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19. zenbakia, 2022ko abuztua

Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Salontzoak

» Pandemia garaian “normaltasuna” ahal zen neurrian
mantentzeko lan egin zuten profesionalek bota zuten
lehen suziria: herriko dendari, osasun-langile, etab.
Ondorengo egunetan, segurtasun-neurri zorrotzak
tarteko, festa politak ospatu genituela esan daiteke.
Aipagarria, besteak beste, Maria Huiziri bertsolari-taldeak eta Udalak egindako omenaldi xumea.

19. zenbakia, 2022ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Kultur Astea

»

Betiko moduan kultur ekintzaz gainezka iritsi zitzaizkigun bi asteburu udazken partean. Jende ugari gerturatu zen
antolatutako ekintzetara.

Oinez Berastegi ekimena

»

Ikasturte honetan berriz ere elkartu dira J. A. Muñagorri
eskolako umeak eta Gaztainondo Elkarteko kideak herrian barrena elkarrekin ibilaldiak eginez solasaldi goxoak izateko.
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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Olentzero eta Mari Domingiren etorrera

» Ez zuten hutsik egin, eta ohi bezala bisitatu gintuzten Olentzerok eta Mari Domingik, poz eta alaitasun-giroan, opariz ondo
hornituta eta ilusioz gainezka!

Errege Magoen etorrera

» Meltxor, Gaspar eta Baltasar Errege Magoei ere harrera polita egin genien berastegiarrek, plaza dotore apainduta.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Urtezahar Krosa

» 100 korrikalaritik gora bildu ziren 2021eko Urtezahar-krosean, horietatik 40 haurrak. Gizonezkoetan, Julen Azkue izan
zen lehena helmugan, Josu Elola bigarren eta Oier Garaiburu
berastegiarra hirugarren. Emakumezkoetan, Aiara Agirrezabalak egin zuen lehen postuan, Barbara Isturizek bigarren eta
Aiora Lasartek hirugarren. Talde mistoen lehian, berriz, Iban,
Egoitz eta Aiara Agirrezabalak osatutako hirukoa izan zen garaile. Haimar Malkorra berastegiarrak ere hartu zuen parte lasterketan, gurpildun aulkian eta hainbat lagunen laguntzarekin. Bejondeiola!
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Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Urteberri Eguna Ipuliñon

» Herritar mordoxka bildu zen beste behin ere Ipuliñon, eguraldia lagun, 2022ari ongietorria egiteko.

Fermin Kaminosen heriotza
»

Albiste beltza ekarri zigun mendiak urtarrilaren 15ean.
Fermin Kaminos herritarrak erorikoa izan zuen Huescako Aspe
mendian, eta bertan hil zen. 26 urte zituen. Arrasto handia
utzi zuen ezbeharrak eta galerak berastegiarrengan; doluegunak bizi izan genituen. Abenturazalea zen, eta erronkak
eta esperientzia berriak bizi izatea zuen maite. Lagunek eta
hurbilekoek ez dute ahaztuko.

Negutrail mendi-lasterketa

» Otsailaren 6an egin zen lasterketaren IV. edizioa. Irteera eman aurretik, omenaldi xumea egin zien antolakuntzak azken edizioaz geroztik (2020az geroztik) hil diren Fermin Kaminos antolakuntzako kideari
eta Iñigo Goikoetxea eta Xabier Gartziarena boluntarioei. Lasterketa
aurrera eramaten egindako lana eskertu nahi izan zien antolakuntzak.
Agurra dantzatu zuten haien omenez, eta oroigarritzat argazki eta elastiko bana eman zizkieten familiakoei.
Lasterketan, 300 lagunek hartu zuten parte, eta hauexek izan ziren podiuma osatu zuten korrikalariak: gizonezkoetan, Hodei Samaniego sestaoarra, Martin Diez segurarra eta Iñaki Olano altzotarra; eta,
emakumezkotan, Leire Baraibar zumaiarra, Oihana Zubillaga anoetarra
eta Laiane Arrospide tolosarra. Herritarren artean, Oier Garaiburu eta
Aiora Lasarte izan ziren bizkorrenak.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Inauteriak

» Otsailaren 18 eta 19an ospatu genituen, eta egun politak bizi izan genituen, mozorroz, irudimenez eta umorez beteak. Herritarrek gogotsu hartu
zuten parte festan.

Be! Berastegi. Belarra. Beeee! liburuaren aurkezpena

» Martxoaren 6an ikusi zuen argia Berastegiko Udalaren ekimenez Josu Ozaita antropologoak, Julen Larruskain diseinu-arduradunaren laguntzarekin, landu eta idatzi duen liburuak. Berastegiko herriak artzaintzarekin duen eta izan duen lotura erakusten du
liburuak, protagonisten hitzak bilduz eta ohitura zahar eta berrien eta istorio eta bitxikerien berri emanez.

9

19. zenbakia, 2022ko abuztua

Ze berri da Beastin?

Mª Jesus Labaien Urkizu

Gazte-festak

» Bi urteko etenaren ondoren, martxoaren 18 eta
19an itzuli zitzaizkigun
Urepele Elkarteak antolatutako
festa-egunak.
Giro ederrean ospatu genituen.

Korrika

» Apirilaren 8an egin zuen sartu-irtena gurean euskararen aldeko
ekimen arrakastatsuak. Motorrak berotze aldera, Korrika Txikia egin
zen arratsalde partean eskolako ikasle, irakasle eta gurasoen ekimenez, San Anton gainean hasi eta plazara bidean. Eta gauerdia izateko
minutu batzuen faltan iritsi zen Korrika handia, ofiziala, Berastegira. Askoren bultzadarekin, udal-gobernuko ordezkariek, eskolako
irakasleek eta Beasti Guraso Elkarteko eta Gaztainondo, Urepele,
Basurde eta Aldin elkarteetako ordezkariek izan zuten lekukoa eramateko ardura.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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Ze berri da Beastin?
Oinatz Bengoetxearen partida

Mendi-ibilaldi neurtua

» Bere pilotari profesional ibilbidea bukatu berri, han eta he-

» Bi urteko etenaren ondoren, maiatzaren 8an egin zen Ba-

men partidak jokatzen dabil pilotari leitzarra. Maiatzaren 7an
jokatu zuen Berastegin Oinatz Bengoetxeak, Bengoetxea VII.a
atzelari zuela, Maiz eta Erasun pilotarien aurka. Asko izan ziren
Ipuliño frontoira partidaz gozatzera hurbildu zirenak.

surde Elkarteak antolatutako XXVII. ibilaldi neurtua; eta Beasti
Guraso Elkarteak antolatutako XX. mendi-ibilaldia ere egun
berean egin zen. Eguraldi eta giro ederrean egin zuten itzulia
ibiltariek, herria inguratuz.

Larreen irekiera

» Maiatzaren 14an egin zen Gorosmendiko larreen irekiera-ekitaldia. Berastegiko Udalaren ekimenez egokitu eta prestatu dira sailak
herriko abereentzako bazka izateko. Abeltzain eta herritar ugari bertaratu zen abere-taldeen etorrera ikustera.
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Ze berri da Beastin?
Euskal Jaia

» Ekainaren 11n ospatu zen jaia, euskal giro ederrean. Pintxolehiaketa, herri-bazkaria, jolasak eta erromeria izan genituen
tartean.

Liburu-argitalpena

Odol-emaile sarituak

» 136 emaitza lortu ziren 2021ean Berastegin antolatutako 3 saioetan. Hainbat odol-emailek saria ere
jaso zuten lehengo urteko edizioan. Hauexek izan
ziren sarituak: 25 aldiz odola eman eta zilarrezko
domina bana jaso zutenak Ainhoa Escudero, Asier
Bercianos, Julian Uranga, Eneko Imaz, Xabier Mujika
eta Miren Amaia Askasibar; eta 50 odol-emaitza eginda urrezko domina jaso zuena Jabier Saralegi.

Jaunartzeak

»

Ekainaren 12an ospatu ziren San
Martin parrokian. Arhane Txapartegi
Ugartemendiak, Iortitz Sagastibeltza
Karrerak eta Iraia Domintxin Barriolak
egin zuten lehen jaunartzea.

19. zenbakia, 2022ko abuztua

» Olatz Etxeberria Mendizabal historialari berastegiarrak Magia contra
la enfermedad en la Castilla tardomedieval liburua idatzi eta argitaratu du, bere doktore tesia oinarri hartuta eta moldaketa batzuk eginda.
Erdi Aro amaieran gaixotasunak sendatzeko erabiltzen ziren praktikak
aztertu ditu, eta teologoen eta medikuen pentsamoldeak ere jaso ditu
liburuan.

Txirrindulari-lasterketa

» Ekainaren 18an benjamin, alebin eta infantil-mailetako txirrindulari gazteen lasterketa egin zen herrian. Bero-sapa ikaragarria izan bazuten ere, lan txukuna egin
zuten neska-mutilek. Maddi eta Ioritz Saizar Saralegi anai-arreba berastegiarrak
aritu ziren tartean lehian.
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Ze berri da Beastin?
San Joan bezpera

» Urteko egunik luzeenari eta gaurik laburrenari goratzarre
egin asmoz, herriko pilotari, dantzari eta musikariek beren
onena eskaini zuten arratsalde partean. Iluntzean, berriz,
herri-afariaren ondoren, San Joan sua piztu eta San Joan dantzariek dantza egin eta txorimaloak sutan erre ondoren, suaren
gainetik jauzika ibili ziren animatuenak.

Herri-kirol jaialdia

» Ekainaren 26an herri-kirol jaialdi polita eta betea ikusi ahal izan genuen Berastegin. Alde batetik, Gipuzkoako bigarren mailako
aizkolari-txapelketako kanporaketa jokatu zen. Bertan, Xabier Zaldua, Andoni Iruretagoiena, Aratz Mugertza, Aitor Urteaga eta
Urtzi Olasagastirekin batera, Ibon Garaiburu berastegiarra aritu zen lehian. Gutxigatik egin zion ihes finalerako txartelak Garaibururi, laugarren amaitu zuen lehia; Zalduak, Mugertzak eta Iruretagoienak lortu zuten, hurrenez hurren, sailkatzea. Eta, beste
aldetik, emakumezkoen Gipuzkoako txinga-txapelketa ere jokatu zen, eta Ane Urresti izan zen garailea, Ainhitze Zumeta eta
Lierni Osaren aurretik. Malen Barrenetxea 13 urteko aizkolari gazteak lehen plazaratzea ere egin zuen, bi enbor moztuta. Udane
Ostolaza harri-jasotzaile gazteak, berriz, 63 kg-ko kopari 14 jasoaldi eman zizkion.
Bukatzeko, berriz, Agerre izeneko harri bereziekin hiru harri-jasotzaile aritu ziren nor baino nor: Aimar Irigoien, Jokin Eizmendi eta Jon Unanue, Goenatxo III.a. Lehen proban, 200 kg-ko Agerre harri errektangularrarekin eta 2 minutuko txandan, Irigoien
izan zen garaile 4 jasoaldirekin, Eizmendi bigarren 3 jasoaldirekin eta Goenatxo III.a hirugarren jasoaldi bakarrarekin. Bigarren
proban ere, 152 kg-ko Agerre harri kubikoarekin eta 3 minutuko txandan, Irigoien bera izan zen nagusi 12 jasoaldirekin, Eizmendi
bigarren 11rekin eta hirugarren Goenatxo III.a 9rekin.
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Erreportajea

Arritxu Uranga Saizar

Irakurle-kluba
Ekainaren 30ean Alaine Agirre, Karena nobelaren idazlea, bertan zutela egin zuen saioa irakurle-taldeak.

2

016ko maiatzean inauguratu zen
udaletxeko kultur solairua; eta,
horrekin batera, liburutegia. Ordutik, hainbat ekintza antolatu ditugu
bertan: ipuin-kontaketa saioak, mikroipuin lehiaketak, antzerkiak, etab.
Liburutegian antolatzen diren ekintzetako parte-hartzaileen eta erabiltzaileen gehiengoa haur eta gazteak direla ikusirik, helduentzat bideratutako
zerbait sortu nahi genuen.
Hala, duela urte eta erdi inguru,
irakurle-kluba sortu genuen. Ione Gorostarzurekin hitz egin genuen gure asmoa
azaltzeko, eta ilusio handiz onartu zuen
dinamizatzaile gisa aritzeko eskaintza.
Deialdia zabaldu orduko, jendeak parte
hartzeko interesa erakutsi zuen, eta 10
pertsona inguruko talde polit bat osatuta eman genion hasiera irakurle-taldeari
2021eko urtarrilaren 14an.
Irakurri genuen lehen liburua Karmele Jaioren Aitaren etxea izan zen. Ioneren dinamizazio-lanarekin, saio aberatsa, erosoa eta parte-hartzailea izan
genuen; eta, animatuta, hilean behin
elkartzeko konpromisoa hartu genuen.
Urte eta erdi pasatxo honetan, 13
liburu irakurri ditugu; hilean bat, gutxi
gorabehera. Euskal literaturako lanak
aukeratu ohi ditugu, mota ezberdinetakoak: eleberriak, narrazioak, ipuinak,
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etab. Denon artean aukeratzen ditugu
datozen hilabeteetan irakurri nahi ditugun lanak. Liburutegien Arteko Mailegu
zerbitzuaren bidez, Euskal Autonomia
Erkidegoko liburutegi guztietatik eskura ditzakegu aleak; eta, beraz, haiei
eskaera egin eta denentzako adina ale
ekartzen ditugu. Hortaz, interesa duen
orok liburutegian eskura dezake.
Aurrez aipatutako Aitaren etxea,
Dendaostekoak, Munduko tokirik ederrena, Fakirraren ahotsa, Twist, Odolekoak, Eraikuntzarako materiala, Miñan,
Basa, Izurdeen aurreko bizitza, Epizentroa, Ene baitan bizi da eta Karena izan
dira orain arte landu ditugunak.
Aurtengo ikasturteari amaiera emateko Alaine Agirreren Karena eleberria
aukeratu genuen. Amatasunari buruz
idatzi duen liburu hau aztertzeko gurera gonbidatu genuen idazlea, eta ekainaren 30ean liburutegian elkartu ginen
Alaine eta beste 17 irakurle. Zenbaitetan sortzen zaizkigun “gustoa jakingo
nuke…”, “galdetuko nioke…”, “hau zeatik hola?” horiek argitzeko aukera izan
genuen; edo, saiatu, behintzat. Interesgarria izan da idazlearen begietatik
liburua ikustea, baina beti irakurleon
begiek ikusitakoa errespetatuz. Izan
ere, literaturak zerbait ederrik badu,
bakoitzak bere testuingurua sortzen
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duela da, eta ez dagoela erantzun zuzenik, guztiak baitira zilegi.
Gutako askorentzat lehen aldia da
irakurle-klub batean parte hartzen duguna. Aurreiritzi asko izan ohi ditugu
literaturaren eta irakurzaletasunaren
inguruan, eta gisa honetako ekintzetan parte hartzeko adituak izan behar
dugula pentsatu ohi dugu maiz. Ba, ez
du zertan. Irakurtzea gustatzen zaigun
pertsonak gara, besterik gabe.
Pixkanaka, taldea handituz goaz,
eta, esaerak dioen moduan, zenbat
buru, hainbat aburu. Gisa honetara,
elkarrizketa anitzagoak sortzen dira
gure artean, eta zuku gehiago ateratzen
diegu liburuei.
Idazteko modua, hizkuntza, gaiak,
pertsonaiak, etab. izan ohi ditugu mintzagai. Batzuk gehiago gustatzen zaizkigu; beste batzuk, ez hainbeste. Hala
ere, hainbat saiotara etorri gara bat edo
beste liburua askorik gustatu gabe, eta
saioa amaitzean guztiz kontrako iritziarekin atera. Besteen iritziak entzuteak, zenbaitetan, modu batera ulertu
ditugun gauzei beste ikuspuntu batetik
begiratzeko aukera ematen digu, edota ohartu gabe pasa zaizkigun gauzez
jabetzekoa. Aberasgarria da, beste testuinguru batean elkartuko ez zinatekeen pertsonekin elkartu, eta haiekin

Erreportajea

batera ikastea.
Bakoitzak bere modura ulertzen du
istorioa, geure buruan pertsonaiak, lekuak, egoerak imajinatzen ditugu, haiekin sentitu, gozatu, sufritu eta haserretzen gara, baina irakurtzen ari garen
bitartean bizitzen duguna gure baitan
geratzen da, aberastu egiten gaitu. Eta
ez soilik arlo literarioari begiratuta.
Irakurtzen ari garen bitartean, burmuina pentsatzera behartzen ari gara.
Zenbait ideia ordenatzera behartzen
dugu; kontzeptuak erlazionatzera; memoria aktibatzera, gauzak imajinatzera
sormena sustatuz, etab. Gisa honetara,
burmuina beste zenbait ekintzetarako
ere prestatzen dugu, eta, kontzentraziorako eta ulermenerako gaitasuna hobetzen ere laguntzen du irakurtzeak.
Oharkabean trebetasun linguistiko asko
ere barneratzen dira, inolako esfortzu berezirik egin beharrik gabe. Hori

Herriko irakurle-taldea.
dela eta, berbaldi hobea eskuratuko da
irakurketaren bidez soilik, hiztegi anitzagoa lortuko delako, besteak beste.
Zenbat eta gehiago irakurri, orduan
eta gai gehiago ezagutzen eta menderatzen ditugu, liburuen bidez haien berri
izan dugulako. Ondorioz, erlazio sozialak

Arritxu Uranga liburuzaina, Berastegiko Udal Liburutegian.
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sortzeko garaian, elkarrizketarako gai
posible desberdinak eskuratzen laguntzen digu, erlazioak erraztuz. Gainera,
liburuen bidez enpatia ere garatzen da,
istorioko pertsonaiekin identifikatzen
baikara. Horrez gain, pertsonaien zein
haien bidez guk sentitzen ditugun emozioak hobeto identifikatzen eta ulertzen
eta emozioak erregulatzen laguntzen
digu irakurtzeak, baita haiek azaleratzen eta konponbidea bilatzen ere.
Honen kontziente izanda edo izan
gabe, gustura elkartzen gara, ilusioz.
Hala ere, garbi utzi nahi dugu ez dela
talde itxi bat, eta saio konkretu batzuetan edo guztietan parte hartu nahi duen
oro ongi etorria izango dela.
Jarraitzeko asmoa daukagu; baina,
orain, udan, atseden txiki bat hartuko
dugu. Hala ere, bueltarako etxerako
lanak jarrita hartu ditugu oporrak, eta
irailean Lander Garroren Faith liburua
esku artean hartuta itzuliko gara.
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Erreportajea

Axier Matxinea Azurmendi

Vignemale,
lagunak eta mendia

V

ignemaleko mendigunea Ossoue-ko glaziarra inguratzen
duten mendi-tontorrek osatzen
dute. Gailur horietako gehienak 3.000
metroko altueratik gora altxatzen dira;
eta denen artean garaiena, Vignemale
izenaz ezagutzen bada ere, Pique Longue edo Comachibosa izenez ere deitzen zaiona. Lehenengo izena Pirinioen iparraldean erabiltzen da gehien;
bigarrenak, aldiz, hegoaldeko Ara bailaran omen du jatorria. 3.298 metroko
altuerarekin, Frantziako lurraldean
kokatzen den Pirinioetako punturik
garaiena da.
Lerro hauetan, mendigune osoari
buelta ematen dion itzuli bat proposatuko dugu, inguruak ezagutu eta
historia apur bat kontatzeko aprobetxatuz. Ibilbide hau ez da Vignemalera
iristeko modurik motzena edota azkarrena; baina bai, gure iritziz, mendigunea ezagutzeko modurik ederrenetako
bat. Bujarueloko aterpetik atera eta bi
egunetan, mazizo osoari buelta emango
diogu, gaua mendian igaroz. Horreta-

rako, kanpin-denda eta lo-zakua igo beharko ditugu; edo, bestela, erdibidean
geratzen den Bayssellance-ko aterpean
har dezakegu lotarako lekua, eta horrela motxilaren pisua arindu.
Mendigunearen altuera eta orografia kontuan izanda, ezinbestekoa
da ibilbidea egiteko momentu egokia
aukeratzea. Arrisku berezirik ez badu
ere, kontuan eduki behar dugu, inguru
basatia dela, eta urtearen zati handi
batean elurrak estaltzen dituela igaro
behar ditugun mendi-lepo eta bidezidorrak. Hau esanda, uztailaren erditik
urriaren erdira izan daiteke garairik
egokiena, gure ustez, betiere jakinda
Pirinioetan eguraldia momentu batetik
bestera alda daitekeela, baita urteko hilabeterik beroenetan ere.

1. Eguna

Distantzia: 16,5 km.
Desnibela: + 1.800 m, - 580 m
Huescako Torla herrian dagoen Bujarueloko aterpean hasiko dugu ibilaldia.
Lehen eguneko desnibel metatua han-

Fermin Kaminos taldearen buruan, beste bi lagunekin, Vignemaleren iparhormaren ondoan gora.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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dia izango denez, komeni da eguzkiak
asko berotu baino lehen abiatzea. Ara
ibaia zeharkatzen duen zubi erromanikoa igaro, eta ipar-ekialderantz igotzen hasiko gara, Bujarueloko mendatera doan bidezidorra jarraituz. Basotik
irten eta 1.590 metrora iristean, bidezidorra utzi eta ezkerretara egingo dugu
iparralderantz, Sandarueloko zelai handietan gora, Bernatuarako ibonaren*
gainean geratzen den lepora iritsi arte.
Ibonaren ondora jaitsi eta zerbait jateko edo atseden hartzeko geldi gaitezke,
jaitsiera luzea hasi aurretik. Lakuaren
beste aldean geratzen den Bernatuarako mendatea (2.342 m) deituriko lepora igoeratxo txiki bat egin ondoren,
iparralderantz jaitsiko gara, Laccanau
izeneko ibarrean behera. Erreka-zidor
bati jarraituko diogu, Gavarnie herritik
datorren Ossoueko bailararekin topo
egin arte.
Ossoueko bailara, Pirinioetako glaziar handienetako batean jaiotzen den
ibar dotorea da. Bailararen izen bereko
urtegiaren inguruetara iristen garenean, GR10 ibilbidearen markak ikusi
eta haiek jarraituz ezkerretara egingo
dugu, ipar-mendebalderantz. Glaziarreko urak eramaten dituen errekaren
ondotik, bailaran aurrera sartuko gara,
bidezidor erosoan gora. Aurrera egin
ahala, bideak ezkerretara egin eta malda handitzen dela antzemango dugu,
eta orain arte igarotako zelai handiek
paisaia harritsuago bati emango diote
paso. Altuera irabazten goazen heinean, bidezidorraren alboko horman
zulatutako gelatxo batzuk ikusiko ditugu, Grottes de Bellevue izenekoak;
eta, haiek igaro bezain laster, Ossoueko
glaziarrera eta Bayssellanceko aterpera
doazen bideak banatzen dituen bidegurutzera iritsiko gara. Guk glaziarrerako
bidea utzi eta eskuinetara iparralde-
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rantz doan bidea hartuko dugu, orduerdi batean Bayssellanceko aterpera
(2.660 m) iristeko.

Glaziarra
Glaziarrak mendietako elurra izoztean sortzen eta mantentzen diren
izotzezko masa mugikorrak dira. Jakina den bezala, klima-aldaketaren
eta tenperaturen igoeraren ondorioz,
Pirinioetako eta munduko leku gehienetako glaziarrak izotz-masa galtzen
eta txikiagotzen ari dira, kasu askotan
desagertzera iritsi arte.
Ossouekoa da gure mendietan aurki dezakegun handienetako bat, Anetokoarekin eta Monte Perdidokoarekin
batera. Lehen aipatu bezala, mendiguneko tontorrek osatzen duten zirku
moduko baten erdian dago, eta 45
hektarea inguruko azalera eta 30-40
metroko sakonera du punturik sakonenean. Atzeraldiaren erakusle da azken
ehun urteetan galdu duen izotz-masa:
datuek diotenez, 1924. urtean 95 hektareako azalera eta 115 metroko sakonera neurtu zizkioten, eta ez dago gaur
egungoarekin konparatzea besterik,
izotzaren urtzeak daraman abiaduraz
jabetzeko. Bidegurutzean glaziarrerantz abiatuz gero, izotzak erosionatutako ondoko harrien forma leunei
begiratuta, ikus dezakegu garai batean
glaziarra noraino iristen zen.
Aipatu bezala, glaziarrak mugimenduan egoten dira, bistaz antzeman ezin
bada ere. Izotz-blokeen mugimendu
horien ondorioz, arrakalak sortzen

Ossoueko glaziarra, Vignemaleko gailurretik ikusita.
dira; eta berauek izan ohi dira mendizaleentzat glaziarraren arrisku nagusiak. Neguko lehen elurrak estaltzen
dituenean, oinen azpian zer dugun
ikusi ezin dezakegunez, arrakala horietako batean erortzeko arriskua handiagotu egiten da. Elurrak estaltzen ez
dituenean, aldiz, arrakalak ondo ikusi
baditzakegu ere, glaziarra izotz bizian
geratzen da, eta orduan irrist egin eta
erortzea bihurtzen da arrisku nagusia.
Hau jakinda, glaziar baten gainean ibiltzeko, beharrezkoa da material egokia
eramatea (kranpoiak, soka, pioleta,
kaskoa, etab.) eta ondo erabiltzen jakitea. Beraz, Vignemaleko tontorrera
iritsi nahiko bagenu, kontuan eduki
beharko dugu glaziarra zeharkatu beharko dugula horretarako.
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Fermin Kaminos eta Mikel Matxinea,
glaziarraren txokoetako batean
Gure ibilbideak lehen aipatutako
bidegurutzean eskuinetara egiten du,
eta ordu erdi eskasean Bayssellanceko
aterpera iritsiko gara.
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Bayssellanceko aterpea (2.651 m)
1899. urtean eraiki eta 2003. urtean berritu zuten. Zaindari batek kudeatzen
du; eta, aterpe zaindu baten erosotasun
guztiekin, irekita egon ohi da maiatza
eta urria bitartean. Urtearen zati horretan, aurretik deitzen badugu, afaltzeko,
lotarako eta gosaltzeko erreserba ere
egin dezakegu. Urte-sasoi horretatik
kanpo bagoaz, aldiz, zaindaririk egoten
ez denez, aterpearen neguko zatia topatuko dugu irekita. Bertan oheak eta
mantak aurki ditzakegu, baina hortik
aurrerakoa guk igo beharko dugu.
Aterpearen erosotasunak dirutan
duen kostua ordaintzeko gogorik ez badugu, beste aukera bat, kanpin-denda
eta lo-zakua igotzea da. Pisua gehituko
bazaigu ere, askatasuna emango digu
gure erara moldatzeko. Baysselanceko
aterpearen inguruan dauden bibak*
ugarietako bat erabil dezakegu gaua
pasatzeko.

Historia
Baysselanceko aterpera sartzen bagara, bertan dauden liburu askoren artean, Vignemaleren historia kontatzen
dutenak aurki ditzakegu; edo, hobeto
esanda, lehenengo esploratzaile eta
mendizaleek izandako abenturak kontatzen dituztenak. Horien artean, ezagunena eta aipatu beharrekoa Henry
Russell kondearen historia da, 1834.
urtean Frantziako Tolosan jaio eta
1909an Biarritzen hil zen jatorri ir-

Gure ibilbidea.
19. zenbakia, 2022ko abuztua

Bayssellanceko aterpea ilunabarrean.
landarra zuen kondearena. Munduan
zehar asko bidaiatu zuen arren, Vignemale eta inguruarekin maitemindu
zen, mendia berea zuela sinestera arte.
Horren adierazle dira lehen aipatu ditugun harrian zulatutako gelatxoak.
Bere ibilaldietan babesa aurkitzeko,
kobazulo moduko babeslekuak zulatzeko agindu zuen Ossoueko glaziarraren inguruan. Horien artean ezagunena Grotte du Paradis deiturikoa da, eta
tontorretik 20 metro eskasera dago,
3.280 metroko altueran, glaziarraren
ikuspegi paregabearekin. Gaur egun
ere, jendeak oraindik erabiltzen ditu,
lo-zakua igo eta bertan gaua pasatzeko, nahiz eta horietako batzuk, glaziarrak izotz-masa galtzearen ondorioz,
oinez iritsi ezin gaitezkeen altueran
geratu diren.
Vignemalera egindako lehen igoerari buruzko informazioa nahiko nahasia den arren, abentura haiei buruzko
hainbat kontakizun interesgarri aurki
ditzakegu. Hainbat liburuk diotenez,
tontorra lehenengo aldiz zapaldu nahian, 1830eko hamarkadan, lehian
aritu ziren Moskowako printzea eta
familia dirudun batean hazitako Anne
Lyster ingelesa. Dirua tarteko, bertako
zenbait gidari bataren eta bestearen
artean ibili ziren; eta, azkenean, bi dirudun haien artean tontorra zapaltzen
lehena Anne Lyster ingelesa izan zen,
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1838. urteko abuztuaren 7an. Handik
lau egunera, Moskowako printzea ere
iritsi zen Vignemaleko gailurrera, Anne
Lysterrekin igo zen gidari berak lagundurik.
Biek ala biek ere, igoera alde espainiarretik egin zuten, eta mendiaren hegoaldetik iritsi ziren glaziarrera. Gaur
egun ere, Bujaruelotik aterata irits
gaitezke, garai hartako abenturazaleen
bide bera jarraituz, nahiz eta ez den
biderik erabiliena. Mendizale haien izenak betiko lotuta geratuko dira Vignemaleri, igotzeko erabili zuten bidearen
zati ezberdinek beraien izenak baitaramatzate: Moskowako korridorea eta
Lady Lysterren lepoa.
Bi dirudun haiek, lehen igoera lortu
nahian lehian aritu baziren ere, geroago jakin zen, zonaldeko Henry Cazaux
gidaria eta bere familiarteko bat urtebete lehenago iritsi zirela Vignemaleko
gailurrera. Lehen igoera lortzen laguntzeagatik, ordea, ordainsaria lor zezaketen, eta horrek mantendu zituen
isilik. Eta nork jakin, haiek baino lehenago ere, ingurua ezagutzen zuen
artzain, ehiztari edo kuriosoren batek
zapalduko ez ote zuen tontorra.

2. Eguna

Distantzia: 21,5 km.
Desnibela: + 750 m, -2.000 m
Gaua Baysselancen edo inguruetan
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Ibilbideak ez du goi
mendian ibiltzea beste
zailtasun teknikorik.
Fisikoki, lehen eguna
izan daiteke gogorrena
pasa ondoren, bigarren egunari ekingo
diogu. Aterpetik gora, ipar-mendebaldera abiatuko gara, eta ordu-erdi pasatxo beharko dugu Hourquette d’Ossue
(2.734 m) izeneko lepora iristeko. Bertan gaudela, tontor batera igotzeko gogoa izanez gero, Petit Vignemale (3.032
m) deituriko gailurrera irits gaitezke
ordubete eskasean, aldapa tentea igotzea beste zailtasunik gabe. Tontorrera
igo, eta bide beretik berriro lepora jaitsi ondoren, iparraldera jarraituko
dugu, jaitsiera sigi-sagatsu bati ekinez,
Gaube ibarrean behera. Ezkerretara,
Gaubeko glaziar txikiaren izotz-blokeak
ikusiko ditugu, eta bideari jarraituz
Oulettes de Gaubeko (2.158 m) aterpera iritsiko gara.
Aterpetik izango dugun Vignemaleren ipar-hormaren ikuspegia, Pirinioetako postal ederrenetako batena da,
edonor liluratzeko modukoa.
Paisaiaz gozatu ostean, Gaubeko
bailarak jarraitzen duen norabide naturala utzi eta ezkerretara hego-mendebalderantz abiatuko gara, Vignemaleren ipar-horma alboan utziz, maldan
gora. Aldapa motz baina tentea igo
ostean, Puerto de los Mulos (2.594 m)
izeneko lepora iritsiko gara, Okzitaniak
eta Aragoik muga egiten duten puntura.
Hemen, Ara ibaiak izena ematen dion
bailara zabalduko zaigu begien aurrean, eta bidezidorra galdu gabe, hegoalderantz abiatuko gara, pixkanaka
altuera galduz.
Ara ibaiaren sorreraren ondotik
pasa eta behera jarraituko dugu, errekaren norabidea jarraituz. Kilometro
batzuen ostean, GR11 jarraitzen duten
marka zuri-gorriekin egingo dugu topo;
eta ez zaigu marka horiek segitzea besterik geratuko, Cerbillonarreko etxolaren ondotik pasa eta bezperan utzitako
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Egunsentian.

Bujarueloko aterpera iritsi arte. Ara
bailaran behera egiten den zatia, galbiderik gabea bada ere, luzea egin ohi da;
eta komeni da goizean goiz mugitzea,
eguerdiko eguzkiak gehiegi berotu ez
gaitzan.
Lehen aipatu bezala, ibilbideak ez
du goi-mendian ibiltzea beste zailtasun
teknikorik. Fisikoki, aldiz, lehen eguna
izan daiteke gogorrena, metatzen den
desnibelaren ondorioz. Beraz, norbere
burua ondo ezagutzera eta indarrak
neurtzera behartuko gaitu.
Glaziarra gurutzatu eta tontorrera
iritsi nahiko bagenu, lehen aipatu beza-
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la, beharrezkoa da material egokia eramatea eta erabiltzen jakitea. Ez da ideia
txarra, mendi-gidari baten laguntza
kontratatzea ere, berak emango digun
lasaitasunarekin, inguruaz gehiago gozatuko baitugu.
Hemen wikiloc orrialdean ibilbidearen tracka: https://es.wikiloc.com/
rutas-senderismo/vignemaleri-itzulia2-egunetan-103185151
*Ibon: Aragoin mendiko lakuei deitzeko erabiltzen den izena.
*Bibak: Goi-mendian gaua pasatzeko egiten diren babeslekuak.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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Mirari Saizar Zinkunegi

Berastegi Herri Kuttuna,
bidea egiten ari den
herri-marka
Hiru lan-ildo nagusiren inguruan ari da lanean herri-markaren lan-taldea

B

adira hiru urte udal-gobernuak
Berastegiko herria ezagun, erreferentziazko eta eragile izan dadin pausoak emateko erronkari heldu
ziola. Herritarrei begirako erronka izan
zen, batez ere, nahiz eta kanpoko bisitariak ere gogoan izan. Julen Larruskain
diseinu- eta komunikazio-aholkulariarekin jarri ziren harremanetan, eta hala
sortu zen herri-markaren ideia.
Herri-marka, zertarako? Batetik,
herria ezagutzeko eta ezagutarazteko;
eta, bestetik, herri-identitatea lantzeko
eta indartzeko. Parte-hartze prozesua
abiarazi zuen udal-gobernuak herritarrekin; eta pausoka, ideia-zaparradatik
ideien aukeraketa eta lanketara pasata,

eta lan-ildo batzuk markatuta, jaio zen
Berastegi Herri Kuttuna herri-marka.
Orduan sartu zen Josu Ozaita (Ibarra,
1980) antropologo eta dinamizazioteknikaria, udal-gobernuak eta Julen
Larruskainek osatutako lan-taldean.
Hasteko,
Berastegiko
herriari
buruzko unitate didaktiko batzuk prestatzeko ardura izan zuen, J. A. Muñagorri eskolan lantzeko izango zirenak. Eta
hartan zebilela konturatu zen artzaintzak zer-nolako garrantzia izan duen
Berastegin. Paulo Iztueta soziologo berastegiarrak jasota dakar datua, herriari buruz idatzi dituen hiru liburukietako batean: 5.000 ardi inguru zituen
Berastegik duela 20 urte. 5.000 ardi.

Sinboliko izatetik haratago zihoan kopurua, Ozaitaren iritzian. Eta argi ikusi
zuen. Berastegiko artzaintzari buruzko
lan-antropologikoa egiteko proposamena luzatu zion Amaia Azkue Berastegiko alkateari, eta alkateak eta bere
udal-gobernuak aho batez eman zioten
baiezkoa Ozaitaren proposamenari.
Hasteko, Andres Etxeberria artzainarekin jarri zuten kontaktuan, eta berehala ohartu zen Ozaita esateko asko
zuela Andresek, artzaintzaren lehenaz,
orainaz eta geroaz. Berak egin zion
diagnostikoa, eta hark harilkatutako
hariari tiraz garatu zuen Ozaitak antropologia-lana.
Gipuzkoako Foru Aldundiaren

Herri-markaren irudia sortzeko, Berastegiko zelaia izan zuten inspirazio-iturri. Argazkiaren egilea: Ataria.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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udalerrietan parte-hartze prozesuak
garatzeko dirulaguntzen deialdira aurkeztu zuen lan-taldeak Berastegi Herri
Kuttuna herri-markaren proiektua, eta
hiru lan-lerro zehaztu zituzten: lehena,
artzaintzaren ingurukoa; bigarrena, herriko produktuen ingurukoa; eta hirugarrena, herriko ondarea balioan jarri
eta ezagutaraztearen ingurukoa.

1.Artzaintza. Artzainen
mahaia sortzea

Herriko artzainak bisitatzeko proposamena egin zien Ozaitak udal-gobernuko kideei, Berastegiko gaur egungo artzaintzak bizi duen errealitatea
ezagutzeko; eta bisita haiek artzainek
dituzten behar, nahi eta asmoen inguruan informazioa biltzeko balio izan
zieten. Gazpio gaztandegian hasi zuten
goiz-pasa, ardiak jetziz eta Andresen
laguntzaz gazta garai bateko erara egiten ikasiz. Ondoren, Koro Artolarekin
elkartu ziren, haren artzain- eta gaztagile-ibilbidearen berri izateko. Eta,
bukatzeko, Juangoneko bordan egin
zuten geldialdia, borda bat zer den eta
zertarako erabili izan den ikusteko eta,
bide batez, Berastegiko gazta ezberdinak dastatzeko.
Hala, bildutako informazioan oinarrituta osatu zuten txostena Ozaitak,
antropologia aplikatua baliatuta. Berastegik, artzaintzari dagokionez, eskaintzeko zer zeukan eta nola eskaini dezakeen jaso zuen lanean: zer indargune
eta ahulgune ikusten dizkion, beste
herri batzuetan zer eredu eta dinamika

Gorosmendin egin zuen prentsaurrekoa udal-gobernuak, Berastegi Herri Kuttuna herri-marka aurkezteko. Argazkiaren egilea: Ataria.
abiarazi dituzten erakutsi, eta baliagarri izan daitezkeen ala ez aztertu.
Martxoaren 6an egin zen Josu Ozaitaren antropologia-lanean oinarritutako Be! Berastegi. Belarra. Beeee!
liburuaren aurkezpena, eta herriko
artzainen eta gaztagileen topaleku izan
zen. Handik hiru astetara bildu zen lehenengoz artzainen mahaia. Sinesteak
lana badu ere, taldeko artzain zaharrenak, Andres Etxeberriak, eta gazteenek,
Unai eta Iraitz Garaiburuk, ez zuten
elkar ezagutzen. Eta tartean beste hamaika artzain.
Lehen hartu-emanaren ondotik,
artzainen mahai sendo eta dinamiko
bat osatu nahi dute orain, herriko artzaintza indartzeko eta artzainen lana
balioan jarri eta ezagutarazteko. Ozaitaren esanetan, bera bezalako teknikari
eta dinamizatzaileak laguntzeko daude.
Motor, ordea, artzainek izan behar dute,
ardiak zaintzen eta gazta egiten ari di-

ren gizon-emakumeek.

2. Herriko produktuak.
Produktu Kuttunak
Herriko ekoizleekin bilduz eta haiek
elkarrizketatuz ekin zion bigarren lanildoari Ozaitak. Mikel Garmendia, Inma
Artola, Maria Jesus Labaien, Koro Artola eta Aitziber Astigarragarekin, elkartu
zen, besteak beste. Eta herriko denda,
harategi, taberna eta jatetxeen arduradunekin ere bildu zen Julen Larruskain,
egoera zertan den eta zer egin daitekeen ikusteko.
Proposamen argia egin zien Berastegi Herri Kuttuna herri-markako
lan-taldeak herriko merkatari eta ostalariei: herriko produktuak eskainiz
gero, herriarekin eta herri-markarekin
lotzea. Uli harategiak, esate baterako,
asko egiten du lan herriko haragiarekin; hor luke aukera haragi hori saltokian Berastegiko produktu kuttun be-

A. VILAR
FARMAZIA
Etxeaurre, 50
Tel. 943 683 167
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zala iragartzeko. Taberna eta jatetxeek
ere, kartan Berastegiko produktuak
eskaintzen badituzte (barazki, txekorharagi, arkume, mami, gazta, etab.),
herriko produktu kuttun bezala aurkez
ditzakete, herri-marka erabiliz.
Arkumeen gaiari aparteko garrantzia aitortu dio Ozaitak bere lanean.
Urtero 2.000 arkume izaten ditu Berastegik; ez da kopuru makala, haren esanetan. Merkatuan hutsaren hurrengo
prezioa du, baina produktu bezala izugarria iruditzen zaio; ez sarri jatekoa,
baina bai gutiziatsua. Ozaitak oso argi
du: baliorik edo estimurik ez badu, bilatu egin beharko zaio.
Berastegira datorren bisitariak era
naturalean egingo du lotura, Ozaitaren
iritziz. Iritsi eta paisaia hau, zelai hauek,
berdetasun hau, artaldeak larrean…
ikusita, gero ahora daraman mokadu
bakoitzean hori ere barneratuko du,
kontakizun hori guztia bere egingo du,
eta aitortuko dio balioa. Ez da kontakizuna bakarrik, errealitatea ere bada,
Ozaitaren ustez. Berrobik egiten du berea txerrikumearekin. Zergatik ez lotu
arkumea Berastegirekin?
Herriko produktuak herrian bertan
kontsumitu ahal izateko, bestalde, bada
whatsapp-talde bat duela urte batzuk
sortu zena. Ozaita bera taldekide da;
erabiltzaile baino gehiago, behatzaile
modura. 90 erabiltzailetik gora ditu taldeak, eta ekoizleak aspaldian kexu dira
inork gutxik erosten duelako ezer. Ozaitak ulertzen du ekoizleen jarrera, baina

Josu Ozaita, herri-markaren lan-taldeko kide eta Berastegiko artzaintzari buruzko liburuaren egilea.
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Be! Berastegi. Belarra. Beeee! liburuan parte hartu duten hainbat herritar.
zenbait puntu ahul ere antzeman dizkio
produktuak helarazteko bideari. Produktuak sekulakoak izanik ere eta baratzetik sukaldera ia zuzenean eraman
balitezke ere, 90 erabiltzaile begira
dituen erakusleihoan eskainita, balioa
galtzen dute, eta ekoizleengandik kontsumitzaileenganako bidean sortzen
diren komunikazio- eta kointzidentziaeragozpenek ere ez diete laguntzen.
Ekoizle batzuek aktibo jarraitzen
dute whatsapp-taldean, baina beste
batzuek dagoeneko utzi diote produktuak eskaintzeari; batzuetan, ez zaielako praktikoa gertatzen; eta, beste
batzuetan, desilusioak jaso dituztelako,
produktua eskaini eta inork hartu ez
duelako.
Kontsumitzaile batzuk kontzientzia
hartuta daude, Ozaitaren iritziz; beste
batzuk ez. Bertakoa beti garestiago saltzen den uste hori zabaldua dago oraindik. Eta prezio onenaren bila doanak ez
dio seguruenik bertakoari begiratuko;
kanpoan zenbat merkeago aurkituko
duen, ikusi behar (poltsakoa erosten
badu, garbitutakoa, jateko prest…).
Ozaitaren ustez, bertakoaren alde
egiten duenak kalitatea bilatzen du,
batetik; eta, bestetik, ekoizlearen lana,
esfortzua eta mimoa balioan jartzen du.
Ordaindutakoarekin, produktuari aterabidea emateaz gain, egindako lanari
omenaldi txiki bat egiten dio. Zerbait
eragiten du, kontakizun bat sortzen du,
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eta bertako partaide bihurtzen da.
Produktuak ikusgarri eta irisgarri
egitea, ordea, lan zaila da, eta erraztasunak eman behar direla dio Ozaitak,
produktu horiek beren bidea egin dezaten, eta kultura hori ezagutu dezagun.
Garaian garaikoa zer den, adibidez. Herritarrek ez badakite zer zein garaitakoa
den, erakutsi egin beharko zaie, baratzaren kultura haiengana hurbilduz.
Kontsumo-taldean sortzen diren
ordutegi- eta kointzidentzi-arazoei irtenbidea emateko, bestalde, eremu bat
prestatzea pentsatzen ari da udal-gobernua, takila batzuk antolatzea, eskaerak orain arte bezala whatsapp bidez
egin eta ekoizleek eskatutakoa takiletan
utz dezaten eta kontsumitzaileek ondoen datorkien momentuan jaso. Galdetegi bat ere zabaldu du herritarren
ekarpenak jasotzeko, ideia baliagarriak
izango direlakoan.
Herriko ekoizleekin ere mahai bat
sortu nahi du herri-markaren lan-taldeak, eragile izan dadin eta pausoak
eman ditzan. Ekoizleez gain, kontsumitzaileak ere bilduko lirateke mahai horretan, baratzeko eta baserriko
produktuetan herrian zer potentzial
dagoen ikusteko eta horren inguruan
zer egin erabakitzeko. Artzain eta gaztagileen artean ez bezala, baratzeko
eta baserriko produktuetan falta da,
ez da Berastegin ekoizle edo hornitzaile indartsurik, Ozaitak adierazi digu-
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nez. Hala eta guztiz ere, bere tamaina
eta neurriaz ohartuta ere, beharrezko
ikusten du balioa ematea eta balioan
jartzea.
Ipar Euskal Herrian, Katalunian…
Beste toki batzuetan, beste begi batzuekin begiratzen diete bertan ekoiztutako
produktuei, Ozaitaren esanetan. Hemen horretan asko dugu egiteko.

3. Herriko ondarea balioan
jarri eta ezagutaraztea

Txokoklik argazki-lehiaketa antolatu
zuen, besteak beste, udal-gobernuak,
berastegiarrek kuttuntzat dituzten herriko txokoak, herriko ondarea, ezagutzeko eta ikusgarri egiteko. Txoko polit asko bildu ziren argazkietan: baso,
erreka, iturri, arraska, borda, harrizko
itxiturak, etab.
Herriko turismo-eragileekin ere

elkartu zen Ozaita, herri-markaren berri emateko; Baztarretxe eta Argiñenea
landa-turismoetako eta Astotrek-eko
arduradunekin, hain zuzen. Ozaitak
kontatu digunez, asko eskertu zuten
biltzea, eta eskaintza elkarlanean osatzeko aukera ere ikusi zuten. Zer eskaini bisitariei Berastegin hiru bat egun
edo asteburu bat pasatzeko?
Artzaintzarekin eta bertako produktuekin lotura egitearena egoki ikusi zuten: artzain-astea edo asteburua
antolatzea, bisita gidatuak herriko gaztandegietan, bordak ezagutzera txangoak, gazta-dastaketak, arkume-jana,
herriko produktuak erosi eta landaturismoko sukaldean bertan prestatzea, mendi-ibilaldiak oinez edo asto
gainean egitea, etab.
Horri ere ikusten dio bere ahulgunea Ozaitak. Artzaintzan oinarritutako

2019ko azoka-eguna, herriko plazan. Argazkiaren egilea: Ataria.
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turismo-eredua bultzatzeak artzain askori beste profesionaltasun-maila bat
exijituko lioke: denbora eta dedikazio
gehiago, hasteko; eta, besteko, komunikatzeko abilezia bisitak gidatzeko,
sare sozialak erabiltzen jakitea, etab.
Landu ez dutena, seguruenik; baina
landu dezaketena.
Daukaguna erakutsi eta balioan
jarri. Hori da herriko ondarea ezagutarazteko bidea, herri-markaren inguruko lan-taldearen ustez. Izan ere,
turismoa aldez aurretik prestatzen
edo diseinatzen ez bada, bera etortzen
da, eta ezartzen, batzuetan kontrolik
gabe, Ozaitaren ustez. Ez dago turistaz
beterik dauden Euskal Herriko hainbat
txokori begiratu besterik. Hori aurreikusi egin behar da, eta landu.
Herri-markaren lehen lanketaurteak, 2020 eta 2021, diagnostikoa
egiteko baliatu ditu lan-taldeak. 2022a,
berriz, osatuko diren mahai horietako
partaideak aktibatzeko eta teknikari
eta dinamizatzaileen laguntzaz aurrerapausoak emateko baliatu nahi du.
Sareak sortu eta pauso txikiak
eman. Hori litzateke bidea, Ozaitaren ustez. Udal-gobernuak sinistu du
proiektuan, eta bultzatzeaz gain, parte
ere hartu du bertan. Ea orain osatzear
diren mahai horietako partaideek ere
heltzen dioten proiektuari. Berastegi
Herri Kuttuna herri-marka, izan ere,
herri-proiektua dugu, Ozaitaren esanetan. Herritarrekin eta herritarrentzat landu beharrekoa. Eta hori garrantzitsua da.
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Mirari Saizar Zinkunegi

Ibilbide luzeko familia-negozio
Zerbitzu ugari eta askotarikoak eskaini izan dituzte arregitarrek Kakonen

I

ritsi naizenerako zain neukan
atean. Harrera goxoa egin dit
Maite Arregi Mendizabalek, bere
etxean. Berastegiarra da jaiotzez,
Kakoneko alaba. Ezkonduz geroztik Belauntzan bizi da. Kakoneko familiaren
eta familia-negozioaren historia ezagutzeko asmoz egin dut hitzordua berarekin, zer kontatua izango duelakoan.
Bera bakarrik ez, Martin Arregi San Miguel ere elkartu zaigu solasaldira.
-Denboran atzera egin beharra dago
Kakoneko taberna eta jatetxearen
historia noiz hasi zen jakiteko.
-Maite: Bai. Laugarren belaunaldia da
Tomas eta Mª Isabel anai-arrebena.
Haiek daramate orain tabernaren eta
jatetxearen martxa. Tomas aitak, nire
anaia zenak, utzi zien oinordetzan,
eta aurretik gure aita zenak Martinek
izan zuen negozioaren ardura. Aurreragokoa izango zen Francisco… Ezta,
Martin?
-Martin: Bai. Negozioa hasi zuena, guk
dakigula, Francisco Arregi izan zen,
Maiteren aitona eta nire birraitona.
1904. urte ingururako martxan zuen
jatetxea, guk eskura izan ditugun dokumentuetan ageri denez. Hala adierazi
genuen, 2002an jatetxea eraberritu eta
sortu genuen anagraman: “Casa Arregui 1904”. Platerean-eta hala dator.
-1904az geroztik, behintzat, martxan izan duzue, beraz, jatetxea.
-Martin: Etxeak lehenagokoak izango
dira seguruenik. Plaza aldetik begiratuta, argi ikusten da bi eraikin izango
zirela, nahiz eta guk beti bat eginda
ezagutu. Gurea Herriko Plaza 6, Herriko
Plaza 7 (Plaza Real 6, Plaza Real 7) izan
da beti, baina guk beti bateratuta ezagutu izan ditugu.
-Francisco Arregiren ondoren, haren
seme Martinek hartu zuen erreleboa.
-Maite: Bai, gure aita zen Martin; hauen-

19. zenbakia, 2022ko abuztua

tzat aitona (Martin
iloba
seinalatuz).
Berak hartu zuen
orduan taberna eta
jatetxearen ardura.
Aitaren anaia bat,
Jabier, apaiz egin
zen, eta Oñati aldean bizi izan zen.
Gerran hil zen, eliztarrak konfesatzen
ari zela hil zuten. Eta
beste anaia bat, Justo, Kubara joan zen
gazterik. Bueltatu
zen atzera, edadeko
zela, eta Donostian
jarri zen bizitzen.
Asko etortzen zen
Kakonera, eta tratu
handia izan genuen
harekin. Beste anaia
bat ere bazuen gure
aitak Argentina alMartin Arregi San Miguel eta eta Maite Arregi Mendizadera joana, baina
bal izan genituen solaskide elkarrizketan.
hura ez zen gehiago
-Maite: Juliana Mendizabal zen gure
itzuli, ez genuen ezagutu ere egin. Eta
ama, Tolosakoa, Benta Haundi jatetxearreba bat ere bazuten, bakarra, Angeko alaba. Izango zuen ofizioaren berri;
les. Dendaberrira ezkondu zen hura;
hartantxe jarraitu zuen Berastegira
Dendaberriko Joseren-eta ama zen Anezkondutakoan ere. Zazpi seme-alaba
geles, Anaren-eta amona.
izan zituzten: Maritxu, Mª Angeles, To-Noiz heldu ote zion Martin Arregik
mas, Justo, Mª Isabel, Jose Miguel eta ni,
aitak utzitako negozioari?
Maite.
-Martin: Urtea ez dakigu zehatz, baina
Ume-umetatik lanean hastea toka1920ko hamarkadan hartu izango zuen
tu zitzaigun guri. Ahizpa Maritxuk, bizi
martxa. Ostatua edo fonda ere Martinek
da oraindik 94 urterekin, lan asko egin
antolatu eta jarri zuen funtzionamenzuen Kakonen. Ni neska gazte nintzela,
duan, eraikinaren goiko pisuetan.
amak eta biek eramaten zuten sukalde-Maite: Ikazkina ere bazen gure aita.
ko martxa. Patxi Lopetegirekin ezkonMandoekin-eta maiz ibiltzen zen. Jende
du eta gero ere, Kakonen jarraitu zuten
asko etortzen zen ikatz bila Kakonera.
urte batzuetan, bizitzen eta lanean.
Gaurko tabernan, eskailera-mailak igo
Gero erosi eta hartu zuten Apeztegiko
eta dagoen jangelan, hor izaten zituen
etxea eta denda.
mandoak. Gogoratzen naiz.
Ahizpa Mª Angeles, berriz, etxean,
-Eta ama, nola zuen izena zuen
Kakonen bizi izan zen beti, eta etxerako
amak?
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baten historia
egin zuen lan bizitza guztian. Hilberri
da, urtebete da utzi gintuela.
Anaia Tomas ere etxean beti. Etxerako hartu zuten; eta aitak, lanari utzi
zionean, harentzat geratu ziren taberna, jatetxea eta ostatua. 1997an hil zen
Tomas.
Justo eta Jose Miguel Donostian
ibili ziren ikasten. Justok nekazaritzaingeniaritza ikasi zuen. Hila da hura
ere, 2011n hil zen. Jose Miguelek, berriz, komertzial izateko ikasketak egin
zituen aurrena. Gero pilotan hasi zen,
zesta-puntan; eta, batean eta bestean
ibili ondoren, Floridara, Tampara joan
zen bizitzera. Han bizi da oraindik, baina ia urtero etortzen zaigu bisitan.
Bi anaia hauen tartekoa genuen ahizpa Mª Isabel. Umetan, hilabete gutxi
batzuk zituela hil zen, gaixotuta. Eta
Jose Miguelen ondorengoa ni, txikiena.
1943an jaio nintzen ni, eta 24 urterekin
ezkondu eta etorri nintzen Belauntzara.
Bitarte horretan, eta gero ere ahal nuenean, Kakonen aritu nintzen lanean.
-Tomasek eta Mª Carmenek hartu
zieten lekukoa Martini eta Julianari.
-Martin: 1963an ezkondu ziren gure
aita eta ama. Eta ezkontzean hartu zuen
aitak taberna, jatetxe eta ostatuaren
martxa. Gure ama, Mª Carmen San Miguel Lasarte, Aretxabaletan jaioa zen,
baina ama berastegiarra zuen, Argindegikoa. Aita, Ziriako, Aretxabaletakoa

zuen. Gure ama sarri etortzen zen Berastegira, uda garaian-eta, Kalexan egoten zen. Hartatik ezagutuko zuten elkar,
pentsatzen dut. Zuk hobeto jakingo
duzu, izeba…
-Maite: Berastegin ezkondu ziren Tomas eta Mª Carmen, eta etxean, Kakonen, egin genuen bazkaria. Martin eta
Juliana, gure aita-amak, bizi ziren artean; eta gu ere, Tomasen senide gazteenak, etxean geunden. Maritxu ez,
Maritxu ordurako Apeztegian izango
zen, dendaren martxa eramanez.
-Urte onak bizi izan zituen Kakoneko
ostatuak garai hartan.
-Martin: Bai, ostatuak edo fondak, izugarrizko indarra hartu zuen. Uda partean batez ere. Familia osoak etortzen
zitzaizkigun Tolosatik, Donostiatik,
uda pasatzera. Uztailaren aurrenean
etortzen zitzaizkigun, askotan aitonaamonak umeekin; eta gero abuztu aldera etortzen ziren senar-emazteak.
Abuztuaren azkenera arte egoten ziren
hemen.
-Maite: Gurean bakarrik ez, Kontzejun eta Iturriondo etxean ere, hartzen zituzten udatiarrak, Bernardo
eta Maritxu Etxeberriak. Gure etxeak
21 logela zituen, eta udatiarrak etortzen zirenean, bete egiten zitzaizkigun, dena behar izaten zen haiek behar bezala hartzeko. Gogoratzen naiz,
Doctor Pikabea pediatra, Donostiakoa,
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Martin Arregi eta Juliana Mendizabal, ezkontza-egunean.
Muellas familia, Tello familia. Urterourtero etortzen zitzaizkigunak. Jan, lo,
dena bertan egiten zuten.
-Martin: Bi ohekoak ziren logela gehienak, baina 3 eta 4 oheko logelak ere
ezagutu nituen nik Kakonen, nire garaian.
-Maite: Goran, goiko pisuan, ohe bakarrekoak ere bai. Gogoan ditut: “la 15”,
“la 20”, “la 21”… Zenbakien bidez bereizten genituen logelak.
-Martin: Bainugelak, berriz, konpartituak izaten ziren, hiru logelako bainugela bat-edo izaten zen. Gero otorduaketa, denak jangelan.
-Maite: Aurrena gosariekin hasten ginen, gero bazkariak eta ondoren afariak. Ez zegoen deskantsurik. Segida-
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segidan egin behar zen lan. Egun osoa
lanean. Horrekin hazi ginen gu. Lan
asko izaten genuen, baina harreman
oso ona egiten genuen udatiarrekin,
konfiantzazkoa, urtero etortzen baitziren, urtero berberak, eta etxeko bezala
hartzen genuen elkar.
-Martin: Taberna orain dagoen leku
berean zuen Kakonek, baina sukaldea
eta jangela ez. Sukaldea Marintzenea
aldera zegoen eta jangela gaur egun
sukaldea dagoen aldera. Atzeko aldetik begiratuta ikusten da, eranskin bat
du etxeak. Hori beranduago egin zen,
1974an. Jangela handiago egiteko eraikiarazi zuen gure aitak. Txikiagoa zen
lehengo jangela, esan dudan bezala,
baina 150 lagunentzako otorduak ematen genituen.
-Noiz arte izan zenituzten udatiarrak Kakonen?
-Martin: Berandura arte, 1995 aldera
arte bai, behintzat. Azkeneko familiak,
gogoan dudala, Tolosako Lakuntza familia eta Donostiako Astudillo eta Bustillo familiak izango ziren. Ni ibili naiz
horiekin lanean.
-Eta Tomas eta Mª Carmenen ondorengoak etorri zineten gero.
-Martin: Bai. Nire arreba Mª Isabel
64an jaio zen, ni 65ean, eta Tomas
66an, pentsa. Gero Mª Carmen, tartean
Iñigo, jaiotzean hil zena, eta gazteena
Oihane. Hiru anaia eta hiru arreba izan
ginen gu. Denoi tokatu zaigu gehiago
edo gutxiago etxean lan egitea. Baina
martxa, orain, Tomasek eta Mª Isabelek

daramate: Tomasek sukaldean eta Mª
Isabelek jangelan.
-Taberna, jatetxe eta ostatuaz gain,
beste zerbitzu batzuk ere izan ziren
Kakonen.
-Maite: Bai. Aurrezki-kutxa ere bagenuen. Ahizpa Mª Angelesek eramaten
zuen haren martxa. Oso gazterik hasi
zen hartan, eta Gipuzkoako Probintziako Aurrezki Kutxak Kale Nagusian
ofizina ireki arte, bera aritu zen. Lehen
solairuan, plaza aldera begira zuen bulegoa, Marintzenetik hasi eta hirugarren balkoian. Tolosako Aurrezki Kutxako arduradun bat etortzen zitzaion
astean behin, laguntzera eta zer eta
nola egin behar zuen esatera.
Ez dakit zuek gogoratuko zareten,
baserritarrek-eta esneak nola ateratzen
zituzten, eraman eta saltzeko. Orduan,
esne-horien diruak Aurrezki Kutxaren
bidez bidaltzen zituzten, eta hala jasotzen zuten gero ordaina baserritarrek.
Gero, denborarekin, gauzak estutzen
hasi ziren, hartan jarraitzeko estudiatu
beharra etorri zitzaion gure ahizpari,
eta utzi egin zuen.
-Aurrezki-kutxa eta farmazia-zerbitzua ere bai, aditzea dugunez.
-Maite: Farmazian ni izan nintzen aurrena. Praktikantea bidaltzen zuten
orduan herrira, indizioak-eta jartzera,
eta Kakonen hartzen zuen ostatu. Lanerako lekurik ez zuela-eta, gure aita
zenak, Martinek, gela bat eskaini zion
praktikanteari, indizioak-eta jartzeko.
Lehen praktikantearen izenarekin ez

Juliana eta Maritxu ama-alabak, Kakoneko sukalde zaharrean.
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Tomas Arregi eta Mª Carmen San Miguel, beren ezkontza-egunean.
naiz akordatzen; bigarrenarekin bai,
Juan Jarque zuen izena. Gela hura beheko solairuan zegoen, harategiaren ondoan. Harategia plaza aldera begira zen
bezala, farmazia atzealdera begira. Eta
gela hartan hasi nintzen ni farmaziazerbitzua eskaintzen. Farmazia deitzen
genion, baina berez ez zen farmazia. Behar-beharrezko zirenak (aspirina, optalidon, gasak, bendak, garbitzekoak…)
beti izaten genituen, baina gainerakoan
eskaera bidez egiten genuen lan.
Medikuak, bat izaten zen beti herrian-eta, etxean, bere etxean, pasatzen
zituen kontsultak. Botiken errezetak
egiten zizkien pazienteei, eta gero haiek
guregana etortzen ziren errezetak hartuta. Guk Tolosako Bronte farmaziarekin
egiten genuen lan; Brontek jarritako botikina zen, azken batean, Berastegikoa.
Goizean eskaera egin eta arratsalderako
hemen izaten genituen botikak. Etxabeneko autobusean etortzen ziren. Egunean eguneko zerbitzua zen gurea.
Ni ezkondu nintzenean, 1968an,
Mª Angelesek hartu zuen farmaziaren
ardura. Ordurako utzita izango zuen
aurrezki-kutxako lana, nik uste; ez nago
guztiz seguru. Nire ondoren, Mª Angelesek jarraitu zuen farmazian. Noiz
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arte? Alfonso Vilar etorri zen arte. Ezta?
-Martin: Bai, gogoratzen naiz nola etorri zen Alfonso. 80ko hamarkadan zabaldu zuen hark farmazia, eta ez dugu
beste farmaziarik ezagutu Berastegin.
Ordura arte, martxan izango zen gure
etxeko farmazia-zerbitzua, seguru asko.
-Harategia ere bai, aipatu duzuen bezala. Beheko solairuan, plaza aldera
begira zenuten.
-Martin: Harategia gure aitak, Tomasek,
zabaldu zuen. Bera ibiltzen zen aberehilketan. Ategin zen hiltegia orduan
Berastegin, eta bera zen hiltegiko martxa eramaten zuena. Baserri batean eta
bestean txekorrak erosi, eta bertan hiltzen zituen. Ofizio asko izan zituen gure
aitak, baina nik esango nuke berari hori
gustatzen zitzaiola gehiena: ganaduarekin eta baserritarrekin-eta lanean aritzea. Aita hil zenean, Tomas semeak, nire
anaiak, jarraitu zuen harategian lanean,
baina denbora gutxian. Ordurako Jose
Ignacio Arzallusek irekia zuen berea.
-Herriko praktikanteak, medikuak…
Zuenean hartzen zuten ostatu normalean.
-Maite: Praktikanteek normalean bai.
Mediku batzuek ere bai, etxea bilatu
bitartean. Apaizen batzuk ere izan ziren gure etxean; Don Fidel Zuazabeitia,
esate baterako. Albaitariak ere bai. Don
Vicente Larrañeta, adibidez, urtean
zehar gurekin bizitzen zen; eta gero,
udan, familia etortzen zitzaion, eta
Txoko Maiten pasatzen zuten uda.
-Martin: Don Miguel Dominguez albaitaria, Leongoa sortzez, Berastegin urte

Martin Arregi eta Juliana Mendizabal senar-emazteak erdian, Maite, Justo, Mª
Angeles, Maritxu, Tomas eta Jose Miguel seme-alabez inguratuta.
asko egin zituena ere gure etxean bizi
izan zen hasieran. Gero Bista Ederren
erosi zuen pisua. Albaitariarentzako
abisu eta lanak ere gure etxean, etxekoen bidez, iristen zitzaizkien albaitariei. Behia ume-minetan hasi zela edo
umatu ezinik zegoela edo haziak jartzea zela. Txerri-puskak edo laginak
ere, baserrietan txerria hildakoan
ekartzen zirenak, pilaka edukitzen
genituen; gure etxean uzten zituzten
baserritarrek, gero albaitariak analizatzeko. Gidak ere bai, gogoan ditut.
Ganadua garraiatzeko, hiltegira eramateko normalean, baimenak behar izaten
ziren, eta albaitariak ematen zituen baimen horiek. Gure etxera etortzen ziren
baserritarrak gida-paperen bila.
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-Maite: Gure anaia Tomasek animaliak
eramateko kamioia ere bazuen, eta berak garraiatzen zituen askotan txekorrak-eta hiltegira.
-Sukaldeak, sukaldeak egin behar omen du ondo lan, jatetxeak
arrakasta izateko.
-Maite: Dudarik ez. Sukaldeko martxa gure aita-amen garaian amak, ama
Julianak eramaten zuen eta Maritxuk
ere bai. Gero, Tomas eta Mª Carmenen
garaian, zuen amak (Martini begira),
Mª Carmenek. Orain, berriz, Tomas da
sukaldean agintzen duena.
-Sukaldea ondo hornitzeak ere
emango zuen lana…
-Martin: Haragia aitak ekartzen zuen
beti. Arraina, berriz, Inazio Artano ize-
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Elkarrizketa

neko batek. Ikaztegietakoa zen, baina
Alegian bizi zen. Furgoneta batekin
etortzen zen, eta berak pasatzen zituen
Tolosa, Berrobi, Elduain eta Berastegiko taberna eta jatetxeak. Egunero
ekartzen zuen arraina Pasaitik, eta
esango nuke Berastegiko jendeak ere
hartzen ziola arraina. Barazkiak-eta,
berriz, herriko edo inguruko baserritarrei hartzen genizkien, eta fruta normalean Tolosa aldeko fruta-dendetatik.
-Lanerako behar zenituzten langileak
ere herrikoak asko, edo ingurukoak.
-Maite: Asko, asko ibili dira gurekin
lanean, eta oraindik ere badabiltza. Denak izendatzea zaila izango da, baina…
Damiana Urreta Txoko Maitekoa eta
Micaela Ansa Donmartinenekoa, adibidez, hilberriak dira biak, urte askoan
aritu ziren lanean gurekin. Pepita Otermin Dendaberrikoa ere bai, Mª Rosario
Etxeberria Sutegikoa, Sabina Lizartza
Mintxolokoa, Sagrario Navarro Mallorkinakoa, Pakita Uranga Letxeronekoa,
Dorotea Saizar Etxoingoa, etab. Areso,
Ibarra eta Lizartzako neskak ere ibili
ziren gurean lanean.
-Martin: Nik gogoan dut, nire garaian,
Miguel Aranalde Gaztelunekoa, Markosen anaia. Umetan morroi etorri eta gurekin bizi izan zen, nik beti ezagutu dut
gure etxean, lanean eta bizitzen. Azken
urtean Gaztelunera joan zen; baina,
bestela, beti gure etxean bizi izan zen.
Jose Saizar Etxoingoak ere urte askoan
egin zuen lan Kakonen.
-Eta bezeroak ere asko, hainbeste
urtetan zehar.
-Martin: Ni ume nintzela, gogoratzen
naiz zenbat jende etortzen zitzaigun
inguruko paper-fabriketatik: Leitzako
Sarriotik, Arrositik… Paper-fabriketaneta ibiltzen zen jendea, bertakoak eta
kanpokoak, asko etortzen ziren gurera orduan otorduak egitera. Donostia
aldeko jendearekin ere asko egin izan
dugu lan, eta A-15 autobidea irekiz geroztik Nafarroa aldetik ere gehiago hasi
zitzaizkigun etortzen.
-Maite: Gogoan dut, autobidea eraiki
zenean, 1990 inguruan, nola eramaten
genizkien otorduak langileei mendira,
termoetan-eta sartuta. Zuen aitak erosi
19. zenbakia, 2022ko abuztua

Mª Angeles, Kakoneko sukalde eraberrituan. Oihana Pelaez Arregiren argazkia.

«Ez zegoen deskantsurik.
Segida-segidan egin
behar zen lan. Egun
osoa lanean. Horrekin
hazi ginen gu»
zituen termo haiek.
-Kakonez gain, Kontzeju eta Eloiene
ere hortxe ziren, plazan bertan.
-Maite: Garai batean mugimendu handia egoten zen plaza inguruan, denentzako zen lana. Eloienen Matilde Ugartemendia aritzen zen, eta Kontzejun
Maritxu Etxeberria.
-Martin: Iluntzetan ohitura handia zen
orduan, herri gehienetan, Berastegin
ere bai, tabernara atera eta kafea eta
kopa hartzekoa. 20:00etatik 00:00ak
aldera arte hiru tabernak bete-bete
eginda izaten genituen Berastegin
iluntzero, eta lan asko egiten genuen.
-Maite: Gu plazakoak ginen eta harreman estua izan dugu beti plaza inguruko jendearekin. Kakonen baziren
zerbitzuak, baina Kontzejun, Eloienen,
Dendaberrin-eta ere bai. Etxabenean
zer esanik ez. Autobus-zerbitzua haiek
eramaten zuten.
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-Martin: Bai, eta lehendabiziko telefonoa ere hantxe jarri zuten, Etxabenen. Bertan zegoen zentralita, sartu eta
ezkerretara, gogoan dut. Pelikuletan-eta
ikusitakoen antzekoa zen: egurrezkoa,
erakusmahai bat zuen aurrean eta leihatila eta panel handi bat ere bai. 20 bat estentsio-edo izango zituen. Gurea, adibidez, Kakonekoa, bigarren estentsioa zen.
-Lana, lana eta lana. Hori izaten
omen da lema familia-negozioetan.
-Maite: Bai. Gu senideak garai batean
etxean geunden, eta etxean baginen,
beti izaten zen zeregina guretzat. Denontzako izaten zen lana. Gure aita
zenak, gainera, zera esaten zigun,
kanpokoek lan egitea nahi bagenuen,
etxekoek egin behar genuela lan.
-Martin: Bai, hori beti izan da gurean.
Zuen garaian ere bai (Maiteri begira),
eta gurean ere bai. Etxekoak beti lanean, esku bat botatzen, honetan ez
bada, hartan.
Maite eta Martinekin izandako hizketaldian argi geratu zaidanez, irabazia
du bere lekua Kakoneko taberna, jatetxe
eta ostatuak herrian lan egin eta zerbitzuak eskaini izan dituzten berastegiarren historian. Ibilbide luze eta oparoa
izan duen familia-negozioa izan da zuena.

Argazki zaharra

Jose Luis Egaña Manterola

1915eko eskolako neskak
Argazki hau ere, atal honetan argitara eman ditugun beste hainbat bezala, Martiñeneko Maria Teresa eta Kontxi Etxeberria Zuloaga ahizpek utzitakoa dugu. Haiei esker jakin ahal izan dugu argazkian ageri direnak zein diren eta zein
etxetakoak diren. Mila-mila esker, beste behin ere, bioi.
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Jose Luis Egaña Manterola

Berastegiko unai edo
behizainen gatazkak
Nafarroako larreen
erabilera eta bidesariak
zirela-eta, auzi ugari
izan zituzten ordezkari
nafarrekin

E

rdi Aroan zehar gatazka eta liskar ugari izan zituzten Berastegi
eta Elduaingo artzain eta unaiek
inguruko herrietako abeltzainekin. Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko muga
gaizkileen eremu zen garai haietan, eta
ohikoak izaten ziren batzuen eta besteen abere-taldeei egindako erasoak.
Goierri, Bortziriak eta Basaburua aldekoak izan zitezkeen Leitzaran, Araitz,
Larraun, Aranatz eta Burundako bailaretan azioak egiten zituztenak, eta
alderantziz. Ez abeltzainek abeltzai-

nen artean bakarrik; abereak larrean
mugaren alde batean eta bestean ibili
ohi zirenez, mugaren alde bateko eta
besteko gobernu-ordezkariekin ere
gorabehera asko izan zituzten.
XVI. mendean, Gaztelako Erresumak Nafarroa konkistatu zuenean,
nabarmen murriztu ziren liskar eta
gorabehera haiek, hein batean ahozko
tratuak alde batera utzi, eta idatzizko
hitzarmenak egiten hasi zirelako, eta
muga-herrien artean partzuergoak eratu zirelako.
Idatziz jasota geratu zen, esate
baterako, 1519ko irailaren 27an, Gipuzkoako eta Nafarroako ordezkariek Aralarko mendietan gertatu ziren
hainbat ganadu-bahiketaren erantzuleei zer zigor ekonomiko jarriko zizkieten. 1520ko martxoaren 31ko Carta partida izeneko agiria ere idatziz
jasotako erabaki baten adibide dugu.

Betizu arrazako behi-taldea larrean.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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Bertan, Nafarroako ordezkariek, nahiz
eta Gipuzkoako ordezkariek 15 buru
baino gutxiagoko artaldeen lapurreten
kasuan zigorrik ez jartzea proposatu,
lapurtutako abelburu handi bakoitzeko erreal-zilar 1eko zigorra ezartzea
adostu zuten, eta abere txikien kasuan
buruko 6 kornadu edo 3 marabediko
zigorra.

Nafarroako Erresumak
Berastegi eta Elduaingo
unaien aurka zabaldutako
auziak eta hartutako epaiak

1505ean mugaren alde bateko eta
besteko agintariek Franki ingurua mugarritzea erabaki zuten; alde batetik,
Leitzaren (Nafarroako Erresuma) eta,
bestetik, Berastegi eta Elduainen (Gaztelako Erresuma) arteko muga zehaztea. Muga zehazteaz gain, Leitzaranera
bidean izan zitekeen inor atxilotzeko

Atzera begira

araua baliogabetzea ere adostu zuten:

”Por manera que agora ni de aquí adelante et para siempre jamas el dicho Rio
de Olasau sea limite et mojón dentre los
dichos Reinos, vezinos, y frontteros de
ellos, e por tal termino, dominio e Señorío
e propiedad del dicho Reino de Navarra lo
damos, y aplicamos el dicho Campo llano,
et plaza, para agora et para siempre jamas: con que los vezinos. y moradores de
la dicha Villa de Tholosa, e tierra de Berastegui y Elduaien, e de los dichos reinos de
Castilla aian de tener et tenga permanentemente, et para siempre, paso e Camino
por el dicho Campo et plaza para pasar
libre y pazificamente, e sin inpedimento
alguno, ansí yendo a pie como Cabalgando, e con bestias Cargadas, e barras, e
con Carros, e faziendo qualquier Carreo
de Vigas, y madera qualquiera para la dicha Villa de Tholosa e tierra de Berastegui
y Elduaien como para las dichas sus Herrerías de Leizaran e otras qualquier partes, e sus ganados maiores y menores sin
que por pasar por el dicho Campo plaza
et tierra puedan ser presos calumniados
ni prendidos ni se les pueda llevar inposizion, esaczion tributo, nin otro alguno
deziendo que pasan por tierra de Reino et
con que los ganados maiores y menoren
de qualquier calidad que sean de los del
dicho Berasttegui y Elduaien puedan pazer y beber las aguas et andar por el dicho
Campo llano et plaza de dia a vezindad de
sol a sol y que despues los recoja a sus
terrenos”.

Garai haietan, Berastegi eta Elduaingo unaiek Nafarroako Beruete

aldera eraman ohi zituzten abereak
larrera, eta diru bat ordaintzen zuten
hango larreak bazkarako erabiltzearen
truke. Leitza aldetik garraiatzen zuten
ganadua. Badirudi 1480az geroztik,
behintzat, egiten zituztela abeltzainek
tankera hartako joan-etorriak, Beruete
herriko zenbait herritarrek emandako
lekukotzaren arabera.
Auzi ugari izan zituzten abeltzain
berastegiar eta elduaindarrek Nafarroako Erreinuko ordezkariekin, abelburuen larreetarako joan-etorriak eta
joan-etorri horiei zegozkien bidesariak
tarteko.
1531n, Bernat Cruzat izeneko larreerrentatzaile nafarrak Berastegi eta
Elduaingo unaiak salatu zituen zegozkien bidesariak ez ordaintzeagatik, eta
urtebete lehenagotik Nafarroako zerga-biltzaileek Berastegi eta Elduaingo
unaiei bahituta zizkieten abelburuak,
bere lursailetan zeudenak, larreetatik
aterarazi zituen.
Juan Gorostizuk, Berastegi eta Elduaingo abelburuekin maizter zebilenak, bestalde, Martin Arano de Zavalo,
Leitzako bidezain eta tenientea, salatu
zuen, hark 1529 eta 1531 urteen artean

Badirudi 1480tik
eraman ohi zituztela
Berastegi eta Elduaingo
unaiek abereak
Beruete aldera

250 behi bahitu zizkiolakoan. Martin
Arano de Zavalok, bere aldetik, adierazi
zuen Gorostizu maizterrak ez ziola behar bezala aditzera eman behi-taldea
Nafarroako larreetara eramateko asmoa zuela, eta hargatik bahitu zizkiola
abelburuak.
Joan de Eslava zerga-biltzaile tuterarrak 70 dukateko isuna jarri zien
Berastegi eta Elduaingo unaiei, abelburuak larre nafarretan sartuko zituztela ez adierazteagatik. Nafarroako
kontseiluak ezarritako isuna ordaintzea
erabaki zuten Berastegiko eta Elduaingo unaiek; eta, hala, bahituak zizkieten
abelburuak aske geratu ziren. Auzi hartan Berastegi eta Elduaingo kontzejuek
aurkeztutako lekukoek (leitzarrak ziren
gehienak) adierazi zuten Berastegi eta
Elduaingo unaiek betidanik izan zutela
ganadua mugaren alde batetik bestera
bidesaririk ordaindu gabe pasatzeko
askatasuna. Auzi hartara Beruete aldetik bertaratutako lekukoek ere, akusatuen alde egin zuten hitz, eta zera eman
zuten aditzera, Berastegi eta Elduaingo
unaiek 40 urtetik gora zeramatzatela
ganadua hango larreetara eramaten,
eta beti ordaindu izan ziotela Beruete-

Bernat Cruzat larreerrentatzaile nafarrak
Berastegi eta Elduaingo
unaiak salatu
zituen 1531n
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Eldua
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ko kontzejuari larreen truke ordaintzea
zegokiena.
1534an, artean konpondu gabe jarraitzen zuen Berastegi eta Elduaingo
unaien auziak. Juan de Andueza, Anduezako jaunak, berretsi zuen ohitura
zela Gipuzkoako abeltzainek uda partean beren behi, ardi, ahuntz, behor,
zaldi eta txerriak Leitzako eta batez ere
Aralar inguruko larreetara eramatea,
eta bazkaren edo belarraren eta uraren
truke diru bat ordaintzen zutela, baina
ez beste ezerengatik; txerriak eramaten
bazituzten eta gizentzeko asmoz eramaten bazituzten, orduan bai; gizendutako buru bakoitzeko gros bat (kobrezko txanpon zaharra, 6 marabediren
baliokidea) ordaindu behar izaten zue-

la txerrizainak.
Gipuzkoako Batzar Orokorrek eta
Foru Aldundiak ere ildo beretik egin zuten arrazoiketa, eta adierazi aspaldiko
garaietatik, 100 urte baino lehenagotik,
zetorrela udan ganadua Nafarroako larreetara eramateko gipuzkoarrek zuten
ohitura; jana eta edana ordaintzen zutela; eta neguan atzera herrira itzultzen
zituztela abereak.
Agintari gipuzkoarrek eskatzen zutena zera zen, zerbait ordaindu behar
izatekotan, behi- eta ardi-taldeengatik
ez, gainerako abere-taldeengatik ordaintzea. Zerga-biltzaile nafarrak, ordea, ez zetozen bat horrekin; abere edo
azienda handien kasuan, taia bat (kobre
eta zilarrezko diru zaharra, erreal-zilar

ZIPILLAN
ARTALEKU

URTOKO ZUBIA
Berastegiko Zipillango partzuergo-lurrak.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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laurdenaren balioa zuena) kobratzen
jarraitu nahi zuten, eta azienda txikien
kasuan, ardien kasuan, batez ere, 1011 erreal-gaztelau edo espainiar (zilarrezko diru zaharra, 31 marabediren
balioa zuena).
1534an ebazpen berri bat onartu
zuten, ordenantza eraberrituen araberakoa; eta, hala, abeltzain gipuzkoarrei
ganaduaren sarrera-irteerak behar bezala jakinarazteko agindua eman zieten; ganadua hazteko behar zuten belarraren eta uraren truke ere ordaintzen
jarraitu beharko zuten, baina ez zuten
bestelako ordainketarik egin behar
izango. Gauzak horrela, Bernat Cruzatek Berastegi eta Elduaingo unaien eskutik jaso zituen 70 dukatak itzuli egin

PLAZAOLA
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Anduezako jaunak
1534an berretsi zuen
Gipuzkoako abeltzainek
ohitura zutela abereak
Leitzara eramatea

Gipuzkoarrek eskatzen
zuten, ordaintzekotan,
behi eta ardiengatik
ez, gainerakoengatik
ordaintzea

behar izan zituen azkenean. 1536ko
ekainaren 2an onartu zen behin betiko
ebazpena.
1537 eta 1539 urteen artean, berriz ere auzibidean jarri zituzten Nafarroako zerga-biltzaileek Berastegi
eta Elduaingo unaiak, larreen truke
zegokiena eta abelburuak hazteagatik
egokitzen zitzaiena ez ordaintzeagatik. Bernat Cruzatek azienda handien
kasuan buruko taia 1 ez, 3 taia ordain
zezaten eskatu zuen. Cruzaten aldekoek eginiko kalkuluen arabera, azken
6 urteetan 800 abelburu, abere handi,
sartu ziren urtero Nafarroako larreetara; eta, horrela, 800 erreal-zilar gehiago
kobratzea zegokien nafarrei, abelburu
haiek hazteari zegokiona gehituta. Berastegi eta Elduaingo prokuradoreak
adierazitakoaren arabera, ordea, askoz
ere gutxiago ziren urte haietan zehar
Nafarroako larreetara eramandako
abelburuak: “En los años que an entra-

Miguel de Veroz Berueteko herritarrak, 18 urte lehenago eta 2 urtez Berastegin, Ariaz izeneko lursailean, unai
ibilitakoak, aitortu zuen berak ez zuela
aparteko ezer ordaindu behar izan Nafarroako lurretan ganadua haztearen
truke. Haren hitzetan, Berastegi eta Elduaindik 320 behi eta beste hainbeste
txekor, guztira 640 buru, eraman zituzten Nafarroako larreetan bazkatzera.
Perusqui de Leitza, Leitzako herritarrak aditzera eman zuenez, berriz,
670 bat buru zituen ikusiak berak urtero, erdiak abere handiak eta beste erdiak txikiak, Berastegi eta Elduain aldetik Leitza, Ezkurra, Beruete eta Aralar
aldeko larreetara bidean.
Martin de Eratsun, Eratsungo behizainak berretsi zuenez, berak entzuna
zien Berastegi eta Elduaingo abeltzain
nagusiei 3 taia ordaintzen zizkietela
abelburuko Nafarroako ordezkariei, larreak baliatzeagatik.
Berastegiko lekuko batzuen arabera, berriz, Leitza eta Gorriti aldean urte
eta bederatzi hilabete edo gutxiago zuten biga edo behi gazteen truke ez zuten ezer ordaindu behar izaten, amaren
esnea edoskiz hazten zirelako, eta ez

do las vaquas de Verastegui y Elduayen
en este reyno a herbajar del año de mil
quinientos y treinta y dos a esta parte
quando mucho an entrado en cada vn año
dozientas y cinquenta cabezas de banado
mayor e vacuno”.
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zutelako belarrik jaten. Urte eta bederatzi hilabete egin eta gero, banatzen
zituzten nonbait bigak amengandik; ez
Gipuzkoa aldean bakarrik, baita Leitzan, Goizuetan eta Berueten ere.
Joan de Amiria, Berastegin jaio eta
Aresora bizitzera joandako arotzaren
esanetan, baziren 45 bat urte abelburuak udan larre bila Gipuzkoatik
Nafarroara eramaten zirela. Harrera
egiten zieten herrietako herritarrek
zenbatzen eta banatzen omen zituzten
abelburuak bertako lursailetan.
Etengabe, behin eta berriz egin
behar izan zieten aurre Berastegi eta
Elduaingo unaiek haien aurka zabaldutako auzibideei, baina ez zuten ezer
egiterik izan. Nafarroako erreinuak larreak erabiltzeagatik eta haietan abelburuak hazteagatik ezartzen zizkien
zergak ordaintzen jarraitu behar izan
zuten, baita abereek udan bazka-leku
zituzten herrietako kontzejuei abelburuen jan-edanaren truke zegokiena
ordaintzen ere.

Berastegi eta Elduainen
eta Leitza eta Aresoren
arteko hitzarmenak eta
partzuergoak

Oso aspaldikoak dira mugaren alde bateko eta besteko herriek herri-lurren
erabileraren inguruan adostutako hitzarmenak eta eratutako partzuergoak.
Esan bezala, ahozko tratuak izan ziren
hasiera batean; baina denbora batera
eta ahozko hitzarmenak gatazka-iturri
izaten zirenaz ohartuta, hitzarmenak
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idatziz jasotzeari eta erregistratzeari
ekin zioten.
Partzuergoak mugakide ziren udalerriek adostu eta hartutako erabakiak
biltzen zituzten hitzarmenak ziren,
batez ere, elkarrenak zituzten eta elkarren artean erabiltzen zituzten natur
baliabideak (larreak eta ura, besteak
beste) nola baliatu zehazteko, eta lursail komunen inguruan sor zitezkeen
arazoak saihestu edo konponbidean
jartzeko. Bi herri edo gehiagoren artekoak izan zitezkeen partzuergoak,
eta jurisdikzio edo lege-estaldura ezberdinetakoak izanda ere lotzen ziren
herriak partzuergoetan. Berebiziko garrantzia izan dute historian zehar, oso
antzinatik herriek partekatzen zituzten
jarduerak balioztatzeko eta aurrera
eramateko balio izan baitute.
Partzuergo hitzaren gaztelaniazko
ordaina, facería hitza (Real Academia
de la Lengua Española-ren arabera,
batez ere, Nafarroa aldean erabili izan
dena), pazer (baketu) edo pastar (bazkatu) hitzetatik dator, eta bi adierak
biltzen ditu bere baitan: bata, nagusia,
bazkatzearena; eta, bestea, baketzearena, mugaren alde bateko eta besteko
herrien arteko gatazkak saihestu edo
bake-bidean jartzearena.
1630ean Berastegi eta Aresoko
udalerriek partzuergoa eratzea adostu
zuten. Abere-taldeak bahituta izateak
kostu eta eragozpen handiak ekarri ohi
zituelako, eta bi aldeen artean bakea
eta adiskidetasuna bermatze aldera,
kokaleku jakinetan jatekoa eta eda-
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1630ean Berastegik
eta Aresok partzuergoa
eratzea erabaki zuten,
abere-taldeak bahitzeak
kostuak zituelako

Idatzian jasota
datorrenez, bahiketarik
bazen, gaizkileek 200
dukateko isuna ordaindu
beharko zuten

tekoa ziurtatu beharko zieten aberetaldeei, eta haren truke zer edo zer ordaindu: “Ay an de tener y tengan las otras

para ello los limites y paraje asta donde
pudieren entender en el aprovechamiento
de las yerbas y aguas reciprocamente asi
en ynbierno como en berano y para los
años que se conbenieren”.

partes faceras de sus ganados granados
y menudos de todo genero de dia y de noche en los terminos de las otras villas y
gozaran de yerbas y agoas desde el punto
llamado Licardi y donde hasta Artalecu y
desde el cerro arriba llamado Uligoroso
y donde al sel de Hullicoy que esta confinande con el sel llamado Bacarreburu y
que por ello sean obligados a pagar cosa
alguna”. Idatzi berean jasota datorre-

nez, bahiketarik edo kontrabandorik
bazen, gaizkileek 200 dukateko isuna
ordaindu beharko zuten; eta, isuna ordaindu ezean, ondasunak bahituko zizkieten epaileek.
1680ko mugarritzeari buruzko idatzian, berriz, Berastegi eta Elduainek,
alde batetik, eta Leitzak, beste aldetik,
mugarri guztiak berrikustea adostu
zuten, zer egoeratan zeuden eta nola
kokatu ados jarri ezinik baitzebiltzan:

“En razon de aprovechamiento y facerias
de yerbas y aguas de ganado granado yeguas obejas y cabras y otros de cualquier
genero y las jurisdiciones de las tres villas
como confinantes de terminos señalando
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1754an Leitzako kontzejuak Berastegiren eta Aresoren arteko partzuergoaren idatzia kopiatzeko baimeneskaera egin zuen. Hala zioen idatziak:

“Juan de Eraso vecino de Areso dice que
esta interesado en los derechos de esta
villa en los gozes y aprovechamientos que
ahora mas de doscientos años se hizo y
otorgo capitulas y concordias entre esta
villa y la de Berastegui de esa Provincia de
Guipuzcoa confinante”. Ez zuten, antza

denez, agiria kopiatzerik lortu, hainbat
orri falta zituelako eta orrietako asko
oso kaltetuta zeudelako.
1890ean eratu zuten idatziz Berastegi eta Leitzaren arteko partzuergoa.
Idatzian jasota datorrenez, luzaroan
izan dira bi herrien arteko hitzarmenak, ahozkoak gehienak, Urepel menditik hegoaldera dauden Kondizaratz,
Intxusu, Urkizu eta Zipillan eremuetako
mendiko larre eta uren aprobetxamenduaren inguruan. Zalantza ugari zituzten artean bi herriak eta beren juris-
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UREPEL

KONDIZARATZ

ALTZEGI

INTXUSU

URKIZU

IXKIBAR

Leitzako partzuergo-lurrak.
dikzioak bereizten zituen mugaren eta,
beraz, mugarrien inguruan. Jendaurrean erakutsi edo publiko egin gabe
zuten partzuergo-hitzarmen bat ere
hartarako oztopo zuten, itxura denez.
Hala, aditu-talde edo batzorde bat sortzea adostu zuten, muga behar bezala
definitzeko eta partzuergo-eremua eta
eremu-mugakidea bereizteko.
Hauexek partzuergo-lurren inguruan adostu zituztenak:

1. Berastegi eta Leitzaren partzuergo-lurrak Urepeletik Urkizura bitarteko
mendi-lerroaren alde batera eta bestera zabalduko ziren, Kondizaratz, Altzegi
eta Intxusun barrena, eta azalera bera
izango zuten bataren eta bestearen
partzuergo-lurrek.
2. Kondizaratz gainean dagoen kare-harrizko mugarria hartu zuten abiapuntutzat, Aranorako bidean ezkerretara dagoena. Handik mendebaldera, 530
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metro aurrerago, dago hurrengo mugarria, Kondizaratzen magalean. Gorantz,
norabide berean 430 metro aurrerago
joanda, Altzegiko mugarria; eta, beherantz, 980 metro eginda, Urkizu gaineko mugarria. 290 metro beherago, berriz, gurutzea duen harkaitz bat pasa
eta 40 metro aurrerago hurrengo mugarria, mugarri erdibitua, Intsusu bidea pasatzen den lekuan. Leitzako partzuergo-lurretan ere jarri zituzten sei-
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naleak. Kondizaratz gaineko mugarritik
abiatu, eta mendian behera 300 metro
aurrerago jarri zuten abiapuntuko mugarria. Ekialderantz Bidegorrietako iturriraino marra zuzen bat marraztu eta
handik gora, iparralderantz, Aranorako
bideraino joanda jarri zuten hurrengoa,
eta handik zuzen Kondizaratz gaineko
mugarriraino, eta handik Intxusubidera
eta Urkizuko mugarri erdibitura.
3. Berastegiko Zipillan mendia eta
haren ingurua ere partzuergo-lur izendatu zuten. Urtoko zubitik abiatu eta
Berastegi aldera Igesozuloraino hedatzen zen eremua, handik Zipillaneko
gainera, Zipillantxiki pasa eta Erzabaletara, eta handik Plazaolako zubira, eta
errekari jarraituz Plazaolatik Urtora.
4. Urto eta Areso arteko lursailetan
bide-zerbitzariak jarri zituzten, hitzarmenak iraun bitartean lanean aritzeko.
5. Zipillango partzuergoaren truke,
Leitzako Udalak 60 pezeta ordainduko
zizkion urteko, martxoaren 14an beti,
Berastegiko Udalari.
6. Abereak udalerri bataren edo bestearen partzuergo-lurretan sartzen baziren, ez ziren bahituak edo harrapatuak
izango, arau-haustearen berri eman beharko zuen zegokion udalak lehendabizi, eta 8 eguneko epea zabaldu abereak
partzuergo-lurretatik ateratzeko. Ateratzen ez baziren, orduan bai, orduan
atzemango zituzten abelburuak.
7. Iraupen mugagabea izango zuen
partzuergo-hitzarmenak, eta bi aldeek
hala nahi izanez gero, indarrean izango
zen. Alderen batek jarraitzeari uko egin
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Abiapuntuko mugarria.
nahi izanez gero, berriz, aldez aurretik,
4 hilabete lehenago jakinarazi beharko
zuen.
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Herria

Ezizena

Abaltzisketa
Aia
Albiztur
Alegi
Alkiza
Altzaga
Altzo
Amezketa
Andoain
Anoeta
Arama
Arrasate
Asteasu
Ataun
Azkoitia
Azpeitia
Baliarrain
Beasain
Bedaio
Beizama
Berastegi
Bergara
Berrobi
Bidania
Billabona
Deba
Donostia
Eibar
Elgoibar
Errezil
Ezkio
Gabiria
Gaintza
Gaztelu
Getaria
Hernani
Hernialde

Txalburuak
Hiltzaileak
Kunplituak
Txintxarriak
Oiloak
Zakurrak
Tipulak
Euliak
Ontzak
Kukuak
Idiezizaleak
Zerrajeroak, Astaputzak
Tranpazuloak
Otsoak
Xakelak
Xapuek
Zartagiak
Bareak
Makilak
Makilak
Haizeak, basurdeak
Mokoloak
Puzkartiak
Lapurrak
Paristarrak
Tarinak
Kaskarinak
Armaginak, Bilbotxiki,Txaputxeroak
Urdaiak, handiak
Akerrak
Otamotzak
Makilak
Zapoak
Jauntxoak
Lapajaleak, faltsuak
Akerrak, txori gaiztoak
Astoak

nguru hauetan ezaguna da alegiarrak Txintxarriak direla,
Euliak amezketarrak eta Kukuak anoetarrak. Baina zer gara
Berastegikoak? Bertako eta inguruko herrietako jende askori galdetu ondoren, ez dut ezer argitu, inork ez du garbi: batzuek Haizeak garela diote; beste batzuek, berriz, Basurdeak.
Gipuzkoako ia herri guztiek dute bertako herritarrak izendatzeko ezizen edo goitizena, mugakide diren herrien arteko
lehiatik sortua ia beti. Beraz, izen horiek ez dira herritarrek
euren burua izendatzeko aukeratuak izan, baizik eta inguruko
herrietakoek jarritakoak izan ohi dira, eta burla egitea izaten
da asmoa gehienetan. Izan liteke animaliaren baten izena,
lanbideren batena, izaera jakin bat deskribatzen duena… Bestalde, badira hainbat kasu herri bakar batek ezizen bat baino
Herria
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Hondarribia
Ibarra
Idiazabal
Ikaztegieta
Irura
Itsaso
Itsasondo
Itziar
Larraul
Lazkao
Leaburu
Legazpi
Legorreta
Lezo
Lizartza
Mutiloa
Mutriku
Olaberri
Oñati
Ordizia
Orendain
Orereta
Orio
Ormaiztegi
Segura
Soraluze
Tolosa
Urretxu
Usurbil
Zaldibia
Zarautz
Zegama
Zerain
Zestoa
Zumaia
Zumarraga

Ezizena

Bikingoak
Piperrak
Azeriak
Madril txiki
Dragoiak
Harrikariak
Ijitoak
Kardintxuloak, txitxarroak
Tabako erretzaileak
Antzarrak
Txalburuak
Ilintzak
Pikuak
Trapu jaleak
Ijitoak
Txerrigorriak
Lapazorriak
Dotoreak
Txantxikuak
Azak
Eltxoak
Galleteruak
Ijitoak
Harrikalariak
Zopajaleak
Hauts herrikoak, Hauts erreak
Zuriak, Faltsuak, Sardin zaharrak
Otamotzak
Baxurdeak
Arkakuxoak
Haizeak
Beleak
Xaguak
Aldrebesak, trapuzarrak
Olagarroak
Otamotzak
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gehiago hartzen dituztenak, izena ematen dien herriaren arabera.
Ezizen horien jatorria ezaguna da
ia beti. Herriren batean lanbide bat izan
bada nagusi, horrela izendatu dira bertako herritarrak. Esate baterako, Errenteriakoak Galleteruak dira, Eibarkoak
Armagiñak, Arrasatekoak Zerrajeroak
eta alegiarrak Txintxarriak. Beste adibide bat da, legazpiarrena, Ilintxak. Izen
hori ikazkinetatik dator. Txondorrean
erretako egurretik ikatza ateratzen zuten ikazkinek; baina, zenbaitetan, ondo
erre gabeko egur-zatiak geratzen ziren,
eta horiek ezin ziren ikatz gisa erabili.
Material horri deitzen zitzaion Ilintxa,
‘gaizki egositako ikatza’.
Animalia izenak ere ohikoak dira,
horietatik hartua izan da lurraldeko
herri gehienen ezizena. Hor ditugu
Txalburuak, Oiloak, Zakurrak, Euliak,
Kukuak, Otsoak, Zapoak, Bareak, Tarinak eta beste batzuk. Zergatik dira
anoetarrak Kukuak? Bada, inguru horretako herrietan, Anoetan entzuten
delako lehenengo kuku-kantua.
Beste izen batzuk, berriz, herrietako istorio eta gertakizunak direla eta,
jarri izan dira. Lizartza, Orio eta Itsasondokoei Ijitoak deitzen diete, joan
den mendeko 70eko hamarkadara arte
ijitoek denbora luzez kanpatzen zutelako herri horien kanpoaldean. Eta
Zegamakoak Beleak dira, herriko armarrian bele bat ageri delako.
Elezahar batek dioenez, garai batean
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San Andres santua Elgoibarkoa zen, eta
eibartarrekin trukatu egin zuten urdaiazpiko baten truke. Hortik omen dator elgoibartarrak Urdaiak izatea. Eibar eta
Soraluzeren arteko lehia industrialak
ere bi herrien arteko istilu bitxiak utzi
ditu: Soraluzekoentzat eibartarrak Txaputxeroak dira, eta eibartarrentzat Soraluzekoak Hauts-herrikoak.
Beste elezahar batek dioenez, behin
Oñatiko zenbait mandatari Arabako
Gebara jauregira joan omen ziren hango kondea bisitatzera. Aldez aurretik
ikasi omen zuten nola aurkeztu behar
zuten euren burua kondearen aurrean:
marmolezko zoladuraren lauki zuriak
zapaldu behar zituzten, etxeko jaunak
bakarrik zapaltzen baitzituen beltzak.
Kondeak bere menpekoak hurbiltzen
ikusi zituenean, irribarre egin eta hala
esan omen zuen: ‘Hemen dituk nire
Txantxikuak’.
Eta badira herritarren izaera nolakoa den adierazten duten ezizenak
ere. Adibidez, Tolosakoak Zuriak dira,
antzina faltsu eta iruzurgile ospea zutelako. Zumarragakoak, Urretxukoak eta
Ezkiokoak Otamotzak dira, lore horiko

ote arantzadunetik hartutako izena.
Otea edozein lur-motatan sustraitu eta
hazten da, eta ezinen horrekin adierazi
nahi da herri horietako biztanleen egoskorkeria.
Duela gutxi arte oso errotuak egon
dira ezizen horiek, eta ohikoa izan da
erabilera; baina Gipuzkoako herri gehienetako gazteen artean galtzen ari
dira. Hala ere, zenbait herritako belaunaldi berriek euren ezizenari eustea
erabaki dute, eta herrietako jaietan eta
bestelako ospakizunetan sartu dituzte:
Txintxarri Igoera Alegian, Belearen Hilketa Zegaman, Txantxikuren Jaitsiera
Oñatin eta Harrikalari Lehiaketa Ormaiztegiko San Migel jaietan.
Gure herritik gertu dauden nafar herrietako ezizenak ere jaso ditut.
Leitzako bizilagunei Leitzarrak edo
Fanfarroiak deitzen diete inguruko herrietakoek. Goizuetarrak Apoak dira.
Aresokoak Setosoak edo Temosoak.
Eratsundarrak Ardatzak, bertako herritarrek munduaren ardatza zirela uste
omen zutelako, baina Txindurriak ere
deitzen zaie. Ezkurrakoek Eroak dute
ezizena, baina beraiek badute horrela
deitzen dietenean erantzuteko esaldi bat: ‘Ezkurrak, izena; eta leitzarrak,
izana’. Azpirozkoak Karakolak dira.
Uitzikoak, Bareak. Lekunberrikoak,
Txakurrak. Saldiaskoak, Kaskailuak.
Zubietarrak, Ijitoak. Albiasukoak, Tipulak. Labaiengoak, Arbi-buruak.
Marrazkiaren egilea:
Ibai Esnaola Barriola.
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XIX. mendea Berastegin.
Bigarren Gerra Karlista
Errepublikarrak zein karlistak egon ziren herrian gerrak iraun zuen bitartean

U

krainako gerra urruti samarretik, gure etxeetatik, bizitzen ari
garen uneotan, ez dugu ahaztu
behar Berastegik behin eta berriz sufritu duela gerren eragina mendeetan
zehar.
XIX. mendea bereziki gogorra izan
zen alde horretatik. Espainiak Napoleonen eta Frantzia inperialistaren mendekotasunetik askatzeko abiatu zuen
Independentzia Gerrak (1808-1813),
Frantziako armadaren aurkako gerrak,
hain zuzen, herriak zorpetu eta ondorio
ekonomiko nabarmenak eragin zituen,
Berastegin ere bai; eta ondorenean etorriko ziren bi Gerra Karlistek (lehenengoa 1832-1840 bitartean eta bigarrena
1872-1876 bitartean) are ondorio larriagoak ekarri zituzten.
Lehen Gerra Karlistan (1832-1840),
Tomas Zumalakarregi jeneral ormaiztegiarra eta Berastegin, batez ere, Jose
Antonio Muñagorri eskribau eta politikari herritarra nabarmendu ziren.
Azken hau, herriko idazkari ere izan
zena, 1841ean erail zuten, gerra bukatu
eta laster. (Ikus Aidanen 1. eta 16. zenbakiak)
Artikulu honetan II. Gerra Karlistak (1872-1876) Berastegin izan zuen
eragina aztertuko dugu, Udal Artxiboko
dokumentuetan oinarrituta. Orduko
hartan eta gure inguruan, Santa Cruz
apaiz elduaindarra eta Jose Maria Loma
jeneral arabarra nabarmendu ziren.

Urte haietako Espainiako
giro politikoa

Frantziako Iraultzaren ondoren (17891799), aldaketa sakonak gertatu ziren
Espainiako gizartean eta politikan.
Errege-erreginak ordura arte berena

zuten ahalmen osoa galtzen hasi ziren,
eta liberalen gobernu-agintaritzak indarra hartzen. Elizari ere ordura arte
bereak izan zituen pribilegioak eta
abantailak murrizten joan zitzaizkion,
eta gizartean askatasun giroa nabarmen zabaldu zen.
Hala, Espainia osoan ohiturak eta
legeak berdintzeko joera nagusitu zen,
eta horrek Hegoaldeko euskal lurraldeetako foruak (bertako usadio eta
ohituretan oinarritutako lege eta pribilegioak) zalantzan jarri zituen.
1833an, Fernando VII.ak “ley sálica”
izeneko legea baliatuz, bere hiru urteko
alaba Isabel izendatu zuen oinordeko.
Fernandoren anaia Carlosek ez zuen
onartu izendapena, eta erregearen
aurka altxatu zen. Hala lehertu zen Lehen Gerra Karlista. Hego Euskal Herriko
lurraldeetan, herri nahiz hiri txikietan,
indar eta eragin handia izan zuen karlismoak, Carlos errege gaiaren aldeko
jarrerak, tradizionalismoaren eta foruerregimenaren aldekoa baitzen, eta
Elizak ere hura babestu baitzuen. Beste
aldean, Isabelen eta haren ama Maria
Cristina erreginaren aldekoak zeuden,
liberalak eta moderatuak, indarra Espainiako hiri nagusietan zutenak eta
atzerrian babesa. Isabel erregin gaia
koskortu arte, estatu espainiarraren
gidaritza erregeordeen esku egon zen.

Santa Cruz apaiz
elduaindarra eta Jose
Maria Loma jeneral
arabarra nabarmendu
ziren gure inguruan
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1841ean, liberalak karlistei gailendu eta Lehen Gerra Karlista bukatu zenean, Espainiako gobernuak indargabetu egin zituen euskal foruak. 1844an,
hala ere, eta partzialki bada ere, atzera
onartu egin zituen.
1868an, liberalek bultzatutako “La
Gloriosa” izeneko iraultzaren eraginez,
Donostian oporretan zegoen Isabel II.a
erreginak, Frantziara egin zuen alde,
eta hantxe bukatu zen haren agintaritza. 1869an Espainian konstituzio berria onartu zuten; eta, ondoren, 1871n
Italiako Saboyako Amadeo izendatu
zuten errege; bi urte ere ez zuen iraun
errege. Amadeok abdikatu ondoren,
Gorteek Espainiako Lehen Errepublika
aldarrikatu zuten 1873ko otsailaren
11n. Gutxi iraun zuen hark ere. 1874ko
azaroaren 29an, Isabel II.aren 17 urteko semea izendatu zuten errege, Alfonso XII.a izena hartuta.
Karlistak, 1872an, Saboyako Amadeo erregearen gobernuaren aurka altxatu ziren berriz ere, eta hala lehertu
zen II. Gerra Karlista. Espainiako Armada (Ejército Republicano, Ejército
Real) izan zuten aurrez aurre, “liberalen armada” izenez ere ezagutua. Altxamendu karlistak iraun zuen bitartean,
1876ra bitarte, Amadeo I.a, (Gorteek
aukeratutako erregea), Lehen Errepublika eta Alfonso XII.garrena, borboien
sagako erregea izan ziren, hurrenez hurren, Espainiako goi-agintean.

Bigarren Gerra Karlista
Berastegin

Atzerrian bizi ziren buruzagi karlistek
Lehen Gerra Karlistako protagonista
izan zen Don Carlosen biloba, Austrian
bizi zena, aukeratu zuten erregegai,
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Gastuen aurkezpena
Garraioa

Erreal

Zamariak, abereko
Gurdiak

16
24

Lan-egunak

Ofiziala
Peoia

Erreal

11
8

Errazioak

Ogia
Ardoa
Haragia
Pentsua
Alpargatak

Erreal

1
2,5
2
3
4,25

Erreal

Udaletxearen gotortze-lanak
Garraioak
Zamariak
Gurdiak
Errazioak
Belabietako gotortze lanak
Denera

*Berastegiko Udalak Aldundiari kostuak aurkezterakoan
unitate bakoitzari emandako balioa.
Carlos VII.a. Don Carlos hau ordura
arteko legeak eta ohiturak gordetzeko
prest agertu zen, Hego Euskal Herriko
foruak barne. Bestalde, Elizak beretzat
zituen ahalmen guztiak ere errespetatuko zituela agindu zuen. Hargatik egingo zuten ziurrenik Santa Cruz apaizak
eta beste hainbeste euskaldunek Don
Carlosen alde, aipatutako asmo horiek
kontuan hartuta.
1872ko apirilaren 21ean jarri
zen abian karlisten altxamendua Gipuzkoan. Goierrin bildu ziren Tolosako
Jose Maria Rekondoren 300 lagun,
Ataungo Miguel Dorronsororen beste 200 lagun eta Santa Cruz apaizaren
Tolosako eta Hernialdeko 21 lagunak.
Ez zuten arrakasta handirik izan, eta
Orokietako batailaren ondoren batzuk
errenditu, eta besteek Iparraldera egin
zuten alde.
Abenduaren 20a aukeratu zuen Don
Carlosek berrantolatuta altxamendua
berrabiarazteko eguntzat. Santa Cruz
apaiza, ordea, aurreratu egin zen, eta
abenduaren 3an Bidasoa zeharkatu eta
Oiartzun aldera abiatu zen bere gudarostearekin.
Berastegiko Udal Artxiboan ugari
dira dokumentuak gerra hark Berastegin zer eragin izan zuen zehatz erakusten digutenak, 1872ko urrian hasi eta
1874ko apirilera artekoak.
18 hilabetetan Berastegiko herria
eta berastegiar asko hainbat lan ezberdin egitera behartu zituzten, batzuetan
karlistek karlisten mesedetan, eta besteetan errepublikarrek edo liberalek
haien onurarako. Gastu handiak, izu-
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Berastegiko Udalak Aldundiari aurkeztutako gastukopurua, errealetan.

garriak, eragin zizkien, gainera, gerra
hark berastegiarrei.
Noiz eta norentzat egin behar izan
zuten lan aztertzen badugu, hauxe ikus
dezakegu:
1. Karlistak nagusi, 1872ko urritik
1873ko apirilera arte.
2. Errepublikarrak nagusi, 1873ko apiriletik 1873ko urrira arte.
3. Karlistak nagusi, 1873ko urritik
1874ko apirilera arte.
4. Errepublikarrak nagusi, 1874ko apiriletik 1874ko urrira arte.
Aipatutako bigarren garai horretan gertatu ziren Berastegin ekintzarik
gogorrenak: Santa Cruzek Berastegiko
alkateordea hilarazi egin zuen, eta errepublikarrek beren guarnizioa ia lau
hilabetez izan zuten gordeta udaletxe
gotortuan.
Aipatutako hirugarren garai horretan, karlistak nagusi zirela, Belauriateko parapetoak edo babes-horma militarrak eraikitzen aritu ziren berastegiar
asko; eta, Belauriateko Batailaren ondoren, Berastegiko gurdizain andana
zaurituak eta hilak garraiatzen ere ibili
ziren.

Sortutako gastuak

Lau motatako gastuak sortu zizkien gerrak berastegiarrei:
- Armadetarako janaria, pentsua,
lastoa, alpargatak eta diru-horniketa.
- Zamari- eta garraio-gastuak
- Udaletxea gotortzeak eta errepublikarren goarnizioak eragindako gastuak
- Karlistek Belauriateko gotortze-
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42.716,50
29.032,00
12.000,00
222.857,80
?
306.606,30

lanetan egindako gastuak
- Gurdizainen gastuak
Dirudienez, bi aldeetakoek egin
zituzten hornikuntza-eskaerak udaletxean, gehienetan idatziz eta sinatutako agirien bidez. Gerra bukatutakoan,
gastu guztien xehetasunak Gipuzkoako
Aldundira bidali zituzten. (Ez dugu Aldundiaren aldetik ordainketarik izan
ote zen jakiterik izan).

Armadaren horniketa:
anoak edo errazioak

Soldaduen mantenurako eta beste behar batzuetarako, armadek eta gerrilariek inguruko herrietara jotzen zuten.
Armada errepublikarraren eskaerak
buruzagiek beraiek sinatzen zituzten:
brigadierrek (jeneralek), koronelek edo
kapitanek. Karlisten eskaeretan, berriz,
buruzagien sinadurez gain, beste eskatzaile askoren sinadurak ere ikus litezke.
Gastu ikaragarriak pilatu zitzaizkien
berastegiarrei 11 hilabetez eskatutakoa
hornitzeko garaian. Gehien eskatutakoa
haragia izan zen: 85.560 errazio, guztira. Bestelakoak ere bai: ardoa, 77.560
errazio; ogia, 56.300 errazio; zamarientzat (behor, zaldi, mando…) 1.395 pentsu-errazio; oinetakoak (alpargatak edo
espartinak) 6.975 pare. Eta, dirutan,
24.900 erreal. Batez beste, 11 hilabetez
eta egunero, 675 errealeko gastua.

Karlisten eskaerak

Juan Bautista Elosegi, Santa Cruz apaizaren taldeko elduaindarra, izan zen
Berastegira etorri eta hornikuntza eraman zuen lehena, 1873ko martxoaren
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Gastu ikaragarriak
pilatu zitzaizkien
berastegiarrei 11
hilabetez eskatutakoa
hornitzeko garaian
10ean: 400 errazio ogi, 400 errazio
ardo, 400 errazio haragi eta 90 espartin-pare eraman zituen.
Egun hartan gertatu zen papererreketarena: alkatea bizi zen Batxillerrarena (Gorostidine) etxe aurrean,
alkateak etxean zituen hainbeste dokumentu errearazi zituen Santa Cruz apaizak. (Ikus aurrerago)
Elosegi hura bera beste lau alditan etorri zen Berastegira hornikuntza
bila; ondoren, Manuel Santa Cruz bera
ere bai, bitan. Martxoaren 15ean, lehen
txandan etorri zenean (12an erail zuten
Andres Alduntzin alkateordea), dirua
ere eraman zuen: 4.800 erreal. Sinatu,
ordea, 1.200 errealeko erreziboa bakarrik sinatu zuen.
Santa Cruzen taldeko beste batzuk
ere etorri ziren udaletxera hornikuntza bila: Felix Kaperotxipi, Miguel Angel
Sein, Martin Muñagorri... Santa Cruzen
taldekoak ez ziren karlistak ere behin
eta berriz etorri ziren hornikuntza bila:
Francisco Romero izeneko batek 2.000
errazioko eskaera sinatu zuen, Leon Vicentek eta Aizpuruak 1.000 banakoa,
Venancio Agirretxek 924koa, Manuel
Aldalurrek 750ekoa, Baltasar Barrenak

Bi armadei emandako hornikuntza.
700 erraziokoa hiru bider, Salustiano
Altunak 600ekoa, Jose Antonio Etxeberriak 547koa... Tartean eskaera oso apalak ere bai: 1, 2, 4 edota 6 erraziokoak.
Guarnizio liberala Berastegin egon
zen bitartean, karlistak ez ziren errazio
bila agertu. Ondorenean bai; 1873ko
abuztutik aurrera, ia egunero zen norbait eskean. Denera, 272 egunetan etorri ziren karlistak; batez ere, janari bila.
Nabarmendu zirenak: Carmelo Etxebarria, 16 bider; Juan Cruz Orkazagerre,
13tan; Antonio Montero, 12tan; eta
Claudio Garagorri, 10etan.

Liberalen eskaerak

Lehen hornikuntza-eskaera 1873ko
otsailaren 13an egin zuten errepu-
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blikarrek; Tolosako alkateak egin zion
eskaera Berastegikoari, idatziz. 1.000
libra haragi beharko zuen Armadaren
hornikuntzarako, eta hainbeste libra
haragi lortzeko hainbeste behi berehala
prestatzeko agindua eman zuten.
Armada liberalekoek 1873ko martxotik irailaren 26ra bitarte egin zituzten hornikuntza-eskaerak. Ez ziren
eskaera asko izan, baina bai kopuru
handikoak (2.000, 1.500, 1.000... erraziokoak). Txikiena 484koa izan zen.
Kalkuluak eginda, azkenean oso parekatuak izan ziren batzuek eta besteek
eraman zituzten kopuruak.
Harrigarria egiten zaigu alde banatako bi lagun egun berean hornikuntza eske etorri eta hornikuntza eraman

19. zenbakia, 2022ko abuztua
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Belauriaten zauritutakoak Leitzara eraman zituzten Berastegiko 123 gurdizainak. 1873.12.10
Berrogei bat lagunen etxe-izenak ezagutu ditugu
Izena
Maria Josefa Atxukarro

Etxe-izena

Juan Miguel Atxukarro

Marintzeneatxikia

Matias Alduntzin

Erredionea (Errodrigorena)

Domingo Ygnacio Alda

Miguel Antonio Alduntzin
Juan Andres Altuna
Pedro Altuna

Francisco Ansa

Rafael Apezetxea

Martin Lorenzo Aranalde
Martin Jose Aranalde

Jose Antonio Aranalde

Miguel Antonio Aranalde

Juan Bautista Artola
Manuel Artola

Juan Agustin Azpirotz
Pedro Jose Azpirotz
Pedro Jose Azpirotz
Jose Maria Azpirotz

Juan Martin Barritua

Lorenza Belauntzaran

Martin Lorenzo Belauntzaran
Miguel Antonio Zestau
Jose Agustin Zestona

Francisco Kortejarena

Juan Miguel Domintxin

Juan Miguel Etxabe

Andres Errozarena

Miguel Joaquin Iparragirre
Jose Irigoien

Manuel Irisarri

Jose Antonio Izagirre
Juan Ygnacio Jaka

Andres Esnaola

Francisco Esnaola
Agustin Esoin

Francisco Esoin

Miguel Ygnacio Labaien
Lorenzo Larrarte

Grazianea
Bulatzia

Sabillaundia
Sedero

Igeralde

Juan Bautista Lizartza
Sebastian Matxinea

Miguel Bautista Maizkurrena
Francisco Malkorra
Ygnacio Martigena

Urtiño

Ygnacio Nazabal

Lorenzo Nazabal

Maitenea

Andres Obineta

Jose Ygnacio Olaetxea

Juan Ygnacio Olaetxea

Miguel Joaquin Olaetxea

Antziola

Martin Jose Olaetxea

Mariberrobinea

Antonio Ormaetxea

Lorenzo Ormaetxea

Etxetxuria

Fernando Saizar

Jose Antonio Saizar
Jose Maria Saizar
Miguel Saizar

Jose Antonio Saizar
Juan Jose Saizar

Arrateko errotak

Juan Martin Saizar

Juan Ygnacio Salbarredi

Jose Domingo Salbarredi
Ygnacio Saralegi

Jose Maria Señorena
Jose Tolosa

Bautista Garaikoetxea

Ygnacio Ugartemendia

Catalino Garaikoetxea

Jose Manuel Ustoa

Juan Miguel Garaikoetxea

Francisco Ygnacio Ustoa

Jose Joaquin Garaikoetxea

Juan Miguel Yestabuno

Antonio Garaikoetxea
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Elutsea

Ygnacio Lezea

Juan Miguel Lizarribar

Francisco Garaiburu

Martin Jose Gartziarena

Antziola

Amiriatxikia

Pedro Jose Lezea

Juan Miguel Garaiburu

Miguel Joaquin Gartziarena

Juantsantzenea

Jose Agustin Lasarte
Jose Joaquin Lasarte

Ygnacio Galdos

Ygnacio Gartziarena

Telletxea

Ygnacio Jauregi

Juan Martin Esnaola
Pascual Esnaola

Apaiztegia

Gregorio Jaka

Bazterretxea

Millenea

Ramon Elusa

Pedro Ygnacio Iparragirre

Etxeordea

Lorenzo Etxeberria
Manuel Etxeberria

Francisco Maria Iparragirre

Matxikubelauntzaran

Bordazar

Tomas Etxeberria

Francisco Iparragirre

Lastadi

Jose Antonio Etxeberria
Juan Martin Etxeberria

Jacinto Intxaurrondo

Meaka

Urtiño

Juan Cruz Etxabe

Miguel Lorenzo Ibarrola

Zamargin

Miguel Antonio Etxarren
Blas Etxarren

Pedro Jose Ibarrola

Errekaldea

Donmartiñeneatxikia

Manuel Etxarren

Francisco Ibarbia

Goienetxea

Jose Joaquin Dorronsoro
Jose Maria Etxanike

Juan Ygnacio Ibarbia

Etsoinerdia

Juanotsoa

Martin Jose Arrue

Martin Jose Ibarbia

Obinetabekoa

Balero Arregi

Jose Maria Arregi

Tolaretxeatxikia

Ygnacio Ibarbia

Errementaritegi

Danbolin

Miguel Antonio Goienetxea

Ygnacio Gartziarena

Donmartiñenea

Etxe-izena
Kapagintxo

Lorenzo Gartziarena

Bengoetxegoikoa

Jose Ygnacio Arregi
Jose Joaquin Arregi

Izena
Jose Maria Gartziarena

JuanYgnacio Zuloaga
Juan Martin Zuloaga
Martin Jose Zuloaga

Belkaide

42

Patero

Arregia

Zurikain
Torrea

Azpikoetxea eta Santusala
Elgorriaga

Salbadorrenea

Domingozurinea
Domingozurinea
Ugaldea

Urrelo

Bekotaberna
Bustiñanea

Grazianeaborda

Juangonea
Ospital

Grazianea

Atzera begira

Juaninazio Elosegi Aldasoro

Bi armadentzat egindako garraio-lanak, eta Belauriatetik Leitzarako bidean
aritu ziren gurdizainak.
izana: Kaperotxipi karlisten aldetik eta
Gardin brigadierra liberalen aldetik. Kaperotxipik dirua bakarrik eraman zuen,
eta Gardinek 1.000tik gorako errazioak,
baita pentsua eta lastoa ere zamarientzat. 1873ko martxoan eta apirilean bi
aldeetakoak ageri dira dokumentuetan
hornikuntza eske.

Garraiolariak. “Bagageria”

Gehienbat mandazain lanetan aritu ziren, behor edo mandoekin, agindutako
tokietara joanez eta emandakoa eramanez. Batzuetan bertara: Leitza edo
Elduainera. Besteetan urrutira: Somorrostrora... Batzuetan herri edo hirietara; besteetan mendialdera edo toki
anitzagoetara: Uzturrera, Belauriatera,
Urtora, Izaskunera... Inoiz bidaiariak,
zaurituak, gaixoak… eramanez; inoiz
upelak, sableak, gerrarako tresnak…
garraiatuz. Armada-buruen zerbitzuan
(Loma jeneralarekin 52 egunetan), edo

egun erdiko edo egun bateko lanetan,
noizbait 89 egunetakoan ere bai. Eta
batzuetan aldez aurretik ematen zieten
dirua, abiatzerako (8-12 erreal “de socorro”).
Denera, 34 berastegiar aritu ziren
eginbehar horietan. Gabriel Esnaola,
esate baterako, 30 aldiz ibili zen karlisten aginduetara, 83 egunetan; errepublikarren aginduetara, berriz, 6 aldiz, 24 egunetan. Bautista Artolak 16
aldiz egin zuen lan karlistentzat, 122
egunetan; eta 14 aldiz errepublikarrentzat, 34 egunetan. Zamaketa-lan
guztiak kontuan hartuta, 393 egunez
egin zuten garraiolari-lana berastegiarrek karlistentzat, eta 734 egunez
liberalentzat.
Dirutan: 10.016 erreal Armada
Errepublikar-Errealarentzat
19.016 erreal Armada Karlistarentzat
Denetara: 41.032 erreal
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Gurdizainak
Mandazain-lanak eskari handia izan
zuen bi armadetan; gurdizainek, ordea,
lan gutxiago izan zuten, eta gutxiagotan

19. zenbakia, 2022ko abuztua
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aritu ziren armadentzat lanean. Belauriateko Batailaren ondoren, hala ere,
Berastegin zeuden gurdi eta gurdizain
askori egokitu zitzaien karlistentzat
lan egitea, eta lan gogorra egokitu ere:
gudalekura joan, zaurituak hartu eta
Leitzara eramatea, arta zitzaten; edota
hildakoak garraiatzea. 123 gurdizainen
izenak ageri dira dokumentu batean
122 gizon eta emakume bakarra, Maria
Josefa Atxukarro. Bestalde, lortu dugu
jakitea 123 lagun horien artean 40ren
bat zein etxetakoak ziren (ikus, taula).
Gurdizain haiek beste garraio-lan batzuk ere egin zituzten karlistentzat.
Denera, 12.000 errealeko gastua,
gurdizainetan.

Udaletxeko goarnizioa eta
udaletxearen gotortzea

1873ko apirilaren 22tik abuztuaren
10era arte egon ziren Armada Errepublikarreko soldaduak Berastegin. Bitarte horretan eskatu eta hartutako errazioak kontuan izanda, pentsa dezakegu
75 gudari inguru izango zirela, Garcia
komandantearen agindupean. Haren
gainetik, Jose Maria Loma brigadierra
zegoen, Añana Gatzagan jaiotako militar arabarra.
Loma brigadierrak neurri bereziak
hartu zituen udaletxea edo udal-erai-

kina babeste aldera. Alde batetik, Arrueberria etxea (ikus,
planoan) eraitsarazi zuen; eta,
bestetik, udaletxea gotortu.
Santa Cruzek, dirudienez, kanoi bat inguratu zuen Berastegiko udaletxea erasotzeko
asmotan, baina azkenean
atzera egin eta ez zuen erasoa
gauzatu.
Udaletxea gotortzeko lanetan, herritar asko aritu ziren lanean, egun askotan zehar: tartean, 7 arotz, haritz,
pago eta gerezi-egurra erabiliz; eta 6 hargin, harginlanetan eta harria, karea eta
beste garraiatzen. Denera,
446 gurdikada egur, harri,
kare... erabili zituzten; eta
ia 3.000 lan-egun behar
izan zituzten udaletxea gotortzeko: 273 lan-egun hargin ofizialenak, 182 lan-egun zurgin ofizialenak eta 2.540 lan-egun peoienak.
Bestelako gastuen artean, berriz, 6
petrolio-farolen erosketarena ageri da
dokumentuetan.
Aipatutako gastu horiek guztiak
batuta, udaletxea gotortzeko lanetan
42.716,50 errealeko gastua egin zutela
ohartuko gara.

Arrueberriaren kokapena bi eraikinen artean.
19. zenbakia, 2022ko abuztua
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Udaletxea gotortzen egindako
lanak.

Arrueberria etxearen
historia laburra
1810ean, zorpetzeek eta diru-beharrak
eraginda, herriko ondasunak saltzen
hastea erabaki zuen Berastegiko Udalak. Hala, 1810eko apirilaren 22an,
Martin Jose Arrue izenekoak 200 m2-

Atzera begira

1873an, liberalek
Berastegi mendean
zutela, Arrueberria etxea
eraisteko agindua eman
zuen Loma jeneralak

Plaza ingurua II. Gerra Karlista garaian.
ko orube bat erosi zion Udalari herriko
plazan, etxe bat eraikitzeko asmotan,
gaurko Marintzenea-Dendaberri eraikinaren parean (ikus, planoa). Ondorengo urteetan eraiki zuten etxea,
aipatutako orubean, udaletxearen eta
Txikitonearen artean. Etxeak bi pisu eta
ganbara zituen, eta 132 m2-ko azalera.
Hurrengo urteetan, bi bizitza eratu ziren eraikin horretan; eta, hori horrela,
Bigarren Gerra Karlista hasi zenean,
Josefa Ignacia Olaetxea, Martin Jose
Arrueren seme Miguel Joseren alarguna bizi zen batean, eta bestean Jose Miguel Areizaga.
1873an, liberalek Berastegi mendean zuten bitartean, Arrueberria etxea
eraisteko agindua eman zuen Loma jeneralak, udaletxearen defentsarako
oztopo zela argudiatuta: “no quedando

piedra sobre piedra a consecuencia del
desmonte”.

Belauriateko (Belabietako)
Bataila
1873. urtearen amaiera aldera, karlistak ziren nagusi Gipuzkoako lurraldean, gehienean; baina Tolosa eta Donostia liberalen esku zeuden. Tolosako
hiribildua setiatuta zeukaten karlistek,
eta bitartean liberalak setioa hausteko
ahaleginean ari ziren. Hartarako, setioa
hautsi ahal izateko, Moriones jeneral
nafarraren laguntza eskatu zuen Loma
jeneralak.
Karlistek mendean hartua zuten
Amasamendia eta Belauriateko ingurua. Liberalen erasoen esperoan zeuden bitartean, azaro partean, parapetoak antolatzen eta eremua gotortzen
aritu ziren hainbat lagun; tartean, 43
berastegiar, gutxienez.
Santa Cruz apaiza ez zegoen ados
Lizarraga jeneralaren buruzagitzarekin. Eta, hala, 1873ko abenduaren 6an,
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gauez, Berrobira joan eta bertan zegoen batailoi osoa bere alde jarri zuen;
eta, hurrengo egunean, Villabona eta
Andoain inguruko gudariak ere aldean
hartuta, Lizarraga jenerala atxilotzen
saiatu zen, 18 konpainiako buru zela.
Ez zuen lortu, ordea; eta hantxe bukatu zen Santa Cruzen gerrilari-bizitza.
Frantziara egin zuen alde aurrena, eta
ondoren Ingalaterrara. Gerora misiolari izan zen Jamaikan eta Kolonbian; eta
han, Kolonbian, hil zen 84 urte zituela.
Moriones jenerala Iruñean zen, eta
handik Oiartzun aldera etorri, eta Hernani inguruan kokatu zen. Abenduaren
9an egin zioten eraso Morionesen eta
Lomaren gudariek Belauriate aldean
zebilen Lizarraga jeneralaren armada
karlistari, Santa Cruz apaizaren porroten erruz murriztua eta indargabetua
zen armadari.
Sarraskia izugarria izan zen: zaurituak eta hilak kontuan hartuta, 600 bat
soldaduren galera ekarri zuen. Esaten
dutenez, bataila hura ez zuen inork irabazi, denak izan ziren galtzaile.
Liberalek Donostia aldera eraman
zituzten zaurituak eta hilak; karlistek, aldiz, Berastegi eta, batez ere, Lei-
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tza aldera. Esan bezala, 123 gurdizain
joan ziren Berastegitik Belauriatera,
zaurituak Leitzara garraiatzeko egitekoarekin. Sarraskiaren biharamunean,
hilaren 10ean, 6 hildakoren aldeko elizkizunak eta hilobiratzeak egin ziren
Berastegin, eta hilaren 12an beste 6
lagunenak. Beranduago, Belauriaten
hildako beste hainbat lagunen gorpuak
ere Berastegin lurperatu zituzten.

Errolda. Aberatsen udal
izatetik gizonezko guztien
udal izatera. Gizonezkoen
Sufragio Unibertsala

Berastegin oso aspalditik egin izan dira
hauteskundeak alkatea eta zinegotziak
aukeratzeko. Baina, edozein herritar
izan ote zitekeen alkate edo zinegotzi?
EZ. Hauteskunde-erroldetan ondasunjabe handien izenak bakarrik agertzen
ziren (mayores contribuyentes). Bereizketa argia egiten zen, gainera, hautesle edo boto-emaile eta hautagarri edo
hautatuak izan zitezkeenen artean.
1864ko erroldan, esate baterako, 314
herritarretatik 85 ziren hautesleak,
eta 56 herritar bakarrik hautagarriak.
1868an, bitan egin edo eguneratu ziren erroldak, udalerako ez, beste hauteskunde batzuetarako; uztailaren
21ekoan eta irailaren 9koan, 300 bizilagunetik 84 hautesle eta 60 hautagarri
izendatu zituzten. Guztiak gizonezkoak.
Izan ere, 1868an, Espainiako “La
Gloriosa” iraultzaren ondoren, legealdaketa nabarmena gertatu zen, eta
lehendabizikoz 26 urtetik gorako gizon guztiak izan ziren hautesle eta
hautagarri abenduko udal-hauteskundeetan, Gizonezkoen Sufragio Unibertsala onartu baitzuten Espainian.
Emakumezkoen Sufragio Unibertsala
65 urte beranduago, 1933an lortuko
zuten, II. Errepublika garaian. 1868ko
Berastegiko erroldan, beraz, 332 gizonizen ageri dira, herriko 26 urtetik gorako gizon guztien izenak.
Aukeratu zituzten zinegotziak eta
izendatu zuten alkatea ere; denak,
1868ko iraileko erroldan, hautagarrien
artean zeudenak. Lege honek, hala ere,
ez zuen askorik iraun. 1875ean, Alfonso
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Batxillerrarena (Gorostine).
XII.a errege zela borboiak erregetzara
itzuli zirenean, atzera egin eta 1877ko
hauteskundeetan berriro ere gutxiengo
batek izan zuen hautesle eta hautagarri
izateko aukera.

Santa Cruz apaizaren
eragina. Berastegiko
biktima batzuk

Pedro Maria Gorostidi
Pedro Maria Gorostidi Galatas, Villabonan jaioa, Berastegira ezkondu zen
1862an, eta Maria Jesus Irisarri Muñagorri izan zuen emazte. 1869an, alargun
geratu, eta Ibarrako Sebastiana Belauntzaran Berastegirekin ezkondu zen.
Espainiako 1868ko iraultzaren
ondorengo udal-hauteskundeetan Berastegin aukeratuak izan ziren 7 zinegotzien artean izendatu zuten P. M.
Gorostidi alkate, 1869ko urtarrilaren
3an. Ez dakigu zehatz nola joan ziren
ondorengo urteetako hauteskundeak,
baina Gorostidik alkate izaten jarraitu
zuen 1873ra arte. Berastegiren historian ordura arteko alkatetzarik luzeena
izan zen Gorostidirena. II. Gerra Karlistaren garaian tokatu zitzaion alkate
izatea; eta, itxuraz, liberalen aldeko
joera edo jokabidea erakutsi zuelako
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etorri zen Santa Cruz apaiza haren bila,
1873ko martxoaren 10ean. Batxillerrarena etxera jo zuen Santa Cruzek, gaur
egun Gorostidine eta orduan alkatearen bizileku zen etxera; baina ez zuen
han topatu, ordurako alde egina izango
baitzen Berastegitik. Haren, alkatearen,
paperak hartu eta etxe aurrean (ala plazan, beharbada?) su eman omen zien
Santa Cruzek, “ante una numerosa concurrencia de las gentes del pueblo”. Hantxe erre ziren Udalekoak ziren zenbait
dokumentu ere.
Gorostidi ez zen berriro Berastegin bizi izan, Donostian baizik. 1879ko
dokumentu batean ageri denez, ezin
izan zituen Berastegiko hilerria berritzeko kontuak aurkeztu, 1873ko martxoaren 10ean, arratsaldeko lau eta erdietan piztutako sutean erre zirelako...
Andres Alduntzinen erailketa
Gorostidi alkatearen faltan, Santa Cruzen aldekoek Alduntzin alkateordea eta
gainerako zinegotziak atxilotu zituzten,
liberalen aldeko ekintzak egiten zihardutela aitzakiatzat hartuta. Hurrengo
egunean, makilaz zigortuak izan eta
gero, aske utzi zituzten zinegotziak; Alduntzin alkateordea, ordea, erail egin
zuten Beibatari inguruan. Bertan dago

Atzera begira

Juaninazio Elosegi Aldasoro

Berastegiren historian
ordura arteko
alkatetzarik luzeena
izan zen Pedro Maria
Gorostidirena
1873an alkatearen
paperak errearazi
zituen Santa Kruz
apaizak
oraindik Andresen arrebak anaiaren
omenez eraikiarazi zuen oroitarria.
Andres Alduntzinen aldeko hiletaelizkizuna martxoaren 12an egin zen,
Berastegiko elizan. Handik astebetera,
martxoaren 19an, herri-bilera egin zen
Udalaren egoera aztertzeko, eta 33 gizon
aukeratu zituzten herriaren ordezkari,
udalbatza berria aukeratu bitartean.
Jose Antonio Arregi Igerategi
Jose Antonio Arregik, Berastegiko
Ozpindegin jaio eta Kuban aberastutakoak, Berastegin zituen ondasun
guztiak erosi zizkion 1868an Legardako markesari, Berastegiko jaunaren
ondorengoari. Atzerrian bizi izandako
asko bezala, liberala omen zen Arregi;
eta, Santa Cruz Berastegira zetorrela
jakitean, ihes egin omen zuen bertako
Gorostidi batekin. Familiako batek

kontatzen duenez, ihes egiterakoan,
bihotzekoak eman omen zion Gorostidiri; eta Arregik, laguntzera geratu ordez, alde egin omen zuen hura bertan
utzita.
Ez dugu historia hau baieztatzerik
izan; garai hartan hildakoen artean ez
da ageri Gorostidirik. Eta, bestalde, Berastegin ez dugu Pedro Maria alkatea ez
zen beste Gorostidirik ezagutu. Alkatea
bera izan eta bizirik atera ote zen?
Beste iheslari askok bezala, Jose Antonio Arregik ere Iparraldera egin zuen
alde, eta Ezpeletako Marie Noeline Palassie Lizarriturrirekin ezkondu eta bost
seme-alaba izan zituen, Urruñan. Jose
Antonio hil ondoren, alarguna Tolosara
etorri zen bizitzera hiru alabekin. Geroz, gaur Markesanea bezala ezagutzen
dugun etxea eraiki zuten Berastegin, eta
bertan eman izan zituzten hainbat denboraldi. Gaur egun, haien ondorengoak
dira Markesanean bizi direnak.

Rafael Francisco Otamendi Mintegiaga, Anoetako alkatea
Beste berastegiar baten erailketa ere
gertatu zen bi hilabete lehenago, Anoetan. Anoetako alkate zela erail zuten,
Santa Cruzen aginduz, 1873ko urtarrilaren 12an. Rafael Francisco Otamendi
Mintegiaga zuen izena, eta Berastegin
jaio zen 1823ko martxoaren 19an. Aita,
Manuel Otamendi Sukia, lazkaotarra
zuen; eta ama, Maria Josefa Mintegiaga Ertzitza, berastegiarra. Maria Josefa
bigarren emazte izan zuen Manuelek;
aurretik Maria Saizar Ezpeleta beras-

tegiarrarekin ezkondu zen, 1796an; eta
orduan etorri zen lehendabizikoz Berastegira bizitzera. Alargundu aurretik,
lehen emaztearekin 7 alaba eta 2 seme
izan zituen.
Manuel Otamendik negozio-gizona
izan behar zuen, inondik ere, 18031824 urteen artean zenbat eta zer-nolako erosketak egin zituen begiratzen
badugu: etxeak, lursailak, Leitzarango
mendiak... 80.000 errealeko erosketak!
Maria Josefarekin ezkonduta, gainera,
Lukasenea eta Ezpeleta etxeak bereganatu zituen.
“Jakas” ezizenez zen ezaguna Manuel, eta Jakasenea (Lukasenea) eta
Jakasen borda (Goikoborda) izenak ere
haren garaitik dira ezagunak Berastegin. “Jakas” izenez ezagutzen zuten Manuelen semea bera, Anoetan, baita gaur
egun Tolosan bizi diren haren ondorengoak ere.

Informazio-iturriak

-Aidanen 1, 10, 16. zenbakiak.
-Berastegiko Udal Artxiboa. 18681879. BUA 688.5, 661.4, 16.2, 660.5,
495.4, 16.1, 686.1, 471.19, 690.3 1879
-“BERASTEGI 2 Gatazken tenorean”.
Paulo Iztueta Armendariz. 2010
-Santa Cruz apaiza. Aidanen 10 2013.
Jose Luis Egaña.
-El cura Santa Cruz. Xabier Azurmendi.
1986
-La Segunda Guerra Carlista en Gipuzkoa, 1872-1876. J. A. Recondo. 2018.
-Ganbarakokoprekoaltxorrak. Http://
berastegi-eta-inguruak.blogspot.com


  



47

19. zenbakia, 2022ko abuztua

Udalgintza

Amaia Azkue Eizagirre

Keinu txikien balioa
U

dan bete-betean sartuta gaude.
Berezia izango da aurtengoa,
aurreko bi udak nolakoak izan
ditugun ikusita. Ezohiko bi udaldi izan
dira: etxekoiagoak, baldintzatuak, aginduz beteak, askatasun erabatekorik
gabekoak, arduraz jokatu beharrekoak
eta zalantzaz beterikoak. Nola ez dugu,
ba, izango berezia aurtengo uda!
Berezia izateak, ordea, ez du zertan
hobea edo okerragoa izango denik esan
nahi, ezta 2020a baino lehenagoko uda
haien berdina izango denik ere. Berezi
izate hori edozein eratara definitzen
dugula ere, ados egongo gara denok
aurtengoa benetan berezia izango dela
esaterakoan.
Bada poz bat, ilusio bat, denok partekatzen duguna: hemendik aurrera
aisialdi ia gehienaz libreki, era librean,
gozatu ahal izango dugula. Pandemia ez
da aitzakia izango araurik bete behar
izateko, aspaldiko parrandarik desiratuenak egiteko aukera izango dugu, eta
denbora luzean ikusi ez ditugun lagunei
besarkada goxoak lasai ematekoa.
Zorionez, herrian, ez dugu bi urteko
geldialdi erabatekorik bizi izan; Salontzo egunaren bueltako egunak bereziak
izan daitezen ahalegindu gara, ekintza
gutxi, baina batzuk antolatuta, haurren
aisialdirako ekintzak gauzatuta, Kultur
Astea ere hor izan dugu ate joka, Mari
Domingi, Olentzero eta Errege Magoek
ere bisitatu gaituzte, etab. Ekintza guztiak unean-unean indarrean zeuden
osasun-neurriak beteta; eta, nola ez,
herritarren bizipozari tente eusteko
gure aletxoa jarriz. Helburua zein genuen argi genuela. Antolakuntzan aritu
garenoi zenbait buruhauste eman digu
ekintza horiek guztiak aurrera eramateak, baina ozen eta harro esateko moduan gaude: merezi izan du. Berriz ere
berdin jokatuko genuke.
Aldizkariaren aurreko zenbakian
aipatzen nuen moduan, hasiak dira
19. zenbakia, 2022ko abuztua

Amaia Azkue Eizagirre, Berastegiko alkatea.
pandemiaren ondorenak eta ondorioak
gurera iristen. Jendartean maiz entzuten dugu lehen sentitzen ez genituen
sintomak sentitzen ditugula orain gorputzean, eta erraz esaten dugu: “koronabirusagatik izangoa!!”, horrek dena
justifikatuko balu bezala. Hori zergatik
egiten dugun, garrantzia kendu nahian
edo kezka puntuarekin esaten dugun,
zalantza sortzen zait.
Eta, bestalde, oso nabarmenak ari
dira gertatzen egunerokoan azken urtebetean bizi izaten ari garen aldaketak,
ez da izango etxerik aldaketa horiek
harrapatu ez dituenik, zipriztindu ez
dituenik: erregaien (batez ere, gasolioaren eta gasaren) prezioen igoera,
argindarraren fakturak jasan duen goranzkoa, erosketa-gurdiaren kostua
nola gehitu den, eta lan-munduaren
prekarizazioa eta horrek sortzen digun
kezka, beste hainbaten artean.
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Noiz arte jarraitu behar ote du batbateko prezioen igoera eta bizimoduaren garestitze bizkor honek? Zenbat
denboran eutsi ote diezaiokegu? Zer
egin ote lezake gutako bakoitzak gastua
eta eguneroko kontsumoa murrizteko? Nola lagundu gazteei? Zer-nolako
mundua utzi behar ote diegu? Ez nirean
bakarrik, buru askotan dauden pentsamenduak eta kezkak dira horiek, aho
askotatik ateratzen diren kezkak, familia askoren kezkak.
Argi dago botere faktikoek (herritarrek aukeratutako erakunde politikoen
gainetik presio egiten eta gizartean
eragiten duten sektoreek) indarrean
jarraitzen dutela, oinarrizko ditugun
eskubideak beren esku daudela, erabakiguneetatik zeharo kanpo gaudela,
hutsaren hurrengoak garela, eta alde
bakarrez hartutako erabakiek gure bizimoduan - jendartearen gehiengoan -

Udalgintza

izango duen eraginak ez diela kezkarik
eragiten; bai, ordea, poltsikoak bete-beteak izateak. Ez dute jendartea elkartuta ikusi nahi, banaka ahulago garelako,
eta elkartuta, zapalkuntza-ereduei aurre egiteko aukerak zabaltzen direlako.
Klase sozial baxukoak, atzerritarrak, emakume migratuak, bizitzako
oinarrizko soldatara iristen ez direnak,
oro har bazterkerian bizi direnak, are
eta baztertuago egiten dituzten politikak bizi ditugu egun. Zurrunbiloan
murgilduta gaude, norberarena antolatzen, bizitzen eta salbatzen.
Eta kezkaz begiratzen diot, zenbat
kostatzen zaigun eguneroko jarduerak
bateratuta eta modu jasangarrian eta
arduratsuan egiteari: lanera joateko
ibilgailuak partekatzea, garraio publikoaren erabilera, erosi-erabili-bota
kontsumo-eredua iraultzea, sortzen
ditugun hondakinen berrerabiltze edo
sailkatze-egokia egitea, lehengaien erabilera neurrigabea geratzea, bertako
elikagaien kontsumoaren garrantzia

lehenestea, injustizien aurrean elkartu eta protesta egitea, etorkizunari
buruzko gogoeta egitea, etab.
Txoko honetatik idazteko aukera
eman zaidanean, nire helburua ez da,
inola ere, herritarrei egunerokoaren
ikuspegi negatiboa helaraztea eta
transmititzea izan; baina bai errealitateari keinu egitea, eta erakustea gizarteari, gure esku dagoena egin behar
dugula herritarrok, eta horren kontzientzia hartu behar dugula, nahiz eta
jakin zaila egiten zaigula ehuneko ehunean betetzea, eta argi izanda ezin diogula geure buruari gardentasun osoz
bizitzea exijitu.
Eguneroko keinu txikiek lagunduko
digute, bizimodua parekideago egiten,
berdinetik berdinera bizitzen, bertan
duguna zaintzen, herrian bada ere.
Egunerokoan, bertan egongo gara, ingurukoengandik eta ingurunetik gertu.
Nola ez ditugu ba zainduko gure ingurukoak eta gure ingurua, Amalurra?
Zaindu eta gozatu.
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ELKARZAINTZA beharrezkoa dugu
jendarte-osasuntsu batean bizitzeko.
Askotan ez dakigu alboko atekoa, eraikinekoa, auzokoa, nola dagoen, baina jendea eskuzabaltasunez jokatzen
ikusteak, laguntzeko prestutasuna dagoela sentitzeak eta baten batzuk gertu ditugula jakiteak, bizitzeko beharbeharrezkoa dugun oreka mantentzen
laguntzen digu. Eta, beste aldera ere
berdin. Norbera, taldea, baten batentzat edo besteentzat, oreka-eragile eta
emaile izan daitekeela pentsatzeak eta
dela jakiteak, horrek ematen duen betetasuna bidean aurrera egiteko sendagai
eraginkorrenetakoa dugu.
Aidanen aldizkaria egiten duzuenoi,
lan-taldeari, nire eskerrik zintzoenak
txoko honetan parte hartzeko eskaintza egiteagatik. Eta zuri ere, irakurle,
eskerrik asko, zure denboratik idatzi
hau irakurtzeko tartea hartu izanagatik.
Hurrengo zenbakian, neu ere irakurle
izango naiz, idazteko ardura besteren
bati utzita, erreleboa emanda.

19. zenbakia, 2022ko abuztua

Mikro Ipuin Lehiaketa

Elixabet Azpiroz Atxukarro

V. Mikro Ipuin Lehiaketa

A

urreko lau edizioetan Liburuaren Nazioarteko Egunarekin eman izan zaio bukaera Mikro Ipuin Lehiaketari; aurtengoan, ordea, aurkeztu egin zen egun
horretan, Bego Alabaz-en eskutik, familia osoarentzako ipuinsaioarekin batera.
Parte-hartzea apalagoa izan da V. edizio honetan: lehenengo kategorian, 12 urtera artekoetan, zortzi parte-hartzaile; bigarrenean, 12-16 urte bitartekoetan, bakarra; eta 16 urtetik
gorakoen kategorian, iaz bezalaxe, zazpi.
Ipuinek bete beharreko baldintzak ez ziren aldatu: gai
librean, 100 hitz baino gutxiagoko kontaketa euskaraz. Ezta
ipuinak epaitzeko irizpideak ere: originaltasuna, euskaramaila eta narrazioaren egitura.
Ekainaren 11n, Euskal Jaietan, plazan izan zen sari-banaketa. Irabazleek 50 euro eta Astiz liburu-dendan erabiltzeko txekea jaso zituzten, eta bigarrenek 30 euro eta Astizerako
txartela.
Hauek aurtengo irabazleak:

Lorea Alonso, Axier Matxinea eta Laira Otegi, sari-banaketa ekitaldian.
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II. kategorian

Begira
Ez zara ohartzen, baina begira-begira naukazu. Lo
goxoak hartua zauzka. Bare duzu gogoa, bare gorputza.
Arnas pausatuak kulunka eragiten dio zure bularraldeari.
Kulunka leuna.
Besapeetara arte estaltzen zaituen maindire zuri eta
aratzak samur biltzen zaitu, samur eusten dio zure loari,
atsedenari.
Zimurrek hartua dizute azala, bizi izandako hainbat,
hainbeste bizipenen ezkutaleku izan litezkeen horiek.
“Urteak, urteak ez dira alferrik pasatzen”.
Ohartzen naiz. Gero eta bereago zaitu heriotzak, eta
gero eta urrutiago zaude bizitzatik, gugandik.
Eskua hartu dizut, goxo. Laztuak dituzu eskuak,
bizitzak gogortuak. Maite-maite egin dizut, inoiz zuk niri
bezala. Leun, samur.
Irribarre egin ote didazun iruditu zait.

Arazo modernoak

Mirari Saizar Zinkunegi
III. kategorian lehen saria
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Mahaiaren ertzean eserita ne
ngoela, negarrez etorri
da Alaitz biloba, futbolean B tal
dera jaitsi du entrenatzaileak, azkarragoa izan behar
omen da onenen A taldean
jokatzeko. Mugikorrari begira
jarri da, Instagrameko bere
azken argazkiak Oihanerenak
baino like gehiago lortzeak
bakarrik lasaituko du.
Aitak ez dio jaramon handirik
egin. Lanetik iritsi berria da 12 ordu eginda, nagu
siak gustuko du, eta gogor
aritzea tokatzen zaio organigr
aman gora egin nahi badu.
Pantailara itsatsita, Volkswage
nen azken furgoneta modeloei begira dauzka begiak, me
ndizalea baita.
Hala esan diet ertzetik:
- Etengabe ondokoa gainditu
nahian dabilenak ez du
zorionik.
Bururik ere ez dute altxa, zer
jakingo ote du amonak
bizitza modernoaz…
Axier Matxinea Az
urmendi
III. kategorian biga
rren saria
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Demografia

2021ean jaiotakoak

Laida
Labaien Otaegi
2021-01-14

Eihar
Urkizu Saizar
2021-09-05

Zuhaitz
Zabaleta Begiristain
2021-09-23

Goian beude

Eira
Olano Atxukarro
2021-11-14

Arene
Atxukarro Irulegi
2021-12-30

2021. urtean hildakoak

Juliana
Jose
Tomas
Sebastian
Mª Arantzazu
Mª Angeles
Goienetxea Azpiroz, Garaiburu Azpeitia, Maizkurrena Lizartza, Garziarena Arregi, Urdangarin Berasategi, Arregi Mendizabal,
81urte, 2021-02-09 94 urte, 2021-03-09 70 urte, 2021-03-12 81 urte, 2021-06-18 77 urte, 2021-06-23 90 urte, 2021-07-22

Iñigo
Saturnino
Gertrudis
Micaela
Faustino
Goikoetxea Araolaza,
Saizar Ugartemendia,
Saizar Esnaola,
Ansa Alduntzin,
Ezeiza Lezea,
47 urte, 2021-10-24 61 urte, 2021-11-05 88 urte, 2021-11-19 82 urte, 2021-12-04 81 urte, 2021-12-25
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Oliva Mariezkurrena
Etxegia, 105 urte,
2021-12-31

On egin

Zerba beteak
Inma Artola Eraso
Osagaiak
 12 zerba (azelga)
 Urdaiazpikoa, 100 gr
 Ardi-gazta, 12 xerra
 Irin pixka bat
 Bi arrautza
 Gatz pixka bat
 Tomate frijitua, 200 ml
 Esne-gaina, 200 ml

Nola egin:
Presio-eltzean ura irakiten jarri gatz pixka batekin. Zerbak ondo garbitu, eta zati zuriak zatitu, karratu handietan.
Uretara bota eta 10 minutuz irakin presio-eltzean. Uretatik atera, eta oihal baten gainean jarri. Urdaiazpiko-zati bat
eta gazta-zati bat jarri bakoitzaren gainean, eta beste zati zuri batekin tapatu. Irina eta arrautzetan pasa eta frijitu.
Saltsa egiteko, tomate frijitua eta esne-gaina nahastu, kantitate berean. On egin!

Zainzurien tinbala
Maria Cueto Suarez

Osagaiak
 400 gramoko hostore-plaka bat (hojaldre)
 Moldea igurzteko gurina
 Gazta leun xerrak (Tetilla, adibidez)
 4 arrautza
 300 gr esne-gain
 Berastegiko gazta arrailatua, 3 goilarekada
 Zainzurien puntak, 2 pote txiki
 Gatza, piperbeltza, intxaur muskatua (moscada)

Nola egin:
Moldea gurinarekin igurtzi. Hostorea luzatu fin-fin egin arte, eta
horrekin moldea forratu. Azpian gazta-xerrak jarri. Krema egin
4 arrautzekin, esne-gainarekin, gazta birrinduarekin, gatzarekin,
piperbeltzarekin eta intxaur muskatuarekin. Erantsi kremari
zainzuri zatituak, dena ondo nahastu, eta moldera bota gaztaxerren gainera.
Labea 200 gradutan berotu 15 minutuz. Sartu tinbala labean, eta
utzi 40 edo 45 minutu egiten. Egina dagoen ikusteko, labana sartu eta garbi atera behar du. Moldetik atera aurretik hozten utzi.
On egin!
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On egin

Kalabazin-biribilkia

Izaskun Fernandez Zubillaga
Osagaiak
Biribilkia egiteko:
 Kalabazin ertain bat
 Arrautza bat

Biribilkia betetzeko:
 Tipula erdi bat
 Azenario bat
 Piper berde pare bat
 Oilasko-bularkia
 Mozarella gazta arraspatua
 Oliba-olio birjina
 Gatza
 Piperbeltza

Nola egin:
Lehenik eta behin, kalabazina ondo
garbitu, lehortu eta birringailu batekin birrindu azal eta guzti; eta, gero,
sukaldeko paper edo trapu garbi batekin ongi xukatu birrindutako kalabazina (kalabazinak askatzen duen
ura ahalik eta ondoen xurgatzeko).
Ahaztu gabe, labea aurrez berotzen
ipini 200º C-tan, goitik eta behetik
beroa botaz.
Birrindutako kalabazina ontzi batera
bota, arrautza irabiatu bat gehitu eta
guztia ongi nahastu. Ondoren, labeko
erretilua hartu, bertan labeko papera ipini eta ontzian daukagun nahasketa bertan zabaldu, laukizuzen
formako ore fin moduko bat osatuz.
Kalabazin-ore hori labean ipiniko
dugu 20 minutuz.
Biribilkia egiteko orea martxan ja19. zenbakia, 2022ko abuztua

rri ostean, hori betetzeko osagaiak
prestatzeari ekingo diogu. Zartagin
batean, oliba-olio birjin txorrota
bat bota eta, lehenbizi, tipula bigundu, juliana erara ebakita. Ondoren,
azenarioa eta piper berdea gehitu,
horiek ere tira finetan moztuta. Barazkiak biguntzen ari diren heinean,
gatza eta piperbeltz pixka bat bota.
Azkenik, oilaskobularki
xerrak
puskatxo txikitan
moztu eta zartagira gehitu. Guztia ondo egin ondoren, zartagiko
osagaiak plater
batera bota eta
pixka bat epeltzen utzi.
Zartagineko barazki- eta oilasko-nahasketa ka-
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labazin-orearen gainean ipini (alde
batean), mozarella-gazta pixka bat
gainetik bota eta, labeko paperaren
laguntzaz,
kalabazin-orea biribilkatzeari ekingo diogu, ijito-beso bat
balitz bezala.
Amaitzeko, biribilkia berriro labean
sartu 10 bat minutuz eta, ondoren,
plater batera atera, eta otorduaz gozatzea besterik ez zaigu geldituko.
On egin!
*Biribilkia betetzeko gustuko dituzuen beste edozein osagaien konbinaketa ere ondo legoke.

Diruz lagundutako argitalpena
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