zizkion Mujika
Amianori.
4. Udalak Bizkotxen zegoen herriko
hariztia Mujika Amianoren eskura jarriko zuen, hark Plazaolako makinaetxea eraikitzeko beharrezko egurra
bertatik har zezan.
5. Mujika jaunak itxitura on batekin babestu beharko zituen kanalak
eta mantendu, abereak bertara ez
erortzeko.
1901eko abenduaren 1ean, Tomas
Mujika Amianok jarri beharreko kaleargientzako 20 puntu edo kokalekuak
zehaztuz, zerrenda prestatu zuen Udalak:
⇒ Kale-argi 1 Miguel errementariaren
etxeko bidegurutzean.
⇒ Beste 1 Maitoneko bidegurutzean.
⇒ Beste 1 Elberdingo iturrian.
⇒ 3 kale-argi plazan: bat Juan Labaienen etxe ondoan, beste bat Txankanea
etxearen ondoan, eta bestea Kontzeju
eta Gaztainondo Berriren artean.

Argindar-zutoinak Ariztun auzoan.

Donostian 1899an
ezagutu bazuten
argiztapen elektrikoa,
handik hiru urtera
martxan zen Berastegin

1901eko urtarrilean,
berriz, bete gabeko
agindu eta promesez
asperturik, ultimatuma
bidali zion Udalak

⇒ Beste 1 Apeztegiko bidegurutzean.
⇒ Beste 1 Danboliñeneko iturrian.
⇒ Beste 1 Martintxoneko bidegurutzean.
⇒ Beste 1 Zubizabaletan.
⇒ 3 kale-argi elizan: bat atarian, beste
bat sarrera nagusian eta bestea beste
sarreran.
⇒ Beste 4 udaletxean: bat sarreran,

beste bat eskaileretan eta beste biak
udaletxeko geletan.
⇒ Eta 3 azkenak Kontzejuko maizterrarentzat.
Hauexek izan ziren lehenengo 20
argi-puntuak Berastegin, eta hauen ondotik joan zen herriko argindar-sarea
pixkana-pixkana urteetan zabaltzen
gainerako eraikin eta herri-bideetara.
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‘Chiquito de Berastegi’

Jose Luis Egaña Manterola

Victoriano Etxabe Yaben
“Chiquito de Berastegi”
munduan barrena ibilitako
zesta-puntista

1

877ko maiatzaren 22an jaio zen,
Berastegiko Salbadorenea etxean.
Jose Cruz Etxabe Arregi eta Mª Bernarda Yaben Esnaolaren semea zen, hamar senidetatik seigarrena.
Esan bezala, zesta-puntako pilotaria izan zen, “Chiquito de Berastegi”
ezizenaz ezaguna. 1892ko abenduaren
26an egin zuen debuta, 15 urte zituela,
Madrilgo frontoietan.
Apustua tarteko, aparraldian, unerik gorenean zegoen zesta-punta orduan, frontoietako “euskal kirola”
(“sport vasco”) deitzen zitzaiona, eta
horrek pilotari euskaldun askok Madrilgo eta Bartzelonako frontoi berrietan jokatzea ekarri zuen.
1892ko gabonetan, esate baterako,
8 egunez jarraian jokatu zuen Victorianok Madrilgo San Francisco frontoian.
1893ko azaroaren 12an ere Madrilen
zen berriro, hango Euskal Jai frontoian
jokatzeko, hurrengo urteko martxoaren
30era arte.
1895eko martxoaren 9an, Bartzelo-
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nara joan zen, han 8 hilabetez Barcelones frontoian
jokatzeko. Tarrasako frontoiaren inaugurazioan ere
hartu zuen parte Victorianok, baita Colon frontoiarenean ere 1896an.
Geroago, artean oso
gazte zela, Ameriketara
joan zen, eta garaipen edo
lorpen handiak eskuratu
zituen Mexiko, Kuba, Brasil eta Argentinako frontoietan.
Bere lehengusu Ramon
Zalakain Yabenekin batera, Egiptoko Kairo eta Alejandriako frontoietan ere
jokatu zuen.
Gerora, pilotari izateari
utzi zionean, artekari-lanetan ibili zen Barcelones
frontoian.
Azkenik, 61 urte zituela
hil zen, Bartzelonan bertan.
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Victoriano Etxabe, zutik; eta, eserita, Ramon Zalakain. Egiptoko frontoietan jokatu zuten biek.

Atzera begira

Jose Luis Egaña Manterola

Ibarrola iturria gaur egun.

Ibarrola iturria
Iturria eraikitzeaz gain, beraren mantenurako dirua utzi zuten anaia-arrebek

A

ndres Ibarrola Maritxalar
1852ko martxoaren 7an jaio
zen Berastegiko Txurinea baserrian, zazpi anaia-arrebako familia
batean. Aita Miguel Francisco Ibarrola
zuen, eta ama Juana Bautista Maritxalar.
Andres, bere arreba Joaquina Antonia,
Maria Dolores eta Maria Bautistarekin
batera, Argentinara joan zen, garai zail
haietan beste hainbat bezala, etorkizun
hobe baten bila.
Oparoaldia bizi izan zuten Argentinako lurretan eta dirutza ere egin zuten. Berastegira eginiko bisita batean,
Bulatzi-erdi auzoan (leku-izen hori
dator informazio-iturri izan dugun
testuan) iturri bat eraikitzea erabaki
zuen Andresek, bere arrebekin batera.
Gizarte-ekintza edo dohaintza bat egin
zuen, beraz, auzotarrek ur garbiaz goza
zezaten.
Gauzak horrela, 1913ko urtarrilaren
19an, Juan Martin Iparragirre lagun eta
auzotarrak Bulatzi-erdiko iturri berrirako ura eskatu zion Berastegiko Udalari, Andresen izenean. Udalak, bere al-

detik, honako baldintzekin onartu zuen
Iparragirreren eskaera: ura Urandiko
depositutik hartu beharko zuten, eta hodien kanpoaldeko diametroak ezin izango zuen 26 eta 33 mm arteko neurria
gainditu. Hala, uda hartarako funtzionamenduan izan zuten iturria auzoan.

1918ko ekainean, alkateak herriko
kale nagusiari Andres Ibarrola izena
jartzea proposatu zuen, iturriak herriari ematen zion zerbitzuagatik esker ona
adierazi eta omenaldia egin nahian Ibarrola jaunari. Baina, azkenean, ez zen
bete alkatearen asmoa, eta urte gutxita-

Hala dio harri gaineko inskripzioak: “Esta fuente fue costeada por Don Andres
Ibarrola Marichalar y Hnas el año 1913”.
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Joaquina Antonia
Ibarrolak ondasunen
% 7 utzi zuen
Berastegiko
herriarentzat
ra hil zen Andres.
1929ko apirilean, Joaquina Antonia
Ibarrolaren heriotzaren ostean, haren
albazea edo testamentu-betearazlearen jakinarazpen bat iritsi zen Argentinatik, esanez Joaquina Antoniak bere
ondasunen % 7 Berastegiko herriarentzat utzi zuela.
Hala, 1934ko otsailean, testamentu-betearazlearekin eta Ogasunarekin
hainbat izapide izan ondoren, 50.057,35
pezeta kobratu zituen Udalak, Joaquina
Antonia Ibarrolak iturria mantentzeko
eta zaintzeko lanetarako utziak.
1934ko apirilean, berriz, hilabete
batzuez iturria urik gabe egona zela
eta, udalbatzak Urandiko hoditeria
aldatzea erabaki zuen, eta Ibarrola
iturrirako eta Izotzalde auzorako ura
Ollokoko manantialetik hartzea, hoditeria berria erabilita. Inbertsio garrantzitsua izan zen hura iturriaren
funtzionamendu egokirako; eta lanen
kostua finantziatzeko ere, Joaquina
Antonia Ibarrolaren ondasunak erabili
zituen Udalak.
1935eko otsailean, lanak bukatu
ostean, 17.362,20 pezetako soberakina
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Andres Ibarrola, bere arreba Mª Dolores, Joaquina Antonia eta Mª Bautistarekin.
geratu zen Joaquina Antonia Ibarrolak utzitako diru-funtsetan. Haietatik
12.000 pezeta epe finkorako aurrezki
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bezala jarri zituen Udalak, eta gainontzekoa kontu korronte batean gorde
zuen, behar berrietarako.

Atzera begira

Koldo Ordozgoiti Juanenea

«Muñagorri, the
basque patriot»
Bakearen eta euskal
foruen bultzatzaile

M

uñagorri, euskal abertzalea”
[Muniagorri, the basque patriot] tituluarekin izendatu
zuen 1839ko urtarril-apirileko zenbakian Londresko The United Service
Journal and Naval and Military Magazine aldizkariak Jose Antonio Muñagorri buruzagi berastegiarrari egindako
elkarrizketa.
Berastegiko eskribaua, herriko alkatea eta Gipuzkoako Batzar Nagusietako
kidea Berastegi ordezkatuz, herriko
eta inguruko burdinolen kudeatzailea
eta kontratista, Gorrine etxea handitu
zuena… Denetatik izan zen Elutsenen
jaiotako Jose Antonio Muñagorri Otaegi
(1794-1841). Bera eta Gorrineko Joaquina Labaien Sorregieta, bere emaztea, Berastegi eta Euskal Herri osoaren
historiaren parte ditugu.
Jose Antonio Muñagorri Lehen Gerra Karlistari (1833-1839) amaiera

Muñagorri izan zen ‘Bakea eta Foruak’ aldarriaren sortzaile eta bultzatzaile.
ematen saiatu zen, Berastegin 1838ko
apirilaren 18an bere Bakea eta Foruak
aldarria eginez. Proklamia edo aldarria
egin zuenean, gerra bere seigarren urtean sartua zen. Muñagorri buru zuen
mugimenduak, jazarraldi forma hartu
zuena, Euskal Herria karlismotik aldendu nahi izan zuen gatazka dinastikoa
eta foruen aldeko borroka bereiziz, Mª
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Cristina erreginaordearen gobernu liberalarekin aparteko bakea egiteko.
Horretarako, aldarrian aipatzen den
moduan, gobernu liberalak euskal foruak onartu beharko zituen.
Madrilgo El Castellano aldizkari liberalak gisa honetan jaso zuen Berastegin gauzatu zen Muñagorriren jazarraldiaren albistea: “Un periódico francés
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dice lo siguiente acerca de la insurrección
de Muñagorri: Una columna compuesta
de 400 hombres mandada por Muñagorri
se presentó el 17 [de abril de 1838] a las
seis de la tarde en Berástegui. Al día siguiente a las 8 de la mañana este jefe proclamó la independencia de Navarra y de
Guipúzcoa. Sus soldados han prestado juramento solemne de separarse para siempre de don Carlos, a quien miran como autor de los males que sufre el país”.

Muñagorrik bere aldarria Nafarroa
eta Gipuzkoako armadei zuzendu zien,
jazarraldirako haien babesa jasotzeko
asmoz. Bakea eta Foruak zioen bandera
zuria altxatu eta jazarraldiari heltzeko
proklama zabaldu zuen Berastegitik
Euskal Herri osora.
Gaztelaniaz idatzia, euskarazko
bertsioa beharko zuen Muñagorriren
Proklamiak garaiko herritarrengana
iristeko; izan bazen, ez zaigu iritsi. “Muñagorri eskribaua, pakegille ta fuerozale” liburuan, Antonio Maria Labaienek,
gisa honetan (egungo grafiara ekarrita)
itzuli zuen Muñagorriren aldarria:
BAKEA ETA FORUAK

Nafar eta gipuzkoarrok: Bost urte dira
hondamen eta heriotza gure sorterriaren gainean dauzkagula. Gure lurraldean isuri den odola, anaien odola
dugu; su-emaile batzuek bultzata Printze baten alde borrokan ari diren anai
kementsuen odola. Espainiaren Errege
izateko badaezpadako eskubideak dituen baten alde emanak. Zer eskatzen
duzue? Zergatik eta zeinentzat ari zarete sutan? “BAKEA eta FORUAK” hauek
izan behar ditugu helburu! Handinahiok
errege-aulkia nahi baldin badute, hor
konpon! Nafarroa eta euskal probintziak hainbeste adiskidetasun, odol, ohitura eta eskubidez elkartuak, beti beren
buruen jabe izan dira. Hemendik aurrera ere ez genuke jauntxo zeken horien
menpeko izan nahi. Agintzen ohituak
eta behartsuen bizkar aberasten diren
horien mutil. Har itzazue armak! Gora
gure askatasuna! Bakea eta Libertatea!
Zaudete agintari berrien esaneko!
Berastegi, 1838ko apirilaren 18an,
16 zenbakia, 2019ko abuztua

Askatasunaren buruzagi nagusi den
Jose Antonio Muñagorrik

Aldarriaz gain, Muñagorrik Carlos
erregegaiari, karlisten buruari, gutuna
idatzi zion Euskal Herritik alde egiteko
exijituz. Apirileko bi egun haietan Berastegin kokatu zen Bakea eta Foruak
mugimendu berriaren buruzagitza.
Armada karlistako boluntarioen artean ez bezala, agintari karlisten artean
erantzun azkarra jaso zuen Muñagorriren jazarraldiak. Iturbe jeneralari Muñagorri atxilotzeko eta mugimendua
sakabanatzeko agindu zitzaion. Horren
aurrean, Muñagorrik eta bere armadak
Berastegi utzi eta Iparraldera jotzea
erabaki zuten. El Castellano aldizkari
liberalak honela kontatu zuen gertatutakoa: “Conociendo su mala posición y no

queriendo Muñagorri jugar su suerte en un
combate se vio precisado a dispersar su
gente sin esperar a la tropas enviadas contra él desde Tolosa al mando de Iturbe. Lo
gracioso ha sido que habiendo llegado éstas a Verástegui y recorrido después todos
los montes y herrerías de la frontera de Guipúzcoa y Navarra con el objeto de atacar
y apoderarse a toda costa de la persona
de Muñagorri, nada han encontrado, porque éste parecía haber
desaparecido
como
una sombra. (…) Hasta
ahora sólo han sido cogidas la esposa y una
hija de Muñagorri que
fueron conducidas primero a Andoain y luego
a Tolosa”.

Muñagorri
eta
bere tropak Saran
kokatu ziren, eta
handik Bidasoa ondoan den Irungo
Lastaolan jarri zuten
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beren kanpamentua. Hainbat saiakera egin ostean, Urdazubi hartu zuten
1839ko maiatzean, eta hori izan zen
burutu zuten ekintza militar ia bakarra. Era berean, Bakea eta Foruak mugimenduaren zuzendaritza politikoa
osatzeko, batzordea sortu zen Baionan
lau lurraldetako goi ordezkariez osatua: Manuel Jose Zavala, Villafuertes
kondea Gipuzkoatik, Jose Maria Bidarte
Nafarroatik, Iñigo Ortes Belasko Arabatik eta Pascual Uhagon Bizkaitik.
Karlisten indarrak hustuko zituen
Bakea eta Foruen aldeko armada sortzea porrota gertatu zen bezala, erregetzarako borroka eta euskal foruen
defentsa bereizteko ideiak aurrera egin
zuen, neurri handi batean Muñagorriren
aldarriari esker. Ideia horiek ezin argiago azaldu zituen Muñagorrik The United
Service Journal and Naval and Military
Magazine aldizkariak 1838ko urte hondarrean Saran egin zion elkarrizketan.
Aldizkari britainiarrak zuzen titulatu
zuen elkarrizketa: “Muñagorri, euskal
abertzalea” (Muniagorri, the basque patriot). Hauek dira goiburu hartarako oinarria eman zuten Muñagorriren hitzak:
“Bake-itun batera bidean gerraren
sua itzaltzen eta Erregegaia gudu-zelaitik kanporatzen ausartu banaiz, lehenlehenik Herriaren antzinako askatasuna
eta libertateak aitortuak izatea eskatzen
dut. Erreginaren jeneralek ez dute uste
Carlos jauna “ehizatzea” zaila izango denik, gure mendietatik ateratzen denean.
Euskaldunok gerra-urteek eragindako
kalteak konpondu behar ditugu, lapu-

Muñagorriren emazte eta alabaren atxiloketa.
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rreta eta harrapaketek desegindako
gure ondasunak eta aberastasunak berreskuratu. Hala ere, gure foruak berrezartzea dugu helburu nagusi; eta, gure
libertateek tinko iraun dezaten, gure
agintariek zuhurtziaz eta abileziaz jokatu beharko dute. Erregegaia indarrez eta
estu hartuz, eta bere laguntzaileak geldiaraziz. Gure eskubideak indargabetzeko egin dezakeen edozein saiakera galarazi behar diogu Gobernuari, gure amen
bularretatik edaten dugun esne eta gure
aitengandik jasotako altxor direlako eskubide horiek. Jakin dezala Erreginak
herri garaitezina garela erakusten jarraitzeko eta gure askatasunari eraso egitera
datorren edonor garaitzeko prest eta indarrez gaudela, armak eskuetan hartuta.
Espainiak gure askatasuna erauzi nahi
izan zigun batean, Carlos jauna gugana etorri zen eta aingeru goardakoaren
pare hartu genuen; baina argi utzi zigun
ez zela gai guri laguntzeko; eta, hargatik,
gure herritik kanporatu beharrean gaude, geure burua guk geuk geure indarrez
defendatzeko. (…) Gerra honi, lehenago edo beranduago, iritsi beharreko
amaiera iristen zaionean, neuk utziko
ditut armak lehendabizi eta omenduko
Erregina Madrilen. Ez nau handinahiak
bultzatu borroka politikora. Euskaldun
soil eta umil bat naiz, eta gerrak eta liskarrak gure etxetik behin betikoz alden
daitezen eskatzen dut irmoki; baina ez
nuke gure etxean inola ere foruen oinordekotzarik gabe bizi nahi. Hargatik, nire
aberkide maiteak eta ni neu prest gaude
geure bizia emateko; ez dugu sekula zapalduak izatea onartuko, nazio osoa deseginda geratzen ez den bitartean”.
Euskal Herriari dagokionez, Lehen
Karlistada edo zazpi urteko gerraren
amaiera Muñagorrik bere aldarria
Berastegin egin eta hamasei hilabete
beranduago, 1839ko abuztuaren 31n,
Muñagorrik jarritako bidetik etorri zen,
bakea eta foruen bidetik, hori hitzartu
baitzuten finean Esparterok eta Marotok Bergarako Besarkadan, nahiz ondoren Esparterok hitz emandakoa bere
osotasunean bete ez.
Gerra Euskal Herrian Bergarako
Besarkadarekin amaitu ondoren, Gi-

puzkoako Batzar Nagusiek, 1839ko
abenduan gerra ondoren lehen aldiz
Deban bildu zirenean, bere esker ona
azaldu zioten Berastegi ordezkatuz
batzarkide zen Muñagorriri Bakea eta
Foruak aldarriarekin izan zuen jarreragatik: “las Juntas Generales desean
expresar su gratitud al escribano de Berástegui D. José Antonio de Muñagorri
y a cuantos hayan contribuido con sus
esfuerzos a las defensa de los Fueros”.

Bertso berriak, egi garbiak

“Bertso berriak, egi garbiak” izen horrekin sortu eta banatu ziren Jose Antonio
Muñagorriren Bakea eta Foruak mugimenduko ideiak zabaltzeko prestatu ziren bertso-paperak. Agustin Pascual de
Iturriaga idazle, euskaltzale, irakasle eta
apaiz liberalak idatziak eta Donostiako
Baroja inprentan argitaratuak; gutxienez, hiru bertso-paper desberdin inprimatu ziren, Jose Antonio Muñagorriren
ideiak garaiko euskaldunei helarazteko.
Horietatik bi bertso-sorta (20 eta
17 bertso, zortziko txikian) Muñagorriren kantak izenarekin ezagutu ditugu, eta Benito Lertxundik musikatu eta
kantatu zituen hauetako batzuk. Beste
bertso- paper bat (16 bertso, zortziko
handian) hiru bertso-sorten egilea
zen Iturriagaren bertsoak izenarekin
ezagutu dira. Hiru bertso-paperak, ez
kasualitatez, Zavala etxearen familiaartxiboan azaldu dira, Jose Antonio Muñagorriren babesle eta bultzatzaile izan
zen Manuel Jose Zavala, Villafuertesko
Kondearen paperen artean.
Bertsoak Bakea eta Foruak mugimenduaren ideologia zabaltzeko
pentsatuak, garaiko egoera azaltzen
dute ezin hobe.
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Muñagorrik diona
bere proklamian,
gerrak hondatzen gaitu
bostgarren urtian;
igaz jarri zan Carlos
Madrilko bidian,
bultza zuten atzera,
gerra bere oiñian.
Semiak soldadu ta
preso gurasuak
ezin pagaturikan
kontribuziuak.
Trintxera lanetara
gainera auzoak.
Dolorezkoak dira
gaur gure pausuak.

Bertsook, Bakea eta Foruak mugimenduaren oinarri ziren foruen eta
hauek gauzatzen zituzten erakundeen
aldeko aldarria jasotzen dute, bereziki
gerra garaian etenda izan ziren Batzar
Nagusien aldeko aldarrikapena:
Zorionez berentzat
gure aurrekoak,
Beti gorde zituzten
leialki Fueroak.
Urtero mudaturikan
Diputazioak,
Juntan ematen ziran
orduban kontuak.
Etzan lapur famarik
Diputazioan.
Ezta beste soiñurik
oraingo denboran.
Deitu gabe Juntarik,
ilunpe moduban,
hartu-eman garbirik
ez ohi da munduban.

(…)
Juntak izan dirade
gure gurasoak,
hoiekin ginen gu lehen
zorionekoak;
hoiek defendituko
dituzte Fueroak,
sendatzeko gerraren
ondoren gaiztoak.

Euskal erakundeen aldeko mezua
Muñagorriren bertso guztietan azal16 zenbakia, 2019ko abuztua
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tzen da, baita Iturriagaren bertsoak bezala ezagutu diren bertsoetan ere:
Gizon prestu guztiak
elkar ondo harturik
ez degu inoren zer
izan beldurrik:
geren Batzarre eta
Juntetan bildurik.
Ez da ezer egingo
Fueroarekin baizik:
geren jabe eginik
ez da erreginik
ez ere erregerik
gu gabe ezer egin
dezakenik.
Baina ez dezaguke
inoiz ezer egin
ez bagera unitzen
gu elkarrekin.
Beltzak eta zuriak
Muñagorrirekin
geldituko gerade
bandera batekin
gero nahiz honekin
edo nahiz harekin
nahi dugunarekin
geldituko gerade
gu Fueroarekin.

Beltzak eta zuriak, euskal karlistak
eta euskal liberalak elkartzea euskal
erakundeen babesean eta Bakea eta
Foruak mugimendua Hego Euskal Herri
osora zabaltzea zuen helburu Muñagorrik, bere bertsoetan agerian geratzen
den moduan:
(…)
Pakea eta fueroak
da gure bandera,
gure anai maiteak
hatozte honera;
nafarrak, alabesak,
giputz, bizkaitarrak,
hatozte guregana
gazte eta zaharrak.
Pakea eta Fueroen
bandera zuria,
hona hemen anaiak
behargun guztia;
Carlosekin hor daude
gerra ta katea,

16 zenbakia, 2019ko abuztua

Muñagorriren jaiotetxea, Elutsenea.
hemen libertatea
poza ta pakea.

Biba, biba Pakea!
Ta biba Fueroak!
Biba Muñagorri
ta hau bezelakoak!
Goazen bila dezagun
bandera zuria,
han aurkituko degu
behagun guztia.

Berriro Euskal Herria bakera bideratzeko.
Mundua harritu degu
gerra egitean,
harritu behar degu
orobat pakean;
gai gera konpondurik
elkarren artean
bizia ateratzeko
harkaitzen gainean.

Epilogoa

Antonio Maria Labaien idazle tolosarrak 1976an argitaratu zuen orain
arte Jose Antonio Muñagorriri buruz
idatzi den obra nagusiena, “Eskribaua,
pakegille ta fuerozale Muñagorri Escribano, pacificador y fuerista” liburua.
Euskaraz eta gaztelaniaz idatzitako idazki bana, argitalpen berean. Eta bi testuei amaiera emateko, Antonio Maria
Labaienek eskari bat egin zuen, orain-
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dik orain bete gabe dagoena:
“Artu dudan nekearen ordaingarri
eskaritxo bat egitera ausartzen natzaizute. Jose Antonio Muñagorri izan
zanari eskerrona zor zaiola uste baldin ba`duzute, Berastegi`ko errian, eskribau ospetsua jaio eta bizi izan zan
etxean, lenbaitleen arri landu batean
eta urrezko izkitan aren izena, jaio eta
il zan urtea, eta ondoren PAKEA eta
FUERO`EN alde altxa zuen egunaren
oroimena, garbi jarriaz, guztiok jakin
dezaten Jose Antonio Muñagorri`ren
jokabide aztu-ezina goresten”.
“Impulsado por mi oriundez beraste-

guiarra, tal vez, pero más aún por un espíritu de reparación histórica he llamado la
atención sobre el benemérito hijo de nuestro solar indebidamente olvidado cuando
no enjuiciado con falsos apasionados criterios cuya rectificación se impone”.
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Juaninazio Elosegi Aldasoro

XVI. eta XVII.
mendeetako
Berastegiren historia
Gure artxiboko bi liburutan jasoa
Memoriala
Berastegiko artxiboan badago XVII.
mendean argitaratutako liburu bat,
“Memorial” izenez ezaguna dena, herritarrak 175 urtetan Berastegiko jaunarekin auzitan ibili eta haren menpetik askatu ondoren idatzi eta inprimatu zena.
Dirudienez, hainbeste borroka egin ondoren, herritarrek betiko idatzita utzi
nahi izan zuten beraien garaipena.
Berastegiren historia edo Ahaide
Nagusiena aztertzen aritutako guztiek
ezagutu dute liburu mardul hau (365
orrialde ditu bi aldeetatik). Baina, inork
irakurri ote du osorik? Ni, nire idazlan
honetan, Memorialaren eta gero aipatuko dudan beste liburu baten mamia
eta alde bitxiak azaltzen saiatuko naiz.

Memorialaren edukia

Berastegiko herriak eta elizak liskar
eta auzi asko izan zituzten Berastegiko jaunarekin, 175 urtez, XV. mende
bukaeratik hasita. Urte luze horietan,
“Jauli” edo Jauregi oinetxean zazpi
jaun izan eta igaro ziren bata bestearen atzetik; herriaren aldetik, berriz,
alkate, erretore eta apaiz ugari. Bi
aldeek izendatu behar izan zituzten
abokatuak eta prokuradoreak, baita
lekukoak ere. Ehundaka lekuko pasa
ziren auzitegi desberdinetatik, alde
bateko nahiz besteko, beren deklarazioak egitera.
Memoriala ez da, hala ere, auzi
horien guztien kontaketa xehea; auzi
hauen inguruan idatzitakoak milaka
orri gehiago izan ziren. Memoriala auzi

horien guztien kontaketa laburtua da.

Artxiboko beste liburu
batean herriaren aldeko
lekukotasunak

Berastegiko artxiboan badago bigarren
liburu bat, 445 orrikoa, eskuz idatzitako dokumentuz betea, gehienbat Berastegiko herriaren eta elizaren aldeko
lekukoek esandakoak jasotzen dituena.
Liburu moduan koadernatuta dago.
Hara, laburtuta, liburu honen edukia: 1534ko auziaz 28 lekukoren testigantzak azaltzen dira, 110 orritan zehar.
1564ko auziaz, berriz, 9 testigantza, 54
orritan zehar. Informaziorik ugariena,
dena dela, 1605eko auziari dagokio:
22na galdera egin zitzaizkien 18 lekukori eta 270 orri bete zituzten, batez
ere, lekukoen erantzunak jasoz.

Raquel Sanchez Ibañez,
Murtziako Unibertsitateko
irakaslea

Gaia lantzen hasi eta hara non, Murtziako Unibertsitateko irakasle eta ikerlari den Raquel Sanchez Ibañezek bere
doktoretza-tesia Berastegiko Ahaide
Nagusien inguruan landu eta argitaratu
zuela jakin genuen. “Familia y élite de po-

der en la Corona de Castilla : la trayectoria
social del linaje Verástegui en Guipúzcoa
y Murcia : siglos XIV-XVII” izenburupean

aurkeztu zuen tesia 2010ean Murtziako Unibertsitatean. “Jauli”ko edo
Jauregi oinetxeko norbait Murtzia aldera joan zen bizitzera, nonbait, eta haren
ondorengo batzuek garrantzia handia
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izan zuten Murtziako erresumaren historian. Hargatik sortu zitzaion ikerlariari Berastegi leinua eta bere historia
ikertzeko grina.
Sanchezek Gipuzkoako Aldundiaren beka bat lortu zuen, eta Berastegiko udal-artxiboan, Tolosan dagoen
Gipuzkoako Artxibo Orokorrean, Oñatikoan, Donostiako eta Iruñeko Elizbarrutien Artxibo Historikoetan eta
Nafarroako Artxibo Historikoan, besteak beste, egin zuen lan. Tesi honen
gainean eta bera oinarri hartuta liburu
bat ere argitaratu zuen Murtziako Unibertsitateak, “Linaje y poder. Los Parientes Mayores de Verástegui (Siglos XIVXVII)”, Murcia: EDITUM.

Guk aipatu dugun Memoriala ez
ezik, beste hainbat dokumentu ere
ondo ikertuak ditu ikerlari murtziarrak. Berastegiko jauntxoen historiaz
jakin nahi bada, beraz, kontuan hartzeko lana dugu Raquel Sanchezen tesia.

Aurrekariak

Hiru gertaera nagusik baldintzatu izan
dute Berastegiko herriaren historia:
1) Berastegik eta Elduainek elkarrekin zeuzkaten mendi guztien ustiapenak.
2) Leitzarango bailararen aberastasunak (meak, burdinolak, egurra, uraren indarra...).
3) Ahaide Nagusien leinuetako bat
bertan izateak: Berastegiko jauna (jauntxoa). Denbora luzean pairatu zuten berastegiarrek jaun haiekiko mendekotasuna.
XIII. eta XIV. mendeak oso liskar16 zenbakia, 2019ko abuztua
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tsuak izan ziren gipuzkoarrentzat, batez
ere, Nafarroarekin muga egiten zuten herrientzat. Liskar haien arrazoia, Ahaide
Nagusien arteko borrokak eta mugaren
[1200 ezkero, Gipuzkoaren (Gaztela) eta
Nafarroaren artean muga berria sortu
zen] bi aldeetako lapurretak eta gaiztakeriak izan ziren.
Bitartean, “villa” izendatutako herriak eta geroko Gipuzkoa izango zena
indartzen joan ziren. Berastegi, Elduain
eta inguruko hainbat herrik, itunak egin
zituzten 1374an Tolosarekin, herri handiaren babesa jaso ahal izateko. Onartu
egin zuten Tolosako alkatearen menpe
egotea eta hura lehen epaile izatea, nahiz
eta erabaki gehienak herrietan bertan
hartzen jarraitu.
Ondorioz, herritarrek ez zuten Berastegiko jaunaren babesaren beharrik
sentitzen, eta harengandik urruntzen
joan ziren.

Auziak

1497ko lehen auziaz informazio gutxi
daukagu. Juan Martinez de Berastegik
(JMB I) (1) bi alditan idatzi zien zuzenean Errege-erregina katolikoei, gogoraraziz bere aitak, Ochoa Martinez de
Berastegik, Hondarribiko setioan egindakoa eta beren arbasoek Granadako
erresumako guduetan Errege-erreginen alde egin zutela borroka; modu berean, Berastegiko eliza bere arbasoek
eraiki zutela adierazi zien, beraienak
ziren lurretan, eta hamarrenak beraiek
jaso izan zituztela beti. Berastegiko
herritarrek, ordea, ez zuten hura onar-

tzen; eta, auzia Errege Kontzejura iritsia zenez, JMB Iek Fiskalak eta Kontzejuak epaia bere alde eman zezaten
eskatu zien Errege-erreginei. Errege
Ganberako eskribauak eta idazkariak,
ordea, haiek ez zutela auzi harekin jarraituko esanez erantzun zioten.
1524an Martin de Obineta eta beste
herritar batzuk elizan itxi omen ziren
Martin de Iriarte azken erretorea hil
ondoren, berria aukeratzerakoan JMB
Iek bere aldeko erretorea inposa zezan
eragozteko. Bost aste egon omen ziren
elizan gotortuta (encastillados). Korrejidoreak zigortu egin zituen, baina Valladolideko Kantzelaritzak herritarrei
arrazoia eman eta 1526an auziko kostuak ordaintzera behartu zuen JMB I.
1531n bukatu zen auzia.
1534an JMB IIk salaketa jarri zuen
herritar batzuk bere terrenoa, baimenik
gabe, zulatzen hasi omen zirelako. Eliza
handitu eta zabaltzeko lanak 1505ean
hasi ziren; eta, JMB IIk zioenez, lan batzuk haren lursailean egin zituzten.
Auzi hark 1549ra arte iraun zuen.
Urtebete beranduago, 1535ean,
JMB IIk Berastegiko eta Elduaingo
zenbait ganaduzale salatu zituen, Leitzarango larreetan ganadua bazkatzen
edukitzeagatik zegokien zerga ez ordaintzeagatik.
1548an JMB IIk maiorazkoa eratzeko eskritura aurkeztu zuen. Bertan
Elizako patroia bera zela eta, hamarrenak eta beste eliz-zergen bi heren berarentzat zirela adierazi zuen, baita bere
familiaren hilobiak leku hoberenean
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egon behar zuela ere, bere familiakoentzako eserlekuek beste herritarrenen
gainetik, prozesioetan bera apaizaren
ondoan eta alkatearen aurretik... Gai
hauek zenbait auziren oinarri izan ziren, eta 1548 eta 1665ra bitarte iraun
zuten. 1548. urtean bertan, Berastegiko
herriak eta elizak, “los cabildos secular
y eclesiástico”, Berastegiko jauntxoa
salatu zuten beste behin Valladolideko
Kantzelaritzan.
Batzuetan, herria eta eliza jauntxoaren aurka; bestetan, jauntxoa bera
beste guztien aurka. Bestelako liskarrak
ere izan ziren: prozesioan zihoazen batean, jauntxoaren Arandiako sagastian
kalteak egin omen zituztelako; Arrateko errota eraikitzean, jauntxoaren Igeraldeko errotara behar adina ur iritsiko
ez zelako...
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Auzi haien inguruan gehiago jakin
nahi duenak Paulo Iztuetaren “Berastegi 2 Gatazken tenorean” eta aipatutako
Raquel Sanchezen liburuetan aurki lezake informazio gehiago.
Esan behar da, azkenean, hainbeste
instantzia pasa ondoren ere, herritarrak eta eliza atera zirela garaile, jauntxoaren kaltetan.

Hamarrenen auzia:
garrantzizkoena eta luzeena

XIX. mendera arte etxe guztiak behartuta zeuden urtero Elizari zenbait zerga
ordaintzera. Helburu argia zuten kobrantza haiek: Elizaren eta apaizen beharrak eta gutiziak asebetetzea. Berastegin eta, beste herri batzuetan ere bai,
ohikoa zen zerga hori bertako jauntxoek
berenganatzea. Berastegin hamarrenen
bi herenak jauntxoaren familiak jasotzen zituen eta heren bat apaizek.
Esan bezala, jauntxoen arabera,
Berastegiko eliza beraiek eraiki zuten
beren lurretan, eta hamarrenak jasotzeko eskubidea Urbano II eta Alejandro II Aita Santuek eman zieten, Latrango Kontzilioaren aurretik, moro
edo mairuen aurka eta Elizaren alde
borrokatu zirelako. Baina auzietan frogak behar ziren, eta jauntxoek ez zuten
inongo agiririk erakusten esaten zutena egiaztatzeko.
Hamarrenen inguruko auziak 1497,
1548, 1564, 1579 eta 1600 urteetan
piztu ziren. 1665ekoa da ezagutzen dugun azkena, Erromako Rotak jauntxoen
aurkako erabakia hartu zuenekoa. Ro-

taren aginduz, bahituta eduki zituzten
1648tik aurrerako herriko hamarrenak; eta bahiketa-prozesuaren kostua
jauntxoari ordainarazi zioten osorik.
Hara nola osatzen ziren hamarrenak lekukoen arabera (Berastegiko garaiko baserriek ematen zutena):

“... como de trigo, mijo, abena haba,
y todo el demas grano... Y la castaña y la
mançana, ha visto dezmar, y repartir en
las mismas heredades... Y en lo que toca
al diezmo de los corderos, y todo grano menudo... ha visto recogerse el dicho ganado
en la casa que sirve de lagar, que esta frontero de dicho Palacio...” (Tolaretxea).
“los frutos que se hallaron en ser en
la dicha Parroquia de Eldua, que fueron
maiz y un poco de lino...”.

Auzitegiak

Non erabakitzen ziren auzi haiek?
Auziak bi motatakoak izaten ziren: zibilak eta elizakoak. Zibila bazen auzia,
auzitegi zibiletan ebatziko zen: Tolosako alkatetzan, Gipuzkoako Korrejidoretzan, Valladolideko Kantzelaritzan
(Chancillería, gaurko Auzitegi Gorena)
edota Gaztelako Kontseilaritzan (Consejo de Castilla o del Reino), (gaurko
Auzitegi Konstituzionala?). Auzia Elizakoa bazen, berriz, eliz auzitegietan:
Iruñeko gotzaitegian, Erromako Rotako
Kongregazio Sakratuan, edo Aita Santuak berak ebatziko zuen.

Lekukotasunak: galdera
motak

Bi aldeetako prokuradoreek aurkezten

49

zituzten galderak, eta bi aldeek aukeratutako lekukoek erantzun. Lekukoek,
gainera, auzitegiko adituek prestatutako azterketa bat pasa behar izaten
zuten onartuak izan aurretik.
Gaurko ikuspegitik, esango genuke
galdera “xelebreak” egiten zirela. Ikus
ditzagun JMB IIren aldeko prokuradoreak 1535 eta 1550ean egindako galdera bana:
-1535ekoa: Ba ote dakiten urtero maizter (unai-buru edo mayoral)
izendatutakoak jauntxoari 20 florin
dirutan, bi txarro ardo, erralde bat behiki, 12 gurin (manteca), eta maiatzeko
Santa Kruzetik abuztuko Andremarira
bitartean larunbatetan egindako gaztak
ordaintzen dizkiola.
-1550ekoa: Ba ote dakiten duela 1, 2,
5, 10, 20, 30, 40, 50 eta 100 urtetik honantz... eta Latrango Kontzilioaren aurretik, aipatutako JMB IIk, haren aitak,
aitonak, birraitonak eta haien arbasoek,
Berastegiko oinetxekoak izandakoak
guztiak eta elizako patroi, fundatzaile
eta eraikitzaile bezala... hamarrenen,
eskaintzen (oblaciones), argizarien,
(espetar, llamado en bascuençe) erraya
esaten zaion haragien... bi herenak berentzat eramaten zituztela.
Beste batzuetan, berriz, galderarik
ez, baieztapenak egiten zituzten prokuradoreek, eta lekukoek haiek berretsi
edo gezurtatu behar izaten zituzten.
Hara hemen adibide bat, 1605eko herriaren aldeko galdeketa batekoa: Berastegi herri zabaldua da, berrehun oinetxe
baino gehiago duena... gainera burdinola
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Berastegiko oinetxeko jaunak
Lekukoen arabera
Hasi

?

Arte

Dokumentuen arabera
Noiz
1270

Pedro Marinez de Berastegi

1332

Garcia Martinez de Berastegi

1340?

1

Sagastiberriko semea + Erretako jaunaren alarguna edo alaba

1350, 1362 Ochoa Martinez de Berastegi

1340? 1380?

2

Garcia Martinez de Berastegi + Lekunberriko oinetxekoa

1368, 1399 Garcia Martinez de Berastegi

1380? 1420?

3

Garcia Martinez de Berastegi
Lekukoen eta dokumentuen arabera

1497

4

Ochoa Martinez de Berastegi + Juana de Urtubia

1497

1527

5

Juan Martinez de Berastegi I + Urraca de Amezketa

1526

(1568)

6

Juan Martinez de Berastegi II + Casilda de Lazkano

1566

7

Juan Martinez de Berastegi II + Isabel de Egino Mallea

1568

1634

8

Francisco de Berastegi + Ines Robles de Mitarte

1634

1663

9

Garcia de Berastegi + Magdalena de Zabaleta

1663

10 Francisca de Berastegi + Pedro de Ribas y Ozio

*Oharra: 5 eta10 zenbakien artekoek auzietan parte hartu zuten
asko daude bere etxe, errota eta bordekin... nazio desberdinetako jende asko
etortzen da... denak Berastegiko parrokikoak dira... denetara lehen jaunartzea
egindako mila pertsona baino gehiago...

Lekukoak

Edozein izan zitekeen lekuko: herritarra edo kanpotarra, doktore, lizentziatu, alkate, apaiz edo jende xehea.
Leitzako Domingo de Zumeta, esate baterako, bizitza guztian Leitzarango burdinoletan (Ollokiegi, Inturia, Beriñas)
morroi ibili zen artzain lanetan. Herria
ondo ezagutzen zuela adierazteko, 110
inguru etxe-izen, etxe-jabe eta hauen
lanbideak aipatu zituen bere lekuko-

tasunean. Antzeko informazioa eman
zuen Areson jaiotako eta Elaundera
ezkondutako Martin de Igaraldeak.
1644an, berriz, Araizko jaunari egokitu zitzaion lekuko izatea, Nafarroako
erreinuko diruzain, errege-kontseilari
eta Andueza eta Mugertza jauregiko
jaun zen 80 urteko gizonari.

Zein lehenago, herria
ala Berastegiko jauna?
Eta eliza, herriarena ala
jaunarena?

-Jauntxoaren ikuspegitik, ezer baino
lehenago Berastegiko oinetxea eta Berastegiko jaunak zeuden; haiek eraiki
zuten eliza beren lurretan eta haren in-

guruan joango zen geroago Berastegiko
herria garatzen.
-Herritarren ikuspegitik, berriz, Berastegi oso antzinako herria zen, denborarekin handitzen joan zena. Eliza
herritarrek eraiki zuten, haien ustez,
eta berastegiarrek izendatu zuten Ahaide Nagusi Sagastiberriko hirugarren
semea, gero Berastegiko jauna izango
zena.
Lekuko gehienak ados zeuden bigarren kontaketa honekin, baina batzuek
zehaztasun batzuk ere egin zituzten.
Ikus ditzagun batzuk:
Juan Martinez de Olaondo, Elduain, 53 urtekoa. 1535ean:
“… en sus tiempos (pasados) solia aver

guerras con los navarros ganboynos en la
dicha tierra de Verastegui y sus comarcas
solian hazer mucho daño los dichos ganboynos especialmente el señor de herreta
de Heraso y de los castillos de Lecumberri
gorriti e Leyza e para dar Remedio...”.

Berastegiko jaun oinaztarren eta
hurbileko Nafarroako jaun ganboatarren arteko gatazkak ugariak ziren,
beraz; eta Berastegiko jaunak, bere
interesen alde, noski, baina herriaren
defentsarako ere egin zuen borroka,
pasarte honek erakusten duenez.
Martin de Olaburu, Elduain, 63
urte. 1535ean:
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Leitzako lurraldean “mota” (gain,
muino) batean etxea zeukan Herrerako
jaunak gaiztakeria eta lapurketa asko
egiten zien berastegiarrei... Harengandik babesteko erabaki zuten berastegiarrek buruzagi bat (Berastegiko jauna)
izendatzea… Buruzagi hura Leitzarango Plazaola burdinolaren ondoan egon
zen Herrerako jauna noiz agertuko... eta
agertu zenean, erahil egin zuen.
Pascual de Intza, Donostiako bizilaguna. 1605ean:
“… el que hacia Daño a la dicha Universidad de Verastegui sus Personas y ganado hera el señor de la horrera y que a
este le mato en franquia el nombrado por
defensor y Caudillo de los dichos de Verastegui y que este caso despues con una
hija del señor de la herrera por que uviesse paz… y que franquia esta entre navarra
y guipuzcoa una legua de verastegui”

Emakume harengandik jaiotakoa
izan omen zen bigarren Ahaide Nagusia, Garcia Martinez de Berastegi izena
hartu zuena. Lekunberriko oinetxeko
andre batekin ezkondu omen zen, eta
haien ondorengoak izan dira geroko
Berastegiko jaun guztiak.
Lekukoen kontaketa kontuan hartuta, Sagastiberriko semea Ahaide Nagusi
izendatzea 1335-1375. urte inguruan
gertatu zen. Baina zenbait dokumentutan argi azaltzen da aurretik ere izan
zirela jauntxoak Berastegin, bai, behintzat, ehun urte lehenagotik (1270).

Zer dakigu Berastegiko
oinetxekoei buruz?

1270eko martxoaren 8an Gaztelako
errege Alfonso X.ak 25.000 marabediko
“acostamiento” (diru-sari) bat agindu
zuen Pedro Martinez de Berastegiren
izenean. Hiru arrazoi eman zituen hartarako: bat, hark erregetzari emandako
zerbitzuak; bi, Berastegiko oinetxearen
jabea izatea; eta, hiru, erregearen arreba zen Nafarroako erreginaren “arras”a edo dotea ordaintzeko erregeari dirua
utzi izana.
Errege-zedula hori ez dago ikusgai gaur egun. Dakiguna Memorialean
agertzen delako dakigu, jauntxoen aldeko proba bezala. Ontzat ematen ba-

dugu, Berastegiko oinetxea benetan antzinakoa zela esan nahiko luke horrek,
garrantzitsua eta bere garaian aberatsa.
Harreman zuzena izango zuen Gaztelako erregearekin.
XIV. mendean, berriz, maiz agertzen
dira Berastegiko jaunak Nafarroako
erregearen mendean, mertzenario moduan: 1350etik 1362ra bitartean Ochoa
Martinez de Berastegi, eta 1369ra arte
Garcia Martinez. 1369an Garcia Martinez 40 oinezko soldaduz osatutako
talde baten buru izan zen. Garai haietan
jauntxo gipuzkoar asko aritu ziren nafarrekin Gaskoinia, Borgoina edo Normandiako borroketan.
1399ko dokumentu batean ageri
denez, berriz, Berastegik eta Elduainek
arau batzuk finkatu zituzten elkarrekin
zituzten mendiak zirela-eta sortutako
liskarrei bukaera emate aldera. Dokumentu berean, ohituraz Berastegiko
jaunari larreak erabiltzeagatik laguntza
(ayuda e cortesia) ematen zitzaiola aipatzen da. Beraz, nahiz eta mendien jabetza bi herriena izan, nolabaiteko zerga bat ordaintzen zitzaion Berastegiko
jaunari XIV. mendearen bukaeran; eta
aurrera begira ere ordaintzen jarraitzeko asmotan azaldu ziren bi herriak.
1434an, aldiz, Gaztelako errege
Juan II.aren zedula batek Nafarroako
Juan erregearen aurka gerra egiteko
agindu zien Gipuzkoako herritarrei, eta
Gipuzkoako buru zen Amadeo Martinezen eta Berastegiko Garcia Martinezen
agindupean joateko.
Eta 1524an Juana eta Carlos Gaz-
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telako errege-erreginek beste behin
25.000 marabediko “acostamiento” edo
diru-sari bat eman zioten Juan Martinez de Berastegiri. (JMB I).
Ikusten denez, Berastegiko oinetxekoek bazuten nolabaiteko botere
politiko eta militarra Gaztelako erregeerreginen aurrean. Eta, hain zuzen, horretaz baliatu ziren Berastegin, berastegiarren bizkar etekina lortzeko.

Berastegiko jaunen
gainbehera

1663an seme-alabarik eta, beraz, ondorengorik gabe hil zen Garcia de Berastegi jauna, eta arreba Franciscak hartu
zuen oinetxearen eta maiorazkoaren
jabetza. Baina herrian zeuzkaten diruiturriak (larreenak, elizakoak) agortuta
eta etenik gabe zetozkien auzien eraginez, nahiko pobretuta zeuden. Hauxe
zioen jauntxoaren prokuradore baten
txostenak 1644an:
“... aunque sabian que el derecho de
llevar, y gozar las dichas diezmas, era del
Palacio de Verastegui, y sus dueños, y
posseedores; pero que al tiempo los tales
estavan pobres, que aun no tenian mijo
para çenar una noche, y que la Villa tenia
bastantes rentas, y dineros; y que a puro
pleito los avian de cansar, y hazer que lo
dexase...”.

Francisca, bere aldetik, Gasteizko
Pedro de Ribas y Oziorekin ezkonduta
zegoen (1642); eta badirudi bertan jarraitu zutela bizitzen, nahiz eta haien
biloba Joseph Tomas Berastegin bataiatua izan. Hala, Berastegin zeuzkaten
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ondasunak administratzaileen bidez
zaindu zituzten, harik eta 1860an Berastegiko azken jauna (Legardako markesa) hil eta haren alargunak maiorazkoa desegin eta dena saldu zuten arte.

Nolako herria zen Berastegi?
Noren esku zegoen
erretoreak izendatzea?

1471ekoa da erretorea izendatzeari
buruz ezagutzen dugun lehen dokumentua (latinez eta pergaminoan idatzia,
Josu Curielek transkribatua eta itzulia
du). Bertan ageri denez, Iruñeko apezpikuaren ordezkoak izendatu zuen Berastegiko San Martin elizako erretorea,
aurrez berastegiarrek aurkeztua izan
zena. Martin de Berastegi zuen izena,
baina lekukoek behin eta berriz “Doneane” izena ematen diote, eta jauntxoaren
ahaidea zela esan. Garbi dago herriak
eta herritarrek aparteko garrantzia zutela erretoreen izendapenean.
Prozedura horrela izaten zen. Herriak edo ‘Elizako patroiak’ erretore
izateko hautagaia aurkezten zion apezpikuari, eta hark izendatu egiten zuen.
Berastegin ere berdin. Herritarrak
elkartu eta apaiz hautagaiak aztertzen
zituzten, eta ondoren, apezpikuaren aurrean aukeratutako apaiza aurkeztuko
zuten ordezkariak izendatzen zituzten.
1567an, esate baterako, 110 herritarrek
Don Domingo de Izagirre hautagaiaren
aldeko agiriak aurkeztu zituzten.

Berastegiko erretoreak
-1471
1471-1475
1475-1524
1524-1567
1567-1576
1576-1603
1603-1644
1644

1644-

Don Johan Martin de
Gaztelu
Don Martin de
Berastegi (Doneane?)
Don Martin de Iriarte
Don Domingo de
Izagirre (Bachiller)
Don Martin de
Etxenagusia
Don Andres de Intza
(Licenciado)
Don Miguel de
Arriaga (Uztarrozkoa)
Don Martin de
Lizarraga
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Nola janzten ziren gizonak
mezatara joateko?

Berastegiarren etxeak (ikus
53. eta 54. orriak)

Hara bi lekukok diotena:

Etxe-izenen aldetik benetan oparoak dira aztertutako dokumentuak.
1535eko informazioan 16 etxeren (tartean Elduako 2ren) lehen aipamenak
topatu ditugu, eta 1605ekoan beste 32
etxerenak. Badakigu XVII. mendea hasterako gaur eguneko 114 etxe (Elduako
12) bazirela ordurako Berastegin; batzuen aurriak edo arrastoak ikusgai
daude oraindik (Leitzarangoak kontuan hartu gabe).

“a bisto que an traido y traen los domingos y fiestas de guardar cassi en general sus gorras de paño o sombreros de
fieltro con capotes y capas de paño negro
pardo y azul y de otras mesclas y jubones
de dilla tafatan y Rasso”, “con sus espadas y otros con dagas”.

Apain jantzita eta armatuta. Ez dago
emakume-jantziei buruzko aipamenik.

Berastegiarren lanbideak

Bi lekukok ematen duten informazioan oinarrituta, Berastegiko 123 gizonezkoren lanbideak ezagutu ahal izan
ditugu. Gehienek, aipatuetatik 82k, garaiko industrian lan egiten zuten, hau
da, Leitzarango burdinoletan.

Burdinoletan

62

Urtzaile
Besre langile
Olagizon
Gabiarotz (maçonero)

30
22
7
3

Burdinoletarako

20

Ikazkin
Meatzari
Garraiolari (mandazain)

12
2
6

Beste lanbideak

41

Zurgin-tornulari (fustero)
Nekazari
Ostalari
Perratzaile
Zapatari
Sarrailari
Aizkoragile
Upelgile
Zurgin
Kapagile
Jostun
Zirujau
Bizargin
Maisu
Apaiz
Txistulari
Hazienden administrazioan

9
5
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
4
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Gerrarako Tolosaren
menpean

1374tik 1615era bitartean, berastegiarrak gerrara deituak zirenean, Tolosako buruzagiaren eta banderaren
menpean joaten ziren, ez inoiz Berastegiko jaunaren menpean. 1615etik
aurrera, berriz, bertako buruzagi eta
banderaren menpean. Hara hemen
esandakoaren erakusgarri den gertaera tamalgarri bat:

“… que para effecto de ir a quemar e
asolar el pueblo de San Juan de Luz en
el Reyno de Francia…(con la gente… de
tolosa y jurisdicion) con sus armas con alcabuzes ballestas y picas y debaxo de la
bandera de la dicha villa siendo capitan
fermin de atodo…” (1565 inguruan).

Oharra

Hiru Juan Martinez de Berastegi izan
ziren hurrenez hurren eta lehena, bigarrena eta hirugarrena bereizteko JMB I,
JMB II, eta JMB III idatziko dugu.

(1)

Informazio Iturriak
Dokumentu nagusiak:

-BUA 1.1 Memoriala, inprimatutako liburua (365 orri)
-BUA 2.1 Eskuz idatzitako dokumentu bilduma (445 orri)

Beste:

-BERASTEGI 2 Gatazken tenorean. Paulo
Iztueta Armendariz. 2010
-“Linaje y poder. Los Parientes Mayores de
Verástegui (Siglos XIV-XVII)”. Murcia: EDITUM. Raquel Sanchez Ibañez. 2012
-Ganbarako kopreko altxorrak. Http://berastegi-eta-inguruak.blogspot.com

Arrosi

Esoin abizena

Esoin abizena

Koldo Ordozgoiti Juanenea

Bazterretxea
Santururena

Antsorena
(Areiztun)

Koldo Ordozgoiti Juanenea

Berastegi

Goienetxea

Artxibo desberdinetan jasotako informazioaren arabera plano honetan kokatu
ditugu 1605. urte aurretik azaltzen diren
etxe izenak, gaur egun ezagunak direnak.
Gutxi aldatu da Berastegi azken 400
urtetan.

Ugaldea (Areiztun)

Azpikoetxea
Telletxea
Urtiño
Antziola
Frantzesarena (Etxekin)
Arriagatxo (Arriñe?)

1605. urterako ezagunak
1500. urterako ezagunak
1400. urterako ezagunak

Zamargin

Juansantzenea

Antziolagoikoa (Sedero)
Ezpeleta

Amigorena

Olloki
Elberdin

Lizarraga

Arriaga
1313

Ospital
Sabilla

Irigaraiko Torrea
Obineta
Ausalon
(Torreluze?)
(Maritonea)
Irigarai
Obinetatxipia
Ozpindegi
Belkaide
(Domartiñene)
Ureta
Matxiku
Maiztertegi(Ustoanea, Kakonea) (Marintzenea)
Torrea
Matxinea
Plazanea
Izagirre
Martinikorena (Udaletxea)
Laurentzena (Salbadorrenea)
Orejanea
Sagastillun (Martintxonea)
Errementaritegi
Irazazabalgoikoa
(Intxaurrondo)
Saustegi
Azpilleta
Errekalde
Apeztegia
Arrue
Txintxillena
Irazazabalbarrena
Iriarte
(Danboliñenea)
(Pastagintxo)
Batxillerrarena
Arregia
Estebanenea Ugaldea Alkaniz
Irazazabal
Graziarena

Amiria
Berastegi
Tolaretxea

Etsoinberria

San Martin
Eliza

Etsoin

Arrosarena

Lastadi

Sagardirena

Beaka

Fatorenea
(Pateo)
Lubeltza
(Mintxolo)

Urrelo

Etxeberria

Irazazabalerdikoa
(Esamiñadorena)

Urdinarain
(Juanluzenea)
Sasturain
(Gaztelunea)
Bengoetxea

Iruin

Buruzurirena (Kapagintxo)
Iturritza
(Txurionea)

Mariberrobinea

Gorostizu
Zapataritegi

Domingozurienea

Errodrigorena

Bulatzia

Sagastiberri
Arretxe

Gazparrena
(Mariakonea)

Argisogorro

Zurikain
Elgorriaga

Argindegi
Elutse
Peduro
Mordorena (Juangonea)
Txartiarena
Iparragirre
(Jauregiondo)
Gazpio

Intza
Elaundeazpikoa
Elaundegarai

Juanotsoarena
(Juantso)
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Juaninazio Elosegi eta Pablo Feo

Koldo Ordozgoiti Juanenea

1605 arte dokumentuetan aurkitutako etxe-izenak
Lehen
aipamena

1535

Alkaniz
1505
Amigorena
Amiria
Antsorena (Areiztun?)
1555 (1313)
Antziola
1399
Antziolagoikoa (Sedero)
1505
Apeztegia
1547
Arbide
1490
Argindegi
1535
Argisogorro (Argisorre)
1354
Arregia
1573
Arretxe
1564
Arriaga
1313
Arriagatxo (Arriñe?)
1548
Arrosarena
1569
Arrosi
1548
Arrue
1490
Ausalon (Maritonea)
Azpikoetxea
1567
Azpilleta
1539
Batxillerrarena (Gorostidine)
1548
Bazterretxea
1559
Beaka (Meaka)
1490
Belkaide (Marintzenea)
Bengoetxea
1541
Berastegi (Jauregia, Jauli)
1270
Bulatzia
1399
Buruzurirena (Kapagintxo)
Domingozurinea (Patriñe)
1548
Elaundeazpikoa
1535
Elaundegarai
1399
Elberdin
Elgorriaga
Elutse
1415

1581
1535
X
X

X
X
X
X

X
1535

X
X
X
X
X
1605
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

Lehen
aipamena

1605

X
X
1605
X
X
X
1605
X
X
X

1535
1535
X

1535

Errekalde
1542
Errementaritegi
1490
Errodrigorena (Erredione)
1548
Estebanenea
Etsoin
1490
1535
Etsoinberria
Etxeberria
1505
1535
Ezpeleta
1490
1535
Fatorenea (Pateo)
Frantzesarena (Etxekin)
Gazparrena (Marikonea)
Gazpio
1535
Goienetxea
1542
Gorostizu
1490
X
Graziarena (Gaziñe)
Intza
1399
Irazazabal
1535
Irazazabalbarrena (Pastagintxo)
Irazazabalerdikoa (Esamiñadorena)
1567
Irazazabalgoikoa (Intxaurrondo)
Iriarte (Apeztegia?)
1490
X
Irigarai
1490
X
Irigaraiko torrea (Torreluze?)
Iruin
1490
Iturritza (Txurionea, Txuine)
1319
X
Izagirre (Karakasenea?, Torrea?)
1535
Jauregiondo (Iparragirre)
1535 (1605)
Juanotsoarena (Juantso)
Juantsantzenea
Lastadi
1548
Laurentzena (Salbadorrenea)
1567
Lizarraga
1399
Lubeltza (Mintxolo)
1415 (1548)
X
Maiztertegi (Ustoarena, Kakonea)
1548

Ezagunak. Desagertuak

Eldua

Aldabuno
Argiñarena
Barrenetxea
Etxenagusia
Garaikoetxea
Goienetxea
Goikoetxea
Katalanea
Mintegiaga
Muxika
Salberridi
Urtzallenea

Lehen
aipamena
1490
1547
1541
1490
1551

1535
X

X
1535

1551
1537
1535
1490
1556
1565
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Ainesarena (Igaralde)
Arrate
Sanjoanena (Torre inguruan)
Bustinsoro (Bekokalean)
Dendari (Bekokalean)
Dendaritegi (Gaztelune inguruan)
Eguzkitza
Erlarena (Bekokalean)
Gaztañondo (Torre inguruan)
Igaralde (Ialde)
Iturregi (Iruin inguruan)
Iturriaga (Ezpeleta inguruan)
Julianenea (Bekokalean)
Petrirena (Bekokalean)

X
X
1605
1605

1605
1605
1605
X
X
X
1605
X
1605
X
1605
X
1605
X
X

1605
1605
X
X
X
X
X

Mariberrobinea
Martinikorena (udaletxea)
Matxiku
Matxinea
Mordorena (Juangonea)
Obineta
Obinetatxipia (Domartiñene)
Olloki
Orejarena
Ospital
Ozpindegi
Peduro
Plazanea
Sabilla
Sagardirena (Txardiñe)
Sagastiberri
Sagastilun (Martintxonea?)
Santururena (Azpikoetxean)
Sasturain (Gaztelunea)
Saustegi (Sutegi?)
Telletxea
Tolaretxea
Torrea
Txartiarena
Txintxillenea (Danboliñenea)
Ugaldea
Ugaldea (Areiztun)
Urdinarain (Juanluzenea)
Ureta
Urrelo (Urlo)
Urtiño
Zamargin
Zapataritegi
Zurikain

1535

1548
1542

1399

X
1535
1535

1548
1505
1545
1542
1399
1542

X

X

1490
1548
1535
1548

1542
1399
1598
1490
1542
1558
1536

1605
X
1605
X
1605
1605
X
1605
X
X
1605
X
1605
X
X
X
X
X
1605
X
X
X
X
1605
1605
1605
X
1605

X
X
X
X
1605
X
X

Desagertuak, ezezagunak
Lehen
aipamena

1605

Lehen
aip.

1605

1535

1605
1605

1556
1605
1399
1548
1558
1534
1490
1567
1558
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X

1605
X
X
1605
X
X
X
X
1605
1605

Lehen aip. 1535 1605
Aldaba (Urdinarrain inguruan)
Aldaoz
Bartolomerena
Basasagar
Estrata (Etsoin inguruan)
Gaztearena
Joantorena
Liñosiñeta
Malarragarena (Urdinarain inguruan)
Mandaitxo (Ozpindegi inguruan)
Mariarena
Mariarginena
Maribeto
Marinatxo
Martinsantzena
Martintxurirena
Mendibil
Prerrasena
Siminena
Sugena
Santzena
Txarmendo (Zurikain inguruan)
Txomiñena
Urtansoro

1605
1490

1567

1605
1605
1535
X
1605
X
1605
1605
1605
1605
1605
1605
1605
1605
1605

1490
1605
1605
1605
1605
1605
1605
1605

Mikro-ipuin lehiaketa

Elixabet Azpiroz Atxukarro

II. Mikro-ipuin lehiaketa

B

igarren urtez jarraian antolatu zen, martxoan, Mikro Ipuin
Lehiaketa 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)
Honako baldintza hauek bete behar zituzten lanek: euskaraz izatea eta 100 hitz baino gutxiagoko kontaketa izatea. Gaia, berriz, norberaren aukerakoa.
Aurtengoan, hiru kategorietan aurkeztu ziren ipuinak, 65 lan
guztira. Epaimahaiak lanen originaltasuna, euskara-maila eta narrazioaren egitura izan zituen kontuan ipuinak epaitzeko garaian.
Hauek izan ziren ipuin sarituak:

Lulu maite dut

I. eta II. kategorietako lehenengo eta bigarren postuetako saridunak Arritxu Urangarekin batera.

en Beñat izeneko mutil bat.
Bazen behin oso panpin polita zu
Lulu panpina eta ezer baino
Txikitatik zegoen bere ondoan
npin berriak erosten zizpa
ek
so
ra
Gu
.
en
zu
ite
ma
go
gehia
zuen.
kioten, baina berak Lulu maite
rla egiten zioten mutiEskolan, kalean eta inguruan bu
tea gustuko zuelako. Berak
as
jol
kin
re
ina
np
pa
eta
o
lak
ze
la
Luluri, azaldu ezinezko
n
kio
ziz
n
tze
nta
ko
ak
zti
gu
n
sentipe
adi-adi begiratzen zion bisentimenduak ere bai, honek
tartean.
egitea, berak Lulu maite
Beñati ez zitzaion axola burla
zuen eta kito.

Sagarrik
gabeko
sagarron
doa

Bazen behin,
mutiko bat Xa
bi ize
bat edukitzea
zen. Martxoar nekoa. Bere ametsa zuhait
z
en 7
amak sagarr
ondo bat ema a zen eta bere urteak zire
n,
n zion. Landa
eder batean.
tu egin zuen
Egunero joate
baso
n zen
hazten zihoan
heinean zuha zuhaitza zaintzera. Mutikoa
itza
tila konturatu
zen zuhaitzak ere hala zihoan, baina muez zuela saga
zuen sagarra
rrik. Denetik e
k hazteko, ba
gin
ina ezer ez.
Urteak pasa a
h
a
la, zuhaitza
zuen. Behin b
este neska b mutikoak gutxiago zaintzen
at ger
eta besarkatu
egin zuen. Ha turatu zen sagarrondora
nd
zitzaizkion. M
utila ohartu z ik aurrera, sagarrak ater
a
enea
zizkion, eta ba
koitzak bere m n, neskari eskerrak eman
odura maitatu
zuten zuhaitz
a.

n Sebastian
Maialen Azpiroz Sa
ria
I. kategoriako 1. sa
Apirilaren 14an izan zen sari-banaketa ekitaldia. Lehenengo, Leire Zinkunegi ipuin-kontalariak Edurnezuriren
ipuin berria eskaini zuen; eta, ondoren, sarituen izenak
eman zituen jakitera Arritxu Uranga liburuzainak. Irabazleek 50 euro eta Elkar liburu-dendan erabiltzeko txekea
jaso zituzten; bigarrenek, berriz, 30 euro eta Elkarreko
txartela.
Lehiaketan parte hartu zuten gainerako ipuin guztiak udal liburutegiaren web orrian argitaratu dira:
www.berastegi.eus/liburutegia

Izaro Vid
al Mendia
I. katego
riako 2.
saria
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i
Beleak usoar

Neska ed
o mutil
denok ber
din

ri:
Beleak esan dio usoa
leekin usoa izanda?
be
a
ltz
bi
za
tik
ga
er
-Z
uten dio:
Usoak beleari erantz
sentitzen naizelako
o
ag
ur
st
gu
o
in
ba
-Beste usoekin
beleekin.
Beleak haserre dio:
n ibili behar duzu,
ki
oe
us
a
et
ra
za
t
-Baina zu uso ba
ra, ez usoentzat.
di
o
ak
tz
en
le
be
ek
ri
ho
eta gainera oinetako
dio:
Beleak lasai erantzun
izkit eta
gauzak gustatzen za
n
oe
us
e
er
da
an
iz
karra
-Belea
erdintzen gaituen ba
sb
De
.
ili
ib
n
ki
oe
us
r al du
nahiago dut
rrek baldintzatu beha
ho
,
ra
di
ak
re
lo
ko
n ibilgure lumen
r dugun edo noreki
ha
be
zi
nt
ja
la
no
n,
nolakoak gare
i behar?
al dugu guk erabak
ez
ri
Ho
n?
re
ga
tzen
o Azpiroz

Bazen behin
12 u
batean bizi ze rteko mutil bat. Mutila B
erastegiko etx
n be
e
begiratzen eta re bi amekin. Eskolan ez z
ioten oso ond
hasieran ez z
o
ekien zergatik
bitartean, gau
. Handitzen zih
zez ohartzen
oan
joan ze
zituelako begir
atzen ziotela g n eta konturatu zen bi ama
aizk
atseginagoak
ziren eta muti i. Begiradak geroz eta des
la orduan eta
Begirada hor
tristeago zego
ien ondorioz,
en.
lagunekin ez
etxean ez zue
zen gustura e
n ezertarako
g
o
ten,
gogo
amek lasai eg
oteko esaten z rik edukitzen… Mutilaren
bi
ioten
ere ohartu zir
en ez zuela b . Denborarekin bere laguna
k
atere
eduki, garrantz
itsuena erresp axola zenbat ama edo aita
etuz eta maita
sunez egotea
zela.

Alex Rekond
o 1. saria
II. kategoriak

Laida Ma
lko
II. katego rra Arejula
riako 2.
saria

Bidaia

Islada

n nauk gaurkoan”
ua
od
m
o
ek
at
jo
i
“Leihotik begira lasa
leku bat harraer
es
ko
du
or
u
rt
sa
n
pentsatu dut bagoia
iaren bestaldean
go
Ba
a.
en
tr
da
u
at
rtuxeago
patu dudanean. Abi
en bat ondoren, ge
er
sp
Ha
.
ka
ar
m
ar
norbait m
aran bat ikusi
ltz
be
e
zt
ga
a
et
tu
bira
inean,
oraingoan. Burua
Arropa urratuak so
.
an
te
ar
en
en
ud
nandut zutik da
ua erakusten die ba
ld
ai
ab
el
ap
tx
an
m
zteak.
eskuan dara
errepikatzen die ga
”
u?
“Z
.
ei
ri
ia
da
bi
rada
banan ondoko
Isiltasuna eta begi
a.
un
as
ilt
is
k
ili
so
,
roso,
Erantzunik ez
rua biratu dut dese
Bu
z.
nt
na
ho
r
to
da
rrik
iheskorrak. Ba
da txapel hori, eske
ea
ir
“N
,
an
te
ba
tBa
aguezerezari so.
earen eta nire atzeko
zt
Ga
.
an
ze
at
t
du
biak.
asko!” entzun
isladan, irribarrez
o
ok
ih
le
oa
ek
st
bo
rearen arteko
Isiltasuna berriro.

“Alaba maitea, abiatu behar du
zu” esan zidan amak.
“Ama, ez dakit bidaiatzen! Nora
joango naiz?” galdetu nion.
“Iparrizarrak erakutsiko dizu
bidea” erantzun zidan, gaua
arnastuz.
“Eta itsasora iristen banaiz?
Nola egingo dut?”
“Arrainek igeri egiten irakatsi
ko dizute” erantzun zidan,
urari entzunez.
“Eta horma handi batek erre
pidea mozten badit? Nondik
pasako naiz?”
“Txoriek hegan egiten irakatsi
ko dizute” erantzun zidan,
airea ukituz.
“Ama” esan nion “beldur naiz!
”
“Alaba maitea, ez da inoiz iza
ngo izarren argia estaliko
duen hain gau ilunik” erantzu
n zidan, etorkizuna sentituz.
Gau hartan amets bat izan nu
en, ni neu nintzen, atzetik
ikusita, abiatzen ari nintzen…

Barriola
Ibai Esnaola
o 1. saria
ak
III. kategori
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Marianna Blasi
III. kategoriako 2.
saria
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Demografia

2018an
jaiotakoak

Olaia Sagastibeltza
Carrera 2018-09-28

Aimar Apezetxea
Izkierdo 2018-10-05

Aiur Labaien Otaegi
2018-04-13

Uxue Saizar Artola
2018-05-23

Maitane Saizar Ollo
2018-08-15

Aroa Apezetxea
Salaberria 2018-11-16

Ane Azpiroz
Aranzabe 2018-12-15

Eider Zubillaga Saizar
2018-12-26

Goian beude

2018 urtean hildakoak
Manuel
Larreta Loidi
81 urte, 2018-02-20

Simona
Azpiroz Nazabal,
92 urte, 2018-06-23

Joxe Garaiburu
Ayestaran,
57 urte, 2018-08-05

Modesta
Saizar Matxinea,
87 urte, 2018-08-06
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Marcos
Aranalde Artola,
98 urte, 2018-05-08

Luisa
Iguaran Lizaso,
86 urte, 2018-08-27

Juan Jose
Olaetxea Goikoetxea,
63 urte, 2018-05-19

Maria Jesus
Dorronsoro Razkin
67 urte, 2018-12-01
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On egin
Isatsa saltsan

Txipiroiak
bere tintan
Maria Angeles
Arenas Fernandez
Osagaiak
 2 kilo txipiroi handi
 500 g tomate naturala

birrindua
 4 tipula
 Oliba olioa
 Tintak
Nola egin:
Txipiroiak garbitu eta beraien
tinta jaso.
Pusketak egin (oso txikiak ez),
eta kazola batean jarri tipula biguntzen doratua egon arte.
Txipiroiak gehitu tipulari eta
biguntzen direnean tomatea nahasi. Behar izanez gero, arrain salda
edo ur pixka bat gehitu daiteke.
Ia eginak daudenean, tinta nahastu eta 15 bat minutuz egiten
utzi. Behar duen gatza bota.
Arroz txuria jar daiteke lagungarri.
On egin!

OHARRA:
Datorren urtean zuri hain ondo
ateratzen zaizun plater horren errezeta
herritarrekin elkarbanatu nahi baduzu,
jar zaitez gurekin harremanetan.

16 zenbakia, 2019ko abuztua

Juan Luis Zubiria Mendieta
Osagaiak
 Isatsa
 2 tipula
 4-6 porru
 2 baratxuri ale
 Ardo beltza, litro erdia
 Koñaka, kopa bat
 Haragi salda, litro erdi bat
 Olioa eta gatza
 Irina

Nola egin:

Hasteko isatsa zatitan egin behar da
(garrantzitsua da isatsa harakinak zatitzea
giltzaduretatik) eta gatza eman ondoren, irinetan pasa eta oliotan gorrituko ditugu isats puskak. Ondoren zartaginetik atera eta
gerorako gordeko ditugu.
Beste lapiko batean olioa jarriko dugu eta zartaginean geratu den zukua gehituko
diogu. Barazkiak txikitu (2 tipula, 4-6 porru eta 2 baratxuri ale) eta hortxe egiten
utziko ditugu gorritu arte. Jarraian, aurretik gorritutako isats zatiak botako ditugu,
pixkanaka koñaka gehitu eta egiten utziko dugu. Geroxeago, litro erdi ardo botako
diogu eta, azkenik, litro erdi haragi salda.
Ordu eta erdiz eduki behar da egosten su eztian, haragia ongi xamurtu arte (sardeska sartuta froga dezakegu haragia egina dagoen). Haragi zatiak saldatik aterako
ditugu eta, ondoren, salda iragaziko dugu (oso mehea geratu ez dadin hobe irabiagailu elektrikoan baino puregailuan). Berriro isats zatiak saltsan sartuko ditugu eta
jateko prest egongo da. On egin!

Saltinbocca alla romana

Marianna Blasi

Osagaiak
 4 txekor-xerra fin
 100 g urdaiazpiko
 Ardo zuria, edalontzi erdia
 Oliba olioa
 60 g gurin
 10 salbia-hosto handi
 Gatza

Nola egin:
Hartu xerra bakoitza eta erditik moztu. Haragia jo fin-fin uzteko. Hartu urdaiazpikoa eta haragiaren neurri berera moztu. Ondoren, txotx batekin, haragia,
urdaiazpikoa eta salbia-hostoa lotu (argazkian adierazten den moduan).
Zartagin batean gurina, koilarakada bat olio eta bi salbia-hosto jarri. Gurina
su motelean urtu. Ondoren, su bizian, saltinboccak egiten jarri. Aurretik salbiahostoaren aldetik egin, bi minutu pasatzen direnean, ardo zuria gehitu. Beste
minutu bat egiten utzi salbia-hostoaren aldetik, buelta eman, ondoren gatza gutxi bota eta haragiaren aldetik beste bi minutu egin.
Eginda daudenean, saltinboccak plater batera atera eta gainetik zartaginean
dagoen saltsa bota. Buon appetito!
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Diruz lagundutako argitalpena
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