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Makilari Gabiriako herri aldizkaria da, urtekaria.

Di-Da

Zer izan nahi zenuen umetan?
Betidanik irakasle
Bizitzeko toki bat?
Haizeleku magalean, Legorburun. Eta bestela
Gabiri edo Goierriko antzeko beste herri txikiren batean.
Liburu bat?
Amaren eskuak (Karmele Jaio)
Musika talde bat?
Etzakit
Abesti bat?
Segun eta ze momentutan, “Urrun izan arren”,
“Gogoratzen”…
Zaletasunak?
Trikitixa, herri txikietako parrandak, mendia,
lagun artea, …
Oroitzapen bat?
Legazpin idazlan lehiaketa batean saria irabazitako eguna, 12 urterekin.
Pelikula bat?
“El indomable Will Hunting” edo “Yo tambien”
Plan bat?
Haizeleku edo Otañu aldera joatea lagunekin,
bertso saio edota trikiti jaialdietara… konpaini
ona bada, edozein plan izan liteke ona.

Miren Deba
Aztiri auzoko Legorburu baserriko
alaba ere ez da bada etxean egoteko
horietakoa! Trikitia joaz dabil plazazplaza eta trikiaren aitzakian makina
bat parranda ere egiten dituela esan
genezake. Irakasle ofizioan buru belarri dabil, Iparraldeko ikastola batean dabil irakasle praktikak egiten.
Gehiago jakin nahi baduzue segi
irakurtzen…

Gabiriko edo Aztiriko festak?
Galdera hau tranpa da, e! Bakoitzak bere
xarma du, eta biak garai ederrean. Aztirikoek
normalean lan gehiago ematen digute eta
egitarau xumeagoa izaten den arren, oso gureak dira. Baina Gabiriko bezalako festa gutxi
dago inguruan eta hauek heltzeko ere deseatzen egoten gara. Beraz, bai bata eta bai bestea niretzako ederrak.
Oporretarako leku bat?
Kantabria aldea
Gosaltzeko?
Fruta eta cola caoa, etxean egindako mermeladaz igurtzitako tostadekin.
Eta sehaska ala ohea?
Edozein tokitan egingo nuke lo, baina sehaskan sartzen ez naizenez ohea esan beharko.
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Di-Da

Zer izan nahi zenuen umetan?
(ixilunea) Haundia, besteek bezala.
Basarri ala Uztapide?
Uztapide.
Oroitzapen bat?
Puff…hainbeste! Ba…lau urte bete nituen
egunean, oilo ahapira nola arrautzak
hartzera iritsi nintzen;handia jotzen nuen
nire burua ordurako.
Gogoko duzun zerbait?
Zuek daukazuen edadea!
Bertsotarako plaza bat?
Bertsotarako plaza bat aukeratzerik ez
du merezi, ze jende inguratzen den harek
egiten du plaza.
Eta bertsotarako lagun bat?
Bat nabarmenik ez. Inoiz lagun bezala
egun osoko jardunak genituenean, gairik gabeko saioak, etab. Patxi Iraolarekin saioan zehar ze gairi heldu, eta hitz
egiten genuen, bertsoak osorik ez baina
saioaren aurretiko berotze lanak harekin
joandakoan egiten ziren. Aldiz, Lazkao
Txikirekin ezin zen halakorik egin.
Musika talde bat?
Laja, gure kintoa trikitiarekin, Zumarragako Oriatarrak… orduan dantzarako
gose handia eta trikitilari gutxi, eta gaur
egun iruditzen zait kontrakoa gertatzen
dela. Kupela ere gustatzen zait. Guri 5!
ere gustatzen zaidak!

EUXEBIO
IGARTZABAL
Etxeko sukaldeko goxotasunean ederki hartu gintuen Euxebiok, gazte artean ondo moldatzen
dela erakutsi zigun, oso gertuko
pertsona da. Di-da elkarrizketa
saio honetarako galderak 10minutuan erantzun zituen eta grabazioak ordubeteko iraupena du,
pentsa hortik...Bizi-bizi jardun zuen
erantzunak ematen, bertsolariaren
arrastoa utziz… Gozatu.
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Abesti bat?
Xabier Leteren abesti gehienekin akordatzen nauk, soldaduskan siestatik esnatzen gintuelako. “Xalbadorren Heriotzean” Erramun Martikorenak abesten
duenean, Lertxundiren “Zenbat gera”…
Liburu bat?
Garoa. Txomin Agirrerena.
Oporretarako leku bat?
Mendialdea, Urbia eta Aralar. Benidormeko hondartzan ere uraren ertzean paseatzea gustatzen zait.
Gosaltzeko zer?
Batzuri-zopa.
Buzoa ala korbata?
Gehiena buzoa erabili diat. Baina gure
garaian korbata ere erabiltzen zen.
Gabirin biziko ez bazina?
Hilda.
Aratz Igartzabal Bidegain
Jon Sagarna Alustiza
Jon Ander Larrañaga Aizpuru

BADATOR
GIPUZKOAKO
XXVIII. ESKOLA
TXIKIEN FESTA
Eskola Txikien garrantzia aldarrikatzeko sortu zen Gipuzkoako Eskola
Txikien festa 1988.ean eta urtez urte
herri edo auzo batek hartzen du antolatzeko ardura.
2014ko ekainaren 8an Bidanian hartu zuen Gabiriako Balentzategi eskolak Gipuzkoako Eskola Txikien festa
antolatzeko lekukoa. Ez zen ordea
lehen aldia, bigarrena baizik eta lehen
ilara hura jarraitzea adostu bazen
ere, lehengo guztiak ez gaudenez, Eskola Txiki batzuk handitu egin baitira
Gabiriari uste baino lehen egokitu
zaio lan hori egitea. Lehen garai hura
gogoratuz hitz hauek esan genituen
Bidanian:
“Gabiriako gainetik Bidania-Goiatzera etorri gara bidean behera eta
gora eginez. Gure eskolak ere horrela dabiltza, beti moldatzeko prest.

Txandaka txikitzen eta handitzen. Berastegi handitu zelako gaude gabiriarrak gaur hemen.
1991n egin genuen Gabirian Eskola
Txikien festa eta ordutik hona egoera
aldatuz ari den arren, orduan bezala,
festaren antolaketan bigarren buelta jarraitzeko lekukoa hartzera etorri
gara.
Gabiriako eskola ehun urte bete dituen eraikuntza sendoa dugu. Lehengoari eutsi nahi diogu, eta horren
adierazgarri lehen festa hartan erabili
genuen murala ekarri dugu, bidean
beste festa batzuen lekuko izan dena.
Garena ahaztu gabe, etorkizunari aurre egiteko prest gaudela adieraziz,
baina, denon elkarlanarekin. Eta horrela igo gara oholtzara eskola komunitateko ordezkari gisa guraso, udala,
irakasle eta ikasleak.

Eskolan ibilitakoak ahaztu nahi
ez ditugunez, ikasle ohiek egindako
bertsoa abestuko digute festaren lekukoa hartzeko gure herriaren etorkizuna izango direnak :

Gabirik ere nahi du bidean
bere aletxoa jarri,
Errelebo hau izan dadila
ondorengoen euskarri.
Gizarte baten eredu baten
idi pare ta uztarri,
guraso, ikasle ta irakasle
eman eskua elkarri,
eskola baita herri txikien
bizi iraupen oinarri.

Goza dezagun gaurko festaz eta
elkar gaitezela datorren urtean Gabirin.”
Gabirian, herria eta eskola harremana sendotua dago bertakoen artean, baina behar bada batzuei urruti gelditu zaie eskolarekin izandako
lotura eta beste batzuei beste maila
batean gerturatzea ari zaie egokitzen.
Horregatik, Eskola Txikien aurkezpen
gisa idatzitako txostenetik atal batzuk hartuko ditugu Eskola Txikien
historia gogorarazteko:

Bidania - Goiatzen 2014ko ekainean Balentzategi eskolako ordezkariak lekukoa hartzen.
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Balentzategi herri eskolako ikasleak gaur egun Gipuzkoako Eskola Txikien lekukoa eta Goierriko Eskola Txikien lekukoa dutela.

ESKOLA TXIKIEN FESTA:
HISTORIA LABURRA
1988an antolatu zen Gipuzkoako
Eskola Txikien lehen festa, “Eskola
Txikiak Bizirik” lelopean. Lehenengo
bilgunea Bidegoian (Bidania-Goiatz)
herria izan zen. Geroztik, urtez urte
Gipuzkoako herri ezberdinak izan dira
Eskola Txikietako partaideen bilgune,
berriro ere hasi ginen lekura iritsi arte.
Eskola Txikiak publikoak eta euskaldunak dira, Hezkuntza Sailaren
menpekoak. Sei ikasgela edo gutxiago
izaten dituzte, eta horregatik, adin ezberdineko ikasleak elkartzen dira gela
berdinean, Eskola Txikien ezaugarri
nagusienetako bat hauxe izanik.

Gabirian ospatu zen lehen Eskola Txikietako festaren logoa.
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LANDA EREMUETAKO
ESKOLA EUSKALDUNA

Historian zehar Eskola Txikiek
egoera ezberdinak bizi izan dituzte.
Lehenengoz festa antolatu zenean
nahiko egoera ahulean zeuden, baina,
hainbat irakaslek, eskola hauen garrantziaz jabeturik, elkartu eta lanari
ekin zion kalitatezko hezkuntza ziurtatu nahian. Hortik eta herriko hainbat
gurasoren laguntzatik sortu zen lehen
festa hura, eta pixkanaka, Eskola Txikien indarra areagotuz joan zen, gurasoen eta Udalen inplikazioa handituz.

Eskola Txikiak landa eremu euskaldunetan sortu eta mantentzen dira,
herri eta auzo txikietan. Hezkuntza
premiei bertan erantzuteko jartzen
dira (inora desplazatu beharrik izan
gabe), eta konpromiso horrek eguneroko lanean lotzen du ikas komunitatea osorik ( udala, guraso, irakasle eta
eskolako beste langileak).

Lehenengo festaren ondoren, jarraipenak etorri ziren. Honela, urtero ekaineko bigarren igandean, Gipuzkoako
herri txiki edo auzoren batean antolatzen da jai hau.

Landa eremu eta giro euskaldunean
kalitatezko bizimodu eta hezkuntza
izateaz gain, euskararen ezagutza
aberatsa zabaltzen da eta egunerokotasunerako instrumentu egokia da.

Festaren helburu nagusia Eskola Txikietan gauden ikasle, guraso, irakasle
eta herritarrak elkartzea da, guztiok
batera jai bat ospatzeko, eta bide batez, eskola herrian bertan izatea zein
garrantzitsua den gogoratzeko, bai
herri eta auzo txikien biziraupenerako,
eta baita, herritarrak hezi eta errotzeko, urteroko leloari eutsiz: Eskola
Txikiak Bizirik, Herri eta auzo Txikiak
Bizirik.

Landa eremuetako eskolen funtzioa
ez da hezkuntzara mugatzen, ordea.
Arestian aipatu den eran, herri eta
auzoen garapenerako pieza garrantzitsuak dira: bertan ikasteak eta etxetik
kanpoko lehen harremanak bertan
sortzeak haurren familien integrazioa
errazten du, herri eta auzo hauek loleku izan beharrean bizitza daukaten
herriak izateraino.

Gipuzkoan hainbat eta hainbat herri
eta auzo txiki daude. Hauetako 25 herri eta auzotan Eskola Txikiak daude.
Beraz, Gipuzkoaren izaera propioaren
ezaugarrietako bat Eskola Txikien
errealitatea dela esan genezake.

Eskolaren inguruan zerbitzu ugari antolatzen dira: eskolaz kanpoko
ekintzak, zaintzak, jangela... Horregatik Eskola Txikien berezko ezaugarriak
eta antolatzeko erak aprobetxatuz
herriari edo auzoari begiratzen dioten

eskolak osatu nahi ditugu, hori da Eskola Txikien proiektuaren muina. Haurrak komunitateko kide garrantzitsuak
direla sentitzen baitute eskolan. Etorkizuneko herritarrak gure eskoletako
ikasle ohiak dira, baita etorkizuneko gurasoak ere. Beste batzuk, aldiz,
kanpotik etorriak izango dira, baina,
gure ustez, herritarren kolektibo nagusiak eskolarekiko eta herriarekiko
sentipen onak baditu, eskola herriari
atxikitzea errazagoa izango da, baita
kanpotik datozenen kasuan ere. Honek integrazioa erraztu egiten du.

FESTAREN
28. URTEURRENA
2015eko Gipuzkoako Eskola Txikien
Festa Gabirian ospatuko da, ekainaren 14ean, hain zuzen ere. Goierriko
eskualdean kokaturik dagoen 495
biztanleko herria da Gabiria . Gabirian
festa hau ospatzen den bigarren aldia
da. 1991n ospatu zen lehena. Beste
garai eta antolaketa zen ordukoa.
Gabirian ikasturte honetan 38 ikasle daude baina egun horretan Gipuzkoako Eskola Txikietako 1233 ikasle
eta 741 familia, beraien irakasle eta
udaletako ordezkarien topagune izan
nahi dugu helburu hauekin:
Eskola Txikiak bizirik gaudela aldarrikatzea.
Eskola Txikietako partaideak elkartzea.
Eskola Txikiak herri eta auzoetako
zutoin nagusi garela adieraztea, horrela sentitzen dugulako.
Belaunaldien arteko zubi lanak eginez, balioak mantentzearen garrantziaz jabetzea.
Txikitasunean handi garela sentitzea.
Azken urte hauetan Eskola Txikietatik gertu egotea egokitu ez zaien
askori festaren antolaketa lanak hain
azkar prestatzen hastea harrigarria
egin zaie. Bai, Eskola Txikien egoera,
festa eguna bera eta festa antolatzeko era eta bitartekoak aldatu
dira.Txikiak izan arren, egungo gizarte
beharretara eta baliabideetara mol-

datu beharrean gaude, Sare sozialen
erabilerara
(www.gabiriaeskolatxikiak.blogspot.com) gure helburuak
ahaztu gabe. Hala ere, badira zenbait
urte, taldetxo bat, daramagun bide
honen hausnarketa eskatzen hasia
dela. Ez ote zaigu gertatu beste batzuk
egiten dituzten festen antzekoa egin
nahi izatea, edota, aurrekoak baino
gutxiago ez izan nahi eta konturatu
gabe, neurriak ihes egiteko bidean
egotea?

bazen ere, oinarria eskolako gurasoen
esku egon da eta ikasturtea hasi
ahala, irakasleen eta ikasleen partehartzea gehitu zaie. Bost batzordetan
ari gara lanean, aurreko herrietakoek
emandako ereduak jarraituz: ikuskizunak, salmenta, zerbitzuak, trafikoa
eta komunikazioa. Denon lotura, hilean behin egiten dugu koordinazioa
deitutako bileran. Bertan biltzen gara
batzorde bakoitzeko ordezkariak.

Gurpila jiraka dabilen bitartean zaila
da gelditzea eta data
borobilak
tartean
izan ditugun arren,
25. festa, ez dugu
geldiunerik egin. Jiratzeari utzi gabe,
aurten heldu diogu
hausnarketa burutu,
helburuez jabetu eta
Festarako eta egokitzen zaion herrirako
oinarriak eta mugak
jartzeko asmoari.
Gabirian,
hausnarketa
horren
eragina bada, nahiz eta oraindik
erabakiak ez diren adostu eta ez
gauden egokitzapenak egitera behartuta. Gure bidea hartu dugu,
oinarrian aurrekoen batzordeak izanik baina festa egunari garrantzia
emanez, urtean zeharreko ekintzak
bultzatu gabe eta inguru hurbilera
mugatuz.
Uda aurretik logoa aukeratzeko prozesua hasi genuen herritar guztiei beraien aukera zabalduz. Era herrikoian
eta argi adierazi nahi izan dugu, Eskola Txikiak BIZIRIK izan nahi ditugula, herrian umeen bizitasuna nahi
dugula etorkizuneko herritarrak izan
ditzagun herri txiki guztietan, Gabirian
izango denaren garrantzia azpimarratu gabe. Bizirik hitzean ien makilak
jarriz, makilariak garela ahaztu gabe.

Orain arteko bidearen antolaketa
lanean eskolaren presentzia oso gertu
dutenak ari gara baina eguna iristen denean ez gara nahikoak izango
eta gure leloari jarraitu nahi genioke:
“Eskola Txikiak bizirik, herri eta auzo
txikiak bizirik”. Gabiriako Balentzategi
eskola bizi-bizirik dago azken urteetako ikasle kopuruetatik jaisten hasiak bagara ere. Gabiria beti izan da
herri bizia eta orain eskolak behar du
herritarren laguntza. Ea bada, denon
artean, azalean agertzen diren ikasle eta horien inguruan familiak eta
herritarrak, Gabiria BIZIRIK dagoela
agertzeko, Eskola Txikiak BIZIRIK jarraitu nahi dugula aldarrikatzeko egun
bikaina antolatzeko gai garen.
Ane Miren Aizpuru Murua

Honen jarraian lanerako batzordeak
osatu genituen. Herrira deia zabaldu
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“K ALER AKO,
ZORTZIMILAKOETAR AKO
BEZALAXE JANTZITA
IRTETZEN GAR A”
Joan den udazkenean ezagutu genuen Ternua Group izenez osatu zela Astore, Ternua
eta Lorpen enpresek osatu zuten taldea. Talde honetan buru-belarri ari dira bi gabiriar
lanean: Urrutiko Santi eta Juan Luis.
Burdinarekin hainbat urtez lan eginda, ez zuten pentsatu ere egiten etorkizunean arropa kontuetan aditu izango zirenik.
Santi eta Juan Luis Lasa anaiak (Gabiria, 1972 eta 1973) etxetik jaso dute ekintzaile izateko grina. Familiako enpresaren martxa
ikasi eta han eta hemen aritu izan dira jo eta su lanean. Juan Luisek esaterako 16 urte egin ditu Venezuelan lanean. Bientzat
ere oso baliagarria izan da han egindako lana. Juan Luis Ternua Group taldeko presidentea da, eta Santi, berriz, Ternuako
produktuen arduraduna.

TERNUA GROUP-EN
SORRERA
Tenua Group taldea nola sortu zen
ulertzeko ordea, ezinbestekoa da denboran atzera egitea. 1986 urtean Arrasate Kirolak izeneko denda jarri zuten
martxan Arrasaten, Uribesalgo anaiek.
Bi urte geroago Astore marka pilotaren
eta futbolaren munduan zabaldu zen,
taldeak babesten eta kirolariak janzten hasi baitzen. “Urte haietan ez zen
orain bezala: bazeuden zenbait marka,
baina askoz ere marka txikiagoak ziren” dio Juan Luisek.
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Arrasate kirolak ordea, pixkanaka handitu egin zen, eta orduan,
Import Arrasate SA jaio zen, Jesus
Anduagaren partaidetzarekin batera. Iñurrategi anaiak ordurako mendiko espedizioetan ibiltzen ziren, eta
hasiera-hasieratik Uribesalgo anaiei
eskatzen zien mendiko materiala.
“Iñurrategi anaientzat gauza asko
egiten zituzten, 1990ean Astorerekin
egin zuten aurrenekoetako espedizio
bat. Euskal Herrian hala ere, mendirako materiala asko gustatzen zaigu”
zehazten du Santik. Astore mendiko
marka bazen ere, mendira zuzendu-

tako marka sortu zuten: Ternua. “Hasiera batean Terranova izena hartu
zuten baina bigarren denboraldian
Ternua bezala atera zuten arropa”.
2003. urtean Lee Chun Soo futbolaria etorri zen Errealera. Bere herrian,
Hego-Korean oso famatua zen orduan.
Astore zen une horretan Errealaren
babeslea. (17 urtez jantzi zuen Astorek Erreala). Hego-Koreakoak begiratzen hasi ziren ea erreala nork janzten
zuen eta eurek hasi ziren esaten Astore
nahi zutela. Eta esan eta izan, handik
gutxira, Ternua jaio zen Hego-Korean.

Hasieran internetetik saltzen hasi ziren, eta saltzen zen gehien-gehiena
futbolarekin lotutakoa zen, bestelako
asko ez. Guztira 80 denda baino gehiago daude Hego-Korean. Pixkanaka
garatzen joan bazen ere, azken urteetan, krisia tarteko gauzak zailtzen hasi
dira.
Lasatarrak, Jesus Anduagaren bidez
gerturatu ziren mendiko arroparen
industriara. Kudeaketan eskatu zieten laguntza. Hasiera batean enpresa
zer zen, nola lan egiten zuten, nola
zihoan... Aldaketak egitea ezinbestekoa zela jabetu ziren eta orduan hartu
zuten enpresaren zati bat euren esku.
Lan egiteko modua ez baina bitartekoak esaterako dexente aldatu ziren.
Gainera, burdinarekin nazioartean
izandako esperientzia oinarri hartuta,
kontaktuak izanda, pixkanaka joan
ziren aldaketak egiten. “Eurek zioten
familiako enpresa eta profesionala
izatea nahi zutela. Guk esaten genuen
enpresa profesionala eta familiakoa
izatea nahi zutela. Erabaki asko hartzen ziren bihotzarekin baina bihotzarekin bakarrik ezin ziren zenbait gauza
egin.” Planifikazio estrategiak garatzen hasi ziren, eta ondorioz, 2018ra
bitarteko pausuak zehaztuta dituzte
dagoeneko. Langileen ikuspuntua ere
birmoldatzen joan da: negozio unitateak ikusten hasi ziren. “Arrasate
kirolak sortu zenean, ez zegoen konpetentziarik, baina gaur egun horrek ez
du zerikusirik, sekulako konpetentzia
dago bai Euskal Herrian, baita Mun-

duan zehar ere. Leku guztietan daude marka guztiak. Baina garbi dute;
Ternua saltzen da batetik hemengoa
delako, kalitatea duelako eta teknologian apustu handia egin delako. Taldean azkena sartzen Lorpen galtzerdi
enpresa nafarra izan da. Etxalarko sei
laguneko taldea hasi zen galtzerdiak
egiten, baina pixkanaka hazten joan
eta Mexikon ireki zuten produkzio lantegi bat. Hasiera batean uste zuten
Mexiko hau bezala izango zela, baina
ez zen horrela izan. Asko kosta zitzaien
hango lantegia aurrera ateratzea eta
2013an, laguntza eske etorri zitzaizkigun eta 2014an enpresa erosi egin zen.

TERNUAREN
BEREZITASUNA
Balearen isatsa ikur gisa hartu duen
marka, ezaguna zaigu euskaldunoi.
Ternua markaren izena, baleen ibilbidearen ondorioa da. Xanti eta Juan
Luisek diotenez, oraindik ere Inuitekin
askotan euskaraz hitz egiten dutela esaten dute, eta tartean “Apaizac
Obeto” aipatzen omen dute. Euskaldunak balearen bila joaten zirela
irudikatzea baino zerbait gehiago da
Ternua marka. Orokorrean, marken inguruan esan ohi da izena bai baina historiarik ez duela izaten, baina Ternuan
nondik irten den eta zer esan nahi
duen oso istorio polita da. Komunikazio mailan gainera, gauza asko egin
daitezke izena zabaltzeko: gaur egun
esaterako, baleak babestuta dituzte.

Garai hartan bizimodu bat zen. Euskaraz “non gogoa, han zangoa” esaerak
oso ondo laburbiltzen du Lasatarren
esanetan Ternuaren filosofia, baina
euskara ez den hizkuntza batera hori
itzultzean, zaila egiten zaie ulertzea.
Baleen historia dela eta, Ternuak, asko
zaintzen du ingurumena eta produktu
mailan ere ahal duten guztia egiten
dute ingurumenaren alde.
“Gure arropa guztiak kirolariek probatzen dituzte, egokitzapenak nola
egin jakiteko”

TXOKO BAKOITZEAN,
BITXIKERIA BAT
Nazioartean, herrialde baino gehiagotan saltzen ditu Ternuak bere arropak. Diotenez ordea, oso-oso ezberdina da Euskal Herrian edo Hego-Korean
saldu, adibidez. “Hemen saltzen den
arroparen %70a, beltza edo Antracita
(gris) kolorekoa da, gorria % 10 izango
da eta berde edo orlegi solteren bat
edo beste ere saldu zenezake. Kolore
neutroak dira orohar hemen saltzen
direnak. Korean berriz, saltzen den
%30 horia, laranja eta arrosa da eta
%30 horretatik % 90era berriz, urdinak, berdeak eta gorriak dira, beltza
ez da saltzen” dio Juan Luisek, irribarre
batez. Kolore izugarri biziak gustatzen
zaizkie, baina ez bakarrik txamarra edo
berokietan, gaineko arropetan ere bai:
galtzetan, txapeletan, eskularruetan,
baita mendiko bastoietan ere. Oso kolore biziak nahi izaten dituzte.
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Neurri edo taila kontuekin ere, izaten
dira gora-behera ugari, eta kontrolatzen ez da hain erraza. Asia barruan
ezberdintasunak daude: Japonian
esaterako, beso luzeagoa dute eta
oina ere oso ezberdina da. Asiako oina,
laua izaten da, hemen “pies planos”
esango genukeena. Horrelako horma
dute eta beraz, oinetako zabalagoak
behar dituzte. “Hemengo oinetakoak
hara zuzenean eraman ezkero, ez duzu
bat bera salduko, baldin eta ez baduzu egokitzen” adierazi du Juan Luisek.
Bistan da konplexua dela. Herrialde
bakoitzak bere berezitasunak ditu,
baita kalitateari begiratzeko orduan
ere. Japoniara bidali behar diren produktuak esaterako, banaka-banaka
begiratu behar dira. Akats maila % 0
izan behar da. Kalitatea normalean,
hamar produktutatik bat hartuta begiratzen da, baina Japoniarako horrek
ez du balio. “Gertatu izan da motxila
sorta bat bidali, batek akatsa izan kremaileran eta guztiak itzultzea. Hortik
produktuak banaka-banaka begiratzeko beharra eta beraz, kalitatea
Japoniarako bezala prestatzen baduzu, ziur egon gaitezke kalitatea egoki
zaintzen duzula. Europan ere herrialde
gehienetan daude: Frantzian, Italian,
Txekiar errepublikan... Une honetan
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Alemania da euren apustua. Sekulako
merkatua dela ikusten dute, nahiz eta
jabetzen diren, konpetentzia izugarria
dela.

KIROLARIEK
PROBATZEN DITUZTE
Gaur egun Astorek saldu nahi duen
arropa, kalean ibiltzeko moduko materiala da, baina teknikoki kirolerako
ere baliagarria dena. “Arropa berbera
lanera joateko ere egokia izan dadila. Txukun joanagatik, teknikoki funtzionala ere izan behar du: elastikoa,
erosoa, bustiari aurre egingo diona...”
Santiren esanetan gaur egun ehunak
edo oihalak teknikoki oso landuak dira.
Bidaiak egiteko baliagarriak... Kalerako erabiltzen dugun materiala, sarritan teknikoki zortzimilako bat egiteko
modukoa da. Ternuak berriz, teknikoki
beste gauza batzuk behar ditu. Spirit
saila; kaleko jantzia litzatekeena, “kasual” deritzon estiloa, eta teknikoki
maila gorena berriz, Alpine sailarekin
izango luke. Tartean leudeke Hicking,
Trecking.... bezalakoak. Kaletik zortzi
mila metroko mendiak igotzeko adinako teknikotasuna piskanaka igotzen
doa. Udan berriz, eskaladako arropak
ere izaten dituzte... Eskalatzeko prakak

esaterako lan handia eskatzen dute.
Eskalatzaileekin eurekin lan egiten
dugu, baita mendizaleekin ere. Gure
arropa guztiak kirolariek probatzen
dituzte.
Gure inguruan gainera trail-runing,
Ehun-milak bezalako mendi lasterketak, Zegamakoa, Altitoi Europako lasterketarik onena boladan jartzen ari
dira. Zeharkaldi horiek guztiak egiteko
ordea, teknikoki arropa erosoa eta ona
eramatea ezinbestekoa da. Eskiatzeko arropek ere zailtasun handia dute:
arina behar du izan igotzeko, gora igotzean izerdia ateratzen duzu eta transpiratzea ezinbestekoa da, baina beherakoan izozteko arriskua ekidin behar
du. Hori guztia probatzen joaten gara,
eta aldaketak egiten dizkiegu arropei,
hobetzeko. Kirolariek zer behar duten,
nola beharko lukeen adierazten diete:
esan daiteke kirolariek behar duten
neurrira egiten dutela. Alpine saileko
arropak adibidez, Alberto Iñurrategik
erabiltzen dituenak dira, “eta gu nazioartean, Alpine mailan sartu gara
lehian”, teknikoki maila gorena da
hori. Ternua teknikoki maila goreneko
marka gisa ezagutzea nahi dugu” dio
Juan Luisek.

KALITATEA ARDATZ
Aurten, Blue Signe deritzon kalitate maila lortzeko bidean dira, nahiz
eta dagoeneko ziurtagiri hori duten
materialak erabiltzen dituzten. Maila
horrek adierazten du erabiltzen den
material guztia birziklatua izan behar
dela adibidez. ISO baina konplikatuagoa eta garestiagoa da lortzen, baina
gauzak ongi eta sinistuta egiten dituztelako egin dute apustu. “Guk erabiltzen dugun kotoia, %100 organikoa
da. Markaren filosofia da azken finean:
ehun birziklatuak erabiltzea, poliesterrak plastikozko botila birziklatuetatik
eratorritakoa izatea...” Ternua munduan marka bakarra da esaterako,
Neokdun izeneko lumarekin lan egiten
dutena. Luma hau ere birziklatua da,
berezia. Burkoetatik (almohadetatik)
eta koltxoietatik dator, ez animalietatik, baina luma honi ematen zion tratamendua, animalia jatorriko lumari
ematen zaion berbera da. “Garbiketa
prozesua egin eta berri-berria bailitzan geratzen da, baliteke samurtasun
pixka bat galtzea, baina beste ezer
ez. Berotasun aldetik berbera ematen
jarraitzen du eta kalitatez ere berdinberdina da” dio Santik.

Orain arte, luma hotzerako
erabiltzen zen, bustiz gero, ez zuelako
balio. Bada orain, bustitzen ez den lumaren bila ari dira. Horrek nola ez, teknikoki asko aldatuko lituzke arropak.
Albertok eta goi mailako kirolariek
erabiltzen dituzten berokiak dituzte,
eta ez dute zerikusirik duela 10 urteko
arropek eta oraingoek. Pisuan alde
ikaragarria dago. Kirolarietan esaterako, pisua oso kontuan hartzen den
irizpidea da. Eskularruetan, galtzetan... Beraz, arropa batean gauza asko
begiratu behar dira: gorputzari ongi
itsastea, konpaktua izatea, pisu gutxikoa izatea... Behar guztiak kontuan
hartzea ez da erraza.
“Ternua teknikoki maila goreneko
marka bezala ezagutzea nahi dugu.”

ALDAKETA IZUGARRIA
Santiri beti gustatu izan zaio arropa,
baina orain arte ez da horretan lanean
aritu. Orain Astore, Ternua eta Lorpen
dira nagusi euren armairuan. Aitortzen
dutenez, “praka bakeroren batzuk eta
gauza gutxi gehiago” dituzte euren
ekoizpenekoak ez direnak. Egindako
materiala edota egin nahi dutena
frogatzeko sistemetako bat da hori.

Burdinaren eta arroparen munduan,
ordea, salmenta ere oso-oso ezberdina da: “orain arte burdinaren prezioa
negoziatu eta saltzea zen helburua,
eta bazenekien, gaur ez bazen bihar,
lortuko zenuela saltzea”. Orain ordea,
pentsamoldea aldatzea “ezinbestean”
egokitu zaie: jantzigintzan aurretik
joan behar da. Une honetan muestrarioetan jarrita dauzkagun arropak dagoeneko probak eginda daude, bi urte
lehenago pentsatzen baitira. Bitartean gainera, ahaztu ere egiten zaizu
zer dagoen salgai jartzeko” aipatzen
dute. Bada baita ere eguneroko lanak bi anaia hauei eragin dien beste
bitxikeria bat ere: gainerakoentzako
enbarazu besterik egiten ez duen
etiketan, Lasa anaiek informazioa topatzen baitute, informazio baliagarria
hain zuzen ere.
Bistan da burdinarekin edota
kiroletako arroparekin, lasatar anaia
hauek bihotzaren puska bat jartzen
dutela euren eguneroko zereginean
eta barru-barrutik sentitzen eta adierazten dutela bizitakoa. Urrutiko bi
gazte hauen eskutik Ternua iristen den
tokira, Gabiriako zatitxo bat ere iristen
dela esan daiteke.
Eneritz Gorrotxategi Zuhaitz
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HEMENDIK
HAR A

elkartzen gaitu, agian askatasun
nahiak, edo auskalo zerk! Baina garbi
dago elkar erakartzen dugula, bestela
begira (Gabirian bertan) zenbat zubik
lotzen gaituen bi herriok.
Azken hilabete hauetan asko hitz
egin dugu Kataluniari buruz. Badirudi
independentziara bidean turboa sartu eta oso atzean utzi gaituztela (edo
gaituzuela esan beharko nuke?).
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Kaixo, Maialen,
aspaldiko!

oraingoz esan beharko nuke...) tarteko
zerbait aurkitu duzu. Ez hiri handiaren
anonimotasuna, ezta herri txikiaren
infernua ere.

Tira, egia esan ez da denbora gehiegi
pasa Gabiriara azkena etorri zinenetik,
baina lehen ia egunero elkar ikustetik
oraingora bada diferentzia pixka bat,
ezta?

Gironan topatu duzu bizilekua, Katalunian. Gabiriatik 600 kilometro
ingurura, 100.000 biztanle inguruko
hiria. Ez munstro, ez inurri. Rosas eta
Cadaqueseko kosta paradisutik pausu
batera. Pirineoko lasaitasun eta Bartzelonako eromenaren artean. Kataluniartasunaren zentroan. Euskaldunen
hoztasun balizkotik aparte.

Badira urte batzuk Anbu atzean
utzi eta bizitza berri baten bila abiatu zinela. Pentsatzen dut aldaketa
handia izango zela naturaren erdian
bizitzetik Londres bezalako munstro
batera salto egitea. Baina munstroak
ez zintuen irentsi... Azkenean (agian

Badirudi badugula lotura berezi bat
euskaldun eta kataluniarrek. Agian
hizkuntza txiki bateko hiztun izateak

Nik behintzat abertzale moduan
esperantzaz eta inbidia pixka batez
begiratzen diot hango prozesuari. Euskaltzale moduan, berriz, inbidia hutsez
hizkuntzaren egoera eta dioten atxikipenari.
Badirudi batzuetan gauza onak
besteei besterik ez dizkiegula ikusten...
Batzuetan ahaztu egiten zaigu guk ere
gauza batzuk oso ondo egiten dakigula... Batzuentzat polit izan gaitezkeela.
Distantziak emandako patxadatik
nola ikusten da gure herria?

Jokin Murua Lopez

egiteko aukeran. Salto egitea pentsatu eta handiegia agian…. Urte bete
nahikoa izan zen Londres zalanga gelditzen zitzaidala ohartzeko eta lan eskaera bati esker Kataluniara inguratu
nintzen, Gironara hain zuzen ere. Eta
zergatik Gironara galdetuko du norbaitek...ba nere mutil laguna katalana
delako.

Arratsalde on
Jokin.
Ez da ez denbora asko ikusi ginela, bi
hilabete hain zuzen ere, nahiz eta niri
gehiago dela iruditzen zaidan, familiaren eta lagunen hutsunea barnean
daramat; gaur egun dauden aurrerapenei esker 600 kilometro hauek berehala jan ditzakedan arren, nahi baino gutxiagotan joaten naiz nire herri
kuttunera. Hau herrimina da, ezta?
Atzera begira jarri eta dagoeneko
hiru urte luze pasa dira Anbutik Londres aldera joan nintzela bizi berri
baten bila, herri inguruan ez baitzen
aukerarik sortu. Ez zen batere urte
erraza izan, muturreko batzuk hartzea
tokatu zitzaidan… horietatik ere ikasi
egiten omen...
Munstro diozu, hitz paregabea hiri
handi hori deskribatzeko, inurriak bezala ibiltzen ginen ilara luzeak osatuz,
korrika eta presaka, ezagun batekin
topo egitea ezinezkoa, kasualitate
handia ikustea. Gabirian berriz Ostatu
aldera inguratuz gero, beti ezagunen
bat patxada ederrean hitz batzuk

Badago aldea bai, esango nuke Don
Kixote Santxo Panzarekin konparatzea bezala dela… Burua kontuan izan
gabe, noski. Dena eskura daukat, lana
bertan, azoka etxe ondoan... Mendiz
eta itsasoz inguraturik aurkitzen naiz,
udako beroari aurre egiteko hondartza etxetik hogei minutura eta mendira joan nahiago badut, Olot inguruan
ibilaldi zoragarriak egiteko aukera...
baina aaiii Nere Euskalerri BERDEA…..
Aizkorri, Txindoki, zein txukun, zein dotore, behorrez, ardiz, mendizalez horniturik….. hemen ez dute guk sentitzen
dugun mendi premia sentitzen, agian
zikinak daudelako.
Hiria isladatzen saiatu naiz, orain
sentimentuekin hasiko naiz…. Gironara
iritsi bezain laister ohartu nintzen katalanaren beharraz. Hamarretik bederatzik katalanez hitz egiten dute, eta
nahiz eta zuk gaztelaniaz egin, beraiek
katalanez erantzuteko ohitura dute
(Gu hain edukatuak, ez gara ausartzen
horretan). Lanerako katalana menderatzea eskatzen dute eta ez bada
horrela, puntu ugari galtzen dituzu. Ba
argi dago, ezta? Ikastaroak antolatzen ditu Generalitateak eta nik aukera hau ez nuen atzean utzi, elkarrizketa bat eramateko gai naiz eta orain
hizkuntza eskolan katalaneko ziurtagiria ateratzeko prestatzen ari naiz....
Elebidun izatea lagungarri akaso.
HEMEN katalanez hitz egin behar
da! Eta ez baduzu hizkuntza erabiltzen, berehala nabariaraziko dizute
zerbait falta zaizula.
Eta INDEPENDENTZIA… Egunerokoa
da jendearen ahoan independentzia
hitza entzutea. Sekula ahaztuko ez dudan eguna izan zen iazko irailaren 11a.

Bartzelonan ginen hori koloreko kamisetak jantzita, guri hori kolorea tokatu
zitzaigun, beste hainbesteri gorria….
Hainbeste jende, hain ongi antolaturik, ikusgarria…. Guztiok alai, ereserkia
ahotik kendu ezinik, ELKARTASUN
PAREGABEA, estalada bizkarrean…
IKURRINA bihotzean eta eskuetan zituztenak ere asko ikusi genituen… oilo
ipurdia jartzen zait gogoratzen dudan
bakoitzean.
Kataluniarrak nekaturik eta nazkatuta daude hainbeste lapurreta jasateaz, eta independentziarako grina
hau denek dute, gazteenetik heldueneraino, inor ez da atzean gelditzen
eta ni ere ez.
Buruan gordeta dudan beste egun
bat, azaroak 9, referenduma bai edo
ez. Girona Estaladak balkoi eta leihoetan zintzilik zituela esnatu zen, aberri
egunean Gabiri ikurrinez josten den
bezalaxe, estanpa zoragarria, herria
atzerritarrez beteta argazkiak ateratzen eta gu, ilara luzea eginez BAI BAI
jartzen zuen papera ontzian sartzeko
prest. Atzerrian bizi zirenak ere asteburu pasa etorri ziren botoa emate
arren, Suitza, Canada, Irlanda…..
Ez dakit mugimendu handi honekin
independentzia lortzera iritsiko garen, baina seguru zerbaitetarako balio
izango duela, pausu handi bat eman
delakoan nago…
Oso onartuak gaude euskaldunok
hemen, berdintsuak ditugulako aldarrikapenak, esango nuke, harreman
estua sortzeko gai gara eta horren
adibide gara Gabiriako zenbait lagun,
izan ere ez nahiz Katalunian bizi den
lehen gabiriarra.
Beno Jokin, gustora jardun naiz
azken hiru urte hauei errepasoa ematen, eta saiatu ere bai zure gogoetak
argitzen, eta bukatzeko…. Hemen
ederki bizi naiz baina… IRRIKAZ NAGO
NERE HERRI KUTTUNERA BUELTATZEKO…. LAISTER ARTE.
Maialen Igartzabal Murua
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ERROTA
ZAHARR AREN
NEGAR HOTSA
IXILDU ZAIGU

Errota zahar maitea, uraren ertzean… Uraren ertzean bostehun urtez errotarriaren negar ixilean alea
eho-tzen; bostehun urtez errekari
uztarturik, errekari itsatsirik, erreguka
urtero eman ziezaion edaten oparo;
bostehun urtez erreka zokotik goi
lautadetara burua altxatu nahirik;
bostehun urtez familia bati, auzo
bati, herri bati bizia eman nahirik;
bostehun urtez uraren haserrealdi bortitzak isilean irentsiz; bostehun urtez
errotariaren amets, kezka, ezinak isilik
entzunez; bostehun urtez garai batean
izan ziren eta errotarriaren isiltasun
berean joan ziren haien bizipenak hurrengo belaunaldiei kontatu nahirik;
bostehun urtez...
Bostehun urtez iraun du Igeribar
Errotak errekak eta uhateak bat egin
izanari esker, urak ate joka zetozen
bakoitzean atea irekiz eta urik ez zenean zerurantz begiratuz, lainoei
erreguka isilean. Baina neguan urak
bezalaxe hazi eta haundituz joan ziren errekaren ezker-eskuin nahiz erdian sortu ziren zuhaitzak, eta harresi
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zaharrak ireki zien behin berriro ere
atea laztan zezaten eta uztartu ziren
zuztarrak pareta zaharreko harrien
pitzadura eta urradurekin, beharbada konturatu gabe elkartasun horrek
ezinbestean egunen batean heriotzara eramango zituela.
Errotaria ere ohartu zen bat egite
horretaz, eta gerta zitekeenaren beldur, jakinarazi zien hemengo, hango
eta haruntzagoko agintariei eta etorri
ziren hemengo, hango eta haruntzagoko agintariak eta ikusi... Zuhaitzek
tente jarraitu zuten, eurek ere bizi nahi
zutela adierazi nahian edo.
Baina hurrengo neguan harrotu ziren berriro urak eta hazi errekak eta
pareta zaharra inoiz baino kezkatiago
zegoen gerta zitekeenaren beldur, eta
urteetan eguzkia harrapatu nahirik gorantz eta gorantz joandako zuhaitzen
sustraiak agerian geratu ziren, lurrik
gabe, euskarri bakarra pareta zaharrean iltzatutako sustraiak zituztelarik.
Baina pareta zaharrak ezin urte gehiagoz eutsi zuhaitzen zamari, eta amore

eman behar. Horrela bada, otsail hasierako ostegun eguerdian zuhaitzak
erreka gainean etzan ziren zerraldo eta
harresiko harriak urak eraman zituen
eta garai batean auzoko haurrok igerian ikasi genuen putzua estali zuten.
Errotariak jakinarazi die berriro ere
hemengo, hango eta haruntzagoko
agintariei eta etorriko dira berriro hemengo, hango eta haruntzagoko agintariak. Ikusiko dute erreka, ikusiko dituzte erreka gainean etzanda dautzan
zuhaitzak, ikusiko dute uhatea errekari
deika ari zaiola gorantz egin dezan.
Ikusiko dute...
Behin berriro ere ikusi dugu agintea
eta legea aldeko izateak ez duela arrazoia ere aldeko dutela adierazi nahi.
Errota zahar maitea uraren ertzean
Uraren ertzean da, basati beltzean
Negar egiten dezu alea txehetzean
Ni ere triste nago zutaz oroitzean.

Gabino Murua Zumalakarregi

GABIRIAKO
TABER NAK

Tragoxka ugari toki askotan,
denboran zehar
15

Gabiriako tabernei buruz aurkitu
dugun lehenego aipamena 1706koa
da. Urte hartako maiatzean Azpeitian
egin ziren Batzar Nagusietan, San Esteban ermitaren inguruan zaindariaren egunean (abuztuak 3) ospatzen
zen festan tabernak jartzea eta txistua jotzea debekatu zuten. Ormaiztegiko, Mutiloako eta Gabiriako jende
asko biltzen zen erromeriara, eta istilu
handiak gertatzen ziren. Debekuaren
ondoren, pixkanaka galtzen joan zen
festa.
Mende hartan bertan, 1732an, Batzar Nagusiek beste agindu bat eman
zuten. Nicolas de Vicuñak Alegiako
Floreaga etxean zeukan taberna kendu behar izan zuen. Bizilagun gutxi bizi
ziren tokietan tabernak egotea debekatu zuten, eta ezin zen ostatuak,
bentak edo tabernak herribilduetatik
aparte jarri.
1820an, tabernei buruzko beste aipamen dokumental bat dago. Maiatzaren 11n, Gabiriako Udalak Ormaiztegikoari ofizioa bidali zion, Jose Antonio
de Yurrietak bere tabernan ardoa saltzen zuela salatuz. Juan Gregorio de
Echezarretaren errotatik gertu zegoen
taberna hori, daukagun kokagune
aztarna bakarra da.
1909an, Probintziako batzordeak
agindu zuen Aztiria auzoko tabernari

buruzko txostena egin zezatela.
XIX. mendearen bukaeran, herrikaskoan bi tabernaren berri atera
dugu. Bat, udaletxean zegoena, herriko ostatua. Hain zuzen, Ostatuzar
etxean zegoen 1918ra arte udaletxea.
Taberna eta alondegia ere baziren
han. 1888an, udaletxean Andres Mugica Echeverria (43 urte, arotza, 18 urte
zeraman han bizitzen) eta Vicenta Legorburu Mendia (45 urte, 21 zeraman
han) senar-emazteak bizi ziren, Felipa
(15), Carlos (12), Josefa (10) eta Dolores (6) seme-alabekin.
Kaskoan bertan, elizako matrikula
liburuan Estanco deitzen den beste
etxe bat ere bazegoen (gaur egun Erbie elkartea dena izan liteke). Simon
Arrondo Txintxurreta (39, zapataria,
etxe horretan jaioa) eta Clara Ignacia
Agirreurreta Mendizabal (44) senaremazteak, eta Francisco (14), Juan
Prudencio (12) eta Josefa Micaela (3)
bizi ziren.
1900 aurretxoan, Ostatuan hiru
anai-arreba bizi ziren: Jose Miguel
(1875-7-10ean jaioa, Gabirian), Josefa
(1879-11-25) eta Francisca (1890-1129), hirurak ezkongabeak.
Aldiz, 1888an “Estankoa” etxean
bizi zirenak, XX. menderako aldaketa
garaian Agirre-Eguzkitzako 2. bizitzan

Ostatua udaletxe 1920 aurretik Ander Iurritak Uruguaitik erosia

16

zeuden: Simon Maria Arrondo zapataria (Gabirian jaioa, 1849an), Clara
Ignacia Agirreurreta ezkiotar jostuna
(emaztea), eta Juan Prudencio (Gabiria, 1876, mikeletea) eta Josefa Micaela (1884) seme-alabak.

OSTATUA
Ostatuzar etxea izan da, XX. mendean ondo sartu arte, herriko eraikin
publiko esanguratsuena. 1918ra arte
udaletxea han zegoen. Urte hartan
plazako eraikinera aldatu zuten udaletxea, 1912ra arte eskola publikoa izan
zen eraikinera, hain zuzen. Casa concejil deitzen diote gaur egungo udaletxeari agiri zaharretan; Casa-mesón,
ayuntamiento edo Casa consistorial
Ostatuari.
Alondegia ere Ostatuan zegoen,
udalak hartutako lokal batean. Ardoa,
patarra eta alkoholdun edariak kontrolatzen zituzten alondegian, batez
ere. Herrira ekartzerakoan han deklaratu behar ziren nahitaez, zegokion
zerga pagatuta. Bere arduraduna izaten zuen. Bestetik, handizkako edari
salmentarako errematatzailea aukeratzen zuen udalak, subastan eskaintza onena egiten zuena. Hark bakarrik
ekar zitzakeen ardoa eta patarrak.
1926an, adibidez, Jose Gregorio Aranburu zen alondegiaren arduraduna.

Ostalarien zerrenda
eta subastak:
1884-1887.
*
Ramon Dolara Sologaiztoa. Non jaio
zen ez dakigu. Azpeitian ezkondu zen
1868an, Catalina Etxezarretarekin. Lehenengo semea, Hilarion, Gabirian jaio
zen 1868an bertan. 1883an udalak
baldintza berriak jarri zituen Ostatua
errentan emateko, alkate Jose Lorenzo Balentzategi zela. Subasta hartan
Ramon Dolarak segi zuen ostalari,
500 pezetako postura eginda. Lehen
ere bera zegoen, noiztik ez dakigula,
“actual posadero” zehazten delako.
1901era arte, errendamentua normalean hiru urterako izaten zen. “Urte
ekonomikoa” hartzen zen aintzat, hala
ere: uztailaren 1etik ekainaren 30era.
1887-1888.
*
Andres Mujika Etxeberria gabiriarra.
Subasta 1887-6-29an egin zen. 250
pezetako postura egin zuen, urteko. Bilera berean alkoholdun edarien
errematatzailea ere aukeratu zuten:
Jose Gabriel Izuzkitza ormaiztegiarra.
Alkate Pedro Jose Salsamendi zen
ekainean, Jose Francisco Irantzuaga
uztailean.

*

1888-1891.
Andres Mujika.
1891-1894.
*
Ramon Dolara. Subasta 1891-4-12an
egin zen, alkatea Juan Bautista Osinalde zela.

*

1894-1895.
Isidro Pikasarri. Subasta 1894ko
maiatzaren 13an eta 20an egin zen,
alkate Juan Bautista Maiz zela. Udalak
375 pezetan atera zuen; lehen subastan Dolarak 300 pezeta eskaini zituen,
baina bigarrenean Isidro Pikasarri ere
pujan aritu zen. Azkenean, Pikasarrik
lortu zuen Ostatuaren ardura, urteko
396 pezetan. Berez 1894-1897 eperako zen arrendamentua, baina Diputazioaren aginduz 1894-1895 urte
ekonomikora soilik mugatu zuten.
Dolara ostalaria, bere aldetik, 1894ko
abuztuan hil zen.

*

1895-1898.
Andres Mujika. 1897An Benito Elosegik (alkoholdun edarien errematatzailea zen) salaketa sartu zion
Mujikari, Ostatura bi patar botila (3
litro denera) alondegian deklaratu
gabe eraman zituelako. Errekisatu
egin zizkion, gurdian bidean zekartzala. Udalak epaiketa egin zuen, eta
Mujika balioaren seikoitza eta isun bat
ordaintzera zigortu zuten, eta Elosegiri
bi patar botilak itzultzeko agindu zion.

*

1898-1901.
Benito Elosegi Mujika (Ormaiztegi,
1868). Subasta 1898-6-5ean egin zen.
Udalak 500 pezeta eskatzen zituen
urteko, baina 325 pezetan atera zuen
ostalariak. Alkatea Francisco Amiano
zen (1898).

*

1901-7-1etik 1904-12-31ra
(hiru urte eta erdi). Nikolas Urkiola
Guridi (Gabiria, 1861-5-17), Aunditegi
baserrikoa. Udalak Ostatuaren errenta urte ekonomikotik urte naturalera
aldatu zuen. Telleriatarren familiaren
aroa hasi zen Ostatuan, 1922ra arte.
Subasta 1901-5-10ean egin zuten,
alkate Juan Maiz zela.

*

1904-1908.
Lau urtera aldatu zen epea. Nikolas
Urkiola. Subasta ekainaren 12an eta
19an egin zen, 16:00etan.
1909-1914
*
(sei urte). Juan Antonio Gurrutxaga
Aizpeurrutia (Gabiria, 1871). Urteko
250 pezetako errenta adostu zuten.
Subasta 1908ko uztailaren 5ean eta
12an (Farncisco Goia zen alkate, halabeharrez; Francisco Urteaga Loinaz
Alkate zaharra berez), arratsaldeko
lauretan egin zen, “Casa Consistorial”en. Ostatua “bere barartzearekin” ateratzen zen lehiaketa publikora.
1915-1918
*
(lau urte). Juan Antonio Gurrutxaga.
Subasta 1914ko urriaren 4an eta 11n
egin zen, 16:00etan, baratzearekin, urteko 250 pezetan.

*

1919-1922.
Andres Telleria Etxaleku (Gabiria,
1862), Alkain baserrikoa. 1918ko subastan urteko 250 pezetako errentan
segitu zuen, alkate Juan Peñagarikano
zela. Telleria Nikolas Urkiolaren koinatua zen (haren emazte Blasa Telleria
-Gabiria, 1887-, arreba zuen). Bestetik,
Telleriaren emazte Maria Josefa Gurrutxaga (Gabiria, 1865), Juan Antonio
Gurrutxaga ostalariaren arreba zen.
Ostatuan jaio zen Andres Telleria Gurrutxaga, gerora Ormaiztegin Zelaikoa
zeramika fabrika sortu zuena.
1923-1930
*
(zortzi urte). Fermin

Gastesi Uria
(Gabiria, 1895). Subasta 1922an egin
zen, alkate Francisco Urteaga zela; urteko 400 pezetako postura egin zuten.
Txokoko Maria Txintxurretaren osaba
zen Fermin, Bixenta amaren anaia.
Joxe Mari Txintxurreta (Arane) eta
Bixenta Gastesi (Madariaga Erdikoa)
senar-emazteek Ostatuan lan egiten
zuten, eta han bizi ziren.
1931-1934.
*
Fermin Gastesi.

Subasta 1930-1116an egin zen, 16:00etan, “en la casa
concejil”. Alkate Jose Gabiria zen, eta
urteko 400 pezetako errentan jarraitu
zuten.

*

1935-1938.
Fermin Gastesi. Subastak 1934ko
abenduaren 9an eta 16an izan ziren,
behin-behineko alkate Juan Murua
zela.

*

1932-1942.
Fermin Gastesi.
1943-1946.
*
Luciano Jauregi

Goiburu, AgerreOtsamendikoa. Hileko 200 pezeta,
1942-12-6ko subastan, alkate Francisco Lasa zela.
1947-1950.
*
Tomas Taboada

Uria pasaitarrak
lortu zuen ardura, 1946-12-8ko subastan. Hileko 100 pezetan atera zen
enkantea, baina 215 pezetan adjudikatu zioten. Haren familiarteko An-
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tonio Artzelus eta Gregori Igartzabal
(Kalebarrenen bizi ziren aurretik) jarri
ziren Ostatuan. Antonio epe horretan
hil zen, minbiziak jota. Hurrengo subastan ez zuen Gregorik jarraitu, eta
Kalebarrenera itzuli eta han jarri zuen
taberna. 1949an, Ostatuko teilatua
egoera oso txarrean zegoela, eta berritzeko eskatu zion Taboadak udalari.
1951-1974.
*
Joaquin Iruin Sarriegi, Torrekoa. Manuela Garin emaztearekin. Hileko 240
pezeta zuen errenta 1951-54 epean.
Iruin-Garin sendiak 1974ra arte eduki
zuen Ostatua.

*

1974ko San Inazioetatik
1976ra itxita egon zen Ostatua.
Hainbat obra egin ziren: mostradorea, komunak, sukaldea, jangela...
Iruinek utzi zuen urteko Andre Mari
festetan, Osinalde elkarteak hartu
zuen Ostatua. Soziedadeaz gain, plazako Soziedade Txikian ere jarri zuten
taberna, bazkideek lan eginez.

*

1976-8-8 / 1996-3-31.
Nikolas Alustiza eta Maria Jesus Garcia senar-emazteak (Oñatibi).

*

1996-8-9 / 2003.
Martin Irazustabarrena zaldibiarra eta Maribi Dorronsoro bidaniarra
senar-emazteak, Jon, Asier eta Iban
semeekin.

*

2004-2012.
Aloña Bosque Elortza urretxuarra.

*

2012-4-12tik.
Juanlu Escudero zumarragarra. Bost
urterako esleitu zitzaien.

Orain Txokon bizi den Maria Txintxurreta Gastesi (1930ean jaioa), bere
senide guztiak bezala (Santos, Inaxi,
Dominika eta Pilar), Ostatuan jaio
zen. Egia esan, gabiriar askok esan
dezakete Ostatuan jaio direla, euren
gurasoak ostalari ziren garaian. Telleriatarrek utzi zutenean, Isabelek esan
zien (Itzaitegira ezkondu zen, Jose
Antonio Goiarekin) Ostatua hartzeko.
Txokokoei aita, Joxe Mari Txintxurreta, 1936an hil zitzaien, pneumonia
batekin. Ostatuan denda, telefonoa,
estankoa eta taberna zeukaten Txintxurretatarrek. Jaten ere ematen zuten, eta bakarren batzuk lo egitera
ere joaten ziren. Kartzela oraindik han
zegoen, soziedade aldeko kantoian
(ezker aldean atea dena gaur egun,
leihoa zen orduan).
Agerre-Otsamendiko Maria Luisa
Jauregi larunbatetan-eta joaten zen
Ostatura, senideei laguntzera. Hasieran lan asko izan zuten. Denda ere
bazeukaten: azukrea, gatza, txokolatea... dendako gauza gehienak saltzen
zituzten.

Subasta publikoak egiteko
modua Gabirian:
Hiru kandelen metodoa.
Udalaren esku zeuden zerbiztuak
adjudikatzeko lehiaketa publiko bidez
izendatzen zituzten arduradunak. Ostatuaren kasuan, subasta bi egunetan
burutzen zuten, jarraiko bi igandeetan,
16:00etan hasita beti. Udal aretoan
(Ostatuan) elkartzen ziren udalbatzako kideak, alkatea buru zela, zinegotzi guztiekin.
Aurrez, Junta Munizipalak Ostatuaren arrendamenturako baldintza-plegua egina izaten zuen, eta Gipuzkoako
Diputazioaren Komisio Probintzialak
onarpena emana.
Udalbatzarra hasi ondoren, publikoari irekitzen zioten subasta.
Lehenengo, udal idazkariak (Meliton
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Larrea zen garai hartan, 1930 ingurutik Bernardo Gartziandia) baldintzak
irakurtzen zituen, ahots gora, udalak
ezartzen zuen prezioa ere botaz. Jarraian, aguazilak (Miguel Oraa) hiru
dei egiten zituen, “según costumbre”,
inork onartzen zuen galdetzeko.
Inor ez bazen ateratzen, udalak eskaintzak entzuteko tartea uzten zuen,
eta idazkariak esaten zituen, ahots
gora. Orduan, puja hasten zen. Hiru
poxpolo edo kandelatxo (agiri batzuetan “velitas” dio, beste batzuetan
“cerillas”) pizten zituen aguazilak, eta
haiek agortu arteko denbora irauten
zuen enkanteak: “Se encenderán entonces las tres cerillas de costumbre,
dando el alguacil las voces correspondientes por si alguno comparecía a
mejorar dicha propuesta”, diote aktek.
Poxpolo edo kandela guztiak itzaltzen ziren unean, azkena botatako
posturak irabazten zuen subasta. Hurrengo igandean berdin egiten zuten.
Lehenengo subastan botatako kopurua baino %4 gutxiagoko pujarik ez
zen onartzen, ordea.
Errematatzaileak (subasta irabazi
zuen ostalari gaiak) fidatzaile bat aurkeztu behar izaten zuen, ordainketen
kargu egingo zena, arduradunak ezingo bazuen. Udalak onetsi behar zuen
pertsona egokitzat. Bi lekukok gainbegiratzen zuten konpromiso hartzea,
kontratu-agiria denek sinatuz.
Ostatua ez ezik, plazako bola jokoa
ere subasta bitartez ematen zuen
udalak. 1898An, adibidez, hiru urterako esleitu zuten bolatokia, urteko
zortzi pezetan. Jose Sarriegi Zufiaurrek
lortu zuen, 1898ko ekainaren 12ko subastan. Pujan, Sarriegik urteko 5 pezeta eskaini zituen, lehenengo; Antonio Artzelusek 6ra igo zuen eskaintza,
eta Francisco Irastortzak 7 pezetara.
Azkenean, Sarriegik urteko 8 pezeta
ordainduta lortu zuen plazako bola
jokoaren eskumena. Enkante denbora
mugatzeko, hiru poxpoloen metodoa
erabili zuten.

Ostatuaren baldintzak XIX.
mende bukaeran (1883)
Garai hartan hiru urterako ematen
zuten Ostatua, bere baratzearekin.
Uztailaren lehenetik hurrengo ekainaren 30era izaten zen urte ekonomikoa.
Ostalariari jartzen zitzaion lehen baldintza, edariarena zen: “egun bakar
batean huts egin gabe, herritarrentzat
eta pasatzen direnentzat ardo nafar
arrunta eta Nafarroako patarra eduki
beharko ditu arrendatzaileak”. Nafarroako patar normala eta anisatua
sal zitzakeen, 17 eta 20 gradukoak,
hurrenez hurren. Edari bakoitzagatik
herrian zer zerga ordaindu behar ziren
ere zehazten zioten: 7 pezeta-zentimo garraioagatik ardo kiloko, eta 4
zentimo salmentagatik. Horrez gain,
Gipuzkoako zergak eta Nafarroako
kostuak eta garraioak ordaindu behar
zituen.
Jaki batzuk saltzera ere behartuta
zegoen ostalaria: ogia, olioa eta bakailaoa. Udal arbitrioa zuten elikagai
horiek ere (kiloko 6 pezeta-zentimo).
Gainera, abuztuaren 14an, 15ean eta
16an herritarrei txahal eta txerri haragi
“ona” hornitu behar zien.
Trukean, Ostatua zen herri kaskoan
ardoa, patarra eta anisa sal zitzakeen
bakarra, “al por menor”. Klausula horri
zehaztapen bat gehitu zioten: trenbidetik Atagoitiko bidera arte guztia

Gazteak Ostatu aurrean, iazko uztailean

Erbie taberna barrutik

hartuko zuen Ostatuak: “no habrá
más taberna que la de la Casa-mesón
entre la via férrea y la carretera de Atagoiti que va a Oñate”.
Udalarentzat urtean 152 litro ardo
nafar, “ona eta garbia”, musutruk
eman beharra zeukan ostalariak, kontratuaren arabera. Abuztuko festetan,
udalak ekarritako txistulariak (“tamborileros”) mantentzeko eta ostatu
emateko betebeharra ere bazuen.
Bestetik, Ostatuan zegoen kartzelaren alkaide funtzioa ere bete behar
zuen. Kartzela garbi mantendu behar
zuen, eta agintariek behar zituztenerako giltzak gorde behar zituen. Ostatuan zegoen udalbatzar aretoa garbi
eta txukun eduki behar zuen. Ostatua
bera ere bai: urtean behin karearekin
zuriketa bat egin beharko zuen, eta
igeltsuarekin hormak konpondu.

ETXEBERRI
(plazakoa, gaur egun Erbie)
Erbie elkartea dagoen lokalean
zegoen taberna, plazako Etxeberri
etxearen beheko solairuan. XIX. mendean Estanco izendatzen zuten taberna han egotea litekeena da.
Legazpiko Kaxper deitzen zen batena zen etxea. Hotel Gaspar zeukan
Legazpin. Elizaldeko Patxi Lasa (alkate izan zena, gerra ondoren) egon zen
tabernaren arduradun, bolada batean.
Etxeberri tabernari utzi, eta Elizaldera joan ziren bizi izatera, behealdeko
etxebizitzara.
Ondoren, Jose Manuel Mendia Kaskante egon zen, eta gero Joakin Iruin
Torrekoa ere bai, Ostatua hartu aurretik.
Etxeberri etxean Ehiza eta Arrantza elkartea jarri zuten, eta hango
kontserje lanetan egoten ziren ostalariak, taberna eta jatetxe zerbitzua
ere emanez. Goiko solairuan, Circulo
Carlistaren egoitza (Falange Española Tradicionalista y de las JONS) egon
zen, Frankismoan. Han ere taberna zegoen, sarrera atzeko aldetik zuela.
Aurretik, Errepublika garaian, EAJren egoitza izan zen, Batzokia. Alderdi Jeltzalearen Gabiriako batzordea
1931ko abenduaren 22an eratu zuten.
1936Ko Gerran, Francoren aldeko tropak herrian sartu zirenean (1936ko
irailean), galdu zuen EAJk Batzokia,
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eta geroago Circuloaren eskuetara
pasatu zen. EAJk 1985eko ekainaren
2an inauguratu zuen atzera Batzoki
berritua, goiko solairuan. Joseba Arregi eta Joseba Elosegi izan ziren hizlari,
eta Jon Azpillaga eta Joxe Lizaso bertsotan. Bazkaria egin zuten gero bazkideek. Behean, Erbie ehiza eta arrantza
elkarteak jarraitu zuen, gaur arte.
Gregori Igartzabalek 1958 inguruan
hartu zuen Etxeberriko tabernaren
ardura. Behean, sartu eta ezkerrera
sukaldea zegoen, eta eskuinera taberna. Goiko solairuan logelak ere bazeuzkaten, ostatu zerbitzua emateko.
Jendea udan oporrak pasatzera etortzen zen. Behin, gizonezko frantses
bat bi emakumezkorekin etorri zen,
udan. Kotxean etorri ziren. Emakumeak orkatiletarainoko gonekin ibiltzen ziren, baina kotxean sartutakoan
izterretaraino jasotzen zituzten gonak.
Gabirian oraindik halakorik! Izugarria
zen halakorik ikustea, garai hartan.
Bilboko familia bat ere urtero etorri ohi zen, Gregorik zeraman ostatura, oporrak Gabirian pasatzera. Erbie
elkarteko martxa eraman bitartean,
hara; baina Gregorik hura utzi zuenean
(1968 inguruan), haren etxera etorriz
jarraitu zuten. Asko gustatzen zitzaien
Gabiria. Iñaki izeneko seme bat zuten,
gero apaiz sartu eta geroago atera
zena. Bizikletan ibili ohi zen, plazan.
Haren aita Gabirian hil zen, udako egonaldi batean zegoela. Herriko hilerrian
hobiratu zuten, berak hala nahi zuelako.

Elkarteko zuzendaritzak zehazten
zizkien prezioak-eta. Bazkideen asteburuko otorduak nahiz taberna-jatetxe zerbitzuak edonorentzat ematen
zituzten. “Ehiztariek basurde janak
egiten zituztenean eta, nik prestatzen
nien”, dio Euxebik. Zapatuetan eta
jaietan bakarrik irekitzen zuten. Ordurako Elizalden bizi ziren, eta lau semealaba zituzten; txikienak, Joxe Luisek,
bost urte.
“Gisatua, xerrak, tripaki batzuk ere
bai, tortillak, postreren bat... edukitzen
genuen. Arkume buruak ere bai; Etxeberri Bizkain egon zen morroiak besterik ez zuen jaten”, gogoratu du Euxebik.
Edateko, berriz, batzuek igandetako
goiz-mezaren ondoren txuria hartzeko
ohitura zuten: anisa.
Elizaldekoek taberna hura utzi zutenean, 1969an, jada ez zuen beste inork
hartu haren ardura. Bazkideek eurek
ekin zioten aurrerantzean.
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Gregori Igartzabalek Ostatua utzi
zuenean, 1950ean, Kalebarrenera
itzuli eta etxean jarri zuen taberna.
Gero, Ehiza eta Arrantza elkartearen
tabernaren ardura hartu zuen.

BAZTARRIKA
Baztarrika etxe zaharra berritzen
hasi zirenean, obran zela erori egin
zen. Etxe berria eraiki zuten. Orduan
taberna jarri zuten. Gero erre egin zen,
1962ko martxoan, baina ordurako jada
kenduta zeukaten taberna.

TXOKO
Pepe Azarola piano jotzaile ospetsuarena zen etxea. Uda garaian eta
oporraldietan han egoten zen, eta jatorduak Ostatuan egiten zituen, nahiz
lo Txokon egin. Txintxurretatarrekin
handik zeukan laguntasuna (Ostatuan zeuden ostalari, garai hartan).
Txintxurretatarrek 1942ko subastaren
ondoren utzi zuten Ostatua, eta Azarolaren bitartekaritzaz, Txokon jarri
ziren bizitzen. Han jarri zuten taberna
ere, baita estankoa eta telefono pu-

Etxeberrin ostatu hartzen zuten
udatiarrekin, Rosario Artzelus alaba
ibili ohi zen gida turistiko modura. Kotxean apopiloekin sartu, eta Zumaia,
Getaria, kostaldea erakustera joaten
zen.
Gregorik utzi ondoren, Elizaldeko
Euxebi Ormazabal eta Ramon Bidegain senar-emazteek hartu zuten gaur
Erbide deneko soziedadeko taberna.
1967ko uztailean hartu, eta bi urte
egon ziren.

KALEBARREN

bliko zerbitzua ere, lehen Ostatuan
haiek zeuzkatenak. Denda ere eduki
zuten Txokon, gozokiak-eta oinarrizko
jakiak eta produktuak saltzeko. Taberna utzi eta esne saltzen hasi ziren
Txokoko senideak.

Zumarraga eta Beasain aldeetatik
jende asko joaten zen. Trenean Ormaiztegiraino etorri, eta handik oinez.
Gabonetan soinujolea ekartzen zuten, Bergaratik. Festa jartzen zuen
horrek. Gabon egunean, pasiotarretan
gauerdiko meza egiten zen (oilarrarena), eta jendetza biltzen zen (herrikoak eta inguruko herrietakoak).
Gauerdian, meza entzunda, tabernara
joaten ziren asko. Dantzaldia egoten
zen Gabon gauean, soinuarekin, goizaldera arte. Kalejirak ere egiten zituzten, kaminoan gora eta behera. Bi
egun irauten zuen Eguberrietako festak: Gabon gaua, eta aurrekoa.

Gainontzean, igandeetan ibiltzen
zen jende gehien, urtean zehar. Pasiotarren komenturako bidean zegoenez,
jendea meza aurretik geratzen zen.
Hiru txikiko botila ardoak ateratzen zituzten; dena edaten ez zutenez, meza
ondoren bueltan etortzerako gordetzen zieten, bakoitzari berea. Gailetak,
azeitunak, salda, txorizo muturrak ere
ateratzen zituzten, jateko.
Igande gauetan ere izaten zen martxa, plazako erromeria bukatzen zenean, etxerantz zihoazenekin.

ETXEBERRI
(Alegia)
Aspaldikoa da Alegiako Etxeberri
etxeko taberna. Floreaga deitzen zen
lehenago, eta 1723an hango taberna
kentzeko agindu zuten Batzar Nagusiek. XX. mendean Alegian bi taberna
izan ziren: Etxeberria Gabiriako partean, eta Gartziandegi etxean bestea,
Itsasoko partean.

Tabernarako sarrera, oraingo etxerakoa bezala zen. Lehenengo atea
sukaldea zen, eta bigarrena tabernakoa. Sukaldetik pasoa bazegoen
mostradorera.

Udalak alondegia 1887an jarri zuen
Etxeberri etxean, herriko bigarrena.
Antonio Larrazak zeukan Gabirian
edari alkoholdunak handizkari modura saltzeko errematea, eta hark eskatu zuen. Ardoa eta patarra ekartzerakoan, Gabiriako kaskoraino igotzeak
zekarren zailtasuna eta kostua eragotzi nahi zuen, bide txarrak eta aldapatsuak zeudelako. Batetik, edariak
alondegitik pasatu gabe banatzeko
baimena eskatu zuen (1885etik hala
egiten zuen): “siendo muy costosa y
penosa la subida a esta Alhondiga de
las barricas de vino y aguardiente, sería muy conveniente al que suscribe y
a los taberneros que tienen puestos de
venta al por menor de dichos artículos, el que se les autorice para que sin
presentar en la Alhondiga se provean
las tabernas establecidas en las carreteras de Zumarraga y Oñate”, eskatu
zuen Larrazak.

Lokal txiki bat zen taberna. Mostradorea eta mahai pare bat zeuzkan.

Bestetik, Alegia auzoan alondegia
ipintzea nahi zuen. Udalak bi auke-

Azentzio egunean ere (maiatzean)
soinujolea ekartzen zuten. Orduan
ganadu ermandadearen urteko bilera
egiten zen, eta laurogei bat baserritar
elkatzen ziren Baztarrikan. Ermandadeak San Roke zuen izena, eta haiek
jarri zuten oraindik etxaurrean dagoen
San Rokeren irudia, etxea erre baino
lehenago.
1954-55 inguruan utzi zioten tabernari. Tabernan etxekoak aritzen ziren
lanean: barran Laura Pikasarri, eta
sukaldean Maria ahizpa. Basomutilaketa apopilo ere egoten ziren, Ostatu
hartuta.

ra erabili zituen esku artean, herriko
bigarren alondegia non kokatu: Zumarragako errepidean (Alegian), ala
Oñatirako errepidean (Ugarana bailaran). Azkenean, Etxeberrin jarri zuten,
Alegian.
Gabiriara igotzeko bidea, zaila izateaz gain, arriskutsua zen: “Porque se
han dado casos de caerse del carro
las barricas en lo más pendiente de la
cuesta, después de romperse las sogas
que las sujetaban, y rodar monte abajo”, idatzi zion udalak Gipuzkoako Diputazioari, Alegian alondegia jartzeko
baimena eskatzeko idazkian.
Udalbatzak 1888ko irailaren 11n aho
batez onartu zuen, behin betiko, Etxeberrin alondegia jartzea. Jose Francisco Irantzuaga zen alkatea. Urte ekonomiko hartarako, edarien herri-zergen
errematatzaileari 75 pezeta kobratu
zizkioten. Alondegiko arduradun Juan
Martin Murua izendatu zuten, Antonio
Larraza errematatzailearen kontura.
Etxe zaharra 1939. urtean erre
zen, eta gaur egun dagoen baserria
berreraikia izan zen. Ordutik taberna Martin Joxe Irizar eta bere emazte
Ildefonsa Yurritaren izenean egon zen.
1960. hamarkadaren erditik aurrera
taberna alokairuan egon zen eta pertsona ezberdinek eraman zuten. Besteak beste, Intxausti, Izagirre Esnaola
eta Zaldua Mujika sendiek. 1990. urte
inguruan itxi zenean azken horiek zuten taberna.

ITZAITEGI
Sagardotegia zen. XIX. Mendearen
azken laurdenean ia sagardo negozioan ari ziren. Inaxio Goiak kontatzen
duenez, haien aitona Francisco Goia
Telleria Legazpiko Josefa Plazaola
Ugalderekin ezkondu zenean, ezkontza-kontratuan sagardotarako hiru
barrika azaltzen dira, 1885ean. Inixioren gurasoak Jose Antonio Goia Plazaola eta Isabel Telleria Gurrutxaga
(Alkainen jaioa, Ostatutik ezkondu
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egiteko proiektua lantzen ari ziren,
ireki zutenean. 1950-1954 bitartean
eraiki zuten, eta langile asko ibili zen.
Patricio Etxeberriak Urtatzako urtegia
egin zuenean ere (errepidea ireki eta
berehala hasi ziren), hango 30 bat
langile apopilo egon ziren, Mendibil
eta Aizpuruko harrobietatik eraman
zutelako harria Legazpira.
Gramofonoa zeukaten Zabaletan,
eta bozgorailuak kanpora begira jarrita, dantza lotuan egiteko ere leku
aproposa zen, apaizengandik urruti.

MANDIOLA

Itzaitegiko sagardotegia

zen Itzaitegira) 1919an ezkondu ziren,
eta haien ezkontza-kontratuan jada
36 barrika (bocoyes deitzen diote)
zeuzkaten, baita “explotación de la labranza y negocio de la compra y venta
de manzana y sidra” ere.

lan asko egiten zuten. Legazpitik jende
asko joaten zen. Jateko, txorizo tortilla
ateratzen zuten. Aunditegiko Maria
joaten zen Itzaitegiko sukaldera, Isabeli laguntzera, sukaldean lekua eman
ezinda aritzen ziren eta.

Inixioren aitona hasiko zen, gutxiasko, kanporako sagardogintzan,
lehenago bazen aditzerarik ez du eta.
Hala ere, sagardoa inguruko baserri
gehienetan egiten zen orduan: Astiazaranen, San Estebanen, Altzibarren...
dolareak baziren.

Sagardoa basoko ordaintzen zen.
Dolarea daukaten azpian, sagardotegian, edaten eta jaten zuen jendeak.

Barrikak 700 litrokoak ziren. Beste
hiru upel ere bazituzten, 3.000na litrokoak. Denera 34.200 litro sagardo
produzitzeko lekua zuten, beraz, Itzaitegin. Etxean sagasti handiak zituzten,
eta gehiena etxeko sagarra erabiltzen
zuten sagardoa egiteko.

BENTALEHOR (Aztiria)
Agiri zaharrena 1671koa da, eta “Venta nueba” bati buruz ari da. XVII. Mendean eraiki zuten, Seguratik Legazpira
zihoan bide zaharraren ertzean, Aztiriko Loidin. 1915 inguruan hutsik gelditu zen, eta Mutiloako Kantinatxikiko
familia joan zen.

Sagardoa trenez ere bidaltzen zuten,
Beasaindik. 70 edo 80 litroko barrika
txikiak bagoian sartu, eta Araiara (Araba), Etxarri Aranatzera (Nafarroa),
Legazpira... Geroago, kamioi batean
barrika bonbarekin bete, eta Bilbora
eramaten zuten. Bidean festak ziren
herri guztietan gelditzen omen zen kamioia, kaniletik sagardoa saltzeko.
Sagardotegian taberna-jatetxe zerbitzua ere ematen zuten. Garizuman
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Bolatokirik ez, baina toka bazegoen
Itzaitegin. Han jolasten zuten.

2014ko ekainaren 1ean itxi zuten
taberna-jatetxea, behin betiko. Maria Eugenia Gabirondo eta Juan Joxe
Elortza senar-emazteak izan ziren
azkeneko bentalariak.
Aztirian, Legazpiko partean dagoen
Zabaleta baserrian ere egon zen taberna. Agapito Iñurritegik 1948an
jarri zuen, eta 1961ean itxi zuten. Motxorrotik Aztiriko Bentara errepidea

1934-35 inguruan zabaldu zuten taberna Mandiola, baserriaren alboan
dagoen etxeordekoan. Tomas Azarola zen nagusia. Garai hartan Kamiño
Zaharra berritzen hasi zen Diputazioa;
langile eta joan-etorri asko zebilen inguru hartan. 1936ko Gerrak eten zuen
berrikuntza, ordea. Harri pilak bide
bazterrean geratu ziren, denboratan,
geroagotxora arte. “Carretera general
a Oñate” zen errepidea, berriz, berritu
gabe gelditu zen. Diotenez, Arantzazuko fraideek Oñati-Arantzazu errepidea egiteko desbideratu zuten Kamiño Zaharrerako zegoen aurrekontua.
Eta, diotenez, baita ere, errepide garrantzitsu bihurtuko zatekeen, baldin
eta berritzen bukatu izan balute.

Mandiolako etxeordean, mostradorea zegoen mendi aldera, luzetara. Hiru
mahai luze zeude tabernan, formikazko gain berdezka zutenak eta hanka
zuriekin. Ardangela txabolaren atzean
zeukaten (oraindik “ardangela” esaten
diote gelaxkari). Lurpean zegoen, lurrezko teilatuarekin estalita. Zahagia
han edukitzen zuten, tenperatura
konstante mantenduta. Zahagitik kanila horman zuloa eginda pasatu, eta
tabernako ertzean ateratzen zuten.
Jende asko ibiltzen zen Mandiolako
tabernan. Hangoei laguntzeko, Aranetik Nati Azarola iloba eraman zuten,
eta han hazi zen. Tomas soinu-jotzailea zen, eta igande arratsaldeetan-eta
jotzen zuen. Lotuan dantza egiteko ere
jotzen zuenez, orduko debekuetatik
aparte, jendetza elkartzen zen Mandiolan. Agapito Azarola semeak (Mandiola, 1939) justu-justuan du tabernaren ezaguera, bera eskolan hasterako
itxi zutelako (1943-44an, beraz).
Behin, Tomas San Adrian azpiko
aterpetxetik Urbiaraino soinua joz
joan zen, pieza bat bueltaka zuela,
isildu gabe. Gabiriako plazan ere jotzen zuen, jai arratsaldeetan. Baltseoa
debekatuta egon arren, jo egiten zuen
hark. Mezetara joan zen batean, hurrena, fraidea pulpitora igo eta bera seinalatu zuen zuzenean: “Hemen balts
dantza debekatuta dago, baina egin

Kamino-Gurutze edo Irubideta

egiten du jendeak, eta hor behean
dagoen horrek dauzka kulpak!”, bota
zion Tomasi. Etxera etorritakoan, “niri
ez zidak berriz esango!” bota, eta harrezkero elizara ez omen zen askotan
joan, konpromisoko hiletaren bat ez
baldin bazen.
Lasarte eta Uztapide bertsolariak
eraman ohi zituzten, kantura. Aizkora apustuak ere izaten ziren. Batean,
Madariaga Barreneko Gillermo zenak
eta Madariaga Goeneko Joxe zenak
jokatu zuten, buruz buru. Joxek galdu
egin zuen; besteek barruan iltzea jarri
zutela eta, haserretu egin zen. Bolalekua ere bazuten, taberna-txabolaren
aldamenean.
Jatekoa ere ateratzen zuten. Sukaldea baserrikoa erabiltzen zuten. Negu
partean Eulateko (Nafarroa) Etxabe
artzaina han egoten zen, artzainarekin. Haren arkumaren bat, ardi zaharren bat eta prestatzen zituzten.
Egunero egoten zen zabalik taberna. Inguruko baserritarrek ondo baliatzen zuten. Pinurik ez zegoen orduan.
Behiekin larrera joandakoan, behiak
Aizaleku aldeko basora bota, botila
ardoa hartu, Mandiolako etxe atzean
itzalean jarri, eta handik behiak begiratuz majo egoten omen zen jendea.
Albotik pasatzen den Kamiño
Zaharraren berrikuntza bezala, gerrak
murriztu zuen Mandiolako tabernaren
martxa.

KAMINO-GURUTZE
edo

IRUBIDETA
XX. mendearen lehenego laurdenean, Eriz baserriko Benito Osinaldek eta familiak eduki zuen taberna.
1923an hasi zen tabernari. Haiek utzi,
eta Noare-Etxeberriko Patxiko Aramendik (Ordiziatik etorria) eta Marianak hartu zuten taberna. 1929an
behintzat han zeuden, Joxe seme
zaharrena Kamiño-Gurutzen jaio zelako urte hartan. Joxe Ramon Aramendi 1935ean jaio zen, dagoeneko NoareEtxeberrin. Berak ez zuen taberna
ezagutu jada. Joxe Ramonek dio bere
amaren aitak (Abaltzisketatik etorri
ziren) hartuko zuela taberna. Mostradore koxkor bat zegoen, eta atzean
sukaldea. Azkeneko tabernariak Zuazola Azpiko Sabina Zelaia-eta izan ziren, haren guraso Antonio Zelaiak eta
Lorentxa Odriozolak hartuta.
Mandiolan bezala, ondoan bolalekua zuen Kamiño-Gurutzeko tabernak. Bide-gurutzearen parean zegoen,
bidez gainetik.
Kamiño-Gurutze etxeari Irubideta
etxea esaten zioten (horrela deitzen
zioten orduan Kamiño-Gurutze etxeari). Eriz baserria, bere aldetik, 1924an
hutsik geratu zen.

KORTA
Zuazola Azpikoa baserriko eskuineko bizitzan (behetik begiratuta) zabaldu zuten taberna-jatetxea. 1988ko
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1995eko San Sebastian bezperan sagardotegia ere zabaldu zuten,
kanpotik ekarritako sagardoa bi upel
herdoilgaitzetan sartuta. 2004ko azaroaren 30ean kendu zituzten, jangela
berritu zutenean.

AZTIRI ERRETEGIA
Etxeaundi baserriko (Aztiria) Vicente-Jauregi sendiak eduki zuen
lehenego aldiz taberna, garai bateko
eskolak egokitu ondoren. Udalaren
jabetzako etxea da. 1979-80 inguruan
hasi ziren. 1987an Legorburu baserriko
Maria Jesus Debak eta Joxe Antonio
Goikoetxea Pello senarrak hartu zuten
erretegia. Haiek daukate gaur egun ardura. 2014an bost urterako luzatu zien
udalak ustiaketa-epea.

Kortako jangela

otsailaren 6an ireki zuten. Jesus Mari
Soraluze Zelaia Napar txikia izan zen
lehenengo arduraduna. 1993an Jose
Inazio anaiak hartu zuen. Haien aita
Jesus Soraluzeren goitizena eman zioten jatetxeari, Azkoitiko Korta baserrikoa baitzen.
Inaugurazioan, Jose Maria Iturbe
apaizak bedeinkatu zuen jatetxe berria. Egundoko elurtea ari omen zuen.
Getariako sukaldari batek prestatu
zuen irekierako afaria, jangela beteta
zela.

dak suntsitutako baselizaren tokian.
San Lorentzoren irudia zaharberritu
eta han kokatu zuten.
Taberna askotan bezala, Kortan ere
bolatokia jarri zuten, zabaldu eta lasterrera. 2006an kendu zuten, sukalde
eta taberna berria eraikitzeko. Estalia
zen, eta Gipuzkoa mailako lehiaketak
ere jokatzen ziren, Sanlorentzoetakoez
gain. Toka ere bazegoen.

Lontxo Ormazabal Etxeberria (Agerre, 1976) 1992ko udan hasi zen Kortan
lanean, sukaldean. Asteburuetan eta
jai-egunetan lehenengo, eta 1995ean
erabat jada.
Kortaren inguruan, San Lorentzo
festaren berreskurapena izan da urteotan albiste aipagarrietako bat. Han
elkarturik hasi zen lagun talde bat
garai bateko erromeria berriz antolatzen. 1991ko abuztuaren 10ean egin
zen estreinako festa. Koldo Sarasola
Gabiriako elizara iritsi zenean, 1992an,
meza ospatzen ere hasi ziren San Lorentzo egunean. Handik tiraka, 1996ko
abuztuaren 10ean inauguratu zuten
kapera edo santuaren estalpe berria,
1808an Napoleonen frantses arma-
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Pello eta Maria Jesus, Aztiri Erretegikoak

Aztiri Erretegia, lehenago eskola publikoa izandako eraikinean egokitu zuten. Aztiriko eskola 1956ko uztailean
inauguratu zuten, eta 1973an itxi zuten, hezkuntza lege berriaren ondorioz
landa eremuko ikastetxeak bateratu
zituztenean (Legazpin).
Aimar Maiz Morea

Sukalde
txokoa

ERREZETA
GANBA ETA
ONDDOEZ
BETERIKO
LEGATZA
OSAGAIAK (4 pertsonentzako):
-Legatz xerrak (2 xerra pertsonako)
-20-25 ganba zuritu, ganben tamainaren arabera aukeratuko
dugu kopurua
-Onddoak
-2 patata
-Kipula bat
-Oliba olioa
-Perrexila
-Baso erdi bat ardo txuri

PRESTAKETA:
Hasteko, patatak zuritu eta laminatan moztuko ditugu. Moztutako patata laminak kipularekin batera frijituko ditugu zartagin batean oliba olioa erabiliz. Pixka bat frijitutakoan, ontzi
baten oinarrian jarriko ditugu.
Ondoren, legatzaren barruan jarriko duguna prestatuko dugu:
Lehenengo, onddoak ongi garbitu eta hauek ere laminatan
ebaki, gero zartagin batean, su motelean, poliki-poliki potxatuko ditugu. Onddoak potxatuta daudenean, legatza betetzeari
ekingo diogu.
Horretarako, patatak jarri ditugun ontzia berriro hartuko dugu.
Bertan, lau legatz xerra jarriko ditugu. Xerra horien gainean,
potxatutako onddoak jarri eta onddoen gainean zuritutako
ganbak. Azkenik, onddo eta ganbak beste lau legatz xerrekin
tapatuko ditugu. Prozesu hau kontu handiz egin behar da, legatzaren barruan jarritakoa kanpora erori ez dadin.
Legatzak beteta ditugunean, baso erdi bat ardo txuri botako
diogu gainetik. Hau egin ondoren, labean sartuko ditugu 200ºCtara 20-25 minutuz (legatz xerren loditasunaren arabera denbora gehiago edo gutxiago beharko du). Amaitzeko, ontzia labetik atera, perrexil freskoa gainetik bota eta jatea besterik ez
zaigu geratzen. On egin!
Iosu Elorza Gabirondo

AHOLKU DIETETIKOAK:
Bigarren plater oso egokia da hau,
gehienbat legatzak eskaintzen dizkigun mantenugaiengatik. Legatza, ia
arrain guztiak bezala, oso aberatsa da
gantz poliinsaturatuetan (omega 3
eta omega 6) eta gantz hauek hainbat
gaixotasun prebenitzeko balio dute,
arazo kardiobaskularrak adibidez, kolesterol txarra jaisten laguntzen dutelako. Horrez gain, hainbat bitamina
eta mineral ere baditu eta oso kaloria
gutxiko elikagaia da, oso egokia dietan
dagoen jendearentzat (plantxan edo
labean).
Plater honetan beste osagai batzuk
ere baditugu, onddoek adibidez mineral eta bitamina onuragarri asko eskaintzen dizkigute eta zuntza ere bai.
Gainera, olio gutxirekin frijituz gero, digestioak hobetu ditzakete. Ganbak berriz, konjelatuak behintzat, ez dira hain
gomendagarriak sodio eta kloro asko
izaten dutelako (kontserbatzeko).
Oro har, plater egokia da noizean
behin jateko bazkari batean (plater
pisutsua iruditzen zait afaltzeko) eta
lehenengo plater bezala, fideo zopa
bat edo barazki platerkada bat gomendatuko nuke.
Leire Murua Lopez
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AGUAZILA
Nahiz eta egun berezietarako erabiltzen zuen traje dotorearekin ez
gogoratu, 20 eta 30 urte bitartekook
ondo gogoan dugu Gabirian aguazila
genuen garaia. Batez ere, udaletxeko
balkoitik baloiak berreskuratzen laguntzen zigulako; baina baita festetan
ardoa banatzen zuelako edota altxafuegoekin festei hasiera eta bukaera
ematen zielako ere. Baina, aguazilaren
lana ez zen noski lan horietara mugatzen duela 55 urte Xegundok lana hartu zuenean.
Xegundo Aramburu Odria 1934ko
uztailaren 2an jaio zen Mutiloko Urteaga baserrian, aitaren jaiotetxean,
alegia. Han bizi zela iritsi zitzaion Gabiriara bizitzera etortzeko proposamena. Garai hartan Jose Luis España
medikua bizi omen zen udaletxeko
goiko etxebizitzan, eta hark eskatu
omen zien udaletxekoei konfiantzako
norbait nahi zuela beheko pisuan bizitzen jarriko zena. Eguzkitza baserriko Batiste zenak eskaria entzun, eta
pertsona egokia ezagutzen zuela irudituta, Xegundori egin zion proposamena. Honek garai hartan oraindik
andregai zuen Miren Iztuetari galdetu
behar ziola erantzun omen zion. Baina ez zuen hark ezezkorik esan, noski,
Katarain baserritik kaskora joatearen
ideia ondo iruditu zitzaion, nonbait.
Proposamen hau jaso zuenerako, Patrizio Etxeberriak langileei eskainitako
etxeetan izena emana zuen Xegundok,
baina etxea ikusi ondoren, ez zuten zalantzarik izan, eta Gabiriara ezkontzeko hautua egin zuen bikoteak.
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Behin udalekoei baiezkoa eman ondoren, garai hartan alkate zen Urrutiko
Xantik bigarren proposamena egin
zion, herriko aguazil izatearena. Hasieran, ezezkoa eman zion alkateari,
baina honek proba egin zezan eskatu
zion, eta gustuko ez bazuen beti izango zuela uzteko aukera. Azkenean,
proba egitea erabaki zuen Xegundok;
ia 48 urtez luzatuko zen proba. 1960ko
udaberrian hasi zen aguazil lanetan,
Erramu egunean. Aste Santuko egunetan aguazila korporazioan, hau da,
alkatea eta kontzejalekin, joaten zen
udaletxetik mezetara, eta gerora galdu ziren bi betebehar behintzat izaten zituen: alkatearen zigorra apaizari
eman eta meza erdikoan altxafuegoa
bota. Alkatearen zigorra oraindik udaletxean gordeta dagoen eta agintea
irudikatzen zuen ziri itxurako objektu
bat da. Honela dio Xegundok zer den
galdetutakoan: “Ballenan bigotekin
eindakoa da eta goien puntan kutze
txiki bat do”. Zigorra udaletxean egoten zen eta aguazilak korporazioa irtetera zihoanean, alkateari ematen zion.
Ostegun Santu egunean, berriz, zigorra
apaizari entregatzea zen bere lana, eta
honek sakristiako giltza ematen zion
ordainetan, alkatearentzat. Ostiral
Santu egunean berriro gauza bakoitza
bere tokira bueltatzen zen. Altxafuegoa ere botatzen zuen Xegundok, baina ez gazteok ezagutu dugun bezala
festen hasieran eta amaieran bakarrik.
Meza erdi partera iristen ari zela ikustean, elizatik irten eta meza erdiko
kanpaia noiz joko zain egoten zen
altxafuegoari su emateko. Edonola
ere, hau ez zen suziriak botatzeko une
bakarra izaten. Urtero, korporazioa
Aztiri auzora joaten zen meza nagusira uztailaren 18an, eta Gabiriatik irten
aurretik aguazilak altxafuego bat botatzen zuen, eta Aztiriarrek beste batekin erantzuten zuten.
Hasieran aipatutako ardoa banatzearena izango da altxafuegoak botatzearekin batera gehien iraun duen

usadioa. San Roke Txiki egunean,
abuztuaren 17an, arratsaldeko afarimeriendarako aguazilak banatzen zien
herritarrei ardoa. Lehenengo urteetan
zahagitik banatzen zuela dio Xegundok, “Bola-lekun azpikalden daun
harrizko mahai hartan jarrita”. Gerora,
barrikatik ere banatu izan omen zuen
garai bateko eskola txikiko leihotik, eta
azken urteetan, berriz, botiletan.

ezingo zituela jangelara eraman jarri
omen zuten arautzat. Herriko argi publikoak ere ez ziren orain bezala automatikoki pizten, noski, Xegundok piztu
eta itzali behar izaten zituen ordu jakin
batzuetan. Udaleko bandoak ere berak banatzen zituen. 7 edo 8 zozkera
omen zeuden, bakoitzean arduradun
batekin, eta haiei ematen omen zien
informazioa etxeetan banatu zezaten.

Baina badira Xegundok ondo gogoan dituen usadio batzuk duela urte
asko galdu zirenak. Uraren faktura,
adibidez, etxez etxe kobratzen zuen
bere 150eko Ossa motorra hartuta.
Hasieran guztiei berdin kobratzen zitzaiela dio, eta gerora, kontadoreak jarri zituztenean, etxeetako kontsumoak
apuntatu eta udalekoei entregatzen
zizkiela. Ardoaren deretxoa kobratzea
ere bere lana omen zen. Inork kanpotik ardoa ekartzen bazuen, udalari
hainbateko bat ordaindu behar izaten
omen zion. Ez du ahaztu Xegundok familia bati ardo garrafoia kendu behar
izan zionekoa, deretxoa ordaindu nahi
ez zuela-eta. Gabiriako apeaderoan
trenetik jaistean, agiri bat aurkeztu
behar izaten zuen kanpotik ardoa
zekarrenak, eta familia hark ez zuela
ekarri eta ez zuela ekartzeko asmorik
esan omen zion. Orduan, garrafoia hartu eta udaletxean gorde omen zuen,
deretxoa ordaindu zuten arte. Isunak
ere berak banatzen zituen etxeetara.
Errepideko isun bat udaletxera iristen
zenean, berak adierazitako etxera eramaten zuen. Bi orri izaten ziren, bata
isuna jaso zuenarentzat eta bestea
sinatuta Xegundok udaletxean entregatu behar izaten zuena. Norbaitek ez
zuela ordainduko esanez uko egiten
baldin bazuen, bi testiguk sinatu behar
izaten zuten isuna. Auzo-lanetarako
abisua ere berak ematen zuen etxe
guztietan. Orain kultur etxea dagoeneko eraikina egin zenean, adibidez, bertan eskola umeentzako jangela jarriko
zenez, lanera joaten ez zenak edota
ordaintzen ez zuenak seme-alabak

Etxez etxe pasatu beharreko abisu
haietako batzuk gazteleraz ere eman
beharko zituela eta, nola moldatzen
ote zen galdetzean, “Ahal zan bezela moldau behar!” bere erantzuna.
12 urtera arte Aztiriko eskolan ikasi
omen zuen, baina ondoren, 15 urtera
bitartekoak Patrizio Etxeberriaren kolegioan egin omen zituen. Dirudienez,
han ikasteko Legazpin jaioa izan behar
zen, baina Xegundori anaiak zabaldu
zion bertarako bidea. Ama Legazpiko
Telleriarte auzoko Elorregi etxean jaiotakoa zen, eta baita Xegundoren anaia
zaharrena ere, geroago joan baitziren
Mutilora. Hori dela eta, anaia zaharrenak kolegio hartan ikasteko aukera
izan zuen, eta haren bidez, Xegundok
ere bai. Han pasatako urteek lagunduko zioten gazteleraz egin behar izan
zuenetan arazorik gabe moldatzeko,
ziur aski.
65 urte bete zituenean, Patrizio
Etxeberria lantegiko lanak utzi zituen,
baina 2007ra arte jarraitu zuen Gabiriako aguazil lanetan. Urte hartako
abenduan utzi zion lanari, eta ordurako ia 48 urte zeramatzan. Gaur egun,
oraindik jarraitzen du festei hasiera
eta bukaera ematen altxafuegoei su
emanez, baina bera izan zen Gabiriako
azken aguazila, eta beraz, gure herrian
behintzat jada galdu da ofizio hau.

Eresti Oiarbide Murua
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KOLDO
SAR ASOLA
LARR ARTErekin
SOLASEAN

Koldo Sarasola Larrarte (Asteasu, 1928) azken hogeita hiru urteotan Gabiriako apaiza
izan da. Joan den urrian Gabiriako herriak omenaldia egin zion, ondo merezitako erretiroa hartu baitu.
Urte berria hastearekin batera, larunbat arratsalde batez, egin dugu hitzordua Koldorekin honetaz eta hartaz hitz egiteko. Beti da gozagarri asteasuar honi entzutea: Gizon zuzena, inon bada, hauxe; txorrotxa, nori berea eman behar; hitz jario dotorekoa, bertsosena ageri-agerian izaki. Hitz aspertu ederra egin genuen, alajaina! Hona laburbilduta,
zuek ere goza dezazuela!
Gabiriako parrokian apaiz azken
23 urteotan, baina aurretik etorri
zinen hona, Gabiriako pasiotarren
komentura, ezta?
Horrela gertatu izan da, bai. Gabiriaratze hau, ordea, hirugarren aldia izan
zen, eta gainera luzeena: 1991-0901/2014-09-01. Lehenengoz Gabiriara
1940ko abuztuaren 20an –garai hartan ohikoa zenez- 11 urterekin. Etorri
ere Beterriko Asteasutik Goierri aldeko
Gabiriara. Egia esan, ordurako hemen
zenbait mendialde pinudi ilunez jantzirik ikusteak berealdiko harridura eta
tristura sortzen zidan, ez bainuen ia
ezagutu ere egiten nire jaioterrian pi-
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nurik… Goibeltasunari gaina hartzeko
primeran zetorren jolasa, frontoi itxian,
etab. Suertatu ere, orduan suertatu
zitzaidan Gabiria eta gabiriarron jite
eta bihotz ona ezagutu eta maitatzen
hasteko aukera… Hamaika urterekin
utzi nuen jaioterria, Hurrena Angoston
(Gaubeagako Santutegian 1945-47),
Coruñako Meliden 1947-49, azkenik
Deustun ikasketak burutu, apaiz egin
eta hogeita hiru urterekin, Meza berrikoan, ostera, Asteasura… Gogorra
iruditzen zaigu orain, baina orduan
kurtso osoa, bakoitza bere jaioterrira
joateko, lehenengo aldiz gure taldeari
eman zitzaion baimena. Bada zerbait!

1940an 28 mutikok osatu genuen
ikastaldea. 1945eko maiatzaren 11n
Gaubeako Angostora aldatu ginen
nobiziotza egitera. Oso dut gogoan
maiatz hartako lehen egunak ezustekoa eman ziola Gabiria osoari: Eztanda ondoko komentu zaharra hamar
zentimetroko elur zuriz jantzi baitzen…
1940ko hogeita zortzikoteak iraupen
maila oso gorena eman zuen, Kongregazio mailaketan ere nabarmendu zelarik; goi agintari, irakasle, gotzain, misiolari, denetik izan zen. Balio handiko
lagunak suertatu zitzaizkidan, beraz.
28tik 14 –hain juxtu, erdiak- apaizgintzara iritsi baikinen.

Irakasle ere ibili zinen geroago
Gabiriako komentuan, eta entzuna dugunez, lan handia egin omen
zenuen euskararen alde.
Hain zuzen, 1953-55 bi ikasturtetako
egonaldia izan nuen, bigarrenez hona
etorrita. Historia, Latina, Euskara eta
Solfeoa ezarri zizkidaten irakasgai.
Txikitatik neurekin nekarren euskaran
saiatu nintzen pozik eta gogozkoen.
Luis Mari (Joxe M,) Larrarte lehengusuak eta biok, uztarri berean jokatuz,
ekin genion geure hizkuntzaren alorra
lantzeari. Batik bat, koadroka sailkatutako aditza; gipuzkera, bizkaiera,…
baita hika-hitano formak ere. Euskal
aditza NOR, NORI, NORK bidea erabiliz. Baita Martin Elortza elgetarrak
hasitako Atzizkiak (deklinabidea)
–Azkue euskaltzain handiaren “Morfologia Vasca” baliaturik- osatu eta
aberastuz ere. Pasiotar ez zen beste
norbaitek, oharkabean, argibide gisa
edo laguntze aldera eskuratu edo egin
zitzaizkion gure lanak bereganatu, eta
ez ditu, ba, bere kasa argitaratzen? Argiago ibili izan ezaren ondorio!...
Oso barneratua duzu euskara.
Askok miresmen handia dizugu
darabilzun euskara aberatsarengatik, zure sermoietan, adibidez.
Asko landu al duzu? Garrantzi
handia izan al du zuretzat euskarak, euskara batuak?
Nire euskara lantzen beti ahalegindu arren, gehiegitzat jotzen ditut zuen
bion goraipamenak. Nahiak eta ahalmenak oso geratzen baitira apalago.
Euskara batuari dagokionez, argi esan
beharrekoa dut: barne borroka gainditu eta zenbait pertsonarekiko loturak
haustea ez baita beti erraz gertatzen.
Dena den, hamahiru urtez Ameriketan
lanean jardunda, handik etorri berritan
-1975ean- lagunek eraginda, Hizkuntza Eskolan gaitasun agiria epaimahaiaren eskutik jaso nuen.
Eta gainera bertsozale, ezta?
Bai, bai. Nire kasa hasi nintzen, gure

Koldo Sarasola Gabirian meza ematen

garaian ez baitzegoen bertsoa zer zen
eta horrelakorik irakasten zuen inor.
Gogoan dut, Coruñako Melidera joan
ginen 1947an, Filosofia eta Teologia
ikastera. Han baziren euskarazko liburuak, tartean bertso-liburuxkak,
eta haiexek irakurri, silabak kontatu,
zer kidetasun zuten ikusi,… eta hortik
jo nuen. Orduan hasi nintzen bat edo
beste egiten, doinuak ere ezagutzen
bainituen… Omenaldietarako eta egiten nituen bertsoak, baita joko moduan erabili ere. Lagunari “erantzuiok
honi”, gero neuk igual erantzun behar
izaten banion ere. Irakasle nintzela,
berriz, “Mila euskal olerki eder” Santi
Onaindiarena erabiltzen nuen mutikoekin. Jesus Mari Iturriozek gogorarazten dit honako hau: Gabiriako
komentuan, Jesus Mari ikasle zela,
lehenengo eskola egunean, han agertu omen nintzen liburu mordo bat
besapean hartuta ikasleen artean
banatzeko, haietako asko, gainera, teilatupean egonak izan eta arrastoak zituzten: Xabier Mendiguren Bereziartu,
etab... Geroxeago, etorri zen, Jose Mari
Iriondo Gabiriara. Ikasle gisa hartu eta

onartu nuen, berak sarri aitortu izan
didan urrestildarra.
Urriaren 26an Gabiria herriak
omenaldia egin zizun, opariak ere
bai
Egun horretako benetan pozgarriena elizakoa izan nuen. Ordu bete eskasean, hainbat gauza egin ziren: Meza,
Jesus Mari Iturrioz eta biok, dantzariak,
haurrek “Gure Aita” kantatu, bertsolariak ere bai; Euxebio Igartzabal eta
Aratz, olerki ederra Edurne Muruak, Esteban Elizondok musika pieza bikaina
eskaini zidan. Organo barrokoan maisu
baita. Hunkitu egin nintzen. Benetan
eskertua nago guzti-guztiei. Egun ederra izan zen denontzat, nik uste...
Baina zuk ere ederki eskertu
zenigun omenalditxoa: Sermoia
bertsotan, alajaina!
Ez, ez, hitzaldia labur-laburra izan
zen, eta gero lau bertso “Iya guriak
egin du” Xenpelarren doinuan. Esan
nuen “tartetxo hau hartu nahi dut”.

29

Urte luzeek, zor luzeak eta akatsak…
eta herriaren barkamena nahi nuen,
eta eskertu Jainkoari, eta baita herriari ere, jakina. Hona egun horretarako
prestatu eta kantatu nituenak:
Jada nireak eina du,
baina zuekin naiz zaildu.
Hogei eta hiru urte,
bada nahiko bitarte...
Zuekin bat bizi_izanak
Erraztu´ izkit hemen lanak.
Axpaldixetik naiz jardun
Gabirian arduradun.
Txikitatik hasita,
bihotza_hemen utzita;
urtez txanda eman behar:
joango naiz hortik zehar.
Urte luzez akats luze
nigan sumatu duzue.
Guztion barkamena
neure_egiten dut lana.
Bihotz-zabal zeratenez,
hala_itxaro esker onez.
Hogeita hiru _urte dira
zuetara Gabirira...
Jubileu aroa
iritxi ta banoa,
auskalo nondikan nora:
zuek lagun, edonora...
					
2014.10.26an Omenaldiko Mezan
					
Xenpelarren “Iya guriak egin du...” gogoan...

Hego Amerikan ere ibilia zara
Bai, 13 urtez. Erdiz erdi Perun eta
Puerto Ricon. Perun, Lima inguruko
Lincen egon nintzen, eta orain sei urte,
berriro itzultzeko aukera izan nuen,
Probintziaburuak eskaintza egin baitzidan.Limara orduko, gogoetara joan
ziren guztiak astebeteko. Iganderako
pastoraltza lanak hartzen zituzten.
Bigarren astea, berriz, Bikariatoko
guztien astea. Ni berriro Pasiotarrok
Liman dugun Parrokia nagusian –San
Isidron- ardura osoz. Nik, ordea, esana
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nien: “Ostiral arratsa libre behar dut.”
Arrats horretan baitziren aspaldiko
lagun zaharrak nirekin biltzekoak. Urtean, gainera, telefono bidez hitz egin
ohi dugu bizpahiru aldiz. Ez dut, beraz,
harremanik galdu. Puerto Ricon, berriz,
mendialdean izan nintzen, Lares herrian. Oso garrantzi handikoa izan zen,
batez ere bertan jo baitzen “El grito de
Lares” deitu askatasun oihua, Espainiaren aurka, 19. mende buruan. Halere, zoritxarrez, bertako abertzaleek ez
dute aurrerapen handirik izan...
Euskal Herrira bueltatzean, berriz, Urretxura? Urretxuko ikastolan zeresan handia izan duzue pasiotarrok, eskolarik emana al zara
hor?
Sortzaileak izan ziren pasiotarrak.
Nik ez nuen eskolarik eman. Martxan
zenari lagundu bai. Adibidez, gaueskola adinekoentzat, aparte, andereño
eta irakasle hasitakoei eman nizkien
euskarako klaseak, aditza eta deklinabidea, etab... Horrela beharrezko zuten titulua ateratzen lagunduz. Garai
hartan, larunbatetan, berriz, Iruñera
joaten nintzen, Xole Erbitik deituta,
euskarako eskolak ematera Iruñeko
hainbat gazte euskaltzaleri. Etorrerakoan, askotan, Zizurkilgo Pasusenean geratu ohi nintzen gure amaren
etxean. Ordurako ia pittin bat ondoezik
zen, eta azken urtean, behintzat,
bere gelan ematen nion meza. Eta
ingurukoek esan ohi zioten: “Eskertu
beharko diozu, bada, Jaungoikoari semea horrela etortzea” eta berak: ”nik
lehenago eman nion Jaungoikoari nire
semea”. Ateraldi ederrak zituen gure
amak. 1975ean etorri nintzen Hego
Ameriketatik, eta amari esan nion
Francoren hiletara etorri nintzela, eta
Berak: “lehenago etortzea zeneukan”!.
Zer nabarmenduko zenuke,
onerako zein txarrerako, Gabirian
izandako urte hauetatik guztietatik?
Galdera gaixtoa da, e! Denetik, badakizue… Gehiago izan dira gozotik,
baina zailenetakoa, seguru asko, eli-

zaren zaharberritzearen hasierakoan,
momentu garratzak pasatu nituen.
Orduan, gainera, Aizpurutxon eta Aginagan ere ematen nituen mezak; erdi
brometan esaten nuen “ertzaintzari
helikoptero txiki bat eskatu beharko
diot”.
Aita Santu berriak eman du zeresanik, geroz eta apaiz gutxiago
daude… Nola ikusten duzu elizaren etorkizuna?
Zalantzak batetik, baina itxaropena
ere bai. Egun hauetan, Zumarragako
mertzedarietan nabil, astean bi aldiz
joanez, eta hainbat gai jorratzen dugu:
familia, batetik; bokazioa, bestetik.
Horren haritik, badira hor hainbat
testigantza, eta baikorrak gainera.
Zergatik ez, bada? Alderdi horretatik
itxaropentsu nago, elizaren gorabehera eta arazo hori ez baita gurea, beste
norbaiten esku dago, Espiritu Santuaren esku, alegia. Guri otoitz egitea dagokigu, eta horretan saiatzea.
Mendizale amorratua omen zaitugu, ezta? Bakarrik ala taldean
ibili izan zara?
Amorratua, amorratua ez; amorrazioz ez naiz joan izan mendira, patxadan baizik, gainera, gozatu, gozatu
egin izan dut. Hamazazpi aldiz Hiru
Erregeen Mahaira joandako askorik ez
da izango, seguruenik, San Frantzisko
Xabierren babespean urtero joan ohi
bainintzen Izabara astebetez.
Bakarrik ala taldean?
Bakarrik. Lainopean askotan, gustura, hango mendi batzuetan ez baitago galbiderik, adibidez, Petretxeman.
Hango mendiak neuk eginak balira bezalatsu ditut. Hemengoak ere bai asko,
Irimo, esaterako. Iaz arte, hilero joaten
nintzen Irimora, joan-etorri bederatzi
kilometro. Azkenez 2014ko urtarrilean
igo nintzen. Beste behin ere bai. Igo
ederki egin nintzen, jaitsiera, berriz,
lagundu egin zidaten, Iruñeko lagun
batzuekin bainintzen...

Koldo Hiru Erregeen Mahaia mendiaren tontorrean.

Pasadizoren bat
Behin, Hiru Erregeen Mahairakoan,
erdi bidea baino goraxeago, ohi nuen
bezala bakarrik nindoala, gazte bat
zetorren behera. Euskalduna gainera,
eta ordiziarra. Galdera hau jo nion:
- Ba al da inor goian?
- Ez, azkena naiz
- Mendi gain osoa utzi duzu, beraz,
niretzat?
- Zuretzat oso-osorik. Ondo ibili!
- Bai zu zeu ere!
Hain ongi tontorrean eta itzuleran
ere, Ordiziarra nor zen baneki… Urteak
dira, noski, ordutik hona…
Orain zertan zabiltza? Asko aldatu al da zure eguneroko lana
edo egitekoa?
Bai, asko aldatu da, besteak beste,
etxea. Kotxea ere bai, utzi dut, azaroan
utzi nuen, orduantxe iraungi baitzitzaidan baimena. Aurreko urte erdia edo
“legez, baina etxekoen kontra” ibilia
naiz.

Liburu bat: Obabakoak. Atxaga herritarra izanik, oso gertukoak
ditut horko kontu asko.
Bertsolari bat: Edozein ni baino hobea. Bat aukeratzekotan,
Sebastian Lizaso. Asko gustatu zitzaidan orain gutxi entzun dudan bere bertso bat “zer sentitzen duzu txapelketa utzita?” gaia
emanda, horixe gustura inguratuko nuke…
Mendi bat: Egunerokoa, Irimo; eta urtean behingorako, Hiru
Erregeen Mahaia,

Pertsonaia bat: Gure sortzailea, Done Paulo Gurutzekoa.
Esaera bat: “Harriak ez du begirik”; tiratzaileak, bai. Txikitan
entzun eta erabilia dut esaera hori.
Ura ala…: Ura eta…

Juli Bidegain Ormazabal
Marian Bidegain Ormazabal
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KIPUTZEN
BIDEAK

Garraiolariak Udana mendatean XX. mendearen hasieran (Bähr familiaren artxiboa)

Oñatiko Olabarrieta auzoko adinekoek gogoan daukate nola orain dela urte asko, zapatu goizetan,
Goierriko baserritar asko (andrezkoak, gehienak) igarotzen ziren barazkiz eta frutaz kargatutako astoei tiraka, azokara bidean. Asto ilarak ohikoak izaten omen ziren Udanatik behera. Bada, oñatiarrentzat baserritar haiek “kiputzak” ziren, mendateaz bestaldeko bizilagun guztiak bezala. Eta horregatik,
Udanatik beherako bide zaharrari, “atajuari”, “Kiputzen bidea” ere esaten zioten.
Artikulu honetan, Ormaiztegi eta Oñati lotzen zituzten bide zaharrez hitz egingo dut, eta hortik izenbururako aukeratu dudan izena. Bi herri horien arteko lur eremua txikia bada ere, bien bitartean bide
asko zeuden, ez bat eta ez bi, baita bost ere. Gehienak Gabiriako udalerria aldenik alde gurutzatzen
zuten, erroten edo igeren ibarretik (Igeribarretik, alegia). Ondorengo lerrootan bide horien gainean nik
dakidana, eta pentsatzen dudana, esatera ausartuko naiz.

1. “FRANTZIAKO BIDEA”
Ibilbidea:
Ormaiztegi-Alegia-Santa LutziaEitzaga-Zumarraga-Urretxu-LegazpiUdana/Zatui-Oñati
Mendateak:
Eitzaga, Udana (515 m)
/ Zatui (660 m)
Distantziak:
24 km (Udanatik), 22 km (Zatuitik)

Antza denez, Ormaiztegitik Oñatira, Eitzagatik barrena, joateko bidea
oso zaharra da, Urretxuko hiribildua

sortzearekin batera egindakoa. Honela dio Pedro Gonzalez ikerlariak lan
batean: “La fundación de Urretxu en

1383 crea así el eslabón necesario para
terminar de configurar un nuevo camino que pusiera en contacto el del Oria
y el del Deva en sentido transversal,
a la vez que se conformaba un nuevo
acceso a Castilla a través de AlavaPto. de Arlabán-Salinas-MondragónOñati-Legazpia-Urretxu-Beasain, que
veremos utilizar con frecuencia a los
reyes de la casa de Austria camino de
la frontera con Francia, Urretxu tendrá
ocasión de ofrecer alojamiento a estos
monarcas” (González 1986:37).
Kiputzen bideak.
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Gaztelako errege-erreginak Frantziara joateko bide hori erabiltzen hasi
ziren XVII. mendetik aurrera. Izan ere,
“litera” eta zalgurdiekin ibiltzeko beste
bide asko baino erosoagoa zen. “Por

ello no resulta extraño que los tránsitos que constatamos a partir del siglo
XVII se efectúen mayoritariamente por
Salinas. Por ejemplo, en 1615, cuando
se recibe a la infanta en su paso hacia
Francia y se ordena ‘reparar los caminos y malos pasos por donde an de
pasar, que conforme a la memoria que
se a remitido será por Salinas a Oñate,
Villafranca, Tolossa, Hernani y a Irun
Urançu’” (Achon 1998:65).

Ematen duenez, Sandratiko bidea ez
ezik beste bide asko ere baztertu egin
zituzten, erosotasunari begira. Hala,
Oñatitik Ormaiztegira joateko askoz
ere bide motzagoak baziren ere (Aztiritik edo Atagoititik, esaterako), haiek
baztertu eta Eitzagakoa aukeratu zuten.
Horrek ez du esan nahi, dena den,
bide hori zenik erabiliena. Nire ustez,
XVIII. mendera arte, Kotxeen Errege
Bidea egin zuten arte, bide motzagoak
erabiliko zituzten garraiolariek, bidaiariek eta abarrek, ondoren ikusiko ditugunak, hain zuzen ere.

2. KAMIÑU ZAHARRA
EDO KAMIÑU ERREALA
Ibilbidea:
Ormaiztegi-Eguzkitza-Korta-AtagoitiMotxorro-Udana-Oñati
Mendateak:
Atagoiti (514 m), Udana (515 m)
Distantzia:
21 km (Udanatik)

Errepide hau 1846 eta 1849 urte bitartean eraiki zen, Oñati Gipuzkoako
Ermandadean sartu zenean (Rodriguez 2003:53), hori baitzen Gipuzkoarekin bat egiteko baldintzetako
bat. “Frantziako bidearekin” alderatuta, hiru bat kilometro motzagoa zen,
eta, gainera, Eitzagako aldapa handia
saihesten zen.
Bitxia da bai gabiriarrek bai legazpiarrek bide horri eman zioten izena,
“Kamiñozarra” lehenengoek, “Kamiñu erreala” bigarrenek, ez baita berez
hain zaharra, ez eta “erreala” ere. Ez
hori bakarrik, errepide berria dela esan
genezake, dagoeneko 166 urte baditu
ere.

Bide horren trazatua erabat modernoa da, zalgurdiekin eta “bolanteekin”
(zama handiak garraiatzeko gurpil
handiko gurdia) ibiltzeko pentsatua.
Ez du aldapa handirik eta, hain zuzen,
hori ekiditeko itzulinguru asko egiten
ditu, bai Udana mendatean, Oñati
aldetik, bai eta Atagoiti mendatean,
Gabiria aldetik.
Antzinako bideak, aldiz, zuzenagoak
ziren, jendea haietan oinez ibiltzen zelako. Ez zien hainbeste axolarik aldapa handiak egotea, ibibidea laburra
izatea baizik. Gaur egun ere, mendian
asko ibiltzen denak ondo daki hori.
Hori dela eta, ez da ulertzen zergatik
deitu zioten Kamiñozarra edo Kamiñu
erreala XIX mendearen erdi aldean
egindako bide bati. Ez dirudi, bestetik, gabiriar eta legazpiar guztiak oker
egon behar zutenik.
Nire ustez, bada arrazoi bat hori
azalduko lukeena, hauxe: garai batean
inguru horretan beste bide zaharrago
bat bazegoela eta bide berriarentzat
ez zutela bestelako izenik asmatu. Ondorengo atalean hori frogatzen ahaleginduko naiz.

Kamiñu erreala edo kamiñu zaharra XIX. mendeko mapa batean (Cortázar 1882).
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3. “ATAJUE”, BENETAKO
BIDE ZAHARRA
Ibilbidea:
Ormaiztegi-San Esteban-ErrotaetxeIgeribar-Atagoiti-Legazpi- MotxorroUdana/Zatui-Oñati
Mendateak:
Atagoiti (514 m), Udana (515 m),
Zatui (660 m)
Distantziak:
19,5 km (Udanatik), 17,5 km (Zatuitik)

1846. urtearen aurretik ere baziren
Legazpi eta Ormaiztegi lotzen zituzten
bideak. Hori garbi ikusten da Legazpiko kontseju-etxean gordetzen den
1805. urteko plano eder batean. Plano
horretan, Gabiria aldera, bi bide nabarmentzen dira: bata, Legazpiko herri
kaskotik abiatuta, Arrasetako lepotik
igarotzen dena, Gabiriako herri kaxko
aldera; bestea, Legazpiko herri kaskotik abiatuta, Atagoitiko lepotik igarotzen dena, Ormaiztegi aldera. Mapa
horretan ez da biderik ikusten Aizaleku mendiaren hegalean, Motxorro eta
Animazelai bitartean, alegia.

Atagoititik igarotzen zen bidea,
1650. urteko agiri batean ere topatu
dugu. Modu honetan aipatzen da: “Paraje llamado Ategoiti donde se halla
una cruz en medio del camino real que
se dirige de las Villas de Ormaiztegui
y Gaviria para la mencionada Villa de
Legazpia” (Legazpiko Udal Artxiboa).

Lehen esan dugun bezala, bide
zaharrak zuzenak izaten ziren, itzulingururik gabekoak, eta Ormaiztegitik
Legazpira zihoan bide zaharra ere hala
izango zen. Baina, ba al da oraindik
tankera horretako biderik Ormaiztegi,
Gabiria eta Legazpiko udalerrien artean? Non dago?

Badira, gainera, bi leku-izen Legazpi
eta Gabiria/Ormaiztegi arteko komunikazioa iradokitzen dutenak, zeharka
bada ere. Bata, Atagoitiren aldaera
zaharra da, Ategutia (1401, Ayerbe
1995:29). Izen horrekin “mendate txiki” bat zegoela adierazten da, pasabide bat, eta horrek, jakina, bidearekin
lotzen gaitu. Beste leku-izena hauxe
da: “La venta de Estarribelça” (1483,
Ayerbe 1995:125), Legazpiko Animazelai parajean kokatzen dena. XV.
mendean benta bat bazegoen, horrek
esan nahi du inguru horretatik jendea
pasatzen zela eta garrantzitsua zela.

Bidea ez zen desagertu errepide
berria egin zenean, XIX. mendearen
erdian; besteak beste, bide zaharra
berria baino motzagoa zelako. Ez hori
bakarrik, errepide berria egin eta gero
ere, hamarkada askotan erabili zen.
Hori dela eta, esan dezakegu hortxe
jarraitzen duela, leku batzuetan agerian, beste batzuetan ez. Ormaiztegitik
Igeribar bitartean, zati asko sasiak hartuta daude, beste batzuk hondatuta,
beste batzuk zelai bihurtuta eta abar.
Igeribar eta Atagoiti bitartean, osorik
dagoela esan liteke, sastrakak nagusi
badira ere. Azkenik, Atagoititik Legazpirako tartean, ondoen ikusten den
zatia Animazelaitik Plazaolara jaisten
dena da.

Garbi ikusten da, beraz, oraingo
Kamiñozarra edo Kamiñu Errealaren
aurretik, lehendik ere bazirela bide
zaharrak eta errege bideak. Hain zuzen
ere, hori izango da izenak nahastearen
arrazoia, nire ustez.

Bide zahar hori gabiriarrek “Atajue”
izenez ezagutzen dute, antzinako
bide zahar eta erreala dela ahaztuta.
Baina, bestetik, Atajue ondo jarritako
izena da. Izan ere, Zuazolaazpikotik
(Korta jatetxetik) Atagoitira 5,1 km
daude errepidetik joanez gero, baina
bide zaharra erabiliz gero, 2,5 km, erdia
baino gutxiago. Antzerako zerbait gertatzen da Udanatik beherako atajuarekin, errepidea baino askoz motzagoa
baita.
Gaur egun erabiltzen ez bada ere,
XX. mendearen 50eko hamarkadara
arte asko erabili izan zen Oñatira sagar
saltzera joateko, Legazpira esnea banatzera joateko, Patriziorenera lanera
joateko, besteak beste.

Gaur egun “Atajue” izenez ezagutzen den bidea 1805. urteko plano batean. “Atagoitia”-tik igarotzen zen
(Legazpiko Udal Artxiboa)
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Gabiriko bizilagunek ondo gogoan
dituzte oraindik bide hori sarri sarri
erabiltzen zituzten herritarrak. Hala,
Patrizionera lanera, Kataraingo Inazio, Errotaberriko Sabino, Irubideko
Eulegio, Noare-Etxeberriko Dionisio,
Izarrerdiko Zumalakarregi, Segundo-

ren aita... Esnetara, astoa hartuta,
Zuazolako Pepita eta Arantza, Etxeberritxoko Ana Mari, Izarrerdiko Pakita.. Oñatira sagar saltzera, Zuazolako
Juxta eta abar.

4. BIDERIK MOTZENA,
OTSAZULOETATIK
BARRENA
“Camino de Oñate” adierazita dagoen XIX. mende hasierako planoa (Valladolideko Errege Chancilleriako
Artxiboa).

Ibilbidea:
Ormaiztegi-San Esteban-ErrotaetxeOtsazuloeta-Gorosabel-Loidi-Zabaleta-Motxorro-Zatui-Oñati
Mendateak:
Loidi (604 m), Zatui (660 m)
Distantzia:
15,5 km

“Atajue” esaten zaion bidea oso
zaharra da aurreko atalean eman ditugun arrazoiengatik, baina ez da, hala
ere, Oñatira joateko biderik motzena.

Legazpira joateko, bai, baina Oñatira
joateko, ez.

zuzen-zuzen Oñatira joan nahi bada,
Zatuikurutzatik joan behar da.

Ormaiztegitik Oñatira joateko biderik motzena Otsazuloetatik barrena
da. Horretarako, Gabiriako Errotaetxe parean Igeribar aldera doan bide
zaharra utzi eta ezkerretara egin behar
da, Gorosabel auzune zaharrera doan
bidean gora. Gaur egun, inguru hori
oso eraldatuta dago XX. mendearen
amaieran izan ziren mea ustiaketagatik; baina, pentsatu behar dugu,
antzina basoa izango zela eta otsoen
bizitoki ere bai. Horregatik, Otsazuloeta izena. Oso urrutira
gabe, Ariztieder parajean,
harrizko gurutze bat dago
otsoak hildako gizakume
baten oroimenez jarria.

Kabaileriarekin zihoazen karabanek,
bidaiariek eta gainerako oinezkoek
esan liteke bide hau aukeratu behar
zutela garai batean Ormaiztegitik
Oñatira joateko, bi puntuen arteko
distantziarik motzena bertatik zelako.
Baina ez dugu bide horren gaineko agiri
askorik topatu. Hona hemen horietako
bat: “Se halla en el parage llamado
Arizti-ederra y a la parte izquierda del
camino vecinal que se dirige a Ormaiztegui” (1889, Gabiriko Udal Artxiboa).

Gorosabel
auzunean
gaur egun etxe bakarra
badago ere, Argindegi
izenekoa, agiri zaharren
arabera antzina beste hiruzpalau ere baziren bertan. Bada, bide zaharrak
handik gora egiten zuen
Loidiko gainera iritsi arte.
Loidiko gainean benta
bat eraiki zuten XVII. mendearen bigarren erdian,
eta, horregatik, handik
aurrera Aztiriko benta edo
Bentalegor izenez ere ezagutu izan da.
Eguzkitza baserrian dagoen 1819. urteko planoa. Bertan lau etxe
adierazten dira: Saizabal (goian), Echezarreta (erdian, ezkerretara),
Eguzquiza (erdian, eskuinetara) eta Errota-eche (behean). Igeribar
harana gurutzatzen duen bidea ere adierazita dago (Maiz familiaren
artxiboa)

Loiditik behera, Legazpiko herri-bideari jarraituz, Motxorrora iristen da
bide zaharra, eta handik

XVIII. mendeko Ormaiztegiko kalea
azaltzen den plano batean (Astiazaran 1995:386) “Camino de Oñate”
irakurtzen da Eztandaerrekari jarraituz (“Regata de San Esteban”, berez)
dagoen bide batean. Bide horren trazatua hainbat lekutatik izan zitekeen:
Legazpitik, lehen ikusi dugun bide
zaharretik (10,2 km); Aztiritik, gero ikusiko dugun bezala (8,7 km); edo Otsazuloetatik, biderik motzena (7,8 km).
Momentuz, ez dugu daturik jakiteko
zein bide zen garai hartan erabiliena.
Azkenik, atal honekin bukatzeko, antzinako plano batean (ARCV) azaltzen
den “Camino de Oñate” izena aipatuko
dugu. XV. mendeko auzi batekin loturarik badu ere, XIX. mendearen hasierakoa da. Bada, plano horretan, Aztiritik Zatuira, gutxi gorabehera, doan
bide bat marraztuta azaltzen da eta
gainean “Camino de Oñate”. Ez dakigu, ordea, bide horren abiapuntua zein
den: Ormaiztegi edo Segura. Hori dela
eta, ezin dugu pisuzko frogatzat hartu.
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5. SANTA MARINAKO
BIDEA
Ibilbidea:
Ormaiztegi-San Esteban-ErrotaetxeIgeribar-Aztiri-Zabaleta-MotxorroZatui-Oñati
Mendateak:
Aztiri (600 m), Udana (515 m) edo
Zatui (660 m)
Distantzia:
16,1 km

Otsazuloetako bidean bezala, oso
datu historiko gutxi daukagu bide
honen gainean. Horren arrazoia izan
liteke Gipuzkoako kotxeen errege bidea egin zenean, XVIII. mendearen
bigarren erdian, gainerako bideak garrantzia galtzen hasi zirela. Zer esanik
ez, XIX. mendearen erdian Atagoititik
barrena Oñatirako bide berria egin zenean. Bide horiek erosoak eta azkarrak
zirenez, bidaiarien eta merkantzien
joan-etorriak haietatik hasi ziren eta
gainerakoak utzi egin ziren.

Ariztiederreko harrizko gurutzea, otsoak hildako
auzotar baten oroimenez jarria (Jakoba Katarainen argazkia).

Ordura arte, ordea, bide sarea bestelakoa zen, eta pentsatu liteke jendeak bide motzenak erabiliko zituela
leku batetik bestera mugitzeko. Beste
hainbat faktorek ere eragingo zuen,
seguruenik: gurdiarekin joateko erosoak ziren ala ez, urez betetzen ziren
ala ez, bentak eta ostatuak zeuden ala
ez, segurtasun aldetik arriskutsua zen
ala ez (lapurrak, basa animaliak...),
eta abar.
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Igeribar errotako hilarria (jlu_2014)

Artikulu honetan deskribatuko dugun azken bidea ez da Ormaiztegitik
Oñatira joateko motzena (Otsazuloetakoa motzagoa da oraindik) baina
zantzu asko daude pentsatzeko oso
zaharra dela, orain arte aztertutakoetatik zaharrena, akaso. Hona hemen
topatu ditugun zantzuak.
1. Bide horretan XIX. mendearen hasierara arte Santa Marina eliza zegoen
(badirudi frantsesek erabat desegin
zutela). Eta Santa Marinaren elizak
autore batzuen iritzian Done Jakue
bidearekin daude lotuta. Hona hemen
Caro Barojak zioena: “Don Bonifacio

de Echegaray ha llamado la atención
sobre lo abundantes que son en el país
las iglesias dedicadas a Santa Marina,
santa galaica conocida, que tiene hasta 138 templos, y las que están bajo
la advocación de San Martín, famoso
santo galo-romano que cuenta con no
menos de 146 parroquias y 78 ermitas
y para explicarse abundancia tal piensa que las vías de peregrinos han contribuido a propagar el culto a la referi-

da santa de la tierra a la que aquéllos
confluían y de un santo de territorios
de paso o de partida, es decir, que uno
de los dos cultos se debio popularizar a
la ‘ida’ y el otro a la ‘vuelta’ de las peregrinaciones” (Caro Baroja 1971:278).
Aztiriko Santa Marinaren ondoan dagoen bidea Aztiritik Gabiriara joateko
erabili izan da azken aldian, baina antzina izan zezakeen bestelako izaera
bat.
2. Santa Marinako bideak, bestetik,
“-(h)iri” osagaiarekin amaitzen diren
bi leku lotzen ditu: Aztiri eta Gabiri.
Iparraldeko Casaubon ikerlariaren arabera, “hiri” duten toponimoek antzinako herrixkei egiten die erreferentzia
askotan eta mendi gainetan egon ohi
dira (Casaubon 2002:125). Hemen ere,
aipatutako bi leku-izenak gaintxoetan
daudenez, litekeena, bai Aztiri eta bai
Gabiri, aspaldiko bizitokiak izatea.
3. Santa Marina elizaren orubetik behera, Igeribarrera aldera, Kanposantutxulo izeneko leku esanguratsua dago.

Igeribar errotako Joxe Kruz Baztarrikari
esker jakin dugu hori. Esan liteke oraindik ezagutzen ez dugun antzinako gertakari baten adierazpena dela.
4. Igeribar eta Aztiri bitarteko herribidearen ondoan antzinako zepadiak
(antzinako burdinolen aztarnak) ugariak dira. Aztarna horiek, orain arteko
ikerketen arabera, Erdi Arokoak dira
eta esan liteke, bide ondoan egotea ez
dela kasualitatea.
5. Aztiri inguruan jasotako kontakizun batean Gaztela eta Frantziaren
arteko bidea Igeribar etxaldetik igarotzen zela esaten da (Azpiazu 2011:101).
Igeribarren, ordea, Atagoitiko bidea
eta Aztiriko bidea elkartzen dira, eta
horregatik, ezin jakin dezakegu zehazki Gaztela aldetik nondik iritsiko ziren
ibiltariak.

6. Igeribar errotatik gertu, galtzada
zaharraren izkinan, hilarri bat topatu
zuen Joxe Kruz Baztarrikak duela urte
gutxi. Horrek ere nolabait bidearen
antzinatasuna frogatzen du. Baina
aurreko puntuan esan dugun bezala,
leku horretara Aztiritik eta Atagoitik
iritsi daiteke eta, horrekin, ezin dugu
Aztiriko bidearen aldeko froga gisa
aurkeztu.
Ikusten den bezala, zantzu guztiak
zeharkakoak dira, eta ez dute, horrenbestez, auzia erabakitzen. Baina
nire iritzian oso iradokitzaileak dira eta
antzinako bide baten aurrean gaudela
adierazten dute. Etorkizuneko ikerketek baieztatu edo baztertu beharko
dituzte gure susmoak.
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IR AKURLE
TXOKOA
Zeuk aukeratu dezakezu lekua. Berdin dio Etiopian zauden edota SPrako
tranbiaren zain Martuteneko geltokian. Berdin dio Lur bat haratago edo
Izuen gordelekuetan barrena zabiltzan. Apirila izan liteke edo eta Handik gutxira gaur, baina liburu on batek
eman dezakeen plazera Kolosala izango da beti.
Gabiriako irakurle txokoak, esaterako, Fikzioaren izterrak laztantzeko
aukera ematen du eta baita Gezurrak, gezurrak, gezurrak egia bailiran
irakurtzekoa ere. Izan ere fikzioaren lurraldeetan Ipuin batean bezala sentitu
zaitezke. Lehen lerroa irakurtzen hasi
eta burua altxatzen duzun arte, Soinujolearen semea edota Peru abarka
bezain euskaldun jator eta idilikoa
izan zintezke. Baita Bi anaietako bat
ere. Bilbao-NY-Bilbao bidaia ordu gutxi batzutan egin zenezake edo men-
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di tontorren batetik kresala usaindu
edota portu zaharren bateko Garoa
laztandu. Fikzioa errealitatetik ihes
egiteko modurik hoberenetakoa dela
esango nuke. Inon ez, inoiz ez dagoen
leku hori. Ezlekua. Amestea ere garestitu den garai hauetan, 15,99 euroren
truke ameriketan Twist bat dantzatzeko aukera eskeintzen duena edota
Pasaian blues bat inprobisatzekoa.
Madame bovaryrekin Haragiaz gozatu
edota Neguko zirkuan Lagun izoztua
izatekoa. Zorion handiegian bizi denak,
agian ez du izango errealitatetik ihes
egiteko beharrik, baina Kea behelainopean bezala makurtuta bizi garenontzat leiho bat da ziega ilunean
Bestalde Atzerri-a etxe bihurtzen
denean, Ni ez naiz hemengoa pentsatzean, sorterritik 100metrotara gerturatzeko aukera eman lezake Literaturak. Atzerrian eguna ere Egunero

hasten delako maite dituzun eta zaituztenengandik urrun egonik ere. Denboraren izerdiak izerditzen jarraitzen
du. Gurpilak biraka eta herrimin hori
asetzeko heroina dosi ederra izan liteke Literatura.
Azkenik, begiak altxa eta hasperen
baten ondoren liburu baten estalkia
isten duzunean, berriro ikasle, irakasle, tabernari edota etxekoandre/gizon
izatera bueltatuko zara. Betiko bizitzara. Betikoegia agian kasu batzuetan.
Baina Lasai, ez da ezer gertatzen, nahi
duzunean Hamaika pauso txikitara hor
izango baituzu berriz ere, atzo utzitako
leku eta modu berean, begiak zabalik
amesten jarraitzeko atea. Ongietorria
izango zara Gabiriako irakurle txokoan.

Eñaut Asurabarrena Bidegain

KUBAKO BIDAIA
HAMAIK A
IRUDITAN
1- Bigarren urtez jarraian, gonbida-

tuta geunden Ameriketara. Oraingoan
Kubara, inprobisatzaileen VI jardunaldietara. Aurreko urtean Mexikon izan
ginen 15 egun eta esperientzia zoragarria bizi izan eta gero, erabat motibatuta sentitzen ginen antzeko beste
bat bizitzeko, nahiz eta bagenekien
askoz ere austeroagoa izango zela
dena. Abuztuaren 9an bi bertsolari,
Iñaki Murua (gabiriarrentzat Jose Inazio) eta Itxaso Paya, eta bi laguntzaile,
Esti Alberdi eta ni neu, Blanca López,
abiatu ginen Bilbotik pozez gainezka,
Gabiriako festetan ez gelditzeak pena
pixka bat ematen zigun arren.

2- Goizeko 4:15ean jaiki, eskalekin

hamabi orduko hegazkin bidaia egin,
beste hamabi ordukoa autobusean
Las Tunasera joateko, iritsi ginen hango goizeko 5:30ean leher eginda. Gure
ilusiorik handiena une hartan dutxa

bat hartzea eta ohean lo egitea zen.
Baina dutxek ez zeukaten ez aterik eta
ez kortinarik, eta komunak ez zeuden
txukunegi. Beraz, guk eramandako
izarekin oheak jantzi, eta hamabi pertsona zeuden logela batean lo egin
genuen goizeko 7:00ak arte, bentiladoretxo batek ematen zuen freskurari
esker. Ordu eta erdi lo egin eta gero,
garbi geneukan beste ostatu batera
joan beharra geneukela aste osoa bizirik iraun nahi baldin bagenuen. Eta
horrela, etxe batean aire girotua eta
bainugela zituzten bi logela alokatu
genituen.

3-

Lehenengo jaialdian, Iñakiri
eta Itxasori sei minutu eman zizkieten
abesteko. Horrek esan nahi zuen bina
bertso beren itzulpenekin. Penagarria
iruditu zitzaigun, bertsolarien artea
erakusteko hain denbora gutxi izatea.
Berotzeko astirik ere ez zuten izan.
Mexikon, beste antolaketa bat zeuka-

39

tenez eta gehienetan partaideak bi herri desberdinetan banatuta zeudenez,
ordu laurdeneko tartea izaten zuten ia
beti. Kuban protagonismoa, bereziki
kubatarrek eta mexikarrek eduki zuten, beraiek bakarrik nahikoa zirelako
jardunaldiak osatzeko. Ez dakit nola
konpondu beharko zuten, deskuidoz
gonbidatutako delegazio guztiak joan
izan balira, aurten Venezuela, Panama, Argentina eta Txile falta baitziren.
Beraz, bost ginen partehartzaileak:
Kuba, Mexiko, Puerto Rico, Kolonbia
eta Euskal Herria. Politena Euskal Herria bezala joatea izan zen (Mexikon
Espainia bezala gonbidatu gintuzten
eta gero nahikoa komeri bizi izan genuen).

5- Egun batean delegazio guztien

saio didaktikoa antolatuta zuten.
Gure txandan, adibidez, Iñakik eta
Itxasok entzuleei azaldu zizkieten nola
osatzen den bertsoa, zenbat bertso
mota dauden, gai motak, jaialdi motak...Kainaberen itzalean bi ordu pasa
ondoren, eguerdiko ordu bietan bazkaltzera joango ginelakoan, inprobisatzaile guztien jaialdia burutu zuten. Arratsaldeko 5:30ean iritsi ginen
autobusez bazkal tokira. Baina artean
txerrikumeak burduntzian zeuden.
Bidaia honetan pazientzia ikeragarri
landu dugu.

4-

Mexikon jardunaldiek 15 egun
iraun zuten bezala, Kuban aste bete.
Eta bai batean eta bai bestean ezaugarri berbera aipatu behar dut, intentsitate izugarria: jaialdiak, hitzaldiak,
prentsaurrekoak, telebistarako eta
irratirako elkarrizketak, bisita turistiko
antolatuak...Kuban hori dena gure
kontra bihurtu zen elementu batekin,
BEROA. Bero izugarria. Bero hezea.
Dutxatu, lehortu eta bustita geunden
berriro. Ostatuko Gustavo sukaldariak
zein probintzitara gindoazen jakin
zuenean hauxe esan zidan: “¡Qué calor van a pasar ustedes”. Baita asmatu
ere! Las Tunas Kubako labea omen da.
Horrezaz aparte, esan zigutenez, azken
50 urteetan egin duen udarik beroena
izaten ari zen.

gun opari gisa hartu genuen guk, eta
hanka hutsik jarrita, umeek bezala,
Naturak eskaintzen zigun freskuraz
gozatu genuen.

7-

Jardunaldi hauetako jarduera
artistiko interesgarriena beste delegazioekin egiten den trukea izaten da.
Aurreko urtean argentinarrekin, txiletarrekin, Puerto Rikokoekin eta kolonbiarrekin egin zituzten eran, 2014an
kubatarrekin eta mexikarrekin burutu
zituzten. Ariketa hauetan euskaldunontzat izaten den zailtasuna nabarmendu behar da, bertsoa abesteaz
aparte, gaztelaniara itzuli beharra
daukagulako. Itxaso Paya jaialdiren
batean erderaz inprobisatzen ausartu
zen, iaz Iñaki eta Miren Artetxe ausartu
ziren bezalaxe.

6-

Egun osoan izugarrizko beroa
jasan eta gero, arratsaldean zerua
ilundu zen bat-batean eta izugarrizko
zaparrada bota zuen. Goitik zetorki-

8-

Denbora librean lau gauza
genituen oso gogoko: itzala, Cacique
garagardo freskoa, fruten zukua eta
lagunartea. Ez ginen iturriko ura edaten ausartzen, eta ez deshidratatzeko,
garagardoa edaten genuen sarri-sarri.
Gosaltzeko ipintzen zizkiguten zukuak
ere nekez ahaztuko ditugu: mangoaren zukua, piñarena, papayarena,
guayabarena...

40

9- Bidaiari bukaera emateko, as-

tebeteko jardunaldien ondoren, La
Habanan pasa genuen bost egunetako oporraldia bertako lagun batzuen
gidaritzapean. Beraiekin, bertako eta
inguruko tokirik enblematikoenak,
ederrenak eta esanguratsuenak ikustea luxua izan zen.

10-

La Habanan alokatu ziguten
gelak ez zeukan aire giroturik, eta hasiera batean zorte txarra iruditu zitzaigunak, esperientzi polit bat bizitzeko
balio izan zigun, bertan lo egiterik ez
zegoenez, horrek goiko terrazara igotzera behartu gintuen, eta egia esan
behar badugu, ingurua batere erromantikoa ez zen arren, zoragarria iruditu zitzaigun haizetxoa sentituz eta
izarrak ikusiz, elkarrekin egotea eta
goxo-goxo lo hartzea.

11- Estatu Batuek Kubari ezarri

zioten blokeoaren ondorioz, kubatarrek biziraun behar izan dute nola edo
hala, irrifarra galdu gabe. La Habana
hiriburu zoragarria izango zen bere
garaian, baina orain denak beharko
luke berritzea. Hala ere, onartu behar
dugu Kubari enkantu berezia ikusi

geniola, bere auto zahar, baina dotoreekin, bere autobus destartalatuekin,
kalean, euli handi eta guzti txerrikia,
arkumea... saltzen dutenekin, kale garbitzaileekin, zuloz eta koskorrez betetako errepideekin eta bereziki, gaueko
biziarekin. Hemendik urte batzuetara
bueltatzen bagara, liluratuko gaituen
zerbait aurkituko dugu seguru, baina
ez oraingo Kuba.

Blanca López García
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DATU HISTORIKOAK.
(1965.URTERARTE).
2 BIZITZAKO BASERRIA.
BIZITZA BATEAN.
-1879.Urtean Gabiriako Jose Gregorio
Goitia Garin eta Gabiriako Zantegi baserriko Felipa Zumalakarregi ezkondu
eta 8 seme-alaba izan zituzten.
-1907.Urte inguruan aurrekoen seme
Joxe Frantzisko Goitia Zumalakarregi
eta Mutiloako Eladia Lekuona Barrenetxea ezkondu eta 7 seme-alaba izan
zituzten.
-1953.Urtean aurrekoen seme Joxe
Mari Goitia Lekuona eta Ormaiztegiko
Sagastiberrierdikoa baserriko Fermina
Peñagarikano Azpeitia ezkondu ziren.
BESTE BIZITZAN.
-1877.Urtean Juan Joxe Peñagarikano Urkiola eta Joakina Goia Telleria
ezkondu eta 4 seme-alaba izan zituzten.
-1912.Urte inguruan aurrekoen seme
Juan Joxe Peñagarikano Goia eta Gabiriako Maria Kruz Telleria Iparragirre
ezkondu eta 4 seme-alaba izan zituzten.
1944.Urte inguruan aurrekoen seme
Patxi Peñagarikano Telleria eta Soraluzeko Benita Arakistain Telleria
ezkondu eta 2 seme-alaba izan zituzten.
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Gabirizarraundi
baserria

GABIRIZARRAUNDI BASERRIKO ANAI-ARREBAK 1945.URTE INGURUAN.
Ezkerretik-eskuinera:Maria,Patxi,Domingo eta Jesusa Peñagarikano Telleria.

GABIRIZARRAUNDI BASERRIKO SENDIA 1930.URTE INGURUAN.
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera:Maria Peñagarikano eta Patxi Peñagarikano.
Beheko ilaran ezkerretik eskuinera:Mari Kruz Telleria(ama),Jesusa Peñagarikano,Joakina
Goia(amona),Domingo Peñagarikano eta Juan Joxe Peñagarikano Goia(aita).

GABIRIZARRAUNDI BASERRIKO JOXE
MARI GOITIA ETA FERMINA PEÑAGARIKANO 1970.Urte inguruan.
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Gabirizartxiki
baserria

DATU HISTORIKOAK
(1965.URTERARTE).
-1888.Urtean bertako Pedro Joxe Oria Mujika eta Gabiriako Bekoetxe baserriko Joxepa Monika Gabiria Egiguren
ezkondu eta 3 seme-alaba izan zituzten.
-1920.Urte inguruan aurrekoen seme Juan Inazio Oria Gabiria eta Beasaingo Garin auzoko Bazterretxe baserriko
Maria Etxeberria Garmendia ezkondu eta 6 seme-alaba izan zituzten.
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GABIRIZARTXIKI BASERRIA 1955. Urte inguruan.

JUAN INAZIO ORIA GABIRIA 1956

GABIRIZARTXIKI BASERRIKO ANAI-ARREBAK
1940.URTE INGURUAN.
Ezkerretik eskuinera: Patxi, Bittor eta Antonia
Oria Etxeberria.

TXOMIN MURGIONDO(ETXEBERRIBENGOA)
ETA PATXI ORIA(GABIRIZARTXIKI) LOIOLAN
1955. Urte inguruan.
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Sanesteban
baserria

DATU HISTORIKOAK
(1965.URTERARTE).
-1905.Urte inguruan bertako Frantzisko Goia Legorburu Zumarragako Juana Zaldua Aranbururekin ezkondu eta 2
seme-alaba izan zituzten.
-Frantzsko Goia alargun geratu ondoren 1919.Urte inguruan Ormaiztegiko Lapatzaerrotako Petra Pikasarri Larrearekin ezkondu eta 6 seme-alaba izan zituzten.
-1959.Urtean aurrekoen alaba Miren Goia Pikasarri Gabiriako Noarezarko Joxe Mari Garmendia Iparragirrekin ezkondu eta 2 seme izan zituzten.
-Baserri honetan jaio zen 1926.Urtean Luis Goia, bere txirrindulari ibilbide gehiena Frantzian egin zuen, 1960.Urtean
Ordiziako klasika irabazi zuen.
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HILARIO GOIBURU AMEZAGA soldadutzan Melillan 1932. Urte inguruan.

SANESTEBAN BASERRIKO SENAR-EMAZTEAK 1935. Urte
inguruan. Ezkerretik eskuinera: Frantzisko Goia, (ezezaguna)
eta Petra Pikasarri.

LUIS GOIA PIKASARRI txirrindularia Frantziako Bagneres De Bigorren
1955. Urte inguruan.

JESUS GOIA PIKASARRI soldadutzan 1944.
Urte inguruan.

Egilea: Ander Iurrita
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ASIAR LIZTORR AREN
HEDAPEN
KEZK AGARRIA

Orain dela hiruzpalau urte inoiz gutxitan entzuten genuen asiar liztorraren izena eta askoz gutxiagotan
ikusi, baina zoritxarrez azken bi urte
hauetan ondo asko ikasi dugu zer den
hasiera batean erleei eta gaur egun
erleei ez ezik, frutari ere, batez ere piku
eta sagarrei, erasotzen dien intsektu
hori eta Euskaltzaindiari ere iritsi zaio
intsektu honen berri eta oraindik nola
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deitu erabaki ez badu ere, proposatu,
asiar liztorra erabiltzea proposatu du
Euskaltzaindiko Jagonet saileko Joxe
Ramon Zubimendik.
Badirudi asiar liztorra itsasoz iritsi
zela Frantzia aldera 2004an eta Irun
aldean 2010ean azaldu zirela lehenak
eta gero hortik gurera oso denbora epe
laburrean zabaldu zela, eta ezin izan

da inola ere geratu zabaltze hori eta ia
badirudi Asturias eta Burgos aldera ere
hasi direla banaka batzuk heltzen
Liztorrari erasotzeko neurriei dagokienez, ez dugu aurrerapen haundirik
egin urte hauetan eta adituak hor ari
dira ikertzen liztor mota hori, eta batez ere erreginak, erakarriko dituen
feromona bat sortzeko eta itxaropen

haundiena Frantziako ikerlarien eskutan daukagu, baina badirudi oraindik
ere urte batzuk beharko dituztela
liztor erreginak erakarriko dituen feromona hori lortzen. Bitartean oso
garrantzitsua da martxoan, apirilean
eta maiatzean erlauntzetan tranpak
jartzea, garai horretan erortzen diren
gehienak erreginak izaten direlako eta,
horretaz gain, ahalegin berezia egitea
herritar guztiok zuhaitzetan adar artean egiten dituzten habiak bilatzen
gero deuseztatu ahal izateko.
Oraindik Gabirian liztor hori ikusi ez
duenik baldin badago, jakin behar du
une honetan baditugula hiru liztor
mota: bat, betikoa, txiki xamarra eta
uda aldera agertu ohi dena; beste bat,
asiar liztorra baino haundiagoa eta
ia dena horia, erleei eta frutari kalte
haundirik eragiten ez diena, eta azkenik aipatzen ari garen hau: erlea baino
hiru aldiz handiagoa, kolore beltzekoa
eta ipurdi eta hanka horixkakoa.
Bestalde, hain erraz eta azkar hedatzearen arrazoia da ez duela berari
eraso egin liezaiokeen ez txoririk,ez
hegaztirik, ez beste ezer eta etxeetan
egiten dituzten habiak erraz ikusten
badira ere, zuhaitzetan egiten dituztenak oso zailak direla ikusten, hosto
artean ezkutuan geratzen direlako eta

hostoak erortzean ikusten direnean ia
ezin delako ezer egin, ia ordurako habiak hutsik egoten direlako eta liztor
erreginak lur azpian sartzen direlako
negua pasatzeko. Dena den, badirudi
negua eta udaberria zenbat eta gogorragoa izan, orduan eta nekezago
ugaltzen direla. Ea aurtengo negu hotzak nola eragiten dien!
Azkenik, jakin bagenekien Frantzia
aldean kalte haundia egiten ari zirela sagastietan eta ederki asko ikusi dugu hori lehenengo aldiz azken
udazkenean sagarrak, eta bereziki
errezil sagarrak, biltzeko garaian, asiar
liztor horiez inguratuta aritu baikinen
eta harrigarria da nolatan ez dioten
gizakiari heltzen, ze askotan sagarra
eskutan hartu eta ez zen harritzekoa
liztor bakarren bat izatea barruan. Erleei ez ezik, sagarrei ere egiten dieten
kalteengatik dugu itxaropena Frantzian serio helduko diotela arazo honi,
han sagastiak ugariak baitira.

PRODUKTU FITOSANITARIOAK ERABILTZEKO AGIRIA
BEHAR
Hamaika ikusteko jaioak gara, nonbait, eta hau ere ikusi behar genuen.

Aurrerantzean baratzeko tomateak
edo etxe azpiko sagastiak intsektizidaz edo fungizidaz tratatu nahi baditugu, zorriak dauzkatelako edota
gorrinak jotzeko arriskua dutelako,
produktu horiek erosi ahal izateko
aurrez ikastaroa egin beharra izango
dugu eta azterketa batean agiria lortu.
Bestela, ez dugu erosterik izango, eta
erosi ahal izango ditugunak produktu
jakin batzuk baino ez dira izango eta
oso dosi txikitan saltzen dituztenak,
ondorioz askoz garestiago aterako
zaizkigu. Beraz, azaroaren 25era arteko epea izango dugu agiri hori lortzeko,
ze handik aurrera, akabo.
Araudi berri honen ezarpena Europa
aldetik datorkigu eta jadanik Espainiako hainbat autonomia erkidegotan
derrigorrezkoa da ikastaroa eginda
izatea produktuak erosteko.
Bakoitzak bere produktuak tratatzeko behar badu, nahikoa izango du
oinarrizko ikastaroa egitea, baina profesional moduan erabili nahi baditu
beste ikastaro bat ere egin beharko du.
Ikastaroa egiteko bi bide izango dira:
alde batetik aurrez aurrekoa edo zuzenekoa, Fraisoron, Derion edota Arkauten egin ahal izango da eta bestea
internet bidezkoa, hau da, on line egin
ahal izango da eta egun bat praktikoa
izango da eta hori, jakina, aurrez aurrekoa izango da.
Neurria egokia edo beharrezkoa
dela onar dezakegu eta produktu horiek nolanahi ezin direla erabili ere bai,
baina bereziki jende helduari ikastaro
hori egiteko bidea erraztu egin behar
zaio; izan ere, gaur egun baserrietako
baratzean lanean ari direnak, asko
behintzat, oso helduak dira eta ez ditut imajinatzen laurogei urterekin azterketa egiten, eta etxeko gazteagoren
batek ez badu egin nahi ikastaroa, 27
ordu ingurukoa, asun urarekin eta azeri
puztanen purinarekin jarraitu beharko
dute, eta eguraldiak lagunduz gero,
txarrena ez.

Liztor apie

Gabino Murua Zumalakarregi
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GURI5!

Guri5! Gabiriako hiru gaztek eta Ormaiztegiko gazte batek osaturiko musika taldea da. Iñaki Rezusta
“Txaxio” ormaiztegiarra (trikitia eta ahotsa), Ion Gorrotxategi (kitarra elektrikoa eta ahotsa), Julen
Sagarna (baxua) eta Jon Sagarnak (bateria) osatzen dute taldea, eta beraien instrumentuekin rock
eta ska doinu ezagunak joaz alaitzen dituzte inguruetako plaza eta gaztetxeak. Jadanik 50 kontzertu
eman dituzte, eta gogoa eta indarra ez zaie falta beste hainbeste egiteko. Arratsalde batean, garagardoa lagun, galdera hauei erantzuteko astia hartu zuten.

Non, noiz eta nola sortu zen taldea?
Harrigarria emango duen arren, Gabiriako Ostatu aurrean sortu zen, kuadrilarekin tertulian ari ginela, duela hiru
urte, udan. Ideia irten zen, hainbeste
musikari egonda proiektutxoren bat
martxan jartzeko aukera bazela, eta
erdi nahigabe egindako kontua da
hau, baina ez gara batere damutzen.
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Non hasi zineten entseatzen?
Sagarnatarren ganbaran, bagenuen
bateria bat, mikrofono zahar batzuk,
eta bi bozgorailu, eta hauek nahikoak
genituen larunbat arratsaldeetan
abesti berriak prestatzeko. Hasieran
trikitia, gitarra eta bateriarekin aritu
ginen, gero ahotsak sartu genituen
eta azkenik baxua. Jadanik kontzertu
pare bat emanak genituenean, uda-

lari lokal bat eskatu genion eta hauek
udaletxeko lokal bat utzi ziguten, eta
oraindik bertan entseatzen dugu.
Nola ateratzen zenituzten abestiak?
Txaxiok esaten zigun ze akorde edo ze
nota jo abesti bakoitzean eta honela
bi hilabetean lauzpabost abesti jotzen
genituen, gehienak inguruko talde os-

petsuenenak. Gerora, Xabi Arakama
trikitilariarekin hasi ginen entseatzen,
eta hark ere asko lagundu zigun.
Nola lortu zenuten lehenengo
kontzertua?
Hau ere Xabi Arakamak lortu zigun,
Zegamako musika eskolako kontzertuan pare bat abesti jo genituen, eta
oso gustura gelditu ginen. Aurrera
jarraitu genuen, eta lehenengo kontzertu ofiziala Aztiriko festetan eman
genuen.
Nola moldatzen zarete kontzertuetara joateko?
Oraindik gurasoekin. Nahiz eta taldekideren batek gida baimena lortu berri
duen, oraindik gurasoekin moldatzen
gara. Gurasorik gabe Guri5! ez litzateke egun dena izango.

berezi asko ere badaude, Antzuolako gaztetxea, harrerarengatik eta
giroarengatik; Zarautzkoa, Lazkaon
“Gure esku dago”ko festan jo genuenekoa; Ormaiztegiko bi kontzertuak
izan dira politenak, jende asko eta denak gustura. Gainera, bertan eman genuen 50.kontzertua, Gabiriako txozna
batzordeak oparitutako atzeko panela estreinatu genuen, eta oso berezia
izan zen.
Jendeak ere asko egiten du, ala?
Bai, gehiena. Plaza izan daiteke, sekulako eskenatokiarekin, argiak, soinu
paregabea, baina azkenean jenderik
ez badago guk ez dugu gustura egiten
gure lana, aldiz, edozein plaza xume
jendez beteta badago eta gustora badaude, guk ere gustora jotzen dugu.
Musikarien bizitza ona dela diote
batzuk, hori egia al da?

Bereziki gogoko duzuen plazarik?
Gabiriakoa beti besteak baino bereziagoa den arren, beste eskenatoki

dan ikusteak gustua ematen du, baina
horren atzean lan asko dago: instrumentuak kargatu, soinu kudeaketa
egin, kontzertu ondoren dena jaso eta
goizeko ordu txikietan lokalean dena
sartzea…ez da batere erraza. Gainera,
herri batzuetan jende gaztea garelako,
arratsaldeko zazpietan esaten digute
joateko kontzertua goizeko lauretan
dugunean, etab.
Ze etorkizun ikusten duzue?
Aurrera jarraitzen dugun artean, gu
gustora.
Zer duzue gabiriarrei esateko?
Gu ikustera etortzeko, ondo pasatuko
dutela, azken finean gure itzala baitira, bai gabiriarrak eta baita ikustera
gerturatzen direnak ere.
Etorkizun oparoa dute aurretik,
seguru nago. Beraz, besterik ez:
egurra mutilak!		

Beno, lan denek dute alde ona eta
txarra, honek ere bere onak eta txarrak
ditu. Jendea gure musikarekin parran-

Aratz Igarzabal Bidegain
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Gabon eskean Eskola Txikien festarako

Urtekaria

2015eko

BERRIAK
LABUR
URTARRILA
-1. Gabirian 497 biztanle zeuden, iaz baino
1 gehiago. 2013an 5 jaiotza eta 5 heriotza.

-4. Debako Urteberri ferian Agerreberrikoek sari bat lortu zuten, frutarekin.
-7. Noare baserrian jatetxeko hondarrekin
hazteko txerriak jarri zituzten.

-9. Agerreberrin jaiotako Joxepa Maiora
Beain hil zen, Itsason, 93 urterekin.

-9. Iberdrolak Ormaiztegi-Abadiano bi

-17. Euskal Herriko Mus Txapelketako he-

argindar lineak aldatzeko asmoa azaldu
zuen. Gabirian 13 lur saili eragingo zien,
1.158 metro luzean.

rriko kanporaketa Aratz Igartzabal-Iker
Arratibelek irabazi zuten. 8 bikote.

-17. Urkiztegiko Iñaki Etxeberriak eta Ola-11. Muintegi baserrian bizi izandako Joxe
Amondarain Amondarain hil zen, Lasarten, 88 urterekin.

-11. Aztiri-Bat elkarteak urteko batzar na-

berriko Bengoetxeko familiak uzta berriko
txakolina aurkeztu zuten, Getarian.

gusia egin zuen.

-19. Taldekako bola txapelketan, Gabiria
A 7. izan zen, eta Gabiria B 10.

-17. Eizmendi baserri ondoko txabola ba-

-20. Elurrak Aizaleku zuritu zuen.

tek su hartu zuen.

Dhuna zuzenean
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Bertso eskolako ikasleak Aratzekin

Urtekaria
-24. Jon Plazaola aktore urretxuarrak

-5. Etxeberri baserrian (Alegia) jaiotako

-21. Alex Areizagak Iparragirre literatura

Jonny Platz umorezko bakarrizketa egin
zuen, Ostatuan.

Maria Luisa Irizar Iurrita hil zen, Alegian
(Ezkio-Itsasoko zatian), 82 urterekin.

saria jaso zuen, Urretxun, Jendeak irrifarre
egiteari utzi dio ipuinagatik.

-24. Haizete bortitzak astindu zuen herria.

-7. Gazteek, urteko filma euskararen ingu-

-22. Bi Bala bertso-musikatuen ikuskizu-

rukoa grabatzea erabaki zuten.

na izan zen, antzokian.

-8. Alegiako Zubimusu etxean bizi zen
Miguel Angel Fernandez de Arangiz Azurmendi urretxuarra hil zen, 57 urterekin.

-22. Goruntzek lau urtekoen talde berria
sortu zuen, dantzan hasi nahi zutenekin.

-25. Judo ikasleek Zumarragan topaketa
batean parte hartu zuten.

-26. Maialen Akizu Bidegainek Mikel Laboa III. Bertsolari Sariketa irabazi zuen,
Donostian.
-28. Dhuna musika taldeak Lazkaon
kontzertua jo zuen.
-30. Elurrak Aztiria zuritu zuen.

-27. Zerainen II. Sagardo Kata Lehiaketa
-8. Osinalde elkarteak urteko batzar
orokorra egin zuen.

egin zen, Gabiriako eta Zegamako elkarteen artean.

-8. Bertso eskolak lehenengo klasea izan

-28. Eskolan inauteri festa ospatu zuten,

zuen, hasierakoa. Aratz Igartzabal irakaslearekin 19 haur hasi ziren, bi taldetan banatuta.

“ipuinetako pertsonaiak” gaiarekin.

-31. Herriko elkarteetan ustez 2013an lapurretak egindako bi pertsona atxilotu
zituzten, Zizurkilen.

-10. Ostatuak oporrak hasi zituen, otsai-

-31. Txakurrak ondo erabiltzeko oharra

-10. Elurra egin zuen, Madariagako maila-

atera zuen udalak, kexak jaso ondoren.

ra arte.

MARTXOA

laren 23ra arte.

-1. Mikel Mandiolak irabazi zuen Olaberriko bola tiraldia, Goierriko txapelketakoa.

-3. Lur jausia izan zen Astiazaran parean,

OTSAILA

-13. Udalak Gabiriagiri udal informazio
buletinaren 3. zenbakia atera zuen.
-15. Miyuki bitxigintza ikastaroa hasi zen,

-2. Bataioa izan zen, mutiko bat.

Lierni eta Amaia Iztueta ahizpa bitxigile
gabiriarrek gidatuta.

-2. Patxi Ormazabal Galdos mutikoak (10
urte) Idiazabalgo jaietako bola txapelketan gazteen saria irabazi zuen, bolatean
debutatu eta 27 egunera.

itxi zuen aldundiak, Suestrako kurban,
otsailaren 28ra arte, luizi bat kentzeko.

-4. Balentzategi eskolakoak eta Osinalde

-17. Udalak aldundiari 4.588 euro itzuli

elkartekoak Santa Ageda bezperan eskean ibili ziren.

beharko zizkiola baloratu zuten, 2013ko
Udalak Finantzatzeko Foru Funtsaren likidazioa egin ondoren.

goiko errepidean.

-4. Sagarrondoak inausteko ikastaroa
egin zuten, Erbiek antolatuta, Ramon
Aseginolaza frutazainarekin, Idiazabalgo
haren etxean. 50 lagunetik gora apuntatu
ziren.

-17. Kamiño Zarreko (Gi-3540) zirkulazio

Eskolakoak Santa Ageda eskean-Pilar Azpiazu

-5. Udalbatzak 2014ko udal aurrekontua
onartu zuen, 556.012 eurokoa.
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Alex Areizaga Iparragirre literatura saria jasotzen Urretxun

Urtekaria

-7. Martxoan Bertsoa txapelketako bigarren saioa Ostatuan jokatu zen, estreinakoz Gabirian. Gabiri1 taldeak (Gorka
Maiz, Eñaut Asurabarrena, Oier Oiarbide)
irabazi zuen saioa, Mirotzak eta Potato
taldeen aurretik.

-8. Emakumeek afaria egin zuten Ostatuan, Emakumearen Nazioarteko Egunean.

-8. Guri5 taldeak Legorretan jo zuen, inau-

-15. Zaldibiako II. Osinberde saritik Paula
Amenabar eta Josu Oiartzabal igaro ziren
Osinaldera.

-22. Udaberri Kulturala egitaraua hasi
-15. Bi bertsolari talde gabiriarrek kantatu zuten Ezkioko Igartubeitin, Martxoan
Bertsoko 4. saioan: Gabiri2 (Endika Igartzabal, Mikel Asurabarrena, Aitzol Iturbe)
finalera pasatu zen; Gabiri3 (Aratz Igartzabal, Paul Iruretagoiena, Mikel Tapia)
ez. Gabirian irabazitako Gabiri1 ere finalera
sailkatu zen.

teri festan.

-15. Errepideko txirrindularitza denboral-8. Gabiriar jatorriko Iñaki Azarola bertsolari brinkolarra omendu zuten, Brinkolan.
Aita Mandiola baserrikoa zuen.

-22. Barretxeko Pintura Sormen Guneak
sormen adierazpen tailerra egin zuen.

dian, Gabiriako lurretatik urteko lehenengo lasterketa pasatu zen, Urretxuko Goierriko Itzulia.

zen, Eguzkitzara ferraketa eta errementaritza bisita gidatua eginez. 60 bat lagun
joan ziren.

-22. Iñigo Izuzkitza gidariak Hondarribiko
Rallyesprintean 2 klasean irabazi zuen.
-23. Iñaki Etxeberriak Alemanian aurkeztu zuen Bengoetxe txakolina, ardo feria
batean.

-23. Elurrak herri gunea zuritu zuen.
-23. Jabier Zabaletak irabazi zuen Lehen-

-9. XVI. Rallyesprinta jokatu zen, LegazpiGabiria norantzan. Gune nagusia Legazpiko plazan izan zen, aurreneko aldiz. Aingeru eta Angel Castrok irabazi zuten. Iñigo
Izuzkiza 6. izan zen, Xabat Goikoetxea 28.;
Eñaut Igartzabalek ez zuen bukatu, matxuragatik. Goierri Telebistak helikopterotik grabatu zuen lasterketa.
-14. Gure Esku Dago ekimeneko giza-ka-

-17. Interneteko sare sozialei buruz hitzaldia izan zen, eskolan, gurasoentzat.

dakari bola txapelketako 4. saioa, Legazpin.

-17. Ugaraneko telebista-errepikagailu

-27. Korta jatetxeak kalitate turistikoaren

antenan gailu berriak jarri zituzten, tokiko
telebistak ikusi ahal izateko.

ziurtagiria jaso zuen, Irunen.

-17. Autobus garraio zerbitzu publikoa
hobetzeko, udalak inkesta bat zabaldu
zuen etxeetara.

tea aurkeztu zuten Gabirian.

-28. Goi tentsioko linea proiektuaren
aurkako Lurkide ekimenean, argazkiak
atera dituzte Gabiriako sei taldek, Ardantza gainean. Euskal Telebistak zuzeneko
konexioa egin du.

-17. Udalak salgai jarri zuen Alkain-Barren
-14. Osinalde elkarteko 36. Mus Txapelketa Juanlu Escudero-Iñigo Igartzabalek
irabazi zuten. 18 bikote.

kaleko 2an duen etxebizitza adosatua,
193.129,22 euroko oinarrizko prezioan. Ez
zen saldu.

-15. Alkainburu bolatokian jokatu zen
Goierriko txapelketako 3. saioa. Joanes
Agirre segurarrak irabazi zuen egunekoa
(48).

-21. Guri5ek Berastegin jo zuen.
-22. Ordiziako Argi-Berri saritik Aitor Irastortza eta Aitor Salegi sailkatu ziren Osinaldera.

-28. Gabiri2 taldeak (Endika Igartzabal,
Mikel Asurabarrena, Aitzol Iturbe) irabazi
zuen Martxoan Bertsoa txapelketa, Urretxun. Bigarren Maialen Akizuren Kontsu
Atsuak geratu zen, eta 3. Gabiri1 (Gorka
Maiz, Oier Oiarbide, Eñaut Asurabarrena).
Bertsolari onena Endika aukeratu zuten
entzuleek.

Rallyesprinta
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Osinaldeko mus txapelketa-Gorka Maiz

Osinalde bertso finala-Eneritz Gorrotxateg

gi

Urtekaria

zuen.

-29. Jon Magic-ek magia ikuskizuna egin

-6. Gabiriako Haur Abesbatzak kantaldia
egin zuen, antzokian.

-29. Iñaki Murua izendatu zuten Bertso-

-6. Goruntzek Zaldibiako Dantzari Txiki

zale Elkarteko lehendakari, beste hiru urterako (2005etik da).

egunean dantza egin zuen.

-16. Gaztañaga baserrian jaiotako Pepi

-7. Euskal Herriko Itzulia Gabiriatik igaro

Garmendia Izagirre hil zen, Ormaiztegin, 81
urterekin.

-29. Eneritz Artetxe azkoitiarrak irabazi
zuen Aztiri bertso sariketa, entzuleen botoz. Epaileen puntuazioz, Mikel Iturriotz
eta Xabi Igoa sailkatu dira Osinalderako.
Gai jartzaile lanetan Eresti Oiarbidek ordezkatu zuen aurreko 15 urteetan aritu
den Jokin Matxinandiarena.
-30. Dantzari Txiki eguna ospatu zen, Ormaiztegin, Goruntzek antolatuta.

APIRILA
-2. Sukaldaritza ikastaroa egin zen, Lierniko Mujika jatetxeko Arantzazu Zabaleta
zumarragar sukaldariarekin.

zen, Ordizia-Ordizia lehen etapan. Alegia aldetik igo zuten Gabiria (3. mailako
mendatea). Davide Villella (Canondale),
Matteo Montaguti (Ag2r), Romain Sicard
(Europcar) eta Fabricio Ferrari (Caja Rural) pasatu ziren lehenengo laurak. Ordizian Alberto Contadorrek (Tinkoff Saxo)
irabazi zuen.

-9. Felix Zubia medikuak hitzaldia egin
zuen, garuneko iktusari buruz.

euskararen erabilerari buruz.

-5. Eskolako haurrek ikuskizuna egin zu-

-22. Hainbat autok jotako makala bota
zuten, Areatzako bihurgunean, errepidez
beheko zuhaiztia moztu baitzuten. Urtetan istripu ugari izan ziren kurba horretan,
zauritu larriak ere eraginez.
-27. Gipuzkoako Kopa bola txapelketako
3. saioa Alkainburu bolatokian jokatu zen.

tara nekazaritzako ekoizpen eta salmenta
zuzenaren ekimena aurkeztu zuen, Ezkion.
Gabiria ekimeneko kide da.

-30. Bertatik Bertara ekimeneko nekaza-

teko Bertsolari Txapelketaren finalerako
sailkatu zen, Azkoitian. Maialen Akizuk ere
kantatu zuen saio berean.

-5. Iñigo Izuzkitzak 2 klasean irabazi zuen,
Nañarri rallyesprintean. Eñaut Igartzabalek ere parte hartu zuen.

-20. Aberri eguna ospatu zen. Dantzariak,
bertsolariak eta alkatearen hitzaldia izan
ziren.

-9. Ibon Elgarresta alkateak Bertatik Ber-

-10. Aratz Igartzabal Gipuzkoako Eskolar-4. Kike Amonarrizek hitzaldia egin zuen,

-13. Txalo konpainiako Iker Galartzak eta
Aitziber Garmendiak Ondoko hilobiko tipoa antzezlana egin zuten, antzokian.

-12. Aitor Irastortza zaldibiarrak irabazi
zuen Osinalde 43. Bertso Sariketa. Bigarren Xabi Igoa izan zen, eta entzuleen gustukoenaren saria Aitor Salegik jaso zuen.

ten, antzokian.

riek lan-bilera egin zuten, Legazpin.

MAIATZA
-4. Baztarrikak 3. saria jaso zuen Idiazabalgo Gazta Eguneko gazta lehiaketan.
-5. Udalak langabezian zegoen gabiriar
bat kontratatu zuen, enplegua sustatzeko
planean. Liburutegirako hartu zuten.

-12. Naiara Peñagarikanok gazte mailan,
-6. Ibilaldi gidatua egin zen Gabiriatik
Aztiriara, antzinako herri-bidetik, Jose Luis
Ugarte etnografo legazpiarrak gidatuta.

Martxoan Bertsoko finala Urretxun

eta Patxi Ormazabalek haurretan, sari
bana lortu zituzten Goierriko Bola Txapelketaren bukaeran, Zerainen.

Kike Amunarriz euskaraz hitzaldia egiten
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-7. Red Electrica de España enpresak jakinarazi zuen 2013-2018 epean 128 milioi euro inbertituko dituela Euskadin.
Gueñes-Itsaso linea izan liteke hasten
lehena (75 milioi), 400.000 volteko indarra garraiatzekoa. Deikaztelu-Itsaso linearen kostua 90 milioian zenbatu zuten.

-8. Gipuzkoako Eskola Txikien Festa 2015
antolatzeko lehenengo bilera egin zen.
Maiatzaren 4an jakinarazi zen publikoki
Gabirian egingo dela.

-14. 75 urte bete ziren Espainiako Gobernu
frankistak errazionamendua jarri zuenetik,
1939ko maiatzean (1952ra arte).
-15. San Isidro festa ospatu zuten nekazariek, mezarekin eta bazkariarekin. Korta
jatetxean idi dema jokatu zuten Zuazolako Jose Inazio Soraluzek eta Eizmendiko
Karlos Mujikak, idi pare banarekin, 20 minutuan. Abere erakusketatxo bat ere antolatu zuten.
-16. Xpontaneok (Arrasate), The North-

-10. Balentzategi eskolakoek Goierriko
Eskola Txikien X. Festan parte hartu zuten,
Zerainen. 2015ean Gabirian izango da eskualdeko festa ere.

-10. Slow Food mugimenduko biarnoar
talde batek Baztarrika gaztandegia bisitatu zuen.

agirres (Urretxu) eta Ixilik (Oñati) taldeek
kontzertu-jaialdia egin zuten, Ostatuak
antolatuta, Ostatu aurrean. I. Sanakilino
Fest izendatu zuten jaialdia.

-17. Haurrek eta gurasoek loreak eta landareak landatu zituzten, kaskoan.

-20. Gabirian bizi izandako Euxebio Agirre
Alustiza hil zen, Iruñean, 63 urterekin.

-24. Goierriko Lurkide Eguna ospatu zuten Gabirian, Autopista Elektrikorik Ez plataformak goi tentsioko linea proiektuen
aurka antolatua. Mahai-ingurua, argazki
itsastea hormirudi handia batean, Goierriko aizkolarien erakustaldia eta bazkaria
izan ziren.
-25. Gabiriako Haur Abesbatza eta Ordiziako Urdanetako Ahotsak koruek kantaldia egin zuten, antzokian.
-25. Goruntzek Beasaingo Dantzari Txikin

-18. Jubilatu eguna ospatu zen, mezare-10. Irakurle Txokoaren lehenengo saioa

-19. Kamiño Gurutze etxearen goialdean,
errepide gainean eroritako luizia konpontzen hasi zen aldundia, harrizko horma
eraikita.

dantza egin zuen.

egin zen, Julian Alustiza Aztiri-ren Euskal
baserriaren inguruan liburuarekin. 16 lagun
elkartu ziren.

kin eta Osinalde elkarteko bazkariarekin.
48 lagun joan ziren. Joxe Migel Andola
(Gorostartzu Azpikoa) eta Miren Iztueta
(Udaletxea) omendu zituzten.

-12. Makilari aldizkariaren 25. zenbakia in-

-18. Goruntzek Zumarragako eta Ordi-

prentatik atera zen.

ziako Dantzari Txiki egunetan dantza egin
zuen.

kundeak egin ziren. Gabiriako emaitzak:
EH Bilduk 114; EAJk 72; Ezker Anitza-Ezkerrak (IU) 4, Podemosek 2, UPDk 2, Aulki
Zuriak 2, PP-k 1, Udaberri Europarrak 1,
PCPk1, PSOEk 0. Zuriak: 2. Errolda: 390.
Abstentzioa: %48,46. Boto emaileak: 201.

-18. Naiara Peñagarikanok Gipuzkoako

-27. Euskaltel konpainiak Wimax sate-

Bola Txapelketa irabazi zuen, emakumeetan, Altzan (Donostia). Bai Naiara, bai
Iñaki Maiz (9.), Euskadiko Txapelketarako
sailkatu ziren, ekainaren 7rako, Lasarten.

lite bidezko Interneteko banda zabalari
buruzko informazio bilera egin zuen.

-25. Europako Legebiltzarrerako hautes-

-12. ELAk eta LABek Gipuzkoako garbiketaren sektorean deitutako grebak eragina
izan zuen Gabiriako udal eraikin eta eskola
publikoetan ere. Itun kolektibo berria eskatu zuten.

-14. Oñatibi Txikiko Miren Agirrezabalaek
urteko lehenengo gereziak eraman zituen
Ordiziako feriara. 4 euroan zeuzkan salgai.
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Irakurle Txokoaren lehenengo saioa

-28. Urkiztegin jaiotako Eusebia Etxeberria Amiano hil zen, 94 urterekin, Legazpiko Telleriarten.

San Isidro eguna Kortan

Urtekaria

-29. Zantagoiti Garakoan jaiotako Jose
Luis Lizarazu Erauskin hil zen, 70 urterekin,
Beasainen.

EKAINA

-8. Gure Esku Dagoren Durango-Iruñea
giza-katea Gabiriako lurretan luzatu zen,
Alegian barrena. Gabiriarrei 51. kilometroan egotea tokatu zitzaien, Irizartik Imeguisara bitartean (Ormaiztegi). Gabirian
73 herritar zeuden izena emanda. Arratsaldean, Guri5 taldeak girotu zuen Lazkaoko
festa, bost bilgune garrantzitsuetako bat.

-1. Jaunartzea egin zuten lau neska-mutikok.
-1. Altzibarko Josetxo Atin Euskal Herriko
VI. Sega Ligan lehiatzen hasi zen, Etxalekun (Nafarroa).

-1. Gipuzkoako beterano, gazte eta
emakumeen bola txapelketan, hiru txapeletatik bi gabiriarrek lortu zituzten, Ategorrietan: Naiara Peñagarikanok emakumeena, eta Mikel Mandiolak gazteena. 4

-8. Pasiotarren

Kurutzbakar aldean.

Gabiriako Ikastetxean
irakasle eta kargudun izandako Martin
Elortza Legaristi (Elgeta, 1899 – Moyobamba, Peru, 1966) omendu zuten, Elgetan.

-23. Herriko udalekua hasi zen, uztailaren

-13. Emakumeen Bira nazioarteko txirrin-

-28. Hamabi gabiriarrek Dinamartxi ziklo-

dulari profesionalen proba Gabiriako lurretatik igaro zen, Oñati-Oñati 2. etapan. Atagoiti mendatean Anna Van der Breggen
herbeherearra (Rabo Liv Women) igaro
zen lehenengo, Claudia Häusler alemaniarraren, Megan Guarnier estatubatuarraren
eta Emma Johansson suediarraren aurretik. Oñatin Marianne Vos herbeherearrak
irabazi zuen.

turista martxan parte hartu zuten, Tolosatik Ondarroara.

-19. Eskola Txikien Festarako logotipoa
erakutsi zuten, estreinakoz, Gabiria Bizirik
Facebook gunean.

-3. Agerreberrikoek bi sari lortu zituzten

18ra arte. 33 ume ibili ziren, goizetan, hiru
taldetan begirale banarekin.

-29. Abraham Olano Zikloturista Martxa
Gabiriatik igaro zen, 11 tontor Gipuzkoan
zehar ibilbidean (199 km), Tolosan hasi
eta bukatu.

-29. Goruntzek Mutiloako eta Santa
Luzia auzoko festetan dantza egin zuen.

UZTAILA

-20. Dhuna musika taldeak Ordizian jo

Beasaingo jaietako azoka berezian; barazkiena eta postu onenaren 2.a.

zuen.

-8. Balentzategi eskolak 2015eko Gi-

-20. Balentzategi herri eskolan 2013-14

puzkoako Eskola Txikien Festa antolatzeko lekukoa eta ardura hartu zituen, Bidaniako festan.

ikasturtea bukatu zuten. 11 ikaslek utziko
zuten eskola, hango zikloak bukatuta;
“azken 40ren bat urtean eskolatik batera
atera den talderik handiena” zen. Jaiotza

Gure Esku Dago giza katean gabiriarrak Ormaiztegin

-21. Urkiztegiko Anita Zubizarretak sendabelarrekin ukenduak nola egin erakutsi
zuen, Hartu-eman Ikastaroetan.
-23. San Joan bezperako sua egin zen,

-1. Aztiriko Bentalehor jatetxe historikoa
itxi zuten, Maria Eugenia Gabirondo eta
Juan Joxe Elortza senar-emazteek erretiroa hartu ondoren. Betidaniko tabernabenta zen Aztirikoa (1671koa da lehen
aipamen dokumentala, “venta nueba”
esaten duena).

gutxitzeagatik, ikasle kopuruan “beherakada” hasiko zela ere aurreratu zuten
arduradunek.

-1. Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
intsektu kaltegarriaren hedapena eragozteko, aldundiak Goierriko babes eremuan
sartu zuen Gabiria. Liztortxo horrek kalte
handiak eragiten ditu gaztainondoetan,
gaztaina ekoizpena murrizten baitu.

Dina Martxi zikloturismo proban Ondarroan
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-7. Aldundiaren Mugikortasun eta Bide

-20. Aztiriko X. Mendi Lasterketa Abe-

-13. Dhuna musika taldeak azkeneko

Azpiegitura Departamentuak esan zuen
Gabiriako kaskoan zirkulazioa lasaitzeko
neurriak hartuko zirela.

rrain Algayed villabonar-marokoarrak
irabazi zuen (48:02), Joseba Molinero eta
Iñaki Arriaran oñatiarren aurretik. Emakumezkoetan Leire Fernandez errenteriarrak
irabazi zuen (57:27). 36 korrikalarik parte
hartu zuten.

kontzertua egin zuen, Lazkaoko Maizpide
euskaltegian. Taldea desegitea erabaki
zuten. Nerea Iztueta gabiriarrak jotzen
zuen.

-12. Joseba Iztuetak 52. postuan bukatu
zuen, Beasainen, Goierriko Bi Handiak ultratraila (88 km), 14:53:17 orduan.

-13. Bigantxan izan ziren berriz, jaiak hasteko, urte askoren ondoren.

-24. Edurne Visiers Zuzenbidean lizen-15. Errepide zati batzuk asfaltatu zituen
aldundiak Gabirian.

tziaduna hitzaldia egin zuen Gabirian,
Deikaztelu-Itsaso goi tentsioko linea
proiektuaren inguruan.

-16. Udalak bukatutzat eman zituen Aztiriko eta Alegiako guneetan argiteria publikoa aldatzeko lanak. Kaskoan jarritako
sistema bera jarri zuen haietan ere, energia kontsumoa txikitzen duena, hurreratze
detektagailuen bidez argitasunaren intentsitatea erregulatuz.

-25. Elizako kanpai bueltako bati mingaina askatu eta behera erori zitzaion.

-16. Joseba Iztueta-Maria Zabala biko-

-26. Gabiria-Aztiria herri-bide zaharra au-

teak Mont Blanc mendia igo zuten, Europako garaiena.

zolanean garbitzen hasi ziren.

-29. Aratz Igartzabalek Zarauzko Lizardi
-30. Aztiria auzoan edateko uraren sarea

-17. Bero sapa egin zuen: 37 gradu neurtu
ziren. Eguzki errea eta aire beroa.

-18-20. Aztirian Santa Marina jaiak ospatu zituzten. Bentaren hutsunearek lehen
festak ziren. Zaindariaren egunean azkeneko meza eman zuen Legazpiako parroko
eta Aztiriko apaiz Bitoriano Etxabek, Hondarribiara aldatu zutelako.

jartzea proiektua aurrera zihoala jakinarazi
zuen Ibon Elgarresta alkateak.

ABUZTUA

-20. Kotxe klasiko deportiboen Azpeitiko
XI. Rallya Gabiriatik igaro zen, eguerdian.
Bazkaltzeko gelditu ziren, Kortan.

bertso sariketaren finalera igarotzea lortu
zuen, finalaurrekoan. Irailaren 5ean kantatuko zuen finalean. Ane Labakak irabaziko
zuen sariketa.

IRAILA

-10. San Lorentzo festa ospatu zen,
Ugarana Goikoan. Arrondo-Eneko Benito
Arrondo omendu zuten, afal ondoren.

-18-22. Alegian Madalena festak ospatu
zituzten.

-16. 1936ko gerran Amaiur batailoian ibili
ziren Gabiriako gudarien omenez kamiseta
berezia salgai jarri zuen, plazan, Zepolitte
dendak.

-13. Noare-Etxeberriko Juani Lazkanok urteko lehenengo basaranak eraman zituen
Ordiziako feriara, patxarana egiteko. Kiloa
6 euroan zeukan salgai.

-4. Udalak 1936ko gerra ikertzeko proiektu bat abiarazi zuen, garai hura ezagutu
zutenen testigantzak bideoz biltzeko.

-4. Haur eskolak hiru umerekin hasi zuen
kurtsoa. Geroago laugarren ume bat hastekotan zen.

Karmele Murua eta Felix Goibu
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Auzolana Aztiriarako bide zaharra garbitzeko-Gorka Maiz

Gudarien kamisetak saltzen
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-6. Koldo Sarasola apaizaren ordez Ga-

-20. Gabiriar talde batek Sorgin gaua

-4. Gabiriako Bertso Eskolak bigarren

biriako parrokiaren ardura hartuko duena
aurkeztu zuen Munilla gotzainak, Urretxun: Jesus Mari Iturriotz legorretarra,
fraide pasiotarra hura ere. Aztiriko elizaren
ardura ere berak hartuko zuen, ordu arte
Legazpiko parrokoak izan bazuen ere.

dantza koreografia-ikuskizuna egin zuen,
Esplugues de Llobregat hirian (Bartzelona, Katalunia), akelarrean inspiratuta.

kurtsoa hasi zuen, zortzi ikaslerekin.

dantza egin zuen.

-8. Frontoia margotzeko eta Ostatu aurrean ibilgailuen abiadura moteltzeko
proiektuetarako iritzia emateko epea
bukatu zen.

-7. Goruntzek Zarauzko Haurren Euskal

-28. Legazpiko Aizkorrin Barrena men-

-10. Goierriko herrien arteko Atera bertso

Jaian dantza egin zuen.

di ibilaldi neurtua Gabiriatik igaro zen.
Brinkolan hasi eta bukatu, Aztiriatik barrena Kataraineraino etorri ziren ibiltariak,
antzinako herri-bideetan.

txapelketako lehen saioa Gabiria2 taldeak
irabazi zuen, Zegaman.

-15. Agenda21eko ekintza- plana berrikus-

-28. Arantzazura erromesaldia egin zuten,

teko prozesua hasi zuen udalak, herritarrekin hiru bileratan aurrenekoa eginda.

-7. Agerre-Otsamendiko Karmele Muruaren Segurako Ondarre gaztak 2. saria
jaso zuen Gipuzkoako Gazta Lehiaketan,
Legazpin.

-21. Goruntzek Lazkaoko Dantzari Txikin

18 lagunek, Koldo Sarasola apaizarekin.

-8. Balentzategi herri eskolak 2014-15
ikasturtea hasi zuen, 38 ikaslerekin. Bi
lehenengo aldiz hasi ziren.

-17. Arroparentzat xaboi naturala egiteko

URRIA

-9. Legorburuko Jesus Mari Debak Goierriko Odolki Lehiaketa irabazi zuen, Ordizian.

-10. Karmele Murua gabiriarra eta Felix
Goiburu senar-emazteek Ordiziako gazta
txapelketa ospetsua irabazi zuten, Ondarre gaztarekin (Segura).

-13. Ehiztari kuadrilla batek basurde ehiza
egin zuen, Olalkiaga inguruko basoetan.
Handik gutxira, aldundiak eskatutako
basurde-batida bat ere egin zuten, Landetatik gorako basoetan.
-14. Iñaki Maizek Legazpiko Santikutz Txiki jaietako bola txapelketa irabazi zuen.

ikastaroa hasi zen, hiru egunekoa. Pake
Galdosek eman zuen.

-19. Joseba Iztuetak Sobrescobio Redes
-3. Gipuzkoako Ur Kontsortzioak Aztiriko
ur hornidurako obrak kontratatzeko deialdia egin zuen, guztira 586.485,79 euroko
oinarrizko aurrekontuarekin (BEZa barne).

Trail mendi lasterketan 23 urtez azpiko
mailan irabazi egin zuen, Riosecon (Asturias, Espainia).

-19. Baztarrika gaztandegiak zilarrezko
-4. Irakurle Txokoaren bigarren saioa egin
zen, Xabier Montoiaren Azken afaria liburuarekin.

domina irabazi zuen gaztazaharrarekin, La
Seu d’Urgellen (Lleida, Katalunia).

-21. Autobus zerbitzu publiko berrian, Ga-4. Jose Mari Etxebeste donostiarrak irabazi zuen Osinalde 21. Bola Txapelketa,
Alkainburu bolatokian. Herriko lehena
Joxe Maiz izan zen, nesketan Naiara Peñagarikano, eta gazteetan Joanes Agirre
idiazabaldarra. 58 bolarik parte hartu zuten, horietatik 18 herrikoak.

biriako linea berria aurkeztu zuen aldundiak, Zumarragan. Linea hori Gabiria-Ormaiztegi-Itsaso-Ezkio-Zumarraga izango
da, 2015etik aurrera hasiko dena.

-22. Euskara ikasteko ikastaroa hasi zen,
2014-15 kurtsorako. Iñigo Igartzabal hasi
zen irakasle.

uru Ordiziako gazta lehiaketan irabazle

Festetako txirrindu igoera
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Urtekaria

-22. Eñaut Asurabarrena ETB1eko Hizka-

-4. Mikel Aizpuru Murua historialariak

mizka lehiaketan irten zen, lehenengo aldiz. 10 programa iraun zuen.

parte hartutako liburu bat argitaratu zuen
Dykinson argitaletxeak: Conflictos y cicatrices: fronteras y migraciones en el mundo hispánico.

-24. Atera bertso lehiaketan, Gabiri1 taldeak (Aratz Igartzabal, Oier Oiarbide, Aitzol Iturbe) parte hartu zuen, Ordizian. Ez
ziren finalera sailkatu.

de) Juan Elgarrestak (Astiazaran) irabazi
zuen, eta 3. Igor Altuna Maiz (Eguzkitza)
izan zen. Azokan 17 postu jarri zituzten herritarrek.

-18. Baztarrika gaztandegiak eta Karme-7. Eskola Txikien Festako materiala salgai
jarri zuten, eskolan.

-24. Aldundiak aldatu egin zuen Kami-

-8. Makillaje ikastaroa hasi zuen Arantxa

ño Gurutzeko bidegurutzean zirkulazioko
lehentasuna. Ormaiztegi-Motxorro bideari
eman zioten lehentasuna, eta Gabiriako
kaskotik zetozenek stop-a egin beharko
zuten aurrerantzean.

Alustizak, Hartu-eman Ikastaroen barruan.

-8. Benito Debak egindako txorizoa saritu

le Muruak (Ondarre, Segura) brontzezko
domina bana irabazi zuten World Cheese
Awards gaztaren munduko txapelketan,
Londresen.

-20. Amagoia Muruamendiaraz psikopedagogoak hitzaldia egin zuen, Zergatik
ahazten ditugu gauzak? gaiarekin.

zuten, Azpeitian, 3. sariarekin.

-22. Balentzategi eskolako haurrek an-25. Haur Abesbatzak kantaldia egin

-10. Alkainburu pilotalekua margotzen

zuen, Ordiziako elizan, Urdanetako
Ahotsak taldearekin batera.

hasi ziren, urdinez.

-22. Guri5 musika taldeak 50. kontzertua
-12. Udal ordezkari batek herrian euskara-

-25. Ehiztari gabiriar batzuek Enirio-Aralarko IV. Field Trial txapelketan parte hartu
zuten, oilagorra hil gabeko lehiaketa.

ren gaian landu den politika azaldu zuen
Orion, hitzaldian.

-14. Atera herri arteko II. Bertsolari Txapel-26. Koldo Sarasola fraide pasiotar eta
azken 22 urtean Gabiriako apaiz izan zenari omenaldia egin zioten. Meza ondoren,
bazkaritan 100 bat lagun bildu ziren, Kortan.

keta Gabiri2 taldeak (Jokin Murua, Mikel
Asurabarrena, Gorka Maiz) irabazi zuen,
Zaldibian. Urretxu2 talde txapeldunordean Maialen Akizuk kantatu zuen.

-16. Errezil sagarraren eguna ospatu zen.

AZAROA
-4. Agerreberrik 3. saria jaso zuen Beasaingo 23. Errezil Sagar Lehiaketan, eta 1.a
fruta eta barazkietan.
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Alkain-Buru frontoia margotuta

tzerkia egin zuten, antzokian.

Errezil sagar lehiaketan (13 partaide) Gotzone Arrondo (Zuazola Garakoa), Anttoni
Murgiondo (Bekoetxe) eta Juana Lazkano
(Noare-Etxeberri) saritu zituzten; sagargoxo lehiaketan (13 partaide), Murgiondo.
Goierri beheko ezti lehiaketa (9 partai-

Errezil sagar eguna

jo zuen, Ormaiztegin.

-22. Eskola Txikien Festa aurkeztu zuten,
herritarren aurrean.
-26. Jesus Mari Debak 6. saria jaso zuen
Gipuzkoako Odolki Lehiaketan, Ordizian.

-28. Bertso afaria egin zen, Osinalde
elkartean, Julio Soto, Iker Zubeldia eta Nerea Elustondorekin.

-30. Agerreberrik 1. saria jaso zuen Eibarko
fruta lehiaketan.

-30. Jesus Mari Debak irabazi zuen Ormaiztegiko Odolki Lehiaketa. Agerreberrik
ere odolki osagaietan sari bat jaso zuen.

Eli Elgarresta eta Asier Osinalde Baztarrikako ga

Urtekaria

ABENDUA
-3. Euskararen Eguna ospatu zuten eskolan.

-19. Ioritz Deba (Legorburu) eta Ibarguren

-6. Elurrak herri gunea zuritu zuen, negualdian lehenengo aldiz.

-7. Gaztañaga baserrian jaiotako Mari Karmen Garmendia Izagirre hil zen, 80 urterekin, Azpeitian.

-8. Sindikato etxean jaiotako Ana Mari
Gurrutxaga Fernandez hil zen, 53 urterekin,
Beasainen.

-8. Maialen Akizuk Errenteriako Xenpelar
bertsolari txapelketaren finalean 5. egin
zuen.
-12. Semaforoak martxan jarri zituen Foru
Aldundiak herri gunean, Ostatu aurrean
bidea estutu ondoren zirkulazioa kontrolatzeko. Abiadura motelaraztea du helburua.

-13. Gabiriako nekazariek 9 sari lortu zituzten Zumarraga-Urretxuko Santa Luzia
azokako lehiaketetan.
-14. Igandeetako mezaren ordutegia aldatu zuten, 12:00etatik 12:30era.

aztagile sarituak

-16. Herri lurretan bertako zuhaitz espezieak (arteak eta haritzak) aldatzeko
asmoa eta proiektua aurkeztu zituen udalak.

legazpiarra Giupzkoako Txapelketan jubenilen 3. mailako txapeldunorde izan ziren,
pilotan, Asteasun.

-19. Euskadiko Automobilismo Federazioak 2015eko denboraldia Gabirian hastea onartu zuen, martxoaren 1ean rallyesprinta jokatuz.

-21. Nekazariek hiru sari irabazi zituzten
Donostiako San Tomas feriako lehiaketetan.

-22. Gabiriako ur zikinen sarea hodi biltzaile orokorrarekin lotuko duela jakinarazi
zuen Uraren Euskal Agentziak. Aunditegi
paretik Ormaiztegiko Zubipera 1.600 metroan sartuko dute hodia.
-22. Agerreberrikoek 1. saria jaso zuten
Arrasaten, fruta lehiaketan.
-24. Gabon egunean, etxez etxe kantuan
lau talde ibili ziren.

-20. Udalak herri batzarra egin zuen, urteko lanen berri eman, eta hurrengorako
egitasmoak aurkezteko.

-26. Meategietako bidearen bazterrak
auzolanean garbitu zituzten.

-20. Txistor jana egin zen.

-28. Aizalekun elurra egin zuen.

-20. Aztiriko Mus Txapelketa Pedro eta

-29. Bost gabiriarrek Ipar Afrikako mendi

Aritz Agirre aita-semeek (Eztanda) irabazi
zuten, Jose Inazio eta Ramon Agirre anaiei
(Etxetxo) finala irabazita. 20 bikotek parte hartu zuten.

garaiena igo zuten, Tubqal, Atlas mendikatean (Maroko).

-30. Euskal Herriko Itzulia apirilaren 8an
Gabiriatik igaroko dela jakinarazi zuten.

-20. Ardantzako bidearen bazterrak au-31. Urtezahar egunean, bertso-triki poteoa egin zen.

zolanean garbitu zituzten.

-21. Txindata musika eskolakoek Gabonetako Kontzertua egin zuten, elizan.

-31. Herriko erroldan 497 biztanle zeuden.

-21. Olentzero etorri zen herrira, Simon-

Urtean zehar lau jaiotza izan ziren, eta heriotza bat. Herrira 12 lagun etorri ziren bizi
izatera, eta 21 joan ziren kanpora.

txoene ondoko txabolan hartu zituen
haurrak.

Aimar Maiz Morea

Gabiriarrak Tubqalen (Maroko)

Aztiriko mus txaepelketa
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MENDI KRONIK A

MONT
BLANC

Eguraldia ez da beti norberak nahi
bezain gustukoa izaten, eta gutxiago
Alpeetan. “Uda txarra doa aurtengoa”,
hala esaten zigun bidean ezagututako
gida italiar batek, Mont Blanc mendian. Haserre zegoen, haserre mendiarekin, haserre eguraldiarekin, bere
bezeroen nahiak ase ezinda.
Gu ere haserretu ginen mendiarekin, beti ez baitu edukitzen batek nahi
duen guztia eta are gutxiago mendian.
Gure Alpeetako bidaia honetan, zenbait mendi igo genituen Mariak eta
biok: Dufourspitze 4634m, Breithorn
4160m,... Hala ere, ezin izan genuen
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etxera itzuli Mont Blanc igo gabe. Bertan genuen jarria bidaiaren helburu
nagusia, amets bihurtua iaz Chamonix-en (Mont Blanc-en magalean dagoen herri frantsesa) izan ginenetik.
Chamonix-a iritsi bezain pronto jo
genuen turismo bulegora. Bertan,
berriak ez ziren batere onak. Hurrengo egunetarako eguraldi iragarpena
txarra zen. Guk zortzi egun genituen
mendi hura igotzeko eta oraindik ez
ginen asko larritu. Handik aurrerako
egun guztietan, turismo bulegora maiz
joaten ginen, nik ez dakit, mirari baten
bila edo... Hala ere, kutxatilako neska

frantses hark buruarekin ezetz esaten
zidan, egunero sortzen zitzaidan esperantza txiki hori kolpe batez aldenduz.
Hasiera batean pentsatua genuen
ibilbidea, “Ruta de los Cuatromiles”
zen. Chamonix-a iritsi eta bertan ezagutu genuen gida euskaldun batek
segituan aldatu zigun plana hala ere.
Egun gutxi batzuk lehenago ireki zuten
aurrez egitea pentsatua genuen bidea,
baina uda txarra zela eta elur asko zegoen eta hainbat elur jauzi izan ziren
bertan. Hau entzun eta ikusita (herritik
ikusten baitziren elur jauziak) ibilbidea
aldatu genuen. Hautatutako ibilbi-

de berria Gouter izenez da ezaguna.
Saint-Gervais herrian trena hartu eta
Nid d`aigles goi estaziora igotzen da,
2380 metrora. Estazio honetatik oinez
abiatuta, Tete Rousse refugiora iristen
da. Gero, Bolera izenez ezaguna den
pasabidetik (elur bolak ia etenik gabe
erortzen diren mendi kanala) igaro ondoren, soka finkoz ekipatutako malkar
luzea pasa behar da. Segidan, Gouter
refugiora iristen da, 3835 metrora. Bertatik hasten da bat altuera sentitzen.
Gure kasuan, aurrez ondo aklimatuta
geunden eta ez genuen arazorik izan.
Gouterretik Dome du Gouter-era igo
eta bertatik azken refugio irekiraino
iristen da, Vallot refugiora, 4362 metrora. Hutsa dagoen estalpe bat, hotza
eta bakardadea soilik izaten dira bertan bizilagun. Azkenik, “arista” bat tarteko, Mont Blanc gailurra dago, 4810
metrora.
Chamonix-en, berriz, egunak pasatzen ari ziren, eta urduritasuna ere gure
barruak jaten ari zen. Bitxia da mendi
honekin hartu genuen obsesioa, barruan genuen grina. Honek egokiena
ez zen erabaki bat hartzera eraman
gintuen.
Egun batzuk generamatzan jada
Chamonixen eta inguruko bazterrak
ondo ezagutzen ari ginen, beti ere euria lagun genuelarik. Goiz hartan, turismo bulegora joan eta hara! Handik bi
egunetarako goiza eguzki borobil batez zegoen iragarria. Dena ez zen hain
polita, hala ere. Bi egunetan igo behar
genuenez, aurreko arratsaldean refugioraino igo beharko genuen eta euri
pixka bat zegoen aurreikusia. Honetaz
gain, goiz eguzkitsu hori 60 km/h-ko
abiadurako haizearekin zetorrela zioten. Ezinegonak goiz hura aukeratzera
eraman gintuen, hurrengo egunetarako ere ez baitzegoen giro ona aurreikusirik.
Motxila prest, han geunden hurrengo egunean Saint-Gervais-eko Mont
Blanc tren geltokian. Estazio polita
zen, baina ez zegoen jende asko trenaren zain. Ateri zegoen oraindik. Jende
ezak eta laino hark urduritasun pixka

bat sortu zidaten. Pello Zabalak adina
ez badakit ere, zeru hark ez zidan konfiantzarik ematen. Trenera sartzearekin batera, euri tantak zetozen goitik
behera, hotz handia egiten zuelarik.
Azken estaziora iritsi eta gora jo genuen, ateri zela eta, Goretex arroparik
jantzi gabe; akats larria izan zen. Bi
orduren ostean, Tete Rousse refugiora
iritsi ginen. Haizea gero eta handiagoa
zen eta berarekin batera euria zetorren.
Denborarik galdu gabe, refugioa alde
batera utzi eta Bolera-ra iritsi ginen.
Bertako bolo ezagunak ezagutzeko
gogorik ez bagenuen ere, izan genuen
beraien presentziaren berri. Haizeak
gogor jotzen zuen eta momentuko
beroaldian konturatu ez baginen ere,
blai eginda geunden. Azken malkar luzea falta zen eta kazkabarrak ez zigun
uzten ez gora ez aurrera begiratzen,
beraz, lurrari begira jarri eta aurrera jo
genuen. Gouter refugiora iritsi aurreko bidea teknikoagoa izaki, abiadura
mantsoagoan igo ginen eta hotzak
gain hartu zigun, haserretu egin ginen
eguraldiarekin eta baita mendiarekin
ere, italiar gida hura bezala. Zenbait
blokeo momentu eta pasarte txarren
ondoren, Gouterrera iritsi ginen, ekaitz
izugarri haren erdian.
Besarkada
egoera.

batek

baretu

zuen

Gainean genuen hotz hura 5 euro
balio zituen txokolate hark ere ez zuen
uxatu. Arratsaldeko bostak ziren eta
atseden hartzea tokatzen zen, gauean
bertan abiatu behar baikenuen.
Afaria 18:30ean izaten zen han.
Txokolatea oraindik eztarrian genuela afaldu eta berri txarrak etorri ziren;
gau hartan ez zen gosaririk izango,
mendiaren egoera txarra zela eta, ez
omen zegoen igotzerik. Haizea zen
debekuaren arrazoia, tontorrean 120
km/h-ko haizea baitzegoen iragarria.
Haserretu egin ginen. Hara iritsi eta geneukan ilusioarekin, saiatu gabe ez genuen utzi nahi. Beraiekin eztabaidan
geundela, bi greziar etorri zitzaizkidan,
biak ere oso aurpegi txarrarekin, azala erabat belztuta eta begiak hazita.
Laugarren eguna zuten refugioan, zeuden egoeran ez baitzeukaten jaisterik;
bietako batek ikusmen arazoak zituen.
Haize gogorra tokatu zitzaien gailurrera bidean eta erabat jota gelditu ziren.
Hau ikusita, hurrengo egunean behera
joateko erabakia hartu genuen.
Nahiko lo eginda jaiki ginen hurrengo goizean. Gosaldu eta hara! Bi
mutil gazte sartu ziren refugiora eta
horietako batek zeraman Ternua-ko
jertseak laster salatu zuen euskalduna
zela eta segituan hasi ginen euskaraz
hizketan. Beñat zuen izena eta berak
ere beherako bidea hartu zuen gurekin
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abiatu beharra geneukan
eta gauerako iragarpena
nahasia zen. Euskaldunak
izanik, motxila prestatu eta
arratsaldeko zazpietan gelditu ginen Beñatekin. Euria
ari zuen goian beheran eta
19:00etan elkartu baginen
ere, atzera egin genuen. Gau
hartan ez zuen atertu, ekaitza izan zen nagusi eta guk
gustura lo egin genuen ohe
goxoan...

batera, mutil jatorra benetan. Berarekin zihoan mutil poloniarrak, berriz,
gora jo zuen. Ondorengo egunetan,
poloniarraren egoera txarraren berri
izan genuen, 4400 metrora dagoen
Vallot refugio irekian egon zela eta ez
oso egoera onean. Ez genuen hala ere
gauza garbirik jakin...
Chamonix-era jaitsi eta falta ziren
egunetan zer egin behar genuen hitz
egin genuen. Handik alde egiteko gogoa bageneukan alde batetik, baina
mendi hark imanak bezala erakarri
gintuen eta azkenean, azken igoera
bat prestatzen hasi ginen. Iragarpenetan hurrengo egunetako goiz batean antizikloi bat agertzen zen, eta
hau ikusita “Non-Stop” bat (behetik
abiatu eta tontorreraino zuzenean)
egitea zen aukera bakarra. Horretarako, ordea, gau-arratsalde partean

64

Hurrengo egunean, berriz,
Chamonix-eko optika baten
ondoan pasa nuen goiza.
Bertan, Mont Blanc gertuago ikusteko, optikak berak
jarritako prismatiko batzuk
zeuden. Hauen bidez, jende
multzo handia ikusten zen
Mont Blanc gailurrera igotzen. Sua
nuen barruan, sua... Konpromiso batzuk zirela eta herrira itzuli beharra
neukan (Gabiriko festak) eta Beñatek
hegazkina hartu behar zuen, beraz,
hura zen gailurrera igotzeko geneukan
azken aukera. Etxera itzultzeko egun
baten faltan, turismo bulegotik pasa
ginen. Bertako neskak irribarre bat
egin zidan, hiru eguneko antizikloia zegoen iragarrita hurrengo egunetarako.
Irribarre handi bat itzuliz agurtu nuen.
Konpromisoak eta hegazkinak alde
batera utzi eta Mont Blanc konkistatzeko garaia zen.
Maletak prestatzen ari ginela, lagun
bat iritsi zen Chamonix-era. Hitz gutxi
behar izan genituen gurekin igo zedin konbentzitzeko. Lau ginen beraz
Alexekin.

Lehenengo trena hartu genuen goiz
hartan, gailurra gertuago ikusten nuen.
Jende gehiago zegoen geltokian eta
honek animatu egin gintuen. Eguraldia euritsua zen oraindik baina gauean
omen zetorren antizikloia, iragarpenek
ziotenez. Euri hark lehenengo igoeran
izandako zenbait pasarte txar gogorarazi zizkidan. Errespetuz abiatu
nintzen, Goretex arropa jantzita, noski.
Aurreko egunetako eguraldi txarrak
elurra ekarri zuen mendietara, dena
izara zuri batez estaliz. 2500 metrora
arte elurra zegoen, honek Gouterreko
azken malda arriskutsuago bilakatuz,
baina eragozpenik gabe iritsi ginen
refugiora. Bertakoek segituan ezagutu
gintuzten eta bertan, oso harrera ona
egin ziguten.
Atseden hartu genuen afaldu aurretik. Alex oso nekatuta iritsi zen, aurreko egunean hamar orduko bidaia egin
baitzuen kotxez. Hala ere, egoskortasunean aurkaririk ez duenez, ez nuen
zalantzarik egin gurekin gailurrera iritsiko zela.
Afaldu eta goiz joan ginen ohera,
gauean 1:30ean esnatu beharra baikeneukan, gosaldu eta gorantz abiatzeko. Gau txarra izan zen, ez genuen
lorik egin. Gela hartan jende asko zegoen, denok urduri. Denok genekien
non geunden eta baita nora iritsi nahi
genuen ere, atseden hartu beharra zegoen eta ezin.
Gau luze baten ondoren, esnatzeko
garaia iritsi zen. Gosaltzera jaitsi nintzenean, bertan jende asko zegoen eta
goiz abiatu nahi nuenez, mugi zitezen
eskatu nien besteei. Refugiotik atera
zen bigarren sokaldia izan ginen; lau-

rok bat egin ginen, soka uztarri hartuta. Gau hotza zen oso, baina genuen
grina hark hotz guztiak uxatzen zituen.
Erritmo baxuan hasi ginen, baina gelditu gabe. Segituan ginen Dome du
Gouter-en. Bertatik Vallot refugiora
iritsi eta gora hartu genuen. Gailurra
bistan genuen momentu oro. Gau
ederra zen benetan. Izarretatik gero
eta gertuago geunden.
Konturatzerako eguna argitzear
zen. Azken aristan sartuak ginen jada,
gailurrera iristeko desiatzen. Nekatuta geunden, oso nekatuta, baina ez
honek ez eta aristaren bi aldeetako

amildegiek ez ziguten atzera eginarazi. Azken aristan haizeak gogor jotzen
zuen eta tentuz joan ginen. Gailurrean
ginen.

oparitu zizkigun. Denbora gutxi agian,
baina hala ere, oraindik gogoan dut
eta ez dut inoiz ahaztuko momentu
hura.

Bertan geunden, bai, Mont Blanceko gailurrean! Ametsetan baino are
ederragoa zen. Lortu genuen. Dena
ez zen polita izan baina leku hark aurrez pasatako dena ahantzarazi zigun.
Hotza zen gailurrean, 15º zeuden zeropetik eta sentsazio termikoa -30ºekoa
omen zen. Ez zegoen leku hartan geldi
egoterik. Lau argazki atera eta beherantz abiatu ginen. Hainbeste kostatako igoerak gailurreko 10 minutu

Gauza asko erakutsi zizkigun mendi hark, ametsak lortzeko borrokatu
egin behar dela, besteak beste. Bizitza,
eguraldia bezala, ez baita beti norberak nahi bezain gustukoa izaten. Baina, ekaitzaren ostean, beti ateratzen
da eguzkia!
Joseba Iztueta Dorronsoro
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ATER A

ARMARIOTIK!!!!!!!
“2007ko ATERAko txapelduna Segurako taldea”…
Zazpi urte luze pasa dira esaldi hori
entzun genuenetik. Orduan Segurak irabazi zuen Goierriko herri arteko
lehenengo bertsolari txapelketa. Gu
ere txapelketaren parte izan ginen. Orduko hartan Goierrin bertsozaletasuna
bultzatzea eta harremanak egitea zen
helburu, baita aurtengoan ere. Uste
baino jende gehiago gerturatu zen eta
izugarrizko giroa sortu zen txapelketan
zehar.
Hala ere, zergatik ez jakinagatik, zazpi urte itxaron behar izan ditugu gazte
talde gogotsu batek txapelketa antolatzeko ardura hartu zezan. Argi geratu da, ilusioz eta lanerako gogoarekin
edozer gauza antolatu litekeela.
Bigarren ATERA txapelketa Urriaren amaiera aldera hasi zen, hiru lagunez osaturiko hamaika talderekin,
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aipagarria talde horietatik bi gabiriarrak zirela, hamaikakoa, hiru UrretxuZumarragar, Zegama, Segura, Ataun,
Ormaiztegi, Zaldibia eta Ordizia-Beasainekin osatuz.
Zegaman hasi zen txapelketa “taberna giro” eramangarri batean, jakinik kantuan ginenak “sasibertsolari” baino ez ginela. Egin beharreko
lanak ere “sasibertsolarientzako” modukoak; taldean prestatutako agurra,
zortziko txikian eta handian, koplatan,
lau oinak emanda, azken aurreko puntua emanda…
Aipatu dugun “taberna giro” edo
lagun arte horrek, jendaurrean kantatzen ez duten bertsolariei ere aukera
ematen die beren lotsak edo ezinak
alde batera utzi eta bertsolari sentitzeko. Ez baitago Egaña edo Amuriza
izan beharrik oholtzara igo eta ondo
pasatzeko.

Oro har, giro ezin hobea sortu zen
kanporaketetan, taldeen arteko ziri
sartzeak, entzuleen parte hartzea,
bertso munduko lagunen harremanak
sendotu ziren, parranda politak irten
ziren…
Txapelketa guztien gisan, bere final
handia izan zuen ATERAk, Zaldibiako
aretoa jendez mukuru bete zen gabiriarren eta urretxuarren arteko bertso
lehiaz gozatzeko, baita gozatu ere.
Saioa bixi eta fin joan zen. Entzuleek
bero-bero eta adi jarraitu zuten finala. Nor bere herriaren aldeko hooligan
oihuak eta guzti eginez.
Puntu gorenera heldu zen giroa, gai
jartzaileak azkeneko aldiz hitza hartu
zuen unean:
“BIGARREN ATERAKO TXAPELDUNAK…”
Mikel Asurabarrena eta Gorka Maiz

FINALEKO
HASERAKO
AGURRA

1- Atera gaitezen
guztiok armariotik
ez du barrun egon nahi
zure Lazkao Txikik,
Goierrin bertsoa
oraintxe dagonez bero
urtero egin behar da,
zazpi urte eta gero.
Ez dago Egaña
edo Amuriza izan beharrik,
lotsak etxean utzi,
ta ondo pasatu bakarrik.
Goierri bertsozale,
ta hamaika talde bakarrik
zuek hona igo arte
ez degu moztuko bizarrik. (berriz)

2- Bertsoz gainezka egin
ta orain Ebro da Oria,
Hatxen historiako
lehenengo beltz-tsolaria.
Aterako aitonak
Iturrik nolako sena.
Baina dudarik gabe
Potto munduko onena.
Bertsolari fina
Osinaldeko azken txapelduna,
Amaian klasea ta
Balentzi ahalguztiduna.
Sking Ataundarra
edo Zaldibiko Gartxot bardoa.
Beasaindarrek dantza
ta neokarlistek ardoa
Goierri bertsozale,
Ta hamaika talde bakarrik
Zuek hona igo arte
Ez degu moztuko bizarrik.

3-Azkarate Urretxun
bertsolari patriarka,
Aterara ekarri du
bederatziko aparta.
Potto, Oier, Aitzol
zaudete gure bihotzean,
hemen ondo egoten da
zemuz egoten da behean.
Zegamarrak ehizen
bertsotan dabiltz postutik postura
eta zopa letran
bertsoak egiten Segura.
Ataunen tartalo
sorgin gazteei koplaka ari da,
etorri zu ere,
etzaitez geratu begira.
Goierri bertsozale...

4-Gure gaurko agurra
etzen egurra edo burla,
denok jakin deizuen
bihotzare badugula.
Gure ahots eztiez
goxo kantatuz belarrira,
gure sentimenduak
zuena heldu al dira?
Maitasun printzekin
bete nahi degu aretoa,
masailan laztan bat
eta miazkatu lepoa,
bertsoz biluzteko
ekarri degunez asmoa.
Argiak itzalita
has bedi bertso orgasmoa.
Goierri bertsozale... (bi aldiz)

Doinua: El sol no regresa (La quinta
estación)
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BERTSO ESKOLA

Esan beharrik ez dago Gabiria bertsozalea dela. Aspalditik egon izan da giro hori. Entzuna naiz Euxebio Igartzabali nola
orain 45 urte, orain futbol zelaia den horretan, bostehun bat lagun izan ziren saioa entzuten. Bada zerbait! Esan behar da,
urtea zehatz ez dakidan arren, Gabiriako txapelketa ere egin zela, zazpi-zortzi bertsolarirekin. Orain ere egingo balitz… Osinalde sariketak ere ez du nolanahiko izena! Lan itzelaren ondorioa. Argi esan behar da, neuk behintzat hiru izen aipatu nahiko
nituzke Gabiriako bertsolaritzan: Luzio Gabiria, Euxebio Igartzabal eta Iñaki Murua.
Gure lana erraza izan da, klaseak neuk eman arren, atzetik koadrila handia baitago. Lehengoengandik jasoa hurrengo belaunaldiei transmititzea da gure lana, hori bai ahalik eta gustagarri eta dibertagarrien egiten saiatu nahi dugu. Lehen urteko
boomaren ondoren, aurtengo ikasturtea sei neska-mutilekin hasi dugu. Guztiak ez dira bertsolari izango, agian inor ez, edo
denak punta-puntakoak, baina bertsolaritza bertsolariek bakarrik osatuko balute sagardotegian egongo litzateke bertsozale
elkartea. Orain, gure ikasleen lan batzuekin utziko zaituztet, eskerrik asko xaharrak! Zuek lortu duzue eta!
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Orain dela bi urte sortu zen
Gabirian bertso eskola
Hasitakoan bi klase zeuden
Ta orain bakarra dagola
Gabirian hain zaletasuna izanda
Ez gaude hain jende pila
Asko saiatzen gara gu ere
Irabazteko txapela

Oso ederra da ta
Bertso ikastola
Ezin da egon ezer
Eztare eskola
Ezin da hobeagorik
Aurkitu inola
Oso ona izan da
Eta segi hola

Errealak Eibarri bi bat
Emango kiston paliza
Irabazten badu ondo
Bestela bilatu behar giltza
Baina irabaztea
Denez gure hitza
Hori lortu artean
Korrika gabiltza

Naiara Peñagarikano

Luka Elgarresta

Kepa Ormazabal

Gaur gauean dago
Gure erreala
Eta irabaziko
Dute euren pala
Baina horretarako
Beharko dute txahala
Baina denan gainetik
Irabaz dezala

Bertso eskolan gaude
Bertsoak egiten
Eta guztiok ai gea
Horrela ikasten
Batzutan ere ikasten deu
Bertsoak entzuten
Baina bestetan berriz
Betikoa idazten

Bertso eskolarentzat
Da egun berona
Bere partaiden bertsok
Helduko diona
Hauxe da bertsotako
Politetakona
Besteak ere baita
Hau ez da ba ona

Patxi Ormazabal

Garazi Garmendia

Xuban Elgarresta
GABIRIAKO BERTSO ESKOLA

Eskola
1.go zikloa

ARRIAR ANGO
URTEGIA
Beasaingo Arriaran auzoaren goialdean, eta Garin eta Astigarreta auzoetako landaguneen azpiko aldean aurkitzen da haran estu batean eraikita
Arriarango Urtegia
Urtegia hormigoi trinkotuz egina
dago. Urtegia eusteko hormak Nestor
Basterretxea eskulturgilearen artelanarekin batera egin ziren. artelan
hori, bi elementu asimetriko, berdintsuz, osatua dago eta 24 m-ko altuera
dauka. egileak dionez zerurantz irekitako bi onil (inbutu) dira.

Paretaren gainetik bidea dago.
Urtegiko paretetan normalean ez
da eskulturarik izaten, orregatik erraza
da Arriarangoa ezagutzea.
Gabiriako Aztiria auzora ez dute
Arriarango urtegitik ekarriko ura, Barrendiolatik baizik. Ezkio-Itsasora ere
handik eramaten dute.
Eskultura barrura sartu liteke. barruan makina eta tuberi asko daude.

Barrendiolak pareta belarrez estalia
du.

Nestor Basterretxea Bermeon jaio
zen 1924ean eta Hondarribian hil zen
2014ean. Eskulturak, margolanak eta
zinea egin zuen.
Guk ezkerreko eskulturan gamelua
ikusten dugu.
Guk eskubiko eskulturan eskularrua
ikusten dugu.
Eta bien artean urjauzi bat ikusten
dugu. hemen, goitik begiratuta.
Barruko funtzionamendua youtubeko bideoen bidez ikusi dugu baina
kanpokoa ikustera gurasoekin joan
gara asteburua aprobetxatuz.
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Eskola
2. zikloa

GURE
IBILBIDEA
Lehenengo hiruhilabetean 2. zikloko ikasleak proiektu bat egin genuen. Azken lana Gabirian zehar ibilbide bat prestatzea eta bertan ikusten diren bizidun eta bizigabeak aztertzea izan zen.

Gure ibilbidea BALENTZATEGI eskolan hasi eta ASTIAZARAN baserrian
bukatu zen.
Hasieran ibilbidea aukeratzea izan zen gure helburua.
Ondoren, ibilbidea burutu genuen eta bertan ikusitako bizidun eta bizigabeen argazkiak atera genituen. Argazkiekin kollage bat osatu eta bideo polit bat sortu genuen.
Azkenik,eskolako ikasle, irakasle eta gurasoei aurkeztu genien guk egindako lana eta galdera batzuk erantzun zituzten. Oso gustura geratu ginen denok.
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Eskola
2. zikloa
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Eskola
3. zikloa

Dakizuenez aurten eskolan Proiektuka hasi gara lanean. Zer esan nahi
du horrek? Gustuko dugun gaia batekin arituko garela lanean hainbat arloetan.
3. Ziklokoek adibidez “Lan Sektoreekin” aritu ginen 1. Hiruhilabetean.
Hasteko Gurasoen lanbideak aztertu
genituen, lehengaiak erabiltzen dituztenak edota beraien enpresak eraldatzen dituztenak lehengai hauek; eta
bukatzeko Zerbitzuetara dedikatzen
direnak sailkatu genituen.
Oso gai interesgarria izan da eta
gauza asko ikasteaz gain oso ondo
pasa dugu.
Adibidez, gela apaintzeko asmoz
Desfile bat antolatu genuen. Esko-

lakoak gonbidatu eta ondoren jasotako argazkiekin txartel handi batzuk
osatu genituen lanbide guztiak sektoreetan sailkatuz.
Beste hainbat lan egin ditugu lanbideen inguruan, adibidez eskulanetan
gurasoen lanbideen kopia egin genuen, janzkera eta lanabesei arreta
handia jarriaz.

duko azken astean egin genuen eta
esan beharra dago gure lehenengo
aldia izateko ez genuela batere gaizki
egin eta eskerrak eman nahi genieke
ere etorri ziren gurasoei eta eskolako
guztioi azaldutako interesagatik.

Hiruhilabetea bukatzeko, gure irteera ere gaiarekin erabat lotuta zegoen:

Edota burdina gaia bezala hartuta,
birziklatutako burdinezko zatitxoekin
hontzak eta irudi ezberdinak sortu ditugu. Eta lan guzti horiek erakusketan
jarri izan genituen.
Baino azken xedea Guraso eta eskolakoei zuzendutako Hitzaldia egitea
zen, non ikasitako guztia Power Point
baten bitartez erakutsi genien. Aben-

Legazpiko Lenbur museoren eskutik
“Langileen Ibilbidea” egin genuen eta
Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzakoek Mirandaola eta Olentzero eta
ikazkintza ikusi zuten.
Eta orain? Orain, Grezia Antzinetik
gabiltza proiektuan. Egunkari bat sortu dugu “Grezi Bizi” izenekoa. Ez galdu
aukera begirada bat botatzeko! Oso
gauza interesgarriak azaltzen saiatzen
ari gara eta denborapasen erantzuna
baduzue ekarri gure gelara eta gure
egunkarian azalduko zara!
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Eskola
Haur
Hezkuntza

73

Eskola
Haur
Hezkuntza
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Eskola
Haur
Hezkuntza
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OROITZ-APENAK

Herriko beste gazte bat joan berri
zaigu gure artetik, ustekabean eta
bat-batean: Oroitz Maiz Morea. Berak,
Gabiriko beste gazte batzuei Makilarin idatzi zien moduan, orain berari
itzuliko diogu omenalditxoa. Berak
Makilarin bilatu eta eraiki zuenez bere
txokoa, orain berau guk gorde eta beteko diogu. Hor doa ba:
Artista galanta zinen Oroitz. Herritarrongan Oroitz aipatu eta denoi datorkigu irribarre bihurri bat. Izan ere, zure
musikazaletasunarekin
e t a

zure umore fin eta bereziarekin momentu gogoangarri ugari utzi dizkiguzu zure bizitzan, dohain hori zeurezeurea baitzuen Oroitz, egondako leku
orotan zure arrastoa uztea. Izan ere,
Oroitz eredugarri izan zera jende mota
anitzarekin harremantzeko garaian,
adin, pentsamolde, kultura eta izaera
ezberdineko pertsonak gaurkotasunez
tratatzen jakin izan baituzu zure bizitzan zehar. Sentsibilitate hori zure musikarako talentuan ere erakutsi diguzu.
Musika, hori izan baita zure
bizitzaren ardatz nagusienetako bat. Musikarako
eta musikarekin bizi zinen.
Zure eta gure bizitza musikaren erritmora mugiaraziz. Umetatik hasi zinen
hain gustukoa zenuen
akordeoia astintzen, eta
jendartean zabalduena ez den instrumentu
hau lagun harturik,
jakin izan duzu zukua
atera eta zure bizitza
gustuko zenuen horren inguruan antolatzen. Aupa Oroitz,
hori ez du edozeinek lortzen, bejon
dagiala.
Izan
ere,
Oroitz, kaskagogor galanta ere
izan zara, eta
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nahi zenuen bizimodu horretara iritsi
bitarte ez duzu etsi izan. Horregatik,
beti hain bihotzean eraman duzun Gabiri utzi eta 18 urterako lehenik Madril
urtebetez eta ondoren zure bizitoki
izango zen Bartzelona hiri handi eta
ezezagunera bizitza eraikitzera joan
zinen, zure umore zorrotz baina goxoa
eta eskusoinua soil-soilik bidelagun
harturik.
Baina hain urrunera joan aurretik,
Gabirin ere ederki ibili zinen, zeureak
egin zenituen, geure alaitasunerako.
Ume eta nerabe garaian hainbat
pasarte utzi zenizkigun. Hanka luze
askoak zenituen, baina songokuren
pegatinadun mobileta xarrarekin hor
ibiltzen zinen aurrera eta atzera, Ormaiztegira ikastera, Olkiaga baserrira
esne bila, Kortara lagunartera, eta inguruko herrietara festatxoa egitera.
Umetan ere, zure inozentziarekin
utzi zenituen hainbat pasarte. Gabiriko eskola garaian, futbol zelaian
oraindik zelaia zegoen garaian, Oroitz,
mutiko txiki bat zinela artean, bertan
zenbiltzan jolasean, eta Don Jose Maria Apaiza eta Blax paseoan zihoazen.
Lokarriak askatuta zenituela eta honela esan omen zizun Blaxek: “Etorriai ta lotuko diat” eta zuk, patxadaz
erantzun: “beti nik jun behar det ala?”.
Eta noski, Blaxek joan behar izan zuen
azkenean lokarriak lotzera, zuk “kieto”

segi baitzenuen zeunden tokian. Askok entzuna izango zenuten bai pasadizo hau Blaxen ahotik, barre algaraka
kontatzen baitzuen.
Beste egun batean, Herriko adineko
bati, eskolako leihotik burua aterata
(irakasleari entzuteaz aspertuta nonbait), adinekoaren urtebetetze eguna zela eta, ozenki oihuren bat bota
omen zenion poz-pozik: “Zorionak hi!”.
Adinekoa berriz, auskalo zer ulertu eta,
eskolara igo omen zen sututa, kontuak
eskatzera. Anekdota hau bera gerora
zuk zeuk askotan kontatu izan diguzu, zure kontamolde partikularraz, ohi
zenuen bezala ingurukoak barre algara batean jarriz. Beste batean berriz,
Goruntz dantza taldearekin Bartzelona aldera dantzara joan zinetenean
ere hala esan omen zenien bertako
katalanei zure sanidade guztiarekin:
“Adeu! Zuen partez juerga eingo deu!”
Eta zu ezagututa Oroitz, ziur horrela
izan zela.
18 urterekin berriz, gure herritxotik
hiri handira joan zinen, zure bizitzari
hordago joaz eta abentura berri eta
aberasgarri bat hasiz. Zure bizitza horixe izan baita, abentura bat, artista
handienen gisan. Ezeren gainetik horixe baitzinen Oroitz, artista, artista
galanta.
Izan ere, artista behar du izan egin
dituzunak egiteko, bai horixe. Eskusoinuarekin musika klasikoa interpretatzen erabat perfekzionista izan zara.
Zure estiloa, teknika eta gaitasuna
etengabe hobetu nahian, baina aldi
berean, jai giroko tango, habanera,
fandango eta arin-arinak zure errepertorioaren ezinbesteko zati ziren.
Gai izan zara, gogo eta ilusio berarekin,
Kanadako edo Alemaniako auditorio
prestigiotsuenetan jo ondoren, Bartzelonako kaleetako taska txiki eta
leku berezienetan jotzeko. Frantzia
eta Italiako lurretan ere jo duzu akordeoia, Bartzelonako Operan ere bai,
eta Egiptoko eguzki galdatan ere ibili
izan zara. Baina ezagutu zaitugunok

badakigu ez zintuela ezerk gehiago
gogoberotzen Gabiriko baserrietako
sukaldeko suaren bueltan sortutako
giroan jotako piezek baino. Zure agenda partikularrean ondoen markaturik
zenituen datak baitziren Gabiriko zure
urteroko zitak: neguan Gabon eskeari
melodia jarriz eta udako herriko festetan atabalarekin bazterrak alaituz.
Eta tartean-tartean, behin ikasia ez
ahazteko, Gabiriko parrokiko organo
barrokoari ere astindu ederra ematen
zenion, jainkoa bera dantzan jarriz.
Giro horretan gustura ibiltzen zinen
Oroitz. Gabon-eskean, baserri eta
etxe guztietan gustuko zenuen etxekoekin kontutan geratzea, herriko berri galdetu eta zuk ere beraiei zerbait
kontatzea. Gaitasun aparta zeurea, ia
urte guztia herritik kanpo egon arren,
bertakoekin beste askok baino gertukoagoko tratua izatea. Gogoko zenuen bai, Gabiritik joan aurreko urteak
zurekin igaro zituzten haiekin gogoratzea eta kontutxo eta irribarretxo bat
eskaintzea, berriro Bartzelonara lasai itzultzeko. Eta noski, beti tira egin
behar hurrengo baserrira joateko!
“Benga Oroitz, goazen!

Bizitza uste baino laburragoa izan
duzu, ezbehar batengatik, baina bizitza hori bete-betea izan duzu, eta
intentsua. Bizitza bizitzen jakin izan
duzu, zure bidea sortu duzu, ondoren
bidea egiten jakin izan duzu, eta zeurezeurea zen bizitza patxadaz hartzeko
baina aldi berean bizitza bizitzeko grina hori, gu guztion baitan utzi duzun
ondarea da. Oroitz, oroitzen zaitugun
bitartean, zure musika ez da isilduko
gabiriarron artean.
Eta izarren hautsa egun batean bezala, Oroitzen hautsa ere bilakatu zaigu bizigai, lana eginaz egin du aurrera,
bere aukera sortuz ta sortuz joan da,
eta kate horretan denok gogorki loturik gaudenez, berak Gabiriko beste
lagun batzuei esan ziena esango diogu guk berari ere: ez agurrik, ez adiorik,
gero arte baizik!
(“A ta gordeiuk txiki bat Oroitz”)
Iban Maiz Alustiza
Beñat Maiz Agirre

Herriko festetan ere, egun argiz
gustura aritzen zinen txistu- atabalarekin baserriz baserriko biribilketa
saioan. Ez zenuen ez zita hau galduko. Eta hori egin ondoren berriz,
eguzkia sartuta ere, ederki jarraitzen zenuen herriko plazan, zeurea zenun aldartean. Ez zinen ez
batzuri zoparik jan gabe etxera
itzuliko!
Beraz festan eta lagun artean
ere aparta izan zara Oroitz, hor
ere artista. Lagun artean musalditxo bat bota, eta karajillo
baten bueltan kontutan aritzea gustuko zenuen. Zenbat
pasarte eta kontu utzi dizkiguzun zurekin momentu
horiek elkarbanatzeko zortea izan dugunoi!
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GORUNTZ

DANTZA TALDEA
Joan den urtean hasi ziren
proposamenak iristen: Euskal Herrian
tradizio handia izan duten erromeriek
indarra galdu dutela ikusita, nahiz eta
oraindik zenbait txokotan bizirik dirauen erromeria giroak, Goierrin ohitura
zaharrari heldu eta euskal kulturaren

alde, Goierriko zenbait herri elkartu eta
erromeri bira bat antolatzea pentsatu
zen bailaran.
Dantzarako ohitura zaharrari bultzada emateaz gain, herri eta
herritarren arteko lotura sortzea ere
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badu helburu: adin eta dantza-ohitura
nahiz gustu guztietako jendea plaza
berean elkartzea,... Herri bakoitzean
ekintza ugari izaten dira bai, baina eskualdera begira horrelako ezer gutxi
zegoela ikusita, goierritartasunaren
aldarria egin eta goierritarrei bailarako

ikuspegia zabaltzeko ekin zitzaion ekimenari.
Esan behar da, halere, dantza taldeez haratago ere bideratu nahi
dela proposamen hau: dantzariek ikasitakoa plazaratzeko aukera izango

dute bai, baina aspaldian dantzarik
egin ez dutenak dantza-pausuak gogoraraztea ere ez dago gaizki, eta nola
ez, dantza zale guztiak ere gonbidatu
nahi izan ditugu hitzordu hauetara.
Mahai gainean jarritako aukeren artean hautatuta, herri bakoitzak
bere erromeria bideratu du: Batzuk
erromeria talde bat ekarriz, besteak
tokian tokiko musikariak inplikatuz,
edota alboko herriko musikariak ekarriz, instrumentu ezberdinekin edota
adin ezberdinetako musikariekin.
Proposamen hori, herriko
dantza taldean aztertu eta gauza
berria zela iritzita, baiezkoa izan zen
erantzuna. Gabiriako plazan beraz,
erromeria egiteko borondatea agertu
zen. Ordurako ordea, beste hainbat
herrik hautatuta zituen bere datak,
eta azaroa, abendua eta urtarrila
geneuzkan aukeran. Bada, azaroan
Ormaiztegiko festak direla kontuan
hartuta, eta abenduan, berriz, Gabonak, urtarrila hilabete egokiagoa izan
zitekeela iruditu zitzaigun.

Bada, iritsi zen eguna.
2015eko otsailaren 25a. Herriko plazan
ezohikoa den karpa txuri handia jarrita,
aterpea eta babesa lortu asmoz, hasi
zen erromeri birako Gabiriako saioa.
Kalejira labur batekin eman zitzaion
hasiera; han ziren Txindata musika
eskolako ikasleak, Eraitz Gorrotxategi
eta Oier Rezusta izan ziren aurreneko
piezak jotzeko ardura izan zutenak. Joseba Iztuetaren eta Xabi Arakamaren
saioa izan zen ondoren eta amaitzeko
Guri Bost taldeko kideak aritu ziren
dantzariak mugiarazten. Guztiek ere

erritmo ezberdinak eskaini zituzten,
aurrean zuten adin ezberdinetako jendearen dantza-gosea asetu asmoz,
baita lortu ere! Bi ordu eta erdi inguruko erromeri bikaina izan zen. Irudiak
ikustea besterik ez dago: haurrek, gaztetxoek, gazteek eta helduek, denek
izan zuten gustuko pieza bat dantzatzeko aukera! Agarrauan edo sueltoan,
banaka edo taldean, era guztietako
eskaintza izan zen.
Gabiriako plazan izandako
saioaren ondoren, datozen hilabe-

teetan beste herri batzuetan izango
dira erromeriak: otsailean Beasainen,
martxoan Idiazabalen, apirilean Urretxun, maiatzean Legorretan, ekainean
Ordizian eta uztailean Lazkaon, esaterako. Jakin badakigu, lehenengo
urte honetan datarik hautatu gabe
geratu direla zenbait herri. Era berean,
aurten erromeri bira izan ez den edo
izango ez diren herriak ere datorren
urterako animatuko direla pentsatu
nahi genuke. Izan ere, dantza taldeetatik abiatu den kontua bada ere, ziur
gaude dantza taldetik haratago ere iritsiko dela ekimena eta zabalduko dela
dantza talderik ez dagoen herrietara
ere. Ea bada ahalegin txiki honetatik
hasierako helburuak betetzea lortzen
dugun eta Goierrin erromeria giroa
berpiztea lortzen dugun.
Lerro hauen bitartez bada,
gabiriar eta goierritar guztiei luzatuko
diegu gonbita datozen hitzorduetan
erromerien ohitura zaharra mantenduz dantzara animatzeko. Azaldu plazara eta ondo pasa!
Goruntz Dantza Taldea.
Testua: Eneritz Gorrotxategi Zuaitz.
Argazkiak: Aitor Goia Murua
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SORGIN
GAUA

ESPLUGUESEN
Iaz Gabiriako jaietara Esplugues de
LLobregat herriko talde bat etorri zen,
Diablas. Ataunen Iñakirekin bizi den
Sandraren bitartez etorri ziren, Sandra Espluguesekoa baita. Hauek Corre
foc izeneko espektakulua egiten dute,
petardo eta suz beterikoa eta Kataluinian oso ohikoa den espektakulua.
Bertan askotan izan dugu hau ikusteko aukera, Espluguesen talde bat baino gehiago baitago modu honetako
espektakulua egiten duena eta egunero egiten baitute.
Etorri zirenean beraiekin nahiko harreman ona egin genuen, eta bertara
gonbidatu nahi gintuztela esan ziguten, nahi genuena egitera, dantza,
txalaparta, trikitixa, herri kirolak... Berdin zitzaien zer egiten genuen, gu gonbidatu nahi gintuzten.
Akelarrea egitea erabaki genuen.
Iazko San Joan bezperan egin genuen
Gabirian lehen aldiz antzeko akelarrea.
Garai bateko akelarreen gure interpretazioa da. Sorginen izena zikinduta
geratu zen betiko eliza katolikoaren
lanari esker, guk izen hau garbitu nahi
dugu modu batean, sorginek ez zioten
deabruari gorazarre egiten, ez zioten akerrari muxu ematen... Gure ustez beraien sinesmenak eta ohiturak
gordetzeko festa edo bilerak ziren akelarreak. Garai bateko medikuak ere baziren sorginak. Hori da gure akelarrearekin erakutsi nahi duguna.

Ostiral arratsaldean abiatu ginen
Gabiriatik bi kotxe eta furgoneta handi
bat. Baita Ataundik beste bi furgoneta
ere. Denera 26 lagun Espluguesera iristeko gogoz. Ostiral gauean iritsi ginen
bertara, herriko festak ziren eta nola
ez Corre foc festa egiten ari ziren. Herri handia izanagatik, segituan aurkitu
genituen Gabirian ezagutu genituen
gure lagunak, petardo hots eta bolbora usainari jarraitzea nahikoa da hauek
aurkitzeko... Trago pare bat hartu ondoren, asteburuan zehar gure etxea
izango zenera eraman gintuzten. 3 pisuko etxe bat guretzat oso-osorik.
Larunbat goizean, gehienok aje
pixka bat izanagatik, umore onez jaiki
ginen, iritsi zen gure akelarrearen eguna. Goizean haurren Corre foc-ak ikusi
ondoren “Versots” izeneko ikuskizuna
zegoen programaturik. Izenak asmatzen uzten du zer izan daitekeen... Lau
mutil gazte beraien instrumentuak
hartu eta bertsoak inprobisatzen,
elkarri, publikoari eta euskaldunoi
adarra joz giro ezin hobean. Gabiriako
bertsolariek ez zuten adarjotze gehiegi behar izan beraiek ere bertsotan
hasteko. Bakoitza bere hizkuntzan eta
Sandra itzultzaile lanak eginez bertso
saio ederra entzun genuen. Musika ere
ez zen falta izan, Espluguesekoak beraien instrumentuekin eta euskaldunak trikitixa eta panderoarekin kantua
eta dantzarik ez zen falta izan. Giroa
mundiala!

Denok batera bazkaldu ondoren eta
gure lagunek enegarren corre foc saioa
egiten zuten bitartean akelarreko
prestaketari ekin genion. Lekua prestatu, jantziak eraman, azken orduko
entsaioak... Dena prest zegoen akelarrerako. A zer urduritasuna...
Ederki irten zen ikuskizuna. Tira guk
zer esango dugu, ezta? Askoz hobeto
ez zegoen egiterik. Izugarrizko jendetza zegoen plazan eta akatsak akats,
dena primeran irten zen. Ez gara profesionalak, ez gara antzerki talde bat,
horrelako saltsak gustatzen zaizkigu,
eta gure helburua ez da izugarrizko
antzerkia egitea. Ondo pasatzea da
helburua, eta kasu honetan gure mezua zabaltzea. Eta helburua bete zen.
Ikuskizuna amaitzeko akelarreko suarekin piztu genuen Corre foc-aren sua.
Sinbolikoki gure herriak eta kulturak
batu genituen suarekin, ederra izan
zen!
Igandean, aje bikoitzarekin eta oso
nekatuta, Castelsak ikusi ondoren alde
egin genuen Espluguesetik. Penaz utzi
genuen Kataluinia, baina oso pozik
gatoz aldi berean. Ederra izan da gure
Sorgin gaua bertan egitea, baina batez
ere ederra izan da gure artean sortu
den harremana. Nahiz eta kilometro
asko egon bi herrien artean elkarrengandik gertu egongo gara aurrerantzean. Ziur berandu baino lehen berriz
elkartuko garela han edo hemen.

Jokin Murua Lopez
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JAUREGI
BASERRIR A

ARDO BILA:
Ezaguna da gizarte ezberdinetan
zehar gizakiak lagun artean edateko
duen joera. Esan genezake jarduera
hau gizakiak garrantzizkotzat duela,
erritu bilakatu eta sagaratzeraino. Gainera, orotariko eraikuntza, espazio eta
ekintza asmatu eta egokitu dira horretarako gizakiaren historia osoan zehar.
Eta nola ez, gure herrian ere bada
horren aztarnarik. Han eta hemen
galdetuta ezagutzen ez nuen (eta nik
bezala herriko beste askok) gertaera
baten berri izan dut, berezia eta partikularra benetan. Bai, Jauregi baserrira Elosegik ardoa ekartzen zuenekoaz
ari naiz.
1936ko gerra aurretik hasi omen
zen Elosegi Jauregira ardoz beteriko
barrikak ekartzen, ingurukoen edana
eta gogoa asetzeko. Ardoa Nafarroako
Zintronigo herritik trenez Beasainera
iristen omen zen, ardo barrikak ekartzeko egokituriko bagoietan. Trenez
iritsiriko zisterna handi haiek Beasaingo lokal batera eramaten zituzten eta
bertan barrikak ardoz betetzen ziren,
ondoren Goierriko herrietara eramateko. Elosegik, garaiko kamioiren batean
kargatu, eta Gabiriako Agerre baserria-
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ren azpialdean dagoen askara (Agerreko askea) ekartzen zituen barrikak,
inguruko baserrietako gabiriarrek gogo
handiz itxaroten zuten edabez beterik. Garai hartan, Jauregi baserrira
jaisteko dagoen bidea ez zenez egokia
kamioarekin jaisteko, Jauregiko Bizentek ardo barrikak lera gainean jarri eta
behien indarra baliatuz eramaten zituen baserriraino. Bertan, beste zenbaiten laguntzaz, ardorik bazen ez zen
inguruan jenderik faltako eta Jauregi

baserriari itsatsirik zen lokaltxo batean
jartzen omen zituzten barrikak.

regirainoko bidea oinez eginez etxekoak ardoz hornitzeko abenturari ekiten zioten. Hasiera batean, ardo bila
joateko ordua goizeko 8etan omen
zen, baina gerora eguerdiko 12etan jarri
zen ardotara joateko zita. Elosegi egunero “fin-fin” etortzen zelarik Jauregi
baserrira. Bertaratzen zirenak ardoa
litroka erosten zuten; izan ere, litroka
saltzen zuen, garaiko diru motarekin
ordaintzen zelarik. Oñatibi Haundiko
Nikolasek gogoratzen duenez, ardoa
“lodi-lodie” omen zen, gaurkoarekin erabat ezberdina. Baina garaiko
testuingurua eta egoera ere halamoduzkoa zenez, gabiriarrek ez zuten
horretan erreparatzen, ardoa lodia
edo fina izan, hura gabiriarrentzat
“pizgarri” omen zen. Ez ziren izango ez
gaurko gabiriarrak bezain “mokofiñek”.
Gerora, ardo barrikak gaur egun Agerreko askan dagoen txabolara pasa
zituzten, azkenik, elikagaiak erosteko
leku zehatzen sorrerarekin jendeak
ardo bila joateari utzi zion.

Beraz, inguruko baserrietako jendea,
hasi “kamiñokutzatik” eta Ormaiztegiraino, Jauregira joaten zen ardotara.
Bakoitzak etxetik ardotarako garrafoia
edo beste ontziren bat hartu eta Jau-

Gauzak horrela, ikus genezake Jauregira ardotara joatea ez zela erosketa egite hutsa. Hau da, joan, erosi eta
etxera bueltatze sistematikoa. Ardotara zihoan gabiriar orok poltsikoan

ogi kozkor bat eramaten omen zuen,
ardoa erosteaz gain, bertaraturiko
beste gabiriarrekin ardo trago eder bat
egiteko asmoz. Beraz, esan liteke, Jauregira ardoa “erostera” joatea ezin litekeela gaur egun supermerkatuetara
erosketak egitera joatearekin alderatu.
Izan ere, dirua material edo merkantzi
jakin batekin trukatze hutsetik haratago, bazuen ardo bila joateak inplikazio
sozial eta kultural indartsurik. Izan ere,
ingurukoekin harremantzako espazioa
zen, informatzeko gunea eta bertaratutakoekin ardo tragotxo bat eginez
hainbat broma eta gezur kontatzeko
unea, alajaina. Ez zen ez kasualitatea
izango, edo ez zuten eguerdiko hamabietan jartzeagatik jarriko ardotara
joateko unea, berau elkartzeko “aitzakia” izango zuten. Ardoa lodiagoa

edo finagoa, hobeagoa edo eskasagoa
izango zen, baina espazio bat elkarbanatu eta harremanak lantzeko bidea
zen.
Kontuak kontu, Oñatibi Haundiko
Nikolasek honako oroitzapen edo
gertaera hau gogoratu digu. “Oñatibi Haundikok Jaureia ardo bila juteko
normalen komentutik bera dijon bidetik jute giñen. Baño behin, Bidaurretakok amorrarazteatik ta ardo bila zijotzela eakusteatik Bidaurreta aurretik
pasa zien ta Joxeantonio, Bidaurretako
Roke ta Felixen-ta aittona, etxeaurren
eongo zan ta ikusi zonen Oñatibikok
ardota zijotzela esanmentzon: “bazijoztek Oñatibikok ardota. Eingo diek
beize kaka beltza!”

Hala izango ziren orduan kontuak
eta komeriak. Baina, esanguratsua
dena da, nola berez hain sinplea dirudien ekintzak, ardo bila joatea baserri batera, halako inplikazio sozialak
eta karga kulturala biltzea. Eta honen
haritik, gaur egun zerbait berri bezala sortu diren “pintxo-pote” (Gabirin
ostiraletan arratsaldeko 19:00etan)
eta horrelakoak, izen eta forma berriez adornaturik, ezkutuan duen xedea berbera dela: espazio bat sortzea
harremanak landu eta identitatea
konpartitzeko.

Iban Maiz Alustiza
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MAKILA
KIXKI

Gabiriako
jakituriaren
test-a

1-Sagar errezilaz gain, zein da
asko estimatzen den beste mota
bat?
a) Tortoloka.
b) Mariloka.
c) Gaziloka.

2-Zein enpresa ospetsu sortu
zuten Urruti baserriko Ramon eta
Pako Ormazabal anaiek?
a) Orkli (Ordizia).
b) Indar (Beasain).
c) Irizar (Ormaiztegi).

3-Zer aktibitate antolatu zuten
iaz, lehenengo aldiz, herrian?
a) Herriko elkarteen arteko mus txapelketa.
b) Realaren partidak ikustera Anoetara joateko autobusa.
c) Bertso eskola.
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4-Zein zen urte askoan eta aldi
bat baino gehiagoan Gabiriako
alkate izan zen Alkate Zaharra-ren
benetako izena?
a) Francisco Urteaga Loinaz.
b) Andres Goia Telleria.
c) Fernando Larrea Iturbe.

5-Nola du izena Balentzategi
herri eskolako Guraso Elkarteak?
a) Makilari.
b) Osinalde
c) Ez du izenik.

7-Nola esaten zaio Merkataritegi-Gurutzeta arteko herri bidean,
gainera iristen denean dagoen parajeari?
a) Salbeleku (edo Irrintzileku)
b) Learregi (edo Arritokieta)
c) Andramari piñurie (edo Amabirjiñazelai)

8-Honako baserri batek ez du
argindarrik izan, orain gutxi arte.
Zeinek?
a) Argindegi.
b) Amezti.
c) Irazola.

6-Zein da Itzaitegi baserriaren
izenaren esanahia edo jatorria?
a) Itzainek eta idiek atseden hartzeko tokia zelako.
b) Errekako izainekin gaitzen kontra
erremedio naturalak aplikatzen zekien
azti bat bizi zelako.
c) Zahia biltegiratzeko eta saltzeko
tokia zeukalako.

9-Eusko Jaurlaritzaren zein
lehendakarik bisitatu du herria?
a) Carlos Garaikoetxeak, 1984an.
b) Jose Antonio Agirrek, 1936an.
c) Jesus Maria Leizaolak, 1978an.

10-Noiz ospatu zen Gabirian
orain hurrena Gipuzkoako Eskola
Txikien Eguna?
a) 1991n
b) 1982an
c) Aurten izango da lehenengo aldiz.

11-Alkain-Buru
pilotalekua
1983an eraikia da. Zer aldaketa
nabarmen izan du orain gutxi?

14-Zerk lotzen ditu Anita Zubizarreta (Urkiztegi), Arantxa Alustiza (Oñatibi), Marian Bidegain
(Aritzondo) edo Pakea Galdos
(Etxeberritxo)?
a) Dakiten zerbait erakusteko, Hartu-eman ikastaroetan maistra izan
dira.
b) Urteak egun berean betetzen dituzte.
c) Europako hauteskundeetan hautes-mahaian egotea tokatu zitzaien.

15-Zenbateko birziklatze tasa
izan zen 2014an Gabirian, bataz
beste urte osokoa?
a) %49
b) %60
c) %81

Aimar Maiz Morea

a) Frontiseko harriak aldatu dizkiote, pilota gehiegi ateratzen zelako.
b) Teilatua haizeak eraman zion urtarrileko denboralean.
c) Urdinez margotu dizkiote hormak.

12-Jokin Murua, Mikel Asurabarrena eta Gorka Maiz txapeldun izan ziren, iaz. Zertan?
a) Elkarte arteko sagardo
dastaketa txapelketan.
b) Atera-n, Goierriko herri
arteko bertsolari txapelketan.
c) Irakurle Txokoan, literatura zaleen topaketetako olerki lehiaketan.

13-Gabiriako euskaran, zein da “din” adberbioaren esanahia?
a) “Arratsalde on” esaten
duenari erantzuteko forma,
“berdin”-en laburdura.
b) Antzinako diru moneta
bat izendatzen du, dinare.
c)
“adina”
edo
“haina”-ren parekoa.

Emaitzak
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10-A				

5-A				

9-C				

4-A				

8-B				

3-C				

7-A				

2-B				

6-A				

1-C				

15-A
14-A
13-C
12-B
11-C

ARGAZKIEN

JOLASA

									

1.-Gabiriako zein baserri da?

2.-Gabiriako zein baserritan aurkitzen da?

				

3.-Gabiriako zein auzotan dago?

Galderak zuzen erantzuten dituztenen artean herriko Ostatuan bi lagunentzako afaria zozketatuko da.
Erantzunak Udaleko emailera ( gabiria@udal.gipuzkoa.net.) bidali, edo Ostatuan egongo den kaxan sartu, izen-abizenak jarriz.
Gorka Maiz Alustiza
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Argazkia: Gattiken Drone (2015-04-23)
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ARGAZKI ZAHARR A

GABIRIAKO 70 URTETIK GORAKOAK 1977-11-27AN.
Argazki hau Gabiriako Osinalde elkarteak herriko 70 urtetik gorakoei eginiko omenaldikoa da.
Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Bautista Maiz (Eguzkitza),Juan Jauregi( Etxeaundi), Pedro Murua(Izarraundi, Lontxo
Oñatibia(Aranetxiki),Tomas Azarola (Mandiola) eta Pedro Uribe-Etxebarria (Atagoiti).
Erdiko ilaran ezkerretik eskuinera: Maria Arzelus (Agerreberri), Fortunata Mendiguren (Zantagoitibekoa), Poloni Alzueta (Oñatibiaundi), Juan Joxe Arrondo (Oñatibiaundi), Joxepa Uranga (Arrondoenea), Luzia Agirrebengoa (Ugarketa), Antonio
Garmendia(Noaretxeberri), Maria Galdos (Etxeberritxo) ,Martina Mujika (Gorostartzuazpikoa), Teodoro Galdos (Etxeberritxo), Juana Idiazabal (Etxeberritxo), Joxepa Goia (Jauregi) eta Joxe Bizente Izuzkiza (Jauregi).
Beheko ilaran ezkerretik eskuinera: Maria Lekuona (Aunditegi), Joxepa Mendizabal (Etxetxo), Kandida Alzueta
(Izarrerdikoa), Petra Pikasarri (Sanesteban), Serapio Elosegi (Oñatibitxiki), Maria Apaolaza (Oñatibitxiki) eta Mariana Garin
(Aranetxiki).
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