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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Salontzoak
» Herriko antzerki-taldeko Mireia Garaiburu, Xabi Barriola eta
Irati Saizar, Donostiako La Farandulako Mikro Antzerki Lehiaketako irabazleak, izan ziren festei hasiera eman zien suziria pizteko arduradunak.
COVID-19ak eragindako murrizketak murrizketa, hainbat kultur
eta kirol-ekitaldi burutu ziren. Tartean aizkora-saio berezia ere
bai. Aidanen 17an jasota datorren bezala, 1973. urtean 5 gaztek hartu zuten parte Tolosan aizkolari gazteen lehen torneoan.
Hiru leitzar eta bi berastegiar izan ziren parte-hartzaileak: Jose
Ramon Villabona, Gabriel Saralegi, Iñaki Perurena, Luis Eraso
eta Eugenio Apezetxea, hain zuzen. 16-17 urteko gaztetxoak orduan. Lehengo urteko Salontzoetan, 47 urte geroago, eta Jose
Luis Egañaren ahalegina tarteko, 5 aizkolari haietako 4 elkartzea
lortu zen; bosgarrena, Jose Ramon Villabona falta zen, 2014an
utzi baikintuen zoritxarrez. Laurek ere egur gainera igo eta aizkora-saio polita eskaini ziguten, egon zen lekuan oraindik ere
badagoela garbi utziz. Ikuskizunaren osagarri Jon Rekondo eta
Ruben Saralegik eskainitako saioa izan genuen. Argazkian 6
aizkolariak eta Jose Ramon Villabonaren alarguna eta alaba
ageri dira.
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Ze berri da Beastin?
Salontzoak
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Ze berri da Beastin?
Bigarren
Canfranc-Canfranc
ultratrailean

»

Iban Agirrezabala mendi-korrikalariak bigarren egin zuen Pirinioetako 75 kilometroko
eta 6.500 metroko desnibel positiboko lasterketan. Irailaren 12an egin zen lasterketa,
eta 12 ordu eta 30 minutu behar izan zituen
ibilbidea osatzeko. Bejondeiola!

Mª Jesus Labaien Urkizu

Txirrindulari dominadunak

» Irailean bertan, Tafallako Miguel Indurain belodromoan jokatutako Espainiako txapelketan domina bana eskuratuta itzuli ziren Arkaitz Garmendia eta
Urko Vidal. Garmendiak brontzea eskuratu zuen banakako lasterketan, jubenilen mailan; eta Vidalek urrezko domina lortu zuen taldekako abiadura-proban,
kadeteen mailan. Bejondeiela biei!

Eguberri, Olentzero eta Mari Domingi, eta Erregeak

»

Olentzero eta Mari Domingi, eta Erregeekin egoterik izan
ez bagenuen ere, izan genuen ikusteko aukera herrian zehar
egin zuten kalejirari esker. Beti bezala, ez zen oparirik falta
izan gure etxeetan. Magikoak izan!
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Ze berri da Beastin?
Kultur Asteko Azoka Eguna

» Segurtasun-neurri guztiak beteta, urteroko kultur ekitaldiak ez zuen
hutsik egin, nahiz eta data aldatu behar izan. Abenduaren 19an ospatu
zen Azoka Eguna, herritarrentzat eta herritarren postuekin. Ahari, Ardi
eta Bildots Lehiaketa ere egin zen; eta Iker Ugartemendiak, Jon Salbarredik eta Jon Matxineak eskuratu zituzten, hurrenez hurren, ahari, ardi
eta bildots onenaren sariak. Gazta Lehiaketan, berriz, Ainhoa Arregi izan
zen irabazlea, eta haren atzetik Koro Artola, Iker Ugartemendia, Hipoli
Lasarte eta Jabier Saralegi sailkatu ziren. Goiza borobiltzeko, Luis Erasoren eta Andres Etxeberriaren egur-lanen erakusketa ere izan zen.
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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Urtezahar Krosa

» Modu askean, nork bere erritmo eta distantzian hartu zuen parte korrika Urtezahar egunean. Parte-hartze bikainarekin, horrela
agurtu zuten korrikalariek 2020. urte aldrebesa.

Urteberri Eguna Ipuliñon

Ibon Garaiburu txapeldun
gazteen mailan

» Talde polita bildu zen beste behin ere Ipuliñon, 2021ari ongietorria egiteko, negu-giro bete-betean.

»

Urrezko Binakako Aizkolari Txapelketan, gazteen mailan,
garaile izan zen Ibon Garaiburu berastegiarra, Xuban Kañamares Kañamares V.a bikote zuela. Martxoaren 12an Azpeitian
jokatutako finalean jantzi zuten txapela bi aizkolariek.
Bestalde, Berastegin bertan ere izan dugu aizkolarien lanaz
gozatzeko aukera. Maiatzaren 1ean Urrezko Banakako Aizkolari Txapelketako kanporaketa jokatu zen frontoian, eta Ibon
Garaiburuk lan txukuna egin zuen aizkorarekin herritarren aurrean.
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Ze berri da Beastin?
Inauteriak

» Ezohiko moduan,

baina ospatu dira aurten ere Inauteriak, eskolan nahiz herri-mailan.

Oliva Mariezkurrenak 105 urte

»

Horrelaxe, alaba Ixiarren eta familiakoen goxotasunean
iritsi zen Oliva Mariezkurrena maiatzaren 2an bere 105. urtemugara. Bertaratu zitzaizkienentzat, betiko moduan, irribarre
eta hitz goxo bana izan zuten.
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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Aldarria tontorretatik
» Sarek antolatuta, euskal
iheslari eta presoen aldeko
ekimena egin zen maiatzaren 8an hainbat herritan,
baita gurean ere. Ipuliño,
San Lorentzo eta Urdelarreko tontorretatik egin zuten
bat ekimenarekin berastegiarrek.

San Isidro eguna

Jaunartzeak

» Sei haurrek egin dute aurten Lehen
»

Urteroko moduan elizkizuna ospatu
zen San Martin parrokian. Gaztetxoek
bertsoak eta agurra eskaini zituzten
bertan.

Jaunartzea: Oihan Yeregi Sagastibeltzak, Aner Jauregi Labaienek, Izaro
Saizar Otamendik, Eñaut Mendikute
Ugartemendiak, June Azpiroz San Sebastianek eta Mattin Sarasola Artanok.

Larreen irekiera

» Maiatzaren 15ean bertan, baserritarren egunean, Gorosmendi eta Ipuliñoko larreen
irekiera-ekitaldia antolatu zuen Udalak lehen aldiz. Eguraldiak ez zuen askorik lagundu, baina abere-taldeen larreetarako etorrera ikuskizun polita izan zen benetan.
18 zenbakia, 2021eko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Eider Lasarte gimnasta

Odol-emaileak

» 12 urte zituenetik dabil Eider Lasarte, eskuinetik hasita hiru»

2020. urteko saridunek ekainean jaso zituzten beren sariak. Aurten ez dira bailaraka bildu saria jasotzeko, nork bere
herrian jaso du berea. Berastegin hiru izan dira domina jaso
dutenak: Ane Ramiro eta Mari Cruz Aranalde 40 emanaldirengatik eta Xabier Iturrioz 25 emanaldirengatik. Egoera zaila izan
arren, 2020an 116 emaitza lortu ziren hiru saiotan.

garrena, gimnasia erritmikoan eta aurten lehen aldiz Espainiako
txapelketan hartu du parte. Valladoliden jokatu zen txapelketa,
ekainaren 29an; eta taldekako modalitatean aritu zen berastegiarra, oinarrizko jubenil-mailan, Ibarrako Belabieta klubeko
beste 5 gimnastarekin batera. Berak eta beste lau neskak eta
mutil batek osatzen dute taldea. 3-4 hilabetez gogor entrenatu
ondoren, egindako lanarekin oso gustura, pozik itzuli ziren txapelketatik. Azaroan dute lehiarako hurrengo hitzordua.

San Joan bezpera

» Arratsalde bete eta oparoa izan genuen ekainaren 23koa. Gimnasia erritmikoko ikasleen saioa izan genuen lehendabizi. Belabieta klubaren eskutik
ari dira lanean gimnasta gazteak herrian eta Ibarran, eta tartean da Eider
Lasarte herritarra ere, irakasle lanetan. Saio ikusgarria eskaini ziguten.
Gimnasia-emanaldiaren ondotik, dantzan eta musika jotzen eta abesten
ikusi genituen hainbat herritar. Dantza Sokan, mutil nahiz neska, soka luzea osatu zuten haurrek; eta aipatzekoa San Joan dantzetako 13koa ere,
13 neskak osatu baitzuten taldea. Udaberri dantza-taldeko Miren Nazabal
da lehengo urtetik, hau da, dantza-eskolen ardura Udalak hartu duenetik, euskal dantzetako eta Dantza Soka eta San Joan dantzetako irakaslea; eta aurten lehen aldiz neskek bakarrik osatutako taldea aritu da San
Joan dantzak lantzen ikasturtean zehar. Gogotik egin zuten dantza neskek,
aldarri-gosez, bertaratu zirenen gozagarri.
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Gaztelekua

Gaztelekuko gazteak eta Garazi Otxandorena hezitzailea

Eta gazteak non?
Herritartasun aktiborako prest Gazteleku eraberrituan

Z

iur asko, herritar batek baino gehiagok ez duzue jakingo Berastegin Gaztelekua deitzen zaion
zerbitzu bat dagoela, beste askok zerbait entzuna izango duzue, eta gainerakoek gune honen inguruko iritzi edo
aurreiritziak sortuta izango dituzue
jada. Hori horrela izanda, Gaztelekuan
parte hartzen dugun nerabeok eta gurekin hezitzaile-lanetan aritzen den
Garazik jarraian irakurriko dituzuen lerro hauek idatzi ditugu, gurea sentitzen
dugun zerbitzu edo gune hau herrian
ezagutarazteko.
Gaztelekua definitzen hasita, zer
den galdetuz gero, izenak esaten duen
moduan, gazteok elkartzeko lekua edo
zerbitzua dela esango genuke. Astean
pare bat egunetan eta larunbat batzuetan irekitzen dira bertako ateak; eta,
gutxi gorabehera, hamabi eta hamazazpi urte bitarteko berrogei nerabe inguruk dugu bertan parte hartzeko ohitura. Hala ere, COVID-19aren aurrean
hartutako neurrietako bat taldeetan
banatu eta talde horiek elkarren artean
ez nahastea izan denez, batez beste, talde bakoitzari hilabetean hiru egunetan
joatea egokitu zaio.
Zertarako den galderari erantzuteko, esango dugu elkarrekin esperientzia berriak bizitzeko, ondo pasatzeko
eta herrian integratzeko dela Gaztelekua. Teorikoago hitz eginez gero, berriz, Gaztelekuaren helburu nagusiena
da Berastegiko nerabeen herriarekiko
lotura edo atxikimendua handitzea eta
komunitatean parte hartzera erakartzea. Horrez gain, herriko nerabeei aisialdirako beste gune bat eskaintzea
eta adin ezberdinetakoen artean harremana bultzatzea ere har ditzakegu
helburutzat.
Behin azalpen teorikoa ezagututa,
Gaztelekuan izandako hartu-emanen
18 zenbakia, 2021eko abuztua

Gazteleku eraberritua, gazteek margotu ondoren.
berri eman nahi genizueke, honek aldaketa ugari jasan baititu lehenengo
egunetik hasi eta orain arte. Gainera, nor
gu baino hobe Gaztelekuak izan duen
eboluzioa helarazteko edo gure esperientzia edo bizipenak ezagutarazteko?

Parte hartzen dugun
nerabeon esperientzia:

Gaztelekura lehen aldiz sartu ginenean
eta giltza gure esku jarri zenean, gurea, gazteona soilik zen leku gisa hartu genuen. Noizean behin, hezitzaile
baten bisita izaten genuen, baina oro
har gure gainetik egon zitekeen beste inor gabe egoten ginenez, gehienok
oso eroso sentitzen ginen. Hori horrela,
Gaztelekua gero eta gureagoa sentitzen
genuen, eta lehenengo apurketak edo
arau-hausteak hasi ziren. Tartean, hezitzaile-aldaketa ere izan genuen, baina
normalean bakarrik egoten jarraitzen
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genuenez, ez genuen jakin egoera ondo
bideratzen, eta guztiak eskuetatik alde
egin zigun. Denborarekin ohartu gara
ez genuela behar bezala baloratu edo
aprobetxatu eskaini zitzaigun aukera
paregabe hura.
Gaztelekua bide okerretik zihoala
ikusita, Udalak esku hartu eta ixteko
erabakia hartu zuen, ondoren beste
funtzionamendu batekin irekitzeko
asmoz. Orduan, hezitzailearen papera sartu zen jokoan; eta, uneoro hezitzailea bertan dagoenetik, zeharo aldatu da dena, mota guztietako ekintzak
eginez, askoz dinamikoagoak bihurtu
baitira Gaztelekuan igarotzen ditugun
orduak.
Ordu horietan zehar, kontu kontari
edo jolasean denbora asko igaro badugu ere, ekintza bereziagoak egiteko
aukera ere izan dugu. Esaterako, Harremanak eta Eihera Kooperatibako pro-

Gaztelekua

fesionalak etorrita, hainbat hezkidetza
-saio egin ditugu. Saio horietan, gai
interesgarri batzuen inguruan (sexualitatea, autoestimua, LGTBIQ…) hausnartuz, gure kezka eta dudak asetzea
lortu genuen. Horrekin lotuta, Naizen
Elkartearekin eskutik, transexualitatearen inguruko bizipena lehen pertsonan
entzun genuen. Bestalde, bertso-mundura gerturatzeko asmoz, Iñigo Gorostarzu bertsolariaren laguntzarekin,
lau bertso-tailer egin genituen. Nahiko
argi geratu zitzaigun ez garela bertsolari izateko jaioak, baina nahiko barre
egin genuen, behintzat! Herriko ekintzei dagokienez, Emakumeenganako
Indarkeriaren Aurkako Egunerako
pankarta egin genuen, baita Urepele
Elkarteko kultur taldeak Gabonetarako egiten duen bideoan parte hartu
ere. An-tzemango zenutenez, auzolanean ere ibiliak gara, aparkaleku berriko eskailerak koloreztatuz. Eta behin
pintaketa-lanetan hasita, Gaztelekuari
ere kolore pixka bat falta zitzaiolakoan
geundenez, brotxak eta pinturak hartu
eta hori ere pintatu egin genuen, eta horrela Gaztelekua geureago bihurtu.
Ekintzekin jarraituz, nerabeok
Urepele Elkartera gerturatzen joateko asmoz, pandemia gure artean sartu
aurretik, hainbat ekintza egin genituen
Urepelen. Bertako sukaldea baliatuz,
pizzak, San Tomas egunean txistorrak
eta festetako kuadrilla-egunerako entrenatzeko patata-tortillak ere egin ditugu. Ez dakizue ongi zer nolako eskua
dugun sukalderako… Gainera, ekintza
horiek guztiak Urepele Elkartean egin
izanak, gaztetxearekiko gertutasuna
sentitzen eta bertako kide izateko gogoa pizten lagundu digu.
Arestian aipatu bezala, hezitzailearen sarrerak zeharo aldatu zuen dena,
horrekin batera baita gure arteko harremanak ere. Hezitzailearen eta gure
artean, harreman polita sortu dugu eta
beteranoenek, behintzat, hezitzailetzat
baino, lagun moduan hartzen dugu.
Momentu honetan, Garazi Otxandorena dugu gurekin hezitzaile-lanetan,
eta konfiantza handia transmititzen
digu. Hori dela eta, gure kezka, sekre-

Iñigo Gorostarzu bertsolaria izan genuen gidari bertso-tailerrean.
tu edo bizipenak kontatzeko ohitura
hartu dugu. Entzun egiten digu eta gu
ulertzen saiatzen da, eta ondoren, bere
ikuspegia ematen digu. Egia esan, gustura jasotzen dugu helduago baten edo
gu baino esperientzia oparoagoa duen
pertsona baten ikuspuntua.
Gaztelekura joaten garen egunak
bereziak dira, egoera honen ondorioz,
hilabetean egun gutxi izaten baitira.
Egun horietan, etxetik ateratzeko eta
lagunekin denbora pasatzeko zergatia
daukagu, eta horrek azterketa-egunetan edo estres-momentuetan laguntzen
digu. Gure arazoak beste gazteekin partekatzeak barruan duguna askatzeko
eta beste ikuspegi batzuk ezagutzeko
balio digu. Baina guk gehien azpimarratuko genukeena da Gaztelekuan oso-
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oso ondo pasatzen dugula. Izugarrizko
barre eta algarak egiten ditugu gure
artean, eta hori gainontzeko gauza guztien gainetik dagoela esango genuke.
Gaztelekuan gaudenean, denboraren
abiadura bikoiztu egiten dela dirudi,
eta denbora gehiago egoteko gogoz geratzen gara beti.
Amaitzeko, aurrerantzean Gazteleku-zerbitzuaz espero duguna igorrarazi nahi genizueke. Lehenik eta behin,
ekintza dibertigarriak egiten jarraitzea
espero dugu, horrela gure ondorengoei Gaztelekura etortzeko gogoa edo
ilusioa sorraraz diezaiekegu eta. Era
berean, hainbat adinetako gazteekin
taldeak egitea eta gure arteko harremanak bultzatzen jarraitzea ideia ona dela
iruditzen zaigu. Bestalde, ulertuko gai-
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Gaztelekua

tuen eta lagunduko digun hezitzaile bat
edukitzea oso aberasgarria dela argi
geratzen ari zaigu. Horrez gain, proposamen modura, beste herrietako Gaztelekuak eta haien ohiturak ezagutzea eta
bertako gazteekin ekintza desberdinak
probatzea oso interesgarria izango litzateke. Eta, azkenik, aurten pandemia
hau dela medio, ezin izan ditugu ekintza asko burutu; beraz, aurrerantzean
burutu ezin izan ditugun ekintza horiek
berreskuratzea izango litzateke gure
nahia.

Hezitzailearen
esperientzia:

Gazteek aipatu duten moduan, Gaztelekuko hezitzaile-lanetan hasi nintzenetik hona, zeharo aldatu dugu
Gaztelekuaren funtzionamendua. Hasiera hartan, helburu jakin batzuk dituen udal-zerbitzu publiko batek eduki beharko lukeen izaera baino, lokal
pribatu baten kutsua zeukala esango
nuke, eta zerbitzuaren helburuak lortzekotan, beharrezkoa ikusi genuen
Gaztelekua itxi eta zerotik hastea. Badakit eman ditugun aldaketak ez direla gazte guztien gustukoak izan; baina

Elkarrekin esperientzia
berriak bizitzeko,
ondo pasatzeko eta
herrian integratzeko da
Gaztelekua

Zerbitzuaren
hastapenetan gaudenez,
oraindik hamaika gauza
dauzkagu aldatu, gehitu
edo hobetzeko

aitortu beharra daukat, hezitzaile gisa
askoz erosoago sentitzen naizela, orain
nire lana egin baitezaket.
Etenaldiaren ostean, 2019ko abenduan ateak zabaldu eta funtzionamendu berrira egokitzen ari ginela, ditxosozko pandemia etorri zen, eta berriro
gazteekin aurrez aurreko harremana
galdu nuen 2020ko urrira arte. Harremanari eusteko asmoz, bideo-deien
bidez ekintzaren bat edo beste egin
genituen, baina hotzegia zen guztia.
Zorionez, elkartzeko aukera dugunetik,
lortu dugu izotza apurtu eta harremana
estutzea.
Harremanei buruz hitz egiten hasita, oso aberasgarria iruditzen zait gazteekin daukadan hartu- emana. Ni ahal
dudana ematen saiatzen naiz, baina
denbora labur honetan ikasi dut espe-

ro nuena baino askoz gehiago jasotzen
dudala beraiengandik. Azkenean, horixe da harremana, hartu eta ematearen
arteko jolasa. Batzuentzat “Gaztelekuan
txapa ematen aritzen den bat” izango
naiz, baina badakit beste batzuek beraien bidelagun gisa hartzen nautela,
epaitu gabe entzun eta laguntzeko prest
dagoen bidelaguntzat, eta hori benetan
asebetegarria da. Hala ere, zurikerian
erori gabe, ez dizuet gezurrik esango,
behin baino gehiagotan atera izan naiz
pazientzia non saltzen duten galdezka;
baina tira, hori ere harremanaren zati
da, ezta?
Aipatu dugun bezala, Gaztelekuaren
helburua gazteak herritar aktibo bihurtzea izanik, oso argi daukat helburu
potoloegia dela ehuneko ehunean lortzeko. Gaztelekua herritartasun aktibo-

Ederki pasa genuen Gaztelekuari itxura berria ematen.
18 zenbakia, 2021eko abuztua
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rako prozesu bezala ulertu behar dugu,
eta ibilbide horretan, nerabe batzuengan herriarekiko lotura handitzea eta
bertako ekintzetan parte hartzeko (antolatzaile zein kontsumitzaile moduan)
interesa piztea lortzen badugu, bide
onetik goazen seinale izango da.
Zerbitzuaren hastapenetan gaudenez, oraindik hamaika gauza dauzkagu
aldatu, gehitu edo hobetzeko. Esaterako, pixkanaka herriko elkarte edo talde-eragileen eta Gaztelekuaren artean
zubiak eraikitzea gustatuko litzaidake.
Horrela, talde ezberdinak ezagutzearekin batera, esperientzia berriak bizitzeko aukera izango bailukete. Egia esan,
elkarte edo talde horien artean gehien
interesatzen zaidana Urepele Elkartea da, batez ere, bertako kultur eta
kirol-taldeak. Elkartera gerturatzeko,
bertako sukaldean hainbat ekintza antolatzen saiatu izan naiz, gune honekin
familiarizatzen hasteaz gain, errespetuzko portaerak barneratzeko. Azken
hilabeteetan ez dugu bertara sartzeko
aukerarik izan, baina ea datorren ikasturtetik aurrera ez zaigun horrelakorik
gertatzen.
Era honetan, nerabeei hainbat esperientzia bizitzeko aukerak ematen
ahalegintzea da nire asmoa. Izan ere,
parte hartzera erakartzeko estrategiarik onena esperientziak bizitzeko aukerak ematea dela iruditzen zait, azken
finean, parte hartuz ikasten baita parte
hartzen.
Bukatze aldera, gazteak komunitatera erakartzeko prozesu honetan,

LGTBIQ egunaren harira aparkaleku berriko eskailerak margotu genituen.
herritar guztiok paper garrantzitsua
jokatzen dugula esango nuke, beraiekiko dugun jarrerak, guk uste baino gehiago eragiten baitie. Horren inguruan
hausnartzeko bidea irekiz, zuen ustez,
oro har zein izaten da helduok nerabee-

kiko dugun jarrera? Parte hartzera ausartu diren nerabeak ahalik eta erosoen
sentiarazten saiatzea eta kontuan hartzen direla transmititzea? Ala errezelobegirada bat botaz, distantzia pixka bat
markatzea?

A. VILAR
FARMAZIA
Etxeaurre, 50
Tel. 943 683 167
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Mirari Saizar Zinkunegi

Ane Garate Dorronsoro: «Gurpil
pareko ikusten ditut nik herri-e
biraka etengabe, erronka berrie
berriak emateko prestatzen»
Erretiroa hartu berri du J.A. Muñagorri eskolako irakasleak, 35 urteren ondoren
-35 urte Berastegiko eskolan irakasle. Erraz esaten da…
-Halaxe da. Niri ez zait iruditzen
hainbeste urte pasatu direnik… Karkar-kar. Baina, bai. Atzera begira jarri
eta zenbat ume, guraso, familia, lankide, bizipen… Asko, asko izan dira.
-Aldatu al dira kontuak irakaskuntzan hasiera hartaz geroztik?
-Izugarri. Pila bat aldatu da irakaskuntza. Guk lehen genuen bat-batekotasun
hura, freskotasun hura, umeak hartu
eta kalera ateratze hori, gaur pentsatu
eta bihar egin, ezin da orain. Dena programatuago dago, arautuago; zerbait
antolatzeko hamaika kontu lotu behar
dira, eta baimenak behar dira gauza
guztietarako. Lehen pentsatu ahala egiten genituen gauzak.
-Askatasun handiagoa zenuten, orduan, zuen lana egiteko.
-Neurri batean bai. Horrek bazuen bere
alde ona, baina baita txarra ere. Berez
bizia zen umeak primeran pasatzen
zuen planak bat-batean pentsatu eta
egiten. Askatzea, irekitzea gehiago kostatzen zitzaionak, aldiz, beste zerbait
eskatzen zuen. Hura zirikatzea tokatzen zitzaigun. Patxada ere handiagoa
genuen orduan gauzak egiteko, beste
lan-erritmo bat. Orain dena da biharko;
eta egin egin behar. Orduan ez. Prestatu
eta egin, dena lasaiago egiten genuen.
-Zu ataundarra zaitugu.
-Bai, Ataungo San Martingoa. 1961eko
18 zenbakia, 2021eko abuztua

Ane Garate, J. A. Muñagorri eskolako atarian.
ekainaren 20an jaio nintzen; oraintxe bete ditut 60 urte. Ataungo herrieskolan ibili nintzen aurrena, eta oso
oroitzapen politak ditut. Gu izan ginen
herrian OHO edo EGB egiten lehenak,
eta oso eskola bizia, berritzailea izan
zen gurea. Asko ateratzen ginen kanpora; bata ikusi, besteari begiratu, esperimentuak-eta ere egiten genituen;
eta nik ikaragarri gozatu nuen. 11 ur-
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tera arte ikasi nuen Ataunen. 6. maila
ere bertan hasi genuen; baina, Gabonak aldera, Lazkaoko eskolara eraman
gintuzten. Gurasoak saiatu ziren, baina
ez zuten lortu guk ikasturtea herrian
bukatzea. Eta, Lazkaon, artean ikastolarik ez, denok eskola nazionalera: jende pila geletan, denok isilik eta eserita,
gai guztiak erdaraz… Gogorra izan zen
hura. Baina atera ginen aurrera! Izan

Elkarrizketa

l baten
eskolak:
ei erantzun
ere, umea azkar moldatzen da egokitzen zaionera. Batxilergoa, berriz, Zarauzko fraide antonianoen ikastetxean
egin nuen.
-Zer ikasi erabaki behar gero.
-Egia esan, ez neukan oso argi zer ikasi
nahi nuen. Itsas Biologiak, esate baterako, asko erakartzen ninduen, baina
urrutira, Galiziako Santiago de Compostelara, joan behar zen hura ikastera.
Hala, ezagun batek eta bestek aipatu
zidaten Donostian Magisteritza Eskola
ondo zegoela, eta irakasle izateak ere
erakartzen ninduenez, hantxe sartu
nintzen.
-Ikasketak amaitu eta lanera.
-Irailean bukatu nituen ikasketak, Musika geratu baitzitzaidan zintzilik. Derrigorrezkoa zen orduan Magisteritzan;
solfeoa ikasi behar izaten genuen lehenengo, eta gero txirula jotzen. Oso musikazalea izan naiz beti, baina niretzat
solfeatzea eta musika-tresna bati heldu
eta jotzea, ezinezko zerbait zen. Besteak horretan ikusi eta zerbait magikoa
bezala ikusi izan dut beti, baina niri
egitea egokitu izan zaidanean, niretzat
amesgaiztoa. Aita musikaria nuen, eta
hark zenbat ahalegin, txiki-txikitatik,
nik musika ikas nezan, esku-soinua
jotzen-eta… Alferrik. Berak lagundu zidan uda hartan zintzilik utzitakoa gainditzen; orduak eta orduak eman zituen
nirekin, txirula jotzen ikas nezan. Eta
lortu izango genuen azkenean!
-Lan-ibilbideari Bizkai aldean eman
zenion hasiera.
-Gipuzkoako zerrendak itxita zeuden,

eta Bizkai aldera egitea egokitu zitzaidan. Lehen ikasturtea Muskizen egin
nuen, Nerbioi ibaiaren ezkerraldeko industria-herri erdaldunean. “La de euskera” hots egiten zidaten niri, euskara
irakastera joatean baikinen orduan Gipuzkoa aldetik asko. Gero, Amara Berri
eskolan eta Hernanin beste urtebete
egin, oposizioak gainditu eta Berastegira.
-Zer dela-eta Berastegira? Zerk
erakarri zintuen?
-Magisteritza Eskolan Jesus Altuna
Etxabe izan genuen irakasle, antropologo eta arkeologo berastegiarra, eta
hark asko, izugarri erakutsi zigun. Nik
zientzietako adarra hartu nuen (matematika, fisika, kimika, biologia, etab.),
eta Jesus Altunak Natur Zientziak eta
Historia irakasten zizkigun guri. Berak
bizi egiten zuen Historia, eta Berastegiko istorioak kontatzen zituenean…
Nik uste han entzuten geunden 50 ikasleoi ernaltzen zitzaigula Berastegi ezagutzeko irrika.
-Berastegira, orduan. Eskola eta herri txiki batera.
-Ni ere herri txiki batekoa naiz, eta badakit zer den herri txiki batekoa izatea.
Ez dakit orain, baina orduan Donostiara-eta joaten ginenean sortzen zitzaigun, sorrarazten ziguten gutxiago izan
behar genueneko, nola esan, konplexua.
Nik bizi izan dut hori. Gu garai hartarako asko mugitzen ginen batetik bestera, oso musikazaleak ginen eta. Eta
zenbatetan jendeak: “A, ataundarrak al
zarete?”, halako zera batekin. Behin bai-
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no gehiagotan bizi izan dugu guk hori.
Eta behin irakasle izatea erabakita,
oso argi neukan, herri txiki batera joatea egokitzen bazitzaidan, ez niela nik
nire umeei sentipen hori izan zezaten
utziko. Indartuko nuela beren buruarekiko izan zezaketen irudipena eta
estimua. Eskola txikien aldeko mugimendu hura guztia hasi zenean ere, eta
Berastegiko eskola ez beti, baina izan
da eskola txiki, argi ikusten genuen eskola txikiak eta haietako ikasleak gainerakoen mailan egoteko prestatu eta indartu behar genituela, mundu agresibo
eta bortitz honetan aurrera egiteko.
-Zer aurkitu zenuen zuk Berastegira
ailegatu zinenean?
-Garai hartako irakasle-gaiontzat nahiko paradisu berezia zen Berastegi,
eta orain ere badela esango nuke. Oso
ikasleria homogeneoa izan du. Euskal
eta nekazal giroko herri txikietan aurki
zitezkeen ikasleak aurkitzen zenituen
hemen, oso giro sanoa zegoen.
-Ikasle sanoak, orduan. Pizti samarrak ere bai, beharbada…
-Sanoak esaten dudanean naturalak
esan nahi dut. Natural sentitzen eta egiten zuten dena. Ez nuke esango bereziki pizti edo basati zirenik. Animalien
mundua ikusten zuten, ezagutzen zuten, eta hori era naturalean bizi zuten.
Eta naturaltasun hori arlo guztietara
eramaten zuten.
-Giro ona, kontuak kontu.
-Baina baita beldurra ere, 6. mailara iritsi eta gero, gai izango ote ziren
umeak Tolosan ikasketekin aurrera
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jarraitzeko. 1986-87 ikasturtean iritsi
nintzen ni, 25 urte nituela; eta, ondo
gogoan dut nire lehen taldea, 6. maila
lehen aldiz herrian egin behar zuten
ikasleak hartu nituen. Ordura arte Tolosako Samaniego ikastetxera joaten
ziren umeak 6. maila egitera, eta talde
hura izan zen, ez 6. maila bakarrik, 7.
eta 8. mailak ere lehen aldiz herrian
egin zituena.
Gazteak ginen, eta erronka handia
zen guretzat. Zerbait berria egitera
gindoazen, izapide eta paper-garraio
handia zegoen egiteko, eta eskolak ere
txukun prestatu eta eman beharra geneukan. Gehiengo bat zenik ez nuke
esango, baina bazen joera bat Berastegin seme-alabak Tolosako eskoletara
eramateko. Guri joera horrekin puskatzea tokatu zitzaigun, eta presio handia zegoen gurasoen aldetik. Nik uste
denek ez gintuztela hartarako gai ikusten, eta hiru urte izan genituen herriari mailako ikasleak lortzeko gai ginela
erakusteko.
-Lortu zenuten, ezta?
-Baietz esango nuke nik. Badira familiak Berastegin seme-alaba zaharrenak
Tolosan eta txikienak Berastegin ibili
izan dituztenak eskolan. Nik hori, ondo
edo gaizki, lorpen moduan bizi izan dut.
Gainera, guraso guztiak ez, baina izan
ziren batzuk gugan konfiantza osoa
jarri zutenak, eta asko eskertzen diet
emandako babesa. Gu etorri ginenean
sortu zen Beasti Guraso Elkartea, Kontxi Azpiroz eta Adolfo Castro izan ziren
lehenengoetako ordezkariak, baina

18 zenbakia, 2021eko abuztua

Berastegin egin zuen lehen ikasturtean, 1986-87an, bere ardurapean izan
zuen ikastaldea. Ezker eskuin, goitik behera, Alberto Lizartza, Ane Garate,
Maite Lezea, Aitziber Aizpuru, Maribi Ugartemendia, Josetxo Ugartemendia,
Iñaki Domintxin, Joseba Zubillaga, Onintza Garziarena, Maria Jesus Aranalde,
Jon Ugartemendia, Mikel Zubillaga eta Pello Lasarte, udaletxeko goiko solairuko entrada zaharrean.
beste guraso asko ere etorri ziren atzetik lanerako prest, eta horrek bultzada
ikaragarria eman zion eskolari. Gurasoak beti inplikatu izan dira Berastegin: Hezkuntzako delegaritzara joan eta
behar zena eskatzeko, gortina berriak
behar zirela, edo mahaia umeei bazkaltzen emateko, eta festa eta jai-egunetan
zer esanik ez. Beti laguntzeko prest.
-Aitzindari izatea tokatu zitzaizuen,
beraz.
-Neurri batean bai. Guk irakasle izateko
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ikasi genuen karreran, baina hona etorri eta hiru urtetan hiru ikasturte berri
antolatzea eta aurrera eramatea ez zen
lan makala izan. Curriculuma finkatua
zegoen, baina programazioak egin behar ziren, paperean, noski; gogoan ditut
oraindik, zabaltzen eta tolesten ziren
koaderno batzuk erabiltzen genituen.
Testu-libururik ez euskaraz artean, eta
Rosa Sensat irakasle eta hezitzaile katalana genuen guk erreferentzia; haren
lanak euskaratuta prestatzen genituen
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apunteak ikasleentzat, eskuz. Minimoak edo ikasleekin landu beharreko
gutxienekoak finkatuta zeuden; eta, 8.
maila eskaintzerako, BUPeko (Batxilergoko) eta REMeko (Lanbide Heziketako) irakasleekin bilerak egiten ere
hasi ginen, zubi-lana egiteko.
Gogoan dut nola ikuskaria propio
etortzen zitzaigun, zer-nola egin behar genuen erakustera. Den-dena paperean edo telefonoz egin behar zen,
fotokopiagailurik ere ez zeukan artean
eskolak. Udaletxean egiten genituen
fotokopiak. Aurrena pasta bat prestatu behar izaten zen eta han egin lehen
kopia. Gero hura kalko moduko batetik
pasa eta beste hamarna kopia ateratzen
genituen. Horrela zen orduan, Berastegin eta gainerako herrietan ere berdin.
Eskola udaletxeko lehen eta bigarren
solairuetan zegoen, Leitzako Txomin
Olaetxea irakaslea izaten zen lehena eskolara iristen, eta hark sua egiten zuen
aurrena, eskola berotzeko.
-Lan-urte gogorrak, hasierako haiek.
-Ez dakit, ez nuke esango. Gazteak ginen, eta indarrean iritsi ginen. Txomin
eta Jon maisua, beasaindarra bera, nirekin batera etorri ziren Berastegira,
azken hau 6. mailatik aurrera ingelesa
ematera. Ordurako Esteban hernaniarra, Eukene lasartearra eta Marivi garestarra hemen ziren; eta urte gutxira
iritsi ziren Martina Karrera eta Izaskun
Ezeiza ere. Lan-talde polita osatu genuen, eta gogotsu heldu genion egitekoari. Gaurtik begiratuta, benetan oroitzapen politak ditut ordukoaz.

Lan-talde polita osatu
genuen, eta gogotsu
heldu genion egitekoari.
Benetan oroitzapen
politak ditut

Den-dena paperean edo
telefonoz egin behar
zen, fotokopiagailurik
ere ez zeukan
artean eskolak

Eta ikasleei begira, orain fruituak
ikustea ez da hain erraza, azken urtean
daudenak 6. mailan daude eta ume dira
oraindik. Baina lehen, 8. mailan, 13-14
urterekin, ikus zenezakeen ikasleek zer
bilakaera zuten eta zein zertarako zegoen. Horrek asko betetzen eta pozten
zintuen.
Esan behar da, baita ere, batzuek
hortxe uzten zituztela ikasketak. Mutilek gehiago, neskek baino. Behin 8. mailara iritsita, gizon sentitzen ziren batzuk eta eskolara ere todoterrenoetan
etortzen ziren. 8. maila egin, “graduado” famatua lortu eta lanera. Orain ez
zaigu burutik pasa ere egiten 14 urterekin ikasketak uztea, baina orduan baziren batzuk aukera hori egiten zutenak,
eta hori izan zen gure hurrengo erronka
handia: ez zitzatela umeek hain goiz
utzi ikasketak eta jarrai zezatela beren
buruak etorkizunerako prestatzen.
-Erreferentziazko irakasle izan zara
Berastegiko eskolan, zalantzarik
gabe.
-Ez dakit hainbesterako den, baina neurri batean bai. Horretan zorte handia
izan du Berastegiko eskolak, ni geratu
nintzen bezala, beste irakasle batzuk

ere (Martina, Izaskun…) urte luzez geratu baitziren; eta esan liteke gure lantaldeak halako lotura eta barne-egitura
bat eman ziola eskolari. Arrisku batzuk
ere baditu finkotasun horrek, zeren
ondoren datozenek beharbada ez dute
zure ikuskera bera, lan egiteko modu
bera, eta hor desadostasunak ere sortzen dira. Gero norberak nola hartzen
duen esku, zer abilidade duen desadostasun-egoera horiek behar bezala kudeatzeko; horrek ere esan nahi du.
-Eta, ondoren, J. A. Muñagorri eskolaren aroa etorri zen.
-Bai, eskola zaharretik berrirako trantsizioa ere bertatik bertara bizi izan
genuen. Hezkuntza Sailak eta Udalak
elkarlanean aurrera eramandako proiektua izan zen eskolarena, baina ezin
ahaztu gurasoek eta, batez ere, Guraso
Elkarteak egitasmo hartan jarri zuten
indarra.
1992ko azaroan inauguratu zen
eskola berria, ikasturtea hasi eta berehala. Zuzendari Jon zen orduan, eta
Martina eta biek esango nuke egin zutela teorizatzaile-lana; gainerakoak
gehiago aritu ginen ekintzaile modura.
Martinak berak guk baino esperientzia
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handiagoa zuen irakaskuntzan, Berrobiko eskolan ibilia zen, eta bazuen herri
txikietako eskolen behar eta erronken
berri. Biak izan ziren eskola berriaren
oinarriak jarri zituztenak.
-Zerorrek ere urteak egin dituzu eskolaren Zuzendaritzan.
-Ez nuke jakingo esaten zenbat urtez
izan naizen zuzendari. Maite Monterok
utzi eta gero hartu nuen kargua, eta
orain dela lauzpabost urtera arte jardun dut bertan. Zuzendaritza-taldean
bai, ia beti egon izan naiz. Geure gorabeheratxoak ere izan ditugu, ez pentsa.
Gogoan dut, lan-taldean emakumeak
izango ginen gehienak seguru, baina
zuzendari-posturako gizonezkoen izenak jartzen ziren beti aurrena mahai
gainean. Eta esan nuen, ezta pentsatu
ere! Neroni aurkeztuko naiz, eta halaxe
atera nintzen. Izan ditugu, bai, gure borroka txikiak ere.
-Beti zientzietako gaiak erakusten.
-Beti, bai. Matematika eta Natur Zientziak irakatsi izan ditut nik beti, eta 7.
eta 8. mailetan Fisika eta Kimika ere
bai. Zuzendari izan naizen urteetan ere
beti eman izan ditut eskolak; esaten
nien lankideei, barruko eta kanpoko
lanetan aritzea ondo zegoela, baina nik
behar nituela umeak. Urteak egin ditut
5. eta 6. mailetan Matematika irakasten.
-Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza,
DBH etorri zen gero.
-Eta 1986an 6, 7 eta 8. mailak herri
txikietan ezarrita hustu ziren herri
handietako makroeskolak berriz ere
betetzea ekarri zuen horrek. 1997an


1986-87 ikasturtean, 6, 7 eta 8. mailako ikasleek Egin egunkariaren erredakzioa ikustera Hernanira egin zuten irteeran. Ane eta Esteban irakasleekin
batera, ezker eskuin, goitik behera, Aitziber Aizpuru, Amaia Etxeberria, Maite
Lezea, Onintza Garziarena, Maribi Ugartemendia, Mikel Zubillaga, Alberto Lizartza, Jose Luis Saizar, Imanol Sarasola, Iñaki Atxukarro, Xabier Yeregi, Izaskun Aranalde, Itziar Garaiburu, Eva Azpiroz, Jon Zubillaga, Pello Lasarte, Jon
Ugartemendia, Joseba Zubillaga eta Iñaki Domintxin ageri dira.
izan zen hori. Lehen Hezkuntzako
irakasleok aukera izan genuen eskolaz
aldatu eta DBHko lehen zikloan eskolak ematen hasteko. Batzuk jaitsi ziren,
baina Izaskunek eta biok Berastegin
jarraitzea erabaki genuen. Eskola erraldoietara bueltatze horrek ez gintuen
konbentzitu.
-Ia beste 25 urte pasa dira harrezkero. Zer aldatu da edo aldatu al da
ezer?
-Atzera begiratu eta dena da desberdin
gaur. Ez du zerikusirik lehengo eta orain-
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go umeen egunerokoak. Lehengo patxada hura, umearekin hitz egiteko eta
umea gozatzeko patxada hura, orain
galdu dugula iruditzen zait. Etxean eta
etxekoekin denbora gehiago pasatzen
zuten umeek, eta etxetik jasotzen zuten eredu nagusia. Harreman-sarea ere
desberdina zen: ez zituzten aita eta ama
bakarrik izaten etxean, aitona eta amona ere izan zitezkeen, edo osaba-izebak.
Denbora gehiago zeukaten edo hartzen
zuten umeekin egoteko, eta pazientzia
ere handiagoa zutela esango nuke.
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Etxeetako bizimodua ere patxadatsuagoa zen. Umeari gauza gehiago
kontatzen zitzaizkion, eta egiten ziren
kontakizunetan, umeari errelatoaren
kontakizuna egiten zitzaionean, asko
jasotzen zuen umeak: errelatoa bera,
hau da, zer gertatzen zen jakiten zuen,
eta kontaeraren bidez beste gauza asko
ere barneratzen zituen: batetik, hizkuntzarekin lotutakoak (hitz-jokoak,
gauzak esateko moduak…); eta, bestetik, mundu-ikuskerarekin eta pentsamenduarekin lotutakoak. Horretatik
asko galdu dugula iruditzen zait.
Oraingo umeek etxekoak baino gehiago jarraitzen dituzte youtuber-ak.
9-10 urterekin ezagutzen eta kontrolatzen dute You Tube, eta kanpoko estimulu-oldeak harrapatuta bizi dira. Orain,
gainera, kanpora begira bizi da jendea.
Opor-garaia iritsi eta galdera bera egiten da beti: “Eta, nora zoazte oporretan?”. Lehen bestela ziren gauzak.
Gu Berastegira iritsi ginenerako familia bat edo bi izango ziren baserritik
bakarrik bizi zirenak; ordurako aita
gehienak fabriketan lanean zeuden,
medio ekonomikoak bazeuden edo
egon zitezkeen Berastegin kanpora-eta
ateratzeko. Baina herri txikietan mentalitatea desberdina zen. Gutxi ziren
opor-garaia ailegatu eta kanpora joaten
zirenak. Ateratzen ziren, baina beste
modu batera. Etxean eta etxekoekin
denbora gehiago pasatzen zuten.
Pandemiaren kontu honek, alde
horretatik, mesede egin digula uste
dut. Lan- eta bizi-erritmoak mantso-

Lehengo patxada hura,
umearekin hitz egiteko
eta umea gozatzeko,
orain galdu dugula
iruditzen zait

Irakasle batentzat ez
dago poz handiagorik
norbere lanaren emaitza
ikasleek egin duten
ibilbidean ikustea baino

tzeko eta gelditzeko aukera eman digu,
etxean eta etxekoekin denbora gehiago
pasatzekoa, eta galtzear genuen horretatik zer edo zer berreskuratzekoa.
Hizkuntza arloan ere asko aldatu
dira kontuak. Orain euskara-maila askoz ere pobreagoa da gure umeengan,
asko galdu da. Erdarazko hitzak eta
esaldiak barra-barra tartekatzen dituzte, eta euskararenak diren egiturak
ere erdaldunduta erabiltzen dituzte.
Euskaraz bizi dira gehienak, bai; baina
euskara traketsa erabiltzen dute. Beti
kontu berarekin ateratzen zaizkigu defentsan: “Baina hau Berastegin horrela
esaten da…”. Eta guk behin eta berriz
errepikatu behar: “Ez, hau ez da horrela
esaten Berastegin, hala esaten da”. Galera nabarmena izan da, eta galera horrekin bai sentitzen dudala pena.
-Penak bakarrik ez, pozen bat ere
izango da tartean.
-Bai, eta handiak gainera! Irakasle batentzat ez dago poz handiagorik norbere lanaren emaitza ikasleek egin duten
ibilbidean eta izan duten arrakastan
ikustea baino. Zure ikasle izan direnak
unibertsitatean, lan-munduan, noraino
iritsi diren ikusteak, herri mailan ere

han eta hemen, elkarteetan, Udalean,
nola zabiltzaten ikusteak poztasun ikaragarria ematen du. Eta zeure artean
pentsatzen duzu: “Jo, ondo egin izango
ditugu gauzak…”.
-Zer abantaila du herri txiki batean
irakasle aritzeak?
-Gertutasuna, dudarik gabe. Ikasle eta
gurasoekiko gertutasuna. Eta azkartasuna. Bihar Urtora joateko moduan
al gara? Esan eta egin. Orain ez, lehen
esan dudan bezala; baina lehen horrela
funtzionatzen genuen, eta gurasoak ere
asko inplikatzen ziren: ikasleren baten urtebetetzea zela eta, ikasleentzat
bezala, irakasleentzat ere zer edo zer
iriste hori (kroketak, mejiloi beteak…);
edo halako etxe edo baserritan txitak,
arkumeak edo txerrikumeak jaio zirela eta ateak zabalik, umeekin ikustera
joan ahal izateko. Horrek izugarri balio
duela iruditzen zait.
Lankideekiko ere bada abantaila eskola txikietako gertutasuna eta azkartasuna. Bilera bakarrarekin atera litezke
aurrera mailako, etapako nahiz zikloko
erabakiak. Lankideak hurbil edukitzeak
erraztu eta azkartu egiten du lana. Eta
hori eskola handietan ezinezkoa da.
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Gertutasunaz eta azkartasunaz gain,
konfiantza ere aipatuko nuke. Orain
oso modan dago, konfiantzaren pedagogia delakoa. Nik uste herri txikietan
beti egon izan dela hori, irakasle eta
gurasoen arteko hartu-eman eta elkarreragin hori. Gauzak aurrera atera daitezkeen eta hartarako eman beharreko
pausoak emango diren segurantza.
-Desabantailarik ere izango du.
-Gertutasun eta konfiantza horrek berak ekar ditzakeenak. Sarritan gertatu
izan zaigu: bilera batera etorri gurasoren bat edo beste, umeari buruz hizketan hasi, eta hitz egin baino gehiago,
entzun beharra tokatzea irakasleoi,
gurasoa bere arazoak kontatzen hasi
delako, eta arazo horien aurrean zuk
esatea pentsatua zeneukanak indarra
eta garrantzia galdu duelako. Neurri
batean, psikologo-lana egitea ere tokatzen zaigu, eta beti ez da erraza. Guraso
horrek momentu horretan beste behar batzuk dituela ikusten duzunean
konturatzen zara ez duela zertan zuk
esatea pentsatuta zeneukana entzun.
Eta zeure artean pentsatzen duzu: “Guraso honi behar bezala entzuten asmatzen badut, bera hobeto sentituko da,
eta umearentzat ere eragin ona izango
du”. Irakaskuntza maila hauetan ez da
irakastea bakarrik, askoz ere gehiago
da. Oso langintza konpletoa da.
-Zer moduz hartu izan zaituzte berastegiarrek?
-Ni oso ondo sentitu izan naiz Berastegiko herrian eta asko gozatu dut Berastegiko eskolan. Aukera izan dut gauzak
urrutira begira eta denbora luzez egin
ahal izateko, eta hori asko eskertzen
dudan zerbait da. Egunkaria atera behar dugula? Goazen egunkaria sortzera.
Errota beltza jarri genion izena. Irratia
ere jarri behar dugula? Xaguxar irratia
etorri zen gero; eta, hara hor, etenaldi
baten ondoren, bueltan da orain berriz
ere. Luzera begira lan egin ahal izateak egindakoaren eboluzioa ikusi eta
gauzak aldatzen edo berritzen joateko
aukera ematen du.
-Zer etorkizun ikusten diozu Berastegiko eskolari?
-Martxa onean ikusten dut nik eskola.
18 zenbakia, 2021eko abuztua

35 urte egin ditu Anek Berastegin irakasle.
Eskola zerbait bizia da, eta herri-eskolak gurpil baten pareko ikusten ditut,
etengabe biraka, erronka berriei erantzun berriak emateko prestatzen. Eta
nik uste Berastegiko eskola ere horretan ari dela.
Lehengo ikasturtean jarri genuen
martxan Pictoescritura sistema, Lehen
Hezkuntzako maila guztietan euskara
eta gaztelania lantzeko. Datorren ikasturteari begira, eskola-pilotu izateko
aukera eman digute: LH1en eta LH2n
hiru hizkuntzetan, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez, landuko dute sistema. Ardura eta presio puntu bat ere
badu eskola-pilotu izateak, baina baita
poza ere; sistema ona izan litekeela
uste baduzu, eta zuk proban jartzeak
beste eskola batzuentzat ere erabilgarri edo erabilgarriago egingo badu sistema, primeran.
Ez puntaren puntan, baina guk ere
hor aurrean egon nahi dugu, maila ematen. Herri txiki bateko eskola da hau, eskola publikoa, eta hemen ez dago beste
herri batzuetan dagoen eskola-sareen
arteko iskanbilarik. Baina, egunen batean, gure umeak beste eskola batzuetako umeekin elkartuko dira, eta ez
dugu nahi gutxiago izan daitezen. Inon
ez digute galdetzen nondik gatozen eta
zer ikasi dugun edo ez dugun ikasi. Irizpide berekin neurtzen gaituzte denok,
eta hor prestatuta egon beharra dago
arlo guztietan (hizkuntzetan, natur- eta
gizarte-gaietan, matematikan, teknologian…).
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Ni oso ondo sentitu naiz
herrian eta asko gozatu
dut Berastegiko eskolan.
Aukera izan dut gauzak
urrutira begira egiteko
Denon ardura da hori, Berastegiko
ume, guraso, irakasle, erakunde eta tartean diren eragile guztiena. Hemengo
umeek ere gizarteak parez pare jarriko
dizkien erronken aurrean erantzuten
jakin dezaten lanean jarraitu beharko
dugu.
-Eskola herriaren motor.
-Zalantzarik gabe. Eskolak ematen dio
bizia herriari, herriko eskolan ibilitako umeak izango dira etorkizunean
herriko talde eta mugimenduetan ibiliko direnak eta kultur eta kirol-elkarteetan edota Udalean arituko direnak
lanean. Hori ez badago, pikutara doa
herria.
Baina umeak munduko herritar
egiteko betebeharra ere badu eskolak,
eta hori ere ezin dugu ahaztu. Herri txikietako umeek ez dute zertan ezkutatu
herri txiki batekoak direla; hor badute
oinarri bat, ez nolanahikoa, gainera; eta
beste batzuek ez duten aberastasuna
izango dute berekin. Baina eskolak,
lan ona egin nahi badu, daukanetik ez,
falta duenetik eman behar dio umeari,
dauzkan hutsuneak bete eta beharko
dituen erramintak jarri eskura.

Elkarrizketa

Elixabet Azpiroz Atxukarro

Joseba Arrieta Genua: «Nire
helburuetako bat da, mina
arintzeaz gain, nork bere
osasunaren ardura hartzen
laguntzea»

D

uela urtebete, 2020ko abuztuan, etorri zen Joseba Arrieta
Genua donostiarra Berastegira
bizitzera. Bizilekua ez ezik, kontsulta
ere jarri du Beheko kaleko etxebizitzan, eta elkarrizketa egin diogu haren
kontsultan zer eskaintzen duen jakitera
emateko.
-Zerk ekarri zaitu Berastegira?
-Natura gertuagotik esperimentatzeko
desioak, eta naturak duen harmonian
sintonizatzeko beharrak. Izan ere, Donostia txikia bada ere, badu hiriko zarata, eta hortik ateratzeko beharra sentitzen nuen. Bizitzaren beste fase batean
sartu naiz hona etorrita.
Naturarekin harreman estua izateko desioak bultzatuta etorri naiz, beraz, Berastegira. Naturan bizi gara, ama
lurra da gure etxea, bere parte gara,
eta berekiko orekan bizitzeak osasuna
eta ongizatea errazten ditu; naturaren
erritmoekin bat egin, natura bera orekan baitago. Buruko agitazioak baretuago daude naturan; mendi-buelta bat
ematea nahikoa da, sarritan, barrenak
lasaitzeko.
-Bizitzeaz gain, kontsulta ere ireki
duzu.
-Bai. Etxebizitza erosi nahian hasi nintzenean, ikusita hemen ez zegoela halako zerbitzurik, hori eskaintzea interesgarria iruditu zitzaidan. Onuragarria
da herriarentzat, eta herriko bizilagun
gisa hori aportatu nahi dut.

Joseba Arrieta.
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-Nola egiten duzu lan?
-Saioan, elkarrizketa eta test orokor
baten bidez, pertsonaren oinarrizko
egoera aztertzen dut, eta ondoren, parte handi bat ukitu sotilaren bitartez egiten dut, gorputzeko ehunak nola dauden antolatuta sentituz, eta somatutako
blokeoak askatuz.
Eskuak ditut funtsezko, eskuekin
egiten dut lan eta, beharra ikusiz gero,
erremedioekin. Eskuak ditut erraminta nagusia, baina, zenbaitetan, eskuen
laguntzaz gain, bestelako laguntza
(garbiketa-prozesua, belarrak…) behar
izaten da berriro ere bizi-indarra sustatzeko eta osasunerako prozesuak bideratzeko. Eskuekin emandako laguntza
hori nahikoa ez badu gorputzak, bestelako erremedioetara jotzen dut lagungarri.
Batzuetan ukitze sotila darabilt,
besteetan aldiz indartsua; kasuaren
arabera, baina betiere errespetuz eta
prezisio handiz.
-Zer sendatzen duzu?
-Pertsona gehienak muskulu eta hezurretako minagatik etortzen dira, lepo,
bizkar zein gorputz-adarretako minak,
baina era berean buruko min zein organoetako desoreka funtzionalak ere tratatu daitezke osteopatiaren bidez.
Osteopatiarentzat bizitza mugimendua da, berezko mugimendua oker
ematen bada, bizitza okertzen joango da
eta gaitza azalduko da. Artikulazio bat,
organo bat, zango bat, ez bada ondo mugitzen, tendinitisa, bihotzerrea edo zangoan odol-gabezia azal litezke, adibidez.
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Naturan bizi gara, ama
lurra da gure etxea,
eta berekiko orekan
bizitzeak osasuna eta
ongizatea errazten ditu

Osteopatiaren ideia da
bizitza mugimendua
dela eta bizitza alteratu
egiten dela, mugimendua
galtzen bada

Osteopatak eragotzita dauden mugimendu horiek aurkitu eta mugimendu armonikoa berrezartzea du helburu,
osasuna atxikitzeko.
Horretaz gain, atentzio handia jartzen dut aintzinako zikatrizek sor ditzaketen tentsioetan. Zesareak, artroskopiak, hezur-hautsiek, orban bat uzten
dute, eta, aurrera egin ahal izateko,
gorputzak modu jakintsuan konpentsazioak egiten ditu. Zikatrizetan egiten
dudan lanak, laguntzen du bestela ageri
ez diren tentsio-eremuak askatzen.
Saiatzen naiz ahalbidetzen pertsonak sendatzeko dituen osatze-indarrak
martxan jartzea. Ia edozein egoera izan
daiteke horren onuradun: gaitz fisikoak,
organoetakoak eta beste ordenetakoak.
Nire helburuetako bat da, mina arintzeaz gain, nork bere osasunaren ardura hartzen laguntzea.
Osteopatiak lagun zaitzake hobeto
bizitzen, arinago, min gutxiagorekin,
deskantsu hobea izaten, oro har, hobeto
egoten.
-Zer formazio izan duzu? Eta zein
ibilbide profesional?
-Fisioterapia ikasi nuen Zaragozan,
1994an bukatu eta Donostiako Gurutze

Gorriaren Ospitalean hasi nintzen lanean. Gehienbat traumatologia, trafikoistripuak artatzen genituen han, eta
zazpi urtez aritu nintzen. Lan-bolumen
handia zegoen, eta ikusten nuen ez zela
hori nik lan egin nahi nuen era. Unibertsitatean ikasitakoak aplikatzen nituen
atzekoz aurrera eta aurrekoz atzera,
baina zenbait gauza ez nituen ulertzen,
hobera ez zihoazen kasuetan batez ere.
Hala, sendatzeko ezagutzan sakondu
nahiak Osteopatiara eraman ninduen.
Gauzak horrela, hori utzi eta nire
kasa jarri nuen kontsulta, horrek lagundu zidan egokien ikusten dudan
moduan eskaintzea tratamendua eta
niregana datorrenari behar duen denbora eskaintzea. Badira 20 urte Donostiako Konstituzio plazan kontsulta jarri
genuela.
Pasio handia dut osteopatiarekiko,
itzela da eskuen bitartez senti eta bideratu daitekeena. Ez nekien zer mundutan sartzen nintzen hori ikasten hastean, nolako mundu ederrean.
Teknika eta metodo asko jasotzeaz
gain, irakasleengandik jaso nuen sendatzea maitasun-ekintza dela, osatzeprozesuan zientzia beharrezko dela,

24

Elkarrizketa

baina aldi berean artea ere bai, gizabanakoa osabidean laguntzeko. Entzun egin behar da, eskua ukimenean
entrenatzen du osteopatak, gorputzak
adierazten duena ulertzeko, ahoz izan
beharrean beste pertzepzio finetara irekita. Hori sei urteko formazioa
izan zen, Bartzelonara hilero joanez.
Goi graduko ikasketa da erregulatua
dagoen Europako herrialdeetan, Homeopatia edo Medizina Txinatarraren
pareko. Kontua da Espainiar Estatuan
Osteopatia ez dagoela erregulatua, eta
erregulazio falta horrek ekartzen du ezjakintasuna eta babes falta. Dena den,
gero eta ezagunagoa da osteopatiaren
eraginkortasuna eta lan-eremua.
Osteopatiak bere ingurunean ulertzen du gizakia: gizartean, naturan...
elkarreragin horretan ematen da bizitzaren dantza, osasuna zein gaixotasuna.
Osteopatia barruan lerro asko daude: estrukturala, biszerala, garezurrekoa, umeekin egiten dena, kirolariekin...
ikuspegi diferenteak dira kontzeptu
bakar batekin. Osteopatiaren ideia da
bizitza mugimendua dela, eta mugimendua galtzen bada, bizitza alteratu
egiten dela. Beraz, bilatzen duguna da
estruktura bakoitzak, ehun bakoitzak,
zelula bakoitzak… bere mugimendu natural armonikoa izatea.
Mina argi gorria da, zerbait ondo ez
dagoen seinale, eta min horren jatorria
bilatzen dugu. Izan genezake sorbaldan
mina, edo urdailean digestioa egiteko
zailtasuna edo migrainak; horietara
egindako ibilbidea diferentea izango da

Eskuak ditu lan-tresna Joseba Arrietak.
pertsona bakoitzarengan.
Bereziki
aintzinako
istripuek,
ebakuntzek, elikadurak, eta egoera
psiko-emozionalak garrantzi handia
dute horien jatorrian. Denborarekin, tipula bezala, geruzak gehitzen goaz, sistemak gainezka egiten duen arte. Une
horretan aurrera egiteko, hori gainditzeko, gaitasuna galdua dugu eta gaitza egonkortu egiten da, horrek dakar
gaixotasuna denborarekin.
Osteopatiak lagundu zidan gizakiaren ulermenean eta osasunaren mekanismoetan sakontzen, baina era berean,
beste hutsune batzuk azaldu zitzaizkidan. Eskuen bitartez egindako lanak
ere baditu bere mugak; izan ere, bizi
indarra murritza denean, erantzuteko
gaitasuna ere murriztua egoten da.
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Kasu horretan baliteke, garbiketa
baten, edo ehun zein organoen elikatze
eta orekatzearen beharra izatea. Horretarako, landare-erremedioak erabiltzen
ditut batzuetan.
Horren beharra ikusita hasi nintzen
Espagiria ikasten, osotasun horren guztiaren aplikazioa osasunerako.
Espagiriak ikuspegi zabalagoa eta
sakonagoa dakar, gizakiaren mikrounibertsoaren eta naturaren makrounibertsoaren arteko parekotasuna aurkitzen du; kanpoa ulertuz, barrena
ulertzea bilatzen du, eta alderantziz.
“Ezagutu ezazu zeure burua eta mundua ezagutuko duzu”.
Naturopatia, homeopatia, Bachen
loreak, espagiriaren gertukoak dira.
Farmazia zein belardendetan aurki
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Berastegiko kontsulta.
daitezkeen erremedioak ere erabiltzen
ditut, eskuen bitartez egindako lanaren
osagarri.
Horrela bada, ibilbide profesionalean, fisioterapiatik hasita, osteopatia
eta, jarraian, espagiria dira jorratu ditudan eta jorratzen ditudan ildo nagusiak; betiere, desorekaren jatorria
aurkitu eta osasun-egoeran oreka errotzea helburu, jaso ditudan irakasgaiak
norbere hazkuntzarako baliatzen ditut,
bizitza ikasgela handi bat baita.
-Etortzen al zaizu jendea?
-Bai, ari da animatzen jendea pixkanaka.
Etorri nintzela urtea beteko dut abuztuan, eta asentatze-prozesua izan da.
Herrian ez dut iragarri kontsulta, farmazian eta dendan kartelak jarri besterik
ez. Alde horretatik ez naiz mugitu, baina
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ahoz aho-edo zabaldu da hemen nagoela, eta horrek ekarri ditu batzuk.
-Konstituzio plazako kontsultan eta
Berastegikoan berdin egiten al da
lan?
-Diferentea da. Hemen bake handiagoa
dago, natura presenteago dago; hirian,
berriz, zarata handiagoa. Tratamendu
batean hori baretu egin behar da, gaur
egun bizi dugun zati handi bat estresa,
kezkak, beldurrak… izaten dira, eta horiek tratatzeko orduan ingurune lasaia
izateak laguntzen du. Hemen nire deskantsua handiagoa da, erosoago nago
eta horrek ere izango du nire lan egiteko moduan eragina.
Hasieran sentitzen nuen tokiak laguntzen zuela saioan: Parte zaharrean
leihoa irekita, terrazetako zarata entzu-
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ten da, eta hemen txorien kantuak.
-Berastegira etorrita, aurkitu al
duzu bilatzen zenuen hori?
-Bai, nire tokian sentitzen naiz. Egon
behar dudan tokian nagoen sentsazioa
daukat. Nahiz eta autobian gora eta behera ibili behar, kontentu nago hemen.
Naturak ematen duena eta hemengo
isiltasuna nire sentitzen ditut. Herrikideak ere ari naiz pixkanaka ezagutzen,
gustura nago.
Nik ez nuen ezagutzen nekazariherri bateko eguneroko bizitza. Parte
zaharrekoa naiz, eta oso diferentea da.
Hura ere herri txiki bat bezala da, eta
baditu antzekotasunak; baina era berean oso desberdina da. Egokitzen ari
naiz. Nire etxean sentitzen naiz, nire
tokian, baina aldi berean berria.

Erreportajea

Elixabet Azpiroz Atxukarro

Astoak bidelagun

Elena Irigoien eta Aritz Aierbe euren astoekin. Argazkilaria Pedram Yazdani.

Aritz Aierbe eta Elena Irigoienek eskaintzen duten zerbitzua da Astotrek,
astoen laguntzaz bazterrak ezagutzeko aukera.

A

benturazaleak dira Aritz eta
Elena. Beraien lanetan eszedentzia hartuta, bi urte eta erdiz
ibiliak dira munduan barrena. Motxila
bizkarrean, Asia ezagutu zuten lehenengo: Nepal, India, Thailandia, Camboya,
Laos, Myanmar, Filipinak eta Indone-

sia. Ondoren, etxean hilabeteko atsedena hartuta, bizikletei alforjak jarri
eta Ameriketara jo zuten, Kubara. Irlari
buelta eman, eta Mexikora pasa ziren
hurrena. Ordurako aspertuxea omen
zegoen Elena bizikleta gainean, eta, bizikletak “nahi baino merkeago” salduta,
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berriro ere motxilak bizkarrean jarraitu
zuten aurrera; hala, Mexiko, Nikaragua,
Guatemala, Honduras, Panama, Kolonbia… ezagutu zituzten.
Esperientzia horretatik pentsamendu bat buruan etorri zen Aritz: terreno
koxkor bat hartu, eta bertan baratza
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Erreportajea

Ibilbide asko egiteko aukera dago hemen.
eta animaliak jartzea. Aintzergan izan
zuen horretarako aukera. Gurasoen
etxetxo ondoan ikusten zuen inork erabiltzen ez zuen terreno bat, eta halaxe
hasi zen: baratza, oilo eta konejuak
jarri zituen, ardi batzuk ere bai ondoren. Gerora bururatu zitzaion, Elenak
eta biak bidaiatzeko, mando bat ekartzea. Hasieran zalantza egin zuen astoa
ekarriko ote zuen, baina mandoa fuerteagoa nonbait, eta “ba mando koxkor
bat igual ekarriko diat” esan eta egin.
Eta horrelaxe ekarri zuten lehenengo
mandoa duela hiru bat urte, eta harekin
batera hasi ziren oporraldiak egiten:
“Hartu mandoa, kargatu, eta hamar bat
egunerako atera. Azkena egin genuena:
Aintzergatik atera, Ulizarretik barrena

Gorritira jaitsi, handik Uratzerra igo,
Uitziko horretatik Ireberra atera, handik GR12a hartu, hortik joan ginen urmugara, dena pagadia eta pagadia da…
Belatera atera, handik Ultzamara jaitsi,
Basaburuara ondoren, eta Beruetetik
berriro ere gora igo, eta hona. Hamar
egun ia autonomia osoarekin”.
Astoa ekarri zuten hurrena, eta
Aritzek ikusi zuen erraza dela astoa
manejatzeko, “esaten dute astoa egoskorra dela, baina nik ez dut halakorik
ikusi; guk ez dugu arazorik izan”. Horrela, bada, lagunekin batera ere egin
zituzten lauzpabost eguneko irteerak,
eta oso gustura ibili ziren.
Dena den, ez zitzaien hortik bururatu ibilaldiak astoen laguntzaz eskain-
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tzeko zerbitzua jartzea, “Elenak ekarri
zuen ideia”. Inguruan buelta bat emateko, frantziar bat asto bila omen zebilen
Lekunberrin, eta halako zerbitzurik ez
dela hemen entzundakoan, harrituta
geratu omen zen, Frantzian asko izaten
dela-eta.
Gertaera horrek piztu zien argia,
“asto batzuk jarri eta ibilbide batzuk
egingo bagenitu?”. Pixkanaka joan dira
astoak ekartzen eta haiei buruzkoak
ikasten. Horretarako, Frantzia izan
dute informazio-iturri, “han honelako
asko dago, 60 bat-edo badaude. Haien filosofia hartu dugu, eta haiei begiratuta
ikasi 40 kilo dela astoei gainean jartzeko
gehieneko karga, nola tratatu, zer jan…”.
Aste Santu aurretik lagunei komentatu zien zer asmo zuten, zer proiektu
atera nahi zuten aurrera, eta hala lagunak etorri zitzaizkien euren semealabak hartuta. 15 bat lagun atera ziren
hiru astorekin. Ume eta guzti eginiko
asteburu bateko bidaia horrek erakutsi
zien proiektu egingarria eta polita dela
hau, “batez ere, umeentzat da sekulako
esperientzia, flipatu egiten dute”.
Hasi berriak dira, ekainean, eta ez
dute sekulako jendetza izan, “oraingoz oso lasai”. Aurreneko bezeroak
familiak ume txikiekin izan dituzte, gipuzkoarrak, Tolosa, Goierri, Mendaro…
aldetik etorriak, eta herriko jendeak
ere adierazi omen du interesa. Pixkanaka-pixkanaka ari dira ezagutzera
ematen Astotrek, sare sozialetan iragarrita beraien eskaintza. Inguru hauetan halako zerbitzu berritzailea izanda,

Erreportajea

Frantzia izan dute
informazio-iturri, “han
honelako asko dago, 60
bat-edo badaude. Haien
filosofia hartu dugu”
Animalia, pertsona eta
naturaren arteko lotura,
esperientzia, bultzatu
nahi dute Aritz eta
Elenak
komunikabideak ere deika ari zaizkie;
horrek lagunduko die, besteak beste,
Euskal Herri osoan ezagun egiten.
Batzuek pentsa lezakete hau turistentzat dela, ez bertakoentzat, guk hemengo bazterrak ezagutzen ditugulako.
“Baina astoekin paseatzea ez da ibilbidea egitea bakarrik; animalia, pertsona
eta naturaren arteko lotura, esperientzia, bultzatu nahi dugu”.
Esperientzia horretaz gozatzeko,
aukera bat baino gehiago eskaintzen
dute: egun erdiko ibilbidea da gutxienekoa; hortik aurrera, izan liteke egun
osokoa edo egun askotakoa. Eta ibilbidea egiteko ere hainbat aukera: Aritzek berak lagunduta, hura gidari dela;
bezeroak beraien kasa; edo, Aintzerga
ez den beste punturen batetik abiatu
nahi bada, badute astoak eramateko

Astoak Aintzergan.
atoia edo erremolkea, eta nahi den lekura eramateko prest dira, baita bila
joateko ere Aintzergan bukatzen ez
denetan. Dena den, kasu guztietan, lehen ordubetean-edo Aritz bera ere bezeroekin batera joaten da, astoek eta
pertsonek elkarren arteko konfiantza
hartu arte.
Nora joana ere eskaintzen dute:
Aintzergan bertan buelta; Berastegi
herrian barrena; Leitzaranera eta inguruko zein urrutiagoko hainbat eta
hainbat ibilbide. “Ibilbide asko egiteko
aukera dago hemen, motzak eta luzeak.
Senda asko dago markatuta”. Datorrenak erabakiko du nondik norako bidaia

egin, “gaur joan da familia bat Olatzera
gaua pasatzera. Han egingo dute lo kanpinetan-eta”.
11 asto dituzte dagoeneko, eta horietatik bi dauzkate ibilbide luzeagoetarako. Asto bakarra nahikoa omen
da zenbaitetan, baina astoa taldeko
animalia izanda, bi badira, bata bestearen konpainian hobeto joaten omen
dira. Eraman behar duenarentzat ere
errazago hala, “hori ere bultzatu nahi
dugu”.
Horixe da Astotrek, bidaiatzeko
beste modu bat, lasai bidaiatzeko filosofia, paraje zoragarriak ezagutzekoa
asto eta naturaz gozatzearekin batera.
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Argazki zaharra

Jose Luis Egaña Manterola

1915 inguruko eskolako mutilak

4

3

5

2
1

Argazki hau ere, lehengo urtekoa
bezala, Martiñeneko Maria Teresa
eta Kontxi Etxeberria Zuloaga ahizpek utzitakoa dugu. Haiei esker jakin ahal izan dugu argazkian ageri
diren mutikoak zein diren eta zein
etxetakoak diren. Ez guztiak, baina
bai gehienak. Mila-mila esker, beste
behin ere, bioi.
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Tolaretxea
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Atzera begira

Jose Luis Egaña Manterola

Berastegi eta Elduaingo
sarobeak Leitzaranen

L

eitzarango sarobeak herri-lurrak
eta mendiak antolatzeko asmoz
sortu ziren, baina azken batean
herri-lurren erabilera pribatizatzeko
modua ere izan ziren.
Berastegi eta Elduaingo kontzejuak
ziren bailarako lursailen jabeak, eta
abeltzaintza indartzeko asmoz uzten
zizkieten lursailak ganaduzaleei. Ez dakigu seguru noiz sortu ziren Leitzarango lehen sarobeak, baina seguruenik
XIII. mende aldera sortu izango ziren.
Leitzarango baliabideak (basoak,
burdinolak, larreak eta sarobeak) Berastegi eta Elduaingo ekonomiaren
oinarri ziren; eta, hargatik, ez bata ez
bestea ez zeuden beren eskumenak besteari uzteko prest XIV. mende amaieran.
1374. urtea baino lehen bai, hala
ere; ordura arte elkarren artean baliatu
izan zituzten herriek Leitzarango baso,
burdinola, larre eta sarobeak. 1374an,
ordea, Berastegi eta Elduaingo kontzejuak Tolosako hiribilduaren parte izatera pasatu ziren; eta horrek herritar, ondare, ondasun higigarri eta higiezinen
inguruko erabakiak eta ebazpenak, justiziaren esparruan, Tolosako alkatearen
aurrean hartu beharra ekarri zuen, Tolosaren eskumenekoa baitzen inguruko

18 zenbakia, 2021eko abuztua

Orentzungo sarobea.
herrien jurisdikzio zibil eta kriminala.
Leitzarango baliabideen ustiaketaren inguruan sortutako gatazkak,
beraz, Tolosako hiribilduaren bitartekaritzarekin ebatziko ziren aurrerantzean. Hala ere, 1399an herri arteko
nolabaiteko adostasuna lortu zen eta
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Leitzarango baso, burdinola, larre eta
sarobe oparoen ustiaketa araututa geratu zen: Tolosaren bitartekaritza alde
batera utzi eta berriz ere eta lehenago
bezala, Berastegiko herritarrek Leitzaranen gaineko eskubideen eta handik
ateratako irabazien hirutik birekin ja-

Atzera begira

rraitu zuten, eta Elduaingo herritarrek
gainerakoarekin, eskubideen eta irabazien hirutik batekin. Behi- eta txerriazienden bazkarako epeak eta larreei
eman beharreko atsedenaldiak ere zehaztuta utzi zituzten.
Kontzejuek sarobe berriak egitea
erabaki izanak burdinolen jabeen haserrea ekarri zuen; izan ere, sarobe berriak
antolatzeak mendi-lurrak murriztea zekarren, eta mendi-lurretatik ateratzen
zuten olagizonek burdinolak martxan
izateko behar zuten egurra. Hori zela
eta, 1415ean hitzarmen garrantzitsua
adostu zuten Berastegi eta Elduaingo
kontzejuek eta Leitzarango burdinolen
jabeek, bailarako baliabideen eta burdinolen ustiaketaren inguruan.
Olagizonak egurra lortzeko mendilurrak eskastuko zitzaizkien beldur
zirenez, hauxe adostu zuten: 70 urte
baino gehiagoko antzinatasuna egiaztatuta zuten sarobeak soilik izendatzea
sarobe, hau da, 1345 aurretik sarobe
izandakoak bakarrik, eta ez besteak:
“Pudieran saber quales e quantos son seles conosçidos desde setenta años a esta
parte e los seles que desde setenta años
ante fueron avidos e tenidose conosçidos
por seles que sean gozados de la libertad
de seles según como es usado entre los dichos bezinos e entre los dichos ferreros”.

Zer ziren sarobeak?

Herri-lurren barruan abeltzaintzarako
prestatu eta mugatutako borobil formako lursailak ziren. Barruan borda,
txabola edo eskortak ere izan zitzake-

Txertokiko artamugarria.
ten sarobeek, eta haietan bizi izaten
zen eta egiten zuen lan aldi baterako
abeltzainak edo artzainak, gazta eginez.
Sarobeak egiteko lursailak mugarritzeko prozesua Erdi Aro garaian jarri
zen abian, esan bezala. Lursail borobilak izaten ziren, erdian mugarri bat
(artamugarria) zutenak; eta hasiera batean, behintzat, behi-azienda elikatzeko eta aterpetzeko erabili ziren, nahiz
eta denboran zehar beste erabilera eta
funtzio batzuk ere izango zituzten.
Gipuzkoako sarobeen neurketetan
alde handiak zeuden batzuetatik besteetara, eta gatazka-iturri izaten ziren
neurketa-ezberdintasunak. Hargatik,
1583ko Gipuzkoako Foru Ordenantzetan arautu egin ziren neurketak (3.
legea, 20. titulua, 76.or.) eta 1696an
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berriro ere jasota geratu zen araua (20.
titulua, 3. kapitulua), auziari irtenbidea
eman nahirik eta sarobeek beren baitan bildu zezaketen lursailaren luze-zabalean ezberdintasunik egon ez zedin:

“…cualquiera de los Seles de montes en
toda esta Provincia, ni en la forma en que
se han de medir sus espacios conforme al
Fuero, uso y costumbre de esta Provincia,
ordenamos y mandamos que en toda ella
ha de tener y tanga el Sel común en el remate y en toda la circunferencia setenta
y dos gorabillas de a siete estados o brazadas cada gorabilla, midiéndolo con un
cordel de doce gorabillas, tirando desde el
mojón como de centro alrededor”.

Ordenantzaren
arabera,
Gipuzkoako sarobe arrunt batek 12 gorabillako erradioa behar zuen orduan;
hau da, 164,6 metro inguruko erradioa.
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Irudian ageri den planoa Irunabeko
(Ereñabe) sarobeari dagokio. Planoarekin batera, Berastegi eta Elduaingo kontzejuek Pedro Aranalde olagizonari egiteko agindutako egiaztapena dator jasota, eta bertan sarobea egiteko eginiko
mendi-mozketaren berri ematen du.
1650 inguruan Pedro Aranaldek,
Inturiako olagizonak, Martin Arano Zubirik, Ollokiegiko burdinolako olagizonak, bidalitako ikazkina atxilotu zuen,
Ereñabeko sarobearen ondoan lanean
ari zela, Inturiako burdinolako txaraga
edo epaipidetan eta teilatupean sartu
zelako. Gaia auzitara eraman zuten, eta
1651eko urtarrilaren 25ean liskarrean
ziren lursailak neurtu egin zituzten.
Ebazpenaren arabera, Inturiako olagizonak lursail-zatia kendu zion sarobeari
eta bertan aritu zen lanean. Arau-hauste
hura zela eta, Berastegi eta Elduaingo
herriei 340 ikatz-karga ordaindu behar
izan zizkien. Honela dator jasota auziagirian: “… que dixeron ser doble y mayor
de ochenta y cuatro gorabillas del mojon
que estava en medio de dicho sel en círculo igualmente a todas partes”.

Irunabeko sarobearen planoan, berriz, honela dio: “Para su inteligencia es

de saber que un mojon o gia que se pone
en medio o centro es el rerefimen de todo
de donde se mide con un cordel de 12 gorabillas â ocho angulos de la circunferencía en igual proporcíon Y se ponen 8 mojones que bengan a tener el uno del otro
9 gorabillas por linea recta de suerte que
midiendo todo al rrededor benga atener
72 gorabillas como forme la hordenanza
con que biene a estar en tripla proporcion
la circunferencía rrespecto del diametro ô
travesia Y â ser ochabo perfecto el Sel =
Replicase que por quato la lei dize circunferencia y al rededor debe ser redondo =
Satisfacese que respecto de las medidas
no ai otra intelijencia ni la puede haber
= agora dejando lo rreferido conforme la
hordenanza boí con reglas de jeometria
viendo la diferencia que ai aser circulo
perfecto o no digo que toda circunferencía
asu diametro esta en tripla Seraqui septima proporcion y así los beinte y quatro
gorabillas en circulo perfecto vienen para
tener 75 gorabillas y 3 estados vienen
18 zenbakia, 2021eko abuztua

aser 24 estados mas + que la leí Y a este
passo todo el terreno o area eccede mucho, pues tode el Sel comun. La Pitipia Se
entienda por gorabilla Y la gorabilla tiene
siete estados ô brazadas Y la brazada ô
estado tiene siete pies = … son SS”.

Hementxe dituzue dokumentuetan
aurkitu ditudan sarobe-izen guztiak,
aipatutako urteetakoak, zerrendatuta.
Gehiago ere badira, baina ez dut dokumentuetan haien aipamenik topatu.

Sarobeak pribatizatu eta
beren funtzioa galdu zuten.

Napoleon
Bonaparte
enperadore
frantsesak iberiar penintsula bereganatzeko asmoz abian jarritako inbasioari erantzun beharraren ondorioz
(Espainiako Independentzia Gerra,
1808-1813), hiribildu asko eta askotako
funtsak edo diru-kutxak eta, beraz, Be-
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rastegi eta Elduaingoak ere berdin, hutsik geratu ziren gerrak eragindako
aparteko gastuen eraginez. Hala,
1809an etxeak, burdinolak eta errotak
hipotekatu zituen Berastegiko Udalak,
Paulo Sorondo izeneko batek mailegu.
tzan emandako 16.000 erreal kuartoak
hornitzeko.
1810eko otsailaren 25ean, Bideraungo etxean, Berastegi eta Elduaingo
herriak herri-ondasunak saltzen hasteko prest agertu ziren eta horretan
hastea adostu zuten, zeuzkaten gastuei
aurre egiteko. Leitzarango lursail, sarobe, arbola, etxe eta burdinolak saltzea
adostu zuten, baita errota eta herri-lurretan zeuden etxe eta 14 ½ko posturetako lursail-zatiak saltzea ere, bordak
eraikitzeko.
Horrenbestez, 1810etik aurrera Berastegik eta Elduainek elkarrekin eta

Atzera begira

Izena
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Urtea

Ameraun
Anchair
Aparrain
Araizola
Areizsorrayoaga
Argarate azpicoa
Argarate garaicoa
Articuza
Arturiza
Asurteguieta
Atachín
Belabarreaga
Belaco
Belauriate
"Belazarteaga, Belazarreta"
Berchin
Bizkoiz
Chimeola
Chortocua
Eguinabe
Elzobi
Ercaizti
Erchizti Ercaizti
"Ereñabe, Eriñebe, Herenave, Herinave"
Ezquelzu
Ezquiari
"Galarolegui(a), Garalorregui"
Galzadeta
Hurlio
"Inturia Inturisarobe"

elkarrenak zituzten ondasun handiak jabe pribatuen eskuetara pasatzen hasi
ziren. Harrezkeroztik, sarobeak saldu
ahala beren hasierako funtzioa edo betebeharra galdu eta ahanzturan geratu
ziren.

Izena

1591
1852
1852
1856
1821
1490
1490
1739
1861
1739
1581
1596
1856
1399
1597
1821
1591
1852
1739
1861
1852
1856
1852
1600
1821
1856
1490
1739
1852
1399

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
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51
52
53
54
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59

Informazio-iturriak

Inturibarrena
"Inusu Yraquin Yñusu Yraguin"
"Inusubarrengoa Ynusubarren"
Inusueguia
Inusuizar
Iñusuzarra, Ynusuçar
Izquizin
Larralde
Martingorri
Muguiza
Ochotorbio
Oizin
Olanz
Olarraga,
Ollaiz, Olaiz
Olloquiegui(a)
Olquel zulo
Oquelar
Orenzun
Orin
Osimiraquin
Sapal
Sarobeberri
Sarobezar
Txertoki
Txotorkua
Urdalecun
Urlio
Uztarza

- Berastegiko Udal Artxiboa.
- Donostiako Udal Artxiboa.
- Luis Azpirozen paperak.
- Xabier Cabezonen www.leitzaran.net
- Etxezarraga, I. & Aragón Ruano, A., “En-
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Urtea

1861
1739
1573
1611
1739
1600
1858
1739
1856
1597
1597
1591
1399
1852
1852
1399
1611
1739
1597
1852
1861
1399
1596
1552
1864
1739
1739
1852
1858

tre la explotación pastoril y la forestal. La
evolución en el uso y aprovechamiento de
los seles en el País Vasco”, Arqueología
de la Edad Moderna en el País Vasco y su
entorno (123.or -) Access Archaeology Archaeopress.
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Jose Luis Egaña Manterola

Denbora neurtzen
Berastegin
Laurehun urte baino gehiago dira herrian lehen erloju monumentala jarri zela

D

enbora hainbat modutara ulertu izan da historian zehar. Hala
ere, gizakiak denboraren iraupenaz eginiko lehen neurketak eta zehaztapenak egunak gauari eta gauak
egunari emandako segidari begira
egingo zituen seguruenik, baita ilargialdi eta urtaroen izaera ziklikoari begira ere.
Ezagutzen dugun lehen erlojua
egiptoarrek sortu zuten K.A. 1.500 urte
aldera. Itzal bidezko erlojua zen; eguzki-argiak metalezko zurtoin batengan
jo eta eskala graduatu baten gainean
eragiten zuen itzalak ematen zuen aditzera zer ordu zen.
Erloju mekanikoak askoz ere beranduagokoak dira; XIII. mendekoak
ditugu lehendabizikoak. Ez zuten esferarik eta orratzik, kanpai-kolpeak
jotzen zituzten eta ez ziren batere zehatzak izaten ordua adierazterakoan,
gutxi gorabeherako neurketak egiten
zituzten.
XIV. mende inguruan iritsi zen berrikuntza erloju mekanikoen arloan:
dorre-erlojuak sortu zituzten, gurpildun erloju ere deituak. Ia osorik burdinazkoak ziren eta euskarri bat eta
hainbat ardatz eta gurpil koskadun
izaten zituzten kateatuta. Europa osoan
zehar zabaldu ziren erloju haiek.
1581ean Galileok penduluaren mugimendu erregular eta periodikoaren
printzipioa asmatu zuen, eta asmakuntza hark ate berriak ireki zizkion denboraren neurketa zehatzari. Handik
aurrera penduluaren mekanismoa erabiliko zuten erlojuen martxa erregulatzerakoan.
Espainiako lehen erlojua Sala-
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mankako katedralekoa da. Ramon Bodin
jaunak kabildoa hitzartu zuen 1385eko
irailaren 24an, katedraleko kanpai handia orduak emateko
moduan molda zezaten. 1390eko azaroaren 20an, berriz,
zedula batean jasota
datorrenez,
Carlos
III Nafarroakoak eta
haren emazte Leonorrek erloju berria erosi eta beren diruzain
Garcia Lopez de Lisassoains-i ordainketa egiteko agindu zioten: “… pages a Joan

de Zalva por un paino
de jengeaux y por tres
forreros de nuestra
cambra el nueso reloxe
XXXV libras”. Sevillako

erlojua ere estatuko
lehenengoetakoa da; Udaletxeko erlojua, armarriaren gainean.
Marianak eraiki zuen
1627ko apirilaren 2an, Beraste1400.urtean.
giko alkateak eta errejidoreek bi urte
Berastegira etorrita, dokumentuelehenago 44 ezkutu ordaindu eta egin
tan ez da aipatzen noiz jarri zuten lehen
gabe utzitako erloju-konponketa erreerlojua herrian, baina 1596ko kontuen
klamatu zioten Segurako erlojugile eta
liburuan jasota datorrenez, moja edo
konpontzaileari. Honela dator jasota
lekaime bati bi dukat ordaindu zitzaizudal-aktan: “Joan Silba de Mauleon vekion erlojuaren giltzari eragiteko ardura zuelako.
cino de la villa de Segura, que de bajo

Yttem mas di a la monja dos ducados de su salario ordinario del rrelox.
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del concierto berbal que entre ellos abia
abido para el relox de la villa de Berastegui, tres ruedas nuebas y la abuja y el
arbol de la rueda del mobimiento y dos
linternas asi bien todas ellas nuebas y
ademas de ello abia rrecalzado todas
las espigas de las barras y dos cubos
nuebos en cuarenta y cuatro ducados.
Los cuales se los abian pagado”. Erlo-

ju-konpontzaileak hartu zuen erlojua
konpontzeko konpromisoa, baita hamabi urtez mantentzekoa ere; baina
konpontzera etortzen zen bakoitzean
bi dukat ordaindu beharko zitzaizkiola
ere adierazi zuen.
1648ko uztailaren 31n, Berastegiko
alkateak eta errejidoreek hitzarmen
bat sinatu zuten Joanes Etxeberria
Errenteriako erlojugile eta konpontzailearekin, hark 1.000 erreal zilarren
truke erloju berri bat eraiki zezan.
Etxeberriak erlojua hiru hilabean eraiki eta hamar urtez mantenduko zuela
hitzeman zuen, eta hiru dukateko soldata jasoko zuela. Lehen lau urteetako
konponketa-lanak eta zuzenketak bere
kontura izango zirela ere adierazi zuen.

1684ko abenduaren 31n, orduko
alkateak eta errejidoreek Errenteriako Martin Etxeberria erlojugile eta
konpontzaileari erreklamazioa egin
zioten, bi urte lehenago berak eraikitako erlojua, 90 peso ordaindua zutena, eta aurreko erloju zaharra konpon
zitzan. Martin Etxeberriak erloju zaharra hilda zegoela adierazi zien; eta,
hala, errejidoreek Lizarrako Gregorio
Bombrosa erlojugile eta konpontzailea ekarrarazi zuten, erlojua benetan
hondatuta zegoela egiaztatu eta egiteko erabilitako materiala egokia zen ala
ez azter zezan. Hala dator jasota udalaktan: “… se hallan defectos siguientes:

el primero en el abugero del gallur, y que
en la abuja se halla abierta de paletillas.
Y lo mesmo reusso por mala la rueda de
Santa Catalina con su arbol y linterna. Y
que tambien declaro no estar redondas
como deben estar las tres ruedas y precissamente se ayan de caladear y por lo
consiguiente se halla floxa la rueda de la
cuenta y de la misma manera dos abugeros a donde juega la abuja estan muy
floxos”.
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Gregorio Bombrosak 1685eko
martxoaren 4rako erlojuak zeuzkan
akatsak konponduko zituela adierazi
zuen. Epaileak Berastegiko herriaren
alde egin zuen, eta Martin Etxeberria
herriko agintariekin hitzartua zuena
bertan behera uztera behartu zuen.
Urte bereko ekainaren 17an, Miguel
Garaiar Berastegiko apaiz presbiteroa
Gregorio Bombrosarekin elkartu zen,
egun hartatik aurrera eta bost urte eta
erdiz, bere iloba Miguel Perez Huizik
Gregorioren ondoan erlojugintza ikas
zezan, hitzartuta eta jasota uzteko: “A

figura que durante los cinco años y medio
le serbira con toda fidelidad assistencia y
cuidado y sin hacer aussencia; y si lo hiciese dentro de dos messes despues que
ello tubiere noticia Don Miguel Garayar su
tio, le aya de bolber a cassa y compania
de Gregorio su amo para que le assista y
sirba según su obligacion y no haciandolo
don Miguel de Garayar le aya de pagar a
Gregorio de Bombrosa medio real de plata
desde el dia que assista ausencia hiciese
dentro de un año por los alimentos que le
hubiere dado por cada dia que hiciese en
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su compañia su sobrino = y Gregorio de
Bombrosa prometio y le obligo de tenerle
en su casa y compañia haciendole buen
tratamiento y le dara sustento limpieza y
bestuario y calzado necesario ecepto las
camissas que estas s elas ba da hacer
Don Miguel su tio y a cabados los cinco
años y medio y le dara un bestido entero
de paño diez o bente, su capa, medias,
zapatos, camissa, sombreo y armador y le
enseñara el oficio de relojero y lo demas
que el supiere según es su obligacion durante los cinco años y medio”.

1718ko ekainaren 6an, berriz, Berastegiko udal-kontzejuak Tolosako
erlojugile eta konpontzaile Francisco
Azkarateri, konpondutako erlojua ez
zebilela ondo esanez, erreklamazioa
egin zion. Hernaniko Francisco Agirre
erlojugilea eta konpontzailea ekarrarazi zuten, erlojuak zeuzkan kalteak azter zitzan. Hernaniko erlojugileak, kalteak ebaluatu ondoren, hauxe adierazi
zuen: “… declaro que la rueda de Santa

Catalina que es uno de los miembros mas
prinzipales del relox se halla en algunos
parajes de su gallur gastado sin que tenga otro defecto y falta alguna, lo cual se
puede remediar y poner lan firme como
a su principio que se formo. Iten Declaro que las linternas, polizas, garabatos y
otros instrumentos menoren con que esta
compuesto el relox todos ellos se hallan
tambien gastados los cuales requieren
sean nuevos. Execuntando de la forma
y con que la villa haga nuevas pesas de
piedra a su costa en las medidas que se
le hordenara”.
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Francisco
Azkarate
erlojua
konpontzeko prest agertu zen; eta, 46
zilar-pesoren truke, beste sei urtetan
zehar mantentze-hitzarmenari eusteko
konpromisoa hartu zuen. Epaileak, hala
ere, udal-kontzejuaren alde erabaki
zuen, eta Francisco Azkarate Berastegirekin hitzartutakoari eta kobratzeko
zeuzkan 30 peso eta 4 zilar-errealei uko
egitera behartu zuen.
1747ko abuztuaren 27an, Tolosako Francisco Lekarra izeneko erlojugile eta konpontzaileak sei urterako
hi-tzarmena sinatu zuen Berastegiko
udal-kontzejuarekin, eta lan-urte
bakoitzeko 150 erreal kuartoko soldata izango zuela jaso zuen hitzarmenean: “… por hacer de que cuidaran y
gobernaran el relox publico de esta villa
estos seis años proximos venideros que
en pezaran a correr desde el dia de San
Agustin que es dia mañana que se contaran veinte y ocho del corriente mes de
agosto en adelante contal que estos prinzipal y fiador aian de tener por su cuenta y cargo y obligacion todos los reparos
prezisos y nezesarios que a este relox se
le ofreciere asi maiores como menores
como en lebantar las pesas todos los
dias para su conservacion en el sobre
este tiempo y todo por el salario de ciento
y cincuenta reales de vellon”.

1766ko abuztuaren 21ean Berastegiko Udalak elizan zegoen erloju publikoa udaletxera leku-aldatzea adostu
zuen, elizan egiten ari ziren obrak edo
lanak zirela eta: “… le daria maior con-

beniencia al comun y transitantes ha-
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ciendo para el fin que se dice. Una campana nueba porquanto la que habia en
dicha iglesia es de ella para sus oficios
divinos”.

1842ko urtarrilaren 26an, alde
batetik Udala eta beste aldetik Arrasateko Jose Maria Zugasti erlojugile eta
konpontzailea bildu ziren, herrirako
erloju berri bat eraikitzeko, zaharra
ez zegoelako erabiltzeko moduan.
Erloju berria elizan eraikitzekoa zuten
kanpandorre berrian kokatzea erabaki zuten. Hurrengo urteko ekainaren
29a baino lehen jarri beharko zuten
bere lekuan, eta 5.700 erreal kuartoko
kostua izango zuen erloju berriak: “…
pagaderos a saber; dos mil de ellos el
dia que quede colocado dicho relox en el
sitio que al efecto se destine en la torre;
otros dos mil reales a un año de la citada
entrega y los mil setecientos reales restantes al otro año, demanera que el ultimo plazo se cumplira a mas tardar par el
dia veinte y nueve de junio de mil ochocientos cuarenta y cuatro”. Hitzarmenak

11 puntu edo baldintza jaso zituen, eta
bertan zehaztu zuten erlojuak nolakoa
eta zer materialez osatua izan behar
zuen.
Ez dut informazio gehiagorik elizako kanpandorrean jartzekoa zuten
erloju hari buruz, baina uste dut azkenean ez zirela jartzera iritsi, diru faltagatik edo kanpandorre berriari ez
ziotelako leku nahikorik utzi erlojua
jartzeko beharbada. Ordutik aurrera,
eliza erlojurik gabe geratu zen. Udaletxeak, bai, badu eta 1766az geroztik
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izan du erlojua bere baitan.
1913ko abenduaren 28an, Berastegiko Udalak 20 pezeta ordaindu zizkion
Nicolas Yeregiri herriko erlojua edo
erloju publikoa konpontzeagatik.
1932ko urtarrilaren 31n, berriz,
Eldua auzoko ordezkari Vicente Jakak
hauxe eskatu zion Berastegiko Udalari:

“… el arreglo del reloj de dicho barrio ya
que desde hace seis años lleva parado y
siendo una cosa tan necesaria suplica a
esta corporación acuerde el arreglo inmediato de dicho reloj”.

1932ko ekainaren 5eko aktan
hauxe dator jasota: “… se dieron lectura

de los presupuestos de un reloj para la
torre del barrio de eldua, remitidos por
los señores Lecea y Murua de Vitoria y
Andrés Yeregui de Betelu. Los señores
Lecea y Murua ofrecen un reloj de horas y medias, tipo ocho días de cuerda
por el precio de 1.795 pesetas, por mercancía puesta en la estación de Tolosa,
manifiestan no tener inconveniente en
quedarse con el viejo, pero de momento
no pueden hacer oferta hasta verlo. El
señor Yeregui ofrece un reloj con cuerda
de ocho días sonando horas y medias
por el precio de 1.850 pesetas colocado
en el sitio y su garantía de ocho años,
abonando por el reloj viejo cien pesetas”. Bi aurrekontuak aztertu ondoren,

Udalbatzak Yeregi jaunaren eskaintza
onartzea erabaki zuen.
1944ko azaroaren 4an, Tolosako
Pedro Zubillaga erlojugile eta konpontzaileak herriko erlojua konpontze aldera, eta bidaia-gastuak barne izanik,
600 pezetako aurrekontua helarazi
zion Udalari. Udalak, ordea, bertan be-

Viuda de Murua erloju-etxeak egindako erlojua, orain udaletxeko sarreran
ikusgai dagoena.
hera utzi zuen erlojua konpontzeko hasierako asmoa, eta 30 pezeta ordaindu
zizkion Zubillaga erlojugileari herrira
eginiko joan-etorriagatik.
1973ko ekainaren amaiera aldera,
berriz ere udaletxeko erlojua konpontzeko balorazioa egiteko eskatu zion
Udalak Pedro Zubillagari. Hark, azterketa eginda, erlojuak ez zeukala
konponbiderik eta berri bat erostea
hobe izango zela esanez erantzun zion
udal-gobernuari.
1973ko uztailaren 19an, Udalak
Gasteizko Viuda de Murua erloju-etxeari herrirako erloju berri bat egiteko
agindua eman zion. Erloju elektro-automatikoaren eraikuntzak 95.950 pezetako kostua izan zuen, kokatze-lanen
kostua alde batera utzita.
Eta, bukatzeko, jakin 2014an uda-
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letxea eraberritzeko egin ziren lanetan kendu zutela bere lekutik Viuda
de Murua erloju-etxeak eginiko erloju
hura. Erloju zaharraren ordez, Bodet
markako eta Opus 2 modeloko erloju
digital berria dago geroztik udaletxeko
fatxada nagusian.

Informazio-iturriak

-AGG-GAO
PT 2066, PT 2062, PT 2081, PT 2082, PT
2101, PT 2105, PT 2130, PT 2138.
AMB-BUA
Sig. 486.7
-Actas municipales.
-MANUEL DEL RIO. Reimpreso por Ramon
Duran 1798. Arte de reloxes de rueda para
torre, sala y faltriquera.
-C. URDANGARIN, J. M. IZAGA, K. LIZARRALDE. Oficios tradicionales III
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Juaninazio Elosegi Aldasoro

Berastegiko ospitalea.
Ospital, Sabilla eta
iparragirretarrak.
Bustinsoro auzoa
Ospitalea
Don Martin
Etxenagusiaren
ekimena

G

aur egun ospitaleak gaixoak
zaintzeko lekuak dira. Baina ez
da beti horrela izan. Garai batean
ospitaleak aterpetxeak ziren, non erromes eta bidaiari txiroei ostatu ematen
zitzaien.
Don Martin Etxenagusia elduarra,
Elduako apaiz izana, Berastegiko erretore izendatu zuten 1567an, aurreko
erretorea hil eta herritar gehienek hala
proposatuta. Hiru bider gaixo egon eta
gero, heriotza sumatu eta hilburuko
edo testamentu bana egin zuen gaixoaldietan. Lehen bietan, 1556 eta 1573an,
sendatu egin zen; 1578koa egin ondoren hil zen.
Bizitza guztian negozio gizon izandakoak dirutza utzi zuen hildakoan,
eta bere hilburukoetan zehatz-mehatz
adierazi zuen zer egin bere ondasunekin: den-dena saldu eta lortutako diru
guztia mailegatu (zentsoak sortu).
Emandako maileguen interesekin finantziatu ziren berak bultzatutako
hainbat gizarte-lan; esate baterako,
Berastegiko ospitalea. Bizirik zegoela
aurrera eraman ahal izan zuen bere asmoetako bat izan zen Berastegiko ospitalearena.
Hain zuzen ere, 1573ko hilburukoan
eman zuen Berastegin ospitale bat eraikitzeko agindua. Zehaztasun handiz
adierazi zuen zein izango ziren ospitale
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Sabillaundia-Ospital gaur egun.
berriaren ezaugarriak eta ospitaleko
arduradunen eta gainetik zaindu behar
zutenen eginkizunak.
1578ko hilburukoan, aldaketa gutxi batzuk eginda, erabat finkatuta utzi
zituen ospitalearen nondik norako guztiak:
-Areiztunen erosita zuen etxean jarri beharko zen ospitalea: “...en la casa

de Areiztun que asi tengo conprada de
los dichos Miguel de Gorostidi e su muger...”.

-Helburua: erromes eta ibiltari behartsuei aterpea ematea:”...para... aco-

ger a los pobres de Dios, peregrinos e
caminantes que piden...”.
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-Etxean lau ohe-altzari eta haietan
lumazko lau ohe egon beharko zuten, bi
mihiseko estalkiekin jarrita.
-Gehienez egun eta gau bana egon
ahal izango ziren ostatu-hartzaileak
aterpetxean, betiere oso gaixo ez zeuden bitartean.
-Berastegi leku altu eta hotzean dagoenez, behe solairuko sukaldean sua
piztu beharko zen, eta nahiko su-egur
egon beharko zuen uda nahiz negu.
-Ospitalearen zaintzaileari (ospitalero edo ospitalariari) urtean hamasei
dukat eman beharko zitzaizkion erretoreak utzitako dirutik; eta etxea eta
oheak ondo zaintzeko edo egurra falta
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ez zedin gehiago behar bazuen ere, behar adina diru eman beharko zitzaion.
-Ospitalariak edo gizon bat bere
emaztearekin, familiarik edo semealabarik gabe, edo emakume bakar
bat izan beharko zuen. Eta haren edo
haien egitekoak, berriz, txiroak hartzea, etxearen mantenuaz arduratzea,
oheen garbiketa, egurra edukitzea, eta
abar.
-Inguruan baratza eta soro bana ere
izan beharko zituen etxeak.
-Erretoreak, alkateak eta elizako
maiordomoak (manobrero), Martin
Etxenagusiaren oroimenaren babesle
eta zaindari izango zirenek, izango zuten ospitalearen kudeaketaren ardura.
Ospitaleko diruzaina, esate baterako,
elizako maiordomoa izango zen.
-Administrariek noizbehinka bisitatu behar izango zuten ospitalea, txiroak
behar bezala artatzen ari zirela ziurtatzeko.
-Eta, bukatzeko, ospitalea beste
eraikin batera eramatekotan, eraikin
horrek Berastegin bertan egon beharko
zuen, eta baratza eta soroa izan beharko zituen aldamenean.

Bustinsoro auzoa 1915 inguruan.

Ospitalea Bustinsoro auzora

1579an, Don Martin Etxenagusiaren hilburukoaren arduradunek (Don Garcia
Atodo Lizartzako erretoreak, Elduaingo
Martin Azkarragak eta Elduako Hernando Barrenetxeak eta Martin Goienetxeak) Areiztungo etxea oso egoera
kaskarrean zegoela ikusita eta herrigunetik urruti samar, Bustinsoro auzoko
etxe bat erosi zuten, ospitalea bertara
eramateko asmoz, eta Areiztungo etxea
Joanes Aranalde eta Catalina Gorostizuri saldu zieten.
Bustinsoro auzoko etxearen eta aldameneko baratzaren truke 170 dukat
ordaindu zuten. Ordutik du, beraz, izena Berastegin Ospital bezala ezaguna
den etxeak, Sabillaundiarekin bat eginda eraikin bakarra osatzen duenak.
1581ean Pascual Gorostizu eta haren emazte Milia ziren ospitalearen arduradunak, eta beraiek aurkeztu zituzten urteko kontuak. Halaxe egin zuten
1583an ere.

Bustinsoro auzoa gaur egun.
1590ean, Pascual Gorostizu hil zenean, Miguel Aierdi eta Catalina Izagirre (Bazterretxea) izendatu zituzten ospitalari. Don Andres Intza erretorea eta
Martin Garcia Etxenagusia alkatea ziren
orduan ospitalearen zaindariak.
1597an Don Andres Intza erretoreak eta Francisco la Plaza alkateak,
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ospitalearen zaindari (patronos) bezala, Juanes Larburu eta haren emazte
Maria Ramus Rementaritegi izendatu zituzten ospitalari berri. Catalina
Bazterretxea (Izagirre) aurrean zutela
hartu zuten ospitalearen eta bertako
ondasunen ardura. Oheen, maindireen
eta tresnen inguruko xehetasunak ja18 zenbakia, 2021eko abuztua
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Bustinsoro Auzoa
Gaurdaino zutik dirauten baserriak
XX mendean desagertuak
XX mende aurretik desagertuak

Pusantenea

Sabillatxikia
Legarra

Ospital
Sabillaundia

Illarreginea
Errementegia
Arategia
Bustinsoro/Bekotaberna

Kalexa/Martindendariarena

Graziaenea

Petrirena
Errekaldenea/Gurutzeaga

Julianenea
Saskillenea

Egileak: Juaninazio
Pablo
Feo
Egileak:
JuaninazioElosegi,
Elosegi,
Pablo
Feo.

sota utzi zituzten jabetza-hartze dokumentuan.
1607, 1624, 1631, 1633 eta 1639an
hurrenez hurren, Miguel Errekalde,
Madalena Sagastiberri, Felipe Bustinsoro, Ascensio Bustinsoro eta Gracia
Zubiaurre ageri dira ospitalari; eta,
1639tik aurrera, Francisco Maritxalar
eta Catalina Mikeo (Mikeorena, Mitxeorena). Francisco 1650ean hil zen eta
Catalina 1652an. Hil aurretik Catalinak
memorial bat utzi zuen idatzita, eta
18 zenbakia, 2021eko abuztua

bertan ospitaleak bere baitan biltzen
zuen edukiaren berri eman zuen, xehe
deskribatuz.
Urte berean, Etxenagusiaren ondare edo legatuaren orduko zaindari ziren Don Martin Lizarraga erretoreak,
Francisco Obineta alkateordeak eta
Lorencio Etxenagusia maiordomoak
ospitalea ikuskatu eta Andres Bono
Sanjoanena eta haren emazte Maria
Belandia izendatu zituzten ospitalari
berri.
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1682an, berriz, Juanes Gaztelu
izendatu zuten ospitalari. Etxearen
eta etxeko tresnen ardura hartu behar zuela adierazteaz gain, zegokion
soldata zein bederatzi zentsu-hartzailerengandik jaso behar zuen eman zioten aditzera.
1718tik aurrera, 1739an hil zen
arte, Ignacio Egurreta, Sabilla etxearen jabea, izan zen ospitalaria. Urte
haietan mantenu-lan asko egin ziren
Ospital etxean. Juan Munita hargin adi-
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tuak eta Martin Etsoin zurgin adituak
aztertu zituzten egindako lanak, eta
1.327 errealeko balorazioa egin zuten.
Teilatua (mila teila), paretak, lurreko
egurra eta Sabilla eta Ospital etxeen arteko “el medianil de la dicha Cassa y la de
Savilla que se confina con ella” paretaren
konponketa-lanen erdia sartzen ziren
diru-kopuru horretan.

XVIII. mendea.
Iparragirretarrak SabillaOspital etxera

1713an, Sabilla etxearen jabea zen Ignacio Egurretaren alaba, Teresa, Pedro
Iparragirre-Arbide Saizarrekin ezkondu zen, eta orduan iritsi ziren iparragirretarrak Sabillara. 300 urtean zehar
mantendu da abizena etxe berean. Tarte horretan, ospitalari ere izan ziren
iparragirretarrak.
1740an, Teresa bera izango zen ospitalari, alargundu ondoren; eta urte
batzuk geroago, 1743an, haren seme
zaharrena, Juan Bautista Iparragirre
Egurreta. Juan Bautista, ordurako, hiru
urte lehenagotik, Magdalena Belauntzaranekin ezkondua zen.
1759-1775 bitartean, berriz, Andres Etxeberria izan zen ospitalari; eta,
ondoren, Juan Bautista Iparragirreren
seme Miguel Antonio egin zuten kargu
eta ardura haren jabe.

Aldaketak ospitaleetan
XVIII. mendean

XVIII. mende hasieran Gipuzkoan eztabaida sortu zen lurraldeko ospitaleen

egoeraren inguruan. Herri txikietan,
batez ere, lapurretak eta bestelako
gaiztakeriak gertatzen omen ziren: “...
los Hospitales... en partes retiradas de la
frequencia de los caminos... han servido
de alvergue a la maldad vagante, en trage
de pobre...”.

Hala, 1710ean Gipuzkoako batzarrak gomendio bat eman zien lurraldeko alkate gehienei, ospitaleak bide
nagusien ondoan zituzten herri jakin
batzuetako alkateei ez, gainerakoei:
herriko ospitaleetan bertako edo inguruko behartsuak bakarrik har zitzatela,
eta ez kanpotarrak eta ezezagunak.

Mailegu-interesen aldaketa:
%5 etik %3 ra

1772ko dokumentu batean jasota datorrenez, Don Andres Belauntzaran
erretoreak eta elizako diruzain zen
Juan Francisco Belauntzaranek, garaiko
zaindariek, Etxenagusiaren gizartelanen finantzaketa zertan zen aztertu
zuten. Lehen, %5 eko interes-tasarekin
320 dukat mailegatu behar baziren
mailegu-interesetatik ospitalearentzat
16 dukat lortzeko, interes-tasa %3 ra
jaitsita irabazi bera lortzeko 533 dukat
ziren mailegutzan eman beharrekoak.
Interes-tasa jaitsi behar izanda, mailegutza ez zitzaien lehen bezain errentagarri gertatzen.
Hala, Juan Lorenzo Irigoien Iruñeko apezpikuak, Berastegira ohiko
bisita egitera etorri zen batean, ospitalearen finantzaketa dontzeila edo
ezkongai txiroen finantzaketa baino
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aurreragokoa zela erabaki zuen. Eta,
ondorioz, dontzeilengana zuzendu ohi
ziren mailegu batzuk ospitalera bideratu zituzten.
15 dukatetik 100 dukatera bitarteko 16 zentso edo mailegu baliatu zituzten ospitalerako. 16 zordunek 20 etxe
zeuzkaten berme bezala jarrita: Berrobiko 2, Tolosako 3 eta gainontzeko 15ak
Berastegikoak. Hara hemen 15 etxe
haien izenak: Maiztertegi Ustoarena,
Etxetxo, Maritonea, Torrea, Irazazabal,
Juantsantzena, Millenea, Etsoinberria,
Sanjuanena, Gaztelunea, Tellaetxea, Mitxolorena, Gorostizu, Marintzenea eta
Intxaurrondo.

Aldaketak ospitaleen
egoeran?

Nahiz eta Don Martin Etxenagusiak
ospitalea sortu zuenean jende pobre,
erromes eta bidaiarientzat izan zedin
nahi izan, 1775ean Berastegiko batzarrak herriko jende txiroari ere bertan
sartzen uzteko eskatu zion Iruñeko
apezpikuari. Eskaera hura arrazoitzeko argudio nagusia herriak diru asko
jarri behar izaten zuela zen, bai ospitalearen mantenuan, bai berrikuntzalanetan, bai txiroak beste herri batzuetara eramaten.
Andres Etxeberria ospitalari izan
zen garaian, 1759-1775 bitartean, herriko txiro gaixoak ospitalean jaso zituztela ere adierazi zuten eskaeraren
egileek. Andresen ordez, ospitalari
Miguel Antonio Iparragirre izendatuz
geroztik, ordea, aldatu egin zen ospi-
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Atzera begira

talearen jarduteko modua. Madalena
Mujika herriko txiro gaixoa (pobre de
solemnidad) hartzeari uko egin zion
ospitalari berriak, nahiz eta alkateak
hala egin zezan eskatu espreski. Hala,
Iparragirreren izendapena atzera bota
ahal izateko baimena ere eskatu zion
Berastegiko batzarrak Iruñeko apezpikuari.
Ez dakigu zehazki noiz eten izango
zuen behin betiko bere jarduna Berastegiko ospitaleak, baina 1851 urtera
arteko kontuak, behintzat, gordeta
daude Donostiako Gotzaitegiko Artxiboan.
Bestalde, ezin izan dugu jakin noiz
bereganatu zuten iparragirretarrek Ospital etxea, Elizari erosita, eta noiz bateratu edo bat egin izango zuten Sabillarekin. 1826ko bizilagunen zerrenda
batean Sabillaundia Bekokaleko 16an
agertzen da, eta Ospital Bekokaleko
17an. 1860ko Nomenclator izeneko
dokumentuan, berriz, Pedro Iparragirre agertzen da Sabilla eta Ospitalgo
jabe.
Gaur egun, ez da inor bizi Sabillaundian eta salgai dago etxea. Dirudienez,
hiru mende luzeren ondoren etetear
da iparragirretarren eta Sabilla-Ospital
etxearen arteko lotura.

Bustinsoro auzoa

Bustinsoro izeneko etxea 1399az geroztik zen ezaguna Berastegin. Errege
Bidearen ondoan zegoen, plazatik gertu. Gaurko Ategi (Arategia) eta Grazianea (Gaziñe) etxeen artean zegoen
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kokatua. Aztergai izan dugun garaian,
Bustinsorok etxeari bakarrik ez, auzoari ere ematen zion izena.
1666an Don Martin Lizarraga erretorea zen Bustinsoro etxearen jabe, eta
dohaintzan eman zion etxea Gazteluko
erretore zen Don Francisco Arburolari.
Hark, lau urte beranduago, Juan Martinez Lizarragari saldu zion.
XVII. mendearen bukaera aldera,
Bustinsoro etxea erretore-etxe izan zen
(Casa Rectoral), Don Pedro Iparragirre
Arbide erretore zela. Hori horrela, Juan
Martinez Lizarragaren alargunari, Luisa Oruesagastiri Elizak ordaintzen zion
alokairua.
1729an Juan Martinez Lizarraga kapitainaren alabek Udalari saldu zioten
Bustinsoro etxea (1748an oraindik erabat ordaindu gabe zuten). Udalak herriostatu bezala erabili zuen; 6 urterako
alokairua deitzen eta esleitzen zuen
udal-gobernuak.
Bustinsoro izena galduz joan zen
pixkanaka, eta jendeak Bekotaberna
izenez ezagutuko zuen etxea aurrerantzean.
1808an, diru-premian zegoela eta,
enkantean jarri zuen Udalak Bustinsoro, eta Tolosako Fernando Fernandezi
saldu zion. Hark ere etxea alokatzen
jarraitu zuen.
Geroztik ez dugu Bustinsoro etxearen berri handirik. XX. mende hasieran
eraitsi eta desagertu zen betiko.
XVI. mendetik hona etxe ugari eraiki dira inguru horretan, gaurko Bekokalean. Orduko batzuek zutik jarraitzen
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dute oraindik; besteak XIX. eta XX. mendeetan zehar desagertu ziren.
1600 baino lehenagotik ezagunak
ziren Sabilla (gaurko Sabillaundia),
Ospital, Grazianea eta desagertutako
Bustinsoro/Bekotaberna, Juliananea
(Juliana Bustinsoro <1579), Petrirena
eta Illarreginea. Geroagokoak dira Pusantenea, Errekaldenea (Gurutzeaga),
Kalexa (Martindendaritegi 1700ean),
Sabillatxikia, Arategia (Ategi) (1739)
eta desagertutako Saskillenea, Legarra
eta Errementegia. Badira artxiboetan
behin bakarrik aipatzen diren etxe-izen
batzuk ere auzo honetakoak: Mandaza
(1609), Erlandegi (1665) eta Rolanenea (1665).

Sabilla etxea

1551n etxe baten laurdena eta etxearen
aldameneko lursaila saldu zizkion Ynego Aierdi delako batek Miguel Iruin izeneko bati. Salerosketaren bermatzaile
Miguel Iruinen aita, Martin Iruin izan
zuten, ezizenez “Sabilla”. Dirudienez,
berez Iruin abizena zuten haiek “Sabilla” bezala ziren ezagunak, eta hortik
etor liteke haiek erositako etxea Sabilla
izenez ezagutzea gerora.
1552-1562 bitartean, Martin, Miguel eta Joanes Sabilla (Iruin) maiz
agertzen dira hainbat dokumentutan.
1555. urtean, Inego Aierdi eta Maria Intza senar-emazteek Santiago Lizarragari saldu zioten Bustinsoroko
etxe berria 124 dukaten truke. Lizarragatarrek denbora luzean jarraitu
zuten Sabilla deitu zuten etxearen jabe
izaten.
1677an Martin Aranalde Lizarraga
zen Sabilla etxearen jabe, eta Arazuriko
Pedro Izurdiaga nafarrari mailegatu
zion etxea lau urterako. Dokumentuetan ageri denez, Sabilla etxea Ospital
etxeari erantsita (apegada) zegoen.
Alokairuko kontratuan agertzen zenez,
Izurdiagak elizara joateko betebeharra zuen urteko bost jai-egun nagusietan, ogia eta argizaria eramatera, etxe
bakoitzeko bizilagunek (jabe nahiz
maizter izan) garai hartan ohitura zuten bezala.
1700ean Bustinsoro eta Sabillaren
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jabe eta Juan Martinez Lizarragaren
alargun zen Luisa Oruesagasti Donostian bizi zen. Don Francisco Obineta
apaizak, Luisa Oruesagastiren ordezkari
zenak, Sabilla etxea saldu zion Ignacio
Egurretari, 125 dukaten truke. Etxeak
50 dukateko hipoteka bat ere bazuen,
eta Ignacio Egurretak jarraitu behar izan
zuen ordaintzen. Ordainketaren zati bat
artotan egin behar zuen: bost anega arto
eraman behar izango zituen Donostiara,
Oruesagastiren etxera, Pazko igandea
baino lehen. San Martin egunerako, berriz, bizpahiru urteko idi parea. Gainontzekoa dirutan ordaindu beharko zuen,
San Martin eguna baino lehen.
Salmenta-agirian Sabilla etxearen
inguruko xehetasun ugari datoz: Sabilla
Ospital etxeari erantsita zegoen, esan
bezala; inguruko soroen azalera (tierra
sembradia) 25 sagarrondo-oin posturatakoa zen (“veinte y cinco posturas de
pies de manzanos de tierra sembradía”).
8 posturetako soroa etxearen atzeko aldean zegoen, eta mugakide Ospitaleko
baratza alde batetik eta Martindendariaren soroa bestetik zituen. Behealdetik etxe berri batekin egiten zuen muga.
Bigarren soroa etxearen parean zegoen,
Errege Bideaz beste aldera, Sabillako
baratzaren atzean.
Aipatutako Ignacio “Yburreta” Iturria, Sabillaren jabe berria, Beizamatik
etorri zen, eta Berastegiko Maria Aierdirekin ezkondu zen. Lanbidez errementaria zen, eta Sabilla etxearen parean sutegia eraikiarazi zuen 1709an.
415 dukat ordaindu zizkion Agustin

Don Martin Etxenagusia
elduarrak 1573ko
hilburukoan eman zuen
Berastegin ospitalea
eraikitzeko agindua

1579an hilburukoaren
arduradunek Areiztungo
etxea saldu eta
Bustinsoro auzoko etxe
bat erosi zuten

Aranalde arotzari hark egindako egurlanaren truke.
Yburreta deitura Igurretatik pasa
eta Egurreta bilakatu zen Berastegin.

Ez zuten, beraz, plazako bide zatia ukitu, Txankaneatik Gorranzenara
artekoa. Bestalde, zabalera handiagoa
eman zioten Errege Bideari Erretoretxetik Txankaneara Gorranzenatik Ezpeletara baino.

Errege Bidearen
konponketa

1756an Errege Bidearen zati batzuk berritu zituen Berastegiko Udalak, eta bi
txandatan atera zuten konponketa-lana
enkantean. Lehen zatia, Erretore etxeko
izkinatik, Mokolorenara (Txankanea,
Eloiene) eta Gorranzenatik (Txikitonea,
Martiñenea) Ospitalera artekoa egiteko
ardura Miguel Arruek hartu zuen. Bi
azpizati hauen luzera 204 besaldikoa
zen (estado) (341 m ingurukoa) eta bidearen zabalera 12 oinekoa (3,5 m ingurukoa).
Konponketa-lanen bigarren zatia
Juan Arregik egingo zuen: Ospitaleko
izkinatik hasi eta Lizarragazokoa errekatik, Lizarragako gaztainaditik, Danbolin etxearen paretik Ezpeleta etxearen parerainokoa. Zati honen luzera
248 besaldikoa zen (414 m ingurukoa)
eta zabalera 10 oinekoa (2,90 m ingurukoa).
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Informazio-iturriak

GAO. Tolosan dagoen Gipuzkoako Artxibo Orokorrean dauden eskribauek
gordetako dokumentuen kopiak erabili
ditugu, batez ere. Asko direnez, ez ditugu banan-banan idatziko (norbaitek
zerrenda osoa nahiko balu, atseginez
emango genioke). Berastegiko Bulatzia,
Iparragirre, Sabilla, Etxenagusia… deiturak edo etxe-izenak agertzen diren
dokumentu asko aztertu ditugu (50etik
gora). Batzuk, erabat transkribatuta;
besteak, partzialki; eta, azkenik, beste
askoren “regesta”-tik jaso dugu informazioa.
-Dokuklik. https://dokuklik.euskadi.eus/
sacramentales/sacramentalesbilatzailea
-Berastegiko Bake epaitegiko erregistroak
-Ganbarako kopreko altxorrak. Http://
berastegi-eta-inguruak.blogspot.com
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Iparragirre abizena

Juaninazio Elosegi Aldasoro

Bulatziako ataria 1906an.

Bulatzia eta iparragirretarrak
Iparragirre abizena 14 belaunalditan. Iparragirre etxea.
Bulatzia etxea. Iparragirre
abizena.
Ia bostehun urtez familia
bera Bulatzian

1

399rako baziren Berastegin Bulatzia abizenekoak. 1415, 1490
eta beste urte batzuetako hainbat
dokumentutan ere ageri dira bulatziatarrak. Bulatzia abizenarekin Berastegin bataiatuak 1538tik 1713ra arte
aurki litezke; geroztik, ordea, galdutzat eman liteke abizena herrian, baina
bizirik darrai bai Espainian, bai Ameriketan. Gipuzkoan 1815ean hil zen
Bulatzia abizena zuen azken emakumea. Argentinako Catamarcan ere baziren Bulatzia abizenekoak XVII. mendean. Eta, gaur egun, Paris-Dakarreko
pilotu boliviar batek Marcos Bulacia
du izena.
XVI. mendean iritsi zen lehen Iparragirre abizenekoa Bulatziara, eta
gaur arte familia berekoak bizi izan dira
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bertan, hamalau belaunalditan! Etxe
berean jaiotako semeek jarraitu dute
etxearen jabetzan. Gainera, emazteak
berastegiarrak izan dituzte, azkenekoa
izan ezik. Bulatziako gaurko etxekoandrea, Faustina Huitzi, Xinfo Iparragirreren alarguna, Goizuetan jaioa da izatez.
Iparragirre abizenaren eta Bulatzia
etxearen artekoa bezalako lotura hain
luzea ez da erraza aurkitzen; ustez
bakarra da Berastegin, eta Gipuzkoan
ere ez dira antzeko kasuak asko izango.
Esan dezakegu 1568an, Bulatziako
Maria Ramus Zumeta Bulatzia, Juanes
Zumeta eta Gracia Bulatziaren alaba,
Pedro Iparragirrerekin ezkontzerakoan
hasi zela iparragirretarren leinua Bulatzian. Bulatzia etxea eta haren ondasunak izan zituzten ezkon-sari. Argisogorro abizena ere erabili zuen Pedro
Iparragirrek; Joanes eta Maria Argisogorro izan zituen guraso.
Pedro eta Maria Ramusen seme
Martin Iparragirre izan zen Bulatzian
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jaio eta abizena Iparragirre izan zuen
lehena. Berak eta bere ondorengoek
(ia 200 urtean) “Iparragirre Bulatzia”
abizen-elkarketa erabili zuten lehen
abizen bezala; ondorengoek, aldiz, Iparragirre soilik erabili izan dute.
1588an Iturriaga izeneko bi lursail
erosi zituen Pedro Iparragirrek Bulatzia inguruan. Haien azalerak 16,5
eta 41,5 “estados de manzanos” bezala
adierazi zituzten dokumentuetan. Lursail txikienak Errege Bidean eta Arrateko errotarako bidean zituen mugak,
eta 5.000 m2 inguruko azalera zuen.
Handienak, berriz,13.000 m2 inguruko
azalera zuen, eta Arrateko bidearekin,
behealdeko errekarekin, Elgorriagako
lurrekin eta Zurikaingo sagastiarekin
egiten zuen muga. Beharbada garai hartan errotarako bidea Zurikain eta Elgorriagatik izango zen: “… que linda por el
un Lado con el camino que va al molino
de arrate que es de la dicha tierra y por
avaxo con el rrio...”.

Iparragirre abizena

Santuru Aranalde izeneko batek Catalina izeneko alaba bat izan zuen emazte ez zuen Maria Ezpeleta ezkongabearekin. 1602an, aita hil ondoren, Martin
Iparragirre Bulatziarekin ezkondu zen
Catalina, eta Bulatziako etxekoandre
bihurtu zen. Martinen gurasoak, Pedro
eta Maria Ramus, hilak ziren ordurako.
Martinen ondorengo guztiak, gaur
arte gurasoengandik etxearen jabetza jaso zutenak, hau da, maiorazkoak,
gizonezkoak izan ziren. Ohi zenez,
maiorazkoek anaia-arrebei zegozkien
seniparteak ordaindu zizkieten jaiotetxearen, kasu honetan, Bulatziaren
jabegoari uko egitearen truke, hainbat
dokumentutan ageri denez.
XVII. mendean noizbehinka Bulatzia izenaren ordez Ulatzia erabili izan
zuten familiako batzuek. Geroztik, hala
ere, Bulatzia adiera nagusitu izan da.
Martin eta Catalinaren seme Miguel
Iparragirrek, 1605ean jaioak eta zazpi
anaia-arrebetan zaharrenak, 1645ean
egin zuen ezkon-hitzarmena Catalina
Arriagarekin, baina ez zuen Bulatziaren
jabetza eskuratuko, 1653an Martin aita
hil arte.
1661ean hil zen Miguel, eta haren
seme Pedrok 15 urte besterik ez zituenez, Catalina ama izan zen oinordekotzaren zaindari, eta alokatu egin zuen
Bulatzia sei urtez. Alokairuko urte horietan bakarrik utzi zioten iparragirretarrek Bulatziako bizilagun izateari.
Pedro Iparragirre 22 urterekin
ezkondu zen Lucia Obinetarekin, eta Pedroren arreba Maria Ignacia Iparragirre
Ignacio Zumitzarekin lotu zen ezkontza
bidez. Haiek Iparragirre etxean bizi izan
ziren, Ignaciok Catalina Igoa amarengandik jabetzan jaso zuen etxean, hain
zuzen ere. Eta hara non, Ignacio Zumitzak 1701ean Berastegiko udaletxe berria egiteko lanen kontratua sinatu zuenean, Pedro koinatuak bermea eskaini
zion, Bulatzia etxea tarteko.
Zazpi seme-alabetan hirugarrena,
eta lehen gizonezkoa, izan zen Bulatziaren hurrengo jabea, 1675ean jaiotako
Francisco Iparragirre. 1702an ezkondu
zen Catalina Lizartzarekin, eta beren
zazpi seme-alabetan laugarrena, Mi-

guel Iparragirrek (anaia zaharrago bat
bazuen, Juan Francisco, hila), jarraitu
zuen Bulatziaren jabetzan.
Zuhaitz genealogikoan argi ikus daiteke leinuaren gaur arterako bilakaera.

Joanes Jauregiondo
Iparragirrek 1559.
urte hasieran etxe bat
eraikitzeko agindua
eman zuen

Ez dakigu zein etxetatik edo etxeetatik
sortu zen Iparragirre deitura, baina abizen bereko batek, iparragirretar batek,
eman zion izena Berastegiko etxeari.
Joanes
Jauregiondo
Iparragirrek (edo Iparragirre Jauregiondok),
Elutsako auzoan, Muskillo izeneko inguruan, etxe bat eraikitzeko agindua
eman zion Andres Iturriaga harginari
1559. urte hasieran, berea zuen orube
batean. Sinatutako hitzarmenean etxe
berriaren zehaztasun batzuk ageri ziren; besteak beste, “... Las esquinas e

pan llebar …”, eta Antzirgara (Aintzerga)

Iparragirre etxea
XVI. mendean etxe berri
bat Berastegin

cantones de las dichas paredes sean de
buena piedra bien picada y labrada...”.

Urte berean mailegu baterako berme bezala ageri da dokumentuetan
eraikitzen ari ziren etxe berria.
Etxe hura gaur egungo Iparragirre
izeneko etxea zen, herrian Iparre bezala
ezagunagoa dena. Eraiki zen garaian eta
ondorengo urteetan, Muskillo eta Jauregiondo izenekin ere ezagun izan zen.
1565ean Joanes Jauregiondo Iparragirrek “Plantio de quarenta y siete pies de
mançanos”-eko lursaila erosi zien Catalina Gaizpiori eta haren seme Pedrori,
21 dukaten truke. Lursaila galsoro bat
zen, “… una pieza de tierra senbradia de
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zihoan bidearen goialdean zegoen; beste aldetik Gazpio eta Iturritzaren (gaur
Txurionea, Txuiñe) lursailak zituen mugakide.
1586an Martin Arano Elutsa maizterra bizi zen Iparragirre etxean.
1610ean, berriz, Maria Jauregiondo,
Martin Ugalderen emaztea, zen etxearen jabe, eta haren ezkontza-hitzarmenean Mariana alabari utzi zion etxea.
Marianak Martin Igoa zuen senar.
1615ean Martin Igoak Muskillekosoroa izeneko lursaila erosi zien Maria
Martin Argisogorrori eta Joan Olaondori, 35 dukaten truke. Lursail hark “…

Apegante a la cassa llamada musquillo
que ahora llaman Yparraguirre por un
lado...”, beraz, Iparragirre etxearekin,

bidearekin eta Gazpioko lurrekin egiten
zuen muga.
Urte askotan hutsik ezagutu dugu
Iparragirre etxea. Oraingo jabe berriak
goitik behera konpondu eta egokitu du
etxea. Espero dezagun beste 442 urte
ere irautea...

Informazio-iturriak
Ikus 45 orrialdea.
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Iparragirre abizena

Iparragirre
abizena

I

parragirre etxe-izen arrunta izan
da Gipuzkoan mendeetan zehar.
Belauntzan, Tolosan, Altzagan,
Legorretan, Ataunen, Azkoitian, Astigarragan, Donostian (Altzan), Zumaian...
eta Berastegin daude edo izan dira
Iparragirre izeneko etxeak. Edozein kasuan, XVI. mendearen erdialdetik, behintzat, izan dira eta badira Berastegin
Iparragirre abizena izan dutenak.
1570. urte inguruan Pedro eta Domingo Iparragirre (anaiak?) ezkondu
egin ziren; lehena, Pedro, Maria Ramus
Zumeta Bulatziarekin ezkondu zen, Bulatziako oinordekoarekin; eta, bigarrena, Domingo, Maria Arbiderekin, Arbideko oinordekoarekin.
Ordutik aurrera, Iparragirre Bulatzia eta Iparragirre Arbide deitura
bakar bezala erabili izan dituzte behin
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Iparragirre gaur egun.
eta berriz haien ondorengoek.
Gaur egun, Iparragirre deiturako bi
adar bizi dira Berastegin: lehena, gaur
arte etenik gabe ia 500 urtean Bulatzian iraun duena; eta, bestea, SabillaOspital etxeari lotutakoa, azken 300
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urtean iraun duena. Bata, Maria Ramus
eta Pedroren ondorengoek osatua; eta,
bestea, Maria eta Domingoren ondorengoek osatua. Beraz, bi adar hauen
arteko ahaidetasuna XVI. mendearen
erdialdetik dator...

Udalgintza

Amaia Azkue Eizagirre

Gai izarra
E

zin hasi aipatu gabe herritar guztioi dagoeneko eragin eta aurrerantzean ere eragingo diguten,
eta jarraipena izango duten, aldaketaz
betetako urtebete eta lau hilabete bizi
izan ditugula. Pandemia, osasun-egoera
larria,
beldur-kezka-ezjakintasun…
sentimendu askoz eta nahasmenez betetako aldia.
Originala iruditzen ez zaidan arren,
“Gai izarra” deritzot aurreratu dudan
gaiari; horiek dira, txoko honentzako
izenburuan pentsatzen hasita, burura datozkidan bi hitzak, gutxi izango
baikara/ baitziren – herritar zein egunak – COVID-19 gaiaz mintzatu ez garenak.
Maiz, jendartean egon garenean,
geure buruari “gaiaz” ez dugula hitz
egingo, “nazkatuta” gaudela, bizitzak
aurrera jarraitzen duela, edota beste hizketa-gai batzuk ere baditugula
esan izan diogun arren, aitortu beharra
daukat ez dela erraza izan geure buruari hori hitz eman eta gero hitza betetzea. Guztiok, gehiago edo gutxiago,
izan baitugu egunerokoan gaiarekin
lotura izan duen gertaerarik: etxean, familian, ezkaratzean, lantokietan, semealaben inguruan. Eta minutu eta orrialde asko, gehiegi ere esango nuke, bete
dituzten komunikabideek ez digute tarte handirik utzi birusari aipamenik egin
gabeko elkarrizketak izaten.
Bagoaz, tunel beltzetik ateratzen ari
gara, baina denbora tarte honen ondorioak eta ondorenak kudeatu beharko
ditugu. Pozik egon gaitezela horretarako aukera dugunok, badira hainbat
pertsona – arrazoiak arrazoi – aukerarik izango ez dutenak eta.
Munduan, COVID-19ak jende asko
eraman du, baina kezka handia sortzen
didate eta sorrarazi beharko ligukete haur eta gazteen elikaduran eragin
dituen gorabeherek edota, are larriago dena, beren burua hiltzea erabaki
duten pertsona-kopuruaren igoerak.

Amaia Azkue Eizagirre, Berastegiko alkatea.

Berastegi herri ekintzaile izango da laster berriz
ere, baina ez ahaztu
‘ditxosozko birusa’k
gurekin jarraitzen duela

Bagoaz, tunel beltzetik
ateratzen ari gara, baina
denbora tarte honen
ondorioak eta ondorenak
kudeatu beharko ditugu

Kataluniako aditu batzuei eginiko elkarrizketa bat irakurri berri dut osasunegoera honek ekarri dituen ondorio
larriei buruz, eta bertan irakurritakoak,
tristura eta ezinegona sortzeaz gain,
zaintzaren garrantzia lehenaz gain berrestera narama. Zaintza hitzak eremu
oso zabala hartzen du, baina guztiak
ezinbestekoak iruditzen zaizkit pertsonaren ongizaterako. Auto edo norbere,
auzo, famili, lagun, ingurumen, emozioen… ZAINTZAk erdigunean jarri behar ditugula entzun ohi dugu gero eta
korronte gehiagoren mezuetan, ez dira
hitz soilak; hitz abstraktuak bai, baina
egunero eta leku oro landu beharrekoak.

Denbora-tarte honetan, gure herria
martxan egon da; egunerokoarekin lotura mantendu nahiak eta herritarrek
ilusioa ez galtzeko eta harremanei eusteko aukerak mantentzeko saiakerek ez
dute etenik izan.
Hala, haurrek eskolaz kanpoko
ekintzak garatzeko eskaintza izatea
beharrezkotzat jo genuen udal-gobernuan. Antolatu ditugu hainbat eta
ikasturtearen gehiengo batean gauzatu
dira, egoerak eskatutako egokitzapenak eginez eta komunitate guztiaren
borondateari eta konfiantzari esker.
Nerabeena izan da, ezohiko egoera
honetan, duten adinean dagokiena
gauzatzeko eragozpen handienak izan
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Udalgintza

dituen adin-tartea. Sozializazio-prozesu bete-betean, lagunak eta kanpoharremanak “maiteenak” dituzten garaian, ikasketak etxetik jaso beharrak
gainontzeko ikaskideekin topatzea
eragotzi dienak, kideen arteko kontaktua ezinbestekoa dutenak, amodioaren
deskubrimendu garaia bizi dutenak,
aisialdirako gauaren xarma behar dutenak. Ausartzen naiz esatera hego bat
moztuta dabilen enararen gisa sentitu
eta ibili izango direla. Norberaren ezintasuna eraman eta moldatzea nahikoa
ez, eta gizarteak behin eta berriz arduradun egin ditu eta zigortu, zama gehigarria gehitu diegu.
Haur eta gazteek osasun-larrialdi
egoera dela eta, euren garapenerako
beharrezkoak diren garaietan bizi behar izan dituzte ezarritako mugak; eta
erabakien arduradunek, inolako berezitasunik egin gabe, ondorioak kontuan
izan gabe eta ondorenak landu gabe
jokatu dute. Horratx, gorantza doazen
gertaera tamalgarrien arrazoietako bat.
Herri-mailan, helduontzako eskaintza ere mantendu dugu, ikasturte osorako diren ekintzak antolatzen jarraitu-
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ta. Urtean zehar mota ezberdineko eskaintzak ere izan ditugu: kontzertuak,
kirol-ikuskizunak, hitzaldiak, etab.
Helduoi, gure bizi-garapena dela
eta, egoera berezietara egokitzeko
prestatuta egon behar dugula ulertarazi
zaigu, baina berriki etorri zaigun garai
ezezagun honek gu ere noraezean harrapatu gaitu. Tresna falta, ardurapean
ditugun pertsonen eusle izan beharra,
egunerokoan jarraitu beharra; berriz
probestu nahi dut, (ELKAR)ZAINTZAren garrantzia eta ezinbestekotasuna
gogora ekartzeko eta momentu zailetan gure harreman-sareak eskaintzen
digun babesa balioan jartzeko.
Herriko ikastetxearen lana ezin goraipatu eta zoriondu gabe utzi, oso egun
gutxi izan baitira ikasleak etxean geratu
behar izan dutenak eta itxita egon diren ikasgelak esku batekin kontatzeko
ere, ez dira iristen; zalantzaz beteriko
2020ko irailean gehienok esperotakoa
ez baitzen hau izango.
Herrian izan ditugu estualdi-momentuak, kezka-boladak eta arduraz
jokatu beharreko uneak, baita egoerak
hartara behartuta hartutako erabakiak
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ere. Ari gara pixkanaka herriko gure
gustuko txokoetara gerturatzeko aukerak izaten. Berastegi herri ekintzaile
izango da laster berriz ere, baina ez
dezagun ahaztu horrenbestetan aipatu dugun “ditxosozko birusa”k gurekin
jarraitzen duela; gozatu dezagun aisialdiaz eta ondokoez elkarrekin, baina ez
gaitezen oraindik ere osasun-neurriak
betetzearen garrantziaz ahaztu.
Amaitzen hasteko, txoko honetan
leku bat zergatik dudan gogora ekarrita, aipamena egin nahi nioke Berastegiko Udaleko langile-taldeari. Bakoitzak dagokion tokitik eta dagokion lana
eginez, eguneroko lanarekin aurrera
jarraitzea lortu dugulako.
Eta, nola ez, nirekin batera udalgobernua osatzen duen boskoteari,
gure ardurak betetzen jarraitu dugu,
momentu onetan eta kaxkarragoetan.
Arduraz jokatzeko hartu beharreko
erabakietan ados jartzeko gai izan gara,
ASKO hitz eginda, eztabaidatuta eta
atzera-aurrerak egiteko gaitasuna izanda. Eskerrik asko taldekideei hor egoteagatik, eta herritarrei gu babestuta
sentiarazteagatik. ZAINDU!

Mikro Ipuin Lehiaketa

Elixabet Azpiroz Atxukarro

IV. Mikro Ipuin Lehiaketa

P

andemia betean egonagatik ere, urteroko hainbat ekitaldiri eustea erabaki da, eta horren adierazle izan da,
besteak beste, IV. MIKRO IPUIN LEHIAKETA. Aurreko
urteetan bezala, hiru kategoriatan banatuta, berastegiarrek
bakarrik hartu ahal izan zuten parte.
Lehenengo kategorian, 12 urtera artekoetan, 35 ipuin jaso
ziren; bigarrenean, 12-16 urte bitartekoetan, bi ipuin; eta 16
urtetik gorakoen kategorian, zazpi.
Lanek bete beharreko baldintzak hauek ziren: euskaraz
izatea eta 100 hitz baino gutxiagoko kontaketa izatea; gaia,
berriz, norberaren aukerakoa.
Kontaketen originaltasuna, euskara-maila eta narrazioaren egitura hartu ziren aintzat ipuinak epaitzeko garaian.
Hauek aurtengo irabazleak:

Lucy eta umeak

Uxue Garmendia, Joanes Zuriarrain eta Garazi Otxandorena sarituak, Amaia Azkue alkatearen eta Arritxu Uranga
liburuzainaren artean. Argazkia: Belako.
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Aaliyah Benfateh
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I. kategorian lehen
Apirilaren 23an, Liburuaren Nazioarteko Egunean, izan
zen sari-banaketa. Irabazleak ezagutu aurretik, Ameli eta Xirrikituen Jostunen eskutik ipuin-kontaketa musikatua izan
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rren saria

nek 30 euro eta Astizerako
txartela.
Lehiaketan parte hartu zuten gainerako ipuin guztiak
udal-liburutegiaren webgunean daude irakurgai: www.berastegi.eus/liburutegia
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Mikro Ipuin Lehiaketa
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Zenbat des(ikasteko)

Zure buruaren aurk

a

Ingurukoen oihu artean, badoa lasterka, oinutsik
bonbei ihesi. Eta arnasestuka, salto batez esnatu da bere
logelako ohean. Sakon hartu du arnasa, eta ohartu da atzean utzi zuela infernu hura. Orain berak eta bere familiak beldurrik gabe lo hartu edo lasai paseatu dezaketela
herrian, orain hezkuntza eta osasun duina dituztela etxe
aurrean. Eta agian, bizitako guztiaren ostean, baita etorkizun hobea bizitzeko esperantza izpi bat ere.
Ohartu da, hemen, bizitzak bigarren aukera bat eman
diola, eta galdetu dio bere buruari: Zer litzateke mundu
hau diru eta aginte goserik gabe?

Arnasa azkartu zaizu, urdurit
asunak menperatu zaitu
eta ezin duzu zure gorputzek
o dardara kontrolatu. Izerdi
hotzetan busti zara eta beldurre
z blai zaude.
Google sasi-medikuarengan
a jo eta antsietatea
diagnostikatu dizu. Zeure bu
rua erotzat hartu duzunean, irratian guztiok noizb
ait jasaten dugun zerbait
dela entzun duzu…
Bikotekideari antsietateak ire
ntsi zaituela esan diozu,
zu izan zarenean bera elika
tu duena. Hala ere, bejondeizula, zure ahulgune eta be
ldurrei buruz hitz egiteko
ausardia erakusteagatik.
Urduritasunarekin bizitzen ika
sten hasi zarenean, lasaitasunak bisitatu zaitu. Eta au
rreko sufrimendua ahaztu
bazenu bezala, berriro abiatu
zara. Bete duzu burua, bete
dituzu egunak eta bete dituz
u asteak, gorputzak berriro
geratzeko agintzen dizun arte.

Ane Salbarredi Zuloaga
III. kategorian lehen saria
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Garazi Otxandoren
a Azurmendi
III. kategorian biga
rren saria

Demografia

2020an
jaiotakoak

Ane Sarasola Artano
2020-08-04

Enara
Agüero Agirrezabala
2020-01-24

Eki
Azpiroz Aranzabe
2020-03-09

Iraia
Baltasar Etxeberria
2020-04-22

Gorka Zubiri Elola
2020-05-19

Xuhare Garaiburu
Gutierrez
2020-06-18

Nerea Aldunberri
Beldarrain
2020-08-11

Urko Aldunberri
Beldarrain
2020-08-11

Jare
Apezetxea Izkierdo
2020-08-21

Iara
Mujika Garaiburu
2020-09-04

Eñaut Eleta Tolosa
2020-09-08

Goian beude

Eusebio
Azurmendi Jauregi,
54 urte, 2019-12-13

2020 urtean hildakoak

Teodora
Miguel
Felipe
Pedro
Garziarena Aurkia,
Aizpuru Lizardi,
Etxeberria Iztueta,
Lasarte Leizea,
90 urte, 2020-01-07 92 urte, 2020-01-21 67 urte, 2020-02-28 84 urte, 2020-03-17

Sebastian
David Otxandorena
Felix
Maxima
Julian Garaikoetxea
Lizarraga,
Jimenez Ablanedo,
Iztueta Lizaso,
Lasarte Leizea,
Garziarena,
95 urte, 2020-05-05 88 urte, 2020-05-30 95 urte, 2020-09-19 86 urte, 2020-10-20 88 urte, 2020-12-11
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Xabier Garziarena
Etxeberria,
49 urte, 2020-12-25
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On egin
Cookiak

Maddi Saizar Saralegi
Osagaiak
 2 arrautza
 3 koilarakada gurin
 250 gramo irin
 2 kutxarilkada legamia
 150 gramo azukre
 Txokolate beltza

Nola egin:
Ontzi batean bota 250 gramo irin, 150 gramo azukre, bi arrautzak, bi koilarakada legamia eta gurina bigunduta. Dena ondo nahastu, orea ondo geratu dadin.
Txokolate tableta bat hartu eta zati txikitan moztu.
Labeko ontzi bat hartu eta olio pixka batekin igurtzi edo labeko papera jarri, gailetak itsatsi ez daitezen. Orea hartu eta bolatxo txikiak egingo ditugu,
eta ondoren labeko ontzian jarri. Labeko ontzia orez bete ondoren, gainean
txokolate-zati txikiak jarriko dizkiogu. Labera sartuko ditugu 200 gradutan 15
minutuz.Denbora pasa ondoren, labeko ontzitik beste plater batera pasako ditugu azkarrago hoztu daitezen. On egin!

Gaileta integralak
Maria Jesus Labaien Urkizu
Osagaiak
 300 gr. espelta irin integral
 160 gr olo
 200 gr azukre beltz
 100 gr intxaur birrindu
 250 gr gurin
 Arrautza bat

Nola egin:

Katu-mingainak
Isabel Atxukarro Arozena
Nola egin:
Gurina pomada-puntuan jarri,
eta gainerako osagaiak nahastu
banan-banan. Pastelak egiteko
mangan edo mahukan jarri, eta
tirak egin labeko azpilean. 160180 gradutan egin labean. On
egin!
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Osagaiak
 125 g gurin
 125 g azukre
 180 g irin
 Arrautza bat
 Laranja azala birrinduta

(rallatuta)
 Koilarakada bat esne
 Gatz pixka bat
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Ontzi batean jarri osagai guztiak:
irina, oloa, azukrea, intxaurrak, gurina eta arrautza irabiatua. Ondo
nahastu eta egin bola handi bat. Bildu film-paperean eta utzi 2-3 orduz.
Zabaldu eskuarekin orea, ahalik eta
meheen eta forma eman gailetei. Labeko plakan, labeko papera jarri eta
ipini gainean gailetak. Labean egin
165ºtan 15-20 minutuz. On egin!
Oharra: Gailetak oso gutxi zabaltzen
dira. Aipatutako neurriekin 3 bat labekada ateratzen dira.

Diruz lagundutako argitalpena
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