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Makilakixki

AuR
kiBi
DeA

Makilari Gabiriako herri
aldizkaria da, urtekaria.

Oporretarako leku bat?
Zarautz.
Pelikula bat?
Salvador (Puig Antich).

Di-Da

Liburu bat?
La ladrona de libros.
Eguraldi hotza ala beroa?
Beroa.
Astebururako plan bat?
Herri bat ezagutzera joatea egun pasa.
Ohitura bat?
Ohera joan aurretik zerbait irakurtzea.
Mania bat?
Ohera sartu aurretik hurrengo eguneko
arropa prest uztea.
Gustukoen duzun menua?
Entsalada, bakailaoa eta flana. Horri
bultza egiteko, berriz, ura edo sagardoa.
Parrandarako toki bat?
Gasteiz.
Zerk sortzen dizu jakin mina euskararekiko?
Euskarak ze bilakaera izango duen herri ezberdinetan.
Zeini erakutsiko zenioke euskaraz?
Nire pisu-kideari erakutsiko nioke.

AINHOA ARRATIBEL
Urkiolako neska gazte xarmant
honek 19 urte ditu eta ez da geldi
egotekoa, ez horixe! Trikitixa jole aritua da, Kanadan ingelesa ikasten
ere jardun zuen, dantza erakusle da
Goruntz dantza taldean, batukadan
danbor txikiari hotsa atereaz ere
aritzen da tarteka, Gasteizen euskal
filologia ikasten dihardu eta inguruan parrandarik bada han ibiliko da
ziurrenik. Gehiago jakin nahi baduzu,
segi irakurtzen…

Erakusteko dantza bat? Eta dantzatzeko?
Fandangoa eta Arin-arina erakusteko
eta dantzatzeko Gorulari.
Musika talde bat?
Fito & Fitipaldis.
Gabirian biziko ez bazina…
Bizkaiko kostan.
Oroitzapen bat?
Lehenengo dantzako afaria.
Amets bat?
Ikasten dudan horretatik bizitzea.
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Ohitura bat?
Azoketara joatea, Ormaiztegira Pionera, Gabiriara Kortanera asko behintzat
eta gure sozidadera berriz ere. Hemen
gertuan, asko atera gabe ederki ibiltzen naiz.
Mania bat?
Bazterrak garbi edukitzea.
Gustukoen duzun menua?
Arrain zopa edo baratxuri zopa, bakailaoa edo legatza eta gero gainean
haragia postrerako. Horri laguntzeko
ardoa edo sagardoa.
Baratzako lanik gogorrena? Eta gustukoena?
Porrua aldatzea gogorrena eta babarrunak biltzea gustukoena.
Peri bat ikusteko? Eta saltzeko?
Ikusteko bat aukeratzekotan Gernikan
urriaren azken astelehenean egiten
dena, baina saltzeko denak berdintsuak dira.
Esker oneko barazki bat? Eta esker
txarrekoa?
Baratxuria, letxuga, zerba, porruak…
esker onekoak; eta tomatea, piperrak…
esker txarrekoak. Sakrifikatu gabe ezer
ere ez, ordea, horrela egin eta utzita
ezer ere ez.

TOMAS MAIORA
Agerre-berriko Tomas. Alegi aldetik Gabiriara zatozela Altzibar
baino lehentxeago ezkerrera begiratzen baduzu, han ikusiko duzu
baratzean lanean. Goxo hartu gaitu
euren etxean eta etxeko sukaldean
jardun dugu bataz eta besteaz. Nabari da bere hizkeran ez dela atzo
goizekoa; 69 urte ditu eta gauzak
garbi esaten dituen gizona dela
garbi geratu zaigu behintzat, ez da
zeharka ibiltzen den horietakoa.

Oporretarako leku bat?
Ez zait behin ere gustatu izan oporretara joatea. Animalia batzuk ere baditut eta horiei kasu egin eta behin goizean etxetik atereaz gero iluntzerako
etxera berriro.
Pelikula bat?
Ez zaizkit gustatzen pelikulak. Gaztetan eramaten gintuzten zinera, baina
joatea baino ez joatea nahiago.
Liburu bat?
Herri aldizkariak irakurtzen ditut gustura; dela Makilari, Ormaiztegiko berri
edo beste herri batzuetakoak ere bai.
Kontu zaharrak irakurtzen ditut gustura.
Eguraldi hotza ala beroa?
Beroa.
Astebururako plan bat?
Sozidade aldera joatea, afari mokadu
bat egin eta horrelakoak.
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Baserritik biziko ez bazina?
Ez naiz baserritik bizi. Ni enpresan lan
egindakoa naiz 42 urtean, eta handik
erretiroa hartu nuen eta hari eskerrak.
Baserriari etorkizunik ikusten al diozu?
Zaila da baserritik bizimodua aurrera ateratzea. Laguntza moduan bai,
baina garaiak asko aldatu dira.
Gabirian biziko ez bazina…
Kito, kanposantura joan behar! Ni
Gabirian gustura bizi naiz. Nora joan
behar nuke nik?
Oroitzapen bat?
Txikitan ezkontza batera joan ginenekoa. Ezkontzara joan eta oilaskoa jan
genuen, orduan gauza handia zen e!
Orain oilaskoa inork ez du nahi baina
orduan gauzak ez ziren horrela. Gure
etxean urtean hiru aldiz jaten zen
oilaskoa: Gabonetan urte zaharretan,
Madalenetan eta San Roketan.
Amets bat?
Nik enpresako kontuekin egiten dut
oraindik amets. Hango langileekin eta
lagunekin eta…
Mikel Asurabarrena/Iñigo Igartzabal

AZTIRI,
IZOTZ
ONDOKO
EGUZKI
Arantzazuko santutegian, bibliotekaren ondoan zeukan gela aita Julianek. Oraindik hantxe dago
idazkitxoa, bigarren solairuan, 217 zenbakidun gelaren atalondon: “J.Alustiza”. Geroztik apopilo
askorik igaro ez den seinale. Azkeneko urteak fraideen bizilekuko erietxeko hegalean egin zituen.
Zahartuta, baina inoizko ondoen, berak esan ohi zuen bezala. Argazki batekin gogoratzen dute fraide lagunek, ospitale aldeko korridore bukaeran, horman jarrita baitauzkate azkena hil diren fraideen argazkiak.
Julian Alustiza Jauregi, Aztiriko Etxetxo Behekoa baserrian jaioa. Fraide
frantziskotarra, sermolari ospetsua
eta etnografía-lan ikusgarrien egilea.
Idazlea, Aztiri goitizenarekin, poesietan eta umorezko nahiz nostalgiazko
idatzietan utzi zituen bere gogoetak,
barne minak, desterruko gaziak eta,
beti-beti, jaioterriaren oroitzapen
gozoak. 1913ko urriaren 30ean jaioa,
mendeurrenean omenaldia egin zitzaion. 2005eko maiatzaren 11n hil
zen, azken 50 urteetan bizileku izan
zuen Arantzazun. Arantzazu-Gabiria
lotura egin, eta Julian ezagutu zuten bi
lagun gonbidatu genituen, azaroaren
22an.

2013-11-22, ostirala. Hitzaldia.
Hitzaldia egin da Etxeberri kultur
etxean, 50 bat lagunentzat. Pello Zabala fraide frantziskotarra eta Paulo
Agirrebaltzategi fraide ohia eta idazle
eta Jakin aldizkariko editorea etorri
dira. Pellok Aztiri-ren bizitza, biografia
eta bitxikeriak gogoratu ditu. Paulo bibliografian sartu da, lehen ere sakonduta daukan gaia izanik (Euskararen
berri onak… eta txarrak liburua argitaratu zuen 2008an, haren estiloaz eta
idazkeraz sarrera mamitsua duena).
Jokin Murua zinegotziak egin ditu

aurkezpen lanak, hasieran eta bukaeran. Ordu eta hiru ordu laurden iraun
du hitzaldiak, gaur egungo denboran.
Denbora historikoan, mende bete.
Erakusketatxo bat ere antolatu da,
aretoaren atzeko aldean. Julianen
argazki batzuk (Paulo Agirrebaltzategik ekarriak), haren eskuizkribuak,
prentsako albisteen mozketak, idazlanen orriak… jarri ditugu, zazpi bat
paneletan.
Hitzaldiaren garaian eta ondoren
Julianek ondutako lau liburuak salgai
jarri dira, mahai baten gainean: Euskal
baserriaren inguruan; Lihoaren penak
eta nekeak; Bizinahiaren arnasa; eta
Euskararen berri onak eta txarrak. Jose
Luis Ugartek eta Aitor Azpiazuk 2011n
argitaratu zuten Lehengo Aztiri liburua
ere salgai jarri da.
Liburu salmenta igandean Aztirian
ere egin zen, Aztiri-Bat elkartean. Liburuak “oso ondo” saldu ziren.

2013-11-22, ostirala. Hitzaldian Pablo Agirrebaltzategi eta Pello Zabala.
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2013-11-24 Ibilaldia

2013-11-24, igandea. Ibilaldia
eta omenaldia
Goizeko hamarretarako jarrita zegoen ibilaldia hasteko ordua, Gabiriako Ostatu aurrean. Euria egin du
goian-behean. Eguraldi desatsegina.
Hotzik ez, baina umela erabat. Aterkipean egin behar izan dugu ibilaldiaren
zati handiena.
Zortzi lagun elkartu gara ibilaldiaren
hasieran. Aurrerago, bederatzigarren
bat ere bai.
Jose Luis Ugarte etnografo legazpiarra izan da gidaria. Gabiriako Ostatu
aurretik, Larreaene eta Txoko artetik
behera joan gara, Learregi parajetik,
Artzain barrenetik Baztarrika eta Irubide gaineko zelaira. Bidez komentura
jaitsi, eta frontoi zaharraren albotik
Igaraeta errota zaharren aztarnen barrenetik eta Etxeberritxo baserriaren
behealdetik, Uharketara iritsi gara.
Uharketatik gora, Luberri deritzon
parajean, Santa Marina baseliza antzinakoaren berri eman du Ugartek; eta
Done Jakue bideaz, zepadiez. Aitzur
txiki batekin lur azaleko zotala kenduta, zepa zati batzuk atera ditu pistan
bertan.
Eztanda errekaren sorburua ere ikusi
dugu, Eztanda baserriaren barreneko
zelaira iritsi baino metro batzuk lehen-
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txeago, Lizardi aldetik datorren errekatxoa zeharkatu eta eskuinera 20 bat
metro eginda. Ura lurretik bor-borka
nola ateratzen zen ikusi ahal izan
dugu: Eztanda emanean ari zen.
Eztanda barreneko zelaiaren langan,
berriz, antzinako herribidea eskuin aldetik zihoala begitandu dugu, harrizko
bi hormaren artean. Landareriaz oso
zikinduta dago, ia sartzeko ere ezinean.
Eztandako zelaian, erreka estaltzeko arkuak ikusi ditugu. Baserriaren aurrean, zepadia erakutsi digu Ugartek.
Aitzurrarekin kaxka-kaxka kolpe batzuk eman, eta aspaldiko zepa zatiak
atera ditu. Mendiko haizeolen hondakinak, mea erre eta burdina atera ondoren geratzen den soberakin errea.
Eztandan, karobia ere ikusi dugu.

ikerketa sakonagoa egiteko asmoa gogotsu hartu dute han zirenek.
Omenaldia.
Euria goian-behean zela, Aztiri-ren
jaiotzaren mendeurreneko ekitaldi edo
omenaldi sinbolikoa frontoitxoan egin
behar izan da. Oroigarri-plaka AztiriBat elkartearen kantoian kokatu zuten
bezperan, baina euria asko ari zuenez,
azkenean frontoira aldatzea erabaki
da. Bukaeran, azken-azkenean desestali da plaka.
Jokin Matxinandiarenak aurkeztu du
ekitaldia. Etxetxo baserriko Julianen
iloba batekin ezkondua, lehen eskutik kontatu ditu gauza batzuk. Jokin

Eztandatik gora pista berritik joan
gara. Bidean beste karobi bat ikusi
dugu. Pistaz jarraitu dugu goraino,
Aiztiar basoaren sarreraraino, asfaltozko errepide nagusira atera arte.
Aiztiar goenean, batzuk gurutzea ikustera joan dira, bidetik metro batzuk
desbideratuta.
Ibilaldian parte hartu duen jendea
txundituta gelditu da Jose Luis Ugarteren azalpenekin eta zirenik ere ez zekiten gaiak ezagutu edo jakin ondoren.
Udaberrian bide zahar hori garbitu eta

203-11-24 Omenaldian Ibon Elgarresta, Maria Ima

Hitzez hitz, hauxe dio plakako idazpuruak:
Julian Alustiza “Aztiri” herriko
semeari Gabiriako herriak eskainia. 1913-2013.

Murua Kultura zinegotziak hartu du
jarraian hitza, eta omenaldiaren zioak
eta zergatiak azaldu ditu, laburki.
Udalak oroigarri bat oparitu die
Alustizaren senitartekoei, Ibon Elgarresta alkatearen eskutik. Soziedadearen kantoian kokatu den plakaren
erreplika da. Etxetxoko Maria Imazek
(Julianen anaia zena Pedro Alustizaren alarguna) eta Mari Kontxi Izagirrek
(Igeribar Errotakoa, Maria ama Julianen arreba da; urtero egonaldi bat egiten zuen Julianek Errotan, opor gisa)
jaso dute, biek elkarri besotik helduta,
oroigarria. Goruntz dantza taldeko bi
dantzarik Agurra dantzatu diete, segidan.
Jarraian, Gabiriako lau bertsolarik bertso bana kantatu dute: Aratz
Igartzabal, Euxebio Igartzabal, Gorka
Maiz eta Iñaki Murua. Ondoren, Paulo Agirrebaltzategik hartu du hitza.
Alustizaren bi poesia errezitatu ditu
idazle araoztarrak, Bizinahiaren arnasa liburutik: Izotz eta Aztiriko iturria.
Bi poemak “esanahi handikoak” direla
esan du. Izotz, Arantzazu aldizkarian

az eta Mari Kontxi Izagirre.

1940ko hamarkadan euskaraz argitaratu zen azkeneko poesia izan zen,
agintari frankistek euskaraz ateratzea
debekatu zutenean. Handik zazpi urtera, lepoko lokarria pixka bat laxatu
eta atzera euskaraz zerbait ateratzen
utzi zietenean Arantzazu-n, aldizkariaren arduradunek atzera Izotz aukeratu zuten, lehenengo euskarazko testu modura. “Euskararen zazpi urteko
izotzaldiaren adierazgarri edo ikur da
olerki hau”, azaldu zuen Agirrebaltzategik.
Bigarren poema, Aztiriko iturria,
Alustizak sorlekuari eta sorterriari zion
estimu handiaren seinale aukeratu
zuen.
Azkenik, Arantzazuko fraide etxearen ordezkari gisara, Nikolas Segurola
frantziskotarrak hitz egin du. Eskerrak
eman dizkie han bildu direnei, Alustizarekin gogoratzeagatik eta aintzat
hartzeagatik. Hark ere anekdota personal batzuk kontatu ditu, tartean
Alustizak Iñaki Murua bertsolari gabiriarrari zion abegia eta maitasuna,
“gabiriarra zelako hura ere”.
Omenaldi ekitaldia frontoian bukatu zenean, partaide eta ikusle guztiak
Aztiri-Bat elkartearen aurrealdera
mugitu ziren. Han, Ibon Elgarresta
alkateak paretako plaka-oroigarria
desestaldi zuen, ikurriña batekin estalita baitzegoen. Plakak Alustizaren
jaiotzaren mendeurrenari egiten dio
erreferentzia, 1913-2013 urteak seinalatuz. Herriko seme kuttun dela ere
badio. Julianek idatzitako poema zati
bat ere badu (Aztiriko iturria olerkitik
hartua, hain zuzen). Azpian, omenaldi
egunaren tokia eta data ageri dira.

Aizeleku!
Eguzkiak maite zaitu.
Goizean
zuretzat lenen musua,
arratsean,
zuretzat azkenengoa.
Aztiria 2013ko azaroaren 24a.
Istant batean plaka erakusteko
ekintza egin ondoren, hamaiketakoa
egitera sartu dira guztiak, soziedadera. Aztiri-Bat elkarteako lagunek hamaiketako oparoa eta ederra prestatu
dute: salda, haragi egosia, txorizo egosia… Omenaldian 60 bat lagun egongo
ziren, gutxi gora-behera.
Alustizari beste bi omenaldi egin
zitzaizkion, bizi zen artean. Lehena,
1986ko Santa Marina egunean, Aztiriko plazan. Apaiz bezala mende erdia
bete zuen egun berean, hain justu. Xabier Murua alkateak plaka bat eman
zion, herriaren izenean. Hauxe dio:
“Aztiriko
Etxetxo’n
jaiotako
Alustiza’tar Aita Julian, gizaldi erdiko
(1936-86) Apaizgintzaren oroigarriz,
Gabiri’ko Udalak Seme Kutuntzat artzen zaitu. Gabiri’n 1986’go uztaillaren
18’an”.
Azkena, hil baino hilabete gutxi batzuk lehenago izan zen, Aztiriko elkartean. Legazpiko Burdinola elkarteak
antolatu zuen hitzaldi-aurkezpenomenaldia, eta Josune Agirre Kultura
zinegotziak beste plaka bat oparitu
zion Alustizari:
“Julian Alustizari 91. Urtebetetze
egunean, Gabiriako Udalaren oroigarria. 2004-X-31”. Gabiriako Udalak
Aztirian eman zion plakako grabatuan
dioena, Bizinahiaren arnasa liburua
aurkeztu zuenean, Aztiri-Bat elkartean egin zen ekitaldian.
Aimar Maiz
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FELIPE ETA
NIKOLAS,

TRIKITI ETA PANDEROKIN

JOLAS

Gabirian herritar asko izango dira Feliperekin eta Nikolasekin hamaika dantza egindakoak, hamaika parranda… Berezia baita herriko bi gaztek trikitia eta panderoa eskuetan hartzen dituztenean sortzen den giroa, berezia eta ederra. Gaur egun badira herrian festa, gabon giro, afari
eta horrelako hainbat egunetan giroa alaitzen duten trikitilariak, baina askok eta askok ez dakigu lehenago ibili ziren haiek nor ziren edo nor diren, eta horren adibide ditugu Felipe Altuna
eta Nikolas Igartzabal.
Noiz eta nola hasi zineten trikitia eta
panderoa ikasten?
Nikolas: Panderoa jotzen ikasi sekula
ere ez, jardun ikasten eta hasi umeumetatik hasi nintzen.
Felipe: Niri ere trikitiarekin Nikolasi
gertatu zitzaiona: ikasi sekula ez baina
ikasten 15 urterekin hasi nintzen.
Irakasleren batekin edo zeuen kasa
etxean ikasi zenuten?
Nikolas: Lehen esan dudan bezala ikasi inon ere ez, baina afizioa banuen.
Gure etxean amona zenak, Inazia Otegik jotzen zuen, eta etxean panderoren
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bat ikusiz gero “amona jo zazu, amona
jo zazu” esaten genion eta hura ikusiz
hasi nintzen panderoa joz.
Felipe: Joxe Oriarekin hasi nintzen ni
duela 56 urte, astean bi aldiz joaten
nintzen, astearteetan eta ostegunetan, beste egunetan berak izaten
baitzituen bere ekitaldiak. Klaseak
hartzera Zumarragara joaten nintzen,
Lazkaotik Beasainera oinez eta gero
trenez Zumarragara. Horrela bi urtez
ibili nintzen, eta bost-sei pieza ikasi
nituenean berak gehiago ezin zidala
irakatsi eta neure kasa hasteko esan
zidan.

Oraindik bizi al dira ikasten erabili zenituzten instrumentu haiek?
Nikolas: Nirea bai, orain 55 bat urte
izango ditu gutxi gorabehera. Pandero normala da, ez du beste munduko
ezer, baina larru on xamarrekoa da.
Pasatzen zena da larrua lasaitu eta
gozoago jo behar zela, guk egiten ez
genekiena. Baina bizi da, bai.
Felipe: Nirea ez. Lehenengoa 15 urterekin erosi nuen, Errege loterian tokatutako diruarekin, bost mila pezeta eta
erdi ordaindu nuen lau kanbioko trikitia Larrinagan. Ordutik beste hiru trikiti
izan ditut, beste Larrinaga bat eta gaur
egun ditudan bi Soprani italiarrak.

Plazaz plazako ibilbideari edo etxetik
kanpo jotzeari noiz ekin zenioten?
Nikolas: Ni panderoarekin jende aurrean gabon eskean hasi nintzen, baina gogoratzen naiz behin Jexux Maiz,
Xanta [Jesus Mari Lizarazu] eta koadrila Santa Ageda eske batean nola
joan ginen panderoa bakarrik joz, hots
apur bat ateratzen genuen eta horrela
hasi nintzen. Gerora ia gabon eskean
hasi nintzen, artean Felipe ezagutu ere
ez genuen egiten eta Pikuarekin ibili
nintzen. Idizabalen jaialdiren batean
eta Mutiloan San Pedro jaietan pare
bat urtetan izan ginen.
Felipe: Ni lagunarteko afarietan hasi
nintzen, baina jende aurreko emanaldietan 1965. urtean. Orduan Lazkaoko
elizkristoan izaten ziren emanaldiak,
eta egun hartan ekarri zuten Lertxundi
lehendabiziko aldiz. Berak esan zidan,
nik bezalaxe lehenengo aldia zuela
jendaurrean kantatzen zuena. Berak 21
urte izango zituen eta nik 19. Han ere
ederra pasa zitzaidan, egundoko euri
jasa zen egun hartan eta nik trikitia
lurrean non utziko eta itoginaren parean, ala trikitia ez zitzaidan ba busti!
Gero jotzen hasi nintzenean fi-fa-fi-fafi-fa... Lehen gaizki jotzen genuen eta
pentsa trikitia bustita. Apur bat lehortu genuen, baina alferrik.
Felipe Lazkaokoa eta Nikolas Gabiriakoa. Noiz eta nola ezagutu zenuten
elkar?
Nikolas: Eguzkitzako Arantxa ezagutu
eta hona etortzen hasi zenean ezagutu genuen elkar.
Entzuna dut San Roke Txiki egunean,
Joselu Anaiek deskantsua egiten zuenean hasten zela zuen emanaldia.
Nikolas: Joselu Anaiekin baino lehenago Boleroren deskantsuan hasi ginen
jotzen.
Felipe: Bai, haiek sarri-sarri egiten zuten deskantsua eta gu betegarri bat
ginen. Boleron pianoa Pepe Artzelusek jotzen zuen.
Nikolas: Eta Jauregiko Rosa Mariren
gizonak tronpeta, sei-bat lagun izaten

ziren. Garai artan jendea dantzara animatu egiten zen trikitia entzuten zuenean, eta gero Felipek zuen abilidadea
rantxerekin, bada jendea aho zabalik
uzten zuen.
Felipe: Nire fuertea hori izan da. Trikitia
nola gaizki jotzen dudan, ahotsarekin
disimulatu behar. Nik hori egiten nuen:
jendeari paperak eman eta kanta zezala nirekin batera. Horrela soinu hotsa disimulatu eta denok ederki pasatzen genuen.
Egia al da jende gehiago hasten zela
dantzan?
Felipe: Gehiago ez dakit, agian herritarrak eta gazteak izanda ikusmina gehixeago bai.
Nikolas: Diferentea zen, jendeak sueltorako-eta gogoa izaten zuelako.
Felipe: Orduan dantza mundu guztiak
egiten zuen, zahar eta gazte. Hirurogeita hamar urteko jendea ez zen
gelditu ere egiten. Gaur gu ez gera gai
haiek dantza egiten zuten bezala egiteko.
Oraingo gazteak baino animosoagoak
orduan?
Felipe: Askoz, askoz. Orain zuek edateko duzuen ohiturarik ez zen eta… beste
giro bat zegoen.
Nikolas: Orduan ere edaten zen.
Zer nolako piezak jotzen zenituzten
emanaldietan?
Felipe: Garaian garaikoak, jendeak ez
zigun guri piezarik eskatzen.
Nikolas: Ez genekizkien jotzen eta.
Eta herriko festetara etortzen ziren
taldeek?
Felipe: Bolerok orduan pieza herrikoiak
jotzen zituen, pasodobleak, baltsak...
Nikolas: Horregatik trikitia dantzatzeko erraztasun gehiago izaten zuten
gurekin. Agarratuan egiteko neskari
faborez eskatu behar zitzaion eta protokolo hori ere deseroso samarra zen
eta sueltoan edozein moduz sartzen
zinen eta tira.

Neska plazara dantza ateratzeko faborez eskatu behar al zen?
Nikolas: Horixe! Orduan oso giro ezberdina zen.
Felipe: Dantzaleku askotan neskei
eskatzerako apaizari eskatu behar
zitzaion. Behin Idiazabal eta Olaberrikoekin joan nintzen San Migelera
irteera batean. San Migel gaineko
ordekan soinua jotzen ari nintzen eta
jendea dantza batean, apaiza etorri
arte. Hura San Migelen lur saila zela
eta han ez zegoela soinua jo eta dantza egiterik, nahi bagenuen alanbrehesia pasa eta han segitzeko. Orain
dela 53-54 urteko kontuak dira hauek.
Dagoeneko apaiz hori hila izango da
eta hobe.
Gabiriatik kanpora ibili al zarete elkarrekin jaiak animatzen?
Nikolas: Askorik ez ginen ibili, Santa
eskea eta Gabon eskea Gabirian egiten
genituen, eta hortik kanpora Idiazabalen izan ginen, Urbasan ere bai eta
gero Legairen, Opakuan; Bai Euskarariren egunean.
Felipe: Egun edarra izan zen, bai jauna.
Nikolas: Seguru nago, sekula ez dela
guri begira horrenbeste jende egon,
hamabost mila lagun izan zirela esaten zuten. Hori 1978. urtean izan zen,
eta gu Aguraingo gure koinataren bitartez joan ginen bertara. Gurekin batera Euxebio [Igartzabal], Garmendia,
Etxeberria eta Lazkano bertsolariak
etorri ziren. Felipek ere izugarrizko giroa jarri zuen rantxerak kantatuz. Izugarria izan zen.
Felipe: Ni neure kasa Itsasondon, Ezkio-Itsason, Lazkaomendin eta beste
hainbat koadrilarekin herriz herri ibilia
naiz.
Gabirian San Roke txiki egunean jotzeari noiz utzi zenioten?
Felipe: Gerora ia taldeak ere aldatzen
hasi ziren, eta nik uste dut Bolerok
bukatu zuenean utzi geniola.
Nikolas: Ez, gero Jaiak eta Joselu
Anaiekin ere ibili ginen, azken hauekin
pare bat urtean segi genuen, badakizu
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Nikolas eta Maialen Aranburu baserrian.

bizitza hau etapaka doa eta andrea,
umeak denak ezin atenditu eta horrela utzi genion.
Anekdota ugari izango dituzue ala?
Nikolas: Gogoratzen naiz, behin, Legazpiko Mantxolako batekin, Urbian
hasi eta Zegamako apeaderoraino isildu ere egin gabe nola etorri ginen trikiti pieza batekin. Besterik ez genuen jakingo, eta pieza harekin segi. Soinurik
utzi ere egin gabe etorri ginen.
Felipe: Anekdota handirik ez, baina
oroitzen naiz Orexan, soinua jotzera joan arratsaldean eta arimarik ere
ez, nire artean esaten nuen “hona
zer arraiotara etorri ote gara?”. Hala,
frontoira joan ginen eta zer ikusiko eta
oilaloka bere txitekin. Halako batean
aulki bat jarri zidaten frontoian eta
han jotzen hasteko esan; inor ez entzuteko. Iritsi ziren gaueko hamarrak
edo hamaikak, eta guk bukatu behar
genuenean hasi zen jendea etortzen.
Esan ziguten oraindik ez zegoela joaterik eta han jardun ginen goizeko hirurak arte soinua joz. Gero zazpietarako
lanera. Hori duk handik honakoa!

Nikolas, entzuna dut panderoarekin
Aztirian behera zerbait izan zenuela.
Nikolas: Hori Santa eske batean izan
zen, hamalau-bat urte nituela. Bezperan maisuari baimena eskatu genion
kantura joateko, baina hark ez zigun
eman. Hurrengo egunean eskolara
joan eta maisuak honela esan zigun:
“jope, no creía que vendríais”. Eta hala
esan genion: “aibalaostra, si nos dijiste
que no!”. Orduan, Eguzkitzako Jexux
genuen jefe, eta hark hala esan zigun:
“Hi, alde egin behar diagu bazkalondoan”. Horrela arratsaldean Jexux,

Gorka Maiz

1982-09-03. Nikolas eta Lourdesen ezkontza.
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Xanta eta ni irten eta Aztiria guztia
egin ondoren Eguzkitzan amaitu genuen gaueko hamaiketan. Aztirian behera, Goikoetxe dagoen hartan goitik
behera gentozela panderoa eskutatik
erori eta han joan zen zelaian behera.
Bila eta bila ibili ginen eta…
Felipe: Bilatu al zenuten?
Nikolas: Bai, bilatu genian, gaur adina
sasi ez zegoen eta.
Felipe: Gogoratzen naiz beste behin,
Aramako koadrila batekin egun pasa
nola joan nintzen kostako buelta egitera. Bazkari, afari… ez dakit zer ordu
izango zen ni etxera itzuli nintzenean.
Uda hartan Gabirian herrian geunden,
eta ohera sartzera nindoala tinbre joka
baten bat. Kalebarrengo extremeñoa
zen, andrea umea izateko puntuan
zegoela eta etxera iristen ikusi ninduela eta ea eramango nuen ospitalera.
Hala, andrea eta biak hartu eta han
abiatu ginen. Ormaiztegira iritsi ginenean, han hasi zen andrea “ay, que no
puedo, que no puedo!!” esanez. Kotxeari zituen guztiak atera nizkion, eta
ordurako iritsi ginen ospitalera. Hurrena ikusi nuenean esan zidan ni bueltan
Ihurrera iristerako jaioko zela mutikoa,
duela 35 urte.
Nikolas: Nik gogoan dudan eguna da,
gure bodara musiko bezala Felipe etorri zenekoa. Zer umorea jarri zuen bere
trikiti eta rantxerekin. Arretxemendiko
osaba Xerapio zenak zenbat dantza
egin zuen egun hartan.

UKR AINAKO
EGOER A

HAR A ETA HONA
DABILEN GABIRIAR
BATEK IKUSIA

Ukrainarren egoera ikusteko, lehenik
nola bizi izan diren ikusi behar da. Komunismotik datorren herria da. Horrek
baditu bere gauza onak; ideia bezala ez da txarra, baina funtzionatu ez
duen ideia da. Dena ama aberriarentzat egitetik, bizitzeko behar dena
norberak egin behar izatera pasatu
ziren egun batetik bestera.
Ukraina 1991. urtean nazio nortasunaz jabetu zen, baina Errusiatik
zetozkion ondasun edo laguntzak

bat-batean moztu zitzaizkion. Nazio
langilea da, tailer eta fabrika handietan lanean ohitutakoak (beraien
martxan edo abiaduran), baina lanera
goizean goiz joateko eragozpenik izan
ez duen herria. Bada jende langilea eta
jende ona, baina nonbaitetik bizimodua atera behar horrek bestelako jendea ere berekin dakar. Nahiz eta gaur
mafia handirik ez izan, argi ibili beharreko jendea ere bada oraindik.
Ni lanera joan nintzen. Hasieran alde

guztietatik etortzen ziren kolpeak, baina ekipo ona aurkitu nuenean eragozpen gehienak zuzentzen joan ziren.
Nahiz eta oraindik ere Euskal Herrian
nire inguruan dabilen jendeak hango
dena eragozpen eta oztopo iturri ikusi.
Alde guztietan dago zerbait, eta hemen, Euskal Herrian ohituta gauden
lanik erraxenak, han dena konplikatu,
zaildu, luzatu eta eragozpenak sortzen
dira. Eta eragozpen horiek ez dira beti
norbaitek sortutakoak (batzuetan bai,
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zertxobait lortzeko), baizik eta beraien
lana egiteko estruktura da. Batez ere
dokumentazioak ikaragarrizko burokrazia du; hemengo jendea oso harrituta uzterainoko burokrazia.
Dena den, hango jendea pixka bat
ezagutu eta ulertu egin behar da. Erraxena, joandako gutarrak, norberak
bere lana egin eta hangotarrekin batere erlazionatzen ez direnak behintzat,
dena erraxago edo ikuspegi gogorrago
batetik ikusten ohituak egongo dira.
Nik askotan neure barruan pentsatu
dut “joan zaiteztela haizea hartzera”,
batez ere noizbehinka ostikadaren
bat etortzen denean, baina hurrengo
hilabeterako beti bihotza pixka bat bigundu eta beraien pare jartzen ohitua
nago.
Gu herri txiki batera joan ginen lanera. 15.000 bizilaguneko herri batera.
Jendea beti ere holakoetan sanoagoa
bilatzen da. Tailerra muntatzen ari ginenean denetako jendea pasatu zen
gure artetik. Nik, bene-benetan esaten
dut hau, goizeko zortzietan zutik egon
ezin zuen jendea ikusi nuen. Baina
bai beste aldekoak ere, eta urteetan
jende hau gelditu da gurean lanean.
Beraiekin asko hitz egin dut, lanagatik
hitz egin, bizimoduagatik, beraien familiengatik -eta guk gure familiagatik
bezala, haiek ere beraien umeengatik
ia den-dena emango dute-, jornalengatik hitz egin dut, hango eskolengatik
hitz egin dut, hango ospitaleengatik,
hango gasaren igoera, ogiaren igoera,
argindarraren igoera… Eta garbi dakit
jornalek ez dutela hainbesteko igoerarik izan, ezta gutxiagorik ere.
Hamabost urte atzera eginda,
25.000 biztanleko herria zen. Bigarren
Gerrate Mundiala bukatu ondoren jaio
zen herri berri-berria. Errusiatik etorriak erdiak, eta beste erdiak aldameneko herrixketatik etorriak. Pentsatu
nolako jende nahastea zegoen, baina denek ideia bakar-bakarra zuten
buruan.
Bost fabrika handi sortu zituzten herri honetan: ikatz mina bat eta argin-
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Ukraina, Kieveko Maidana

darra eta ur beroa sortzeko egundoko
galdara bat, lur berezi batekin adreilu
errefraktarioak sortzeko fabrika, egurra landu eta armario, ate , leiho eta
parketa egiteko fabrika bat... Gu 2004.
urtean iritsi ginen herri honetara, eta
egurra lantzen zuen fabrika horretako
pusketa baten jabe egin ginen.
Esan beharra dago han aurkitu ditudan fabriketako egitura, konstrukzio,
infraestruktura, argindar akometida,
argindar transformadore, kanalizazio,
ur hornidura... ez dela atzeratutako
herri batean aurkitu daitekeena. Errusiar soiuz delako hartan gauzak oso
ondo organizatu, ondo pentsatu eta
ondo eginak daude.
Enpresa haietara Ama Errusiak
ekartzen zituen lehengaiak, oinarrizko
materialak, argindarra, gasa edota
fuela ez ziran ordaintzen. Fabrika haiek
egindako ateak eta leihoak bagoietan
kargatu eta konstrukzioa zegoen herri guztietara zabaltzen ziren. Ez ziren
saltzen, zabaldu baizik.
Niri askotan bururatu zaidan ideia
zera da: Ukrainako herri honek lanean
badaki (lehen esan dudan bezala bere
abiaduran), baina bere lana saltzen ez
daki.
Langileak etxea debalde zuen, gasa
musu-truk, ogia kasik debalde, jantziak zer esanik ez, argindarra huske-

riaren truke. Oraindik ere edadetuek
lehen hobeto bizi zirela esaten dute,
eta uste dut ez dutela gezurrik esaten.
Jornal oso txikiak izan arren, askoz ere
hobeto bizi ziren.
Bada, errusiarrek ukrainar jendea
bere kasa utzi zutenean, egoera hau
dena oso urte gutxitan denetik aldatu
zitzaien. Influentzia pixka bat bazutenak hutsaren truke egundoko fabrikak
erosi eta 100 aldiz garestiago saltzen
hasi ziren. Jende horrek oso epe laburrean egundoko dirutzak egin zituen,
eta hauek dira nazioaren jabe egin
zirenak. Gaur egun Ukrainako politika
gehiena jende horrek dominatzen du,
eta herriaren alde inork ez du ezer egiten, herriko jendearen alde inork ez du
ezer egiten. Hau da herriak behin eta
beti oihukatzen duena: Kieveko politikoek dena poltsikorako egiten dutela, eta ez herritar xumeetan pentsatuta.
Baina bada 20 bat urte atzera joan
eta atzerrian bizi izan den jendea. Horiek ez dute diru asko egin atzerrian,
justukoa, bizitzeko lain izateko dirua,
baina asko ikusi eta ikasi dute atzerrian. Bai, lana gogor egin behar izan
dute Alemanian, Espainian, Portugalen, baina izan dute beraien arbasoek
sekula izan ez duten aukera. Beste
herrialdeetan nola bizi izan diren ikusi
dute.

Horrela, Ama Errusiak barruraino
sartu zizkien ideiak alde batera baztertu ahal izan dira. Fabriketan idatzita ikusten ziren Denok batera lan egin
behar dugu Ama Errusiarentzat, alde
guztietan horrelako pankartak zeuden
(nik neuk ikusi ditut pankarta horiek),
alde guztietan Leninen bustoak edo
estatuak, txikitatik eskolatik sartzen
zizkieten holako ideiak.
Denbora aurrera joanda, politikoek
beraien poltsikoarentzat segi dute lanean.
Errusiarrek Ukraina bere kasa utzi
zuten, baina betidanik kate motzean
eduki du. Gasa Errusian erostera obligatuta daude. Alemaniarrek baino garestiago erosten dute. Inork ez du hori
ulertzen, baina beti ere errusiarrek laguntza puntualen bat eman politikoek
isiltzeko, eta horrela segi dute orain arteko urte hauetan.
Aspaldiko urte hauetan izan dira Europa aldera ekarri nahi izan zuten politikoak. Horretan lan egin zuten, baina
hori ezin da goizetik gauera aldatu.
Burokrazia, ohiturak… Azkeneko hauteskundeetan, berriz, errusiar aldeko
gobernuak irabazi zuen nazioaren kontrola. Batzuentzat atzerapausoa izan
zen hori, baina beste horrenbestek,
berriz, errusiarrak nahiago dituzte. Nolabait irabazi zituzten hauteskundeak.
Ukrainako ekialdean oso herri handiak
daude, eta horiek Errusiaren aldekoak
dira gehienak.
Kontua da, nazioaren erdia Europara begira bizi dela. Europa hobeto
dutelakoan. Eta oraingo presidente
Janukovitx Errusiaren alde garbi ikusi
dutenean, beraien ezinegona areagotu egin da. Independentziaren Plazan
beraien Euromaidan-a sortu dute,
kexak aurkezteko. Oposizioko bi edo
hiru alderdi politiko ere juntatu dira

gobernuaren kontra, eta jendea berotu egin da.
Baditut bi edo hiru lagun Kieven bizi
direnak, eta eguneroko beraien lana
bukatutakoan, metroan etxera joan
partez, beraiek esaten dute barruan
sentitzen dutela etxerako bidean Maidan Plaza horretatik pasatzeko grina,
eta egunero ordu erdiren batean behintzat beraien solidaritatea han gau
eta egun daudenei ematera geratzen
dira: jan pixka bat eraman, zopatxoren bat zerbitzatu, su-egurra eraman…
Inork ez zuen pentsatzen astelehen
honetan [otsailak 17] gertatu dena
gertatuko zenik. Nire inguruan ibili diren guztiak lasai ikusten nituen, eta
oraindik ere Skypetik beraiekin hitz
egiten dudanean, “Kieven gerra txiki bat” esaten dute. Baina 26 hildako
eta 300 zauritu ospitaleetan, jendea
beraien artean tiroka... Nire herri txiki hartako lagunak gu baino lasaiago
daudela uste dut.
Gaur, berriz, [otsailak 20] futbolak
izan behar zuen Kieveko interesa, baina ea zer gertatu den. Gure irratiak
esan duenez ehun bat hildako izango
omen dira gaur. Frankotiratzaileak ari
omen dira plazan dauden manifestariak botatzen, eta Telediarioan neuk
ikusi dut horrelako zer edo zer. Zeharo
harrituta gelditu naiz.. Ez nuen uste
horrenbesteko gorrotorik sortu zitekeenik.

Inork ez du ikusten bere burua gaizki
ari denik, konbentzimendu osoz ari
dira bere borrokan. Eta horrek horrela
segituz hasten dira gerrate zibilak.
“Esto es un horror”, esan du gure
tailerreko direktorak. Kaminoak itxita,
konfliktoa zabaltzen, bere aldameneko herriko udaletxea sakeatu omen
dute. Janukovitxen aldekoek autobusak antolatu omen dituzte jendea
Kievera eramateko, 20 euroren truke,
manifestariei (europar zaleei) kontra
egiteko asmoz. Herri irteeran autobus
horiei kristalak puskatu eta gurpilak
hustu omen dizkiete. Tentsioa nagusi
herri txikietan ere, nahiz eta oraindik
behintzat herri hauetan borrokarik ez
izan.
Dena arrarotzen… eta okerrena… jendea bere ustez ondo ari dela konbentzituta egotea da. Ea dena lasaitzen
den, eta politikoak behingoz herriarengan pentsatzen hasten diren. Hori
ez da nire pentsamendua bakarrik,
hango gehiengoarena baizik.
Hau, Gabiriatik hara joan eta etorri
ibiltzen den batek ikusten duena da.
Juanjo Arrondo

Nire lagunek diotenez, goizean poliziak (hauek kaleko jantziak, errusiar
poliziak omen dira) hasi ote diren bertako poliziei tiroka. Hori probokazioa
izan omen da, eta pil-pilean zegoen
giroa lehertzeko nahiko izan omen da.
Ikusten dena, bakoitzak bere modura
kontatzen du gertatua, baina denetan okerrena zera da: alde bakoitzeko
jendea horretaz konbentzituta egotea.

Artikulu hau 2014ko otsailaren 20an idatzia da, osteguna. Egun hartan izan ziren Kieveko Independentziaren Plazako maidan-ean gatazka gordinenak eta hildako kopuru handiena, ehun-bat lagun. Biharamunean, Viktor Janukovitx presidenteak hauteskundeak maiatzaren
25era aurreratzea onartu, eta Ukrainatik alde egin zuen. Europaren aldeko manifestariek eta gobernuaren oposizioak iraultzaren garaipentzat jo zuten, eta norabide aldaketa horrek lasaitasun pixka bat ekarri zion gerra zibilaren atarian zegoen nazioari
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HEMENDIK
HAR A

Kaixo, lagun, Gabiriako gure herritxotik Madril aldera ikasteko aitzakian
joana. Zer moduz habil Espainiako
erresuma handi horretako hiriburuan?
Pasa dituk hilabete batzuk bertara
joan hintzenetik, eta inoiz hiri handi
batean bizi izan ez denaren ikuspegitik
bertigo pixka bat ematen dik Madril
hitzak. Hemendik begiratuta diferentziak milaka izan litezkek. Gabiria, Euskal Herriko mendi artean dagoen 500
biztanleko herria, abertzalea, euskararen arnasgune, Lur entziklopediak
dioenez jarduera nagusia nekazaritza
duena... Madril, Espainiako estepan
kokaturiko miloi batzuetako hiria,
PPren gotorleku, erdalduna, industriaren hiriburu... Bestalde, ezinezkoa zaidak Madril aipatu eta izen batzuk ez
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gogoratzea, Aznar, Rajoy, Esperanza,
Garzon, Franco... Hemen ere zerrenda
amaigabea iruditzen zaidak. Nola duk
posible langile xehez betetako herri
batek horrelako agintariak aukeratzea? Nola duk posible egin dituzten
guztiak egin eta berriro bozkatzea?
Tira, nire buruari egiten dizkiodan galderak dituk, ez hadi erantzuten saiatu.
Hi bezalako antropologo batzentzat
ere konplikatuegia litzateke.
Hala ere, orain arte aipatuak aurreiritzien zakutik ateratakoak izan litezkek.
Bazekiat Madril eta Espainia ez direla
hori bakarrik, bazekiat badirela Chueca, M11 mugimendua, movida Madrileña, ikasle mugimenduak, kanpotarrez
betetako auzoak... Bazekiat baita ere

badirela Anguita, Almodovar, Lorca,
Carrillo...
Azken zerrenda horiek ere ez ditek Gabiriarekin zerikusi handirik, pentsatzen
jarri eta salto handia dagoela iruditzen
zaidak. Zer moduzkoa duk horrenbeste jenderen artean bizitzea? Anonimo
izatea? Posible al duk Gabiriar batentzat Madrilgo metroan galdu gabe
ibiltzea? Posible al duk Balentzategiko
erdararekin bizi irautea? Erotu gabe
trafiko zaratekin lo egitea?
Edo agian ez ote gaude elkarrengandik
hain urrun?
Jokin Murua

Bere bizitza osoa Madriden pasa duen
hari, edo “atzerritarrren” bati Gabiri non dagoen eta zer den azaltzeko
aukera.
A, ahaztu gabe, lagun, hori duk
hausnarketa egin duana, zitala benetan. Ba, Espainiako erresumako
asfaltoaren hiriburuan ere ( Madril,
1561etik Espainiako hiriburu izendatua, 3.207.247 biztanle 2013.urtean,
6.543.031 Madrilgo metropolitar gune
osoan) neguak gogor jo dik. Baina hemengo ziklogenesia naturala izateaz
gain, soziala ere izan duk. LOMCE-legearen aurkako huelga eta manifestaldi ugari, abortuaren legearen aurka
beste hainbeste, kale garbitzaileen
huelgak, marea zuria, marea berdea,
marea morea, etxerik gabeko jende
ugari… Nahikoa duk pixka bat murgiltzea bertakoa ezagutzeko, eta jauzi
handi hori pixkanaka txikitzen hasteko. Halaxe topatzen dituk hainbat eta
hainbat gazte autogestionaturiko etxe
okupa batean gitarrako klaseak eskaintzen borondate hutsagatik, edota
“huerta urbana” delako hori eraiki eta
bere tomateak jateko ilusio biziz dagoen beste gazte bat. Eta noski, Madrid handiaren baitan auzo esentzia
edo auzo identitatea nabaria duk. Ea
madrildarra den galdetuz gero honela erantzuten baitik: “NO, NO! Soy del
barrio de Malasaña” edo “de Carabanchel”, edo ”de Vallecas”… gabiriar bati
ormaiztiarra dela esatea bezala.

Kaixo, hiri ere, lagun! Zer moduz
zihoak bizitza Gabiriko ttonttorrean?
Jakin diat bai neguak gogor jo duela
gure herri txiki-handian, haizete eta
eurite bortitzekin.
Halaxe duk, lagun, jauzia handia duk.
Bat-batean hortxe hago etxe, auto,
metro, kale, semaforo, publizitate,
turista eta abarrez beteriko saltsaren
erdigunean, leku guztietara berandu
iristear dagoen gizakien artean, agur
lotsatiren bat egiteko artea etxean
ahazturik utzi duen gizakiaren alboan.

Baina ze demontre, hau dena hemengo paisaiaren parte duk. Eta metroan
galdu nauk bai. Gainera, nire iritziz, galdu beharra ere bazegok. Eta Balentzategiko erdararekin bizi irautea posible
duk bai, eta gainera, joko ugari ematen
dik, segituan baituk honelako erantzunen bat: “¿Con ese acento, tú eres del
norte no, del Pais Vasco ?” Eta hortxe
duk agur lotsati hura etxean ahaztu
duen harekin zerbait elkarbanatzeko
aukera, elkar ezagutzeko aukera, hire
izana eta izaera nongoak dituan eta
nondik datozkian azaltzeko aukera.

Bai, lagun, ezberdintasunak nabariak
dituk, baina aldi berean hemen ere
ohiturak ohitura dituk, hiri handi horren baitan jendeak bere eremu txikia
bilatzen dik, bere identitatea eremu
horretara mugatuz.” Bai, bai, hemene,
Gabirin bezelaxe, txakurrek hankautsik.”
“Ta idatzibe utzitako bizipenak Ostatuaurreko patxaran elkarbanaukoizkiau”
LASTER ARTE, GABIRI!!!!!

Iban Maiz “barrabas”
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Profesio
txokoa

INUDEAK
Hogei bat urteko gazte bati inudeak
nor ziren galdetuko bagenio, zer erantzungo ote luke? Nik behintzat, duela
hilabete pare bat arte, inauterietan
artzainen ondoan ageri den pertsonaia bat dela esango nuen. Izan ere,
XIX. mende amaieran hasi zen mozorro ohitura hau, eta nahiz eta urte batzutan ospatzeari utzi zitzaion, 1973an
berreskuratu, eta gaur egun, oraindik, besteak beste Donostia, Tolosa
eta Beran desfileak egiten jarraitzen
dute. Antzerki honek menditik jaitsitako artzainek herrian inude zebiltzan
emakumeekin neskatan nola egiten
zuten irudikatzen du. Baina zein ziren
inudeak?

bada ere, bada oraindik gure artean
inudeen istorioak oroitzen dituenik.

Anita Urkiztegikoaren amona, Marta, inude joan omen zen Murtziara,
etxean zuen haur jaioberria utzi, eta
berea ez zen umea haztera. Uste baino
lehenago itzuli zen nolanahi ere. Dirudienez, Martaren esnea ez zen egokia
zazpikia zen haur harentzat eta libratzeko arazoak izaten zituen. Orduan,
guraso biologikoek labatiba ematen
zioten, eta sendagai hori gehiegitan
hartzean umea hil egin zen 18 egunekin. Anitak dioenez, amona pozik itzuli
zen etxera bere haurra hazi eta heztera.

Gure amona Maria Luisak ere gogoan du Garciandia sekretarioaren
alaba Mikaelak Gurutzetan bizi zirenean kontatutakoa. Haren ama ere,
Eusebia Jauregi, inude joandakoa
omen zen. Baina kasu honetan erlazio
estua izan zuen Eusebiak guraso biologikoekin, gerora ere mantendu zuten
harremana. Sekretarioaren familiak
behin baino gehiagotan jaso zituen
haurrentzako arropak, Eusebia inude
izan zen familiak bidalitakoak.
Maria Jesus Oñatibi Haundikoak ere
ondo gogoan du amona Bibiana Madrila inude joan zeneko istorioa. Kasu
honetan ere, inudearen eta esnea har-

Inudearen ofizioa berea ez zen haur
bati bularra ematea zen. Baina ez hori
bakarrik. Izan ere, bularra ematen zieten denboraldian eurekin bizi ziren
eta, ondorioz, haurrak hezi ere egiten
zituzten. XIX. mende hasieran egin
zen ohiko ofizio hau, batez ere, erregeerreginen familietan, baina orokorrean
inude baten zerbitzua ordaintzeko dirua zuten familia gehienetan. Ama biologikoak arrazoi fisikoak nahiz sozialak
izaten zituen erabaki hori hartzeko. Fisikoen artean esne gutxiko ama izatea
edota ume bat baino gehiago erditu
eta guztientzako esnerik ez izana egon
zitezkeen. Arrazoi sozialak, berriz, euren lanari utzi nahi ez izatea, erditzeen
arteko denbora murriztea eta klase
sozial altuetan ezegokitzat zuten lana
ekiditea izaten ziren.
Gaur egun, mendebaldean guztiz
galduta dagoen ofizioa da, besteak
beste, haurrek onartzen duten esnehautsaren erabileragatik. Hau horrela
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Bibiana Aiestaran (1885/12/02 – 1950/01/28)

tu zuen haurraren familiaren arteko
harremana estua eta ederra izan zen.
Baita gerora ere. Zehatz-mehatz kontatzen du istorioa Maria Jesusek, dirudienez, askotan entzun zuen etxean.
Nikolas senarrak ere hala dio “Jesus!
Zenbat aldiz aittu ote det istori hori!”.
Bibiana ez zen Madrila bakarrik joan
inude, Gasteiza ere joan omen zen, eta
Zegaman ere ibili zen Revilla familiaren Principe de Viana etxean. Baina
Maria Jesusek Madrilgo istorioa du bereziki gogoan.
Hasteko, nola jakin zuen garai hartan Olaberriko familia batek Madrila
inude joateko emakume bat behar
zutela? Ba urte haietan, Maria Jesusen birramona Ramonaren ahizpak
Donostian pentsio bat omen zuen.
Bertara Madrilgo familia ugari joaten
omen ziren, eta haietako batek ahalik
eta azkarren inude bat behar zutela
esan omen zion. Izeba iloba Bibianarekin gogoratu zen, eta ahizpari alaba
inude bidaltzea aholkatu zion. Izan
ere, Bibiana orduantxe Simon izanda
zegoen eta garai egokian zegoen lan
horretarako. Gainera, ahizpa Maria Andres ere umea izanda zegoenez, hark
haziko zuen Simon. Ez gogo handiz,
baina azkenean onartu zuen Bibianak
proposamena, eta semea Zegamako
Olaberri auzoan utzita, Otzaurten trena hartu eta Madrila joan zen. Gaztelaniaz “sí” eta “no” besterik ez, eta eskuan helbidea adierazten zuen txartel
bat zuela iritsi zen Madrilgo tren geltokira. Han bere zain egongo zirela esan
zioten, baina inor agertu ez eta bakarrik aurkitu behar izan zuen etxe hura.
Iristean, besarkada estu batez hartu
zutela kontatzen omen zuen Bibianak.
Esnea behar zuen haur jaioberria
German Garcia Noblejas zen. Boskia! Amaren sabelean bost hilabete
bakarrik pasatakoa alegia. Ama biologikoak bihotzeko arazo larriak zituen,
eta bazekien ziur aski ez zela haur bat
izateko gai izango. Hala ere, senarrari haur bat behintzat eman nahi, eta
izatea erabaki zuen. Haurra bizirik jaio
zen, baina erditzean ama hil egin zen.
Horregatik behar zuten berehala inude

Germanen aitak Bibianari oparitutako belarritakoak
bat etxe hartan. Behar bai, baina ahal
ere bai. Izan ere, Germanen aita gizon
diruduna zen (Madrilgo arkitektoen
zuzendaria-edo, dio Maria Jesusek),
eta ez zuen inongo arazorik Bibianari
ordaintzeko. Bibianaren aurretik Mutrikuko neska bat ere joan omen zen
etxe hartara inude izateko. Baina haurraren egoera ikusita, ezingo zuela bizirik hazi eta alde egin omen zuen.
21 urte inguru zituela iritsi zen Bibiana etxe hartara, eta urte bete eta
bi urte artean pasatu zituen han. Germanek bizirik eutsi zion Bibianari esker,
eta honek ordainetan izugarrizko tratua jaso zuen etxean zituzten zerbitzarien eta familiarengandik. Olaberrira
itzuli eta gerora ere, German gaztetxoa
zela, Debara joaten zen udako oporrak
pasatzera, eta bidean, Bibiana hartu
eta berarekin eramaten zuen hilabete
pasatzera. Baina German ez zen esku
hutsik joaten hazi zuen emakumearen
etxera. Maria Jesusek ondo gogoan
ditu oparitu zizkien bitxi eta jostailuak!
Opari horiek ez zituzten gorde, baina
Bibianari Germanen aitak oparitutako
belarritakoak etxean dauzka oraindik
Maria Jesusek. Madrildik alde egin aurretik, Bibianari bitxi batzuk jarri zizkio-

ten ohe gainean, eta bat aukeratzeko
esan. Hark belarritako beltz dotore batzuk hartu zituen, eta baita ondo gorde
ere Olaberrira itzuli zenean. Hil aurretik, alaba Matilde eta Isabeli eman zizkion, eta Matildek bere alaba bakarrari
utzi zizkion, Maria Jesusi alegia. Ohiturari jarraitu nahi, eta honela galdetu
omen zion Maria Jesusek amari: “Ama,
baino nik zeni utziko dizkiot? Nik bost
alaba dauzket!”. Eta Matildek: “Nere
besotakoi”. Beraz, istorio honen haria
mantentzea Ana Isabeli tokatu zaio.
Inudeen ofizioa ez zen samurra. Zaila behar du norbere haur jaioberria
etxean utzi eta beste batzuena haztera joateak. Baina, badirudi, klase ezberdineko bi familien artean harreman
berezia sortzeko balio izaten zuela batzutan. Bibianaren kasuan behintzat
harreman berezi bezain estua sortu
zen. Askoren ustez kointzidentzia hutsa izango da Bibiana hil eta egun gutxira hil izana German (bata bihotzeko
gaitz larri batekin, eta beste kantzerraren ondorioz). Baina, ezin ukatu, bularra ematen duenaren eta jaioberriaren
arteko loturak ez duela parekorik.
Eresti Oiarbide
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ER ANTZUNIK GABEKO
HAMAIK A GALDER A
MUGAZ BESTALDEKOEI
Hitzaren indarra gailendu ordez,
indarraren hitza ari zaigu gailentzen.

“Galdera hotzen erantzun eza, bihotz
sapaian hozkia, nazka gordinez nora-ezean dabil gizon bakartia” irakur
daiteke Mikel Arregiren poema batean eta zoritxarrez gero eta gehiago
dira gure inguruan nazka, hozkia eta
etsimena eragiten duten ekintzak eta
larriagoa dena, pixkanaka-pixkanaka
ohitzen ari gara horrelako ekintzetara
eta, oraindik ere larriagoa dena, justifikatzen ahalegintzen gara, inola ere
justifikatu ezin diren ekintzak justifikatzen ahalegintzen gara.
Bistan da badirela gure inguruan euren
burua mugaren beste aldean kokatzen dutenak, gauaren iluntasunean
babestuta, gehienok egingo ez genituzkeen ekintzak egiteko gai direnak.
Tristea da, benetan tristea eta etsigarria da horien jokabidea eta nik neure
buruari galdetzen diot: “Hain harro
baldin badaude gauaren iluntasunean
babestuta burutzen dituzten ekintza
horietaz, zergatik ez dituzte ekintza
horiek egun-argitan egiten? Euren
jokabidea egokia dela pentsatzen badute, zergatik ez diete esaten euren
senitarteko edota lagunei, azken batean herritarrei, eurak direla gehienok
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egiten ausartuko ez ginatekeen ekintzak burutzen ari direnak?
Zerbaitetan huts egiten ari gara, zerbait gaizki egiten ari gara eraikitzen
ari garen gizarte honetan; izan ere,
nabaria da badirela zenbait pertsona
behar adinako adorerik ez dutenak
eguneroko ekintzetan duintasunez
jokatzeko, gero eta gehiago direla
mugaz bestaldera pasatzeko gai direnak, gero eta gehiago direla horrelako
ekintzak justifikatu nahirik arrazoien
bila dabiltzanak. Baina, horretaz gain,
bada beste konstatazio bat benetan
larria dena: hainbat herritarren iritziz
horrelako ekintzak burutzen ari direnak gabiriarrak dira, hau da, hainbat
gabiriarren iritziz Gabirian badira zenbait horrelako ekintzak burutzeko gai
direnak eta hori da benetan larria.
Hala ere, batzuei oraindik gelditzen
zaigu itxaropen zirrikitu bat horrelako
ekintzak burutzen ari direnak ez direla herritarrak pentsatzeko eta zirrikitu
horri luzaroan eutsi nahiko genioke
irekita, behar-beharrezkoa baitugu zirrikitu hori irekita izatea egiten ari garen lanean ilusioz eta adorez aurrera
jarraitu ahal izateko.

Bestalde, gauero hainbat mamuk
mendeku eske esnatu arren, argi izan
behar dugu ez dugula mendekuaren
bidetik jo behar eta horretarako egokia da denbora igarotzen uztea, denbora igaro ahala, hasierako mendeku
gose hori ahultzen joaten baita eta
erruki sentimena indartzen. Baina horrek ez du esan nahi herritarroi komeni
ez zaigunik jakitea mugaz bestaldean
dabiltzan horiek zein diren, komeni
zaigu, bai,baina inola ere ez mendeku
gosez.
Izenburuko ideiara itzuliz, hitzaren indarra gailendu ordez, indarraren hitza
ari zaigu gailentzen, edota beste era
batera esanda, hitzaren indarrak ez,
baizik eta indarraren hitzak du azken
hitza.
Esanak esan, eta beste hainbat ekintzaren artean, udaberri honetan loratzerik izango ez duten ehun eta hogei
sagarrondoren negar isilak ez diezagula lausotu Errezil sagarraren alde Gabirian urratzen ari garen bidea! Eurek ez
lukete nahiko!
Gabino Murua

FESTAK,

URTEAN BEHINGO
GOXOKI
GUSTAGARRIAK
arratsaldeetako dantzaldiek jendea
erakartzen zuten bestela ere, urteko
beste garai batzuetan. Festetan, “jazbana” ekartzen hasi ziren, “orkestina”.
“Aurrerago ia, musika bezala, Elgoibarko konjunto bat zen, lau lagunekoa.
Urte askoan etorri ziren. Jende asko
ekartzen zuten haiek”, dio Alustizak.

Goruntz, 1980-8-15

Festaleku ospea dauka Gabiriak. Herria txikia eta egitaraua irrintzi handirik
gabekoa izanagatik, eutsi egiten dio
parrandazaleen emanari. Abuztuaren
eta oporren erdi-erdian egonagatik,
bizilagunek, kanpoan bizi diren gabiriarrek eta inguruko herrietakoek atsegin dituzte. Errautsetatik birsortu dira
jaiak, behin baino gehiagotan. Modako
haizeak pasatu ahala, estimazioa
epeldu ahala, formula berrietara egokitzen jakin izan dute. Agian, horregatik jarraitzen dute festa biziak izaten.
Eta festak bizitzeko ahalegin osoa egiten dutelako gabiriarrek, jakina.

handia hartu zuten berriz Gabiriako jai
nagusiek, gerra ondoa, eza eta tristeza
izan arren. “Lehenago, gerra aurrean,
herrian egindako festak izaten ziren:
sokatirak, bola jokoa, zinta-karrerak…
beti izan dira. Musika, akordatzen naiz,
gramola izaten zen, diskoren batzuekin. Udaletxeko balkoian jartzen zuten,
eta harekin dantza egin. Gainontzean,
soinujoleren bat, baina kanpotik ez
zen etortzen orduan. Billabonako Otegi bat ekarri zuten behin soinu jotzera,
eta nobedadea hura izan zen. Gerra
ondoren ere etorri zen, zera handi bezala. Garai hartako onenetakoa zen”.

“Hemen festak indartzen atzera hasi
zena 1940-1942 aldea izango zen”, dio
Oñatibi Haundiko Nikolas Alustizak.
Musikariak kanpotik ekarri, eta indar

Musika zen, eta gaur egun ere hala da,
festen bereizgarri nagusia. Kontuan
hartuta, hala ere, Gabiria erromeria
lekua zela urtean zehar ere. Igande

Jotzeko garaia ere gauetik aparteago
ibiltzen zen, gaur baino. “Eguerdian
jotzen zuten, kontzertu bezala. Baina jendeak dantza egiten zuen. Gero,
arratsaldean bostak edo bostak eta
erdiak aldean hasi, eta iluntzeko aimarikoak jo arte”. Hamarrak aldera
jotzen zituzten udan abemariak, “eta
orduan, kito. Hor bukatzen zen. Neskak
etxera, mutilak neska-laguntzera edo,
eta horiek etxera erretiratzen zirenean,
gazteak Ostatura, zurruta zer edo zer
egin, ogitartekoren bat jan dirurik baldin bazegoen. Eta han goizaldera arte.
Musikariak nola Ostatuan egoten ziren
ostatu hartuta, gauean soinujoleak
jotzen zuen, eta festa tabernan izaten
zen”.
Gaztetan parrandan bezala, gerora
tabernan lana gogotik egitea tokatu
zitzaion Nikolasi, 1976tik 1996ra Ostatuaren ardura eduki baitzuten berak eta Maria Jesus Garcia emazteak.
“Torreko Joakin Iruinek 1974an utzi
zion Ostatuari, Saninazio inguruan. Gu
1976an sartu ginen, eta bitartean Osinalde elkarteak eman zuen zerbitzua,
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bazkideak txandan. Gogoratzen naiz,
itxi zen urtean, 74an, soziedadean
egin zuen zerbitzua Ostatuan. Beheko
soziedadea eta eskola txikia ere bazituzten, denak. Urte hartako festetan
motokrosa egin zen, nik Gabirian ikusi
dudan ikuskizun onena”.

Edari guztiak gastatuta
Orain dela 40 urteko Andre Mari egunean antolatu zuten motokrosa. Izugarrizko beroa egin zuen, eta jende
mordoa etorri zen kanpotik ere motorrak ikustera. “Lau egunerako ekarritako edari denak egun hartan saldu
zituzten, taberna guztiek. Kataraingo
Antonio Iztueta-eta, furgoneta zeukan
hark, eta edariak ekartzen aritu ziren.
Izugarrizko jendeak izan ziren.

ez. San Roke Txikin ere, afari-meriendaren ohitura geroago etorri zen, “gure
ume denboran ez zen”. Txistulariek eta
soinuak jartzen zuten azken egun hartan giroa, dantzarako.

San Roke Txikiko meriendaren usadioa
Lehenago ere ospatzen zen abuztuaren 17an zerbait. Baina gaur egun duen
ezaugarria, plazako afari-meriendarena, 1960ko hamarkadan hasi zen.
Eskura ditugun programen arabera,
1967an jada egin zen. “Aunditegiko
Martin Urkiola zegoen alkate, nire
anaia Patxi –Amerikara joan zena- zinegotzi zegoen. Udalak orduan zahagi

Motokrosean, ibilbidea honakoa jarri
zuten: hilerrira igo, bidera jaitsi, Alkaineraino joan, Gurutzeta eskuinera utzi
eta Alkaindik aurrera basora sartu.
Kurutzbakar aldetik gora etortzen ziren, bira emanda, eta atzera hilerrira
zuzenean handik. “Kristorena, dotorea!
Nikolasen gazte garaian festa-egunak
Andre Mari, San Roke eta San Roke
Txiki izaten ziren. “Andre Mari bezperan, iluntzean elizan salbea edo holakoren bat, baina gainontzean ezer
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Jaietako programak.

ardoa ateratzeko usadioa jarri zuen,
San Roke Txiki egunerako behar zuela
eta”. Zahagian ekartzen zuten ardoa,
eta bolatoki ondoko harritik zerbitzatu. Gero, barriketan hasi ziren ekartzen,
eta azkenera botiletan. “Noski, ardo
hori eramateko etxetik merienda eraman behar. Hortik hasi zen merienda
hori indartzen, indartzen…”. Zahagiardoa, ordea, lehenagotik ere han zegoela dio Nikolasek. “Nik han ezagutu
dut beti. Lehen ere izango zen zerbait…
Bolatokia ere bai. Gerra aurretik eta,
jendea San Roke Txikietara asko etortzen zen. Sokatira batean, aguazila
Santos Txintxurreta zen (Txokoko Maritxuren-eta aita), eta sokak-eta jarri
zituen jendeari eusteko, aurrera pasatu ez zedin. Inguruko herrietatik hona
etortzen ziren. Gabiria beti festaleku
bezala izan da”.
Bertsolariak ez bezala, txistulariak
ere betikoak izan dira. XX. mendean
behintzat. Andre Mari bezperan etorri, eta festa guztiak herrian pasatzen
zituzten. Nikolasek Segurako txistulariak ditu gogoan, bere ezagueran
aurrenekoak. Haiek utzi ziotenean
Legazpikoak, eta gero herrikoak bertakoak. “Segurako Jaxinto Galartzaeta ezagutu nituen. Lepo okerra zen,
sastrea lanbidez. Seme bat pianista
zeukan, ikaragarri ona, Estatu Batuetan ere ibilitakoa”.
Orduan ere etxez etxe ibiltzen ziren
txistulariak, goizetan. “Gabiria guztia
korritzen zuten haiek. Goizean garaiz

1980-8-15. Eskulan erakusketa

jaikitzen ziren; hamarretan izango
zen meza nagusia, eta ordurako baserri mordoa pasatuta izaten zuten.
Ordenatuta edukitzen zuten, bi-hiru
egunetan zer egin. San Roke Txiki ere
barruan edukitzen zuten. Dirua biltzen
zuten, tragoak eta gosariak egin ere
bai. Meza nagusian, aldatu, eta udala Alkate Soñua joz elizara eramaten
zuten. Prozesioan Saninazio Martxa
jotzen zuten. Gero, usadioa izaten zen
aurreskua ateratzeko ere herritarrak.
Hori izaten zen txistularien goizeko
lana”.
Arratsaldean eta gauean, orkestinaren
dantzaldian ere aritzen ziren txistulariak.
Prozesioak bi egunetan egiten ziren,
meza nagusikoan. Andre Mari egunean amabirjina ateratzen zen. “San
Roken egunean, San Rokeren irudia ez
dut uste ateratzen zenik prozesioan,
baina haren izenean egiten zen. Apaizak ere mordoak etortzen ziren, euren
gonbidautzekin eta. Apaiza hautsa
bezala zegoen garai hartan eta!

zen egon Gabirian, harik eta 1945 ingurura arte. “Lehenago festetan ez zen
ohiturarik. Herrikoren batzuk jardun
edo bai, baina kanpoko bertsolaririk festatan ez zen izaten. Baxarri eta
Uztapide, 45ean-edo hasi ziren etortzen, San Roke egunean, urtero. Eguerdian balkoitik egiten zuten saioa, eta
arratsaldean gero.
Azken hamarkadetan, jada festa “modernoak” jarrita zeudela, musika talde
batzuk mitiko bihurtu dira Gabirian,
urte askoan etorri izan zirelako, festa
guztietarako. Bolero zen bat, Pepe Artzelus gabiriarrak pianoa eta Jauregiko
Rosa Mari Izuzkitzaren gizonak tronpeta jotzen zutena, Nikolas Igartzabalek
gogoratzen duenez. Ondoren, Jaiak.
“Ona zela esaten zuten. Gure etxean,

Ostatuan, jan egiten zuten. Kristoren
jendeak ibiltzen ziren festetan, guk taberna hartu genuen garaian”. Egunero
jotzen zuten talde horiek, eta eguerdietan ere jotzen zuten.
Maria Jesus Garciak ez ditu ahazteko Ostatuko urte haiek. “Guk hogei
urte egin genituen, baina oso ederrak
izan ziren. Lana ere bai egin, baina bai
gustura bizi ere!”, dio. Begirada orain
30-40 urte atzerako oroitzapenetan
galtzen zaie biei: “Ez da guk esaten dugulako, baina nik uste dut Gabiriak nire
akorduan izan duen garairik onena,
festa giroan eta gauza guztietan, hori
zela”, gaineratu du Nikolasek.

Aurreskuan, plazan, lehenengo alkatearen alaba atera behar izaten zuen
dantzariak. Hark ez bazeukan, alkateordearena, “edo tartekoren bat”.
“Gero hurrengoa beste batek, neskak
berriz ilaran jartzen ziren denentzako.
Polita izaten zen ikusteko. Herrikoak
izaten ziren”.
Bertsolariak ekartzeko ohiturarik ez

San Roke Txiki afari-merienda 1963 inguruan
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Garai modernoa, 196070eko aldaketak
Joko, musika eta dantzaldi tradizionalekin, Gabiriako festek 1960ko
hamarkadara arte jarraitu zuten, aldaketa handirik gabe. Hamarraldi
horren bukaeran erne zen beste giro
bat, Euskal Herri osoan bezala, kultura, arte, politika eta gizarte ikusmolde
desberdin bat. Jaietan ere isla izan
zuen, noski.

Goruntz 1980-8-15

San Roke 1776tik da festaeguna
Denboran atzerago joanez, Andre Mari
festari laguna jartzea 1775ean erabaki zuten gabiriarrek, ganaduari eraso
egiten zion izurrite baten aitzakian
edo. Hauxe idatzi zioten Iruñeko apezpikuari txosten batean (Luis Murugarrenek jasoa, 1971n, “Iglesia de Santa
María de Alcain” artikuluan):
“Dicen que a resuta del notorio y
grande contagio o epidemia que se
introdujo en el ganado bacuno de las
montañas de este Reyno y Provincia
de Guipúzcoa, imploraron los referidos
vecinos (de Gaviria) el auxilio de la
Divina providencia por intercesión del
glorioso San Roque y fue tan singular
el beneficio que consiguieron que casi
quedó intacto el (ganado) que havía
en el vecindario de dicha villa, quando
en los pueblos circunvecinos padecieron imponderable estrago; y, agradecidos los expresados vecinos y moradores de este fabor…, en el Ayuntamiento
que celebraron el 16 de agosto de 1775
hicieron voto solemne de guardar perpetuamente por festivo, de oyr misa y
no trabajar su día, que es el insinuado
16 de agosto en cada un año… Y para
que surta el debido efecto suplican a
V.Y. rendidamente se digne aprobarlo y
confirmarlo”.

Iruñeko apezpikuak (orduan elizbarruti horretakoa zen Gabiria) hurrengo
urtarrilaren 27an bidali zien onespena,
eta Jose Antonio de Arizti herriko bikarioak otsailaren 4an jakinarazi zion herriari, pulpitutik.
Bertsolariak baziren XVIII. mendean
ere. 1796ko Andre Mari eta San Roke
festetarako, Eugenio Leunda elizako
maiordomoak 50 erreal eman zituen,
“músico, jular y tambor” ordaintzeko.

Hala, bertsolari jaialdia 1969an egin
zen, aurreneko aldiz, futbol zelaian.
Abuztuaren 14an, larunbata, “haurren krosaren ondoren” hasiko zela
iragartzen du programak (18:00etan
zen korrika lasterketa). Jon Lopategi, Jon Azpillaga, Manuel Lasarte eta
Joxe Migel Iztueta Lazkao Txiki etorri
ziren estreinako jaialdi hartara, eta hurrengo urtean ere errepikatu egin zuten. Bekoetxeko Migel Agirre izan zen
aurkezle, puntukako ariketan Euxebio
Igartzabalen laguntzarekin.
Futbol zelaian, belardian bertan kantatu zuten lehen urteetan. Geroago
eraiki zen blokezko agertokia, sokatirarako probalekua egin zenean. Bertsolaritza munduan zebiltzan lagun talde
batek antolatu zuen, artean Osinalde
elkartean ez zeudenak: Euxebio Igartzabal, Alegiako Landa, Migel Agirre
eta haien koadrilakoek. 500 aulki

LAGUN TALDEA EUGENIO TELLERIAREN DESPEDIDAN 1953
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ekartzen zituzten Urretxutik, alokatuta, eta guztiak betetzen ziren.
Eguraldi txarra ere suertatu zitzaien
noiz edo noiz; urte batean elizan egin
zen saioa, Jose Maria Iturbe apaizak
hasieran eragozpenak jarri bazituen
ere. “Apaizarekin komerietan ibili ginen, eta azkenean, gustura ez, baina
ametitu zuen. Elizako erdiko pasilloan
ez zion inori pasatzen utzi. Bi lagun
jarri sarreran, eta jendeari aldamenetatik joateko esaten aritu ziren. Xabier
Amuriza zen urte hartan kantatzen,
apaiz izana hura ere. Herriko apaizarekin hizketan ari zela, hark esaten omen
zion elizan halako gauzak jainkoak ez
zituela nahi, eta hala. Amurizak erantzun zion euria ere jainkoak nahi zuelako egingo zuela, eta hala beharko
zuela”, gogoratzen du Joxe Maizek.
1980ko hamarkadaren azken erdian
pilotalekura aldatu zen jaialdia, eta
2000ko hamarraldiaren hasieran eliza ondoko antzokira; 2001eko jai egitarauan zehazten da lehenengo aldiz
saloian dela. Azken toki-aldaketa
2013an izan du, plazan eta arratsaldean (19:00etan) egin baitzen saioa.
Hori bai, beti-beti abuztuaren 14an
izan da.
Ez dakigu Txirrita sekula Gabirian bertso kantatzen izan zenik. Bestela, haren ondorengo Euskal Herriko txapeldun guztiak bai, izanak dira: Basarri,
Uztapide, Amuriza, Lopategi, Sebastian Lizaso, Andoni Egaña, Maialen
Lujanbio eta Amets Artzallus.
Bertsolari jaialdiarekin batera, abeslarien kantaldiak ere tartekatzen hasi
ziren. Bertsotan atsedenaldia egiten
zuten, eta orduan abeslariak irteten
ziren. “Aurreneko bi urteetan Joxe Mari
Olanga itsasoarrak kantatu zuen, gitarrarekin, bertsolarien deskantsuan”.
Geroago, ekitaldi propio bihurtu ziren abeslari jaialdiak. Andre Mari edo
San Roke arratsaldeetan lehenbizi,
eta ondoren gauera aldatu zituzten.
“Xabier Lete, Antton Valverde, Gorka
Knorr, Lurdes Iriondo, Jon Bergaretxe,
Etxamendi eta Larralde… horiek denak

etorrita daude Gabiriara kantatzera.
Hiru-lau bat abeslari ekartzen ziren,
eta bakarka abesten zuten. Jende
asko etortzen zen”, dio Maizek.
1971ko festetakoa da horren adibide.
Lehenik, bezperan (14an) bertsolari jaialdia egin zen, 21:30ean hasita.
Xalbador, Mattin, Agirre, Larrañaga,
Narbaiza eta Etxaluze aritu ziren. Hasiera eta bertsolarien atsedenaldia
Zumarragako trikitilariek alaitu zuten. Biharamunean, Andre Mari eguna, 18:00etan, “euskal jaia” egin zen.
Lourdes Iriondo, Xabier Lete, Antton
Valverde eta Mixe ekarri zituzten.
Sarrera kobratu egiten zuten, bai bertsolarien jaialdian, bai abeslarienean.
Azken abeslaria Imanol Lartzabal izan

zen herrian, 1987ko Andre Mari gauean.
Dantzak ere presentzia nabarmena
izan du festetan. Goruntzen sorreraren aurretik, Tolosako Udaberri taldea
ekarri izan zuten. Tartean zen Ander
Letamendia ormaiztegiarra, adibidez.
Aurreskuari dagokionez, herriko luistarrek, Urretxuko Lurrakoek, eta behin
taldea sortutakoan Goruntzek egin
izan dute, San Roke eguerdian. Ohituraz, Goruntzeko haurrek orain ere
16 eguerdian dantzatzen dute. Taldeko helduak 1999an hasi ziren Andre
Mari arratsaldean ere saioa egiten:
Esplugues de Llobregateko (Katalunia) Colla de Bastoners taldea izan
zen orduan. Donibane Lohizuneko
(Lapurdi) Begiraleak taldea (2000)
eta Arbonako (Lapurdi) Primadera
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herriko txirrindulariek txango luzeagoa
egiten zuten. Gerra aurreko kontua
izan liteke, Joxe Maizek dioenez. “Gabiriatik irten, eta Legorretatik buelta egiten omen zen, atzera hemen bukatzeko. San Estebango Hilario Goia eta
Luis Goia anaiek irteten omen zuten.
Normalean horiek izaten omen ziren
onenak”.

taldea (2001) ere gonbidatu zituzten,
eta 2002tik aurrera bertako dantzari
larriek osatu izan dute saioa.
Dantza solteko txapelketak ere egin
izan ziren, 1970ean hasita, Goierriko 14
urte arteko dantzarientzat.

Kirola, edozein motakoa
Gabirian
txirrindularitza
probak
erakarmen indar handia du, gaur
oraindik. Andre Mari eguerdia horretaraxe bideratzen da egitarauan. Ez da
oraingoxekoa ziklismo probak egitea.
Ormaiztegi-Gabiria igoeren aurretik,

Gaur egungo modalitatean, Ormaiztegiko zubi azpitik Ostatu aurrera, bi
alditan antolatu izan dira karrerak.
Lehendabizi, 1964an izan bide zen (eskuan dugun 1967ko festa-programan
azaltzen da urte horretakoa IV. Subida
a Gabiria zela). Gabiriako gazteez gain,
Ezkio, Itsaso, Ormaiztegi eta Aztiriko
“feligreses”-ek ere parte har zezaketen. 1970 arte, gutxienez, zazpi edizio
korritu ziren. “Urteren batean Etxeberribengoko Juan Domingo Lasak irabazi zuen. Beste batean Errotaberriko Jesus Mari Andolak ere bai, eta Jauregiko
Gregorio Zabaletak. Baita Itsasoko
Mendeungoak ere beste behin”, dio
Joxe Maizek.
Igoera herrikoia urte batzuetan ez zen
jokatu, eta 1992an ekin zioten berriro.
Felix Jabier Goiburu Muruak irabazi
zuen, bigarren Xabin Andola eta hirugarren Iñigo Andola zirela. 30 bat
lagun irten ziren. 14 urtez azpikoen
saila ere bazen, hasieratik, eta Oier
Oiarbidek jaso zuen sari hori. Lehenengo emakumezkoa Landetako Jaione
Peñagarikano izan zen; Arrondoko tarteko helmuga Xabin Andolak irabazi
zuen. Oso lasterketa azkarra izan zen.
Hasi orduko jendea ahal zuen guztia
ematen hasi zen.
Bigarren urtean, 1993an, Felix Jabier
Goiburu izan zen txapeldun. Emakumeetan Landetako Bakarne Peñagarikanok irabazi zuen; Arrondo-Eneko
tarteko helmuga Iñaki Osinalde zenak, eta haurren saria Oroitz Maizek.
1994an, berriz, karrera Torreko Igor
Aranburu Iruinek irabazi zuen, eta bigarrena Aitor Elosegi izan zen. Tarteko
helmuga ere Igor Aranburuk eraman
zuen, eta haurren saria haren anaia
Iban Aranburuk.
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Orduz geroztik urtero jokatu da txirrindulari karrera.
Tarte horretan, afizionatu mailako
karrera ofizialak ere korritu ziren, lau
urtetan. 1988an 2. Mailako afizionatuentzat izan zen Andra Mari Saria.
Aurrena (08:30ean hasita) errepideko lasterketa egin zen, eta jarraian
(12:00etan) Ormaiztegitik gora erlojupekoa. 1989an, 1990ean eta 1991n
(azkenekoa) 1. eta 2. mailetako amateurrentzat izan zen. Josu eta Iñaki
Odriozola Egiguren gabiriar jatorrikoek
irabazi zuten, beren kategorietan,
azken urtean.

JAKIN
GARRIAK
ETA

BITXI
KERIAK
*

Futbola partidak era guztietakoak
jokatu izan dira festetan: neska eta mutilen artekoa (1982), gabiriarren eta ormaiztegiarren artekoa (1970), Gabiriako eta
Ezkio-Itsasoko haurren artekoa, gizenen
eta argalen artekoa (1986)… Umeen eta
gaztetxoen partidak 1995ean hasi ziren.

*
*

1999tik 2004ra koadrilen arteko futbol txapelketak jokatu ziren, jaietan.

Plater hauste tiraketak (1967) edo
usakume tiraketak (1982) ere egin izan
dira.

*
*

*

*

*

*

Herri kirolen lehen erakustaldia
1988an izan zen, Andre Mari arratsaldean:
Lakiola, Mugertza, Elorriaga eta Beltza aritu ziren aizkoran. Ahari jokoa, sokatira eta
koskol biltzea ere izan ziren.
Herri kirolak herritarren artean osatu
ziren, geroxeago. Zaharrak gazteen aurka
(1995), Gabiriako eta Aztiriko taldeak
(1997 eta 1998)… 2002an eta 2013an
bakarrik geratu dira hutsuneak arlo honetan.

Sokatira lehenago ere egiten zen.
1967an, adibidez, ezkonduak ezkongabeen aurka aritu ziren. Koskol biltzen ere
1.000 pezetako joko-desafioa egin zuten
1967an Orbeldiko eta Ugaraneko bikote
banak.
Asto lasterketak. 1967ko abuztuaren
17an II. Asto Karrera egin zen, “en el que
participará el famoso y gran burro Anquetil”, dio programak.

*

Festetako erregina aukeratzen zuten
1960ko hamarkadan (1969an oraindik
bai).

Gazteen krosaren 5. ekitaldia egin zen
1969an.
Sokatiran, Andre Mari Saria antolatzen zen. Lehena 1975ean egin zen, Goierriko taldeentzat (zortzi lagun, 720 kiloan).

*

Alkainburu pilotalekua eraiki zenetik
(1983), ia-ia urtero jokatu izan da partidaren bat festetan, eskuz, palaz, erraketaz…
1986an afizionatuak ekarri ziren, lehenengo aldiz. Herriko txapelketak ere egiten
ziren, hasieratik. Sasipilotari 2008an hasi
zen.
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*

San Roke eguneko meza nagusira
“elocuente orador sagrado” sermolari bat
ekarri ohi zuten. Hala izan zen 1975ean
oraindik.

*
*

Oilar jokoa egin zuten 1977an. Zinta
karrera 1967an.
Txerri harrapatzea aurreneko aldiz
1985ean egin zen, Andre Mari gaueko
goizaldeko hiruretan. 1992an azaltzen da
berriz egitarauan, eta 1998ra arte urtero
jarraitu zuen (1997ko hutsunearekin). Bi
urtetan basurde kumeei jare egin zieten.
2007an egin zen azkena.

Su artifizialak lehenengo aldiz 1994an
bota zituzten, San Roke Txiki gauean.
1997an su emanaldi berezia egin zen, Caballer su-etxe ospetsuko bildumarekin.
“Gabirian lau urtetan zehar bere borondaterik handienez su artifizialak botatzen
aritutako Jabier Gonzalez jaunaren oroimenez eta esker onez” izan zen. 2003an
berriz ere “suziri festa izugarria” izan zen,
2009ra arte. 2010ean utzi zitzaion.

*

*

Haurren marrazki saioa eta erakusketa 1987an hasi zen, Ane Miren Aizpuru
eskola-zuzendariak gidatuta. 1994ra arte
egin zen.

*

*

Parrandazaleen goizaldeko mokaduak eskaintzen 1988ko jaietan hasi ziren
(ofizialki behintzat, programan jarrita).
Andre Mari gauean baratzuri zopa, eta
San Roke gauean txokolatea banatzen
zen, bi elkarteetan txandaka. 2011n oraindik hala egin zen.

*

Auzolanean herria garbitzea. Eskura
dauzkagun programetatik, lehenengo aldiz 1972koan aipatzen da abuztuaren 18an
herria garbitzearena: “A la tarde, retirada
de las mesas y parrillada de sardinas para
despedirse de las fiestas hasta el año siguiente”, dio egitarauan. Hasieran, sardina
erreak jaten ziren; 1985ean txerria ere bai,
Andre Mari gauean txerri harrapatzea egin
baitzen.

Mozorrotuak. Lehenengo aipamena
1986ko festetan dator, “Berakatz Band
taldearekin dantzaldi berzia disfrazaturik datozenentzat”. 1989 arte San Roke
gauean izan zen mozorrotuen festa, baina
1990ean Andre Mari gauera aurreratu zen,
gaur egunera arte bezala (salbuespen batzuekin). 1991n jada “txapelketa” izan zen,
epaile Izotz musika taldekoak zirela.

*
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*

Umeentzat mozorro jaialdia 1994an
hasi zen, San Roke arratsaldeko umejolasetan.

*

Ume jolasak, ohituraz, San Roke
arratsaldean egin izan dira, 1972tik gutxienez. 1969an ere baziren.

Sagardo dastaketa lehen aldiz
1995ean egin zen. Lehen urtetik, txistor
errearekin lagundu zen. 1996an txorizoa
eta gazta ere banatu zen. 2009an oilasko
erreak saltzen hasi ziren, bertan afaltzen
geratu ahal izateko.

*

Koadrila arteko afaria 1995ean hasi
zen, eta 2008ra arte urtero egin zen, Ostatuan. Lehenengo gazte afaria, berriz,
2010ean egin zen, plazan.

*

Patata-tortilla lehiaketa 2004an
sortu zen. 2012ra arte bederatzi edizio egin
ziren.

*

Jaien hasiera iragartzeko “suziri botatzea eta kanpai joaldia” programan
idazten 1996an hasi ziren, kanpai bueltakoak berrituta. Makila jaitsiera eta txupinazo ofizialaren lehen ekitaldia 2011n
izan zen.

*

Rock kontzertuak, era horretan,
2005ean hasi ziren, talde bat baino gehiagorekin. Silikonai, Stupenda Jones eta
Brigada Criminal etorri ziren.

*

Herriko gazta lehiaketak antolatu
ziren 1994tik 2002ra. Azken hiru urteetan
ez zioten lehiaketa deitu, dastaketa baizik. 2001ean eta 2002an baserriko ogiaren dastaketa ere egin zen, aldi berean.
1998an, adibidez, herriko sei gaztagilek
parte hartu zuten, eta Amelia Jauregik
(Baztarrika) irabazi zuen; bigarren Bixenta
Alustiza (Aranburu) eta hirugarren Josu
Amundarain (Madariaga Goena).

*

Festa-programetan euskara 1970ean
agertu zen, aurreneko aldiz (gerra aurrekorik ez dugu ikusi): Herriko pestak 1970’an,
dio azalean. Lehenengo, programa osoa
erdaraz dator, eta jarraian dena euskaraz.
Andres Goia zen alkate. 1977an ere halaxe segitzen zuten; kurioski, publizitate
guztia euskara hutsean argitaratu zen urte
hartan. 1982an jada den-dena euskaraz
zetorren; urte hartakoa bi orriko foiletin
estiloko programa da, ordura arte dauzkagunak 16 orrialdeko libretoak ziren.

*

Publizitatea. 60ko eta 70eko hamarkadetan, programan herriko negozioen, zerbitzuen, enpresen edo lantegien
publizitatea txertatu ohi zuten. Aldiko, 17
edo 19 negozio bitartean iragartzen ziren,
guzti-guztiak herrikoak.

*

Festa egunak. 2004tik gaur egunera
arte abuztuaren 13a ere festa-eguntzat
hartu izan da, urtero. 1967an ere halaxe
izan zen, baita kontatutako aldi gehiagotan ere (1989, 1999). 1991n afizionatuen
karrera abuztuaren 11n jokatu zen. Sei
eguneko festak ere izan dira: 1995ean eta
2000n. Abuztuaren 18a ez da beti ajearena izan. 1985ean bola eta toka lehiaketak
jarri ziren herritarrentzat, eguerdian, igandea zelako. Herria txukuntzera 19an joan
ziren urte hartan.

*

Txistulariek “goiz esna deia” 1989
arte Andre Mari eta San Roke goizetan
burutzen zuten, etxerik etxe. Lehenago
hiru goizetan, San Roke Txiki ere barruan.
1990ean bezpera arratsaldean bildu zuten herriko jira osoa. 1993an, adibidez,
14:00etan abiatu zen bost txistulariko
taldea.
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ER ANSKINA
Gabiriako festetan
aritu diren musika
taldeen zerrenda.

1991

14 Maixa eta Ixiar
15 Izotz
16 Arkaitz
17 Berakatz Band

1992

14 Izan
15 Drindots
16 Arkaitz
17 Joselu Anaiak

1993

1967

13 Afamado acordenonista” (19:00)
14 “Acordeonista y bailables” (20:00)
15 Orquestina Bolero (tarde y noche)
16 Orquestina Bolero

1969

14 Bailables
15 Txistulariak (00:00ak arte). Gero
Orquestina Bolero
16 Txistulariak eta Bolero
17 “Bailables y gran kalejira (a la noche)”

1970

15 Txistularis eta “una afamada orquestina”
16 Txistularis eta orkestina.
17 Dantzaldia eta kalejira

1972

14 Sakabi eta Egañazpi trikitilariak
15 Txistulariak (gauerdira arte) eta Bolero
16 Txistulariak eta Bolero
17 “Gauean ordubiak arte zaar eta gazte
danak dantzatzeko soinua eta kalejira”

1975

14 Laja eta Iturbide trikitilariak
15 Jaiak eta txistulariak
16 Euskal kantarien jaialdia. Gero dantzaldia
17 Orkesta

1977

13 Euskal kantariak eta Laja eta Iturbiderekin erromeria (22:00etan)
14 Jaiak
15 Jaiak
16 Jaiak eta txistulariak
17 Jaiak
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1982

14 Haritza
15 Izotz
16 Drindots
17 Joselu Anaiak

1985

14 Drindots
15 Haritza
16 Izotz
17 Joselu Anaiak

14 Jaiak
15 Jaiak
16 Jaiak
17 Jaiak

14 Jaiak
15 Jaiak
16 Jaiak
17 Jaiak

1986

14 Luma
15 Luma
16 Berakatz Band
17 Irrintzi

1987

14 Basakabi
15 Imanol Lartzabalen kantaldia. Gero
musika
16 Izadi
17 Berakatz Band

1988

14 Udaberri
15 Berakatz Band
16 Arkaitz
17 Berakatz Band

1989

14 Udaberri
15 Udaberri
16 Berakatz Band
17 Joselu Anaiak

1990

14 Udaberri
15 Udaberri
16 Albizturgo Iñaki eta Ramon trikitilariak
17 Berakatz Band

1994

1995

12 Gozategi Anaiak eta Maixa ta Ixiar
14 Jokaldi
15 Izotz
16 Drindots
17 Drindots

1996

14 Maixa eta Ixiar
15 Arkaitz
16 Etzakit
17 Zapotxin

1997

14 Gau Bela
15 Etzakit
16 Maixa ta Ixiar
17 Joselu Anaiak

1998

14 Kiñu
15 Etzakit
16 Maixa ta Ixiar
17 Joselu Anaiak, eta Munduate eta Nograro trikitilariak

1999

14 Alaitz eta Maider
15 Etzakit
16 Trikizio
17 Joselu Anaiak, eta Zumarragako trikitilariak

2000

14 Ene Bada
15 Etzakit
16 Trikizio
17 Joselu Anaiak

2001

14 Bigira
15 Sorbeltz
16 Trikizio
17 Joselu Anaiak

2002

14 Leire eta Itxaso
15 Urgabe
16 Trikizio
17 Joselu Anaiak

2003

14 Nekin
15 Trikizio
16 Trikizio
17 Joselu Anaiak

2004

13 DJ Bull
14 Abiba (disko festa)
15 Trikizio
16 Gari Lizarraga eta Iñaki Larrañaga
trikitilariak
17 Joselu Anaiak

2005

13 Silikonai, Stupenda Jones, Brigada
Criminal
15 Trikizio
16 Nestor DJ eta Nemus DJ (disko festa)
17 Joselu Anaiak

2010

14 Astiasaran Anaiak
15 Beste Bat
16 Esne Beltza, Trikizio
17 Joselu Anaiak

2011

2006

13 Skandalue elektro-txaranga
14 Kantuki
15 Laket
16 Zopilotes Txirriaus; Obrint Pas; Egurra
ta Kitto
17 Joselu Anaiak

2007

13 Skandalue
14 Dantzadi
15 3Gabe2
16 Blaka, Vendetta, Triki Hots
17 Joselu Anaiak

13 Descontrol, Milk Shake, eta talde
gehiago
14 Eusko Disko
15 Trikizio
16 Beste Bat
17 Joselu Anaiak

14 Kupela
15 Beste Bat
16 Gozategi
17 Joselu Anaiak

2008

13 Katain eta Euzkitza triki-poteoa
14 Beste Bat
15 Trikizio, May Tibs (Kat.)
16 Tapia eta Leturia
17 Joselu Anaiak

2009

14 Tapia eta Leturia
15 DJ Iñigo 00:00ak arte, eta Beste Bat
16 Hesian, eta gero Unsain Anaiak
17 Joselu Anaiak

2012

2013

13 Skandalue
14 Northern Pride; Guri Bost
15 Unsain Anaiak
16 Modesto (20:30ean); gauean McOnak,
Besteikpe (Skakeitan-en azken orduko
hutsegitearen ordez) eta Triki Hots
17 Joselu Anaiak

Aimar Maiz
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GUR ASOEN ARTEKO
HARREMANAK

EUSK ALDUNTZEKO
EGITASMOA

Azken urte hauetan sumatu den
kezka bati erantzuna emateko asmoz,
Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara
sailak bultzatuta, izenburuan aipatutako egitasmoa martxan da dagoeneko: “Herri euskaldun eta txikiei,
arnasgune diren neurrian, garrantzi
berezia aitortu diegu kuantitatiboki
baino, kualitatiboki duten eraginagatik: hizkuntza biziaren babesgune
dira. (…)Kezka erabatekoa ez den
arren, batzuen baitan ezinegon txiki
bat ernetzen hasi da: gurasoek euren
artean gero eta joera handiagoa dute
erdaraz egiteko, nahiz eta joera hori,
gaur gaurkoz, nagusi ez den. (…)” Testuinguru honetan kokatzen du Euskara sailaren babespean dagoen lan
talde berezi batek (Foru Aldundiko
ordezkariak, UEMA, EMUN eta hainbat
herri txikitako ordezkariz osatutakoak)
PROPOSAMEN gisa planteatu duen
egitasmo hau.
Egitasmoak bi hipotesi edo uste
baieztatu edo ezeztatu nahi izan ditu:
Batetik, gurasoen arteko harreman
hizkuntza erdalduntzen hasi dela,
besteak beste, herrira bizitzera etorritako gurasoen eraginez; eta bestetik,
bikote hizkuntza erdara duten familia
euskaldunek, kalean ere gainerako
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gurasoekin erdaraz egiteko joera dutela. Txostenak honela jarraitzen du:
“Gurasoen erabilera zein zen jakiteko
diagnostiko kuantitatiboa egin dugu
bi herritan, Iruran eta Gabirian, (…)”.
Andoainen egoitza duen Sozialinguistika klusterra arduratu da diagnostiko kuantitatiboa aurrera eramateaz
kale neurketak eginez. Bi garai desberdinetan burutu dira kale neurketa
hauek: 2013ko maiatzean eta urrian.
Aldi bakoitzean bi astez, astelehenetik larunbatera arratsaldeko 4etatik
6ak inguru arte. Guraso eta haurren
euskara erabilera neurtu nahi izan denez, hauek biltzen diren guneak hartu
dituzten aintzat: Ostatu ingurua nahiz
barrua eta parke inguruak.
Guztira 682 elkarrizketa eta 1619 herritar behatu dira. Horrenbeste herritar? Gabiriako biztanle kopurua handitu dela egia da baina horrenbeste…
honek ere badu bere azalpena.
“Elkarrizketa bat” bi pertsona desberdinen artean egiten den informazio trukaketa da. Baina, zein unetan
bukatzen da “elkarrizketa bat” eta
beste bat hasi? Adibidez ondorengo
kasuetan: momenturen batean hiz-

kuntzaz aldatzen bada, hirugarren
pertsona bat informazio trukaketa
horretan sartzen bada edota norbaitek telefonoz deituko balio bietako
bati. Laburbilduz, bi pertsonen arteko
elkarrizketa kanpoko agente batek
eteten duenean. Modu horretan 682
elkarrizketa zenbatu dira.
Herritar kopuruari dagokionez, elkarrizketa BAKOITZEAN parte hartzen
duten herritar kopuruak zenbatzen
dira. Adibidez: bi pertsona hitz egiten
badaude (2 herritar) eta hirugarren
bat gerturatzen bazaie eta bietako
bati hitz egiten hasten bazaio (beste 2
herritar kontatzen dira), jada 4 herritar
bezala zenbatuko lirateke.
Azalpenekin bukatzeko, badago
beste datu bat kontuan hartu beharrekoa: zenbatu diren “herritarrak” ez
dira zertan gabiriarrak izan behar. Kontutan hartu dena zera da, pertsona
horiek ia gune horietan egunero egoten diren eta haurrekin hartu-emanik
izan duten ala ez.
Puntu hauek argitu ondoren, niretzat interesgarrienak diren emaitzak
plazaratzea da nire asmoa, ondoren
bakoitzak bere ondorioak atera ditzan.

Lehenik eta behin, “herritarren” adin
osaketa adierazten digun taula azaltzen zaizue jarraian. “Herritarren” ehuneko handi bat gurasoek osatzen dute,
eta ondoren haurrak dira gehiengoa.

Bigarren grafiko honek hizkuntzen
kale-erabilera adierazten du ehunekotan, hau da zenbat elkarrizketa
izan diren euskaraz eta zenbat beste
hizkuntza batean: 1613 elkarrizketatik
1300 euskaraz egin dira, eta 313 gaztelaniaz.

Hirugarren honek, hizkuntza-gaitasuna adierazten du ehunekotan, hau
da elkarrizketetan parte hartu duten
“herritarrak” euskaraz hitz egiteko gai
diren ala ez.
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Bi datu multzoak konparatuz gero,
argi gelditzen da euskaraz jakin arren
batzuk gaztelerara jotzen dutela beraien harremanetan. Hau ez da berria,
eta nire iritzi apalean, beti gertatu izan
den fenomeno bat da, baita hizkuntza erraldoien kasuan ere. Horrekin ez
dut esan nahi ezer egin gabe gelditu
behar dugunik, baina hori beste baterako utziko dut. Jarraitu dezadan ikerketaren emaitzekin. Ondorengo taula
honetan aurreko grafikoa baieztatu
besterik ez da egiten, bertan, ”herritar”
nagusien arteko hizkuntza kale-erabilera (haurrik gabe) adierazten zaigu
ehunekotan:

Nagusien arteko elkarrizketetan
parte hartu duten %61k euskara darabil eta %38,3k gaztelania.
Haur eta gaztetxoak “herritarrak” direnez, begiratu dezagun ondoko taula ere. Bertan, hizkuntza desberdinen
haur eta gaztetxoen arteko hizkuntzaren kale-erabilera (nagusirik gabe),
azaltzen zaigu ehunekotan.

Haur eta gaztetxoen %96,6k euskara darabil bere egunerokotasunean
beraien artean hitz egiteko eta %3,4k
gaztelania. Datu hauek nagusien euskara erabilerarekin konparatuz gero,
berehala ikusten da haurrek euskaraz
gehiago egiten dutela gurasoek baino.
Nagusiak bertan direnean, haur eta
gaztetxoen hizkuntzaren kale erabilerari erreparatuz gero, ehuneko hauek
jaitsi egiten dira, batez ere 6 urte azpiko haur taldeen kasuan (%10a).
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Datu hauetaz gain, zehatzagoak diren beste batzuk ere plazaratu dizkigu
kale-neurketak: Nagusiek haurrekin
hitz egiten dutenean, euskararako
joera dutela (nagusi guztien%84,7k
euskara darabil); gizonezkoek emakumezkoek baino gehiago erabiltzen dutela euskara (%10 gehiago) eta, haur
eta gaztetxoen kasuan neskek mutilek
baino zertxobait gehiago darabiltela
euskara, esate baterako.

Ondorioa:
Emaitzek susmo edo kezkak
baieztatu besterik ez dituzte egin
neurri batean behinik behin, eta ondorioz, hasieran aipatutako gurasoen
arteko harremanak euskalduntzeko
egitasmo bat martxan da. Nire ustez,
neurri handi batean irtenbidea jarrera
eta ohitura aldaketen baitan dago,
eta jakina da horiek guztiak aldatzea
zein zaila izaten den. Gabiria oso herri
euskalduna da bere osotasunean, eta
horri eutsi behar diogu aurrerantzean
horrela jarraitzea nahi badugu. Hala
bedi!
Irati Aldazabal

SINESMENAK
Geure ingurura begiratzen hasi gara,
eta ohartu gara inguruko gehienek, nahiz eta bakoitzak bere modura, zerbaitetan sinisten dutela. Ez da gaur egungo gauza bakarrik, gure arbasoak eta
arbasoen arbasoak ere zerbaitengan
baliatzen baitziren aurrera egiteko,
garai bakoitzak bere zailtasunak izan
baititu. Argi dagoena hau da: kristautasuna dugu sinesmen nagusia, nahiz
eta gaur egun, indarra galdu duen.
Kristautasunaz gain, beste hainbat
erlijio egon izan dira eta daude munduan, eta sinesmen guztiei, irudi bat
aurkitzen eta orokortzen diegu. Honez
gain, erlijio bakoitzak, bere herrialdeko
kulturan eta gizartean eragin handia
izan du eta kutsu hori betirako utziko
du herrialdean bertan. Adibidez, herri
kristauetan beti egongo dira elizak,
santuen egunak, gabonak, aste santuak… hauek guztiak kontuan harturik
harrigarria iruditzen zaigu gure historian erlijioak izan duen nagusitasuna.
Erlijio katolikoa da hemen ikusten
dugun nabariena, nahiz eta atzerritar asko etorri diren eta hauek ere
bakoitzak bere erlijio eta sinesmenak
mantentzen jarraitzen duten, nahiz
eta herrialdez aldatu, bakoitzak bere

aberriarekin eta bertako pentsaerekin
jarraitzea normala baita.
Beste sinesmen mota bat ere izan daiteke Euskal Herrian bertako mitologia.
Oso garrantzitsua izan da historian
zehar: Sorginak, lamiak, Tartalo…Eta
honek hainbat ohitura eta kontakizun
ekarri dizkigu.
Ilargiak ere garrantzi handia izan du,
gure arbasoek baserrietan uzta ereiteko garaian ilargiarekin baliatzen baitziren.
Baina gazte gehienok zertan sinesten dugu? Gehienok bizitzan sinisten dugu, bizitza gozatu nahi dugu,
ez dugu bizi honen ondoren dagoen
horretan pentsatu edo sinistu nahi,
zertarako pasa bizi osoa beste bizi
horretan pentsatzen? Gero ez baldin
badago ezer? Onena momentua bizitzea, bakoitzak bere erara. Inportantea zera da, bizitzan zehar egindako
gauzekin norberarenekin behintzat ez
damutzea. Orain norberak egin dezala
sinistu behar den eta ez denari buruzko
gogoeta, gurea hau zen… xume-xume
gure ustea erakutsi nahi genuen, lortu
badugu ondo eta bestela...BIZI
Gazteria
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GORUNTZ

DANTZA TALDEA
Goruntz dantza taldearentzat 2013.
urtea, orohar arrunta izan dela esan
genezakeen arren, (dantzari txiki egunak han eta hemen izan ditugu, urteroko hitzorduek ere ez dute hutsik
egin…) bada nabarmendu litekeen
aldaketa bat; arropen aldaketa hain
zuzen ere.
Udaberrian, Gabirian izan zen dantzari
txiki egunean, itxura aldatuta dantzatu zuten hainbat taldetako neskek.
Baserritar jantzia zutenek, poxpolinen
gona gorri, alkandora zuri eta korpino
beltzak jantzi zituzten. Hainbat urtetan Goruntzen ohikoak izan diren
poxpolinen jantziek beraz, beste talde
batera pasatzeko aukera izan dute.
Generazio bat gehiago pasa dute. Eta
poxpolinen jantzia alboratu dutenek
berriz, baserritar estiloko jantziak hartu dituzte. Hauen aurreko taldeak “pasatako” jantziak hartu dituzte; beso
mauka eta gona barren asko egokitu
egin behar izan dira norberaren neurrira, eta horrezaz gain, kopuruz asko
izaki, hainbat pieza berri ere egin behar
izan dira.
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Goruntz dantza taldearentzako jostun lanetan esperientzia mardula du
Legazpiko Isabel Aztiriak. Makina bat
arropa egin ditu urte hauetan guztietan, txukun txukun. Haurrentzako
zirela ikusita, baina hazi zitezkeela
kontuan izanda, urte batzuetan zehar
iraun ahal izateko moduan prestatzen zituen gainera: alboko, barreneko
nahiz barruko joskura bakoitzean tela
ugari ezkutatzen zuten, urte askoan
egokitzeko moduan. Gustu eta mimo
handiz lan egin izan du eta orain ere,
erretiro atarian, bere beharra izan dugunean hortxe izan da, fin-fin lanari
erantzunez. Erretiroa goza dezazula
opa dizugu, Ixabel!
Estimatzekoa da joskintzan hainbesteko esperientzia duenak lana hain
fin egin izana, eta Goruntzen beharrei
erantzuteko beti prest egon izana.
Arropa aldaketa ordea, ez da nesketan soilik egin. Goruntz dantza taldeko mutil gaztetxoak ere itxura berriz
irtengo baitira plazara hemendik aurrera. Isabelek emandako aholkuei

jarraituz osatu dituzte mutilek euren
jantziak. Ormaiztegiko festetan jantzi
zituzten soinean lehenengoz baserritar itxurako jantzi berriak, eta beraz,
udaberri honetan plazaratuko dituzte
behin baino gehiago. Krema koloreko alkandora, kolore ezberdinetako
txalekoak, krema koloreko gerrikoa
eta gris koloreko galtza marradunak
jantziko dituzte, abarka eta artilezko
galtzerdiekin.
Taldea aldatzen eta hazten doa pixkanaka, eta horren erakusgarri, aurten
dantzan hasi den taldetxo berria dugu.
Azken talde honekin, Goruntz dantza
taldeak garai oparoa bizi duela esan
daiteke. Orain arte bezala, guraso,
erakusle, dantzari eta isileko lanean
jarduten dutenen laguntza ezinbestekoa izango da aurrera egin ahal izateko!
Eneritz Gorrotxategi
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ALK AIN
BASERRIA
DATU HISTORIKOAK.
2 bizitzako baserria.
-Bizitza batean:
-1887. urtean baserri honetako Andres Telleria Etxaleku Gabiriako Izagirreaundi baserriko Maria Joxepa Gurrutxaga Aizpeurrutiarekin ezkondu eta
5 seme–alaba izan ondoren 1905. urtean Gabiriako Ostatura joan ziren bizitzera han jaio zirelarik beste 2 alaba,
1920. urtean sendi hau Ormaiztegira
joan zen bizitzera han sortu bait zuen
Andres Telleriak Zeramika Zelaikoa
izeneko teila eta adreilu lantegia.
-1910. urte inguruan Itsasoko Goitia
baserriko Joxe Mari Albisu Gereñu eta
Gabiriako Atagoiti baserriko Benita
Zufiria Mujika bikote ezkonberria jarri
zen bizitzen baserri honetan 2 semealaba izan zituzten.
-1940. hamarkadan aurrekoen alaba
Juanita Albisu Zufiria Leandro Ellakuria bizkaitarrarekin ezkondu zen.
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-Beste bizitzan:
-1886. urtean Gabiriako Igeribarrazpikoa baserriko Martin Intxausti Irazusta eta Gabiriako Etxeberribizkai
baserriko Antonia Oñatibia Gabilondo
bikote ezkonberria jarri zen bizitzen
baserri honetan 4 seme-alba izan ondoren 1893. urte inguruan baserri hau
utzi eta Idiazabalgo Lardizabalaundi
baserrira Joan ziren bizitzera.
-Aurreko sendia ordezkatuz Gabiriako
Antonio Arzelus Gurrutxaga eta Gabiriako Zuazolagarakoa baserriko Maria
Joxepa Labaka Aranburu jarri ziren baserri honetan eta 8 seme-alaba izan
zituzten. XX. mende hasieran sendi
honek baserri hau utzi zuen Gabirian
jarraitu zuten bizitzen.
-1905. urte inguruan aurreko sendia
ordezkatuz Gabiriako Igeribargarakoa
baserritik etorritako Inazio Intxausti
Irastorza eta Juana Irizar Gerriko 5 seme-alabekin jarri ziren bizitzen baserri
honetan.

ALKAIN BASERRIKO SENDIA 1903.URTE INGURUAN.
Atzeko ilaran ezkerretik eskuinera: Isabel, Inozenzio eta Maria Telleria.
Aurreko ilaran ezkerretik eskuinera: Joxe Mari Telleria, Andres Telleria(aita), Joxe Migel Telleria(aitona),
Joxepa Gurrutxaga(ama, izatez Gabiriako Izagirreaundi baserrikoa) eta Tomas Telleria.
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AR ANEAUNDI
BASERRIA

DATU HISTORIKOAK.
2 BIZITZAKO BASERRIA.
Bizitza batean:
-XX. mende hasieran bertako Frantzisko Azarola Garin (Frantziska Goitiaren alarguna) eta Juana Mari Azarola Goitia alaba bizi ziren.
-1911. urtean Olalkiagazpi baserritik
etorritako Joxe Mari Txintxurreta Azarola ilobaren esku utzi zuen bizitza hau
Frantzisko Azarolak.
-1917. urte inguruan Joxe Maria Txintxurreta Azarola Gabiriako Madariagaerdikoa baserriko Bizenta Gastesi
Uriarekin ezkondu zen, baserri honetan
alaba bat izan ondoren 1920. urtean
Baserri hau utzi eta Gabiriako Ostatura
joan ziren bizitzera han izan zituztelarik gainontzeko 4 seme-alabak.
-1920. urtean aurreko sendia ordezkatuz Gabiriako Madariagabarrena baserritik etorritako Joxe Gabriel Uria
Zabalo eta Maria Iparragirre Tolosa
senar-emazteak eta 3 seme-alaba jarri ziren bizitzen baserri honetan, 1937.
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urtean baserri hau utzi eta Zarautza
joan ziren bizitzera.
-1938. urte inguruan aurreko sendia
ordezkatuz Gabiriako Errotaberri baserritik etorritako Domingo Azarola
Zabalo eta Frantziska Urbieta senaremazteak eta 4 seme-alaba jarri ziren
bizitzen baserri honetan, bertan egon
zirelarik 1955. urte ingururaino.
Bw:
-1892. urtean bertako Balentin Garin
Garmendia Gabiriako Aranetxiki baserriko Bernarda Agirreurreta Lasarekin ezkondu eta 8 seme-alaba izan
zituzten,bizitza honetan bizi izan zen
sendi honetako azken bizilaguna Frantzisko Garin Agirreurretak 1955. urte inguruan baserri hau utzi eta Donostiara
joan zen bizitzera.
-1957. urte inguruan Araneaundi baserriko bi bizitzetan Extremadurako
Kazeres eta Badajozetik etorritako 8
sendi jarri ziren bizitzen bertan egon
ziren bizitzen 1970. urte inguruan sendi
hauetako gehienak Zumarragara eta
Urretxura bizitzera joan ziren arte.

MARIANA GARIN AGIRREURRETA 1927

JOXE AZAROLA URBIETA 1955

JUAN GARIN AGIRREURRETA 1950
ARANEAUNDIKO GARIN SENIDEAK 1952. URTEAN.
Ezkerretik eskuinera: Salome edo Kontxa Garin, Manuela Garin, Juan Iruin Garin(semea),Joakin Iruin(Torre,Manuelan senarra).
Gabino Murua (Izarraundi), Daniel Abalia (Donostiakoa, Salomen senarra), Frantzisko Garin (Araneaundi) eta Paulo Garin.

GABIRIAKO HIRUKOTEA 1928. URTE INGURUAN.
Ezkerretik eskuinera: Manuela Garin (Araneaundi), Kristina
Argietxe (Aranetxiki) eta Kontxa Garin (Araneaundi).

GABIRIAKO NESKA TALDEA <<HEGAZKINEAN>> 1948.
URTE INGURUAN.
Ezkerretik eskuinera: Angelita Oñatibia (Etxeberribizkai),
Maria Luisa Iruin (Torre), Sebastiana Azarola (Araneaundi)
eta Joxepa Oria (Gabirizartxiki).
KONTXA GARIN ETA JUAN
KRUZ LARRAÑAGAREN ARTEKO EZKONTZA 1945. URTE
INGURUAN.
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ALK AINTXIKI
BASERRIA

DATU HISTORIKOAK.
-1878. urtean Gabiriako Joxe Frantzisko Iranzuaga Mendia eta Zumarragako
Maria Jesus Agirrebengoa Agirrebengoa ezkondu eta alaba bat izan zuten.
-1909. urtean bertako alaba Maria Teresa Iranzuaga Agirrebengoa eta Gabiriako Alegia auzoko Etxeberri baserriko Doroteo Murua Izagirre ezkondu
zen eta 5 seme-alaba izan zituzten.

PATXI MURUA IRANZUAGA 1940
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JOXE MURUA IRANZUAGA 1966

OLALKIAGAZPI
BASERRIA

DATU HISTORIKOAK.
-1867. urtean Zirilo Txintxurreta Agirrebengoa eta Gabiriako Araneaundiko Isabel
Azarola Garin ezkondu eta 5 seme-alaba izan zituzten.
-1911. urtean aurrekoen semea zen Joxe Mari Txintxurreta Azarola Gabiriako Araneaundi baserrira joan zen bertan bizi zen bere osabak oinordekotzar hartu bait
zuen.
-1912. urtean aurreko sendia ordezkatuz Gabiriako Gorrotxategi baserritik etorri
ziren baserri honetara Antonio Izuzkiza Lasa eta Juana Aristi Azkoitia senar-emazteak eta 5 seme-alaba.
-1935. urte inguruan aurrekoen seme Joxe Izuzkiza Aristi eta Gabiriako Gabirizarraundi baserriko Isabel Goitia Zumalakarregi ezkondu eta 2 seme-alaba izan zituzten.
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AR ANETXIKI
BASERRIA

DATU HISTORIKOAK.
-1867. urtean Ezkioko Manuel Inazio
Agirreurreta Aranburu eta Gabiriako
Josefa Antonia Lasa Telleria ezkondu
eta 3 seme-alaba izan zituzten.
-1892. urtean aurrekoen alaba Josefa
Martina Agirreurreta Lasa, Gabiriako
Etxeberribizkai baserriko Frantzisko
Oñatibia Gabilondorekin ezkondu eta
3 seme-alaba izan zituzten.
- Frantzisko Oñatibia alargun geratu
ondoren 1906. urtean Lazkaoko Antonia Dorronsoro Oñatibiarekin ezkondu
eta 2 seme izan zituzten.
-1929. urtean bertako seme Balentin Oñatibia Agirreurreta, Gabiriako
Araneaundi baserriko Mariana Garin
Agirreurretarekin ezkondu eta 5 semealaba izan zituzten.
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ARANETXIKI BASERRIKO SENDIA 1941. URTEAN.
Ezkerretik eskuinera: Ana Mari Oñatibia, Mariana Garin Agirreurreta (ama), Jokin
Oñatibia, Joxe Oñatibia, Kontxita Oñatibia, Balentin Oñatibia Agirreurreta (aita)
eta Pakito Oñatibia.

ARANETXIKI BASERRIKO EZKONTZA 1929. URTEAN.
Balentin Oñatibia Agirreurreta eta Mariana Garin Agirreurreta

BALENTIN OÑATIBIA AGIRREURRETA 1960

JOXE OÑATIBIA GARIN 1953

LONTXO OÑATIBIA DORRONSORO 1970
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OLALKIAGA
BASERRIA

DATU HISTORIKOAK.
-XX. mende hasieran 2 bizitzako baserria zen.
-Bizitza batean:
1880. urtean Gabiriako Pedro Legorburu Arrizabalaga eta Segurako Eladia Ormazabal Mujika ezkondu eta 4
seme-alaba izan zituzten.
1905. urte inguruan sendi hau baserri
honetatik irten zenean bizitza bateko
baserria bihurtu zen.
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-Beste bizitzan:
1881. urtean Gabiriako Martin Apaolaza Lasa eta Zeraingo Frantziska
Ormazabal Leturia
ezkondu eta 3
seme-alaba izan zituzten.
1911. urtean aurrekoen semea Fernando Apaolaza Ormazabal Mutiloako
Gerrikogoitiberri baserriko Sabina
Oiarbide Telleriarekin ezkondu eta 14
seme-alaba izan zituzten.
1952. urtean sute baten ondorioz erre
ondoren baserri hau berreraikia izan
zen.

GABIRIAKO HIRUKOTEA AZPEITIAN 1948. URTE INGURUAN.
Ezkerretik eskuinera: Juanito Apaolaza (Olalkiaga), Jabier Goia (Sanesteban) eta Joxe Oñatibia (Aranetxiki).

OLALKIAGA BASERRIKO EZKONTZA 1912. URTEAN.
Sabina Oiarbide Telleria eta Fernando Apaolaza Ormazabal
GABIRIAKO OSTATU AURREAN 1955. URTE INGURUAN.
Joxe Oñatibia (Aranetxiki) eta Pio Apaolaza (Olalkiaga)

Egilea: Ander Iurrita
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GANADU
ASEGURUR AKO

ANAITASUNAK

Baserritarrek ondasun preziatuak
dituzte abereak. Aberats hitza bera,
abere-tik dator. Zenbat eta ganadu
gehiago, orduan eta aberatsago. Haiek
zaintzea, haztea eta balio handiena
har zezaten lortzea zen abeltzainen
egiteko nagusia. Gabirian, ezustekoetan galera txikiagoa izateko, auzokako
aseguru elkarteak izan ziren: ganadu
ermandadeak edo anaitasunak.
Noiz hasi ziren ez dakigu. Baina
1970eko hamarkadaren azkenera arte
funtzionatu zuten. Gabirian lau anaitasun –gutxienez- zeuden aztarna ematen du 1974ko agiri batek, Gipuzkoako
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Caja de Reaseguros delakotik Gabiriako IV. Anaitasuneko lehendakariari
igorritako gutunean dioenez. Iaz hil
zen Elizaldeko Ramon Bidegain jauna
zen, une horretan, elkargoko buru. Zurezko kaxatxo batean, helduleku gisara larruzko uhal bat iltzez josita duena,
erabiltzen zuten etxe batetik bestera,
barruan ordainketa ziurtagiriak egiteko takoak zituela. Marian Bidegain
ibili izan zen, idazkari modura, aitari
laguntzen.
Auzotarrek osatzen zuten aseguru
sistema. Etxean zeuzkaten ganaduak
(behiak, txahalak eta idiak) hiru hilean

behin tasatu egiten zituzten,bakoitzari
balio bat izendatuz. Horren arabera,
kuota ordaintzen zuen jabeak. Ganadu buru bat hiltzen bazitzaion (istripuz
edo gaixotasunagatik), diru kopuru
bat jasotzen zuen anaitasunetik.
San Antonio izeneko bi anaitasun
behintzat topatu ditugu herrian. Bat,
Jauregiko Patxi Izuzkitzak mantentzen
duen dokumentazioan ageri da. Bestea, Elizalden gordeta dituztenetan.
Kuriosoki, biek izen bera dute. Baina
eremu desberdina hartzen zuten.

Patxi Izuzkitza, adibidez, Ugaran
Sakoneko anaitasuneko kide izan
zen. Bukatu zenean idazkari zen. Gipuzkoako aldundiak 1908ko maiatzaren 13an eman zion baimena elkargoari aseguru modura jarduteko.
1974ko azkenera arteko tasazioak ditu
Izuzkitzak. Geroago jarraitu zuenik ez
da oroitzen. San Estebandik Jauregi
eta Igeribar Azpikorainoko baserriak
sartzen ziren Ugaran Sakoneko anaitasunean: azkenera arte Itzaitegi,
Merkataritegi, Eguzkitza, Jauregi biak
eta Errotaetxe geratu ziren. Aurretik
(1961), Barretxe, Agerre, Idarraga Azpikoa eta Landarregi (Mutiloa) ere
egon ziren, baina pixkanaka utzi egin
zuten, ganaduak kendu ahala.

Bitxikeriak
Ugaran Sakoneko bazkideek kuota pezeta zentimoak ere zehaztuta
ordaintzeari 1968ko laugarren hiruhilekoa izan zen. Ordura arte 124’25 pezeta, 252’50 edo 180’75 pezeta, adibidez, azaltzen ziren kuotetan. Geroztik,
borobilduta ageri dira kuota-prezioak.
Milatik hiruko proportzioa ordaintzen zuten: baserri bateko ganaduari
100.000 pezetako balioa ematen bazitzaion guztira, jabeak 300 pezeta
ordaindu behar zuen, hiru hilabetero.
Ganadu bakoitza izen berezi batekin
(Ugaran Sakonean) edo zenbaki batekin (kaskoa-Orbeldin) identifikatzen
da. Hala, Patxi Izuzkitzak duen koadernoan behiek honako izenak zituztela
ageri da: Zurie, Chata, Chuti, Montaña,
Chordo, Ispillu, Pochola, Pintaberri,
Chiquita, Mora, Chordo, China, Agostei… Txahalei “ternero” izen generikoa
ematen zitzaien, zenbakia gehituta.
Eta idiak ere “bueyes” bezala ageri dira
(beti pluralean, parea hartzen zelako
kontuan, antza denez).

Kaskoko anaitasunak eremu zabalagoa hartu zuen, bukaera aldera
behintzat. 1977ra arteko kontuak
daude jasota. Zantagoiti Garakoa,
Arroaga, Urkiztegi bi bizitzak, Joaquin
Aranburu, Jose Izuzkitza, Urteagaren
alarguna, Francisco Oñatibia eta Elizaldekoak dira bazkide.
Ermandadeko kide izateak abantaila fiskalak ere bazituen. Ugarana Sakoneko elkarteko kide zirenetan, ganadua hiltzen bazitzaien, Gipuzkoako
zerga ordaindu beharrik ez zeukaten,
1913an aldundiak onartutako erabaki
baten ondorioz (exención del arbitrio
provincial por las carnes de reses que
sacrifique por enfermedad o accidente).

Ugaran bailara

San Antonio ermandadekoek etxez
etxe erabiltzen zuten maleta.

Idiei dagokienez, Ugaran Sakoneko azkeneko idiak Goiak eduki zituen,
Itzaitegin. 1969ko laugarren hiruhilekoan agertzen dira azkeneko aldiz
tasazio liburuxkan. Idi pareak 36.500
pezetako balioa zeukan. Haren aurretik, Ormazabalek (Landarregi edo
Agerre izan liteke) kendu zituen, 1968
hasieran. Hain zuzen, Ormazabalek
1967ko hirugarren hiruhilekoan idiak
erosi zituen, eta hiruhileko horretako
zerrendan bi idi pare azaltzen dira bere
etxean: “bueyes” 34.000 pezetan baloratuak, eta “bueyes nuebos” 25.000
pezetan baloratuak. Hurrengo zerrendan, 1967ko laugarren hiruhilekoan, idi
pare bakarra zeukan berriz, “bueyes”
30.000 pezetan.
Idien gainbeherarentzat 60ko hamarkada giltzarria izan zen. 1961ean,
adibidez, Goiak, Apaolazak (Barretxe),
Ormazabalek eta Arozenak (Idarraga
Azpikoa) zeuzkaten idi pareak. Hamar
urte geroago, batere ez da ageri.
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JAUREGI BASERRIKO

PATXI IZUZKITZARI
ELK ARRIZKETA

Ugaran Sakoneko anaitasuneko azkeneko idazkaria
Koaderno honen azalean “Hermandad
S. Antonio” jartzen du. Zer ermandade
da hau?
Hemengo baserritarrena. Lehen bat
hor goian zegoen, eta hemen beste
bat. Goikoak komeriatan ibili ziren.
Batek uztarrian lotu ohi zuen behia,
eta umea bota eragiten zion. Umea
botaz gero dirua zegoen ba. Ikusi zuen
baten batek, sobrare, idiekin uztarrian
ibiltzen zuela eta hura bota egin zuten
ermandadetik.
Zer eremu hartzen zuen Ugaran Sakoneko anaitasunak?
Honek San Estebaneraino, hangoak
ere egon ziren hemen. Eta Jauregiraino, hemendik gora ez. Baztarrika eta
horiek ia ez.
1908an sortutakoa dela jartzen du.
Noiz bukatu zen?
Nik ez daukat hori. Ni hasi nintzenen
Gregorio Zabaleta zegoen idazkari, aldamenekoa. Hura aspertu zela eta niri
eman zizkidan paper hauek, eta hala
nik segi nuen pixka batean.
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Zer lan egiten zenuen zuk?
Sekretario lana. Etxez etxe joan, lau
edo bost behi egoten ziren bakoitzean,
idiak ere bai batzuetan, eta haiek
apuntatu. Bi komisionatuk tasatu,
etahaiek esaten zidatena nik apuntatu. Komisionatuak anaitasunekoak
ziren, eta aldatu egiten ziren urteroBehi honek honenbeste balio du, edo
hori hau baino gehiago da. Eta horrela.
Gero, dirua biltzerakoan ibiltzen genituen komeriak! Uste dut tres por mil
zela pagatzen genuela.
Ez zuten ordaintzen ala?
Bat bazen… Hark ez zuen dirurik ateratzen ezta kristogatik ere! Ordaindu bai, baina kostata e! Atzenean,
ni eginda nago gutxiago apuntatu
liburuan. Dirua gero osatu egin behar
zen, biltzen zena. Gutxiago apuntatzen nuen, bestela ez zuen koadratzen
eta, ez zutelako ordaintzen. Horrela
ibiltzen ginen. Ez zen milioien asuntorik izango baina... Bukatzeagatik!
Zuk idatzitakoak dira koadernoko kopuru hauek denak?

Bai. Dirua hiru hilabeteka biltzen
genuen, tres por mileko kuota hori.
Gastuak egiteko izaten zen. Gero, bazkideak Eguzkitzan elkartzen ginen
urtero, urtearen bukaeran, kontuak
egiteko. Afaldu, eta handik majo irteten zuen jendeak. Batek kristorena
harrapatzen zuen; lo egiten zuen, eta
pasatu egiten zitzaion, eta berriz ardoa edaten segitzen zuen. Kaben, halakorik oraindik!
Tasazioak apuntatzeko eta, ukuiluz
ukuilu joaten zineten?
Bai. Baina lehenago, Eguzkitzara eramaten genituen, jendearen bistan tasatzeko. Etxeko behi den-denak hartu,
eta hara. Denak ilaran jarri han, lekurik ez, eta bueltan lotuta jarri… Gero
jendea sobrare aspertu egin zen, eta
behiak eramateari utzi genion.
Animalia galdu zuenak zeini eskatzen
zion ordaina?
Niri, edo kargua daukanari. Behi bat
galduz gero, nagusiari ordaindu egin
behar zitzaion. Orduan, kajan zegoenaz gain, beti behar izaten zen gehia-

go. Ni atean egonda nago, zain, noiz
ordainduko. “Eman behar dik ba!”. Tasatu horregatik egiten zen. Azkeneko
tasazioa hartzen zen kontuan.
Eta galtzen zen ganadu harekin zer
egiten zenuten?
Behia jan ere eginda gaude gu, partituta. Batzuek esaten zuten, “behi hori
jan? Ezta…”. Beste batzuek esaten
zuten: “Honek ez zaukak ezer!”. Paulo
harakinaren aita, Paulo zen hura ere,
eta hari esan hil eta haragia preparatzeko, eta jan genuen. Akabatu ez zen
egin, odola atera genion. Hark ez zeukan jateko ezer, eta partitu egin zen.
Uste dut saldu egingo zela, baina inork
ez zuen dirurik pagatzen, eta partitu
egin behar zela. Botazioa egin genuen,
haragia zeinek nahi zuen, batzuek ez
zutelako nahi. Bakoitzak tasaren proportzioan jaso zuen haragia. Behi hura
San Estebangoa zela uste dut, behi
gaztea. Zerbait izango zuen, eta odola
atera genion. Hari tasatutako prezioa
ordaindu zitzaion.
Tranparik-eta izaten zen? Ganadua
saldu eta hil balitz bezala kobratu
nahirik edo?
Ez, ez, ez. Konfiantza bazegoen. Konfiantza kasera.
Anaitasuna irekia al zen? Inor gehiago
sar zitekeen?
Hemen ez zegoen sartzerik. Ez genion
utziko. Hasieran hasietakoek segitzen
genuen bakarrik.
Irteten zuenari diru parterik ematen
zitzaion?
Ez, berak irteten bazuen ez. Berak jarritako diruak han gelditzen ziren. Eta
niretzat lan gutxiago, irten zuenaren
etxeraino joan beharrik ez.
Araudirik edo ba al zeneukaten, idatzita?
Ez, ez dut uste. Bileretan hartzen ziren
erabakiak, eta horrekin ibiltzen ginen.
Hitz egindakoa haizeak eramaten
duela esaten da, baina… Bileretan,
ardoa, gazta eta ogia izanez gero, askorena eginda zegoen. Eguzkitzako
Batista zena bizi balitz, esango luke.

Zer kargu zeuden anaitasunean?
Lehendakaria, diruzaina…
Batere ez, keba, keba! Baserritarren
artean sortutako zerbait zen. Apartekorik gabe egiten zen: hik eraman
kontuak, hik begiratu, eta kito. Formalismo handirik gabe. Ermandadean
herentziaz segitzen zuen etxeko nagusiak. Ez egoen beste zerarik. Diruzaina,
dirua baten batek eduki behar zuen,
eta Barretxeko Joanito Apaolaza, autobuszalea, izaten zen, Julianen-eta
aita. Hark idiak bazeuzkan. Ganadu
ona edukitzen zuten gainera, ondo
gobernatzen zituzten. Dirua ere xuxen
gordetzen zuen.
Zuk zerbait kobratzen al zenuen lan
hori dena egiteagatik?
Ez. Inork ez zeukan jornalik. Deskuidatuz gero, gainera, dirua galdu. Ez bazenuen dena biltzen, baten batek uzkur
egiten bazuen, gero kontuak bat etortzeko jarri egin behar zenuen. Ni jarrita
nago dirua, gutxi zen baina.
Hemen jartzen zenuen zenbakia da
behiak balio zuena?
Bai, gutxi gora-behera. Pezetatan
dago.
Zer animali klase sartzen ziren ermandade honetan?
Behiak, txahalak eta idiak. Idi pareak.
Astoak eta zaldiak eta, ez. Guk ez genuen ume botatzerik eta horrelakorik jarri. Hor goian bai, jarri zuten, hor
azkarragoak ziren sobrare gu baino
eta, goiko ermandadean. Lehen esan
dudan harekin juiziotan ibili ziren, eta
uste dut irabazi egin ziela.
Komisionatuak zeren arabera ematen
zioten ganadu buru bati balorea, tasazioan?
Ernari igual egon zitekeen, aurreratuta,
eta arriskua. Orduan igo egiten zitzaion
tasa. Asko ez ziren galtzen. Zerbait
edukitzeagatik zen sistema hau. Hori
bai, kobratu, etxez etxe joandakoan
kobratzen genuen, ganaduak diferentzia egiten du, eta balioa ere aldatu
egiten da. Komisionatuek emandako
balorearekin kexaren bat tarteka izaten zen, etxeetan. Baina konformatu

egin behar guk esandakoarekin. Aliritzira jartzen genuen guk prezioa. Noski,
ez da milioietako kontua, mila pezetaren gora-behera bakarrik.
Ganadu berria sartzen zenean, erosi
zutelako edo jaio zelako, noiz sartzen
zen buru hori seguru sisteman?
Segituan. Umea egiten bazuen, jaio
eta berehala abisatzen ziguten eta
apuntatu egiten genuen.
Behiek zer izen zituzten ere bitxia da.
Bai, izenak… Txorda, Morika eta… Etxekoek esandakoak dira.
Idiak ere asko ziren.
Bai. Orduan idiak bastante ziren hemen: Landarregin, Aranburun. Aranburu ez zen hemen egon, baina idiak
beti eduki dituzte. Guk ere eduki genituen, baina denbora gutxian. Nik itularik gabe erakutsi nien idiei goldean,
bueltatzen eta zera, eta gero aitak
saldu egin zituen. Eta kito, izurra hadi!
Txahalak zenbat denborara arte kontsideratzen ziren?
Urtebete edo. Hiltegira edo kentzen
zituztenean, orduan zerrendatik ere
kendu. Bestela, ia behi bezala sartzen
ziren.
Idiak behiak baino gehiago baloratzen
al ziren tasatzerakoan?
Igualtsu, uste dut nik. Behien paretsu
ibiltzen ziren. Idiak binaka hartzen ziren, beti.
Zer ganadu arraza erabiltzen zenuten
hemengo baserrietan?
Jeneralean uztarrirakoa, eta mistoak.
Esne-behia ere bai. Esnea ateratzen
zen etxe guztietan. Soro lanerako
behiak ere erabiltzen ziren, idien pare.
Baita esne behiak ere, sororako. Arrazak denetik izaten ziren. Behi pintoek
pena ematen zuten, pixa dariola jartzen ziren goldera edo lan fuertera
eramanez gero.
Zein ziren onenak golderako?
Orain traktoreak. Eta haiek ere alferrik.

Aimar Maiz
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BERRIAK

1- Zeinek osatzen duzue familia?
2- Nondik etorri zineten? Noiz?
3- Zertan aldatu da zuen bizimodua?
4- Zer duzue gustuko herri honetan?
5- Zer ez zaizu gustatzen edo zer botatzen duzu faltan?

Nekane Izagirre, Karlos Gutierrez
eta Olatz Gutierrez
Alegi auzoa, 17

1- Nire gizona Karlos eta alaba Olatzek.
2- Legazpitik etorri ginen 2008an.
3- Asko ez, bizimodua ez da asko aldatu. Ama elbarri geratu zenean pisu batean
bizi ginen eta zerbait erosoagoa behar genuen. Juanjo bizilagunak gomendatuta
etorri nintzen.
4- Ingurua. Jaiotzez Itsasokoa naiz eta betidanik izan dut natura gustuko. Gurasoekin Legazpira joan ginen pisu batera, erdi beharturik. Baserri bat litzateke ideala, baina ezin genuenez erosi…
5- Orain ezer ez. Etorri ginenean kaleko zarata, hotsa eta jendearekiko harremana
botatzen nuen faltan. Nahiko konformista naiz eta horrela ondo momentuan.

Jose Mari Heras “Txema”, Afrika Cuesta
eta Sergio Heras
Frontoi azpi

1- Nire guraso Jose Mari eta Afrikak eta nik.
2- Zumarragako pisu batetik etorri ginen etxe hauek egin zirenean, lau edo bost
urte izango dira.
3- Aldaketarik nabarmenena lekua da, eta leku aldaketa horrek bizitza aldaketa
dakar. Adibidez, egunero autoarekin gora eta behera ibili beharra eta beste adibide
bat jartzearren erosketak egiterako garaian, ezin duzula portaletik jaitsi eta ogia
erosi.4- Lasaitasuna, ingurua, giroa…
4- Bizi kalitatea. Uste dut bizi kalitate handiagoa dagoela Zumarragan baino. Trafikorik ez, kutsadura gutxiago, mendiak gertu eta zaborra etxeko zapatilekin botatzeko aukera.
5- Aldatu, uste dut ezin dudala hona etorri eta bat-batean ezer aldatu. Herria eta
herritarrak ezagutzen ari naiz eta gustatzen ari zait. Badakit herri txikiek izaera ezberdina dutela, baina hori polita da niretzat. Faltan botatzen dudana, berriz, egunerokotasunean lagunekin geratu eta kafea hartzea. Gehienbat hori, baina kirol
zalea izan naiz txikitatik eta kirol instalakuntzaren bat faltan botatzen dut, hala
ere naturan egin daiteke kirola. Bere alde on eta txarrekin.
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Joseba Idiakez eta Stela Anton
Gabiria gunea, 55

1- Stelak eta biok osatzen dugu familia.
2- Stela Zumarragatik eta ni Urretxutik. Urtarrilean egin dugu urtebete etxe
berrian.
3- Egia esan asko asko ez da aldatu; kar, kar, kar! Lehen gurasoekin bizi ginen eta
orain elkarrekin. Lehen ere ez ginen asko ateratzen… Oso etxe-zaleak gara.
4- Lasaitasuna, ingurua, giroa…
5- Supermerkatu bat; kar, kar, kar!

Idoia Rodriguez, Iñaki Aierbe eta Aimar, Mattin eta Enaitz
Alegi auzoa, 21
1- Nire gizona Iñaki eta hiru seme; Aimar, Mattin eta Enaitz
2- Ataundik. Orain hiru urte egitera joango da.
3- Asko aldatu ez da aldatu, umeak eskolara Atauna eramaten ditut eta bizimoduan han egiten dugu.
4- Bizi handirik ez dugu egiten Gabirian, beraz ezin esan.
5- Umeek Ataunen ikasten dutenez hango lagun giroa botatzen dugu faltan.

Gorka Rodriguez eta Leire Kamio
Frontoi azpi, 9

1- Leirek, txakurrak eta nik.
2- Orain dela bi urte etorri ginen hona Zumarragatik. Leire Urnietakoa da eta ni
Zumarragakoa.
3- Herri txiki batean bizi nahi genuen eta aldi berean etxe handiago bat eduki. Herri handi batean okindegia, dendak edo dena delakoa etxetik gertu daukazu eta
hemen beste musu batera planteatu behar dituzu gauzak; astean bitan edo hirutan egin behar dituzu erosketak. Hala ere, ez dugu uste bizitza horrenbeste aldatu
zaigunik.
4- Lasaitasuna. Oso gustura gaude. Guri herri txikiak gustatzen zaizkigu eta umeak
izatean ere uste dugu aproposago dela herri txiki batean haztea herri handi batean baino. Gure irudipena hori da eta gure bizilagunek ere gauza bera pentsatzen
dute. Gure auzoan lau ume txiki daude eta bizikletarekin ibiltzeko edo jolas egiteko ematen duen libertate hori asko baloratzen dugu. Hori herri handiago batean,
Beasainen, Zumarragan edota Ordizian ez litzateke horrela izango.
5- Ez dugu uste supermerkatu baten beharra dagoenik, baina oinarrizko gauzak
eskura izateko denda txiki baten falta sumatzen dugu herrian; olioa, irina, ogia eta
horrelako gauzak erosi ahal izateko. Beste herriekin ondo lotuta dagoela uste dugu.
Badakigu autobusak daudela bai Zumarragara edota baita Beasaina ere, baina
momentu puntualetako behar horiek asetzeko zerbait behar dela uste dugu. Bai,
horrelako herri batean autoa behar da, baina orain ze etxetan ez dago autorik?

Mikel Asurabarrena/Iñigo Igartzabal
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Urtekaria

2013KO

BERRIAK
LABUR
URTARRILA
1.

499 biztanle zeuden erroldatuta,
267 gizonezko eta 221 emakumezko.
2012an 5 jaiotza izan ziren, eta 6 heriotza. Bizitzera 21 lagun etorri ziren, joan
9.

1.

3. Segurako Elorri ipuin, marrazki eta

bertso sariketan eskola-ume gabiriarrek bi aipamen jaso zituzten.

12.

Gorka Maizek eta Endika Igartzabalek Zeraingo Oiharte sagardotegiko
txotx sasoi hasieran kantatu zuten.

5.

Txingor jasa handia bota zuen,
lurra zuritzeraino. Gaztelu parean (Gi632 errepidean) zirkulazio istripua eragin zuen.

tzabal Otegi hil zen, 93 urterekin.
1936ko gerran ibili eta bizirik zen azkeneko gudaria zen.
Debako Soro Ferian Agerreberriko
Maria Etxezarretak bigarren saria jaso
zuen, fruta lehiaketan.

2. Herriko bi gaztek txinga apustua

9.
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Luizia Urruti aldean

potea egin zuten.

4. Aranburu baserriko Antonio Igar-

Balentzategi eskolaren mendeurrenari buruzko erakusketaren azken eguna izan zen.

egin zuten, kirol pistan. Bien artean 50
kiloko bi txingarekin 9 luze baietz egin
zen desafioa, beste biri jokatua. Ez zuten bete.

11. Ostatuan bigarren aldiz pintxo-

Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo
Sailak bilera informatiboa egin zuen,
Ormaiztegin, Troiko meategiko hondakin-urtegiaren larrialdi plana aurkezteko.

12.

12. Euskal presoen eskubideen alde

Bilbon egin zen manifestaziora autobusa atera zen, Urretxu-Zumarragakoekin osatuta.

13. Osinalde A eta B bolari taldeek

Elurtea otsailaren 12an Herrigunea Kataraindik

Erramu eguna

Urtekaria
Gipuzkoako Taldekako Txapelketaren
lehen jardunaldian 6. eta 10 postuak
lortu zituzten, Legazpin.

14.

Haur eskolan matrikulatzeko
epea ireki zuten, 18ra arte. Hamar
umerentzat lekua du, eta une hartan
lau zebiltzan.

Guardiako ardo upategietara txangoa
egin zuen.

19. Atagoiti baserrian jaiotako Jesus
Zufiria Audela hil zen, Legazpin, 68 urterekin.

2. Nerea Iztueta kide duen Dhuna

musika taldeak lehenengo emanaldia
egin zuen, Urretxu-Zumarragako KKinZona irratian. Ane Arrieta segurarra
eta Irati Badiola zegamarra dira beste
bi kideak.

20.

2.

troraino (Aztiria) zuritu zuen.

Osinalde A bolari taldeak 6.
bukatu zuen taldekako txapelketa,
Hernanin, Osinalde Bk 10.

14. Lapurreta egin eta ibilgailu bat

23. Elurrak herri kaskoa zuritu zuen.

3. Eusko Jaurlaritzak eta Gabiriako

14. Elurra egin zuen, eta 500 bat meharrapatu zuten Noare-Etxeberri baserritik. Aurrez Zumarragan beste lapurreta bat egiteko erabili zuten auto
bat inguruan utzi zuten lapurrek. Handik zortzi bat egunera Iruñean agertu
zen.

15. Luizi batek Altzibardik Gabiria-

rako errepidea (Gi-3381) itxi zuen,
Atseden etxearen parean. Egun honetan, 17:00ak arte, 50 litro inguru euri
egin zuen.

16.

Motxorrotik Atagoitirako errepidea (Gi-3540) itxita geratu zen, luizi
batengatik.

16. Sodorus baserrian jaiotako Maria

Bidegain Aizpeurrutia hil zen, 89 urterekin, Ezkio-Itsason.

17. Ostatuak antolatutako Gabiriako

I. Futbolin Txapelketan 24 bikotek
eman zuten izena. Biharamunean hasi
zen lehiaketa, eta oraindik bukatzeko
dago.

19. Osinalde elkarteak Vianako eta

24. Inaxio Bastida Uranga Etxebe-

rritxo pandero jotzailea hil zen, 70 urterekin. Azpeitiarra jaiotzez, oso ezaguna zen Gabirian, bertan lan egiten
baitzuen.

28. Balentzategi herri eskolan ma-

trikulatzeko epea ireki zuten, otsailaren 8ra arte.

29. Esne Beltza musika taldeak Mal-

ko bakoitzeko abestia sortu eta Inaxio
Bastida Etxeberritxo-ri eskaini zion,
haiekin jo izan baitzuen azken aldian.

31.

Udalak hartu-eman ikastaroak
eta mintzalagun egitasmoa hasteko
asmoa azaldu zuen.

OTSAILA
1. Yoga saioetan izena emateko auke-

ra jarri zuten.

2. Patinaje ikastaroa hasi zen, hau-

Mikel Mandiola bolariak 3. egin
zuen Idiazabalgo jaietako lehiaketan,
gazte mailan.

Udalak zuten hitzarmen bat iraungi
zen, erkidegoko administrazioari zuzendutako idazkiak udal erregistroan
aurkezteko aukera ematen zuena.

3. Iñaki Maizek Aian (Gipuzkoa) bola

lehiaketa irabazi zuen, Binakako Txapelketaren bigarren jardunaldikoa.

3. Ume meza egin zen. Kandelak eta

San Blas opilak bedeinkatu zituen Koldo Sarasola apaizak.

4. Santa Ageda bezperan, bi talde ibi-

li ziren etxerik etxe eskean eta koplari:
Balentzategi eskolakoa eta Osinaldekoa.

6. Korta jatetxea zabaldu zutela 25

urte bete ziren. Zuazola Azpikoa baserrian, Jesus Mari Soraluzek zabaldu
zuen jatetxea, eta Jose Mari Iturbe
apaizak bedeinkatu zuen, “egundoko
elurtea ari zuela”.

7. Elurra egin zuen, 300 metrora arte

zuritu.

rren eta larrien talde banarekin.

Santa Ageda eskean eskolakoak
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Urtekaria

8.

Eskolako haurrek inauterietako
ikuskizuna egin zuten, mozorrotuta.

11.

Goierriko udal hautetsi ugarik bilera egin zuten Gabiriako udaletxean,
Deikaztelu-Itsaso goi tentsioko linea
proiektua gerarazteko zer egin hitz egiteko.

11.

Udalak eta Sasietak zabor bilketa
sistema berriari buruz bilera egin zuten, udaletxean.

12.

Elurra mardul egin zuen. Kaskoan
15-20 zentimetroko geruza pilatu zen.

12. Basoetan eta errepideetan kalte

eta eragozpen handiak sortu zituzten
eroritako zuhaitzek. Aurreko egunetako euriteengatik eta eguneko elurteagatik. Urruti aldeko bidean pinu
dezente erori ziren bidera; Etxeberri
Bizkai parean makal bat; Errotaetxetik
Aztiriarako bidean pinuak; BeasainBrinkola tren zerbitzua eten egin zen,
Gabiria parean zuhaitzak trenbidera
jausi zirelako; komenturako bidean
lur jausi eta lerradura handia izan zen;
Kamiñokurutzen bidez goialdeko lurra
mugitu zen, Gazteluko bidea luizi batek kaltetu zuen… Foru Aldundiari diru
laguntza eskatu zion udalak, konpontzeko.

13. Hitano ikastaroa hasi zen, Marian

Bidegain euskara irakaslearekin eta
hamar-bat lagunekin. Hartu-eman
ikastaroen lehen ekimena izan zen.
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Zuhaitzak erorita

14. Inausketa ikastaroaren lehen jar-

dunaldia egin zuten, Erbie elkartean,
Josu Osarekin. 40 bat lagun joan ziren,
eta jende gehiago apuntatu zenez,
15ean errepikapena izan zen. Bigarren
zatia (praktikoa), martxoaren 12an
egin zen.

14. Gipuzkoako Foru Aldundiak UFFF

Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren
2012ko likidazioa egin ondoren, Gabiriako Udalari 10.946,35 euro itzultzea egokitu zitzaion (jasotakoaren
%3,36).

15. Korrika 18ren alde mus txapelke-

ta jokatu zen, sei bikoterekin, Ostatuan. Bekoetxeko Asier Agirre eta Jon
Ugalde mutiloarra izan ziren irabazle,
Joseba Iztueta-Mikel Asurabarrena bigarren. Garaileak Goierriko kanporaketara igaro ziren.

23. Katain eta Euzkitza trikitilariek

Lazkaoko inauteri festa girotu zuten.

23.

Elurra egin zuen. Zuri esnatu zen
herri osoa, eta trinko jarraitu zuen.
Elurteak beste hiru egun segi zuen.
25ean Aztiriko plazan 40 zentimetroko geruza zegoen, Aizalekun 50 eta
herri gunean 30 inguru.

24. Gazteek film grabaketa egin zuten, herrian eta Legazpiko Langileen
Etxean.

26.

Rallyesprintaren aurkezpena
egin zuten, Korta jatetxean. 51 auto
zeuden izena emanda.

28.

Gazteek filmaren grabaketa
bukatu zuten, Aranburu baserrian eta
udaletxean.

15. Agerre baserriko Pilar Etxeberria

MARTXOA

16. Pakea Galdosek xaboi koskorrak

Mintzalagun egitasmoan parte
hartzeko izen-emate epea bukatu zen.

Arrizabalaga hil zen, 64 urterekin.

egiten ikasteko ikastaroa eman zuen,
hartu-eman saioen barruan.

23. Osinalde elkarteak urteko batzar

nagusia egin zuen.

23.

Gazteek bertso-antzerkia egin
zuten, Urretxu-Zumarragako Gaztelekuaren urteko festan.

1.

1. Foru Aldundiaren elurra kentzeko

makina Kamiño Zaharreko elurtza
kentzen aritu zen, rallyesprinterako
bidea garbitzeko. Atagoiti aldean elur
pila dezentekoa zegoen.

2.

Udalbiltza berreratzeko batzarrean, Gabiriako udal gobernuko hautetsiek atxikimendua eman diote
proiektuari, Donostian.

Gazteen Benemeritoak filma

Urtekaria

3.

9. Argi-Berri bertso sariketa jokatu

5. Eizmendi baserriaren inguruko txa-

9. Emakumeen afaria egin zen, Osta-

7.

9.

Zaldibian Osinberde bertso sariketa jokatu zen estreinako aldiz, Osinalderako baliagarria. Iñaki Aleman
iruritarra eta Nerea Ibartzabal markinarra sailkatu ziren.

12. Sagarrondoen kimaketa ikasta-

Goierriko Bola Txapelketako 4.
jardunaldia jokatu zen Alkainburu bolatokian.

XV. Rallyesprinta David Ardions
oñatiarrak irabazi zuen, lehen aldiz.
Joxe Labaka eta Aitor Otaegi izan ziren
bigarren (saritako garaikurrak herriko
bi mutikori oparitu zizkieten).

bola batean sutea izan zen.

Lapiko jotze eta argi itzalaldi protesta egin zen, Deikaztelu-Itsaso goi
tentsioko argindar linearen pro aurka.

7.

Udaleko ordezkari politikoek euskararen arloko Udal-ekin programaren
jarraipen batzordean parte hartuko
zutela jakinarazi zuen Foru Aldundiak.

8. Dhuna musika taldeak lehen kontzertua egin zuen, Seguran.

zen, Osinalderako lehen saio baliagarria. Josu Oiartzabalek irabazi zuen,
eta harekin batera Nekane Zinkunegi
sailkatu zen.

tuan.

Martxoan Bertsoko bigarren
saioan, Gabirisprint2 taldeak (Oier
Oiarbide, Gorka Maiz, Mikel Asurabarrena) parte hartu du, Ezkion.

roko saio praktikoa eman zuen Josu
Osak, Idarraga baserriko sagastian.
Apuntatutako 50 lagunetatik erdiak
jardun ziren; besteak, 15ean.

12.

gintza aldaketen proiektua hasierako
izaeraz onartu zuen udalak.

Gazteek eta Gattiken ekoiztetxeak grabatutako Benemeritoak
filma Beasaingo Bertsomovieda lehiaketara aurkeztu zuten.

8. Martxoan Bertsoa sariketako le-

13. Elurra egin zuen, herri osoa zuri-

8. Bekoerrota baserri inguruko hiri-

hen saioan, Gabirisprint1 taldeak (Jokin Murua, Aratz Igartzabal, Endika
Igartzabal) parte hartu du, Urretxun.
Maialen Akizu eta Aitor Lizarazu ere
aritu dira, beste bi taldeetan.

9. Barrundiako (Araba) emakumeek

Gabiriara txangoa egin zuten, emakumeen arteko topaketa gisara. Baztarrika baserri-gaztandegian Emakume
Baserritarren Elkarteko kideekin hartu-eman jardunaldia egin zuten.

Rallyesprinta

tzeraino.

14. Korrika 18 igaro zen, Ormaizte-

gitik Liernirantz, 15erako gauerdian.
Aurretik, afaria egin zuten herrian, eta
arratsaldean haurrek Korrika Txikia
plazan, Euskaraz bizi nahi dut leloarekin.

15. Balentzategi herri eskolak Esko-

la Txikien XI. Kirol Topaketetan parte
hartu zuen, Tolosan.

15.

Martxoan Bertsoko hirugarren
saioan Gabirisprint3 taldeak (Eñaut
Asurabarrena, Iban Maiz, Aitzol Iturbe
antzuolarra) parte hartu zuen Urretxun, estreinako aldiz. Gabiriarrak finalaren atarian geratu ziren, 4. tokian.

16.

16.
16.

Iñigo Izuzkizak Hondarribiko Rallyesprintean 3. Klasean irabazi egin
zuen, Aritz Artzallus gidari-ondokoarekin (Citroen Saxo).

16. Errepideko txirrindularitza den-

boraldiko aurreneko lasterketa igaro
zen Gabiriako lurretatik, Azpeitiko 32.
Loiolako Saria.

17.

Goruntz dantza taldeak Zaldibiako 23. Dantzari Txiki Egunean parte
hartu zuen.

17.

Euskaltel-Euskadi taldeko Samuel
Sanchez eta Ion Izagirre Gabirian ibili
ziren entrenatzen eta Itzuliko EibarBeasain etaparen ibilbidea ikuskatzen,
kotxean Igor Gonzalez de Galdeano
managerra laguntzaile zutela.

Josu Osa kimatze ikastaroa
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Urtekaria

18. Osinalde elkartean lapurreta egin
zuten, edaria eta janaria.

20.

Foru Aldundia errepideetako
zirkulazioaren mugikortasun plana
ontzeko datuak hartzen hasi zen, hiru
egunerako, Gi-632 autobidean, Gabiria
parean. Ibilgailuen jatorriaren eta helmugaren datuak jaso zituzten.

20.

Lazkaoko Maizpide euskaltegian Euskarara heldu programan parte
hartzen ari ziren ikasleak (jubilatuak)
Juan Elgarrestarengana joan ziren, larruzko abarkak egitera. Sagardo dastaketa ere egin zuten.

20.

ETBko Gure atsuak umorezko
programako Anjel Alkain eta Iñake
Irastortza aktoreek Pello Bidegainen
harategia bisitatu zuten, Lazkaon.
Apirilaren 7an eman zuten telebista
saio hori.

21.

Endika Igartzabalek eta Gorka
Maizek Bertso Korrika ekimeneko
saioan kantatu zuten, Lazkaon.

22. Martxoan Bertsoa bertso sarike-

tako finalean aspaldiko partez ez da
talde gabiriarrik aritu. Hala ere, Maialen Akizu Bidegainek irabazi zuen,
Kontuz Atsuak taldean.

23. Aztiri bertso sariketa jokatu zen,

Osinalderako 3. saio baliagarria. Maddi
Ane Txoperena (Hendaia), Imanol Uria
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Euskal Herriko Itzulia, elurra egin zuen

(Algorta), Eneritz Artetxe (Azkoitia),
Peio Ormazabal (Arrigorriaga), Imanol
Irazustabarrena (Alegia) eta Joanes
Etxeberria (Barkoxe) ziren kantuan.
Ormazabal eta Uria sailkatu ziren.

24. Merkataritegi baserrian jaiotako

Antonio Igartzabal Gaztañaga hil zen,
Eibarren, 68 urterekin.

24. Beasaingo Bertsomovieda film
labur lehiaketan, Benemeritoak lana
bigarren geratu zen Interneteko bozketa herrikoian, 899 botorekin (lehena Oñatiko Badator munizipala, 962
boto).

24. Erramu eguna ospatu zen, elizan.
Erramu adarrak bedeinkatu zituen
apaizak.

24. Izparringia.net agerkari digitalak,

satirazko artikulu batean gabiriar aitona bat berezkotasunaren eta sendotasun naturalaren eredutzat jarri zuen,
Elikagai sin, 0,0, free eta dietetikorik
gabe biziraun duen gabiriar batek komunitate zientifikoa aho bete hortz
utzi du umorezko kontakizunean.

25.

Iberdrolak Ormaiztegi-Abadiño
argindar lineen azpiko sailak garbitzeko eskaera egin zuen. Gabiriako
udalerrian 18 jaberen 28 saili eragingo
zion garbiketak. Zabalduko zuten lur
tartearen azalera 12.498 metro koadrokoa zen.

Osinalde bertso sariketa

26.

Movistar txirrindulari taldeko
Beñat Intxausti, Jonathan Castroviejo,
Juanjo Cobo eta Angel Madrazo Gabirian barrena ibili ziren, Itzuliko etaparen ibilbidea ikuskatzen.

27. Espainiako Adif trenbide azpiegi-

turen administratzaileak aldi baterako
788 metro koadro lur desjabetu zituen
Gabirian, Euskal Y-ko Ezkio-Itsaso/
Beasain zatiko eraikuntza proiektuan
aldaketa bat egin ondoren.

27.

Gabiriako herria nekazaritza arloko Bertatik Bertara ekimenean sartu
zela iragarri zuen udalak, inguruko bost
herrirekin batera. Bertako nekazaritzaprodukzioa indartu, eta bertako produktuak kontsumitzea bultzatu nahi
du.

29. Urkiola baserrian jaiotako Iñake

Arratibel Mendizabal hil zen, Urretxun,
83 urterekin.

31.

Aberri egunean, ikurrinari omenaldia egin zitzaion. Kirol pistaren ertzean
masta handi batean ikurrina zabal bat
kokatu zuten, Espainiako Gobernuak
udaletxeko balkoian Espainiako bandera jartzeko aginduari errefusa adierazteko. Udaberri Kulturala egitaraua
hasi zen, maiatzaren 11ra arte 11 egunetan ekitaldiak jarrita.

Urtekaria

APIRILA
España Landaburu hil zen, Santanderren, 89 urterekin.

(Markina-Xemein), Peio Ormazabal
(Arrigorriaga) eta Imanol Uria (Algorta). Entzuleen saria ere Ibartzabalentzat izan zen. Bigarren postuan Uria
geratu zen, eta bertso onenaren saria
Alemanek jaso zuen.

5. Euskal Herriko 53. Txirrindulari Itzu-

7. Arrantza denboraldia hasi zen, tar-

1. Gabirian mediku egondako Jose Luis

liko 5. etapan (Eibar-Beasain, 166km)
Gabiriatik bi aldiz igaro ziren, Alegia
aldetik igota (3. mailako mendatea).
Lehen pasaeran, Gabiriako mendatepankartako ordena: 1.Jose Herrada
(Movistar), 2.Rui Costa (Movistar),
3.Daniel Navarro (Cofidis). Bigarren
pasaera: 1.Omar Fraile (Caja Rural),
2.Vasil Kiryienka (Sky), 3.Juanma Garate (Blanco). Etapa Richie Porte-k
(Sky) irabazi zuen.

5. Elurra egin zuen, arratsaldean eta

gauean. Itzuliko txirrindulariak igaro bitartean, malo-malo jardun zuen
zenbait unetan. Biharamunean zuri
esnatu zen herria.

6. Itzuliko 6. etapako ibilbidea (Beasain-Beasain erlojupekoa, 24km), Ormaitegitik Liernirantz igaro zen. Tony
Martinek (Omega) irabazi zuen etapa;
Itzulia, Nairo Quintanak (Movistar).

6. Osinalde 42. bertso sariketa Nerea

Ibartzabal markinarrak irabazi zuen.
Bertsolariak: Josu Oiartzabal (Azpeitia), Nekane Zinkunegi (Errezil), Iñaki
Aleman (Irurita), Nerea Ibartzabal

tean baita Eztanda errekan ere.

8. Elkarretaratzea egin zuten 40 bat

herritarrek goizean plazan, Linearik ez
zioen pankarta batekin, Red Eléctrica
de España enpresako ordezkariek eta
udalak egin zuten bileraren garaian.
Deikaztelu-Itsaso goi tentsioko linea
ez eraikitzeko eskatu zuten herritarrek.
REEk udalari erakutsi zizkien planoen
arabera, linea Mutiloako lurretatik sartuko litzateke Gabirian, Argindegi eta
Bekoetxe baserrien eta Aranburu baserriaren tartetik igaro, eta Katarain aldean gaur egungo linea bati erantsiko
liokete. Hiru dorre-euskarri eraikiko
lituzkete herrian. REEren ordezkariek
bileran aitortu zuten Deikaztelu-Itsaso linearen “beharrik gaur egun ez”
dagoela, “etorkizunerako” pentsatutakoa dela.

8. Ondeste edo kolorrektaleko min-

bizia atzemateko lagin azterketen
kanpaina bukatu zuen Osakidetzak.

8. Eusko Jaurlaritzak 1.653,90 euro

12. Balentzategi herri eskolan gura-

soak eta aitona-amonak (amak eta
amonak egiazki) umeei ipuinak kontatzen izan ziren. Ikasturte horretan
hasi zuten ekimen berezi hori, eta bigarren aldia zuten.

12.

Garia, lurra, ogia dokumentala
eman zuten, Igeribar errotan 2012an
berritu zuten bigarren errotarriaren
prozesuari buruz Urretxuko Lekaio kultur elkarteak egina.

13.

Igeribar errotara bisita gidatua
egin zuten 25 bat herritarrek, Udaberri
Kulturalean. Gero talo jana izan zen,
Osinalde elkartean.

13. Iñaki Maizek 5. Bukatu zuen Goierriko Bola Txapelketa.

13. Marian Bidegain irakasleak eta

Maizpide euskaltegiaren zuzendari
ohiak barnetegiaren 25. urteurreneko
ekitaldian parte hartu zuen, Lazkaon.
Lehengo eta oraingo kontuak eta pasadizoak kontatu zituen. Ekitaldiko
ohorezko aurreskua bi dantzari gabiriarrek egin zuten.

13. Goi tentsioko linearen aurka Iru-

ñean egin zen 400 minutuko protestan parte hartu zuten gabiriar herritarrek.

bideratu zizkion Gabiriako Udalari, gizarte larrialdietako diru laguntzen banaketan.
Igeribar Errotara bisita taloak egiten

Goi tentsio linea aurka bilkura

57
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14. Jubilatu egunean, Maria Isabel

Zumalakarregi (Izar Aundi) eta Juan
Apaolaza (Olalkiaga) omendu zituzten. 62 jubilatu elkartu ziren bazkarian,
Kortan.

19. Udalak kontratua luzatu zion Ostatuaren kudeatzaileari, lau urterako.

21. Dantzari Txiki Eguna ospatu zen.

kia inprentatik iritsi zen. Biharamunean hasi ziren banatzen.

Goruntz talde antolatzaileak Idiazabalgo Axari, Beasaingo Aurtzaka,
Ordiziako Amets Bide, Zumarragako
Irrinzi eta Zarauzko Mollarri gonbidatu zituen (200 haur eta 50 erakusle/
musikari). Goizean kalejira egin zuten,
herri gunean. Arratsaldean, Modestorekin erromeria izan zen plazan. Iristen
lehena zaldizko bat izan zen arren, txirrindulariek irabazi zuten dema, beste
bi zaldizkoak geroago sartu zirelako.

16.

26. Sagardo dastaketa egin zen Osi-

14. Zikoina geratu zen Andre Mari

elizako kanpandorrean. Arratsaldean
iritsi, gaua han pasatu, eta eguna argitzerako alde eginda zegoen. 2012an
ere geratu zen zikoina bat han.

15. Makilari aldizkariaren 24. zenba2012ko ekitaldiko errenta aitorpena aurkezteko epea ireki zuen foru
ogasunak. Aurreko urtean, Gabirian
aitorpenen %30,68 bakarrik egin ziren
euskaraz (81).

17.

Udalbatzak 2013ko udal aurrekontua onartu zuen udalbatzarrean,
554.024,53 eurokoa.

19.

Udalak zabor bilketa sistema
berria azaltzeko batzar informatiboa
egin zuen. Spora enpresa aholkulariko
kide batek, Ibon Elgarresta alkateak
eta Sasietaren lehendakari Azeari
Andonegik hitz egin zuten. Hondakin
organikoa norberak bere etxean konpostagailuetan tratatzea erabaki zen.

19. Dhuna musika taldeak kontzer-

tua egin zuen, Gabirian. 20an Idiazabalen jo zuten.

nalde elkartean.

27. Elurra egin zuen, 500 bat metro-

raino zurituz.

27.

Legazpiko hiru txirrindularik eta
hiru zaldizkok apustua egin zuten, Kamiño Zaharrean. Mandiolatik Atagoitira, zein talde lehenago iritsi zen desafioa. Txirrindulariek irabazi dute.

27.

Zuhaitz Eguna ospatu zen, AgirreEguzkitza baserri ondoan zuhaitzak
aldatuz.

28.

Txindata musika eskolako herriko ikasleek kontzertua egin zuten,
antzokian. Herriko haur abesbatzak
lehenengo kantaldia egin zuen. Haur
korua 2012ko azaroan sortu zuten, 12
neska-mutikorekin.

Dhunaren kontzertua
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Dantzari Txiki eguna

28.

Gipuzkoako Kopa bola lehiaketako 3. jardunaldia Alkainburu bolatokian jokatu zen. Pedro Lazkano donostiarra izan zen eguneko onena.

MAIATZA
2. Legazpi, Gabiria eta Ezkio-Itsasoko

Idi Proba Txapelketako lehen bi kanporaketak jokatu zituzten, Legazpiko
Santikutz jaietan.

3. Gazteek eta Gattiken ekoiztetxeak

egindako Benemeritoak filmaren
emanaldia izan zen, kultur etxean.

4.

Balentzategi eskolako haurrek
antzerki, bertso eta abesti emanaldia
egin zuten, antzokian.

5. Goruntz taldea Beasaingo Dantzari

Txiki egunean izan zen.

5.

Baztarrika gaztandegiak 4. saria
jaso zuen Idiazabalgo Gazta Eguneko
lehiaketan.

7.

Altolagirre Garakoa baserrian jaiotako Joxepa Galparsoro Legorburuk
ikurrina mastan gora jaso zuen, Ormaiztegin egin zuten ikurrinaren aldeko ekitaldian.

8.

Lapurreta egin zuten kaskoko
elkarte batean.

Urtekaria

8. Bekoerrota baserri inguruko hiri-

gintza proiektua behin betiko onartuta gelditu zen.

10.

Gabiriako udalerria zeharkatuko
zukeen Ezkio-Itsaso eta Altsasu arteko
AHTren trenbidea (Euskal Y eta Nafarroako Korridorea lotuko zituzkeena)
ez dela eraikiko esan zuen Nafarroako
Sustapen sailburu Luis Zarralukik.

10. Guri5! musika taldeak Ezkion jo

13. Haur eskola irailean itxi egin be-

harko zela ohartarazi zuten, aurrematrikula garaian ume bat bakarrik apuntatu zutelako. Itxiera eragoztea lortu
zen geroago, haur gehiago sartuta.

15. Baserritarrek San Isidro eguna os-

patu zuten. Kortan egin zuten bazkaria, aurreneko aldiz (ordura arte beti
Ostatuan).

15.

Alegiako Erbetatxiki baserrian
jaiotako Joxepa Enatarriaga Gastesi
hil zen, Donostian, 91 urterekin.

11.

Bertatik Bertara nekazaritza
proiektua aurkeztu zuten, Baztarrika
gaztandegian. Bailarako sei herriren
artean, bertako baserrietan ekoizten
diren jakiak bertan kontsumitzeko bidea egitea da helburu bat.

11.

15. Hainbat gabiriarrek parte hartu

zuen, San Migel jaietan.

Judoken topaketa egin zen, pilotalekuan, lehenengo aldiz. Arrasateko,
Legazpiko, Zumarragako eta Gabiriako
haurrek parte hartu zuten.
Deikaztelu-Itsaso goi tentsioko
argindar linearen proiektua geratzeko
eskatuz agiria sinatu zuen Ibon Elgarresta alkateak, beste 171 alkaterekin
eta kontzejubururekin batera, Altsasun.

zuten Mihiluze programa bukatu zen,
ETB1en. Jokin Murua-Oier Oiarbide eta
Nerea Iztueta-Ainara ataundarrak (26
saio) bereziki asko iraun zuten, iraupen
markak jartzeraino. Eresti Oiarbide,
Andoni Aizpuru, Aratz Igartzabal-Julen
Murua haurrak (2008), Ion Gorrotxategi-Iñaki Rezusta, Leire Akizu… dira
euskararen jolas-saio hartan izandako
batzuk.

11.

18. Aztiriar jatorriko Alex Aranburu

11.

Pello Akizuk eta Bittor Rodrigok
irabazi zuten Osinalde elkarteko 35.
Mus Txapelketa, Asier Osinalde eta
Joseba Elgarrestari finalean irabazita.

12.

Goruntz taldea Zumarragako
Dantzari Txiki egunean izan zen.

Zuhaitz eguna

Deba ezkiotarrak Legorretako txirrindulari lasterketa irabazi zuen, juniorretan. Denboraldi bikaina osatuko zuen,
karrera asko irabazita.

19. Sandra Clivillék 3. saria jaso zuen
Ataungo gazta lehiaketan.

19. Jaunartzea egin zuten sei haurrek.
20. Sare sozialei buruzko ikastaroa
hasi zen, Balentzategi eskolan, guraso
eta irakasleentzat.

25. Balentzategi herri eskolako ikas-

le, guraso eta irakasleek Goierriko Eskola Txikien festan parte hartu zuten,
Olaberrian.

26.

Joxe Maizek beteranoen Gipuzkoako Bola Txapelketa irabazi
zuen, Seguran. Emakumezkoetan,
Naiara Peñagarikanok 3. Saria lortu
zuen, eta Mikel Mandiolak ere bai gazteetan.

29. Greba orokorra egin zen, gehien-

go sindikalak deituta, eskubide sozial
eta laboral duinak aldarrikatzeko eta
Euskal Herriko eredu propioaren alde.
2007tik zortzigarren greba orokorra
zen.

29.

Aunditegi baserrian jaiotako
Juan Urkiola Lekuona hil zen, Donostian, 84 urterekin.

31. Aratz Igartzabalek eta Maialen

Akizuk Gipuzkoako Eskolarteko 33.
Bertsolari Txapelketaren finalean kantatu zuten, Tolosan.

Joxe Maiz beteranoetako bolari txapeldun
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EKAINA
1. Leire Akizuk Elkar argitaletxearen

5. Ipuin Lehiaketan sari bat jaso zuen,
Donostian.

1. Iñigo Izuzkitzak 8. egin zuen Goie-

rriko I. Rallyesprintean, Lazkaon.

5. Oñatibi Txiki baserriko Miren Agi-

rrezabalak urteko lehenengo gereziak
eraman zituen Ordiziako feriara. Saskikada bat zeukan, kiloa 4 euroan salgai.

6.

Gattiken ekoiztetxeak 400.000
volt dokumentala jarri zuen Interneten, Deikaztelu-Itsaso goi tentsioko
linearen ingurukoa.

9.

Balentzategi eskolakoek Gipuzkoako Eskola Txikien Festan parte
hartu dute, Olaberrian.

15. Gabiriako Haur Abesbatzak Xo-

morroak kantu ikuskizuna egin zuen,
antzokian.

15 eta 16. Goi tentsioko argindar

linearen proiektuaren inguruan herri
galdeketa egin zen. 274 gabiriarrek
eman zuten botoa (2012ko Eusko Legebiltzarrerako
hauteskundeetako
erroldaren %71,5ek), eta denek linearen aurka bozkatu zuten. 295 bat
alegazio ere jaso zituzten plataformakoek.

16.

Gabiriar jatorriko Iñigo Murua
mutikoaren alde jaialdi benefikoa
egin zen, Zumarragan, Tantaz tanta,
lagundu Iñigo elkartasun kanpainaren
barruan.

16.

Goruntz taldeak Mutrikuko
Umeen Euskal Jaian parte hartu zuen.

17.

gaztagintzako antzinako tresnekin
gazta egin zuen Baztarrika gaztandegian, eta erakusketa ireki zuten, Donostian.

14.

18 eta 20. Etxean konposta egite-

Aizpurutxoko III. Bertso Saria
Gabiriako taldeak irabazi zuen (Aratz
Igartzabal, Mikel Asurabarrena eta
Aitzol Iturbe antzuolarra).

ko ikastaroak eman zituen Sasietak,
herrian.

20.

Balentzategi eskolan 2012-13
ikasturtea bukatu eta oporrak hartu
zituzten.
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Goi tentsio lineaz galdeketa

Euskara ikastaroa bukatu zen,
ikasturte osoa iraun zuen lehena. Sei
ikasle ibili ziren, Nerea Iztueta irakaslearekin.

21. Bertso afaria egin zen Osinalde
elkartean, Iñigo Murua mutikoaren
alde.

22. Ordiziako Zaldi-gurdien III. Txapelketan Jon Iriarte gabiriarrak parte
hartu zuen.

23.

San Joan bezperako suan basajaunen, jentilen eta sorginen bisita
izan zen.

24. Etxeberritxo baserrian jaiotako
Mertxe Galdos Idiazabal hil zen, Lasarten, 83 urterekin.

24. Aztiriko bi tabernatan lapurreta
egin zuten.

Gabiriako Udalak 2013-16 eperako
plan ekonomiko-finantzarioa onartu
zuen. Espainiako Gobernuaren lege
berri baten ondorioz, lehen aldiz egin
behar izan zuen, aurreko urteko inbertsioen gastua baino %1 altuagoa edukitzeagatik.

11. Donostiako San Telmo museoak

21.

San Joan bezpera

24. Udaleku irekia hasi zuten 31 haurrek, herrian.

26.

Judo ikastaroaren estreinako
kurtsoa bukatu zen.

28. Baztarrika baserriak Gipuzkoako

ardi ustiategi onenaren saria jaso
zuen, Zallan.

29. Goruntzek Santa Luzia-Anduaga
auzoan dantzatu zuen, San Pedro jaietan.

Urtekaria

30. Goruntzek Mutiloan dantza egin

zuen, festetan.

30. Urtearen erdiko langabezia tasa

16.

Bekoerrotan bungalow erako
apartamentu turistikoak eraikitzen
hasi ziren.

17.

UZTAILA

Gipuzkoako Foru Aldundiak
Deikaztelu-Itsaso goi tentsioko linea
proiektua bertan behera uzteko eskatu zuen.

1. Judoko hastapen ikastaroa hasi zen,

18. Patinaje ikastaroa bukatu zen,

4. Mikel Aizpuru gabiriarrak eta Fe-

18. Aztirian Santa Marina eguna os-

%7,56 zen herrian (17 langabetu).

13 urtetik gorakoentzat.

lix Luengo historialariek idatzitako La
Segunda República y la Guerra Civil
(Alianza Editorial) esku-liburua atera
zen.

8. Kaskoko elkarte batean lapurreta
egin zuten.

Guraso Elkarteak antolatuta.

patu zuten. Festak 21era arte egin zituzten.

19. Udaleku irekia bukatu zen.
19. Alegian Madalena festak hasi zituzten, 22ra arte.

8.

20. Aztiriko 23. Igoera txirrindulari

10. Oñatibi Txikiko Miren Agirrezaba-

21.

Izar Erdikoa baserrian jaiotako
Margarita Zumalakarregi Altzueta hil
zen, Urretxun, 77 urterekin.

lak lehenengo San Joan sagarra eta
madaria aurkeztu zituen.

15. VI. Sasipilotari pilota txapelke-

tako partidak jokatzen hasi ziren. Lehen aldiz, mutilentzat frontenis atala
ere jarri zuten, lehentasuna horri emanez. Erraketan 10 bikote eta eskuz 5
lehiatu ziren.

15. Aztiriko elkartean lapurreta egin
zuten.

Baztarrika Gipuzkoako ustiategi onena

proba, junior mailakoa, Mikel Alonsok
(Andoaingo) irabazi zuen.

Aztiriko IX. Mendi Lasterketa
Juanjo Igartzabal Debak irabazi zuen,
laugarren aldiz (46:45 minutu). Etxetxoko Maria Imaz omendu zuten auzokideek.

21. Blas Gorrotxategi Mendizabal hil
zen, 69 urterekin, Zumarragan.

27. Azpeitiko X. Klasiko Deportiboen

ABUZTUA
2. 2011ko errenta altuenen zerrendan,
Gabiria Gipuzkoako 7. herria zen, batez
beste 24.279 euroko soldatarekin.

7. Udalak eta EAEko administrazioak

lankidetza hitzarmena sinatu zuten,
udaletxeak goragoko organoen erregistro bulego bezala ere funtziona zezan.

10. San Lorentzo eguna ospatu zuten

Ugarana goikoan. Mus txapelketa Joxe
Mari Murgiondo-Luis Aranburu mutiloarrek irabazi zuten. Oñatibi Txikiko
Juan Elosegi omendu zuten auzokideek.

11.

Iñaki Muruak eta Blanca Lopezek
Mexikon ahozkotasunaren jardunaldietan parte hartzeko bidaia hasi zuten.

13. Jaiak hasi ziren. Sasipilotari Jon

Ander Larrañaga-Eñaut Asurabarrenak irabazi zuten, Aratz IgartzabalBeñat Maizen aurka (22-15). Erreketan, berriz, Andoni Larrañaga-Jokin
Muruak, Iñaki Larrañaga-Jon Gorrotxategiren aurka (35-31).

14. Dhuna taldeak Lazkaon kontzer-

tua eman zuen.

Rallya Gabiriatik pasatu zen.

31. Bero handia egin zuen (39 gradu).

Aztiriko mendi lasterketa

61

Urtekaria

14. Gaizkile talde bat atxilotu zuen

Ertzaintzak Lasarten, ustez lehenago
Gabiriako elkarteetan lapurreta egindakoak.

14.

Bertsolari jaialdia lehen aldiz
arratsaldean egin zen, plazan.

15. Andre Mari eguna. Txirrindulari

igoera Josu Odriozolak irabazi zuen
(12:01).

16.

San Roke eguna. Txistor lehiaketa
Felix Jabier Goiburuk irabazi zuen.

17. San Roke Txiki eguna. Bola txapel-

keta herrikoia Ibon Elgarrestak irabazi
zuen, tokan Jesus Aramendik eta tiragoman Ekain Artolak.

18. Karlos Mujikaren idi pareak biga-

tu zuten herritarrek, eta bigarrena
Muruaren Ondarrekoa.

4.

Ander Iurritak argazki zaharren
erakusketa jarri zuen, Ostatuan.

21.

8. Zumarragako VII. Motozaleen To-

21.

Igartza-Loinatz auzoko jaietan.

paketan, Gabirian barrena txangoa
egin zuten motorrean. Legazpiko zikloturista klasikoan ere ibilbidea herritik
igaro zen.

9. Balentzategi herri eskolan ikastur-

tea hasi zuten, 48 haurrek.

9. Judo ikastaroa hasi zen, bigarren
urtez.

10.

Jesus Mari Debak bigarren saria
jaso zuen Goierriko Odolki Lehiaketan,
Ordizian.

IRAILA

10. Alex Areizaga kazetariak Urretxu

Jesusa Peñagarikano Telleria hil zen,
Bergaran, 90 urterekin.

1. Goruntzek Zarauzko Euskal Jaietako

dantzari festan parte hartu zuen.

1.

Karmele Muruak bosgarren egin
zuen Gipuzkoako artzain gazta lehiaketan, Legazpin. Dastaketa herrikoian
onena Baztarrikako gazta izenda-
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le bat kontratatzeko deia egin zuen,
mantentze lanetarako, aldundiaren
enplegu programaren barruan.

7. Guri5 taldeak Beasainen jo zuen,

rren egin zuen Elgoibarko Azkue-San
Roke auzoko idi deman.

1. Gabirizar Aundi baserrian jaiotako

19. Udalak bost hilabeterako langi-

eta Zumarragan 1936ko gerrak izan
zituen eraginak ikertzeko beka jaso
zuen.

11. Baztarrikako gazta Ordiziako Eus-

kal Jaietako lehiaketan 14 finalisten
artean sartu zen.

18. Udalak Danan Arten emkumeen

egoera ezagutzeko diagnostiko proiektuaren aurkezpenean parte hartu
zuen, Araman.

Euskadi Xtrem mendi bizikleta
proba herriko lurretatik pasatu zen,
Gasteiz-Beasain etapan.
Elizalde baserriko Joxe Ramon
Bidegain Aizpeurrutia hil zen, 82 urterekin.

23. Led motako kale argi zuriztak

jartzen hasi ziren elektrikariak kaskoan.

25. Liztor beltzaren (Vespa veluti-

na) habia bat kendu zuten, Izar Txikin. Mandiola Zahar, Bekoerrota, Irizar
Goena, Agerreberri, Legorburu eta Igeribar Errotan ere kendu zituzten, hurrengo asteetan.

28.

Balentzategi eskolako ikasleek
eta gurasoek Leitzara txangoa egin
zuten.

29. Arantzazura erromesaldia egin
zuten.

URRIA
1. Yoga ikastaroa hasi zen.

Argiteria berria kalean

Urtekaria

7. Alegia auzoko Ainhoa Ibarnia Iriarte

kariaren arabera egokitzeko moduko
zerbitzua behar lukeela aipatu zen.

4. Haur Abesbatzak ikasturtea hasi

AZAROA

5.

1. Hilerria irekita egon zen, hilen egu-

hil zen, 35 urterekin.

zuen, bigarren urtez.

Osinalde bola txapelketa (42 partaide) Xabier Lazkano donostiarrak
irabazi zuen, herritarrena Joxe Maizek,
gazteetan Naiara Peñagarikanok.

5.

Arantzazura oinez erromesaldia
egin zuen taldetxo batek.

6.

Ormaiztegiko jubilatu egunean
Joxepa Galparsoro (Altolagirre Azpikoa, 1921) omendu zuten.

12.

Iñaki Etxeberriaren Olaberriko
Bengoetxe upategian txakolinetarako
mahats uzta bildu zuten.

17. Aerobic ikastaroa hasi zen.
20. Iñaki Maizek Urnietako bola txa-

pelketa irabazi zuen, eta bigarren Joxe
Maiz izan zen. Gazteetan, Mikel Mandiolak irabazi zuen.

26. Aurpegi margotze ikastaroa hasi

zen, Guraso Elkarteak antolatuta. Perretxikutara irteera ere egin zuten.

29.

Autobus zerbitzua hobetzeko
parte-hartze prozesuan, herritarrekin
bilera egin zen. Zerbitzu eskasa dagoela esan zen. Eskakizun bezala, es-

nean.

2. Jesus Mari Debak hirugarren egin
zuen Beasaingo odolki lehiaketan

4. Lapurreta egin zuten herriguneko

elkarte batean.

5.

Agerreberriko Maria Etxezarretak
lehen saria jaso zuen, Beasainen, barazki eta frutetan.

8. Agerreberri baserrian jaiotako Jose

Martin Maiora Arratibel hil zen, Gasteizen, 67 urterekin.

8. Joskintza ikastaroa hasi zen, Guraso Elkarteak antolatuta.

9. Ardantzako bidea auzolanean gar-

bitu zuten.

10.

Miquel Gonzalez organistak organo kontzertua egin zuen, elizan.

15.

Euskal Herriko Laborantza
Ganbarak hitzaldia egin zuen. Mikel
Elosegik Bertatik Bertara ekimenaz
hitz egin zuen.

16.

Sindikato barreneko sagasti gazte batean kalteak eragin zituen norbaitek, zerratuta 20 bat sagarrondo
lurretuz eta beste asko ebakiz.

17. Errezil sagar lehiaketa eta base-

rriko produktuen azoka egin zen. Sagarretan, lau etxetatik aurkeztu zituzten, eta Pedro Iztuetak irabazi zuen,
bozketa herrikoian. Azokan 13 postu
jarri zituzten. Estreinako aldiz sagar
moten erakusketa ere egin zen. Josu
Osak txertatze eta kimatze erakustaldia egin zuen. Goierri beheko ezti
lehiaketa Astiazaran baserriko Fatima
Asurabarrenak irabazi zuen, zortzi partaideren artean (Gabiriakoak 2).

20. Euskara ikastaroa hasi da, udalak antolatuta, lau lagunekin.

22. Julian Alustiza Aztiri-ren ingu-

ruan hitzaldia egin zuten Pello Zabalak eta Paulo Agirrebaltzategik.

22. Foru aldundiak udalari 7.500 euro

eman zion, enplegu programan langile
bat kontratatzen laguntzeko. Bestetik, inbertsio proiektu berriak sortzeko
31.706 euroko laguntza izendatu zion.

24. Aztirian omenaldia egin zitzaion

Julian Alustiza Aztiri idazle eta fraide zenari, jaiotzaren mendeurrenean.
Ibilaldia egin zen aurrena, Gabiriatik
Aztiriara.

15. Aurreneko elurra egin zuen, Aztiria
zerbait zuritu du.

Arantzazura erromesaldia

Miquel Gonzalez Gabirian

Errezil sagar azoka

63

Urtekaria

24.

Goruntz taldeak dantza saioa
egin zuen Ormaiztegin, jaietan.

25. Lapurreta egin zuten taberna ba-

2. Alkainburu pilotaleku atzeko bola-

tokiaren ertzean espaloi berria eraiki
zuten.

tean.

8. Olentzerok bisita egin zuen herrira.

26.

9. Sasieta Mankomunitatea honda-

Amets Artzallus, Maialen Lujanbio,
Igor Elortza, Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi eta Beñat Gaztelumendi (Unai
Iturriaga eta Sustrai Colina falta ziren).

20. Bekoetxeko Anttoni Murgiondok
bi sari lortu zuen, Donostian.

Euskararen kale erabileraren
lehenengo neurketaren emaitzak zabaldu ziren, Soziolinguistika Klusterrak
egina: entzun ziren 1.613 elkarrizketatik %80,6 euskaraz izan ziren, gainontzeko %19,4 gaztelaniaz. Behatutako
884 lagunetik %93,1k euskaraz bazekien, eta %6,8k “nekez” baina ulertzen
zuen.

gako Iparragirre literatura sariketan
euskarazko lan onenaren saria jaso
zuen, Jendeak irrifarre egiteari utzi dio
lanarekin.

22. Agerreberriko Maria Etxezarretak

27. Baztarrikako gaztak bi domina

13. Elizalde baserrian jaiotako Mari

Guraso Elkartearen aurpegi margotze ikastaroa bukatu zen.

lortu zituen Munduko Gazta Txapelketan, Birminghamen (Ingalaterra).

27. Udazkeneko hotz handiena egin

zuen, -2 gradu.

30.

Agerreberriko Tomas Maiorak
fruta lehiaketa irabazi zuen, Eibarren.

ABENDUA
1.

Jesus Mari Garmendiak irabazi zuen
Ormaiztegiko 27. Odolki Lehiaketa,
eta bigarren gabiriar jatorriko Murua
anaiak geratu ziren. Odolki osagaien
lehiaketan, perrexil eta oregano onenen saria Agerreberriko Maria Etxezarretak jaso zuen.

2. Lapurreta egin zuten taberna eta
elkarte banatan.

kin bilketa sistema berriarekin hasi
zen.

11. Alex Areizagak Urretxu-Zumarra-

Karmen Lasa Izuzkitza hil zen, Bilbon,
81 urterekin.

13. Urretxuko eta Zumarragako Santa Luzia ferian bederatzi sari jaso zituzten herriko nekazariek.

14.

Gabiriar gazte koadrila batek
Bertsolari Txapelketa Nagusiko finalaren lekua prestatzen lagundu zuen,
Barakaldoko BEC erakustazokan (Bizkaia).

19. Pilates eta ariketa fisiko funtzio-

naleko entrenamendu saioak antolatu
zituzten.

20.

Bertsozale Elkarteak Osinalde
elkartean egin zuen 2013ko Bertsolari Txapelketa Nagusiaren balorazio
bilera, eta ondoren bazkaria. Zortzitik
sei finalista ere izan ziren, eta bazkal
ondoren ikuskizuntxo bat egin zuten:

22. Umeen meza egin zen, eta Txin-

data musika eskolakoek Eguberrietako Kontzertua jo zuten.

lehen saria jaso zuen frutatan, Arrasaten.

23.

24. Gabon egunean lau talde ibili ziren etxerik etxe kantu-eskean.

26. Elurrak Aztiri aldea zuritu zuen.
26. Agerreberriko Maria Etxezarretak
frutatan eta errezil sagarretan lehen
sariak lortu zituen, Zestoan.

27.

Udalak herri batzarra egin zuen.
2014an Aztirian ur hornidura sarea
egingo dela aurreratu zuen alkateak.

31.

Urtezahar arratsaldean, giza-futbolina jokoa egin zuten gazteek. Presoen alde merkatu txikia eta arropa
salmenta antolatu ziren, Ostatuan.

31. Urtea 20 langabeturekin bukatu

zuen Gabiriak (8 gizon, 12 emakume).
Langabezia tasa %8,9koa da herrian.
Aimar Maiz

Jesus Mari Garmendia eta Jaione Toledo odolkigile txapeldunak
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Ormaiztegin

Herri batzarra

ERREZETA

Sukalde
txokoa

ZAINZURI PASTELA
BAZTARRIK AKO
GAZTAREKIN

4-6 PERTSONENTZAKO
OSAGAIAK:
1 k. zainzuri (kontserbakoak)
300 g. esnegain likido
3 arrautza
5 arrautza gorringo
110 g. Baztarrikako gazta xehetu
40 g. gurin
Gatza
Piperrautsa

AHOLKU DIETETIKOAK:
PRESTAKETA:
1.- Zainzuriei punta moztu eta gerorako utzi.
2.- Puntarik gabeko zainzuriei arrautzak, arrautza gorringoak
eta esnegaina gehitu eta nahasketa guztia irabiatu
3.- Nahasketari gazta xehetua gehitu.
4.- Molde bat hartu eta gurinarekin igurtzi barruko zatia (nahasketa itsatsi ez dadin).
5.- Zainzurien puntak molde guztian zehar jarri eta nahasketa
erantsi.
6.- Labea 140ºC-tan dagoela, moldea bertara sartu eta 20
minutu inguruan prest dago errezeta!
Gustavo Fuentes

Plater gogorra dela iruditzen zait,
gantz eta proteina razio handia sartzen
ari garelako, arrautzak, esnegaina eta
gazta ditugulako plater berean. Baina noizbehinka jateko (hamabostean
behin, hilean behin…) plater egokia da
barazkiak (zuntza, ura, karbohidrato
konplexuak…), proteinak eta gantzak
jaso ditzakegulako.
Lehen esan dudan bezala, plater konpletoa da, baina lehenengo plater bat
jan nahi izanez gero, barazki platerkada bat gomendatuko nuke digestioa
errazagoa egin dakigun eta digestio
aparatua martxan jarri dadin eta noski,
gazta jada jan dugunez, postrerik ez.
Leire Murua
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LEHENENGO
MAKILARIAK

AZTERTZEN

“Batzuetan
urteak
pasa arren, gauza batzuk asko aldatu direla konturatu gara
baina beste batzuk
berdintsu jarraitzen
dute eskolan”

Santa Ageda eskean Landeta baserrian. Artaburuak dotore zintzilikatuta ikusteko gozamena bertan.

Makilari aldizkariaren 25. alea zelako
Ane Mirenekin Makilariko lehenengo
3 aleak ikusi ditugu, hasierakoetan
zer eta nola idazten zen jakiteko. Eskolakoek idatzitakoa komentatuko
dugu:
Lehenengo harritu gaituen gauza
hizkia izan da:
Makilarin eskuz egiten zituzten
idazlanak eta marrazkiak, denbora pasak, gurutzegramak... Hizki guztiak ez
ditugu oso ondo ulertu baina marrazkiak oso politak izan dira. Orain guk lan
berdina egiten dugu baina batzuetan
ordenagailuz egiten dugu eta beste
batzuetan eskuz. Gela guztietan daude ordenagailuak eta 3. zikloko ikasle
bakoitzak beste ordenagailu txiki bat
dauka eta gainera arbel digitala dute
gelan.
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Ondoren, ikasle eta irakasle kopurua
irakurri dugu:
Lehen 20 ikasle zeuden eta orain 49
ikasle gaude. Eskolan 3 urterekin hasten ziren eta orain 2 urterekin. Lehen
5. mailan bukatzen zuten eta orain
6. mailan bukatzen da. Hiru irakasle
zeuden, bat tarteka etortzen zena,
horietako bat Ane Miren. Orain 10
pertsona etortzen dira txandaka.
Ordutegiari dagokionez, berdintsua
da baina bazkal ondoren ordubietan
sartzen ziren, gu, berriz, ordu biak eta
laurdenetan.

soko balantza zaharra daukagu oraindik baina balantza digital berri bat ere
badugu.
Ez zituzten ordenagailuan edo pantailan pelikulak ikusten, telebistan
ikusten zituzten.
Eskolan animaliaren bat maskota
bezala edukitzen zuten eta guri ere
ikaragarri gustatuko litzaiguke izatea.

Erabiltzen zituzten materialekin eta
irteerekin sorpresa izan dugu:
“Muskulitos”, “huesitos”, begia, belarria…oraindik badaude eta lehengoak
erabiltzen ditugu baina eskeleto berria erosi behar izan genuen. Bi beSanta Ageda eskean bildutakoa apuntatzen
1.zikloko ikasleak.
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aurten ere kasualitatez 3. ziklokoek
horrelako lan bat egin dute.
Ale horietako batean horoskopoa
ikusi dugu. Hori ere ez genuen ezagutzen baina ez gara oraingoa egiten
ausartu.

1.zikloko gelan lehengo eta oraingo zenbait tresna eta material ikusgai.

Antzerkiak egiten ditugu ingelesez,
gaztelaniaz, euskaraz gelan edo beste ikasleen aurrean baina emanaldi
nagusi bat edukitzen dugu gurasoentzat, herritarrentzat eta beste eskola
batzuetako ikasle eta irakasleentzat
saloian. Hau ere aspaldikoa omen da.
Antzerkiz gain dantzak, bertsoak eta
esketxak egiten ditugu orain.
Irteera batzuk ere egiten zituzten.
Guk ere oraindik irteera batzuk egiten
ditugu eta batzuk errepikatu egiten dira baina beste batzuk ez genituen ezagutzen: Hilero Donostiako
Ikertzera joaten ziren beste Eskola
Txikietakoekin tailerrak lantzera eta
lagunak eginez, egun osoa lanean pasatzera: musika, eskulanak, antzerkia…
Orain urtean zehar irteera batzuk
egiten ditugu beste Eskola Txikietakoekin: Egun pasa Goierriko Eskola
Txikiren batean, gaua pasatzera, Olinpiadak Tolosan…
Beasainera zinera txiki–txikitatik
joaten gara eta beste txoko batzuk
ere ezagutzen ditugu: Aurten Ekainberri eta Lizarra.
Gabon eta Santa Ageda bezperan ere ateratzen ziren. Guri aurten
ere Santa Ageda bezperan ateratzea
ez zaigu ahaztu eta 304 euro eta 60
xentimo lortu ditugu eta 2 saskikada
janari ekarri ditugu eskolara hurrengo egunetako atsedenetan jateko.
Aurten Ugaran auzoan zehar ibili gara
koplak abesten. Hauek dira auzorako
moldatutako koplak:

AURTEN UGARAN AUZON GABILTZA
SAN ESTEBANETIK GORA
EZTANDA ERREKA IKUSTEN DEGU
GUK BIDEAN GOAZELA
ORMAIZTEGI ETA MUTILOA
DAUDE AUZOAREN MUGAN
BASERRI BATZUK LAUTADAN DAUDE
BASOAK BERRIZ ALDAPAN
BASERRIETAN HORRENBESTE LAN
ZALDI, BEHOR ETA ASTOZ
ZUEN LAN HORI ESKERTU NAHIAN
KOPLAK KANTATZERA GATOZ
GABIRIAKO UGARAN AUZO
EUSKALDUN ETA JATORRA
BIHOTZEAN EUSKARA DUENAK
BERE BAITAN DU INDARRA

Eskolako lanetatik aparteko lanak
ere badira. Horietako batean lakariaren argazkia ikusi dugu eta poztu egin
gara hitz hau guk etxetik ekarritako
hitz ezezaguna zelako: lakaria aleak
neurtzeko egurrezko kaxa da.

Beraz, batzuetan urteak pasa arren,
gauza batzuk asko aldatu direla konturatu gara baina beste batzuk berdintsu jarraitzen dutela.
Makilaritik kanpo, abenduaren 3an,
euskararen eguna zela eta etxetik
hitz ezezagun edota gutxi erabiltzen ditugunak ekartzekotan geratu
ginen. Hemen ere antzeko zerbait
gertatu da: umeentzat ezezaguna
dena zaharragoentzako oso ezaguna
da eta guk erabiltzen ditugun tresna
eta hitzak arraroak izaten dira beste
batzuentzat. Begira bestela, zein hitz
diren guretzat ezezagun, asko baserri
girokoak:
Lakaria,uztarria,laia,igitaia,Idisko
a,mandioa,lera,hiruhortzekoa,ittula,
harraska,gatzagia,txarrantxa…Badira
bestelako hitz eta esaldiak ere: atorra, zopakoa, gaztanbera, lukainka,
txokotea, ai xus !, astapotroa, potrojorran, tirria, katuila, garagarrila, agorra,
urrutizkina, arroa, libra, puxtarria, mainontzi, lapatx, zartada… Hitz hauen
esanahia argituz liburuxka bat osatu
dugu eta beste batzuez aberasten
saiatuko gara.

Soldaduskako gaia ere ikusi dugu.
Guk ez genekien zer zen hori baina Ane
Mirenek esplikatu zigun. Orduan Axlor
gogoratu zen aitonak esan zionaz, soldaduskako zigorra: patatak zuritzea.
Patatak zuritzen ia-ia amaituta zutenean beste zakukada bat botatzen
omen zuten zuritzen jarraitzeko.
Azaltzen den beste gai bat Gabirian
bizi zen jende kopuruarena da eta

Itsasoko Pott zeramikara egindako irteeran
egindako zenbait lan.
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ESKOLA
Eskola, 100 urte dituzu ,
asko dira ba zuretzat .
Ez erori ez inoiz lurrera ,
Maite zaitugu pila bat.
Ume asko pasa dira eta
eskola honetatik jada
A ze zortea ez dela erori
beraiek egindako builarekin
Bestela kale gorrian ginateke
eta ez goxotasun honekin.
Lanak ditugu baina hala ere
maite zaitugu pila bat
Andereño txintxoak ditugu
Eskola txiki honetan
Asko jolastu egiten gara
eta ikasi ere bai
Eskola zaharra bazara eta
gu nahiko astoak
Urte askotan iraun dezazula
espero dugu Eskola!

KANPO FUTBOLA

FRONTOIA

Doinua (“ Han zeuden...”)

Gure frontoi maitean
Jolastea daukagu
Lagunak elkarrekin
Ibiltzen gara gu

Bazen behin Gabirin kanpo
futbol bat
Han ibiltzen ziren umeak
futbolean
alde batetik bestera, gora eta
behera,
piskat txoratu eta erori
hankaz gora eta Goool...

PARKEA
Gure parke ederra
Jolasteko onena
Gure parke zaharrak
Alde egin eta
Lai larai lai
Alde egin eta(bis)
Orain zu etorri zara
Gu ondo ibiltzeko
Jostailu berri-berri
Guk zaindu beharko
Lai larai lai
Guk zaindu beharko (bis)
Ez zaitugu kenduko
Zahartzen zaren arte
Argazkia ta gero
kenduko zaituzte
lai larai lai
kenduko zaituzte(bis)
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Euria egiten duenean
Babesten gaituzu
Horregatik frontoia
Onena zara zu
Ate berri hoiek
Modernatzen zaitu
Eta banku hoietan
Jolasten dugu guk
Gabiriko festetan
Ikuskizunez gain
Pelotariak daude
Gure frontoi hontan

OSTATU
(Violetaren martxa)
Gure ostatu maitea
beti jan onez betea
gure ostatu txikia
langile onez josia
zu gaituzu egunero
zure jana dastatzeko
gure ostatu…betea.
Gure ostatu maitea
daukazu pintxo-potea
goxoki onez betea
txistorra bokadilok ta
asteburu gehienetan
(eg)iten dizugu bisita
gure ostatu maitea… potea.
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BIZTANLERIA
Gabiriako biztanleria osoa, bertan
bizi diren pertsona guztien kopuruak
osatzen du.
2013ko datuen arabera, Gabiriak 497
biztanle zituen.
Gabiriak 14,9 kilometro karratu ditu
gutxi gorabehera.
Biztanleria dentsitatearen bidez
inguru hori gutxi edo asko populatua
dagoen jakin dezakegu. Hori kalkulatzeko biztanle kopurua, kilometro karratuekin zatitu behar dugu. Hau da:
497 biztanle = 35 biztanle kilometro koadroko
14,9 km
Beraz, Gabirian lasai bizi gara eta ez
pilatuta beste hainbat lekutan bezala;
esate baterako, Bilbon (Euskal Herriko
herririk populatuena).
Gabiriar eta 10.000 biztanle baino
gutxiago dituzten herritarrok, landatarrak gara. (Goierrin, kopuru hori Beasain eta Zumarragak bakarrik gainditzen dute).

Biztanleriaren hazkundea
Biztanle kopurua etengabe aldatuz
doa.
Berezko hazkundea: urte eta toki
jakin batean jaiotzen eta hiltzen diren
pertsonen kopurua da. Jaiotzek heriotza gainditzean biztanleria igo egingo
da, heriotzek jaiotzak baino gehiago
izatean, aldiz, jaitsi.

Jaiotzei dagokienean, 2002 eta
2004 urteetan jaio zen ume gehien
Gabirian.
Biztanlerik gehien 2004an hil ziren.
Kanpotik 2007-2008an etorri zen
jende gehien. Agian, etxe berriak egiteak zer ikusia izango zuen honetan.
Bertakoak kanpora 2007an joan ziren gehiena.

Hazkunde erreala: hazkunde naturalarekin batera, kanpora bizitzera
joan direnak eta kanpotik etorri direnak aintzat hartu behar dira.

Biztanleria orokorrari dagokionez,
oro har, azken hamarkadan gora egin
duela ikus dezakegu.

Lekualdatze horiei migrazioa deritze. Barne migrazioa inguruko herrien
artean gertatzen da. Kanpo migrazioa
berriz, urrutiko herrialdeetara joatean.

Aurreko hainbat urtetako datuak ere
aurkitu ditugu eta jakin ahal izan dugu
mila biztanletik gorako urteak ere ezagutu zituela gure herriak. XX. mendetik
aurrera ez dugu halakorik ezagutu.

Garai batean, euskaldun askok emigratu zuten Ameriketara. Gaur egun,
berriz, gure artean kanpotik etorritakoak izan ohi ditugu, immigranteak.
Hona hemen Gabiriako biztanleriaren bilakaera, azken hamabi urte
hauetan:

Biztanleria, adina eta sexuaren arabera neurtzen da.

URTEA / BIZTANLE KOPURUA
1847 1.142 1861 1.072 1871 998 1900 922
1920 946 1940 850 1975 526 1981 492
1986 472 1991 432 1996 428
2001 426 2005 420

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jaiotzak

10

4

9

4

3

1

5

1

6

3

5

5

Heriotza

2

6

8

6

3

4

6

2

6

2

6

5

Etorritakoak 42

9

8

28

24

52

52

30

27

11

21

20

Joandakoak 30

30

8

17

18

35

23

12

28

17

12

19

Guztira

442 419

420 429 435 449 477

494 493 488 496 497
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Biztanleria hamabost urteko adin
taldetan banatu dugu.
Adin talde oparoena 46-60 urte artekoa dugu, baita 31-45 tartekoa ere.
Haur eta gaztetxoak baditugu herrian; adinean aurrera joan ahala estutzen doa piramidea.
Oro har, emakume baino gizon gehiago dauden arren, 90 urtetik aurrerakoen artean emakumeak bakarrik
daude une honetan.

Hona hemen, iazko Gabiriako
biztanleriaren
piramidea;
gizon
emakumezkoak eta adin taldeak kontuan hartuta:
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(Oharra: esker mila udaletxeko Jasoneri, datuak eskuratzen lagundu digulako.)

Eskola
Haur
Hezkuntza
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Eskola
Haur
Hezkuntza
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ARGAZKIEN

JOLASA

Ea asmatzen duzun, honako hiru argazki hauetan agertzen dena herrian non aurki daitekeen.
Erantzunak aldizkariarekin batera banatu diren galdeketan eman ahalko dituzu, fitxa bete eta Ostatun
edo udaletxean entregatu, ekainak 1 baino lehen.
Asmatzaile guztien artean
Ostatun 2 lagunentzako afaria
zozketatuko da.

1

2

3
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MAKILA

KIXKI

Gabiriako jakituriaren galdetegia
1-Zerezkoa da abuztuaren 13an jaien hasierako Makilaren jaitsieran erabiltzen den
makila?
a) Gorostia.
b) Hurritza.
c) Sagarrondoa.
2-Azken urteotan, rallyesprintaren eraginez, Madariaga barreneko bihurguneak
“doble M” edo “cambio de asfalto” izen
hutsal bezain artifizialekin ezagutzen dituzte askok, herriko gazte batzuek tartean.
Nola du berezko izena?
a)Suestrako kurba.
b)Errege bideko ezponda.
c)Madariagako probalekua.
3-Zenbat urtean etorri da Joselu Anaiak
musika taldea Gabiriako jai nagusietara?
a) 11
b) 15
c) 21
4-XIX. mendearen hasierara arte lau
ermita ziren Gabirian: San Esteban, Santa
Marina, San Lorentzo eta... San Migel non
zegoen arrastorik bai?
a)Areatzako bihurgunetik gora dagoen
gaintxoan.
b)Olazabal baserriaren muinoan.
c)Orain hilerria dagoen lekuan.
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5-Honako hiru multzoetatik bat oker
dago, aipatzen diren hiru osagaietako bat
ez dagokiolako gaiari.
a)Bozaderak: Agirre Eguzkitzan, Txokon,
Ostatuan.
b) Baserriak: Ardantza, Gorrotxategi,
Iturgorri.
c) Errotak: Gabilondo, Igaraeta, Bidaurreta.
6-Herri hizkeran Muttei esaten zaion
baserri bat bada herrian. Zein da, ordea,
Muintegi izenaren esanahia?
a) Txahal muinak sukaldatzen ospea
lortu zuen emakume bat bizi zelako
b) Landare mintegia edo hazlekua zelako.
c) Meategi edo minatoki aberatsa zegoelako.
7-Zer dira Berdari, Maxorri eta Potots?
a) Txerri aziendari erasan ohi dioten hiru
gaitzen izenak.
b) Errepublika garaian (1931-1936) herriko festetan umeentzat ekartzen zituzten pailazoak.
c) Aizaleku mendiaren magaleko sailak
edo lekuak.

8-Zenbatekoa zen langabezia tasa
2013ko abenduaren bukaeran Gabirian?
a) %4,3koa.
b) %8,9koa.
c) %12,5ekoa.
9-Honako musika talde sortatik, zeinek
dituzte gabiriar musikariak edo abeslariak
(serieko guztiek)?
a) Guri5!, Egurra ta Kitto, Dhuna, Youkalis.
b) Kea, Donostiako Orfeoia, Madrilgo
Komunitateko Korua, Skandalue.
c) Aurreko aukerak biak dira zuzenak.
10-Zein da “etxezura” hitzaren esanahia? (Gabirian eta gabiriar bati entzuna
da)
a) Etxearen zurajea, oinarritik gailurrerainoko egitura osatzen zuten habeak.
b) Etxearen teilatu ertzetik behera
erortzen den euri ura.
c) Etxean egiten zen gaztanberaren gazura, errituaren arabera lehenbizi nagusiak
hartzen zuena.

11-“Eztanda emanean ari da”. Esamolde
horrek zeren aditzera ematen du?
a) Fundiciones del Estanda lantegiko
forja danbaka ari dela, herritik ere entzun
daitekeen durundiarekin.
b) Eztanda errekaren ur emaria sorburuan lurpetik borborka hasi dela.
c) Eztandako Perikok musean hordagoka ekin diola.
12-Zenbateko portzentajean hitz egiten
da herri gunean euskaraz? (2013ko kale
neurketaren arabera)
a) %80,6
b) %90,7
c) %98,2

14-Norena da bertso/olerki zati hau?
”Aizeleku, eguzkiak maite zaitu. Goizean,
zuretzat aurreneko musua. Arratsean, zuretzat azkenengoa”.
a) Euxebio Igartzabalena.
b) Julian Alustiza Aztiri-rena.
c) Luzio Gabiriarena.
15-Gabiriako festetan sekula ikusi ez
dena da hauxe…
a) Caballer etxeko su artifizialak.
b) Motokrosa.
c) Autotxokeak.

a) Kanpai handiarekin 3-3-1 + kanpai
txikiarekin 3-3-1 (eta biak banaka txandaka, 12 bat aldiz)
b) Kanpai handiarekin 3-4-5 eta kanpai
bueltako txikiarekin minutu erdiko bi txanda.
c) Kanpai handiarekin 3-3-3 eta kanpaitxoa hasieran eta bukaeran.

a) Baserri bat suak erretzen zuenean,
etxerik etxe laguntza bila egiten zen limosna biltzea.
b) HRSK akronimoa (atxe-erre-ese-ka
ahoskapenetik eratorria), Kalbario mendiari Erdi Aroko agirietan deitzen zitzaion
izen latinoa: Humanis Rocam Sempeternum Kalbarium (Betiereko kalbariorako
gizakien harkaitza, hilerria han zegoelako).
c) Inauterietan “bazter guztiak erretzeko” asmo figuratiboz egiten zen erronda
satirikoa.
18-Gabiriako lurretan sortzen den Arraitz
errekako ura non itsasoratzen da?

16-Zer zen “zorroztura garia”?

13-Gizonezko bat hiltzen denean, elizako
kanpandorretik honako klabea aditzen da:
kanpai handia 3-3-3-1 + kanpai txikiarekin
3-3-3-1 (eta biak banaka txandakatu 12
bat aldiz). Baina, hildakoa emakumezkoa
denean?

17-Eta “etxe erre eskea”?

a) Eskolan arkatzei punta ateratzeko
maisuaren eta maistraren mahaietan
egoten zen zorrozkailuaren izena.
b) Udalerriaren altuera handieneko
soroetan ereiten zen gari mota, beheko
bailaretako “haizebabes garia”-ren aldean
zorrotzagoa.
c) Herriko errementariak lur-lanetarako
soro-tresnak urte osoan zorroztearen
truke urtean behin jasotzen zuen imi bat
gari.

a) Orion.
b) Zumaian.
c) Delta de l’Ebren.
19-Zerena da noizean behin Aztiria aldetik entzuten den danbatekoa?
a) AHTren trenbideko tunela eraikitzeko
lanetako dinamita-eztandena.
b)Kaioak uxatzeko Gaintzabalen jarrita
dagoen aire konprimituzko kanoiarena.
c) Aztiri Erretegiko Joxe Antonio Goikoetxea Pello-k botatzen duen suziriarena, Realak gola sartzen duen bakoitzeko.
20-Nondik zetorkiokeen musikarako
ezpala Joxe Azarola piano-jotzaile ospetsuari?
a) Gabiriako eskolan ikasi zuen mutikotan, oso musikazalea zen maisu batek
bultzatuta.
b) Soldadutzagatik, musika bandako
laguntzaile izatea tokatu eta han ikasi
zuelako musika.
c) Aitarengandik, organista baitzen
Juan Azarola Txintxurreta ere.

Aimar Maiz

ERANTZUNAK:
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7-c
8-b
9-c
10 - b

2-a
3-c
4-a
5-a

6-b

1-b

12 - a
13 - a
14 - b
15 - c
11 - b

17 - a
18 - b
19 -c
20 - c
16 - c
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