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Gabiriako herri aldizkaria da, urtekaria.

270 ale inprimatu dira.

Diseinua eta maketazioa:
Gattiken

Makilariko edukia
gabiriarrek sortzen dute.
Eduki hauek kopiatu, moldatu, zabaldu 
eta argitara ditzakezu, beti ere egiletza 
aitortu eta baldintza berdinetan egiten 
baduzu
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Nahiz eta azken urte hau joan
zaigun denoi halamoduz,
Makilaria beteta dator
pasarte, kontu ta datuz.

Eskutan hartu ta irakurriz
behar dan adina orduz,

zenbat ikasten degun zurekin
gure herriari buruz.

Alex Areizaga Albisua

Endika Igarzabal Murua
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Di-Da

Aratz Igartzabal Bidegain
Jon Ander Larrañaga Aizpuru
Jon Sagarna Alustiza

Seguran jaioa da Clara. Aita Arretxemendin jaioa eta ama Segura-

rra. Gaztetan kanpoan ikasi eta lan egin bazuen ere, Gabirian bizitzeko 

hautua egin zuen, eta gaur egun Izar Buruko etxekoandre ilustratu (eta 

nagusia) dugu. Gertutik ezagutzen dugunok badugu bere goxotasun 

eta jakinduriaren berri. Ea zuei ere pixka bat iristen zaizuen! 

-Zaletasun bat? 
Irakurtzea.
-Gomendatzeko liburu bat? 
“La isla del día antes”, Umberto 
Eco.
-Musika genero gogokoena? 
Klasikoa gehien.
-Oroitzapen bat? 
Kalean bizitza asko egiten zene-
koa. Harreman handia egiten 
zan jendearekin eta lagunekin. 
Herri txiki batean bizitzeak 
asko egiten du.

-Gustuko menu bat? 
Entsalada eta barazkiekin laguntzen 
den edozein plater.
-Eta zeuk egindako errezeta bat? 
Oilaskoa Hawaiiar erara (anana eta 
curry-arekin).
-Zer izan nahi zenuen umetan? 
Ama.
-Astebururako plan bat? 
Azkenaldian egiten ez duguna. Fa-
miliarekin elkartu eta igande eder 
bat pasatzea.
-Dohain bat? 
Nahiko soziablea, jendearekin lotura 
erraz egitekoa naizela esango nuke.
-Urteko egun bat? 
Gabon gau/eguna.
-Oporretarako leku bat? 
Somiedo.
-Gabiria ala Segura? 
Hori galdera zaila da, e! Baina, Se-
gura ahaztu gabe, hainbeste urteren 
ondoren, Gabiria aukeratuko dut.
-Amets bat? 
Gutxienez 100 urte bizi izatea, ondo, 
kondizioetan.
-Gabiriako alkate bazina? 
Horretarako ez dut ametsik izan!

Clara 
Jauregi 
Arzelus
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Ekaitz Aramendi 

Saez de Nanclares

17 urteko gabiriar gazte 

honek ematen du zer esa-

na. Beasaingo Txindoki 

institutuan ikasten du, eta 

selektibitatea ate joka du. 

Baina gehienok txistulari 

eta lagunartean ikustera 

ohituagoak egongo zare-

te. Mutil patxaroso honek, 

Noare Etxeberri baserrian 

ere makina bat lan egiten 

du aitona-amonei lagun-

tzen. Ea zer duen kontatze-

ko!

-Zaletasun bat? 
Lagunekin futbolean ibiltzea.
-Musika talde bat? 
Bad Bunny.
-Pelikula/telesailak edo bideo-jokoak? 
Denetik. Batzuetan bat eta besteetan bes-
tea.
-Oroitzapen bat? 
Garajeko atearekin eskua harrapatu eta ia 
behatza galdu nuenekoa.
-Gustuko menu bat? 
Aztiriko eskalope betea.
-Zer ikasteko asmoa? 
Ingeniaritza mekatronikoa.
-Astebururako plan bat? 
Lagunekin zerbait hartzera joatea.
-Eta parrandarako lekua? 
Azkoitia.
-Doai bat? 
Burugogorra naiz, baina zentzu onean; zerbait 
egin nahi dudanean ez dut amore ematen.
-Gabiriako leku edo txoko gustukoena? 
Murgil.
-Oporretarako leku bat? 
Salou.
-Amets bat? 
Athleticek Errealari Errege Kopako finala irabaztea.
-Gabirian biziko ez bazina? 
Nik uste beste herri txikiren batean.
-Gabiriako alkate bazina? 
Torre ingurua bota eta aparkalekua egingo nuke ber-
tan, jendeak autoak ez ditzan futbol zelaian aparkatu.
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11 egun, 
15 egun... 
365 egun!

Antolakuntzak proposa-
tutako aldaketen artean, eki-
menaren iraupena egon zen. 
2018an 11 egun gorde genituen 
hizkuntza ohiturak aldatzeko 
ahalegin berezia egiteko, eta 
2020an, berriz, 15 egunez aritu 
ginen Ahobizi edo Belarriprest 
rolean. Psikologoek diotenez, 
21 egun behar ditugu ohiturak 

Denoi egiten zaigu ezaguna 
Euskaraldia ekimena. Aspaldikoa 
dela ere ematen du. Baina hiru 
urte ere ez dira lehen edizio hura 
antolatu zenetik. 2018ko azaroan 
jantzi genituen lehen aldiz Aho-
bizi eta Belarripresten txapak 
paparrean, eta 2020an berriro 
egin genuen. Bigarren edizioan 

hainbat aldaketa izan ziren; ba-
tzuk antolatzaileek eurek propo-
satutakoak, eta besteak covidak 
eragindakoak. Gainera, herriko 
Euskara eta Kultura batzordeak 
ekimena gurea bezalako euska-
raren arnasguneetan zergatik eta 
zertarako den garrantzitsua ikus-
arazteko lanean jarri zuen arreta 
iazkoan, UEMAk zabaldutako bi-
deari jarraituz.

Eresti Oiarbide Murua
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aldatzeko. Demagun norbaite-
kin gaztelaniaz hitz egiteko joera 
daukagula eta hori aldatu egin 
nahi dugula; bada, nahikoa omen 
da erronka 21 egunetan zehar 
zintzo betetzea helburua lortze-
ko. Hiru aste horiek pasatakoan, 
ahaleginik egin gabe eutsiko 
omen genioke ohitura berriari, 
eta beraz, zailtasunik gabe egin-
go genuke euskaraz pertsona ho-
rrekin. Ea, ba, ekimenak hiruga-
rren edizioa ere izaten duen, eta 
15 egunetik 21 egunerako saltoa 
emateko gai garen, etorkizunean, 
365 egunera pasatzeko.

Ariguneena izan zen beste be-
rritasun nagusia. Ariguneak 15 
egunez euskaraz lasai eta eroso 
egiteko guneak izan ziren, eta 
enpresetan, saltokietan, taberne-
tan, banketxeetan nahiz Udale-
tan ikusi genituen konrpomisoa 
hartu zuten taldeak identifika- 
tzeko kartel eta antzekoak. Talde 
horiek eremu formalekoak izatea 
proposatu zuten antolatzaileek; 
hau da, lanarekin lotutako ere-
muak: banketxeko lehiatiletako 
langileak, enpresetako departa-

Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan… Besteei euskaraz bizitzeko aukera emanez, eta geu aukera 
horretaz baliatuz, euskararen esparrua zabaltzeko.

Euskara menperatzen ez dutenengana gerturatzeko eta haiek gugana hurbiltzeko aukera delako, 
elkartzekoa.

Guk ere geure hizkuntza baloratzen ikasteko garaia badelako; harrotasun pittin bat izateko al-
dia, lotsarik gabe.

Herritik kanpora joandakoan ere, eredu izan behar dugulako; lehenengo hitza beti euskaraz.

Herrira datorren edozeinen belarrira iritsiko den etengabeko soinua euskara izan dadin.

na gutxiagok eman zuten izena, 
35 eta 45 urte bitarteko gehiagok 
parte hartu zuten, eta jendeak 
rolen inguruko informazioa ere 
hobeto jaso zuela uste dugu. Izan 
ere, lehenengo edizioko 11 egun 
horietan Ahobizi izatea kosta zi-
tzaien batek baino gehiagok egin 
zuen 2020an Belarriprest txapa-
ren aldeko hautua. 

Eragozpenak eragozpen, zo-
rionez, Bea Egizabalen Txor-txor 
bakarrizketaz gozatzeko auke-
ra izan genuen azaroaren 26an, 
eta herriko bertsolarien saioa 
ere izan genuen elizan abendua-
ren 5ean, giro epel eta ederrean. 
Ekintza horien aurretik, erronka-
ren 15 egunak abiatu baino le-
hen, herritarrak girotzeko mezu 
batzuk zabaldu genituen Euskara 
eta Kultura batzordetik, hasieran 
aipatu dugun moduan. Mezu ho-
rietan, Gabiria bezalako arnasgu-
neetan Euskaraldia zergatik eta 
zertarako den garrantzitsua az-
pimarratzen saiatu ginen. Hona 
hemen zabaldutako mezuen ze-
rrenda:

mentuetako lan-taldeak, ikaste-
txeetako irakasle-taldeak… Ga-
birian, hiru Arigune osatu ziren: 
Ostatuko lan-taldea, udaletxeko 
harrera eta udal-taldea. Bati bai-
no gehiagori bururatu zitzaion 
euskaraz lasai aritzeko gune ho-
riek eremu informalera ere era-
matea, lagunartera edo familiara, 
alegia. Nork daki, agian hiruga-
rren ediziorako gordeko zuten 
erronka hori.

Covidak eragindako aldake-
tak ere nabariak izan ziren. Has-
teko, kanpaina ezin izan genuen 
lehenengo edizioan bezain modu 
eraginkorrean egin. Pintxo-po-
tea eta igande goizetako poteoa 
baliatu genituen lehenengo edi-
zioan herritarrei informazioa au-
rrez aurre eman eta izena ematea 
sustatzeko. Baina 2020an zailta-
sunak izan ditugu modu horre-
tan guztiengana iristeko. Hori 
gerta zitekeela aurreikusita, sare 
sozialak eta webgunea baliatu ge-
nituen gabiriarrak Ahobizi edo 
Belarriprest izatera animatzeko, 
eta erantzuna ona izan zen. Nahiz 
eta 2018an baino adineko pertso-
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2018an Euskaraldia izan genuen, eta 2019an Nokaldia antolatu genuen Gabirian. 2020an berriro Ahobi-
ziak eta Belarriprestak izan genituen gure artean. Eta 2021ean zer? Ze erronka jarriko diogu geure buruari? 
Batzuetan ezetz iruditzen zaigun arren, pentsatzeko tarte bat hartuz gero, ia denoi etorriko litzaiguke burura 
gaztelaniaz egiten dugun egoeraren bat. Hauxe da gure proposamena: 

Horrela eginez gero, ohitura aldaketak eskatzen duen ahalegina progresiboa izango da, egingarria, eta 
motibazioari eusten lagunduko digu, gerora, erronka zailagoei aurre egiteko. Gogoratu hizkuntza-ohitura 
bat aldatzea lortzen badugu,  edozein izanda ere, euskarari espazio handiagoa ematen ariko garela, eta ho-
rixe da behar duguna.

1
Hartu 15 minutu eta 

egin galdera hau zeure 
buruari: norekin egiten 
dut gaztelaniaz? Osatu 

zerrenda bat izen ho-
riekin.

5
 Egun horietan ze-

har, jaso lortutakoak 
idatziz, eta epea amaitu-

takoan, irakurri lor-
pen guztiak.

3
Ohitura aldatzeko orduan 

izango dituzun oztopoak kon-
tuan hartuta, eman puntu 1 erraz 

lortuko zenukeela uste duzun 
kasuan, 2 puntu zaila iruditzen 

bazaizu, eta 3 puntu oso 
zaila bada.

4
Aukeratu punturik 

baxuena eman diozun ize-
netako bat, eta jarri epe bat. 
Adibidez, datorren astelehe-
nean hasita, 30 egunez eus-

karaz egingo dut, beti, 
Maitanerekin.

2
Pentsatu horietako 

nortzuekin aldatu nahi 
duzun ohitura, nortzuekin 

gustatuko litzaizukeen 
euskara gehiago era-

biltzea.
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Gabiria
   jaioterri

Aloña Murua Jauregi
Marian Bidegain Ormazabal

Gabirian jaio eta kanpoan bizi direnen saila edo txokoa izatea nahi dugu 

hau. Euren berri izan nahi dugu: batzuk astebururo ikusten ditugu, beste 

asko urtean behin, herriko festetan, adibidez. Denak MAKILARI aldizkari 

honen zain-zain egoten dira, herriko berrien irrikan, hau baita herritarron 

berri izateko modu bat. Eta guk ere horixe nahi dugu: non bizi diren eta 

zertan dabiltzan jakin nahi dugu, kanpotik nola ikusten duten Gabiria ere 

galdetuko diegu, eta euren oroitzapenen kutxatxoa, umetako pasadizoak-

eta, astinduko dugu.

Juani Iztueta Arriola

1952-04-27

Gabiria, Katarain baserria
Izen-abizenak:

Jaioteguna:

Jaiolekua:
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Non bizi zara? 
Andoainen.

Herritik kanpo zenbat urte 
daramazu? 

Berrogeita lau urte eta erdi, 
bizitza erdia baino gehiago.

Zertan aritu zara herritik 
alde egin zenuenetik? 

Harategian, senarrari la-
guntzen, erretiratu arte. Bada-
kizu, onerako eta txarrerako… 
Orain dela hiru urte eta erdi 
jubilatu ginen.

Nola ikusten zenuen or-
duan Gabiria?  

Herri txikia oso, Andoainen 
aldean, txikia, noski. Gabirian 
denak ezagunak, Andoainen, 
berriz, dena arrotza.

Ba al duzu gaur egun Gabi-
ria eta gabiriarren berri? 

Bai, senideen bidez, batez 
ere, telefonoz ere sarri egoten 
gara, eta gogoko dut hango be-
rri izatea.

 Sarritan etortzen al   zara 
jaioterrira? Zein datatan? 

Herrira bertara gutxitan: 
hiletaren batera, festetan... eta 
errezil sagar feriara, berriz, 
urtero. Dena dela, baserrira, 
hilean behin, gutxienez, bai. 
Orain COVID 19ko egoera hau 
dela eta, ez daukagu nahi adina 
joaterik, baina bestela bai.

Bizilekuz aldatu zinenean, 
zer egin zitzaizun deigarriena 
herri hartan? 

Erosotasuna, dendak eta 
trena eta autobusa inguruan, 
dena eskueran. Nik Gabirian, 
garai hartan, ez neukan auto-
rik, eta horrek asko mugatzen 
zintuen, motz geratzen zinen,  
ez da gaurko gabiriarren errea-
litatea.

Bizi zaren lekura zer era-
mango zenuke Gabiriatik? 

Familia, lagunak, herri-gi-
roa… eta hango zelai eta txoko 
batzuk, perretxiko zalea naiz 
eta.

Eta zer ekarriko zenuke 
hona? 

Nik pentsatzen dut hori he-
rriko gazteek erabaki behar du-
tela, eurek mantenduko dute, 
orain arte bezala, herria bizi-
rik. Lan hori gazteei utzi behar 
zaie, eurek dakite herriak zer 
behar duen.

Hizkuntzaren aldetik al-
daketarik izan al zenuen? 

Bai, bai, izan nuen. Gabirian 
ez genuen erdara erabiltzen, 
eta hemen moldatu behar izan 
nuen. Dena dela, gaur Ando-
ainen ere garai batean baino 
gehiago erabiltzen da euskara.

MAKILARI irakurtzen 
duzu? 

Bai, gustatzen zait. Hemen, 
Andoainen ere badugu herri-
aldizkari bat, Aiurri izenekoa, 
eta gustura irakurri izan dut.

Usain bat: Belar ebaki berria

Data bat:  Gabiriako festak

Leku bat: Katarain baserria, 
ingurua eta bertakoak.

Pertsonaia bat: Gabiriako Tia 
Miren, bigarren ama bezala.  
Eskolara joaten ginenean, oin-
etako eta galtzerdi bustiak bere 
etxean aldatzen genituen, eta 
beti oso ondo hartzen gintuen, 
asko gogoratzen naiz horretaz.

Jolas bat:  Soka-saltoa. Orain-
dik ere gustuko dut, gimnasian 
eta ibili izan gara.

Hitz bat (edo esaera bat):  
Poxpolina. Hitz goxoa irudi-
tzen zait, txikitan guri esaten 
ziguten” kaixo, poxpolin” eta 
nik ere gure neska txikiari esan 
izan diot. Hemen, Andoainen, 
ez da oso ohiko hitza.

Pasadizo bat: Gure baserrian 
Potxola izeneko behi bat zen. 
Umeak ez zitzaizkion asko gus-
tatzen, baina gu beti inguruan 
ibiltzen ginen. Behin, arbola 
baten kontrara eraman nin-
duen, ez zidan minik egin, bai-
na sustoa…! oraintxe ere gogo-
ratzen naizena. Gero, ikuilura 
eraman eta lotu nuenean, egur-
tu nuen majo. Pasadizo hau 
askotan kontatzen diet bilobei 
ere.

Oroitzapenak:
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Non bizi haiz? 
Urretxun, San Martin kalean.

Herritik kanpo zenbat urte daramatzan?
Berrogeita hamalau urte. 

 Zertan aritu haiz herritik alde egin huene-
tik?

Denetik egin dinat:  lagunei ilea orraztu, gal-
tzerdiei puntua jaso, umeak zaindu… eta etxe-
koa, klaro!

Nola ikusten huen orduan Gabiria?.
Oso urruti bizi ginela, bai trenerako, bai 

jaietan irtetzeko…denerako. Ni Ordiziara joa-
ten nindunan peluke-

rian lana egitera 
ostiral eta 

z a p a -
tuetan, 
eta joan 
b e h a r 
i z a t e n 
n i n a n 
o i n e z 

apeade-
rora tre-
na har-
tzera. Eta 

igandeetan 
b e r d i n , 

irten nahi bagenuen, apea-
deroraino oinez. Edo bestela 
Ormaiztegira oinez edo aita-
ren eta osabaren lan erreleboa 
ondo bazetorkidan, ba, eurekin 
Ormaiztegiraino motorrean. 
Batzuetan, Beasaingo izebare-
nean gelditzen nindunan  lotan 
ostiralean, zapatuan Ordiziara 
joateko, beste batzuetan Or-
maiztegiko izebaren etxean. 
Jaien etxean jarduten nindu-
nan, seietako mezetara joan eta 
ondoren. Hamazazpi urterekin 
hasi eta… bai… Izerdiko Paki-
ta, Begoña…, jende asko etor-
tzen zunan. 

Garai hartan Bizkaian ego-
nalditxo bat egin behar izan ge-
ninan ahizpak eta biok eta han 
amaren ezaguna zen emakume 
batekin aritu nindunan peluke-
ra izateko ikasten. Umetatik 
ninan gustuko.

Lehengora bueltatuta, eros-
ketak egiteko ere urruti geun-
denan. Izar Txiki han geneu-
kanan, baina haragia eta behar 
zenean Ormaiztegira joan be-
har. Halere, gero, Donostiako 
osaba-izebek bizikleta oparitu 
ziguten, beno… Hura  “elegan-
tea” zunan. Jauregiko askara 
ere bizikletan joaten gintunan 
ardotara, hamasei litroko ga-
rrafoia hartu parrillan eta etxe-
ra. Badakin zer balantzak egi-

ten zituen hark! 
Bizikleta hark zeuka-

nan pisua! Oraingoek 
ez bezalakoa! Baina 
hura adelantu handia 
zunan!

 Eta eskola ere 
urruti. Gogoratzen 
naun, Zoazolako 
Rosariorekin oso 
ondo konpon-
tzen nindunan 
eta goiz ba-
tzuetan, es-
kolarakoan, 

Maria Angeles Oiarbide Iragorri

1943- 03-01

Gabiriako Bidaurreta baserriaIzen-abizenak:

Jaioteguna:

Jaiolekua:
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behiak kanposantu ondora la-
rrera eramaten laguntzen nio-
nan. Kalebarrenen bazkaltzen 
geninan, eta arratsaldean, es-
kola ondoren, berriz laguntzen 
nionan behiak etxeratzen.

Ba al dun gaur egun Gabi-
ria eta gabiriarren berri?.

Semeak lantokitik (Irizar) 
batekin eta bestearekin jardun-
dako kontuak…

Sarritan etortzen al haiz 
jaioterrira? 

Ama bizi izan zen bitartean 
astero, Bidaurretara. Entierroe-
tara ere bai.

Bizilekuz aldatu hintze-
nean, zer egin zitzainan dei-
garriena herri hartan? 

Lehenik eta behin askatasu-
na, neure erara ibiliko nintzela 
eta. Ze, garai hartan, gurasoak 
zorrotzak zitunan etxera joate-
ko orduarekin, berandu etxe-
ratzen ginela…

Lehenengo Telleriarten bizi 
izan gintunan eta txikia izan 
arren, autobusak zeudenan sa-
rri noranahi joan behar huela 
ere, Legazpira nahiz Zumarra-
gara. Erraztasun handia bila-
tzen ninan, ezerezetik erosota-
sun hartara.

Eta gero Urretxura etorri 
ginenean, berriz, zerua zabal-
du zitzaidanan, dena bertan; 
enkarguak, dentista, umeak 
eskolara eramateko…Medikua 
urruti samar geneukanan. Le-
hen Antiora bidean zunan 
mediku etxea, gero adinekoen 
egoitza izan zunan hartan, eta 
umea aulkian hartuta han joa-
ten gintunan, baina hura ez zu-
nan ezer.

Bizi haizen lekura zer era-
mango huke Gabiriatik?

Baratzea, hango porruak, 
hango tomateak… etxean har-
tutako produktuak. Ibiltzera 
irten eta baratza inguruetara 
joan behar, zer ipini duten… 
Bistadizo bat bota eta gustura. 

Eta zer ekarriko huke 
hona? 

Ez zekinat, ba, zer esan…. 
Ni hiltzen naizenean neure 
errautsak,  Ama Birjina lekura.

Hizkuntzaren aldetik al-
daketarik izan al huen? 

Telleriarten erdaldun asko 
zunan eta Urretxura etorri gi-
nenean ere kalean erdera asko 
entzuten zunan. Baina guk 
etxean beti euskaraz egin dina-
gu.

Iparragirre kalean bizi izan 
ginenean, bizilagunak fami-
lia bat bezala gintunan; behin 
gogoratzen naun familia izan 
eta etxera bueltatu nintzenean, 
han harrapatu ninan bizila-
guna gure pasilloa garbitzen. 
Gero berari tokatu zitzaionean, 
ba, neu ere bere umeei bazka-
ria eman eta laguntzera joan 
nindunan. Badakin “Barek 
eztin lehorren korritzen”.

MAKILARI irakurtzen 
dun? 

Oso gustura irakurtzen di-
nat eta den-denak jasota zeuz-
kanat, maitasun osoz.

Zein atal dun gogokoen?  
Argazki zaharrena.

Usain bat: Euria egin berritan 
lurrari dariona.

Data bat: S. Roke txiki. Goi-
zean kalejiran ibiltzen gintu-
nan Segurako txistulariekin. 
San Roke eguna ere berezia iza-
ten zunan, etxea jendez beteta, 
praileak, Segurako familiarte-
koak… Festaz aparte aitaren 
eguna ere bazunan eta.

Leku bat:   Ama Birjina lekua. 
Leku berezia dun, polita.

Pertsonaia bat: Zantarteko Pa-
txi, Jauregira etortzen zunan 
beti garrafoiarekin eta beldurra 
genionan.

Jolas bat: paliloketa eta tabak.

Hitz bat (edo esaera bat): “Ba-
rek eztin lehorren korritzen” 
gure aita zenak esaten zinan.

Pasadizo bat: Gabon eguna zu-
nan. Egundoko elurra  eta han 
joan gintunan Gabon-eskean 
gona barrenetatik kandelak da-
riola; Aztirin ere ibili gintunan. 
Soinujolea Felipe,  Eguzki-
tzako Arantxaren gizona zu-
nan. Anakletorekin entseguak 
egiten genitinan eta “Gabeko 
izar argitsuena” kantatu ge-
ninan. Anbuko Euxebio, Be-
koetxeko Miel, Torreko Maria 
Pilar eta Consuelo… Kuadrilla 
ibili gintunan, eta erabakita ge-
ninan biltzen genuen dirua sol-
daduskan zeuden mutilentzako 
izango zela. Bildutakoa herriko 
apaizari eman genionan, baina 
soldadu zeudenei ez omen zi-
tzaienan iritsi.

Oroitzapenak:
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1- ADUR: Herri polita da eta oso eguzkitsua, giro euskalduna duena. Or-
maiztegin bizi ginen, eta Gabiriara etortzeak gure lagun eta familiatik gertu 
bizitzen jarraitzeko aukera ematen digu. 

ITSASNE: Betidanik gure bizitza herri txiki eta euskaldun batean egingo 
genuela pentsatu izan dugu. Gabiriak bizimodu lasaia, baina era berean abe-
ratsa eskaintzen digu eta hori izan da beti bilatu duguna. Euskaraz bizitzeko 
aukera izateak eta naturaz inguratuta egoteak erakarri gintuen batez ere, bai-
ta familia eta lagunak gertu izaten jarraitzeak ere.

2- ADUR: Bai, Ormaiztegikoa izanda Gabiria eta gabiriarren berri izan 
dut, banekien giro ona zegoela bertan, gazteak gauzak egiteko gogoz beti 
eta ekintza asko egiten zirela. Hori asko gustatzen zait, horrelako ekintzek 
herria bizirik mantentzea dakarte eta. 

ITSASNE: Bai. Legazpikoa izanda, ezagutzen nuen. Ez naiz gehiegi 
etorri orain arte (mendira noizbait, festetara...), baina nahikoa izan da 
bertako giro ona ezagutzeko.

3- ADUR: Iazko otsailean etorri ginen Gabiriara eta 20 egunera Co-
vid-aren istorio hau hasi zen. Alde batetik zortea izan dugula esan be-
har, ze konfinamentua hemen pasatzea ez da herri handiagoan pasatzea 
bezelakoa, hemen jende gutxiago dagoenez, askeago sentitzen zara alde 
horretatik. Baina bere alde txarra ere izan du, ze herrian jendearekin 
elkartzeko aukerak ere gutxitu egin dizkigu. 

ITSASNE: Oraindik denbora gutxi daramagu hemen (ez da urte-
betera iristen) eta pandemiaren istorioarekin ez dugu aukera handirik 
izan herriko giro hori osotasunean ezagutzeko. Hala ere, giro lasaia 
nahiz gertukoa dela esango nuke, eta harrera ona izan dugu bertan. 
Gainera, gauzak egiteko prest eta herria bizirik mantentzeko lan egi-
ten duen jendez betea dago.

Gabiriar
   berriak

Irati Etxezarreta Larrañaga
Saioa Etxezarreta Larrañaga
Eraitz Gorrotxategi Zuaitz

GALDERAK 

1- Zer dela eta Gabiria?

2-Bertara etorri aurretik ba al zenuen Gabiriaren arrastorik? Non kokatzen 

zen, nolakoa zen, bertako bereizgarriak...?

3- Zein motatako giroa topatu duzu? Nolako jendea aurkitu duzu bertan?

4- Zer gauza on du Gabiriak? Gustuko tokiren bat?

5- Zerbait falta zaiola esanez gero, zer izango litzateke?

Adur 

Ruiz de Azua 

Unzurrunzaga 
eta 

Itsasne 
Galfarsoro 

Crespo
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4- ADUR: Mendia asko gustatzen zaigu eta bertatik dauden bistak Euskal Herriko onenetakoak direla 
esango nuke. Batez ere Murgil gainetik daudenak. 

ITSASNE: Guretzako, ingurua naturaz eta mendiz inguratuta egotea oso garrantzitsua da. Egunero txoko 
ezberdinetatik korrika edo oinez ibiltzen saiatzen gara, eta askatasun hori eskaintzen digun edozein txoko 
maite dugula esango nuke. Murgilen asko ibiltzen gara, adibidez, baita Aztiri aldean ere.

5- ADUR: Zerbait falta badu, piszina publiko txikiren bat edo izango litzateke, bestela, duenarekin ongi 
moldatzen gara. 

ITSASNE: Oraingoz, faltan bota izan dugunik ez dago. Dauden baliabideekin ongi moldatzen gara.

1- URTZI: Txikitatik nire ametsa baserri bat edukitzea 
izan da, urte asko bila pasa ondoren, Bidaurreta parean 
suertatu zitzaigun eta tokia eta inguruak izugarri gustatu 
zitzaizkigunez, ba, beno, hemen gaude. 

IDOIA: Betidanik gustatu izan zait animaliekin eta natu-
rarekin kontaktuan egotea eta Urtzik bizitza plan hau pro-
posatu zidanean ez nuen bi aldiz pentsatu.

2- URTZI: Urretxuarra izanik, betidanik ezagutu dut 
Gabiria. Lagunekin askotan etortzen nintzen frontenisean 
jolastu edo ostatuan trago bat hartzera, urte batzuetan fes-
tetara ere etorri izan gara…

IDOIA: Zumarragarra izanik, Gabiriara behin edo bes-
tetan gerturatu izan arren, egia esan, bere inguruak ez ni-
tuen asko ezagutzen, baina betidanik gustatu izan zaizkit 
bertako bistak.

3- URTZI: Oraindik jende dexente falta zaigu ezagutzeko, baina oraingoz ezagututakoak denak oso jato-
rrak eta adeitsuak iruditu zaizkigu. Beti laguntzeko prest. 

IDOIA: Giro lasaia aurkitu dugu, bilatzen ari ginena egia esan. Oso jende jator eta atsegina ezagutu dut 
bertan.

4- URTZI: Bizitzeko leku paregabea iruditzen zait, bertako lasaitasun eta paisaia ederrekin. Oso gustukoa 
dut Aaizelekura igo eta bertako bista ederrez gozatzea. 

IDOIA: Gehien gustatzen zaidana naturarekin harreman estuagoa izateko aukera dela esango nuke. Bere 
txoko eta paisaia ederrek bake handia transmititzen didate.

5- URTZI: Janari denda txiki bat eletorke gaizki, baina Ormaiztegi gertu izanik, ez dut hain beharrezkoa 
ere ikusten. Hain herri txikia izanik, beharrezko zerbitzu guztiak dituela iruditzen zait. 

IDOIA: Egia esan ez dut ezeren falta somatzen, agian bidegorri bat patinetan ibiltzeko jejeje!

Gabiriar
   berriak

Urtzi Urrate Garmendia 

eta 
Idoia Arrantz Ortiz
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    Gogoeta 
Koronabirusaren 

egoera eta emakumeen 

inguruan

2020ko 
martxoaren 

8an, aurreko ur-
teetan bezalaxe, he-
rrian, emakumeok 
bildu ginen gure egu-
na ospatzeko eta al-
darrikatzeko gure 
eskubide, behar eta 
desirak. 

B e a s a i n g o 
Goierri mai-
lako manifesta-

zio handira ere 
joan ginen, pa-
satzen ginen leku 

guztietatik gure 
presentzia naba-
ritu zedin, musika 
eta klaxon-hots 
handia ateraz. 

Goierriko beste 
emakume guztie-
kin batera, gogo-

betetasunez aritu 
ginen bertako ekital-

dietan parte hartzen.  

Ordurako, gure belarrietara 
iritsiak ziren Txinako albisteak, 
nahiz eta inork ez aintzakontzat 
hartu… Nork esango zigun hura 
izango zela Agirinek urte horre-
tan egingo zuen azken ekitaldia? 
Horrelaxe izan zen.

Egun batzuk geroago, gure 
sorpresarako, konfinamendua 
iritsi zen. Denok etxeetan sartu-
ta, lehenengo 15 egun haiek noiz 
igaroko zain. 15 egun horiek hi-
labeteak bihurtu ziren eta, beste 
behin, kaltetuenak adin eta izaera 
guztietako emakumeak izan gi-
nen.

Telelana egiten aritu ziren ge-
hienak emakumeak izan ziren eta 
oraindik askok jarraitzen dute, la-
naldi osoan ez bada ere, kontzilia-
zio arrazoiak direla medio. Baina 
jakina da, telelana ez dela soilik 
etxetik lana egitea, baizik etxeko 

AGIRIN
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ardura guztiez gain, soldatapeko 
lanak egitea: otorduez arduratu, 
haurrak zaindu, hauen irakaslea 
izan, entretenituta eduki, zainke-
ta beharrak dituztenez arduratu, 
garbiketaz arduratu eta abar, eta 
abar. Gainera, gehienetan, be-
raien buruaz arduratzeari utzita. 

Horrela, Koronabirusak pil-
pilean jarri duen salatu beharre-
ko beste arazo bat emakumeen 
aurkako indarkeriarena da. Au-
rretiaz  indarkeria 
gure eguneroko bizi-
tzan pairatzen badu-
gu ere, egoera honek 
formatu berriak eka-
rri dizkigu eta zeuden 
egoeren larritasuna 
areagotu du. Kontuan 
izatekoa da emakume 
askok 24 ordu bizi be-
har izan zutela beraien 
erasotzaileekin, etxe-
tik ateratzeko inongo 
aukerarik gabe. 

Biktimak artatzeko 
24 orduko telefonoa (900840111) 
konfinamenduaren lehen unetik 
martxan egon arren, askorentzat 
oso zaila izan zen bertara deitzea 
intimitate faltagatik.  Indarkeria-
ren biktima diren emakumeak 
babesteko Segurtasun Sailak es-
kaintzen dituen zerbitzuak aktibo 
egon dira une oro (bortxa telefo-
noa, genero-indarkerian espezia-
lizatutako ertzainak, segurtasun 
pribatua…), baina denok dakigu 
hori ez dela nahikoa. 

Dena den, kontraesanak dau-
de jarri diren salaketa kopurua-

kalte handia egin diola. Gizartea-
ren ongizatearen karga handiena 
emakumeongan jarri da. Sozialki 
estrukturatuak gauden bizimo-
du patriarkal heterosexual ho-
nek emakumeok presiopean jarri 
gaitu. Gutxi-asko emakumeok 
gara gure inguruko pertsonen 
ongizatearen arduradun. Karga 
hori guztia pilatzen joaten da, eta 
ondoez fisikoa zein psikologikoa 
ekartzen du askotan.  Gainera, ez 
da ongi identifikatzen eta gutxie-

tsi egiten da. Esajera-
tuak eta histerikoak ga-
rela eta ur tanta batekin 
itotzen garela bezalako 
aipuak entzun beharra 
izaten dugu. 

Ez dakigu noiz amai-
tuko den hau guztia, 
dakiguna da guretzako 
egoerak ez duela one-
ra egiten. Bizi dugun 
egoera bizi dugula ere, 
emakumeok ateratzen 
gara galtzaile. Artiku-
lu hau egiteko orduan, 

intersekzionalitate begirada alde 
batera utzi dugu, zaurgarrita-
sun egoera okerragoan baitaude 
emakume migratuak, arrazializa-
tuak, adinduak, transak, anizta-
sun funtzionala dutenak, preka-
rietatean bizi direnak eta aipatu 
ez ditugun beste hainbat. Baina 
horrekin guztiarekin hasiz gero, 
Makilariren edukia gainditu 
egingo genuke.

Honen guztiaren alde ona, or-
dea, hauxe:  guk ez dugu etsiko. 
Gora borroka feminista!

rekin. Horren irakurketa sakon 
bat egitea beharrezkoa iruditzen 
zaigu, bestela, badirudi indarke-
ria jeitsi egin dela eta hori ez da 
errealitatea. Datuen arabera, sa-
laketak 2020ko maiatzean aurre-
ko urtean baino % 36 gutxiago 
ziren.  

Emakume horiek, konfina-
menduan zehar, kontentzio es-
trategiak jarri zituzten martxan 
biziraute hutsagatik: noiz amai-
tuko ziren ez zekiten 24 ordu 

batera egon beharreko egun ho-
riek jasangarri egiteko, beraien 
portaera egokitu zuten eraso- 
tzaileen errepresioak ez jasateko; 
baina jakinda horrek ez zuela be-
tiko iraungo eta egoerak eztanda 
egingo zuela. Horrek azaltzen 
du behin konfinamendu hertsia 
amaituta, salaketa kopurua area-
gotu izana. 

Hala ere, kontuan izan behar 
da emakume guztiok indarkeria 
ezagutzen dugun era tradiziona-
letan pairatu ez izanagatik ere, 
egoera honek, gure osasunari 

egoera eta emakumeen 
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Euskal Herrian oso ezaguna dugu 
guztiok sokatira. Itsasontziak portu-
ra ekartzeko lanetik eratorria izanik, 
festa giroan ikusi izan ohi dugu nor-
malean. Alde batean lagun batzuk, 
bestean beste batzuk, jokoari hasie-
ra eman eta, soka azkarren hartzen 
zuen taldeak (edo lagun indartsue-

nak zituenak) zorte pixka batekin, soka 
beraiengana ekarri eta egun horretako 
ohorea bereganatu zezaketen.

Soka
tenkatzen 
denean

Andrea Aldazabal Merino

Ibarra Sokatira Taldea
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Baina baziren 
urrats bat aurre-
rago joan zirenak 
ere. Taldea osatu, 
beraien artean an-
tolatu, prestatu eta 
txapelketak sor-
tu. Horien artean, 
Nuarbe edo gabi-
riarrak ezagunene-
takoak.

Urteak joan aha-
la, teknika espezi-
fikoak garatu dira, 
tiralarien posturak 
eta tiratzeko modu 
egokienak  bilatu 
eta, gaur egun eza-
gutzen dugun kirol 
bilakatzeraino. Gaur 
egun, bi modalita-
tetan egin daiteke 
sokatira, goman edo 
lur gainean. Eus-
kal Herriko txapelketa 1970etik 
jokatzen da euskal herriko txoko 
desberdinetan, neguan goma gai-
nean eta udan lur gainean.

Askok ez dakitena da mundu 
mailan ere ezaguna den kirola 
dela. Eskozian, Irlandan, Herbe-
hereetan, Txinan edo Mongolian 
ere garatzen joan den kirola dela, 
profesional mailan aritzera iritsi 
arte. Goma gainean aritzen ga-
renok, bi urtez behin, Munduko 
sokatira txapelketan parte hartze-
ko aukera izaten dugu. Bertan, 8 
lagunez osaturiko emakumezko, 
gizonezko edo talde mistoak ari-
tu gaitezke pisu desberdinetako 
kategorietan, talde moduan edo 
selekzio moduan. Selekzio mo-
duan lehiatu ahal izateko, Euskal 

Aipatzekoa da tiralariek pisua 
galtzeko egiten duten ahalegina, 
pisu jakin batera jaitsi behar iza-
ten da askotan, kategoria jakin 
batean tira nahi bada. Hala ere, 
hau ez zen gure kasua aurten. 
Hurrengo egunean, goizean goiz 
jaiki, tiratzeko materiala presta-
tu, ondo gosaldu eta kiroldegira 
bidean gindoazela, nerbioak aza-
leratzen  hasi zitzaizkigun, beldu-
rrak, kezkak, baina guztiaren gai-
netik tiratzeko gogoa eta ilusioa.

Bertan, talde asko elkartu gi-
nen. Horien artean talde euskal-
dun batzuk, baina baita atzerriko 
beste zenbait talde ere. Elkarri 
kuriositatez begiratzen genion, 
aurreko urteetan ikusitako aur-
pegiak eta baita berriak ziren 
beste batzuk ere. Beroketak egi-

Herriko txapelketan txapela es-
kuratzea beharrezko izanda.

Horretarako, Ibarrako Soka-
tira taldean irailean hasten gara 
entrenamenduetan. Entrena-
mendu fisikoa eta sokan, polea 
baten laguntzaz, egiten diren 
saioak uztartzen ditugu. Aza-
roan, Euskal Herriko txapelketa 
hasi eta 2020ko otsailean, pande-
miaren ateetan, jokatu zen azke-
neko Goma gaineko Munduko 
Txapelketa Irlandan, Letterkeny 
hirian.

Asteazken iluntze batean iri-
tsi ginen Letterkenyra, eguna au-
tobus eta hegazkin artean igaro 
ondoren. Hotelera sartu bezain 
laster pisarazi gintuzten, honela 
txapelketarako pasartea lortuz. 



20

ten hasi ginen, jokoan kontzen-
tratu nahian. Atmosfera berezia 
sortu ohi da. Nahiz eta bakoitza 
bere taldearekin  aritu, denak 
karpa beraren azpian geunden, 
kanpoan elurra ari zuela. Zein 
motatako tiraldiak izan zitezkeen 
pentsatzen hasten ginen, tira-
tzeko modu desberdinetan fijatu, 
irteerak, soka heltzeko moduak, 
posturak. Aberasteko lekua.

Ibarrako nesken kasuan, tal-
de bezala lehiatu ginen, 500 eta 
540 kilotako kategorian eta tal-
de mistoan mutilekin batera. Eta 
konturatzerako, goman sartze-
ko momentua iritsi zen. Ordu-
ra arte egindakoak eginda, gure 
hoberena erakusteko prest geun-
den. Bakoitza bere postuan, soka 

aurpegirik ez ikusi. Nola gauden 
sentitzen ikasten dugu eta horri 
esker  jakin ohi dugu zeintzuk 
diren bakoitzaren indargune eta 
ahulguneak; izan ere, denok di-
tugu.  Honelako egoeretan, loratu 
edo ikusgarriago egiten dira biak, 
eta taldekideen babesarekin apal-
du.

Tiraldiak bukatutakoan be-
sarkadak, irriak eta negarrak 
dira nagusi. Ez dauka hainbeste-
ko pisurik bizkarreko molestiak 
edo behatzetako babak. Hote-
lera bueltatu eta gero, dutxatu 
eta afaltzeko garaian elkartzean, 
zaintza da nagusi gurean. Txa-
pelketa ez da bukatu, hurrengo 
egunean beste saio bat dugu eta. 
Nahiz eta podiumera igotzeko 

aukerarik ez izan azkene-
ko egunean, bestelakoa da 
etxera bueltan  ekarritako 
domina.

Talde kirolean, horixe 
esango nuke dela alderik 
aberasgarriena. Momentu 
batean edo bestean denok 
hasten gara gardentzen, de-
nok zaurgarri garela eraku-
tsiz. Talde garen momen-
tutik, denak bat gara, eta 
elkarrekiko laguntza da gure 
arma sendoena. Askok gal-
detu izan digute zergatik pa-
satzen ditugun horrenbeste 
ordu honetan.  “Merezi al 
du?” edota “Hemendik urte 
batzuetara gogoratuko za-
rete orain egiten dituzuen 
astakeriez...”. Nola ez gogo-
ratu! Mundialak mundialak 
dira eta ahaztezina izango 
da bizi izandakoa.

hartu, tenkatu eta tira. Tiraldi 
bat, eta beste bat, eta beste bat... 
Atsedenetan hobetu beharrekoak 
aztertu eta beste bat. Soka alde 
batetik bestera mugitzen zihoan 
heinean, nekea, behatzetako mi-
nak, besoetakoak edo gerrikoak 
azaleratzen hasiak ziren.

Hemen hasten da lehiarik 
zailena. Fisikoa husten hasten 
denean, buruari gogor egin eta 
tinko eustea da lanik zailena. 
Hauek alde batera uzten saiatu eta 
elkar laguntzea bihurtzen da hel-
buru. Norberaren lana ahalik eta 
finen egin eta ahal den neurrian 
taldekideei mesede egiten saiatu. 
Sokan zaudela, besteak zenbate-
raino ezagutzera iritsi zaitezkeen 
harritzekoa da, nahiz eta elkarri 
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Herriko
artisauak

Gabiria bezalako herri txiki 
batean, ez dira gutxi euren orduak 
eskulangintzari eskaini dizkiote-
nak eta egun ere horretan jardu-
ten dutenak. Artikulu hau idaz-
teko, euren produktuak saltzen 
dituztenekin elkartu bagara ere, 

z i u r 

gaude zuetariko askok ere makina 
bat altxor txiki sortzen dituzuela 
zuen eskuekin, zuen etxeko txoko 
eta inguruetan gelditzen diren 
arren. Ea bada, langintza honek 
berarekin dakartzan xarma eta 
gorabeherak, neurri batean be-
hintzat, hemen biltzea lortzen 
dugun. 

Ingurura begiratuz gero, adin 
eta diziplina ezberdinetako jen-
deaz ari garela ohartuko gara. 
Josteko makina eta oihal artean 
topa genezake Iratxe Irigoien; 
egur eta zaku zati apropos bila 
Maialen Igartzabal, bere ama 

Lurdes Murua laguntzaile 
duela; baratze eta 

etxe inguruan 
k a l a b a z a k 
zintzilika-
tuz Pili 
A z p i a z u ; 
bola txi-
kiz eginiko 
ar te l ane z 
inguratuta 
Amaia eta 

Ainhoa Arratibel Aranburu

Profesioen
txokoa
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Lierni Aranburu; tornu eta egur 
txirbil artean Lurdes Ulazia eta 
Ana Santiago; eta larruei forma 
emanez eta sokak josiz Juanito 
Elgarresta.

Herritarrak izanik, agian ja-
kingo duzue bakoitza zertan ari-
tzen den; baina, nolatan hasi zi-
ren galdetuz gero? Kasualitateak 
edo nahiak tarteko, bakoitzak 
izan eta egin du bere bidea.

Piliren kasuan, kasualitatez 
hasi omen zen; behin, Gabon 
batzuetan, etxea apaindu nahian 
adar batzuk zuriz margotzen ari 
zela, amak osabak kultibatzen 
zituen  kalabazetako bat ere mar-
go zezan eskatu, eta hantxe ikusi 
zuen lehen elurretako panpina 
izango zena. Ordutik, hainbat 
formatako elurretako panpinak, 
ontziak… egiten ditu, kalabaza-
ren formak zertan uzten dion. 
Horrez gain, pinaburuekin ere 
aritzen da apaingarriak egiten, 
eta beste figuraren batzuk ere ba-
darabiltza buruan. 

Iratxeri galdetuz gero, ama-
ri eta izebari laguntzen hasi zela 
esango digu. Konfinamendu ga-
raian, bizi izan genuen egoera 
kolore pixka batekin orekatu 
nahian hasi ziren maskarilak 
egiten. Gustatu eta pixkanaka 
imajina dezakegun oihalez egi-
niko ia edozer sortzen jarduten 
du: poltsak, mototsekoak, giltza-
takoak, hainbat tamaina eta fun-
tziotako zorroak…

Lierni eta Amaia lanik gabe 
geratu ziren momentu batean 

hasi ziren, beti ere, eguzkilorea 
lagun.

Lurdes eta Ana propio eto-
rri ziren Gabiriara bizi izatera, 
irakasle lanak alde batera utzi 
eta euren tailerra antolatzera. 
Izan ere, egurra lantzea gustuko 
zuten, eta noizbait etxean zer-
bait konpontzea edo tokatzen 
bazen, eurek egiten zuten; baina 
egurra lantzeko benetako nahia 
sortu,eta Ana bera ere arotza 
izanik, eskuz lan egiteko betida-
nik izandako gogoari heldu eta 
proiektu berria martxan jarri 
zuten. Hasieran, altzariak egiten 
zituzten, gaur egun, ordea, batez 
ere, egurra modu artistikoagoan 
landu eta pieza bereziak sortzen 
aritzen dira.

Juanito aitona zenari lagun-
tzen hasi eta aritu zen 14-15 urte 

hasi ziren, eskulanak betidanik 
gustatzen zitzaizkienez eta den-
bora zutenez, une aproposa izan 
zen behin Donostian nola egiten 
zen irakasten ari ziren Miyuki  
teknika ikasi eta horretan haste-
ko. Orduz geroztik, era guztie-
tako bitxi bereziak egiten dituzte 
bi ahizpek.

Maialeni eta Lurdesi senide 
baten ingresoa tokatu zitzaien 
tarteko, eta ospitalean zeudela 
eguzkiloreen erakusketa bat iku-
si zuen amak. Gustatu eta ideia 
etxera ekarri zuen, euren erara 
eta gustura moldatzeko irrikaz. 
Alabak eta biek ekin zien zaku 
zatiak hartu eta etxe inguruan 
bildutako egur zatien osagarri 
nagusi izango ziren eguzkiloreak 
sortzeari. Horrela, giltzak zin-
tzilikatzekoak, ordulariak zein 
apaingarritarako adarrak sortzen 

Maialen Igartzabal (Eguzkiloreak): Luma, Wallapopen “eguzkilo-
re”, Instagramen: luma.eguzkiloreak



23

bete zituen arte, gero utzi egin 
zion, baina tarte baterako beste-
rik ez. Izan ere, urte batzuk ge-
roxeago, Urretxuko errege kabal-
gata egunerako, abarka handi bat 
ere egin zuten karroza gainean 
jartzeko, erregaloak zapatetan 
bakarrik ez, abarketan ere utz 
zitezkeela aldarrikatuz. Hurren-
go, Urretxuko azokara joan zen 
abarkak egitera, aitak haria eta 
amak galtzerdiak egiten zituztela 
eta, jarduna osatzera. Egun ho-
rretako kontua izango zela uste 
zuen arren, egiten zutena ederra 
zela jabetuta, Kilometro batzue-
tara joateko eskaintza jaso zuen, 
ondoren Santa Lutzi azokara joa-
tekoa, Santamasetan Arrasate-
ra… Azkenik, abarkak egiteaga-
tik urte mordoxka bat igaro ditu 
lanbide honetan, Euskal Herriko 
txoko ia guztiak ezagutu arte.

Artista hauen artean, artisau 
azoketan asko-gutxi ibilitakoak, 
orain gutxi horretan hasiak edo 
halakoetara joan ez direnak topa 
daitezke. Batzuek makina bat 
abentura bizi izan dute ferietan, 
baldintzak eta jendearen asmoak 
pixkanaka nola aldatu diren ikusi 
ahal izan dute, beste batzuek ora-
ingo egoera besterik ez dute eza-
gutu; dena den, bizipenak truka-
tzea nahikoa izan da bilakaera 
okerrerakoa izan dela jabetzeko. 
80.hamarkada inguruan azokek 
izugarrizko gorakada izan zuten, 
nora joan aukeratu beharra iza-
teraino. Orduan, nahiz eta herriz 
herri baldintzak ezberdinak izan, 
laguntza gehiago izaten zuten 
artisauek: dietak, aparkatzeko 
lekuak, laguntza euren lanak des- Juanito Elgarresta (abarkak): Juanito Elgarresta, Astiazaran baserria

Pili Azpiazu (elurretako panpinak): Instagram: @_kurkubi_
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kargatzeko, lotarako lekuak aste 
zein asteburu osoko azoketan… 
Halakoak baina, oso arrotz zaiz-
kie gaur azoketan dabiltzanei, ez 
baitute halakorik ezagutu. Gaur 
egun, lehen bezalaxe herriak ze-
resana izan arren, batzuetan eu-
rek eraman behar izaten dituz-
te mahai zein estalkiak, ez dute 
inolako laguntzarik izaten euren 
lanekin iristen direnean trasteak 
deskargatzeko zein aparkatzeko 
eta ordaindu egin behar izaten 
dute bertan egoteagatik. Lurdes 
eta Anaren kasuan, urteetan ze-
har eman den aldaketa hau izan 
zen herriz herri ibiltzeari uzteko 
arrazoietako bat, baita eskulan-
gintza euren ogibide bakar izatea 
baztertzekoa ere.

Beste arrazoi batzuen artean, 
balioa ere badago. Guztiek diote 
halako lanei benetan duten balioa 
aitortzen dien jendea badagoela. 
Baina, normalean, hala egiten 
duena eskulangintzan noizbait 
aritua izaten omen da, atzean zer 
dagoen badakiena. Izan ere, ar-
telan bakoitzak berarekin daka-
rrena eta prezioa alderatuz, ar-
tistak ez dira irabazten ateratzen 
normalean, orduei erreparatuta, 
behintzat. Hala ere, jende askok 
prezioari begiratzen dionean, ga-
restia iruditzen zaio, agian, bene-
tan ez dakitelako produktu hori 
sortu eta hor egoteko orduak, 
materiala, eskulana, azokarako 
prestaketa, bertara heltzean zere-
kin topo egingo duten ez jakitea, 
horrek dakarren urduritasuna, 
euren lanak modu erakargarrian 
eskaintzeak dakartzan lanak… 
ere badaudela; edo kate handie-

Iratxe Irigoien (telazko produktuak): Instagram: @ehunduz

Lurdes Ulazia eta Ana Santiago (Amalur egur artisautza tailerra): 
https://amalurzure.blogspot.com/ 



25

tan zein Interneten ikusten di-
ren prezioekin alderatzerik ez 
dagoela, eginda dauden modu 
hutsagatik. Herriak eta herriak 
omen daude gai honi dagokio-
nez ere, ez dakite zergatik, bai-
na lekuan-lekuan era batera edo 
bestera baloratzen ditu artelanak 
jendeak, merkeegi saltzen dutela 
esan izan diete, baina baita noiz-
bat prezioa erregateatu ere. 

Egoerak txarrera eginagatik, 
jendearen asmoa, oro har, beste 
bat izanagatik, zein produktuak 
lehen adina ez baloratuagatik, eta 
koronabirusak dena are gehiago 
zailduagatik ere, topatu dituzte 
modu eta bide berriak artisauek. 
Internet etsai izateaz gain, eu-
ren aliatu egin eta erakusleiho 
bihurtu dituzte plataforma zein 
sare sozialak, baita produktuak 
saltzeko bide ere, kasuren batean. 
Gainera, ez die azoketara joateari 
utzi, biak uztartu ere egin dituzte 
batzuen kasuan, bezero perfila-
ren arabera, hauengana heltzeko 
modua ere ezberdina baita. 

Etorkizunera begira jarrita, 
aitortzen dute hainbat artisau 
lanbideren transmisioa galduko 
dela agian, baina, aldi berean, 
jende gaztea honetan ari dela 
ikusteak poza ematen die. Dena 
den, baloratzen ikasi beharreko 
zerbait dela azpimarratu dute, 
hezkuntzaren parte izan beha-
rrekoa. Izan ere, adinean aurre-
ra joan ahala eskolan presentzia 
geroz eta txikiagoa duen zerbaiti 
nola emango diogu balioa gero? 
Kontraesan horrekin amaitu be-
harra ikusten dute, batez ere, 

harraz gogoratzea, gure entrete-
nimendurako eta gozamenerako 
izan genuen joera hori lehen pla-
nora ekartzea. Bizi garen martxa 
azeleratu honetan, halakoen be-
netako balioa - eta ez gara balio 
ekonomikoaz ari - begi bistan 
jartzeko garaia da, eta horretan 
jarduten duten horiei merezi du-
ten lekua eta garrantzia emate-
koa. Ea aurten, osasun egoerak 
utzi eta artista hauekin guztiekin, 
eta hau irakurrita anima litekeen 
beste edonorekin, topo egiten 
dugun herrian egin ohi dugun 
azokan zein inguruko herrie-
takoetan. Bitartean, badakizue, 
bakoitzaren argazkiaren azpian 
dituzuen plataformak bisita di-
tzakezue, edo herriko Ostatura 
hurbiltzen zaretenean, bertako 
produktuen txokora jo. Jarrai de-
zagun sortzen!

artisaugintzak etorkizun oparoa 
izango badu.

Euren kasuan ere, argi dute ez 
dela ogibide, zaletasun, baizik. 
Neurri batean, aipaturiko arrazoi 
guztiengatik. Baina eurei balio 
die, asebetetzen ditu euren tartea 
hartzeak, deskonektatzeak, mese-
de egin eta laguntzen die gaurko 
bizi erritmoa eteten, sormena 
aske uzten, eskuz sortzen… Ho-
rra hor benetako balio erantsia. 
Beste lanbide batekin uztartu be-
har izanda ere, tarte bat ateratzen 
dute, nahi beste ez agian, baina 
nahi den horretarako ateratzen 
omen da tartea, eta zer erakus-
garri hoberik bildu ziren artista 
guztiak baino.

Hau guztia ezagutu ondoren, 
ez legoke soberan itxialdi garaiak 
gugan eragin zuen sortzeko be-

Lierni eta Amaia Aranburu (Araiz bitxiak): Facebook eta Insta-
gramen: Araiz
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Izurriteak egundoko jende pila 
garbitu duenean, legea gogortu du-
tenean denontzat (beste behin ere: 
ttiki, handi, ertain, hori ala gorri…
Eusko Jaurlaritzak denok zaku 
berean sartu gaituelarik), he-
rri ttikietan bizi garenok 
eta lanean ia bakarrik 

aritzen garenok, egu-
nerokoan mu-
sukoa jantzi ere 
ez dugu egi-
ten eta kalera 
g o a z e n e a n 

Ttikitasuna, 

ez !airekikitt
Jose Inazio Murua Jauregi
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ere ahaztu ohi zaigu. Hori ardu-
ragabekeria eta elkartasun falta! 
esango du batek baino gehiagok. 
Agian, arrazoi izango du hori 
dionak, baina bakoitzak bere bi-
zipenetatik ikusten eta ikasten du 
eta hala osatzen da eskarmentuz. 
Elkartasun eta solidaritate eza 
leporatzen zaion horrek, behar 
bada, egunero bizi du bere ze-
reginetan bakarrik jardute hori. 
Eta, inor ez badauka lagun egite-
ko eta lankide izateko, zer? 

 
Hau da herri ttikietan bizi ga-

renok nozitzen dugun egoera. 
Umetan hezi ginen baserriko la-
netan, gutxi asko, iturritik mar-
minttean ura ekarri (txorkatila 
hezurrak majo urratuta askotan, 
Maritxu eta Bartolorena kan-
tatuaz baino gehiagotan) edo 
uztarrian ibiltzen genituen be-
hien nahiz idien aurrean ittulan  
(haien mukiak burutik behera 
baina zoi-zulotik ez zitezela ir-
ten!), gurdia kargatzen ari zirela-
rik, hartu hostodun adarren bat 
eta euliak kentzen, euli gaiztoren 
baten hurbiltzearekin (mandeu-
lia batik bat), buru astinka hasi, 
aztoratu eta, gurdi-kargan  ari 
zena erori eta, asko moduzko 
kolpea hartuta edo halamoduzko 
posturan erorita, lepa hezurra 
hautsita seko geratuak ere ba 
omen… Ardurako lana umeona, 
orduan hala uste ez izan arren; 
orain konturatzen gara helduek 
gure esku jartzen zutela beren bi-
zia, askotan. 

modua orduan eta batzuk larria-
go, besteak lasaiago  ibiliko ziren 
baina tira, ez zen  handiegirik 
gertatu. 

Gaur, berriz, ez da umeak 
horrela hazterik, hezterik, bez-
terik eta besterik. Legeak era-
gozten du horrela entrenatzea. 
Nola ibiliko da bada traktorea-
rekin ume mukitsu hori ez kar-
net eta ez istependio! Baina, 
umeari horixe gustatu, makinak 
eta motor hotsa. Ez eman aitzur 
edo segarik! Umetatik ohituta 
badago eta esaerak dion gisara 
“zer ikusi, hura ikasi”, bertan bi-
zimodua ateratzeko gai izango 
da, baserriko lanetan jarduteko 
entrenatuta baitago… Gainera, 
ez dira denak hainbesteko arris-
kua duten lanak, artzainak ardiak 
lekualdatu behar dituenean, zer 
egin behar du errepidean metro 
batzuk egiteko, ertzainei deitu, 
pertsona helduak noiz libratuko 
zain egon? Kamioian eraman…

 
Gurean sei senide gara, lau 

neska eta bi mutil,  eta adostasu-
na lortzea ez zen erraza, denok 
baserriko lanetan belarretan edo 
jorran nahiz uzta biltzen ari gin-
tezen, edo menda belarra ekarri 
erratzari lotu eta usain goxoa utz 
zezan etxe barruan edo ontziak 
txandaka garbitu edo… Egia 
esan, senide denok lana egiten 
genuen  eta ez zegoen desberdin-
tasun handirik, nire ustez! Hori 
ere eskola eta heziketa da noski! 

Aldi berean, umeok gura-
soenak eta gabiriar denenak gi-
nen. Okerren bat egiten harra-
patzen bagintuzten (auzoko 
gereziak jan edo kirkil bila be-
larra zapaldu ebakitzeko bezain 
luze zegoelarik… izenetik ez, 
baina “hi Arretxemendi” eta kon-
tuak eskatuko zizun edozeinek. 
Gu etxera baino lehen iristen zen 
askotan “gaiztakerien” berri; de-
nen ardura zen gure heziketa. Eta 
orain? 

 
Ni ez naiz baserritar petoa 

sekula izan baina, gogoan dut 
traktorea gure etxera nik 13 urte 
inguru nituela ekarri zutela. Idiek 
neguan, lanik egin gabe ere, ber-
din jaten omen zuten, traktoreak 
berriz ez; hala zion osaba Xera-
piok, gure aittona, halako tras-
teak ezer onik ekarriko ez zuela 
eta, errosario batean hasten ze-
nean (orduan gainera errosarioa 
benetan zen egunero eta luuuu-
zea). Gogoan daukat erakutsi ziz-
kidala katalogoak, bai eskabado-
ra moduko oruga deitzen zaion 
katedun traktorearenak eta baita 
gomazko gurpildunarenak ere. 
Hura, osaba alegia, gerora begira 
ari zen ni bere asmoen parte egi-
ten. 

Hamabost urte betetzerako 
etxean lanean harekin ibiltzen 
ginen, baita auzoko hainbat etxe-
tan soro lanak egiten ere. Hankaz 
gora itzuli edo etzan zitzaidan 
batzuetan… Baina, hala zen bizi-
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Baina eskolan edo, paper ofizia-
lak bete behar zirenean, aitak 
zerra batean lana egiten zuen eta 
amak? Ez zuen lanik egiten: “sus 
labores” Earra! Baratza, oiloak 
eta beste, sukaldeko lanak eta 
janak, erosketak, denon osasuna 
zaintzea, hamar ginen etxean eta 
denontzako arropak… eta “no 
trabaja”?

 
Gure amona, gauza zen arte 

lanean hura ere, astoarekin joaten 
omen zen periara, haranzkoan 
kargatuta (astoa) eta etxerakoan 
xeoxe ekartzen omen, baina, ge-
hienbat baserrian izaten zenetik 
bizi ziren. Gure amak, berriz, 
trenez egiten zuen Zumarragara 
periarako bidea zapatuetan eta, 
haranzkoan ez baina, bueltakoan 
laguntza behar izaten zuen saskia 
beteta zekarrelako…

 
Orain km 0 modan jarri edo 

hori nahi dela dirudi! Noiz arte 
iraungo du? Noiz galaraziko zaio 
baserritarrari salmenta? Gabirin 
eta gure auzo gertuan, ezagutu 
ditut nik kalean esnea saltzen 
Nikolas, Diputadu ttikie, Patxi, 
Santos, Andres, Joan, Xegundo… 
Batzuk goizez esnea saltzen eta 
arratsaldean pentsua, mineralak 
edo ikatza … ekartzen baserrita-
rrei. Ez omen zen esne hura osa-
sungarri eta “sanidadea aitzakia” 
galarazi zitzaien etxetik esnea 
saltzea ere… Orain artzainek 
nahiz esne behi ustiategiak di-
tuztenek, hipoteka eskatu (zotina 
kentzeko modukoa…) eta Jhon 
Deere traktorea basa bideetan eta 
etxepean kabittu ezin ahalakoa, 

Umorerik ez galtzeko, Goie-
rriko herri batean gertatua ora-
in dela ez hainbeste. Jaietan udal 
ordezkariak eta bertsolariak 
hurbildu omen ziren hirugarren 
adinekoen egoitzara eta bertsoak 
amaitu ahala, amona batek, viva 
España, viva el alcalde… horre-
lakoak bota omen zituen. Casti-
llakoa omen zen eta ea hori zerga-
tik galdeturik, hala erantzun zuen: 
“ gure herrian agintariak zetoze-
nean, hori edo antzekoak oihu- 
katu behar genituen; egoitzako  
arduradunek aurrez jakinarazten 
ziguten, bestela ez zegoen diru la-
guntzarik eta!”

 
Ez dakit ezer lortuko dugun 

baina, hemen goaz izokinen gi-
sara uraren kontra igerian geure 
arrautzatxoak errekaren sorbu-
ruan errutera, betiko beharrei 
erantzuteko bizitza berriak sortu/
asmatu nahian, herri ttikietako 
ezaugarriei, beharrei erantzun 
egokia eman asmoz eta gure bizi-
modu, ikuspegi eta arrazoientzat 
tratu duina eta entzute arreta-
tsuaren  bila; kopuruz eta inda-
rrez gehiago direnek entzungor 
egiten dioten  egoera hau,  de-
nontzat onuragarriago eta jux-
tuago dela ikusarazi nahian! 

 
Kontrakarrean igerian ari den  

herriaren ttikitasuna, ez !aireki-
kitt, handienaren pare jarri nahi 
izan dut, etorkizunaz  eztabaida 
apal, arrazoitu,  sakon… bate-
rako amuak han-hemenka utzita. 
Ez etsi, eutsi!

altzairu herdoilezineko insta-
lakuntza esnea ongi zaintzeko, 
gaztak iraupen luzerako airerik 
gabe plastikoz biltzeko  tresnak… 
Horiek denak behar omen dira 
legez saltzeko. Eta berdin hemen 
nahiz Lapurdin. Hango lehen-
gusuak esana da “baserri han-
dia, zulo handia! Baserri txikia 
…” Baina laguntzak ezberdinak 
omen dira Iparraldean eta He-
goaldean.

 
Normala natur parkeak gero 

eta ugariago izatea edo izendatzea;  
mendi goardak zer esanik ez. Non 
dago praktikotasuna? Noiz arte 
ordaindu ahal izango da langile 
horien soldata? Baserritik, ar-
tzantzatik  familiak bizi daitezen, 
umeak entrenatzeko legeak traba 
badira eta laguntzak etorkizuna-
ren hipoteka, zein da irtenbidea? 
Herri ttikietan jendeak ez du bizi 
nahi, husten ari dira, diote… za-
hartzen ari gara, diogu. 

 
Horiek horrela, gainera, za-

hartzaroan ere kalera joan behar! 
Egoitzak kalean ditugu inguruko 
herrietan bertan. Gabirin eta an-
tzekoetan ez! Han pilatuko gai-
tuzte geuk ez badiogu irteeraren 
bat ematen. Elkar ezertatik ere 
ezagutu ez eta bakoitza gure bizi-
penekin, ohiturekin, hizkuntza-
rekin ere zerikusirik ez dugunok 
pilatuko gaituzte, ez baikenuke 
utzi nahi gure zaintzaren zama 
osoa, geure seme-alaben bizkar, 
oraingo familiak ez baitira gure 
gurasoen garaikoak bezain uga-
riak. 

Goruntz
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1971-2021
Kriskitin eta txistu hotsez 

jantzitako 50 urte

Goruntz

jarduna ere behin-behinean eten 
egin behar izan da. Sarean or-
dea, modu birtualean bada ere, 
Goruntzek lanean jarraitu du, 
(Dantzaren nazioarteko eguneko 
bideoa egin zen esate baterako) 
Goierriko gainerako dantza-tal-
d e e k i n 
batera. 

1971n ekin zion Goruntz dantza taldeak 
bere ibilbideari eta aurten, 2021garren ur-
tean, 50 urte beteko ditu. Zaila da lerro gu-
txi batzuetan 50 urtetako historia biltzea, 
baina saiatuko gara zertzelada nagusienak 
biltzen. 

 
Esan behar da, 1996ko Makilari aldiz-

kariaren 7. ale hartan Goruntzen lehen 
pausuak jaso ziren. Handik aurrera, 

urtez urte  dantza taldea-
ren nondik-norakoak ere 
jaso ditu. Aurten, ikus lite-
keen eran, Covid-19ak era-
gindako pandemiak dena 
hankaz-goratu 
duen gisan, 
G o r u n t z 
dantza tal-
d e a r e n 
plazako 

Eneritz 
Gorrotxategi 
Zuaitz
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Gaur arte iristeko ordea, au-
rrekoek egindako lanari esker 
izan da; belaunaldi arteko trans-
misioari garrantzia eman zaio-

rrietako lagunak eta herritarrak 
ere inplikatu direlako, gazte ba-
tzuk euren borondatez ordu asko 
sartu izan dituztelako... Asko dira 
kateak etenik izan ez dezan kate-
begi izateko lanean jardun dute-
nak; jakinda edo jakin gabe. 

 
1971. urtean sortu zen Go-

runtz dantza taldea. Aurretik or-
dea, bazegoen mutilek bakarrik 
osatzen zuten dantza talde bat; 
1962an sortu eta 1986an azken 
emanaldia eskaini zuena. Sasoi 
hartan, Urretxuko Lurra dan-
tza taldea sortu zuen Jose Daniel 
Garcia de Andoinek. Goruntz 
sortzeko akuilu lanetan ere jar-
dun zuen, Orbegozon, Patxi Liza-
razurekin eta Jesus Gorrotxategi 
gabiriarrekin lan egiten baitzuen.  

Lehenengo irteerak Idiazaba-
lera, Urretxura eta Zumarragara 
egin zituzten. Entseguak berriz, 
igande goizetan, meza ondoren 
izaten ziren, Parrokiako saloian. 
Esan bezala, Juan Mari Asuraba-
rrena, Jesús Gorrotxategi, Juanita 
Iztueta, Garbiñe Jáuregui eta M. 
Angeles Maiz dantzari erakus-
leak eta Patxi Lizarazu Eta Jesús 
Maiz txistulariek osatu zuten 
taldea. Dantza taldeak momen-
tu eta garai jakin bateko giro 
politikoaren adierazgarri ziren, 
Euskal Herriko kultura eta he-
rri mugimenduaren isla; gazteak 
biltzeko eta neska-mutilen arte-
ko harremanak sustatzeko bidea, 
alegia. Dotore-dotore jantzi ahal 
izateko, Maria Jesus Garciak eta 
Arantxa Maizek lan mardula egin 
zuten josten. 

lako, ikasi zuenak irakasteari 
heldu diolako eta dantza-talde 
izatetik lagun-arteko giroari eutsi 
zaiolako; gurasoak, inguruko he-

Lehenengo irteera 1972an

Goruntz dantza taldea 1972
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50 urteotako historian zehar, 
egun gogoangarri ugari izan dira 
Goruntz dantza taldeko kideent-
zat. Irteeren inguruan esaterako, 
1999ko irailekoa aipa liteke: ir-
teera handienetako bat izan zen 
Bartzelonako Esplugasera egin 
zen hura. Entsegu pila bat egin 
ziren prestatzeko, eta ilusio han-
dia zegoela nabari zen. Hamar 
urte geroago, 2009ko irailean, 
Nafarroara iritsi zen Gabiriako 
Goruntz dantza taldea. Iraizoz 
herriko jaietan eskaini zuen ema-
naldia. Ultzamako ibarreko herri 
txiki honetan asteburu pasa egi-
teko baliatu zuten bertara joan-
dako taldekideek. Kostara iriste-
ko aukera ere izan zen, 2008an, 
Zarauzko Mollari dantza taldeak 
(egun Jalgi denak) bertako dan-
tzari txiki egunera gonbidatu bai-
tzuen Goruntz. Goierritik kanpo-
ra egokitu zen hitzordu hartara, 
autobusez joan ziren dantzariak. 
Legazpiko edota Ataungo zine 

Ospakizunei dagokienez, 
1996ko apirilean, 25.urteurrena 
izan zen. Ordura arteko belau-
naldi guztiak elkartu ziren festa 
osatzeko, horrelako zerbait egi-
ten zen lehen aldia zen eta jantzi 
berriak ere egin ziren egun berezi 
horretarako. Gerora ere, urtemu-
gak ospatzen jarraitu du Gorun-
tzek: 2001. urtean, 30.urteurre-
na aitzakiatzat hartuta, orduko 
erakusleek eta haurrek dantza 
berriak ikasi zituzten; zaharrak 
berreskuratuz edota iparralde-
ko berri batzuk ikasiz. Dantza 
taldeak 35 urte egin zituenean  
(2006an) taldeko kide guztiek 
dantza egiteaz gain, Goruntzeko 
partaide izandako lagun ugari ere 
bildu ziren dantzara. 

2011. urtea iltzatuta geratu 
zen Goruntz taldearentzat: 40.ur-
teurrena, uztailaren 9an izan zen. 
Goizean, Goruntz dantza taldeko 
partaide izandakoek eta artean 

aretoetan ere erakustaldiak egin-
dakoa da Goruntz dantza taldea. 

Herriko festak ere, hala esa-
tea onartzen bada, behin baino 
gehiagotan  izaten ditu Gorun-
tzek; Gabiriakoak noski bereziak 
dira etxekoak direnez. Ormaiz-
tegikoak berriz, harmailetatik 
dantza talde osoa batera ikuste-
ko aukera paregabea eskaintzen 
du. Ezkio-Itsason ere hainbate-
tan San Migeletan, San Pedro-
tan eta Alegin ere eskaini izan 
ditu saioak, Aztiri auzoan bezala, 
baita Mutilon ere. Horiek noski, 
jubilatu egunak, aberri egunak 
eta sagar-azoken egunak ahaztu 
gabe. Ezin ahaztuko dugu saio 
guzti hauetan ezinbesteko izan 
ditugun musikariak: txistulariak, 
trikitilariak... Hauek ere lan mar-
dula egin dute Goruntzeko dan-
tzarien oinen erritmoari doinua 
jartzen, saioz saio, urtez urte eta 
belaunaldiz belaunaldi. 
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dantzan zirenek plazan saioa 
osatu zuten; bidean galdutako 
dantzariak gogoan, belaunaldi 
guztiak elkartu ziren. Egindako 
esfortzuak saria ere izan zuen; 
frontoiko bazkaria, puzgarriak 
txikienentzat, erromeria Gari eta 
Iñaki trikitilariekin, iluntzean 
oilaskoa afaltzeko eta gauean be-
rriz, Gabezi taldearen kontzertua. 
Egun borobila osatzeko batzorde 
ezberdinak ere osatu ziren, lana 
banatu eta denen artean antolatu 
ahal izateko: aurretik erakusketa, 
kamisetak, lepoko zapia presta-
tzeko, egunari zegokion egitaraua 
antolatzeko.... Eta hori guztia ku-
deatzeko finantza kontuak era-
mateko ere bai.

Bost urte geroago, 2016. ur-
tean berriz, 45. urteurrena ospatu 

ospakizuna. Berezia izan zen; 
plazan hasi bazen ere, elizako 
arkupean, giza-dorrea egin eta 
señera eta ikurrina dantzatu bai-
zituzten. 

zen, xumeago bada ere. Herriko 
festetara kataluniako “Castellers” 
batzuk etorri ziren; eta horien 
jardunarekin eta Goruntzeko tal-
de heldunari batutako dantzari 
ohien emanaldiarekin osatu zen 

Herriko festak 1986

Goruntz dantza taldearen sortzaileak 1996an, 25. urteurrenean
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Arian-arian, 50.urteurreneko 
ospakizunari begira jartzea ego-
kitu da, baina nork esan behar 
zigun akaso ezin izango genuela 
ospatu osasun arauak tarteko! 
Goruntz dantza taldeak ilusioa 
eta gogoa badu ibilbide honi da-
gokion neurriko ospakizuna es-
kaintzeko baina, besterik ezean, 
egoerak behartutako moldean 
ospatu beharko dugu urteurre-
na. Osasun segurtasunari da-
gozkion baldintzek horretarako 
aukera eskaintzen dutenean egin 
beharko dugu nahi adina lagun 
elkartzeko, taldean,  lotuan zein 
librean dantzatzeko aukera eskai-
niko digun festa handia.  

Aipatzekoa da Goruntzek 
bere ibilbidean zehar izan duen 

roa nola ez, oinarri izan da: Leku 
bateko zein besteko izan, adin bat 
edo beste, belaunaldi ezberdinen 
arteko lotura egiten asmatu izan 
da. 

Pandemiak ezusteko etena 
eragin dio Goruntz dantza tal-
deari, baina ziur gaude, aurrera 
jarraitzeko ilusioari eusten asma-
tuko dutela eta beste horrenbes-
te urtetan Goruntzek dantzan, 
jauzika eta kriskitinak joz ja-
rraituko duela plazan, dantza-
lekuan edota inguruko herri eta 
auzoetako festetan. Horretarako 
ez dugu zalantzan jartzen ingu-
rukoen babesa izango dutela. 
Dantzatzen duen herriak, ilusio 
berezia dario! Animo eta eutsi 
horri! 

irekitasuna; harremanak egite-
ko, besteengandik gauza berriak 
ikasteko nahiz sortzeko, trukeak 
egiteko, moldeak hausteko, ukitu 
berritzaileak eskaintzeko... Gabi-
riakoez gain, Ormaiztegi, Muti-
lo eta Ezkio-Itsasoko kideak ere 
izan ditu dantza taldeak, baita 
kilometro batzuk haratagokoak 
ere. 3 urte eskaxekin hasitakoak 
edota helduagotan ikasteko grina 
erakutsi dutenak, baita gurasoak 
ere! Horrelako herrietan gertatu 
ohi den gisan, batzuetan haur ge-
hiago eta besteetan gutxiago ere 
elkartzen dira; ia ehun inguruko 
talde mardula osatuz edota zifra 
txikiagoetara moldatuz, beti jakin 
izan du belaunaldi arteko trans-
misioari eta dantzarekiko lotura-
ri eusten. Horretarako, lagun-gi-

Musikariak Ormaiztegin 2003an 35. urtemugan dantzara animatu zirenak

Ikurrindantza 40. urteurrenean 2019-10-15
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Istorioen lapurra
edo zatzixkiñabenan 

aldarria

Alex Areizaga Albisua

Plaza honetan parte hartzeko 
gonbita jaso ninan, eta utzidazue 
faborez, ikasten ari naun noka 
niretzat berri honetan saiatzen. 
Barka akatsak, asko dinat orain-
dik eta, ikasteko.

Tales, ipuinak dittun inge-
lesez. Agian horregatik dinat 
hain gustuko istorioak sortu eta 
kontatzea, mundu berriei forma 
ematea. Parte hartu dinaten fil-
meetan irakurri zeikin nire bi-
zitza, behinhala norbaitek esan 
zatxizkinabenan bezala, nire lan 
guztietan nire zati bat uzten di-
natelako.

Jan hitzak aberatsak izan hu-
nan parte hartu ninan lehen film 
laburra. Eskale bat jotzen zinan 
bankuko nagusi bat jaten zinaten 
hainbat looserren istorioa hunan, 
film labur tailer batean gauzatua 
eta ondoren galdua, inork ez bai-
tin lan haren kopiarik. Egia ab-
solutu horren jabe nindunan or-
duan, egia mugiezin hori, inork 
zalantzan jartzen bazinan nire 
barne mundua eroriko zunanaren 
beldurrez.

Kakaheroia Roca Dokto-
rearen kontra filmeak hartu 
zinan segida. Jon Plazaola bera 
ere lotsatuko huke lan bortitz 
honetaz, bai, gaur egun aktore 
profesional dena filmeko lehen 
hildakoa izan bait-hunan. Beru-

nezko Justizia: 
Ixilik Bang 

z u e n 
i z e n a 
f i lma-
rekin 
j a -
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rraitu ninan lan honetaz gozat-
zen; irudimenez, mozorro mer-
kez eta ilusioz gauzatutako filma 
izan hunan, baporezko tren bat 
eta Bardeetan igaro geninan ur-
teko egunik beroena nahasten zi-
zkinan lana. Atzetik etorri hunan 
Baietz!, hainbeste maite dinaten 
lan xume eta kuttuna. Herri oso 
bat ondo pasatzeko ilusio batean 
murgiltzea politta izan hunalako. 
(Orduan hasi nindunan gabi-
riarra senti-tzen). Bertso Road 
Movie bidaia berezi baten isla 
izan hunan; Benemeritoak elur 
egun baten oroitzapen zoragarria 
eta Iparregarri, zazpi urte iraun 
zizkinan eta bideko min askoren 
testigu izan hunan filma. Umo-
rearen aldarrikapenez jositako 
fase bat itxi ninan orduan, erdi 
behartuta erdi hobebeharrez; 
garatzeko beharra ninalako, le-
hertzear nengonalako edota jada 
lehertu nindunalako. Esaldi hori 
zatorkinat burura: Egona naiz 
hemen lehenago, nigandik ni bat 
gertuago.

Eta mendiko filmetara pasa 
gintunan. Menditerapia, Andoni 
lagunak esango zinan moduan. 
Eta gintunan zionat, lan guzti 
hauek lagun arteko lanak baititun, 
ezin dittun laguntasun horretatik 
kanpo ulertu. Amets indibidua-
lak polittak dittunalako, baina 
are polittagoak dittun amets ko-
lektiboak. Eta filme hauek horren 
isla izan eta dittun: lagun artean 
norbere mugak gainditzearen 
saiakera, elkarrekin sortzearen 
marabilia, elkarrekin hitza zo-
ragarria baiten, konstelazio pro-
pioak sortzen baitizkin.

Collie erdi alemaniar-eslobakiar-
poloniar hori, begi urdin eta 
irrifarre eternala jantzirik herri 
txikienaren ausardiatik mundua 
konkistatzera abiatzen den musa 
hori, Itzalak etorriko dun: bel-
durraren ulermena, onarpena 
eta apologia; barne bidaia horren 
hurrengo pausua. Duela hiru urte 
exkaxera arte guztia nekinala 
uste ninalako eta duela hiru urte-
tatik hona guztia ikasteko dinate-
la zekinatelako. Eta ikastea maite 
dinatela ikasi dinatelako ere bai, 
hain goiz, hain berandu. Itzalak 
ikasketa horren erakusle izango 
dun, istorio goxo bi elkartzeko 
aitzakia; nire munstroak uler-
tzeko lanketa, munstroak sortzen 
baitizkinagu gure beldurrei for-
ma eman nahian, ulertu nahian, 
eta nik nire munstroengandik 
askatu nahi dinatelako: beldur 
horiek ulertu, onartu eta goxatu, 
aitortu eta aldarrikatu.

Eta zergatik beldurrak? Bel-
durrak aitortu egin behar zizkio-
nagulako gure buruari, aske izan 
nahi badinagu. Beste esaldi bat 
zatorkinak hemen burura, ez gal-
detu zergatik: aske izan nahi di-
nat, hire kateari lotuta. Ez al dun 
uste beldurra zionaula askata-
sunari? Ordu luzeak eskaini ziz-
kionat galdera horri. Baina itzul 
gaitezen harira, haririk bada.

Istorioak istorio dittun, baina 
zinema ez dun entretenimendu 
hutsa; zinemara ikastera ere joa-
ten gaittun; argiak ez dizkinate 
pelikula hobeto ikusteko soilik 
itzaltzen; gure bakardadean gure 
barrenera sartu ahal izateko ere, 

Jainkosa Turkesa: oinak lai-
noen gainetik eta eskuak izarrak 
ukitzeko bezain gertu izan hunan 
mendiko lehena; itzulera baten 
istorioa, jaitsiera baten kontaki-
zuna, “honaino etorri behar izan 
gaittun hiri maitasun poemak 
idazteko ausardia bila” esaldiaren 
gauzapen bisuala. Mendizaleta-
sunaren Hizkuntza izan hunan 
bigarrena, nire etorkizuneko mu-
saren lehen lana; Nun dago Nun 
edota Oh mani padme Hum bi-
daia biren kronikak etorri hitu-
nan ondoren, azken hau estreina-
tu berria. Eta tartean, Fandango, 
hegazkin hotseko todoterreno 
batean egindako oporraldi ahaz-
tezin baten kronika (aipatu kilo 
eta berrehun gramo gominola jan 
genizkinala Alpeetara bidean); 
Orain, bizitzaren une jakin baten 
aldarria eta Marierrauskin, bi-
zitzan norbere lekua bilatzearen 
kontakizun artistiko bat. Trilogia 
baten narrazio hirurak, barne bi-
daia zail baten eta aldaketa zora-
garri baten kronika; kanpo mai-
tasunaren bilaketatik hasi, unea 
bizitzen ikasi eta norbere burua 
aurkitzerako bidaia horren kro-
nika.

Maite dinat sormena, mai-
te dinat amestea, eta horren isla 
izan hunan Denbora izeneko 
leku bat, zuzenean soilik goza zi-
tekeen emanaldia, nire musaren 
erreflexio eta gabiriar Luziako 
Pakoren ernaltze, Euskal Herri 
bat barrenetik ezagutzeko zerbe-
zaz bustitako aitzakia.

Eta orain, nire musa gabiria-
rraren eskutik, musa erdi Border 
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Denbora gelditu egiten baitun 
Gabirian; belaunaldiak dittun 
eguzki erlojuek ez dutela (-ela 
atzizkia ezin dun hikaz erabili 
ala?) egiarik esaten; gerezi zapo-
reko ezpainen eta maiatzeko be-
lar moztuaren usainaren artean 
zoriontsu naizelako; soinu banda 
batek hamalau lagun zauritu ziz-
kinalako (la bomba mató a dos 
y la banda sonora hirió a catorce 
euskara irakasle gabiriar maitea-
ren esalditik hartua), eta adiera-
rik sinpleenean, Gabiriaren bai-
tan Gabiria sentitu nauenalako 
(Baztan baitan Baztan izan nin-
tzen - Mikel Laboa).

Eta zergatik kontatzen dinat 
hau guztia? Ez zekinat. Agian 
soilik, eskerrak emateko. Agian 
ni gehiago ulertu nahi nauena-
ri erremintak eskaintzeko; agian 
barkamena eskatzeko, edota 
agian, handia natxionabenean 
gabiriarra izan nahi dinatela esa-
teko.

P.D: Eta ezin ahaztu Paranor-
mal Gabiriti, Gabirian talentua 
baitago eta ez soilik umorerako. 
Spoiler: gaiztoa oso gaiztoa eta 
beldurgarria izango dun filme 
honetan.

P.D.2: Eskerrik asko guztiei, 
erdi gabiriarra naizela esateko 
ausardia emateagatik; eskerrik 
asko zuen umoreagatik, gogoa-
gatik, entzuteko gaitasunagatik, 
ulertzeko borondateagatik, bi-
garren aukerak existitzen direla 
erakusteagatik eta Osinaldeko 
final baten parentesi batean arti-
lezko jertseak malkoz bustitzeko 
eskubidea aitortzeagatik.

eta baizik, itzaltzen dizkinate; 
gure buruarekin hitz egiteko in-
timitate hori eskaintzeko, #ale-
giyeah. Eta Gabiria zinema are-
to bat dun niretzako, nire txoko, 
nire gotorleku; bere bakardadee-
kin eta lagunekin; bere txikitasu-
naren handitasun zabalenean.

IXILIK BANG erdi-metraia grabatzen Bardeetan.

BERTSO ROAD MOVIE grabatzen Barakaldoko Burger King-ean

BAIETZ film laburra grabatzen Gabiriako plazan.

BENEMERITOAK film laburra 
grabatzen Gabirian.



37

Irakurle
txokoa

Kultura eta Euskarako Batzordean 
egindako proposamenari esker, sortu 
zen orain dela zazpi urte 
Irakurle Txokoa. 
L e h e n e n -
go saioan, 
2 0 1 4 k o 
otsailean, 
J u l i a n 

Alustizaren “Euskal Baserriaren ingu-
ruan” liburua komentatzeko elkartu 
ginen adin guztietako hogei bat per-
tsona. 

Saio hura nahiko jendetsua izan 
zen arren, geroztik, sei bat lagunek 
parte hartzen dugu, urtean  bi/hiru 
aldiz, eta herri gehienetan saioak di-
namizatzaile batek gidatzen baditu 
ere, gurean modu librean jarduten 
dugu.

Euskarazko literaturaren 
irakurzaletasuna bul-   

tzatzea du helburu, 
euskal idazleen la-
nez eta euskarara 
itzulitakoez haus-
nartzea; irakur-
ketaren plazera, 
norbanakoarena 
baldin bada ere, 
elkarrizketaren bi-

tartez sozializatzea.

Nekane Agirre Erostegi
Blanca López García

Irakurle
txokoa
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ORAIN ARTE IRAKURRI ETA JORRATU 
DITUGUN LIBURUAK

· Euskal baserriaren inguruan. Julian Alusti-
za, “Aztiri”

· Azken afaria. Xabier Montoia

· Haragia. Eider Rodriguez

· Odol hotzean. Truman Capote

· Atertu arte itxaron. Katixa Agirre

· Goza daiteke gehiago. Euskaldun baten 
hizkuntza bidaia. Karmelo Aiesta.

· Zu. Andu Lertxundi

· Zaindari ikusezina. Dolores Redondo

· Kolosala izango da. Joseba Sarrionandia

· Lasai, ez da ezer gertatzen. Ana Malagon

ZERTARAKO IRAKURRI

     Iragarpenak egiteko 
   iRudimena aberasteko
    Askatasunaz gozatzeko
  Konzentratzeko
  Ume, gazte zein heldu sentitzeko
 uRrezko uneak bizitzeko
   Libreago izateko
   Enpatia lantzeko

   Tristura nahiz alaitasuna dastatzeko
  tXunditzeko, arimaren barruraino iritsiz
   Ozenki pentsatzeko
   Kezkak alboratzeko
   Ohitura onak sustatzeko eta sendotzeko
   Arnasgune berriak aurkitzeko

· Laura esaten zioten. Miren Odriozola-
ren borrokak. Leire Ibarguren

· Gerrak ez du emakume aurpegirik. Svtla-
na Aleksievitx

· Bidaiak. Jon Iñaki Lasa

· Honetan ezgero. Arantxa Iturbe

· JenisJoplin. Uxue Alberdi

· Waterloon galdutakoak. Xabier Etxaniz Rojo

· Fakirraren ahotsa. Harkaitz Kano

· Basa. Miren Amuriza

· Etxeak eta hilobiak. Bernardo Atxaga

· Miñan. Amets Arzallus

· Aitaren etxea. Karmele Jaio
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Berriak
labur

Ez dago zalantzarik. Koronabirusaren 
urtea izan da 2020a. Itxita industriak eta 
zerbitzuak, elkarteak eta tabernak, esko-
lak eta parkeak. Festarik ez da ospatu, ez 
auzoetakoak, ez herriko nagusiak. Etxe-
ko itxialdi luzea, maskara aurpegira, 
urruntzea eta sakabanaketa. Beldurra, 
kezka eta ezinegona izurriari. 10 kutsa-

tu herrian, gehiago 
kanpoan bizi diren 
gabiriarrengan. 

Baina, aldi be-
rean, edo edozeren 
gainetik, elkartasu-
na eta babes sarea 

zabaldu dira herrian, Ostatuaren bil-
gune funtzioa indartu da. Ezetik alea 
atera da. Eta, desertuko loreen ar-
tean, Valentin Larrea Iturberen mu-
sikaren itzulera: kontzertua elizan eta 
haren lana zabaltzen. 1936ko Gerra-
ri buruzko liburua eta dokumentala 
argitaratu dira. Euskaraldia, bigarren 
aldiz, nahiz 2018an baino partaidetza 
makalagoarekin. Hutsuneen artean, 
Joxe Mari Iparragirreren jaiotzaren 
200. urteurrenean, Gabirian ez da ai-
patu ere egin. Gabiriar identitatea eta 
jatorria aldarrikatu beharre-
ko pertsonaia da. 

Aimar Maiz Morea

Urtekaria
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  Urtarrila
-1. Erroldan 496 bizilagun, 

2019an 7 irabazita: jaiotza 
1 eta kanpotik 18 etorriak; 
hildakorik ez herrian, eta 11 
lagun kanpora bizitzera joa-
nak. 

-1. Alex Aranburu Deba Astana 
taldearekin hasi zen. 

-2. Gabiriar jatorriko Martin 
Murua Bidegain saskibaloi 
jokalari ohia omendu zuen 
Baskoniak Gasteizen, 1975-
10-25ean FC Bartzelona 
ahaltsuari lehenengo aldiz 
irabazi zion taldeko kide be-
zala. Bi denboralditan joka-
tu zuen lehenengo taldean  
legazpiarrak, 1974-75 eta 
1975-76an.

-4. Oñatibitxikikoek 3. saria De-
bako Soro Feriako fruta sari-
ketan. 

-5. Gabiriar jatorriko Jon Zu-
malakarregi Gurrutxagak 
margolanen erakusketa za-
baldu zuen, Ormaiztegin. 

-5. Olalkiagazpikoan jaiotako 
Juan Jose Izuzkitza Goitia hil 
zen, Hernanin, 75 urterekin. 

-6. Errege Egunean, Unai Kereje-
ta Lizarazu elkarrizketatu zu-
ten Euskadi Irratian, Baltasa-
rren gora-beherak jakiteko. 

-11. Hainbat gabiriar Bilboko 
manifestazioan, euskal pre-
soen eskubideen aldeko ma-
nifestazioan. 

finalera sailkatu zen. Gizo-
nezkoen Osinalde-A 3, Osi-
nalde-D 4. eta Osinalde-B 9.

-21. Asfaltos Urretxu enpresak 
Gabirian daukan lantegia 
(garai bateko Exminesa mea-
tegi esplotazioa) da Hego 
Euskal Herrian istripu bat 
izanez gero kalte kimiko 
kutsagarri handia eragingo 
luketen 38 enpresetako bat, 
Berria-ren informazioaren 
arabera. 

-23. Diziplina positiboa eta 
arauen adoste/ezarpena hi-
tzaldi edo ikastaroa, eskolan. 

-24. V. Leharrei mendi lasterke-
tarako izen-ematea zabaldu 
zuten, aurten luzeaz gain 
(150 korrikalari) ibilbide 
motza ere (100entzat) auke-
ran jarrita. Ez zen jokatuko, 
pandemiagatik. 

-24. Asier Agirre irabazle, Joseba 
Zabaleta lehengusuarekin, 
Mutiloan Euskal Herriko 
mus txapelketako kanpora-
ketan. 

-25. Osinalde-E emakume bolari 
talea Gipuzkoako txapeldu-
norde taldeka, Olaberrian. 

-13. Iparragirre 200 urteko osoko 
egitaraua aurkeztu zuten 
Urretxun, Joxe Mari Iparra-
girre Balerdi gabiriar jato-
rriko bardoaren jaiotzaren 
bigarren mendeurrenean. 

-14. Agerreberrigoiko Lontxo 
Arizmendi Artzelus hil zen, 
91 urterekin.

-16. Andoni Aizpuru Muruak 
zabaldu zuen Goierriko txo-
txeko sagardotegi sasoia, Ze-
rainen. 

-16. Ketza handia Santa Lutzi au-
zoan, Paformesa enpresako 
(Ezkioko partean) suteaga-
tik. 

-18. Kortan sagardotegia zabaldu 
zutela 25 urte bete ziren. 

-19. Taldekako bola txapelketa-
ren 2. jardunaldia Gabirian 
eta Añorgan jokatu zen. 
Alkainburun 83 bolari; Osi-
nalde E emakume taldea 
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-25. Eñaut Asurabarrena eta 
Asier Bidegain irabazle Eus-
kal Herriko mus txapelke-
tako herriko kanporaketan, 
Ostatuan. 8 bikote. Bigarren 
Aratz Igartzabal-Iker Arrati-
bel. 

-25. Txomin Bidegain irabazle, 
Mikel Idiakezekin batera, 
Ezkion EH-ko mus txapelke-
tako saioan. 

-26. Juan Luis Lasa Agorretak Sa-
bino Arana Sari bat Jaso du, 
Ternua Groupen izenean, 
Bilbon. 

-28. Ostatuan eskailera-igogailua 
eraikitzeko lanak hasi zituen 
Urbycolan enpresak. 

-30. Greba orokorra, lan, pentsio 
eta bizitza duinak aldarrika-
tzeko. 

-31. Jose Antonio Elosegi biga-
rren Olaberrian EH-ko mus 
txapelketako saioan. 

-7. Ostatua zabaldu zuten, 3tik 
obrengatik itxita egon ondo-
ren. 

-7. Amelia Jauregi Pikasarrik jaso 
zuen Emakume Baserrita-
rren Elkarteari emandako 
Landaola sari bat, Aretxaba-
letan. 

-9. Joxean Ormazabal, Patxi Or-
mazabal, Naiara Peñagarika-
no eta gabiriar jatorriko Juan 
Mari Iñurritegi, binakako 
bola txapelketaren finalera 
sailkatu ziren, Zerainen. 

-10. Gipuzkaoko aldundiak Pa-
lankako zabortegia eskaini 
zien Bizkaiko aldundiari eta 
Eusko Jaurlaritzari, 6an Zal-
dibarren goitik behera etorri 
zen hondakindegira botatzen 
zirenak botatzeko. Jaurla-
ritzak Zaldibarko hondakin 

 Otsaila
-1. Irakurle Txokoaren solasal-

dia, Bernardo Atxagaren 
Etxeak eta hilobiak liburuaz. 

-4. Plazan, elizarako bidean lau 
lizar sartu zituzten, lehengo 
platanondoak botata. Haritz 
eta pago bana ere bai. 

-4. Santa Ageda bezperan kantu-
eskean ibili ziren herritar tal-
de bat eta eskolako haurrak 
eta irakasleak. 

-6. Iñaki Murua Jauregi ETB1eko 
Gure kasa saioan elkarrizke-
tatu zuten, Imanol Lazkano-
rekin batera. 

Urtekaria
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arriskutsuak ekartzea bazter-
tu zuen. 

-11. Udaletxeko Miren Iztueta 
Igartzabal hil zen, 86 urtere-
kin. Katarain baserrian jaioa 
zen. 

-13. Palankako Lurpe zabortegia 
otsailaren bukaeran itxiko 
zutela aurreratu zuen Noti-
cias de Gipuzkoa-k, ezustean. 

-13. Alex Aranburu Debak 
World Tour maila goreneko 
lehen karrera korritu zuen, 
Proventzako Itzulian. 

-14. Ainhoa Aizpuru Muruak 
zuzentzen zuen Proiektu Es-
trategikoetako Departamen-
tua 4. postuan jarri zuen Gi-
puzkoako Foru Aldundiak, 
aldundiko departamentuen 
lehentasun zerrendan. 

-14. Udalak 2019ko UFFF funtse-
tik aurreikusi baino 8.961,20 
euro gehiago jaso zituen, li-
kidazioa 408.573,04 euroan 
geratu baitzen. 

-14. Osinalde elkarteak urteko 

-22. Gabiriarrek Hotz Legazpi 
erakundearen manta bilke-
tan parte hartu zuten, Lam-
pedusara (Italia) etorkinen-
tzat bidaltzeko. 

-24. Erbie elkartean, sagarron-
doei buruzko oinarrizko 
ikastaroa eman zuen Gabino 
Murua Zumalakarregi adi-
tuak, 33 lagunentzat. Saio 
praktikoa, otsailaren 27 eta 
28an. 

-24. Etxebizitza berriei buruzko 
aukerez hitz egiteko bilera 
antolatu zuen udalak. 

-26. 2020ko udal aurrekontutzat 
621.649 euroko saila onartu 
zuen udalbatzak osoko bil-
kuran.

-26. Udaleko udal idazkari akzi-
dentalaren karguan Jasone 
Telleria Arrizabalaga admi-
nistraria hasi zen, Mari Asun 
Villar titularraren baja or-
dezkatzeko. 

-28. Generoaren gaia lantzeko 
saio bereziak hasi zituzten, 
udal liburutegian, hilabetean 
ostiraletan, 2-12 urte arte-
koentzat. 

-29. Arabar Errioxara ardo upa-
tegietara txangoa eginzuen 
Osinalde elkarteak. 

-29. Euskal Herriko 12. Mus 
Txapelketaren barruan, Gi-
puzkoako finalak jokatu zen 
Seguran, eta han ziren Eñaut 
Asurabarrena-Asier Bide-
gain (Gabiriatik). Txomin 
Bidegain (Ezkiotik, Mikel 
Idiakezekin) eta Asier Agirre 
(Mutiloatik, Joseba Zabale-

batzar orokorra egin zuen. 

-15. Naiara Peñagarikano Gi-
puzkoako bolari txapeldun 
binakakoan, Rosa Santose-
kin. 

-16. Sutearoak urteko batzarra 
egin zuen. 

-18. REEk Itsasoko argindar 
zentralean 220 kilovolte-
ko azpiestazioa handitzeko  
proiektua aurkeztu zuen. 

-19. Eresti Oiarbide eta Andrea 
Aldazabal sokatiralariak 
Soka Gaineko Munduko 
Sokatira Txapelketan parte 
hartzera joan ziren, Irlanda-
ra, Ibarrarekin. 

-19. Oñatibitxiki baserriko Juan 
Elosegi Apaolaza hil zen, 84 
urterekin. 

-20. Beasain-Bergara autobidean 
(A-636) peajea jartzearen 
aurkako plataformak lehe-
nengo elkarretaratzea egin 
zuen, Zumarragan.

-21. Balentzategi herri eskolak 
Olinpiadak antzerki emanal-
dia egin zuen. 
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Urtekaria

tarekin). Bidegain-Idiakez 
EHko finalera sailkatu ziren. 

-29. Leharrei mendi lasterketa-
ren antolatzaileek ibilbide 
motzaren profila aurkeztu 
zuen, Facebooken, lehen al-
diz: 14,88 kilometro luze eta 
845 metroko desnibel positi-
boa. 

-29. Palankako Lurpe zaborte-
gian hondakinak hartu zituz-
ten azkeneko eguna izan zen. 
Zaldibarko hondamendiaren 
ondoren, erabat itxiko zuela 
iragarri zuen Cespa enpre-
sak. 

-29. Gurutzeta etxeko Jon Eski-
sabelek irabazi zuen Itsas-
ondon haurren ziklo-kros 
proba. 

-29. Rallyesprintaren aitzakian, 
Erroitegi edo Suestrako Kur-
ba aldean kanpatuta jende 
mordoa egon zen. Gidabai-
menik gabe autoarekin ze-
biltzan 12 lagun atzeman zi-
tuen Ertzaintzak. 

 Martxoa
-1. Gabiriako 22. Rallyesprinta 

jokatu zen. Gabiria-Legazpi 

daukan Gipuzkoako herrien 
izenak. Lekukotasunak eta 
etimologia liburua aurkeztu 
zuten Euskaltzaindiak eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiak, 
Donostian. 

-4. Alex Areizaga Albisuak Tolo-
sako Udalaren mendiko film 
labur lehiaketa irabazi zuen, 
Sartaldera lanarekin. Mar-
txoaren 9an jaso zuen. 

-6. Jon Agirre aztiriarrak pilota 
partida jokatu zuen Legaz-
pin, Titin III.a profesional 
ohiarekin bikotea osatuta 
(22-18 irabazle, Josu Ibargu-
ren legazpiarraren eta Meri-
no II.aren aurka. 

-7. Udaberri Kulturala egitaraua 
hasi zen, 35 huts antzerkia-
rekin. 

-8. Agirin berdintasun taldeak 
antolatuta, emakumeek Mar-
txoaeren 8a ospatu zuten. 

-8. Andre Mari Zeruratuaren Pa-
rrokiak 2019ko diru kontuak 
aurkeztu zituen, etxeetara 
balantzea banatuta. 2019an, 
sarrerak 9.138,38 euro eta 

norantzan 3 erlojupeko. 60 
auto. Mattin Villares urda-
zubiarra eta Jon Zozaia ira-
bazle (Mitsubishi Lancer 
EVO IX, 12:34,752 minutu). 
Xabat Goikoetxea eta Mikel 
Aranburu (Renault Clio 
Sport, 13:14,2) seigarren. 

-1. Gabiriarrek Lilatoia korrika 
proban parte hartu zuten, 
Donostian. 

-3. Udaberri Kulturalaren egita-
raua eta Gabiri Agiri 9. bu-
letina zabaldu zituen udalak. 

-3. Haizete bortitza harrotu zuen 
arratsaldean, eta errepidera 
arbola-adar eta pinu ugari 
erorrarazi. 

-4. Gabiria herri-izenaren eti-
mologiaz eta bertako zenbait 
toponimoz informazio ugari 
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gastuak 11.937,05. Urte 
bukaeran 21.898,88 euroko 
erreserba zeukan Parrokiak. 

-9. Balentzategi herri eskolan 
1990eko hamarkadan irakas-
le izan zen Edurne Alustiza 
Zufiaurre zegamarra hil zen, 
62 urterekin, Zegaman. 

-9. Koronabirus edo Covid-19 
birusaren lehenengo kasua 
atera zen Goierrin, Urretxun. 

-11. Osasunaren Mundu Erakun-
deak pandemiatzat deklaratu 
zuen COVID-19 birusaren 
izurritea, mundu mailan. 

-12. Aunditegi Errota baserrian 
jaiotako Ramoni Arrueba-
rrena Lekuona hil zen, 90 ur-
terekin, Ibarran. 

-12. COVID-19agatik bertan be-
hera utzi zen lehenengo eki-
taldia, Amets Artzallusekin 
Miñan liburuaz hitzaldia, 
Irakurle Txokoak antolatuta. 

-13. Balentzategi herri eskola itxi 
zuen jaurlaritzak, hezkuntza 
sare osoa bezala. Zerbitzuak 
eta antolatutako ekitaldi 
guztiak ere bertan behera. 

-21. Baztarrikan urteko lehenen-
go gaztak egin zituzten. 

-21. Gabiriar jatorriko Patxi 
Izagirre psikologoari (Zu-
marraga, 1970) elkarrizketa 
egin zioten Berria egunka-
riak. Doluan aditua da, eta 
koronabirusaren ondorioz 
hil zirenen ingurukoen dolu 
prozesuan pausa bat zegoela 
esan zuen, ez baitzegoen luto 
soziala egiteko aukerarik. 
Gutunak idazteko aholkatu 
zuen. 

-22. Balkoiak, terrazak eta etxe 
atariak bihurtu ziren konfi-
namendua arintzeko plaza, 
eta sare sozialak mezulari: 
txistulariek biribilketa jo zu-
ten, eta Aratz Igartzabalek 
bertsoa kantatu: “Festa bat 
bihurtu da /Gabiri zeharo 
(bis). /Txistu ta tanborrakin / 
ni gustora nago. /Egunik xe-
lebrenak / zaizkigu igaro / ta 
kuarentena honek /utzi diz-
kit klaro: / Gabirin bizitzeko 
/arrazoi gehiago (bis)”. 

-22. Kukuaren kantua entzun 
zen, Ikorta aldean. 

-22. Koronabirusaren krisialdia-
gatik Lanzaroten (Kanariar 
Uharteak) irten ezinik zeu-
den bi gabiriar etxera iritsi 
ahal izan ziren. 

-23. Osakidetzak itxi egin zuen 
herriko mediku-kontsulta. 

-23. Kaskoko zabor bilgunea za-
borrez gainezka eta kanpoan 
traste zahar mordoarekin ze-
goen; udalak gogorarazi zuen 
etxeko garbiketetako honda-

-14. Alarma egoera ezarri zuen 
Espainiako Gobernuak, CO-
VID-19agatik.  Etxeko kon-
finamendua agindu zien he-
rritar guztiei, 15etik. V.Gazte 
Eguna ez zen ospatu. 

-17. Udalak laguntza taldea sor-
tzeko deia egin zuen, konfi-
namenduan beharrezko eros-
ketak egiteko eta etxeetara 
eramateko, boluntarioekin. 
13k eman zuten izena. 

-18. Aizalekuko tontorra eta gu-
rutzea komuneko paperez zi-
kinduta agertu ziren. 

-18. Oñatibitxikiko Jose Antonio 
Elosegi izan zen Ordiziako 
asteroko azoka murriztuan 
postua jarri eta saldu ahal 
izan zuen 9 baserritarretako 
bat. Tolosakora zapatuetan 
ere joan zen. 

-19. Ertzaintzak kontrola handitu 
zuen herrian, konfinamen-
dua ez hausteko.  

-20. Malik Abuu fruta saltzaileak 
postua jarri ahal izan zuen 
plazan, oinarrizko elikagaiak 
direnez. 
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Urtekaria

rrik ezin zela utzi, zerbitzuak 
gainezka egin ez zezan. 

-24. 30 urte bete ziren Gabiriako 
kronikak atzera prentsa ida-
tzian hasi zirenetik. Gabi-
no Murua Zumalakarregik 
1990-3-24an atera zuen Dia-
rio Vasco egunkarian lehena: 
“Leiho bat ireki nahirik”. 

-24. Leharrei mendi lasterketa 
erabat ezeztatu zutela jakina-
razi zuen antolakuntzak.  

-25. Maria Redondo Mujika 
aktoreak Euskal Telebistako 
Goazen! etxean programa 
berezian parte hartu zuen. 

-25. Liztor beltzaren edo asiar 
liztorraren (Vespa velutina) 
erreginak harrapatzeko garai 
aproposa zela eta, erlezainak 
tranpak jartzen eta intsektu 
horren zabalkundea ahal den 
neurrian gutxitzeko ahalegin 
betean ari ziren. Herritarrei 
ere etxeko tranpak egiteko 
eta jartzeko eskatu zieten. 

-27. Zuhaitz Eguna ospatzeko, 
udalak bertako arbola-es-
pezieen 200 ale banatu zi-
tuen: 100 pago eta 100 arte. 
Konfinamenduagatik joan 
ezin zenez, udaleko kideek 
eraman zizkieten etxera.

-28. Bekoetxekoek postua jarria 
zuten Zumarragako asteroko 
ferian, atzera antolatzen hasi 
baitziren.

-29. Denda atondu zuten Osta-
tuan, lehen beharreko elika-
gai, jaki prestatu eta pro-
duktu ugarirekin hornituta. 

-1. Legazpiko Burdinola elkar-
tearen Txinpartak aldizka-
rian (43. zenbakia, 2020ko 
udaberria), zepadiei buruzko 
artikulu eta kokapen-mapa 
atera zuten, eta Gabiriako 
lurretan dauden seiren berri 
eman. 

-2. Udalak Gabiria 2030 haus-
narketa prozesua hasi zuen. 
Hamar urte barruko herria 
nolakoa izango den edo iza-
tea nahi duen irudikatzeko 
ariketa egn zuten, galdeketa 
batekin. 

-2. Torrea etxean jaiotako Joxe 
Iruin Garin hil zen, 85 urte-
rekin, Beasainen. 

-3. I. Zeasma Kultura Lehiaketa 
sortu eta abiarazi zuten. 

-3. Konfinamenduan, iluntzean 
Isil-isilik abestia jo zuten 
zenbait etxetan musikariek. 

-5. Eusko Legebiltzarrerako hau-
teskundeak egitekoak ziren, 
baina atzeratu egin zituzten, 
pandemiagatik. 

-6. Joxe Mari Iparragirre Balerdi 
gabiriar jatorriko koblakaria 
hil zela 139 urte bete ziren. 
Itsasoko Zozabarro benta-
etxean hil zen, 1881eko api-
rilaren 6an. Txapartegi base-
rrian bizi izan zen, amaren 
jaiotetxean, Amerikatik eto-
rri zenetik. 

-9. Putre sail handi batek hildako 
arkume bat jan zuen, Azti-
rian, Legorburu baserririk 
haragoko belardian.

-12. Aberri eguna etxeetan ospa-

-30. Espainiako Gobernuak 
“ezinbestekoak” ez ziren 
industria eta lan jarduera 
guztiak itxiarazi zituen, 15 
egunerako. Biharamunean 
ere zuri argitu zuen egunak. 

-30. Elurra egin zuen, 300 bat 
metrora arte, zuritzeko lain. 
Berehala kendu zuen. 

-31. Udal administrazioaren bu-
legoak itxi zituzten. Telema-
tikoki hasi ziren administra-
riak.

 Apirila 
-1. Etxeetan lapurreta-asmoan 

zebilen pertsona bat atzeman 
zuten. 
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tu zen, ikurrina jarrita, txis-
tua joz, edo kantuak batera 
abestuta.

-16. Ilunabar gorrizta ikusgarria 
izan zen. 

-17. Kantu poteo etxekoia egin 
zen, Xabier Barriolak eta 
Inma Albisuak etxetik boz-
gorailu eta sare sozialen bi-
dez abestiz jantzia.

-20. Enpresa ia denak lanean hasi 
ziren, zerbitzuetakoak eta 
jende aurreko arreta zutenak 
izan ezik. 

-20. Zeasma sorkuntza lehiake-
tako sarituak: 0-5 urte, Naia 
Oiarbide Anton (“Koro-
nabirusa askatu!”); 6-11 
urte Malen Oiarbide Anton  
(“Itzalen ipuina”); 12-16 urte, 
Izar Gaztañazatorre Aldaza-

 Maiatza
-1. Marian Atin Arratibel eri-

zain buruari elkarrizketa 
egin zion Goierriko Hitza-k. 
Koronabirusaren krisialdia 
hasi zenetik, Zumarragako 
Ospitalean eratutako unitate 
bereziaren arduraduna zen 
Atin, aurreko zazpi asteetan.

-2. Konfinamendua zertxobait 
arindu zieten helduei. Kirola 
egiten kanpoan bakarka has 
zitezkeen, edo etxekoekin 
paseatzen. 

-3. Udalak Bizkargi Egunari atxi-
kimendua lehenbiziko aldiz 
eman, eta udaletxean ikurri-
na balkoira atera eta masta 
erdira jarri zuen, 1937ko 
maiatzean Bizkaiko Bizkargi 
mendiko batailetan gerran 
hildako gudarien oroimenez.

-4. Koronabirusaren alarma 
egoearen “deseskalatze” pro-
zesua hasi zen, 0 fasea deitu-
takoarekin (4 fase izan ziren). 

bal (“Puzzlea”); 17-60 urte, 
gazte taldea (“Etxean sartuta 
gelditu zaitez!”); eta 60 urte-
tik gorakoak, Edurne Murua 
(“Zeasma? Ni ez!”). Denera 
17 lan egin eta bidali zituz-
ten gabiriarrek, eta bozketa 
herrikoian 200 boto baino 
gehiago eman zituzten.

-21. Aranburu baserriarekin lo-
tura zuen German Zaballos 

Irizar hil zen, 72 urterekin, 
Beasainen. 

-24. Aratz Igartzabal bertsolariak 
Etxetik etxera on-line bertso 
saioak ekimenean parte har-
tu zuen, etxetik kantatuta. 

-24. Ekaitz bortitza lehertu zuen, 
iluntzean.

-26. Balkoia Dantzari ekimena 
egin zen, Goruntz dantza tal-
deak bat eginda.

-27. Makilari 31. aldizkaria ba-
natzen hasi ziren. 

-27. Konfinamendua zertxobait 
arindu zieten 13 urte arteko 
haurrei, etxetik une batean 
irteteko baimena emanda. 
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Urtekaria

-7. Alegia eta Ezkio arteko bi-
degorri lotura gauzatzeko 
eskatu zioten Gabiriako, Or-
maiztegiko, Ezkioko eta Itsa-
soko alkateek Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren bidegorri 
sarearen arduradun Rafaela 
Romerori. 

-8. Udal liburutegia berriz zer-
bitzua ematen hasi zen, Irene 
Arrondo liburuzainarekin. 

-9. Eliza atarian bi hontz txiki 
zeuden, pretilean kokatu-
ta, gauean. Eskola aurrean 
aurkitu eta Igeldoko Arrano 
Etxean hazitakoak ote?

-11. Lehen maskara kirurgikoak 
iritsi ziren udaletxera, Eude-
lek bidalita. 

-12. Gipuzkoako Foru Aldundiak 
iragarri zuen 2020ko Udalak 
Finantzatzeko Foru Funtsa 
%20 murriztuko zuela: Gabi-
riak 81.734,80 euro gutxiago, 
326.939,20 euro guztira. 

-13. Miren Azpiazu udal idaz-
kari ezkiotarra jubilatu zen 
funtzio publikotik. Ezkioko 
Udalean administrari zen, 
baina 1970-1980 hamarka-
den jauzian Gabiriako Uda-
leko administrazioa ere era-
man zuen. 

instalazio elektrikoa eta sa-
neamenduko hodien kanali-
zazioa egin ziren. 

-16. Altzibar baserrian jaiotako 
Bizente Atin Altolagirrek 
ehun urte bete zituen, Gas-
teizen.  

-17. Andre Mari Parrokian meza 
ematen hasi ziren berriz. 

-17. Jon Plazaola aktore urretxua-
rrak umorezko bakarrizketa 
egin zuen, Ostatu aurrean. 

-17. Adinekoen dinamizazio tal-
dearen bideo bat zabaldu 
zuten, partaideek etxetik bi-
dalitako argazkiekin eta bi-
deoekin. 

-19. Osasun larrialdi egoera in-
dargabetu zuen Eusko Jaur-
laritzak EAErako.

-21. Maskara erabiltzea nahi-
taezko jarri zuen Espainiako 
Gobernuak, kalean 1,5 me-
troko tartea mantentzen ba-
zen izan ezik. 

-23. Oilasko jana eta herriko film 
laburren emanaldia egin zi-
tuzten Ostatu aurrean. 

-13. Olariaga ilustratzaileak Be-
rria egunkariaren kontraza-
leko Zakilixut ospetsuaren 
tiran Iñaki Murua bertsolari 
gabiriarraren aipua eta aipa-
mena egin zuen.  

-14. Gabiriako alkate Oier Oiar-
bidek, Gipuzkoako beste 54 
alkaterekin batera, agiri bat 
sinatu zuen, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak Udalak Fi-
nantzatzeko Foru Funtsaren 
murrizketa alde bakarretik 
erabaki izana salatzeko. 

-15. Ostatuko eraberrikuntza 
obren 1. Faseko bigarren za-
tia bukatutzat jo zuen udalak. 
Igogailuaren egitura, eskaile-
rak eta estaltzen dituen erai-
kina, 2. solairurako sarbidea 
eta komunen antolamendua, 
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-23. Errezil sagar egunean sagar-
goxo edo menbrillu lehiake-
tako epaimahaikide aritzen 
zen Juanma Garmendia 
Arandia sukaldaria hil zen, 
58 urterekin, Beasainen.

-25. Soziedadeak itxita manten-
du zituzten, nahiz neurri zo-
rrotzekin irekitzeko aukera 
egon. Aztiri Erretegia zabal-
du zuten berriro.

-29. Zuazolazpikoa baserriko 
Milagros Soraluze Zelaia hil 
zen, 74 urterekin, Beran.

 Ekaina
-1. Alkainburu pilotalekuaren 

aurrean aparkatuta zegoen 
auto bat Alkain baserri au-
rreko kaleraino erori zen, 
antza denez balaztak huts 
eginda. 

-6. Ostatuan bertso-afaria egin 
zuten: Gorka Maiz, Endika 
Igartzabal eta Aratz Igartza-
bal. 

ta zabaldu zuten, Beasainen, 
Fotoetxeko Joxe Mari Telle-
riaren Nafarroa 23 aretoan: 
Hiru Telleriak. Joxe Mari Te-
lleria argazkilaria, Joxe Mari 
Telleria margolaria eta Jokin 
Telleria margolaria.

-20. 1936ko gerrari buruzko eki-
taldia egin zen. Goazen ga-
biriar danok liburua eta do-
kumentala aurkeztu zitzuten 
Gattikenek eta Aimar Mai-
zek, eta gerran ibilitakoen 
etxeetakoei oroigarria opari-
tu zien udalak. 

-21. Alarma egoera bukatu zen, 
martxoaren 15etik indarrean 
egon ondoren. 

-22. Gabiriako Haur Eskola be-
rriro zerbitzua ematen hasi 
zen. 

-23. San Joan bezperako sua piztu 
zen, Kurutzbakarren. Ekital-
dirik ez, “errealitate berrian”. 

-11. Aztiriko Etxetxo baserriaren 
ordez etxe berria eraikitze-
ko proiektua jendaurrean 
erakusgai jarri zuten. 

-13. Ostatuaren arduradun izan-
dako Juanlu Escudero akto-
re zumarragarrak aktore 
onenaren saria irabazi zuen 
Bangalore-ko (India) film 
laburren lehiaketan, Jensen 
Report pelikulako lanagatik.

-16. Osinalde elkartea ireki zuten 
berriz. 

-19. Balentzategi herri eskolan 
2019-2020 ikasturtea bukatu 
zen ezohikoa eran, koronabi-
rusaren eraginez martxoaren 
12tik ez baitziren haurrak es-
kolara itzuli. Agur modura, 
Meet bidez konektatu ziren 
etxeetatik haurrak eta irakas-
leak.

-19. Korta jatetxea zabaldu zuten 
berriro. Plazako haur jolas 
parkea zabaldu zuen udalak, 
martxoaren 14tik itxita eduki 
ondoren. 

-19. Gabiriar jatorria edo lotura 
duten hiru artistak erakuske-
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Urtekaria

-29. Orbeldikoek eta Santa Lu-
tzikoek ez zuten San Pedro 
festarik ospatzerik izan. 

-30. Gabiriar jatorriko Maialen 
Atin Carrion mediku lazkao-
tarrak Covidaz hitzaldia egin 
zuen, Lazkaon.

  Uztaila 

-1. Sasieta Mankomunitateak 
beiraren edukiontzi handia-
goa jarri zuen kaskoko bil-
gunean, 3 metro kubokoaren 
ordez 4koa, gainezka egiten 
zuelako. 

-6. Herriko udaleku irekian hasi 
ziren 26 haur, uztailaren 
30era arte. 

-7. Eusko Jaurlaritzarenk bai-
mendu egin zion REE Red 
Electrica de España enpresa-
ri Antolarko zentralean 220 

-15. Sutea izan zen Korta jatetxe-
ko sukaldean, goizaldean txi-
miniak su hartuta. 

-15. Aztiriko jairik ez zela izan-
go iragarri zuen Aztiri-Bat 
elkarteko presidente Judith 
Artsuagak, eta udalak Andre 
Mari eta San Roke jaiak ber-
tan behera geratu zirela jaki-
narazi zuen. Alegian ere Ma-
dalena festarik ez zen izango.

-15. Alkaintxiki eta lurrak eros-
teko pleguak onartzeko ezo-
hiko udalbatzarra egin zuen 
udalak. 

-16. Maskara erabiltzea nahi-
taezkotzat jarri zuen Eusko 
Jaurlaritzak.

-18. Azpeitiko Klasikoen Rallya 
Gabirian izan zen, 4. erloju-
peko zatia bertan jokatuta.  

-22. Maialen Akizu Bidegaini 
beka bat eman zioten EHU-
ren Mikel Laboa Katedrak 
eta Mintzolak. Zaintzaren 
ekonomia eta euskal kultur 
sorkuntza: bi ikusezin, elka-
rri begira: Lehen hurbilpen 
baterako, bertsolaritzaren 
kasua aztergai zen gaia.

kV-eko transformazio az-
piestazioa handitzeko proiek- 
tua, by-pass bat instalatuta. 

-10. Udalak udaletxeko batzar 
areto nagusian erakusmahai 
batean jarri zituen Joseba 
Dieguez bizkaitarrak do-
haintzan emandako Pedro 
Markina Aldanondo guda-
riaren kanpainako metalezko 
platera eta mendian aurkitu-
tako gerrako beste gaiak. 

-12. Eusko Legebiltzarrerako 
12.hauteskundeak egin ziren. 
Emaitzak: Errolda: 394. Par-
te-hartzea: %64,72. Eman-
dako botoak: 255. Alderdiei 
botoak: 249. Zuriak: 6. EH 
Bildu 143, EAJ 93, Elkarrekin 
Podemos-IU 5, PSE-EE 4, 
Equo Berdeak 3, PACMA 1. 

-13. Zirkulazio istripua izan zen 
beheko bidean, auto bat erre-
pidetik irtenda. 

-14. Gabirian igarotzen den 
A-636 autobidean (Beasain-
Durango) bidesaria jarriko 
duela iragarri zuen Gi-
puzkoako Foru Aldundiak.
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-23. Gabiriaren udalerri mugaki-
de bezala eragiten dion neu-
rrian, Espainiako Auzitegi 
Gorenak Itsaso udalerri be-
regain gisa Ezkio-Itsaso uda-
lerritik bereizteko 2016ko 
foru agindua ezeztatu zuen, 
epaia aterata. Atzera Ezkio-
rekin bat egin beharko zuen, 
urtea bukatzerako.

-23. Santa Lutzin Gabiriarekin 
muga egiten duen Ezkioko 
Hormigones Zumarraga SA 
enpresak Anduaga erreka-
ra hondar isuria izan zuen. 
Kantauriko Konfederazio 
Hidrografikoak kutsadura ez 
zela larria ebatzi zuen, baina 
salaketa ipini zion. 

-24. Haur Eskolak 2019-2020 
ikasturtea bukatu zuen, irai-
lera arte. 

-24. Interneterako sarbide librea 
Wi-fi bidez jarri zuten Gabi-
riako kaskoan, Wifi For Eu-
rope (Wifi 4eu) europar diru 
laguntzen proiektuan. 

-24. Espainiako Cuatro telebis-
ta kateko Viajeros Cuatro 

 Abuztua
-2. Seguran antolatutako emaku-

mezkoen Euskadiko Txapel-
keta txirrindulari proba Ga-
biriatik gertuan pasatu zen. 

-2. Rally munduko sitorally.com 
webgune espezializatuak Iñi-
go Alustiza eta Leire Urbieta 
rallyzale gabiriarren BMW 
M3 E30 autoari buruzko 
erreportajea argitaratu zuen. 

-3. Alex Aranburu Deba (Astana) 
2. izan zen, eta Gorka Izagi-
rre ormaiztagiar taldekidea 
irabazle, Italiako Grande 
Trittico Lombardo klasikoan. 
Abuztuaren 8an, Milano-San 
Remo klasiko italiarra 7. pos-
tuan, eta 12an Gran Piemon-
te 6. postuan amaitu zituen. 

-4. Kalebarren etxean jaiotako 
Josu Artzelus Igartzabal hil 
zen, 77 urterekin.

-10. San Lorentzo eguna ez zen 
ospatu Ugarangoikoa au-
zoan.

-12. Joxe Mari Iparragirre jaio 
zela 200 urte bete ziren. 

saioan Karmele Murua Jau-
regi gabiriarraren Segurako 
Ondarre etxean grabatutako 
erreportajea emititu zuten, 
Felix Goiburu eta Eneko 
Goiburu senarrarekin eta se-
mearekin batera. 

-26. Eñaut Igartzabal-Patxi Agi-
rre bikoteak Goilurrak rallya 
bukatu zuen. Bi erlojupeko 
zati Ormaiztegi-Ugarana-
Mutiloa artean jokatu ziren. 

-28. Alex Aranburu Debak (As-
tana) World Tourreko egute-
giari berrekin zion, Burgos-
ko Itzulian. 1.etapa 4. bukatu 
zuen.  

-30. Udako bero handiena. 36-38 
gradu. 

-30. Jon Murua eta Josu Isaias 
Isuo Sasiia musikariek Otsua 
jokuka abestiaren bideoklipa 
argitaratu zuten.

-31. Barretxen jaiotako Iñaki Ga-
labide Igala ormaiztegiarrak 
margolan erakusketa jarri 
zuen, Ormaiztegin, irailaren 
28ra arte. 
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Urtekaria

-13. Herriko festa nagusiak ez zi-
ren hasi, koronabirusagatik. 

-14. Bertso jaialdia egin zen, pla-
zan. Amaia Iturriotz, Maia-
len Lujanbio, Andoni Egaña, 
Iker Zubeldia, Unai Iturriaga 
eta Gorka Maiz. Gai jartzai-
lea: Aratz Igartzabal. 

-15. Ramon Agirre, Nerea Gorri-
ti eta Inazio Tolosa aktoreek 
Gu primer! antzerkia egin 
zuten, frontoian.

-16. Urpekakariak haurrentzat 
antzerkia izan zen, plazan. 

-17. San Roke Txikiko ohitu-
ra mantendu zuten herritar 
batzuek, gehienez 10eko ma-
haietan afari-merienda euren 
kabuz eginda. 

-17. Osasun larrialdi egoera jarri 
zuen Eusko Jaurlaritzak, ko-
ronabirus kutsadura kasuak 
eta positiboak ugaritu zire-
lako. 

-20. Agerre-Otsamendi baserriko 
Maria Luisa Jauregi Goiburu 
hil zen, 93 urterekin.

-4. COVID-19 koronabirusaren 
lehen kutsatze kasu ofizialak 
baieztatu zien, Osasun Saila-
ren arabera 3. 

-6. Gabiriar jatorriko Eneko Goi-
buru Murua segurarrak Gi-
puzkoako Txapelketa iraba-
zi zuen, Legazpiko Artzain 
Egunean.

-7. Txindata musika eskolak au-
rrez aurreko klaseak hasi zi-
tuen berriro.

-8. Balentzategi herri eskolan 
2020-2021 ikasturtea hasi 
zuten 27 ikaslek (11 Haur 
Hezkuntzan, 16 Lehen 
Hezkuntzan) eta 8 irakaslek. 
Ikastetxera itzuli ziren fisiko-
ki ere haurrak, martxoaren 
12an izan baitziren azkeneko 
aldiz

-8. Joxe Mari Iparragirre gogora-
tzeko ekitaldi instituzionala 
egin zuen Eusko Jaurlaritzak, 
Ormaiztegin, Iñigo Urkullu 
lehendakari izendatu berria-
ren lehenengoa. 

-8. Mikel Aizpuru Muruak Eusko 
Jaurlaritza berriko Kultura 
Ondarearen zuzendari nagu-
si izaten jarraituko zuen. 

-27. Etxetxo baserriko (Aztiria) 
Maria Imaz Alustiza hil zen, 
95 urterekin.

-30. Hiru gabiriar gazte zirkula-
zio istripuan zauritu ziren, 
Lapurretxeko bihurgunean 
(Beasain eta Ormaiztegi ar-
tean). 

  Iraila 
-4. Haur eskolan 2021-2021 ikas-

turtea hasi zuten, hiru hau-
rrekin. 
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-9. Gabiria zeharkatzen duen 
A-636 Beasain-Bergara au-
tobidean ordainsaria 2022ko 
ekainaren 30a baino lehena-
go jarriko dutela argitu zuen 
aldundiak. 

-10. Orkatz edo kortzo bat hil-
da egon zen errepide bazte-
rrean, Gorostartzuko bihur-
gunea pasatu eta berehala. 

-11. Iratxe Irigoien Aranburuk 
(Gabiria, 1997) martxan ja-
rria zuen Ehunduz proiek-
tuaren berri eman zuen Goi-
berri astekariak. 

-12. Gabiriako eskolan 1939-
1943 bitartean irakasle izan-
dako Isabel Etxeberria Gorri-
ti (Donostia, 1915) omendu 
zuten Llançan (Girona) 
Aranzadik eta erakundeek. 

-13. Alex Aranburu Debak (Asta-
na) Tirreno-Adriatiko itzu-
liko 7. etapa (Pieve Torina — 
Loreto, 181 km) 5. postuan 
amaitu zuen. 

-14. Laugarren koronabirus ka-
sua baieztatu zen. 

-16. Bosgarren koronabirus ka-
sua baieztatu zen. 

-18. Goazen gabiriar danok do-
kumentalaren emanaldia 
izan zen, kultur etxean. 

-20. Valentin Larrea Iturbe mu-
sikari gabiriarraren omenez 
eta haren musika zabaltzeko, 
kontzertua egin zen Andre 
Mari elizan. Irungo Kame-
rata Oiasso hari orkestrak 
eta Itxaso Aristizabal piano-
jotzaileak jo zuten. Ostatuko 

-26. Patxi Ormazabal Galdos 
ikasleak Beasaingo Idazle-
hiaketan 1. saria lortu zuen, 
bertsoen atalean Irabazlea 
sortarekin. 

-27. Gabirian hiru urtez maistra 
izan zen Isabel Katarain Ur-
teaga mojak azken meza-fun-
tzioak eman zituen Altzon,  
Orendainen eta Larraitzen. 
Hondarribiko komentua 
utzi, eta Jesus Haurraren 
konpainiako hiru moja Bur-
gosera joan ziren, hango mo-
ja-egoitzara. Altzon bazkaria 
egin zuten, eta opari mordoa 

horman, jaiotetxean, plaka-
oroigarria desestali zuten. 

-24. Irakurle Txokoaren sola-
saldia egin zuten Amets Ar-
tzallusekin, Miñan liburuari 
buruz.

-25. Artisten mahai-ingurua egin 
zuten Jokin Telleria margo-
lariak, Maite Salutregi zera-
mikagileak eta Antton Fer-
nandez dantzariak. 

-25. Greziako Lesbos uharteko 
errefuxiatu afrikarren kanpa-
lekua erre ondoren, haiei la-
guntzeko janari bilketa egin 
zuten. 
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Urtekaria

jaso zuen Isabelek. Irailaren 
28an joan zen Burgosera. 

-29. Goazen gabiriar danok 
1936ko gerraren dokumen-
tala Elgetan eman zuten. 

 Urria 
-1. Adinekoen asteroko juntadi-

zoak hasi ziren, Nekane Pe-
raltok gidatuta. 

-2. Udal liburutegia zabaldu zu-
ten berriro, udako etena-
ren ondoren. Iratxe Irigoien 
Aranburu hasi zen liburu-
zain.

-3. Sarek euskal presoen eskubi-
deen alde antolatutako Izan 
bidea ekimenean 20 herritar 
elkartu ziren, plazan. 

-3. Maite Maiora gabiriar jato-
rriko mendi korrikalariak La 
Covatillako utratraila irabazi 
zuen Bejarren (Salamanca), 
eta denbora errekorra hobe-
tu (9:47:04 ordu). 

-3. Alex Aranburu Deba txi-
rrindularia Italiako Giroan 
hastekoa zen, baina Astanak 
ez du zortziko taldean sartu 
azkenean.

-18. Gorostartzuazpikoa base-
rriko Jose Miguel Andola 
Murua hil zen, 88 urterekin. 

-18. Zumarragak 1970ean gaurko 
egunez irabazitako lehenda-
biziko Gipuzkoako Herriar-
teko Pilota Txapelketako 
txapela bat Ostatuko horman 
koadro batean zintzilikatuta 
zegoen. Pedro Gordo pilota-
ria zen Zumarragako talde-
ko kide bat, Eider Martinez 
ostalariaren aitonaren anaia. 
1971koa ere irabazi zuen, eta 
Ostatuan dago. 

-19. Elkarteak itxi zituzten berri-
ro, pandemiak okerrera egin-
da. 

-3. Udazken-negu garaiko lehen 
elurrak ikusi ziren, Aizkorrin 
eta Aralarren.

-5. Rosario Ormazabal Lekuona 
hil zen, Landarregi baserrian 
jaioa, 73 urterekin, Zumarra-
gan. 

-8. Ertzaintzak etxebizitza bat 
erregistratu zuen Elizazpi ka-
lean, droga trafiko kasu bate-
ko Europako miaketa agin-
duaren ondorioz.

-9. Kamioi batek A-636 autobi-
dean izandako istripuak ila-
ra luzea eragin zuen Gabiria 
parean.

-13. Urkiola baserrian jaiotako 
Luxio Aranburu Etxeberria 
hil zen, 84 urterekin, An-
doainen.

-15. Maria Redondo Mujika akto-
reak Kutsidazu bidea, Ixabel 
antzerki-komedia musikal 
berriaren estreinaldian parte 
hartu zuen, Bilbon. Mariak 
baserriko Ixabel neskaren 
papera jokatzen du.
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-20. Espainiako Vueltaren 1. eta-
pa (Irun - Arrate, 173 km) 
Gabiriatik gertu igaro zen, 
Legazpin, Telleriartetik gora 
Udanarantz. Tropelean iga-
ro zen Alex Aranburu Deba 
(Astana), bere 3. Vueltan.

-20. Energia kontsumoari buruz 
Argitu tailerra egin zen. 

-20. Haizeteak zuhaitzak bota zi-
tuen errepidera. 

-21. Udalak osoko bilkuran 
Goiekiko kapitala handitzea 
eta udal eraikinen garbiketa-
pleguak onartu zituen.

-22. Lurraldebusen lineako auto-
busa matxuratu, eta Alegiatik 
herrirako igoeran geratu da, 
Aloña etxeen barrenean. 

-25. Alarma egoera ezarri zuen 
Espainiako Gobernuak. Bil-
kurak 6 lagunekoak, gehie-
nez. Gauean, etxeratze agin-
dua 23:00etan. EAE itxi zuen 
jaurlaritzak. 

-9. Sasieta Mankomunitatea isu-
nak jartzen hasiko dela ohar-
tarazi zuen udalak, herrigu-
neko zabor  bilketa gunean 
erabiltzaileen axolagabeke-
riak eta zabarkeriak jarrai-
tzen zuela ikusita.

-13. Balentzategi herri eskolako 
10 ikaslek Sasieta Mankomu-
nitatearen Hondakinak kitto 
kanpainako jarduerak egin 
zituzten.

-13. Lemniskata Goierriko zien-
tzia sareak argitaratutako 
Goierri, mende bat lehenago, 
posta txartelen bidez libu-
ruan Gabiriako lau posta-
txartel zahar atera ziren, An-
der Iurritak lortuak.

-17. Ainhoa Aizpuru Muruak 
Gipuzkoako foru diputatu 
izateari utzi zion. Aldundia-
ren egitura aldatu zuten arlo 
sozioekonomikoan, korona-
birusaren krisiak behartuta. 

-27. Pilar Azpiazu erizaina Bea-
sainen baheketa masiboa 
egiten aritu zen. “Oso ga-
rrantzitsua da proba egitea”, 
aitortu zuen prentsan.

-27. Seigarren Covid positiboa 
baieztatu zuten, bigarren ola-
tuko lehena. 

-29. Errezil sagarraren egunik 
ez zela antolatuko jakinarazi 
zuen Erbie elkarteak. 

-30. Alex Aranburu 4. egin du Es-
painiako Vueltako 10. etapan 
(Castro Urdiales-Suances).

 Azaroa 
-7. Neurri zorrotzagoak jarri zi-

tuen Jaurlaritzak: ostalaritza 
erabat itxita, eta etxeratze 
agindua 22:00etan.

-7. Ardantzako bidea auzolanean 
garbitu zuten.
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Urtekaria

-18. Baztarrikan sasoiko lehenen-
go arkumea jaio zen. Etxetik 
zuzenean saltzen hasi ziren.

-19. Zazpigarren positibo kasua 
baieztatu zuten. 

-20. II. Euskaraldia hasi zen. 131 
partaide herrian (2018an 
150): 115 Ahobizi eta 16 Be-
larriprest. Bi Arigune.

-20. Zortzigarren Covid kasua 
baieztatu zuten.

-20. Maria Redondo Mujika ETB1- 
eko Goazen telesailaren 7. 
edizioaren denboraldi be-
rriko lehenengo atalean ager-
tu zen. Laugarren urtea du.

-21. Bekoerrota aterpetxeko 
Agustin Galabidek idatzitako 
Maldito Gorri liburu auto-
biografikoa aurkeztu zuten, 
on-line.

-25. Irakurle Txokoko partaide 
Blanca Lopez elkarrizketatu 
zuten Euskadi Irratian, Kar-
mele Jaioren Aitaren etxea 
liburuaren harira.

-26. Beatriz Egizabalen Txor-txor 
bakarrizketa izan zen, Euska-
raldian. 

-26. Udalak Alkaintxiki eta lur-
sailak erosi zituen. 

-27. Covid-ak kutsatutako 9. ka-
sua baieztatu zuten.

-27. Guardia Zibilak errepide 
kontrola jarri zuen Ormaiz-
tegi zubi azpian, 6ak aldera, 
eta gabiriar ugari gelditu zi-
tuzten. 

-30. Covid-ak kutsatutako 10. ka-
sua baieztatu zuten.

-11. Palankako zabortegiaren 
“irtenbide” zen Gipuzkoako 
erraustegia %100ean hasi zen 
funtzionamenduan. 

-12. Luzio Gabiria bertsozale ga-
biriar zenaren omenezko 33. 
bertso jaialdia egin zuten, 
Zumarragan.

-12. Ostatua berriro zabaldu zu-
ten.

-13. Martuteneko kartzelako pre-
so arruntentzat gai bilketa 
egin zuten, elizan.

-18. Informazio pantailak piztu 
zituen udalak kaskoan, Azti-
rian eta Alegian.  

-19. Meategietako bidea garbitze-
ko auzolana egin zen. 

-19. Gueñes-Itsaso goi tentsioko 
argindar linearen azpiegitu-
rako dorreak eraikita zeuden.

-20. Herriko lau artisauk Zuma-
rragako Made in Urola arti-
sautza ferian parte hartu zu-
ten.

-30. Pablo Irizar Zubizarreta pi-
lotu ohiak jakinarazi zuen 
2021ean zirkuituetara itzu-
liko dela, Mini Kopa berrian.

 Abendua 
-5. Herriko bertsolarien saioa 

izan zen, elizan: Iñaki Mu-
rua, Endika Igartzabal, 
Gorka Maiz, Aratz Igartzabal 
Potto eta Maialen Akizu. Gai 
jartzaile, Eresti Oiarbide. 

-5. Lehen elurrak Aizalekun. 

-9. Udalbatzak osoko bilkuran 
kontu orokorra eta eraikin 
publikoen garbitasuneko 
enpresa berriaren esleipena 
onartu zituen.

-10. Alegiako Agerre-Aldeko 
18 HIE-aren Hiri Antola-
menduko Plan Bereziaren 
ingurumen adierazpen es-
trategikoa argitaratu zuen 
aldundiak.
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Urtekaria

-20. Gabiriar jatorriko Mikel Egi-
guren Irastortza ataundarrak 
irabazi zuen Egunean Behin 
sakelako telefonoko jokoaren 
5. denboraldia.

-22. Olentzerok bideoa grabatu 
eta bidali zien gabiriar hau-
rrei. Ez zen etorrerarik ospa-
tu.

-23. Ostatu etxeko Enaitz Asura-
barrena Martinez umea hil 
zen, hilabete bateko. 

-24. Ezohiko Gabon eguna izan 
zen: eskean talderik ez, kan-
turik ez, otorduak 10 lagune-
ra mugatuta… 

-25. Elurrak Aztiria zuritu zuen. 

-25. Sanesteban baserriko Miren 
Goia Pikasarri hil zen, 87 ur-
terekin. 

-28. Landeta baserriko Elisa 
Alustiza Lekuona hil zen, 79 
urterekin.

-30. Elurra egin zuen, Aztirian 
oso beheraino zurituta. 

-31. Ezohiko Urtezahar eguna, 
ospakizunik eta ekitaldirik 
gabe, COVID-19 koronabi-
rusaren pandemiaren hasie-
rako urtea agurtzeko. 

-31. Herrian 508 bizilagun errol-
datuta. 2020an zehar, 39 alta 
eta 15 baja izan ziren: jaio-
takoak 4, bizitzera etorri-
takoak 35; herrian 6 heriotza 
eta bizitzera joandakoak 9. 
2020ko urte arteko hazkun-
dea %2,42koa izan zen, 12 
lagun irabazita.

-Abuztuak 27. Maria Imaz 
Alustiza, Etxetxo (Aztiria), 
Bentalegorren jaioa, 95 
urte. 

-Urriak 5. Rosario Ormazabal 
Lekuona, Landarregi ba-
serrian jaioa (Mutiloako 
partean), 73 urte, Zuma-
rragan. 

-Urriak 13. Luxio Aranburu 
Etxeberria, Urkiola base-
rrian jaioa, Andoainen, 84 
urte. 

-Urriak 18. Jose Miguel Ando-
la Murua, Gorostartzuaz-
pikoa baserrikoa, 88 urte. 

-Abenduak 25. Miren (Ma-
ria Isabel) Goia Pikasarri, 
Sanesteban baserrikoa, 87 
urte. 

-Abenduak 28. Elisa Alustiza 
Lekuona, Landeta base-
rrikoa, 79 urte. 

2020an JAIOTAKOAK
----------------------------------

-Ekainak 23. Africa Janeiro 
Goñi 

-Abuztuak 11. Enara Alberdi 
Burgoa. 

-Irailak 30. Eihar Igartzabal 
Ormazabal

-Urriak 6. Mattin Igartzabal 
Aizkibel.

2020an HILDAKOAK 

--------------------------------------

-Urtarrilak 5. Juan Jose Izuzki-
tza Goitia, Olalkiagazpikoa 
baserrian jaioa, 75 urte, Her-
nanin.

-Urtarrilak 14. Lontxo Arizmen-
di Artzelus, Agerreberrigoi-
koa, 91 urte. 

-Otsailak 11. Miren (Maria 
Arantzazu) Iztueta Igartza-
bal, Udaletxekoa, 86 urte, 
Katarainen jaioa. 

-Otsailak 19. Juan Elosegi Apao-
laza, Oñatibitxiki baserria, 
84 urte. 

-Martxoak 12. Ramona Arrue-
barrena Lekuona, Aundite-
gi-errota baserrian jaioa, 90 
urte, Ibarran. 

-Apirilak 2. Joxe Iruin Garin, 
Torrea etxean jaioa, 85 urte, 
Beasainen.

-Apirilak 21. German Zaba-
llos Irizar (Aranburuko Loli 
Igartzabalen senarra), 72 
urte, Beasainen. 

-Maiatzak 29. Milagros Soralu-
ze Zelaia, Zuazolazpikoa, 74 
urte. Beran bizi zen.

-Abuztuak 4. Josu Artzelus Igar-
tzabal, Kalebarrengoa, 77 
urte. Ormaiztegin (azken ur-
tean Lazkaon)

-Abuztuak 20. Maria Luisa Jau-
regi Goiburu, Agerre-Otsa-
mendikoa, 93 urte. 
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Medikuaren eta 

erizainaren aholkuak:

Koronabirusa

Idoia Larrañaga Kortabarria
Xabier Epaizabal Mujika

Medikuaren
eta

erizainaren
txokoa

Koronabirusarekin batera etorri 
dira berrogeialdia, konfinamen-
dua, musukoa, etxeratze agin-
dua… 

2021. urtea txertoaren espe-
rantzarekin hasi dugu, baina ora-
ingoz amesgaizto honek gurekin 
jarraituko duela ematen du. Hila-
bete batzuetan behinik behin bai.

Zer da koronabirusa?
Izatez, koronabirusa ez da 

birus bakar bat, multzo 
bat baizik. Egune-

rokoan, ordea, 
S A R S - C o V- 2 

birusa izendat-
zeko erabili 
izan da.

Inolako zalantzarik gabe azken hilabe-
teetako nobedade garrantzitsuena korona-
birusa da. 

Koronabirusak arlo guztietan izan du 
eragina: sozialean, osasunean, ekono-
mikoan, ikasketetan, kulturan… Denoi 

eragin digu eta gure eguneroko 
bizitza erabat aldatu du. 
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Animaliei eragin ohi dieten 
birusen familia zabala dira koro-
nabirusak. Multzo honetako bi-
rus batzuek animalietatik pertso-
netara transmititzeko gaitasuna 
dute.

SARS-CoV-2 koronabirus 
mota berri bat da, pertsonen-
gan eragina izan dezakeena, eta 
2019ko abenduan detektatu zu-
ten lehen aldiz, Txinako Hubei 
probintziako Wuhan hirian.

Ze sintoma sortzen ditu?
Kasuen %80an sintoma arinak 

sortzen ditu eta kasu batzuetan 
sintomarik gabe ere pasa-
tu daiteke. Sintoma arinak 
dituzten gaixoek eta asinto-
matikoek gaitza transmititu 
dezakete, beraz, pertsona 
hauek garaiz detektatzen ez 
baditugu gaitza asko zabal-
du daiteke.

Sintoma ohikoenak eztul 
lehorra, eztarriko mina, ne-
kea eta sukarra dira. Baina 
beste sintoma batzuk ere 
sortu ditzake: usaimena eta 
dastamena galtzea, mus-
kuluetako mina, buruko mina, 
diarrea, gorakadak… Kasu la-
rrienetan sukar handia, arnasa 
hartzeko zailtasuna eta aire-falta-
ren sentsazioa sortzen du. 

Kasu larriak eta heriotzak eki-
diteko era bakarra transmisioa 
kontrolatzea da. Horregatik da 
hain garrantzitsua sintoma ari-
nak dituzten gaixoak eta asinto-
matikoak detektatzea.

korrika Ezkio-Itsasoko kontsul-
tategia moldatu genuen eta gaixo 
hauek gure herrietan artatzeko 
plangintza bat aurkeztu genien. 
Hala ere, handik gutxira Osaki-
detzak kontsultategiak ixtea era-
baki zuen eta Zumarragako Osa-
sun Zentrora bidali gintuzten.

Zumarragako Osasun Zen-
troan medikuak txandaka pa- 
satzen ginen COVID gunetik. 
Gune horretan ikusten genituen 
gaixo gehienak larri zeuden. Gai-
nera, beste arrazoi batzuengatik 
ikusten genituen gaixoek ospita-
lean ingresatuta bukatzen bazu-

ten, gehienek COVID-eko 
proban positibo ematen zu-
ten. Bazirudien dena CO-
VID zela.

Zumarragan egon ginen 
denboran erizainak zeregi-
nen arabera lan egiten hasi 
ziren (aste batean sintrona, 
beste batean botikina…).

 
Hasieran, beste leku 

guztietan bezala, babeste-
ko materiala falta zitzaigun:  
musukoak, babesteko jantzi 

eta betaurrekoak… Esan beharra 
daukagu, herritar batzuk lagun-
du egin zigutela; adibidez, tailer 
batzuetan pantailak diseinatu zi-
tuzten, 3D inprimagailuekin in-
primatu eta ekarri egin zizkigu-
ten, musutruk.

Hilabete haietan, oso gaizki 
pasatu genuen. Alde batetik, ez 
genekien gaixoei nola lagundu; 
eta bestetik, gu kutsatzeko bel-
durra eta batez ere gaixotasuna 

Sintoma hauetakoren bat bal-
din badaukazu etxean gelditu eta 
osasun zentrora deitu, guk kasua 
aztertu eta zer egin behar den 
esango dizugu. Horrela jokatzen 
badugu, transmisioa gelditu eta 
kasu larriak eta heriotzak saihes-
tuko ditugu.

 
Koronabirusa gure kontsul-

tategiaren egunerokoan.
Gaitz hau aste gutxitan hedatu 

zen Txinatik Euskal Herrira eta 
mundu guztira. Hasieran krisi 
handi bat sortu zuen. Ezjakin-
tasun handia zegoen. Ez gene-
kien ia ezer gaitz honi buruz, ez 

genuen sendabiderik ezagutzen 
eta ez genekien nola jokatu. Pro-
tokoloak ia egunero aldatzen zi-
ren. Hasieran osasun langileen 
artean zalantza eta beldur handia 
zegoen.

Zumarragako Ospitaleko ar-
duradunek esan ziguten kontsul-
tategiak egokitzen ez bagenituen 
itxi egingo zirela. COVID gune bat 
sortu behar zen. Ezkioko udala- 
ren laguntzarekin presaka eta 
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etxekoei eramateko beldurra ge-
neukan. Garai latza izan zen.

Artatzen genituen gaixo ge-
hienak ezezagunak ziren, bai 
erizainen eguneroko jardueran, 
baita medikuen COVID gunean 
ere. Gehienetan gaixoa bakarrik 
sartzen zen Osasun Zentroan, 
konpainiarik gabe, beldurtuta… 
Gaixoentzako ere oso egoera la-
rria zen. 

Egoera horrek frustrazioa eka-
rri zigun.

Informatiboetan heroiak be-
zala tratatzen gintuzten, baina gu 
ez gara inoiz horrela sentitu. Gu 
profesionalak gara eta gure lana 
egin genuen. Lehenengo hilabete 
horietan benetako heroiak herri-
tar arruntak izan ziren:  okinak, 
kale garbitzaileak, janari den-
dako dendariak… Baita, nahiz 
eta egoera ez ulertu, etxean geldi-
tu zirenak ere.   

bertan behera utzi ziren eta ho-
rrek jendearen haserrea ekarri 
du. Guri kexa hauek entzutea 
mingarria egin zaigu, baina arra-
zoia dute. 

Gure txokora bueltatu gare-
nean, zera ikusi dugu: gaixotasun 
kronikoak dituzten gaixo eta fa-
milia askok gaixotasunaren ar-
dura bere gain hartu dutela. Hori 
oso lagungarria eta aberatsa da 
zalantzarik gabe. Bestalde, kasu 
batzuetan,  pertsona nagusiengan 
beldurra eta bakardadea sumatu 
dugu.

Herritar gehienek arduratsu  
jokatu dutela iruditzen zaigu. 
Baina hilabete asko daramagu 
egoera honetan eta dagoene-
ko denok nekatuta gaude. Kon-
ponbide bat behar dugu, baina, 
bitartean, ezarritako arauak be-
tetzen jarraitu beharko dugu. Ea 
hurrengo hilabeteetan denon ar-
tean gaitz hau kontrolatzea lor-
tzen dugun. Eutsi goiari!!!

Ekainean Ezkiora eta Gabiria-
ra bueltatzeko aukera eskaini zi-
guten. Eta berehala hartu genuen 
erronka. Oso pozik itzuli ginen 
gure txokora.

COVID-ak lan egiteko era 
erabat aldatu du. Kontsulta te-
lefonikoak ugaritu egin dira. 
Kontsulta presentzialak egiten 
jarraitzen dugu, baina COVID-
arengatik ezin dugu lehen arta-
tzen genuen gaixo kopuru ber-
bera artatu: itxaron-gelan ezin 
da hainbeste jende egon zain; 
gaixo bat ikusi eta gero, kamila, 
eserlekua, mahaia eta aztertzeko 
erabili ditugun aparatu guztiak  
desinfektatu behar ditugu; gai-
nera, kasu batzuetan arropa be-
rezia jantzi behar dugu gaixoa 
ikusi aurretik. Lan egiteko era 
hau guretzako oso tristea da, eta 
lehenbailehen normaltasunera  
itzuli nahiko genuke.  

Lehenengo hilabeteetan ospi-
taleko kontsulta eta ebakuntzak 
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Birusak herria 
aldrebestu 
zuenekoa.... 

Eneritz Gorrotxategi Zuaitz

urrutian erietxeratzeak eragiten 
hasi zen, gero Italiara iritsi zen, 
baina Europako ate horretatik 
berehala hasi zen gure inguruan 
ere bereak eta bi eragiten. Izurria 
baino gehiago, mundua astindu 
duen pandemia izan da, eta ho-
rrek nola ez, Gabirian ere bere 
arrastoa utzi du. Herritarrek egu-
neroko martxa nola aldatu behar 
izan duten edota nola bizi izan 
duten jakiten saiatuko gara, da-
tozen lerroetan.  

Covid-19 izenez ezagutarazi da 2020ga-
rren urteko martxotik gaurdaino mun-
dua aztoratu duen birusa. Nork esan be-
har zuen ikusi ezin den birus batek gau 
eta egun etxean sartuta izango gintuela?  

T x i n a n , 
h a n 



Ostatun eramateko jana

Kortako Lontxo
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ere jendea lanera irteten da eta 
beraz erosketa handia beste leku 
batzuetan egiten dute. Konfina-
mendua lasaitzen hasi zenean, 
barruan kontsumitzea debekatu 
zuten eta honenbestez, terraza 
handitzeko aukera izan genuen, 
“hemen espazio arazorik, behin-
tzat, ez dugu...” diote. Muga-kide 
ziren herrietara joateko baimena 
eskaini zenean berriz, “nabaritu 
genuen herri handiagoetatik ihesi 
zebilela jendea eta egia esan ondo 
lan egin genuen sasoi hartan”. He-
rritarren aldetik jarrera ona an-
tzeman dute baina nabarmendu 
dute “bezeroiei arauak etengabe 
gogorarazi” behar zaizkiela. Uda-
laren aldetik berriz, estimatzen 
dute behar izan dutenean “entzu-
teko eta laguntzeko prest” agertu 
izana. Egoera hau hobetuko den 
esperantzari eutsi nahi diote, izan 
ere Ostatuta irekita izatea gauza 
bat da, baina negozio gisa aurrera 
egitea gero eta zailagoa da. Etor-

kizun gordina 
ikusten diote 
egoera honi. 

 KORTA 
jatetxean gal-
dera eginda, 
2020a urte 
“oso zaila” 
izan dela dio-
te. Lontxo 
Ormazabalen 

hitzetan, martxoko itxialdiaren 
ostean eta maiatzean pixkanaka 
“des-eskalada hori” gauzatu os-
tean ekainean hasi ziren lanean 
eta “oso gustura eta ondo” lan 
egin zutela nabarmendu digute. 
“Aforoa guretzako ez zen ara-

Birusak herria 
aldrebestu 
zuenekoa.... 

Ostalaritza jo-puntuan:  

 Martxoan ezinbesteko 
guneak irekitzea bakarrik bai-
mendu zen: supermerkatuak, ga-
solindegiak eta botikak. Ostala-
riek egun batetik bestera asmatu 
behar izan zuten ateak itxiz gero, 
generoari irtenbidea nola eman: 
izozkailuak bete, langileen artean 
banatu... Gabirian Ostatua, Kor-
ta eta Aztiriko erretegia ditugu 
egoera hori pairatu behar izan 
zutenak. 

OSTATUn esaterako, orain 
artean gauzatu ez zen asmoa bi-
deratzeko probestu zuten: denda, 
martxan ipini baitzuten. Eider 
Martinez eta Mikel Asuraba-
rrenaren ardurapean, bertatik 
bertarako produktuak saltzeko 
dute berez denda, baina “konfi-
namendu garaian gauza gehia-
go” eskaini zituzten. Une hartan 
zerbitzu zabalagoa eskaini zuten, 

euren “hozkailuko gaiak ere sal-
gai” jarri baitzituzten jendearen 
eskura. “Egia esan, prestatutako 
janaria eskaintzen hasi ginen eta 
ohitura hori bai, jendeak ongi 
hartu du eta mantentzen da”. 
“Orain ordea, ezberdina da, izan 

zoa; distantziak ongi errespeta-
tuz, jangelak lasaitu genituen, 
zetorrenari lasaitasun berme bat 
emateko eta jendea ere oso gustu-
ra antzematen genuen. Hori bai, 
beti adierazten genien bezeroei 
terrazara irtenez gero, ezin zela 
hain errez kontrolatu kontua.” 
Urriko itxiera bestelakoa izan da 
ordea. Herriak perimetralki ix-
teak “kalte handia” eragin diela 
dio, bezerorik gehiena, kanpoko 
jendea dutelako eta agintariek 
bestelakorik esan ez badute ere, 
horrelako kasuek ixtera behar-
tzen zaituztetelako. Ostalaritzari 
laguntzeko, laguntzak iragarri 
zituen administrazioak, eta ho-
rietatik  “zerbait iritsi da, baina 
dena ez”. 

Korta jatetxeko sukaldariak 
uste du ohitura aldaketa batzuk 
“errotu” egingo direla gurean. 
“Egia da ostalaritzan ohitura al-
daketak bazetozela, nabaritzen 
hasita geundela, baina.... ez dakit 
bada, aldaketa batzuk ez ote di-
ren etorri geratzeko; distantziare-
na esaterako...” Hala ere Lontxok 
adierazi du, gauza positiboak ere 
izan direla tartean: “pandemiarik 
ezean, neuk, behintzat, ez nukeen 
haurrekin horrenbeste denbora 



Baztarrika baserriko Eli ElgarrestaAztiri erretegiko Itsaso Barandiaran
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egingo; asteburuetan umeekin 
egotea ezinezkoa zitzaigun eta 
orain eurekin egotea, asko naba-
ritu dute bai eurek baita geuk ere.” 
Bestalde, Korta “geldirik” dagoen 
arren, “eskertzekoa da portat-
zen ari garen bezala portatzea,  
herrian lasai ibiltzeko aukera bai-
taukagu eta hori puntu positibo 
handia da” azpimarratzen du. 

Martxoan ezustean etorri zen 
itxialditik “ikasi” ere egin dutela 
esan liteke. Ekainean ateak ireki-
tzerako karta zertxobait moldatu 
zuten, genero ahalik eta gutxien 
galtzeko asmoz. Bestalde, sare-
sozialak erabiltzen ere hasi behar 
izan dute “gutxienez denak dau-
den lekuan” egon behar duzu, 
zerbaitetan bereiztu behar zara, 
“lorik ez da hartu behar” zentzu 
horretan. 

AZTIRI erretegia Itsaso Ba-
randiaran-en esku dago orain. 
2018ko urtarrilean  hartu zuen 
bertako gidaritza, eta honek ere 
egoera “zaila” bizi izan dutela 
dio. Oso gogoan du “martxoaren 
14an itxi eta maiatzaren 26an ire-
ki” zutela eta atzera, “azaroaren 

tzen dugu keinu hori izan izana.” 
Udalak  “alokairua ez kobratzea 
laguntza emateko modua” ere ba-
dela dio.

Generoari dagokionez berriz, 
Barandiaranek zehaztu du “ ez 
dutela karta moldatu. Izan ere 
“pena ematen dit propio zerbai-
ten bila etorri norbait eta ez da-
goela esateak. Ez zait ezezkorik 
ematea gustatzen. Ez da erraza, 
baina tira, momentuz, horrela ari 
gara.” 

Salmenta zuzena, nahi eta 
ezin: 

 
“Gogorra eta tristea” hitzekin 

definitu du Eli Elgarresta Jaure-
gik 2020 urtea. Baztarrika base-
rrian itxialdia etorri zenean ezin 
izan zuten lana utzi. “Martxoko 
itxialdian, saltzeko prest genituen 
40 bat arkume geneuzkan. Nor-
malean hartzen zigunak ez zi-
gun hartu eta beraz, whatsappez 
herriko taldean jarrita sekulako 
erantzuna izan genuen eta hori 
eskertzekoa da. Elkartasun keinu 
gisa ulertu nuen nik.” Baztarrikan 

11n itxi zutela, abenduaren 11ra 
arte”. Administrazioak eskaini-
tako laguntza eurei oraindik “ez 
zaie iritsi”, nahiz eta jakin badaki-
ten eurek bezala laguntzak eskatu 
dituzten batzuk hasiak direla zer-
bait jasotzen. 

 
Hauek ere moldatu egin behar 

izan dute egoerara nola ez. Eu-
ren kasuan aforoa mugatu izanak 
asko eragin die, “mahai batzuk 
kanpora atera ditugu eta langile 
aldetik ere gutxiago gaude, baina 
gutxienez 3 lagun egotea ezinbes-
tekoa zaigu.” Aztiri, Gabiria eta 
Legazpi artean izaki, mugakide 
ziren herrietara joateko baime-
na eskaini zen bitartean ez zuten 
inolako arazorik izan. 2021eko 
urtarriletik otsailera bitartean in-
darrean jarritako neurriek ordea, 
ez zuten horrelakorik baimen-
tzen eta beraz, “Gabiriako beze-
roak bakarrik” hartu behar izan 
zituzten. Jabetzen dira “propio 
joan beharra dagoela, eta mugi-
mendua zailagoa dela” nahiz eta 
espero duten atzera itxi beharrik 
ez izatea. Barandiaranek dio jen-
de asko beldurrez ikusten duela. 
Horregatik dio, “errespetua bai, 
baina beldurrik ez izateko eska-
tuko nieke bezeroei, beldurra oso 
sentimendu negatiboa baita”. 

Aztiriko erretegiaren ardu-
radunak hitz onak ere baditu 
bezeroentzako: “etorri direnei 
eskerrak eman nahi nizkieke, 
izan ere, jakin badakigu egoera 
nolakoa den jakinda, asko, la-
guntzeko modu gisa edo etorri 
direla otordua egitera. Ez da erra-
za, denekikoak egitea eta estima-
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“produkzioa gelditzea ezinezkoa” 
da, izan ere,  “animaliek, ez dute 
botoirik. Ardiari ezin zaio esan 
orain ez iezadazu esnerik eman 
eta bi hilabete barru eskatuko di-
zut”. Gaztarekin berriz, gutxienez 
bi hilabete ontzen egon behar de-
nez, orain ere kezka dute nagusi: 
“aurten gutxiago egin, gehiago...” 
Gaztagintza ez da beste sektore 
batzuen parekoa: “gaur gastatuz 
gero bihar gehiago egiteak ez du 
balio, horrek oso aurrera begira 
jartzea eskatzen du eta ondorioz, 
ezjakintasuna eta kezka eragiten 
du.” 

Denda txiki eta harategie-
tan saldu izan dute Baztarrikako 
gazta eta horixe izan da mar-
txoko itxialdi horretan euren 
salbazioa. “Ezin liteke pentsatu 
ondo joatetik, salmentak hutsera 
jaistea zer den, baina hori gertatu 
da.” Herrietako itxialdia etorriko 
zela iragarri zuten azken astebu-
ru horretan ordea “salmenta han-
diak izan genituen; Zumarraga 
eta Beasain inguruko jendea pro-
bisioak ongi hartzera etorri zen” 
dio irribarre artean. 

Irailetik aurrera ordea, seme-
alabak eskolan ere hasi dira eta 
orduan jabetu gara konfinatuta 
egonez gero, “ardia  jetzi gene-
zakeela bai, baina gazta ezin” 
zutela egin. Esnea berriz, urtero 
saltzen dute ekaina aldera, baina, 
ekainera bitarte egoera horretan 
suertatuz gero, une horretan sal-
du beharko genuke... Beste arlo 
batzuetan bezalaxe, gertatu arte 
ez da jakiten baina “uste baino 
eragin handiagoa” izan dezake 

kuratu zuten azokara joateko 
aukera. Ostatuko denda kendu 
zutenean herritar batzuk baserri-
ra gerturatzen hasi ziren eta hori, 
pozgarritzat jotzen dute. Hala 
ere, egun azokara joanez jarrai-
tzen dute. 

Bekoetxe baserrian, Anttoni 
Murgiondok dio “urte arraroa” 
izan dela honakoa. Etxeko itxial-
dia martxoan etorri zenean, “ba-
ratzean oraindik negu garaiako 
produktuak izanik, merkatura 
ateratzeko horrenbeste presa ez 
dute izaten, eta presazko gene-
roaren kasuan, inguruko lagun 
eta ezagunen artean banatu geni-
tuen”.  Itxialdi gogorraren lehen 
momentuan salmentarik izan 
ez bazuten ere, “behin azokak 
berreskuratu ziren momentutik 
aurrera ez zen horrelakorik izan. 
Lehen esan bezala, Zumarraga 
eta Legazpiko kasuan azokak be-
rehala berreskuratu baikenituen 
eta berauetan salmentak izu-
garri igo ziren”.  “Zumarragako 
kasuan, 2 aste izan ziren azoka-
ra joan gabe, Legazpin bost eta 
Ordizian aste bakarra” nahiz eta 
eurak ekainean itzuli ziren, azken 
honetara. 

horrelako egoera batek. Infor-
mazioa oso nahasia da eta ez da 
modu zuzenean iristen, nahiz eta 
Latxaesnea, Artzai gazta elkartea 
eta Idiazabal Jatorri Izendapena 
saiatu diren jakin beharrekoak 
adierazten.   

Bezeroen arreta pizteko be-
rriz, sare sozialak ere baliatu izan 
dituzte, “Asierrek erabiltzen ditu 
eta Izarori laguntza eskatzen dio-
gu; arkumea saltzeko Zumarra-
gako ATA harategia hasi zaigu 
arkumeak hartzen eta sare sozia-
letan jarri izan dugu.” 

Noare-Etxeberri baserrikoen 
kasuan berriz, Josu Aramen-
dik adierazi digu “konfinamen-
duaren hasieran Zumarragako 
azokara joateko aukerarik gabe 
gelditu ginenean aurretik landa-
tuta geneuzkan produktu batzuk 
galdu egin genituen”. Egoera iku-
sita “gutxiago landatzea” erabaki 
behar izan zuten nahiz eta aurre-
tik landatutakoari beste irteera 
bat bilatzen saiatu ziren. Ostatun 
denda jarri zutenez,   “beraie-
kin hitz egin ondoren gure pro-
duktuak eskaintzen hasi ginen” 
gaineratu du. Maiatzean berres-
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Deseskalatzearen ostean, pla-
zarako itzulera “berezia” izan 
zela dio “ordu ezkero neurri zo-
rrotzekin ari gara uneoro lanean: 
musukoak, eskularruak, gelak, 
denak eskura ditugu etengabe. 
Bezeroek ere, distantziak man-
tendu behar dituzte uneoro” ze-
hazten du. Hasiera batean, aforo 
neurriak zirela eta, azoka gunetik 
kanpo itxaron behar izaten zuten, 
“inpresioa egiten zuen azoketara 
sartzeko jendeak zelako ilarak 
itxaroten zituen ikusteak”. Azoka 
horietan ordea, “Guk, orain ar-
tean azokara inoiz etorri gabeko 
jendea gerturatu dela ikusi dugu; 
bezero gazteagoak izan dira hur-
bildurikoak. Baina, betiko adine-
ko ekoizle zein bezeroen falta ere 
somatu dugu”. Gertatutakoaren 
ondoren, ekoizpena egokitu egin 
behar izan dute; “egokitu bai, 
ekoizpena igoz.” Bezeroek azokak 
martxan jarraitzeko “egindako 
eskaera eta kanpaina indartsuei 
udalek emandako erantzuna eta 
egindako ahalegina” goraipatu 
nahi dituzte Bekoetxe baserri-
tik. Horrezaz gain, “kontsumo 
ohitura hauek mantentzea eta 

raman bizi-maila altua jaistea 
ekarri digu denoi, eta eguneroko 
merkatu txiki hori hazi” egin 
da. Plazan, gainera, “jende gazte 
asko ikusi dut, eta horiek lanaga-
tik edo ordutegiengatik eta beste 
batzuek beldurrez edo telefonoz 
deitu eta etxera eramateko eskatu 
izan didate inoiz”, dio. Ordiziara 
asteazkenetan eta larunbatetan 
Tolosara joan ohi da. Hura, or-
dea, herri handiagoa izanik, ez du 
Goierrin izan den horrenbesteko 
aldaketa nabaritu. 

Nola edo hala... baina 
eutsi! 

Kultur-ekintzak: 

Askoren nahigaberako kultur-
ekintzak ere bertan behera geratu 
ziren martxoko itxierarekin bate-
ra. “Udaberri kulturalerako anto-
latutakoak ezin izan ziren buru-
tu aurreikusitako datetan baina 
ahal izan zirenak, udazkenean 
berreskuratu” egin nahi izan zi-
tuen udalak, Ainhoa Arratibel 
zinegotziak jakinarazi digunez. 
Aitortzen du hasieran “neurrien 

azoketan ekoizle berriak izateko 
administrazioak egin beharreko 
kanpaina eta eman beharreko la-
guntzen beharra” ere aldarrikatu 
nahi izan dute. 

 
Jose Antonio Elosegik, Oña-

tibi-txiki baserrikoak, aitari 
hartu zion erreleboa sagar kon-
tuetan, eta 2019ko irailean ama-
ri Ordiziako plazako erreleboa. 
Sagarra eramaten du plazara bai-
na sagar gutxi denean baratzeko 
produktu batzuk ere eraman ohi 
ditu. 2020ko itxialdi garaian se-
gurtasun neurriak betez azokara 
joatea egokitu zitzaion. Ordiziako 
udalak azokari eusteko egindako 
lana nabarmendu du eta adierazi 
hori, “guretzako aukera bat, ge-
neroari irteera emateko modua” 
izan dela. Gertatutakoak baina 
ez du izutu Jose Antonio eta “800 
bat landara berri” sartu dituztela 
esan digu. “Aitor (anaia gaztee-
na), Jose Luis eta hirurok” aritzen 
direla zehaztu digu. Geuk bildu 
eta geuk saltzea da asmoa, nahiz 
eta ez duten baztertzen “noiz-
bait dendaren batera eramatea”. 
Jose Antonioren arabera, “gene-
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zain egon behar izan zutela eki-
taldiak zer-nola egin edo antola-
tu zitezkeen jakiteko, baina gero 
“aldiro neurriak aldatzen joan 
direnez” azken ordura arte une-
ko neurrietara egokitzen “ohitu” 
egin behar izan dutela dio. Uda-
leko kideek diotenez, “herri txi-
kietan zein handietan neurri ber-
berak jarri dituzte, eta Gabirian, 
herritarrentzat soilik antolatuz 
gero, gauzak egitea seguruago 
jotzen genuen geuk”. Antolatu 
diren ekitaldietan “izen-ematea-
rekin aforoa kontralatzen” saiatu 
izan dira, eguraldiak laguntzen 
zuenean berriz plaza izan dute 
eskenatoki eta bestela, “hartu 
duten eremu berria eliza” izan 
da eta “oso eskertuta gaude Eliza 
erabiltzeko aukera izan dugulako. 
Bertso-saioa bertan egin zen, esa-
terako”, zehaztu digu Arratibelek. 

Gauzak hankaz-gora geratu 
baziren ere, “konfinamendu ga-
raian sormenak ez zuen etenik 
izan” dio, eta horren adibide, 
lehenengo “ZeAsma lehiaketa” 
jotzen du. Festak bertan behera 
utzi izana “penaz” hartu zutela 
dio, baina “baimendutakoaren 
barruan, egin zitekeena egin ge-
nuen”.  

Eskola: 
 
Eskolan ere moldaketak egin 

behar izan dituzte koronabiru-
sarengatik. Itxialdia etortzean 
eskolak on-line egin behar izan 
zituzten, txikienak erronkak lu-
zatuz, irudimena landuz eta arlo 
ezberdinak landuz. Gainerakoek 
tarteka, eskolak modu birtualean, 

Bizitzako une bereziak: 

Jende asko espazio berean 
batzea ezinezko bihurtu den ho-
netan, 2020ko gabonak ere ez-
berdinak izan dira. Hala, herriko 
gazteek harremanak “moldatu” 
egin behar izan dituzte. Jada ez 
dago parrandarako hitzordu-
rik egiterik, etxeratze agindua 
errespetatu beharra baita. Jendea 
ezagutzeko ere trabak dituzte; 
zenbait sasoitan herritik arrazoi 
justifikaturik gabe mugitzeko de-
bekua ezarri baita. 

Gaztaro aurretik edo ondoren 
ordea, baditu bizitzak hainbat 
momentu berezi: norberak bere 
moduan eta ahalik eta egokien bi-
zitzen saiatzen den horietakoak. 
Jaiotzak edota ezkontzak esate 
baterako. Bil ditzagun horiekin 
lotutako hainbat bizipen. 

Jaiotzak: 

Bizitzan badira zenbait une 
berezi; haur baten jaiotza kasu. 
Berezitasun hori bakoitzak ikus-
ten du zertan izan berezi baina 
oraingoan, denek ere Covid-19ak 
eskatuta bete-beharreko neurriak 
izan dituzte. Idoia Aizkibel eta 
Eñaut Igartzabalek lehendik 
zekiten zer zen guraso izatea. 
Amaiurren etorrera eta Mattine-
na ordea, ezberdinak izan dira 
noski. Idoiaren hitzetan “haur-
dunaldia, erditzea zein erditze 
ondorena, denak” izan dira ez-
berdin oraingoan. Haurdunal-
diko jarraipena egiteko ekogra-
fietara bakarrik joan behar izaten 
zuen, Eñauti “ez baitzioten uzten  

“on-line” jarraitu zituzten: aste-
ko lehen argibideak jasotzeko, 
zuzenketak egiteko nahiz elka-
rren berri izateko. Bakoitza bere 
etxean izan arren, talde-lanerako 
aukerarik ere izan zen: ikasturte 
amaiera aldera nahi izan zuen 
orok bideo batean parte hartu 
ahal izan zuen, Betagarri taldea-
ren doinu bati irudia jarriz eta 
ikasturtea agurtzeko nahiz 6,mai-
lakoak agurtzeko bideo-deiak ere 
egin zituzten. 

 Ikasturte berrian, gela 
bakoitza “burbuila” gisa hartu 
dutenez, sarrera-irteerak mol-
datu dituzte “burbuila” horiek 
nahas ez daitezen. Hala-nola hel-
duenak eskolako sarrera nagusi-
tik sartzen badira ere, txikienak 
eskolaren atzeko aldetik sartzen 
dira. Atsedenaldirako, helduenen 
ate berbera ez ibiltzearren, gela-
tik zuzenean terrazara ematen 
duen atea erabiltzeari ekin dio-
te. Atsedenaldietan ordea, eskola 
inguruko eremuak taldeak txan-
datuz erabiltzen dituzte: batzuk 
parkean, besteak futbol zelaian, 
eliz-atari edo udaletxe azpian, 
frontoian.... 

 
Haurreskolakoak ere, eskolak 

bezalaxe zerbitzua eten behar 
izan zuten martxoan. Ekainaren 
22an, ordea, kontingentzia plan 
eta guzti, protokolo zorrotza  
prestatu eta pandemiara mol-
datutako zerbitzua eskaintzea-
ri ekin zioten. Lanera zihoazen 
gurasoen kasuan, ziurtagiria ere 
eskatu zuten,  gurasoen kontzi-
liazioa errazteko aukera eskainiz.  
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sartzen”. Erditzea prestatzeko 
saioak ere “on-line”. Behin unea 
iritsita, erietxera joandakoan 
“PCR proba egiten dute eta haur-
dunaldi guztian zaindu bagara 
ere, aurreko egunetan are gehia-
go” zaindu zirela dio. “Kutsatze-
ko beldurra” hortxe izan dute-
la nabarmentzen du. Erietxean 
“bisitarik ez zuten onartzen” eta 
euren erabakiz haurra izan eta bi-
haramunean etxera etorri ziren. 
Erditze ondorenean Zumarra-
gako osasun zentroan egiten zen 
edoskitze tailerra ere “bertan be-
hera utzi zuten eta hipopresiboak 
lantzeko saioak ere bai”. 

Lehenengoz izan dira gura-
so Ekaitz Igartzabal eta Erika 
Ormazabal. Eta hauek ere no-
zitu dituzte Idoiak aipatzen zi-
tuen eragozpen horiek. Ekaitzek 
ere ezin izan zuen ekogragietara 
joan, “ekaineko ekografiara arte”. 
Erikak eta Ekaitzek aitortzen dute 
“Covid-19ak errespetu handia” 
eman diela eta “horregatik saiatu 
direla neurri prebentibo guztiak 

Erikarentzat baina, behin Ei-
har txikia besotan izanda, “la-
guntza sozial eza, arazo handia 
izan da”. “Amona, aita eta ahizpa 
faltan bota ditut” , baina nahi 
bestetan etorri ez izan arren, bir-
tualki jaso du euren laguntza eta 
babesa. Musukoaren erabilera or-
dea, uste baino “ondorio gehiago” 
eragiten ari dela nabarmendu du 
Erikak. Izan ere jabetuta dago, 
euren txikia hainbatetan izutu 
egin izan dela hurbiltzen zaizkio-
nak musukoarekin ikusita. 

Esti Alberdirentzako ere es-
perientzia berria da Enararekin 
bizi duena. “Urte berezia bezain 
polita” izaten ari dela dio. Lesio 
batek etxean geldirik zeukala ha-
rrapatu zuen pandemiaren itxial-
diak eta dioenez, “gustura hartu 
nuen atseden konfinamenduko 
hilabete horietan”. Baina gero 
haurrei irtetzen utzi zieten ga-
raian “neuk ere barruan bat nera-
manez” paseatzea “ezinbesteko” 
zitzaion “ongi sentitzeko”. Izatez 
ondarrutarra da, bi probintzien 
artean igarotzeko baimenari 
erreparatu behar zion honenbes-
tez. Haurdunaldiaren jarraipena 
bi lekutan egitea erabaki zuen 
eta Quiron-en ez bezala, Zuma-
rragako ospitalean (Osakidetza) 
egoerak behartuta derrigorrezko 
jarraipena soilik izan nuen. Hala 
ere “jende gutxi ibiltzea ongi” eto-
rri zitzaiola dio, berehalako arre-
ta izan baitzuen erietxera joatean. 
Zumarragan egitea ezinezko izan 
zitzaion erditze-aurreko pres-
takuntza on-line egin zuen On-
darroako beste hiru familiarekin 

hartzen”. Biko-
te honek gainera, 
haurdunaldiaren, 
edoskitzearen edo-
ta erditze ondore-
naren inguruko in-
formazioa biltzeko 
“sare sozialak asko 
baliatu” izan dituz-
tela diote. 

Erditze plana 
prestatuta joan zi-
ren Eiharren eto-
rrerara eta orduan 
bai, Erika eta Ekaitz 

elkarrekin egoteko moduan izan 
ziren. Ekaitz musukoarekin izan 
arren, Egoera berezi honek baina 
zerbait positiboa ere ekarri ziela 
adierazi digute: izan ere “ospi-
talean hirurak elkar ezagutzeko 
lehenengo momentu garrantzit-
suenak lasai bizitzeko aukera izan 
zuten, inoren bisitarik jaso gabe”. 
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batera, Berrizko Oreka eta On-
darroako Zinduz zentroek elkar-
lanean eskainitako aukerarekin.  
“Haurdunaldiaren azken txanpa 
neure gurasoen etxean egin 
nuen, eta Erandion erditu nuen.” 
Protokolo zorrotzagoak jarrai-
tzea, baimen gehiago sinatzea eta 
PCR-a bi aldiz egin zioten. “Nire 
kezka nagusia ama bertan izatea 
zen eta zorionez hala izan zen.” Bi 
probintzien arteko joan-etorrian 
ibiltzen bada ere, mugikortasu-
nak ez du asko kezkatzen Esti: 
“Gabirin zein Ondarrun ederki 
bizi gara. Nola batean zein bes-
tean dudan inguruko sareak asko 
asetzen nau, baina lagun noma-
den falta” sumatzen du. “Pereza 
gutxikoa naiz eta bixita gehiago 
egingo nituzke eta jaso ere bai.” 
azpimarratu nahi izan du.  

Ezkontzak: 

Zenbaitentzako bizitzako mo-
mentu berezienen zerrendan age-
ri dira ezkontzak. Asmoak ordea, 
ezin izan dira gauzatu. Badira 
Gabirian hiru bikote kasu horre-
tan direnak, ezkontza prestatu 
arren, ospatu ezin izan dutenak: 

moa zuten. Pan-
demia honek bai-
na, euren asmoa 
atzeratu arazi du.  
Aurrekoen aldean 
baina, hauek da-
goeneko zehaztu 
dute uztailaren 
17an ezkonduko 
direla. “Gonbidatu 

guztiekin ezin bada, gertukoene-
kin” egin beharko dutela argudia-
tuz, diotenez, “ezin dugu itxaron 
hau guztia amaitu arte”.  

 Jon Murua eta Amaia Gon-
zalez zumarragarra, egun Zuma-
rragan bizi dira.  2020ko abuztua-
ren 29an, Gabirian ezkontzekoak 
ziren. “Pandemiaren hasieran ez 
genuen pentsatu ezkontzeko era-
gozpenik izango genuenik ere. 
Konfinamendu garaian, harre-
manetan jarri ginen ezkontza in-
guruko guztiekin: jatetxearekin, 
udalarekin, autobus zerbitzua-
rekin, musika jartzailearekin.... 
Abuztuan gauzak nola izango 
ziren inork ez zekienez, maia-
tza edo ekainera arte itxarotea 
erabaki genuen” zehaztu du Jo-
nek. Uda hasieran ordea, egoera 
hobea zenez, ezkontzarekin au-

2020ko ekainaren 13an ezkon-
tzea aurreikusten zuten Iker 
Etxezarretak eta Maria Alkor-
tak. Ez genuen asko pentsatzen 
egoera honek horrenbeste iraun-
go zuenik… Azkenean baina 
“epe gabe atzeratzea” tokatu zaie. 
Euren nahia “gertukoenekin eta 
lagunarteko zerbait sinplea egi-
tea zen asmoa eta bidaian ere 
furgoneta hartuta joango gara 2 
umeekin” azken unean erabakiko 
duten norabidean. Aurrera begi-
ra “egunen bat” ba omen darabil-
te buruan, baina egoera guzti hau 
ikusita eta lehen gertatutakoare-
kin, “ixilik egotea hobe” dela de-
ritzote irribarre artean.  

 Izar Buruko Iñigo Muruak 
eta Amaia Zubeldia beasainda-
rrak ere 2020ko uztailaren 11n, 
Gabiriako elizan ezkontzeko as-
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rrera jarraitzea erabaki zuten eta 
jendeari ere hala jakinarazi zio-
ten. Uztail haiseran ordea, “guk 
nahi bezalako ezkontza ospat-
zeko ezintasuna ikusita, (koktel 
eta dantzaldirik gabe...) 2021eko 
ekainera atzeratzea erabaki ge-
nuen”. 2021ean sartu gara jada 
eta hilabete gutxi batzuk ez dira 
falta ekainerako. “Guk iaz beza-
la ilusioa eta gogoa mantenduko 
ditugu, ezinezkoa dela ikusi arte. 
Gure inguruko jendearekin os-
pakizun eder bat egiteko gogoa 
daukagu eta”. 

Birusari aurre eginez, le-
hen lerroan lanean: 

Pake Galdos, egun Idiaza-
balgo Anbulategiko erizaina da, 
baina Koronabirusaren oldeak 
Tolosako anbulategian harrapatu 
zuen: “inauteritako ostegun gi-
zena zen, kalea jendez gainezka, 
batzuk koronabirusaz mozorro-
tuta... Posta elektroniko bat iritsi 
zen esanaz covid-19aren lehen 
kasuak agertu zirela, eta hama-
bost egun baino lehenago jada 
Tolosan lehen kasuak agertzen 
hasi ziren.” Hor kokatzen du 
Pakek izurriteaz jabetu zeneko 

Egoera guzti honek ordea, 
bere hasiera garaiak berritzera 
eraman du, izan ere “Hiesaren 
garaiko estigmatizazioarekin go-
goratu naiz; kutsatzearen beldu-
rra, ukiezintasuna... Orain hasi 
dira  pixkanaka positiboekiko es-
tigma horiek desagertzen”.   

Aurrera begira, babes neu-
rriek duten garrantzia azpima-
rratuz, txertoa ikusten du irte-
bide gisa eta tratamendua ere 
bideratzen ari dela adierazi digu. 
Herrian, egoera bizitzeko azaldu 
den bideaz berriz, hasieran mu-
sukorik ez ikustean “haserretu 
egiten nintzen. Etxekoei ere es-
katzen nien babes-nerurriak me-
sedez har zitzaten. Ni beldurtuta 
nintzen, banekielako zer etor zi-
tekeen, baina bi errealitate ezber-
din ziren herritarrek orohar zute-
na eta nirea, eta hortaz jabetzea 
asko kostazen da.” Orain lasaiago 
dagoela dio, aurreneko txertoa 
hartu eta bigarrenaren data iris-
teko irrikaz. Hala ere beste izurri-
teren bat bizi beharko dugula ere 
sinisten du Pakek. 

unea. Lehen PCR-
a egin behar izan 
zuten unea ere ez 
du ahazteko: “Lau 
aldiz entseatu ge-
nuen. EPI-a jan-
tzi eta kentzeko 
protokolo guztia 
memoriaz ikasi ge-
nuen, lankidea pa-
rez pare; orain hau, 
orain bestea, orain 

gogoratu honekin, bestearekin...” 
Handik 15 egunetara guri egin 
ziguten PCRa badaezpada, bai-
na ez genuen harrapatu. Orain 
EPIA begiak itxita kentzen dugu. 
Tolosako Iurramendi adinekoen  
egoitzan sartu zenekoa ere oso 
presente du: “Haserian aiton-
amonak musukorik gabe, sala 
berean izaten ziren, langileak ere 
babes-neurririk gabe... Berehala 
hasi ginen positibo ziren aiton-
amonak besteengandik bereiz-
ten... Bi astetan oso eogera larriak 
bizi izan genituen.”. 

Ekainean Idiazabalgo kontsul-
tara etorri zen, han egoera lasaia-
goa topatu zuen. Kontsulta betea 
neukan baina ongi. Bigarren ola-
tua zetorrela eta, urrian, Ordizian 
covid zentrua zabaldu behar zu-
tela jakinarazi ziguten eta Idiaza-
balgo lanak amaituta hara joaten 
nintzen laguntzera. “Hasieran 
egoera larriak ikusi eta bizi izan 
genituen, material faltagatik, ez-
jakintasunarengatik... Ikasteko 
balio izan zuen, bai eurek lan egi-
teko baita neuretzat esperientzia 
gisa ere”. Orain jada adinekoen 
egoitzak “bere onera itzultzen ha-
sita” daudela dio Galdosek. 
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Andrea Aldazabal, Tolosako 
Asuncion Klinikan urgentzietan 
eta  anbulantzian aritzen da egun. 
Pandemia lehertu zenean ordea, 
Donostia Ospitaleko Amara erai-
kinean erizain moduan eta  Tolo-
san, Oinarrizko Bizi Euskarrian 
(anbulantzian) ari zen. “Anbulan-
tzian guardian nengoen. Hasiera 
batean ez nintzen konsziente zein 
puntutaraino eragingo zigun eta 
ez nuen imaginatzen hain luze 
joko zuenik.” Amara eraikineko 
solairuak hustutzen hasi ziren 
eta covid-a zeukaten pazienteak 
zaintzen hasi ziren. “Beldurra 
zen nagusi. Ez genuekan na-
hikoa babes (EPIak), ez zegoen 
nahikoa langile, langileek covid 
eremura sartzea saihesten zu-
ten, goi karguekin haserreak,…” 
Anbulantziaren basean, “sartu 
eta ateratzeko zirkuto bat” erai-
ki zuten puntal batzuekin, “abi-
suetan erabiltzen genuen arropa 
sartu aurretik eranzteko, birusik 
ez sartzeko”. Etengabe garbitu eta 
desinfektatzen genuen anbulan-
tzia eta material guztia lejia, des-
infektante desberdin eta ozono 
makinarekin. Bere burua kutsa-
tzeko beldurrik izan ez badu ere, 
“besteak kutsatzekoa bai”. “Nire 
ingurua zaintzea gustatzen zait 
eta zaintza, beraiekin denbora 
pasatzea, entzutea, besarkatzea 
ere bada.” 

Behin lehenengo olatuak pa-
sata, “askoz ere lasaiago” dagoela 
adierazi du. “Nire lana ahalik eta 
finen egiten saiatzen. Ezagutza 
maila altuagoa da eta lan egiteko 
modua malguagoa dela” irizten 
dio; “gaixoek bixitak jaso ditzake-

si ezin gaituen norbaitek gertu 
sentitzea konplikatua da.”

Osasungintzako lehen lerroan 
jardunda, herritarrentzako go-
mendio hauxe luzatu nahi izan 
du: “Osasuna, ongizate fisiko, 
mental eta sozialaren egoera 
erabatekoa zela irakatsi zida-
ten eta ez bakarrik gaixotasun 
eza. Norberak hiru hauen arte-
ko oreka bilatzea gomendatuko 
nieke.”

  
Marian Atin, Zumarragako 

ospitaleko kirofanoko gainbe-
giralea da. Gasteizko Txagorri-
txu Ospitalean Euskadiko le-
hen kasuak azaltzean orduan 
jabetu zen “etxean” geneukala 
covid-19a. Berehala hasi ziren 
osasun-alertaren ondorioz kon-
tingentzia-plan bereziak sortzen. 
Lehen mailako osasun zentroe-
tan aldaketak egin ziren eta “gure 
ohiko zereginak erabat birmolda-
tu” behar izan zituzten. “Kirofa-
noko ebakuntzak eten ziren, gela 
bat larrialdietarako utzi zen eta 

te, etzaigu EPIrik falta,... Hala ere, 
osasun sistema beste modu bate-
ra egituratzeko astia izan dugula 
iruditzen zait, gaixoak egoki ar-
tatzeko eta langileek baliabide eta 
baldintza duinekin lan egiteko.” 

Izandako aldaketen ar-
tean, nabar-
m e n t z e k o a 
“g a i x o e k i n 
dugun kon-
taktua asko 
aldatu da. 
Txanoa, pan-
taila edo be-
t aur rekoak , 
m a s k a r i l a 
parea, bi es-
kularru pare, 
mantala edo 
buzo bat jan-
tzita egiten 
dugu lan. Iku-
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beste bat Covid positiboa zuten 
pazienteei premiazko ebakuntzak 
egiteko erabili zen. Kirofanoko 
eremua arnas-zainketa bereziak 
behar zituzten paziente positi-
boentzako egokitu genuen, eta 
egun, Covid positiboa dutenak 
intubatzen ditugu hor, ZIU-ra 
eramateko. Ebakuntza egin behar 
zaien gaixo guztiek egin behar 
dute orain PCR proba, emaitza 
positiboa bada, ebakuntza larria 
baldin bada egingo zaio soilik. 
Koronabirusak dena birmoldatu 
duen gisan, babes-neurriak ere 
bai; “lehen oso zorrotzak” ziren 
arren, orain “maskara, eskula-
rruak, garbiketa, mantalak.... 
dena da zorrotzagoa” dio. 

Gaixoekin eta gaixoen fami-
liekin duten harremana “erabat 
aldatu da” eransten du. Lan-kar-
ga etengabea medio, “oso neka-
tuta” dabiltzala ere aitortzen du. 
Lanetik kanpo ere harremanak 
murriztu beharrean ikusi direla 
ere adierazi du. Honezaz guztiaz 
gain, egoera berezi hau “profe-
sionalki aberatsa” izaten ari dela 
dio Atinek, izan ere, “birziklatze-
ra, ikastera eta eguneratzera ea-
man gaitu, egoerari segurtasunez 
erantzuteko”. Aurreneko unean 
baino “prestatuago” ikusten du 
bere burua, eta “udaberrian bai-
no lasaiago” daudela dio “kezka 
handiz” bizi duten arren. Gabi-
riako baserrietan “adin desber-
dinetako pertsonak” bizi direla 
eta horregatik “familia babeste-
ko” eskatu nahi die herritarrei, 
zentzuz jokatuz eta segurtasu-
na zainduz, arretaz eta arduraz 
jokatuz eta behar diren neurri 

prestutasun osoa azaldu zutela”. 
Pertsonalki ere, sasoi ilun hartan 
izeba bat hil zitzaidan covid-aren 
ondorioz, lankideak ere gaixotu  
ziren eta oso gogorra izan zen”. 
Amesgaizto honekin amaitu bi-
tartean “elkar zaintzen” jarraitu 
beharko dugula nabarmentzen 
du Pilar Azpiazuk.  

2020an, Gabirian 10 covid-19 
kasu positibo zenbatu dira. Ia 
lerro hauek argia ikusten dute-
nerako ez diren asko igotzen, eta 
ez dugun birus honen ondorioz 
egoera zail edo aldrebesik bizi-
tzen. Bizitzak hala bideratutako 
galera edo agurrak ere izan dira, 
unean uneko arauetara egokituta 
egin behar izan badira ere. 

Amaitzeko, herritar hauek 
emandako aholkuak jarraitu 
eta txertoak talde-inmunitatea 
sortzen duen edo ez ikusi arte, 
behin eta berriz luzatzen diren 
gomendioak izan beharko ditu-
gu kontuan: eskuak maiz garbi-
tzea, musukoa egoki erabiltzea 
eta distantzia soziala mantentzea. 
Hauekin, norbera eta ondokoak 
babestuko ditugu eta.  

guztiak manten-
duz, bai etxean, 
baita herrian ere”. 

 
Etxeko ospitali-

zazioari dagokion 
atalean 10 urte bai-
no gehiagoz jardun 
du Pilar Azpiazuk. 
Baina 2019ko aza-
roan, Beasaingo 
osasun zentroan bertako erizai-
nen koordinatzaile lanari ekin 
zion. Lan berrira “egokitzen” ari 
zela harrapatu zuen koronabiru-
saren izurriteak. “Osasun zen-
truan gure lanfuntzionamendua 
erabat aldatu zuen: covid-gunea 
sortu behar izan genuen covid 
gaixoak hartatzeko, PCR-ak egi-
ten hasi ginen....” Bolada gogorra 
izan zela onartzen du: “dena an-
tolatu, protokolo berria jaso eta 
berriz antolatu, atzera protokolo 
berrira moldatu behar... kutsa-
tzeko beldurra eta birusa etxera 
ekartzeko beldurra ziren nagusi. 

Udan, “birusak lasaitasun 
pixka bat” eman zuenean, hasie-
ra batean itxi zituzten Ormaizte-
gi, Segura, Zegama eta Mutiloko 
kontsultak martxan jarri zituztela 
dio. (Idiazabalgoak zabalik eu-
tsi baitio) Udazkeneko bigarren 
olatuan, “jada bagenuen nahikoa 
EPI, musuko... baina lan-karga 
izugarri hazi zen. Orduak eta or-
duak egiten genituen lanean, gai-
nera bi baheketa ere egin behar 
izan genituen; bata Institutukoa 
eta bestea herrikoa.”. Esan behar 
da “zentruko erizainek bikain 
erantzun zutela, eta lan-txanda 
amaitu arren, lanean jarraitzeko 
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Txangurro 
krepeak saltsa 
amerikarrarekin

Izaro Osinalde Elgarresta

Izaro Osinalde Elgarresta OSAGAIAK:
Krepeak:
Arrautza 1
50gr irin
125cl esne
Olio koilarakada txiki bat

Gatz pixka bat

Barrubetea:

125gr txangurro haragia

4 langostino

50cl bexamel

Saltsa:
4 langostinoren buruak

2 txalota txiki

2 koilarakada tomate saltsa

Brandy kopatxo erdi 

100cl fumet (salda)

Arroz koilarakada txiki bat

                                      PRESTAKETA:
 Krepeak:

a. Irina, arrautza, olioa eta gatz pixka bat jarri bol batean.
b. Esne epel pixka bat gehitu eta barila batekin nahastu.
c. Pixkanaka-pixkanaka esnea gehitzen hasi, argi ibili pinportarik gera ez dadin.
d. Behin dena nahastuta, hozkailuan sartu ordubetez.
e. Zartagin ertain bat su ertainean berotzen jarri.
f. Koipeztatu zartagina olio edo gurin pixka batekin.
g. Burruntzali batekin masa pixka bat banatu zartaginean.
h. Kolore pixka bat hartu arte utzi eta gero buelta eman beste aldetik egiteko. Prest dagoenean, plater batera atera.

Barrubetea:
i. Langostinoak garbitu eta lau zatitan moztu.
j. Olio pixka batekin langostinoak eltze batean sartu eta su ertainean jarri.
k. Bexamela egiteko: irina bota eltzera eta nahastu.
l. Esnea gehitu eta nahastu ondo, pinportarik gera ez dadin.
m. Bexamela pinportarik gabe dagoenean, txangurroa gehitu eta gatz pixka bat bota.

Saltsa:
n. Juliana finean xehatu txalotak, olio pixka batekin eta ur basokada batekin 20 minutuz su motelean eduki, ondo biguntzeko.
o. Tomatea gehitu eta egosi beste pixka bat langostino buruekin eta langostinoen azalarekin.
p. Beroa dagoenean, bota brandya eta erre.
q. Salda, arroza eta beste 50 cl. ur gehitu (irakitean galduko da) eta eduki su bajuan 20 minutuz tapa jarrita.
r. Thermomixarekin dena birrindu eta iragazkitik pasa.
s. Gatz pixka bat gehitu.

Sukalde
txokoa
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Elikadura eta
produktu naturalak

Leire Murua Lopez
Guztioi eman izan dizkigute lagunek, familiako kideek edota pertsona ezezagunek 
elikadurari buruzko gomendioak, den denak egiak ez izan arren. Asmatzeko gai al 
zarete zein diren egiak eta zein mitoak?

1. Coca cola light, coca cola normala baino osasungarriagoa da.
2. Alpistea ona da kolesterol txarra jaisteko.
3. Zenbat aldiz esan digute gure gurasoek: "edan ezazu laranja zumoa, bitaminak 
galduko ditu eta!"
4. Asuna zirkulazioa hobetzeko erabil daiteke.
5. "Nik diabetikoentzako gaileta bat, mesedez".
6. Laranja osoa jatea, zukuan hartzea baino osasungarriagoa da.

Denak asmatu dituzuela uste al duzue? Orain ikusiko dugu.

Egia
ala mitoa?

Emaitzak
1. Egia da Coca cola light-ak kaloria eta azukre kantitate gutxiago duela normalarekin alderatuz gero, eta beraz, esan genezake 
aukeraketa egokiagoa dela. Hala eta guztiz ere, bietako bat bera ere ez da osasungarria etiketari arreta jarriz gero; zerbait osa-
sungarri egiten duena ez baita kaloria eta azukre kopurua bakarrik.
2. Alpistea, normalean, txorien elikadurarako erabili izan da, baina gero eta aukera gehiago daude pertsonek erabili ahal izate-
ko: alpiste edaria, haziak infusioan... Alpisteak, zainak garbitzen laguntzen digun lipasa izeneko entzima bat dauka. Zainetan 
dauden gehiegizko gantzak ezabatzen lagun dezake (kolesterola barne).

3. Nahiz eta gurasoei ia beti egin behar zaien kasu, azkeneko ikerketek diotenaren arabera, laranja zumoek ia 12 ordutan man-
tentzen dituzte bitaminak (c bitamina, adibidez) hasierako balio berdinetan.

4. Asunak dituen hamaika propietateetako bat da zirkulazioa hobetzearena. Aspalditik erabili izan da metodo natural bezala, 
erretentzioak gutxitzeko edota zirkulazioa aktibatzeko (batzuetan asun hostoez azala igurtzi izan da, baina ez dut gomendatzen 
urtikaria bat ateratzea nahi ez baduzue).

5. Askotan entzun izan dudan esaldia da honakoa. Oso posible da gaileta paketeen kanpoaldean "azukrea % 0" ikustea, baina 
zer esan nahi du horrek? Ez duela azukrerik? Ez. Horrek esan nahi duen bakarra da, azukrea osagai moduan ez duela, baina 
gaileta gozoa da, ezta? Hortaz, gozatzeko zerbait eduki beharko du: siropea, stevia, edulkorantea... Horrez gain, gaileta bera 
karbohidrato bat da, metabolismoa egin ondoren azukre bihurtuko den karbohidrato bat. Beraz, ba al dago diabetikoentzako 
gailetarik? Berez, ez.

6. Esaldi hau egia da, baina zergatik? Fruta osoa jaten ari garenean, berak dauzkan zuntzak (zukua egitean galtzen den mamia) 
ere hartzen ari gara eta zuntz hauek azukrea odolean sartzeko abiadura (indize gluzemikoa) moteltzen dute, gure gorputza-
rentzako hain kaltegarriak diren piko horiek ekidinez.

Konturatuko zineten bezala, esaldi guztiak ez dira mitoak ala egiak, beti egon daiteke mito edo egia zatiren bat bakoitzean.
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Aratz Igartzabal Bidegain

2021eko
       auzolanak

Jakinekoa da auzolanak gure herrian 
eta inguruetan izan duen pisua zenbate-
koa izan den eta oraindik ere zenbatekoa 
den, nahiz eta zenbait auzolan galduko 
genituen teknologia eta garai berriak 
medio. 

Lerro hauetan gure herrian udalak 
antolatuta egin ditugun auzolanak go-
gorarazi nahiko nituzke.  Gehiago ere 
badirela badakit, eta hurrengo aleren 
batean idatziko dugu horiei buruz.

Lehena azaroaren 7an egin ge-
nuen, Ardantzatik hasi eta Kami-
no zaharrera doan bidea eta bide 
bazterrak garbitu genituen (bidea 
eta bide bazterra garbitzen ditugu 
Gabirian, bestela bakarren batek 
Errezildarrarena egingo liguke 
eta, bera bide erditik ibiltzen zela 
eta  bide bazterrak garbitzera  
batere azaldu ez). Eguraldi pe-
tral xamarrarekin jaiki ginen 
azaroaren 7an, baina ordu pare 
bat itxaron eta nahikoa egural-
di ona geratu zitzaigun, Muttei 
anaiek aurreko astean makina 
desbrozadora pasata zuten eta 
horrek lan asko erraztu zigun. 
20 bat inguruko ekipoa elkar-

tu ginen eta segituan garbitu geni-
tuen bide, bide bazter eta Ostatukoek 
prestatutakoak.

Bigarren auzolana, Aztirirako bi-
dea edo minatako bidean egin ge-
nuen.Hemen esan behar da bide 
horretan Mutiloako lurrak ere badau-
denez, urtean behin, Santa Marina 
jaien aurretik, urte batean Gabiriak 
eta hurrengo urtean Mutiloak trakto-
re desbrozadora batekin garbitzen di-
tugula bazterrak. Gabiriarron kasuan 
NEKALDE elkarteko traktorezaleak 
egiten du lan hori. Abenduan egiten 
dugu herritar eta auzotarrek auzo-
lana. Abenduaren 19an egin genuen 
aurten, auzolan honetan ere jende 
dezente elkartu ginen. Hemen ere 
izan genuen ostatukoen gasolina.

Urte zelebreak ari gara pasatzen 
birus bat dela medio, dena geldirik 
dagoela ematen duen arren, naturak 
ez du geldialdirik egin eta gure bide 
eta bide bazterrak zikindu dira, bai-
na egungo egoerak eskatutako neurri 
eta dena delakoak zainduz txukun 
asko burutu dira lan hauek.

Beraz, segi dezagun  horrelaxe!
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Muttei
  anaiak

Iñigo Igartzabal Bidegain

Josu eta Asier Amundarain Pla-

zaola Muttei ezizenez ditugu eza-

gunak  herrian; hala ere, haiek ez 

dira inoiz bertan bizi izan. Ai-

taren jaiotetxea da Muttei, eta 

senideen artean bertan jaio zen 

bakarra izan zen. Bi semeekin 

izan dugu hizketaldia euren bi-

zipenei buruz, bizi-bizi. He-

mentxe bertan esandako 

zenbait pasarte.
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Nolatan hasi zineten? Zuen 
lanbidean hasi artekoa gogoan 
duzue?

Josu: Gu lehenengo Legazpin 
bizi izan ginen, kalean. Aita eta 
ama nahiz baserrikoak izan, gu 
kalekumeak ginen. Aita Patrizio-
renean hasi zen lanean, eta han 
pisua erosi zuen. 

Asier: Hogeita hemeretzi ur-
terekin, ordea, jubilatu egin zen; 
eta orduan, ba, pentsatu zuen ardi 
batzuk jartzea. Betidanik eduki 
zituen ardiak, txabola bat Legaz-
pin ere eduki zuen, han ardiak 
izaten zituen, dozena bat-edo... 
gero ja ba nola jubilatu eta den-
bora zeukan, ardiekin hasi zen 
aita. Horretaz gain, Urretxuko 
Pagotan ere ibili ginen, fraileen 
baserria zen, eta han ere ibili gi-
nen artegiarekin-eta. 

Josu: Eta gero hortik hasi ginen 
bai… baserri munduan hortik! 
Bestela, gu kaletar peto-petoak! 
Eskolan-eta Legazpin ibilitakoak, 
EGB bukatu eta gero, Magisteri-
tza egiteko-eta holako asmorik ez 
geneukan, aitak ardiak zeuzkan 
orduan, ze edukiko zituen, 30 bat 
ardi? Eta beti asteburuetan-eta, 
hau (Asierrengatik) behintzat, 
aitarekin eta aitarekin, behorrak 
ere bazituen orduan… 

 
Asier: Akordatzen naiz, ni 

beti aitarekin. Akordatzen naiz 
bai, azkeneko urtea gaizki pasatu 
nuen eskolan. Aita ikusten nuen 
hartu Land Roverra eta batera eta 
bestera, eta… ez? Hura kartzela 
zen niretzat! 

Josu:  Ta gero, behintzat, Ga-

altxatu eskulekuekin eta ikuilura 
joaten zenekoa…

Asier: Behera, ikuilura! Eta 
gero handik…

Josu: ...sardearekin karretilan 
eraman behar.

Asier: Baina urik ez zen asko 
egongo e! Ni akordatzen naiz An-
dres Uharketak-eta nola ekartzen 
zuten Land Roberrarekin jaietan-
eta, ura e! Ura ez zen asko egon-
go e! Gerozkoa izango da  bonba! 
Eta oraindik ere ehun bat ardi 
badauzkagu, baina aharirik ez 
diogu botatzen, antzu dauzka-
gu. Jana eman eta etxeko sailak 
garbitu-eta egiteko. Gero ume-
umetatik ardiak ikusi ditugu, eta 
hori gustatu egiten zaigu guri. Ez 
hortik etekinik dagoelako, guk 
gastua besterik ez dugu egiten 
haiekin…. Lehen eduki genituen 
dozena bat behi, Maibarrena-eta 
eduki genituenean. Orduan, Mai-
barrena eduki genuen guk, eta 
lau etxeak: Muttei, Mariagoena, 
Maerdi eta Maibarrena.

Josu: Horiek denak abando-
natuta zeuden gu hona etorri gi-
nenen. Gure etxearen buelta hori 
dena pinudia zen, gu horra bizi 
izatera etorri ginenean, eta lana 
latz eginez zelai jarri genuen, gar-
bitu eta...

Asier: Guztia haizeak bota 
zuen, gure etxe atze hori… 82-
83 garai horretan. Jota utzi zuen, 
dena lur jota. Eta gero gasa pasa-
tu zuten. Gu horrutza gasa pasatu 
eta segituan etorri ginen.

biriara etorri ginen, eta hor Ai-
zelekun daukagu sail bat, bere 
garaian Idargako Juliani erosita. 
Bere txabola eta bere zelai, ar-
diak eta denak han ibiltzen zi-
ren. Handik Maerdi aldea ondo 
ikusten zen. Mendi parean dago 
gure etxea. Eta aitak esaten zuen 
(Maerdi hutsik zegoen orduan 
ere): hor bazeopa  toki earra ar-
dik jartzeko ta baserrie hutsik eta 
hor artegi bat jarri ta… horrea, 
jungo bagiñe, horrea! Hala, etorri 
zen Txokoko Santos Txintxurreta 
zenarengana, eta baietz, baserria 
hutsik zegoela eta... 

Asier: Hor bizi izateko asmo-
tan etorri ginen gu, Maerdin! 

Josu:  Eta horraxe ardiak ekarri 
eta bizi izatera jungo bagina... eta 
holaxe, behintzat, Mariagoenan, 
gu orain bizi garen etxean jarri 
ginen, orduan ere hutsik zegoen-
eta. 

Asier: Fermin Osinaldere-
na zen, harekin tratua egin eta 
errentero jarri ginen. 

Josu:  Hortxe jarri ginen bizi 
izaten, beti ardiekin. Eta, ba, ja 
400 bat ardi edukitzera iritsi gi-
nen. Aita sasoikoa, gu biok gaz-
teak! 

Asier:  Eta eskolarako gogorik 
ez! 

Josu: Gu hona bizi izatera 
etorri ginenean, sukaldean bon-
ba bat bazegoen, kanila ere bai, 
baina komunik-eta ez zegoen 
(gu horra bizi izatera etorri gine-
nean). Garai batekoa, hola tapa 



76

Eskolarako gogorik ez, baina 
lanerako bai, ezta?

Josu:  Bai, hortxe ardiekin-
eta... Bazen mutil bat, Olabe-
rriakoa, Eskisabel zuen abizena, 
ja hilda da! Hori ibiltzen zen 
traktore batekin, palarekin eta 
retroarekin. John Deere trakto-
re agrikola batekin, bere pala eta  
atzean retroa. Hemen, baserriz 
baserri txapuzak egiten ibiltzen 
zen. Guk orduan ez geneukan 
makinekin-eta afizio handirik, 
eta Fermin Osinalde zenak, apa-
rejadorea zen, gure aitari esaten 
zion bazela lana, makina falta ze-
goela merkatuan. Eta hala, aitak 
esaten zigun hobe genuela ardiei 
utzi eta makina bat erostea la-
nean hasteko. Izan ere, urte haie-
tan, orain dela 30 urte, lan ikara-
garri zegoen.

Asier:  Ba, ordurako traktorea 
bageneukan guk e, John Deere 
bat. Belarra biltzen, bueltatzen, 
enpaketatzen... asko ibiltzen zen 
Josu, eta hortik etorri zitzaion 
honi makina zera hori asko. Hor-
tik hasi ginen. Traktorearekin ge-
hien bat aurrena, gero asko ibili 
zen traktorearekin Iberduero-
rentzat linea garbitzen ere.

Josu: Baina obran ez, sekula 
ez! 1994an erosi genuen lehenen-
go makina, hori 90 aldera izango 
zen. 

Asier: Ni orduan igeltsero 
nenbilen, Inazio Izagirre San-
ta Kutzekin, Zanteiko Mariaren 
anaiarekin, Josu ordurako ma-
kinarekin lanean hasita zegoen. 

Josu:  Bai, 3 milioi zen hura, 
94.urtean. 

Asier: Ekarri genuenean, ma-
kina hura Alemaniatik etorrita 
zegoen, baina hemen inork ez 
zeukan halakorik. Makinak be-
soa zeukan, irten egiten zitzaion; 
pala ireki egiten zitzaion. Hemen 
inork ikusi gabeko makina zen 
hura, eta ordurako ibilita zegoen 
makina hura e! Baina bakarren 
bati kendu egin ziela eta ez dakit 

zer badakit zer… martxan oinez 
ekarri genuen Amorebietatik 
biok. Ilusioa orduan… la ostia! 
Abiatu egin behar du Amorebie-
tatik e!

Lehenengo makina ekarri eta 
gero, zer?

Josu: Segituan lana! Gero ikasi 

Baina ardi horiekin zer zegoen, 
ba? Ezer ez! Pezeta batzuk atera 
egin behar. Hala ere, ardiak igual-
igual eduki ditugu. Goizean, la-
nera joaterako ardien lanak egin, 
gero aitak janak-eta ematen zien, 
baina jetzi-eta hori, lanera joate-
rako, eta gero lanetik etorri, eta 
egiten genituen.

Josu: 1994.urtean makina bat 
erostea pentsatu genuen, obre-
tako makina. Amorebietara joan 
ginen. Berriaren prezioa eskatu 
genuen, orduan diru-pila balio 
zuten, orain ere bai, baina garai 
hartan ez geneukan diru-sarrera 
handirik. Ardietatik zer… ze sa-
rrera? Berriaren prezioa eskatu, 
eta garestia iruditu zitzaigun.

Asier: Ikaratuta!

Josu: Ez dakit zenbat milioi! 
Orduan pezetatan, behintzat, 8-9 
milioi balio zuen makina horrek! 
Eta handik hona gatozela, Amo-
rebietan bertan parke bat dago 
hola obretako kamioiak eta ma-
kinak egoten diren horietakoa.

Asier: Alemaniatik ekarritako 
makinak ziren!

Josu: Bai. Eta hantxe ikusi 
nuen holako makina, bi zeuden. 
Usatuak ziren e!

Asier: Bi zeuden. Aitari esan 
nion, gelditu behar dugu gelditu 
behar dugu. Eta hala, buelta har-
tu eta joan ginen. Eta gustatu egin 
zitzaidan makina! Bi zeuzkaten, 
baina bat ez zutela kendu behar 
eta haiekin egin genuen tratua?
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egin behar da, ez da kotxea gida-
tzea bezala. Makina…

Josu: Bai. 94tik… Zenbat urte 
egin genituen guk? 5 bat urte? Eta 
geroz eta lan gehiago sortzen zi-
tzaigun.

Asier: Honek ezin zuen egin! 
Batetik, Moyuatik, beste toki ba-
tetik... enpresa askotatik… eta 
honek esan zidan “hi, beste maki-
na bat ekarri beharrean gaudek”. 

Igeltseritzari utzi nion, orduantxe 
pabiloia eginda geneukan, gaine-
ra…

Josu: Eskaera geneukan, es-
kaera! Autonomo jarri ginen eta 
ni ez nintzen ixten…

Asier: Gero, karrilean ere...

zat lanean, eta hari lana pixka bat 
bajatu egin zitzaiola, eta besteak 
makinista behar zuela... hala hasi 
ginen Mariezkurrenarekin biok. 
Horrek 11 urte eta nik 7. Orduan 
ere astebukaeretan beti egiten ge-
nuen lan. Baina ondo kasu egiten 
ziguten e! Gero, ordea, 2008an 
lanik ez zegoen, eraikuntzan go-
gor jo zuen krisiak, baina bata eta 
bestea, sekula gelditu gabe. 

Josu: Mariezkurrenarekin, je-
neralean, hamaika ordu egiten 
genituen lan egunero, goizeko 
zazpi eta erdietatik arratsaldeko 
zazpi eta erdietara. Eta orain ere 
antzeratsu, egia esan. 

Zertan zabiltzate orain? 

Josu: Jo eta ke lanean! Guk 
orain beheraldirik-eta ez lanean, 
ez dugu nabaritu. Gehiago, igual! 
Baxuago igual izan da. Orain ba-
serrietan eta udaletxeko lanekin 
ibiltzen gara.

Asier: Udaletxeak lan asko 
izaten ditu.

Josu: Bai bideak, pista kon-
pontzea, eskoilerak, baserri-
bideak… Urbanizazioa. Nor-
malean, zapatuan ere lan egiten 
dugu. Giroak ere asko baldintza-
tzen du gure lanean; orain, esate 
baterako, eguraldi txarra eta etxe 
barru batean ari gara, Astigarre-
tan. Beasaingo batek baserri bat 
erosi du, eta orain barrua rebaja-
tzen ari gara. Han bertan bizi iza-
teko asmoa du eta. Barrua rebaja-
tu, hormigoia bota, tuboak sartu 
eta holako lanak egiten ari gara.

Josu: Bai, gero Renfek lan asko 
eskaini zigun.

Asier: Ta hala erabaki genuen 
bigarren makina bat ekartzea.

Josu: Nik berria hartu nian eta 
hik zaharra! Ia ordurako dirua 
ere pixka bat irabazten genuen.

Asier: Hori duk! Zaharrarekin 
ni gelditu nintzen, ez frenu eta ez 
ostia ez zeukan hark. Eta orduan 
hasi nintzen trenbidean. Esan zi-
dan Josuk jai batean, akordatzen 
naiz: hi, bihar hola ta hola derrior 
jun beharra zeok karrilea, Zuma-
rra! Heorrek ikusiko dek! Oaiñ 
hobe dek Muttei aldea jun da hor 
pixkat entrena eizak makinekin, 
zeatik bihar hautza daukek jun 
beharra. Eta haruntz joan Muttei 
aldera, pixka bat entrenatu nuen, 
eta joan nintzen. Jende ona zen e! 
Jakina, bazekiten nik ez nekiela 
makinarekin ibiltzen , baina… 
orduan enpresa hasi berria zen 
hura, gainera. Balastoa eraman 
eta erraietan kolokatu eta holako 
gauzak egitea zen lana. Halaxe 
hasi nintzen. Gero gauez, jenera-
lean, Renfen gauez. Trabesak-eta 
puskatzen direnean, berritzeko 
dena gauez izaten da. 

Josu: Bai, lana izugarri!

Asier: Eta gero, bezeroak eta 
bat eta beste… Josu Mariezkurre-
narenean hasi zen. Hamaika urte 
egin hituen ala? Hamaika urte 
irten ere egin gabe, egunero; eta 
nik zazpi. Geroago hasi eta lehe-
nago utzi nuen. Ni orduan Itu-
rriotzekin nenbilen, Iturriotzent-
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Asier: Askotan, esku-lana ere 
asko egiten dugu e! Hormigoia 
botatzen-eta. Ez da dena makina-
rekin izaten. 

Ze asmo duzue gerorako?

Asier: Uste dut gureak hemen-
dik aurrera ere holaxe segituko 
duela. Osasuna baldin bada, be-
hintzat! Ondorenean, zer? Xabi 
esku onekoa da. Josun-eta mu-
tikoa esku onekoa da. Hari asko 
asko gustatzen zaio. 

Josu: Bai. Makinea ja aspaldi-
txotik ibiltzen du. Han ibiltzen 
zen dunperrarekin, eta makina 
handia eman, toneladakoa, eta 
moldatu egiten du. Esku onekoa 
da! 

Asier: Eta gurea ez da sekula 
ere ibili nirekin. Oso ezberdina 
da, Xabierrek, berriz egunero 
etxean ikusten ditu makinak.

Bergaran, Altos Hornoseko 
tximinia botatzen

Josu: Moyuarekin, Construc-
ciones Moyua oñatiarra da, eta 
Bergaran, Altos Hornoseko obra 
batean ginen. Bi tximini zeuden. 
1996an izango zen, 26-27 bat ur-
terekin.

Asier: Hau han zebilen lanean, 
egunero bezala. Eta bat-batean 
esaten dio enkargatuak: Hi, Josu! 
Tximini hori nola edo hala, baina 
bota egin behar dugu! Broman 
hartu zion honek. Ostia, tximi-
nia nola botako duzu, ba! Ze, 50 

bezalako mobilik ez zegoen. Eta 
argazkilari bati han bertatik dei-
tu, eta etorri zen. Zenbakia ez 
dakit nola lortu nuen e… atera 
zituzten argazki horiek, behin-
tzat, eta… Erosi genuen bigarren 
makina da argazkikoa, lotuta ze-
goen, baina alde batetik bestera 
mugitzen zen e!

Asier: ... hala tokatu, halaxe 
tokatu, eta baten batek, igual  Jo-
suk enkargatuari hots egin eta 
hark Bergara horri. Akordatzen 
naiz, behintzat, airean zegoela, 
deitu ziola eta bestea etorri eta 
argazkia atera ziola.

metro? Nola bota behar duzu? 
Makinak 3 metro gehienera. Hor 
dator grua! Kamioi-grua bat. 
Makina jarri, erantsi eta gora igo 
behar zuela, 50 metrora e! Esaten 
du behera jaitsi zen garaian ez 
zela zutik egoten, jota belaunak 
dardaraka. Gaur ez litzateke joa-
ngo e! Ni ere ez! Eta, ze okurritu  
zitzaion honi?  Bergarako arga-
zkilari bati deitzea. Hark atera-
takoak dira! Bestela, kito! Zeinek 
aterako zituen, ba?

Josu: Gaur edozeinek atera-
tzen du argazki bat, baina orduan, 
orain dela 30 urte, gaur egunean 
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Eta zein lanik desatseginena?

Zenbat eta zein motatako ma-
kinak dituzue orain?

Elurra kentzen, zer moduz?

Zer lan duzue gustukoen?

Makinerian, zertan nabaritu 
duze aldaketarik handiena?

Erosotasuna, gehien aire egokitua. Diferentziarik 
handiena hori! Zenbait egunetan, beroarekin ma-
kinan kristalaren barruan, kontuz! Han aguantau 
egin behar da e….

Zailena eskoilera egitea. Pareta egitea. Egitetik egi-
tera aldea egoten da eta… Lekua ere nolakoa den, 
alde handia dago. Zenbait tokitan sartu egin behar 
da makinarekin e! Gero harria nolakoa etortzen 
zaziun eta…

1. 226a (mini kargardora bat)
2. 35a (mini retroa) 
3. 45a (mini retroa)
4. Bi retro txiki 
5. Mistea, Kubota 080 bat
6. Caterpillerra, 318a
7. Volvoa 
Zazpi makina eta bi traktore! Eta orain, beste ma-
kina bat alokatuta dabilkigu, etxe barruan ibiltzeko 
makinarik ez daukagu eta. Tximelari alokatzen 
diogu.

Hori lan arriskutsua da. Elurra nolakoa den, hola 
bigunduta, lurmenduta bada, orduan, bai. Baina 
toki askotan traktorearekin joan eta eskapadak 
ere… Lehen elurra kentzekoa atzean geneukan,eta 
aurretik traktorearekin joan behar izaten zen. Bai-
na orain aurrekoarekin errazago; hala ere, izotza 
denean, argi!
Aurten ere egin dugu eskapada Aztirin. Baserri bi-
detan izaten dira arazo gehien, bideak estuak izaten 
dira eta. 
Beti eskapadan gelditzen dira eta eskapadan gera-
tzen den bitartean…

Gustukoena lurra rebajatzea igual, bai, kamioia 
kargatzen… Lan polita da! 

MOTZEAN



80

Haurreskolara buelta 

konfinamenduaren 

ondoren

Eskola
Haurreskola

Ilusio handiz bueltatu gara hau-
rreskolara familiekin batera egoera 
berri honi aurre egitera.

 
Aurtengo ikasturtean aurreko 

urteko fami-
liaz gain fa-
milia berriak 
izango ditugu 
gurean, horre-
gatik, bai hau-
rrekin eta bai 

familiekin ego-
kitze prozesuan 
murgilduta ga-
biltza buru-bela-
rri.

 
Guretzat ego-

kitzapen pro-
zesua oso 

ondo zaindu behar den 
prozesua da. Hau-
rra jaiotzen den 
unetik fami-
lia da hau-
rraren errefe-
rente nagusia eta 
familiarengandik 
banatzeak dakarren 
aldaketa era bortitzean 
jasan ez dezan, familiari 
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Eskola

Haurreskola

zein haur 
b a k o i -
tzari ego-
kitutako 
e g o k i -
t z ap e n a 

egiten saiatzen gara, euren beha-
rretara egokituz eta behar duten 
denbora eskainiz. Prosezu honi 
esker bakoitzaren ohiturak eta bi-
zipenak ezagutzen joaten gara.

 
Haurraren sozializazio proze-

suan, hezitzaileak pixkanaka erre-
ferentziazko pertsonak bilaka-
tuko gara, eta horrek haurrari 
segurtasuna eta lasaitasuna 
emango dio. 

 
Haurreskola 

txikia da gu-
rea eta aban-

taila nagusietako bat familiekin 
sortzen den harreman estua eta 
hurbilekoa dela esan dezakegu. 

 
Bisitatu nahi gaituen guztiaren-

tzat irekita dago!
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eskola
Ikasturterako 
 neurri bereziak

Ikasle eta irakasleak

Balentzategi eskola

Eskola

Gabiriako Balentzategi eskolan aurten 27 ikasle 
gaude hiru taldetan banatuta :  HHn 11, 1. zikloan 
8 eta 2. zikloan beste 8. Andereño asko eta 2 mai-
su daude. Batzuk egun osoa pasatzen dute eta beste 
batzuk ordu batzuk.

Koronavirusengatik taldeka gaude patioan eta 
eskola barruan; ez gara nahasten. Goizetan lehen 
hezkuntzako 1. ziklokoak eta 2. ziklokoak aurre-
tik sartzen gara eta HH koak atzetik sartzen dira. 
Eskolara sartzeko gela botatzen dugu eskuetan eta 
tenperatura hartzen digute. Egunean zehar leihoak 
irekitzen ditugu eta eskuak askotan garbitzen ditu-
gu. Maskarilarekin ibiltzen gera Lehen hezkuntzako 
ikasleak eta helduak . Eta segurtasun tartea utziz lan 
egiten saiatzen gara.

Atsedenak ere nahastu gabe egiten ditugu, talde 
bakoitzari izendatutako 3 tokitan eguraldiaren ara-
bera osatuz: futbol zelaia edo frontoia, parkea edo 
eliza ataria, plaza edo udaletxe azpia.

Bazkaltzeko orduan ere hiru taldeak mantentzen 
ditugu. Bakoitzak bere zaintzailea du aurten. Osta-
tura  atzetik, eskailera berrietatik sartzen gara . Sar-
tzerakoan gela ematen digute. Talde bakoitzak bere 
mahaia du eta ezin da lekuz aldatu. Bazkal ondoren 
atsedenean bezala ibiltzen gara.

Gustura ibiltzen garen arren, beste batzuekin jo-
las egitea eta ekintzak elkarrekin egitea faltan bota-
tzen dugu. Aurten tailerretan ere ezin gara nahastu. 
Horregatik hasi gara batzuetan gelatik gelara online 
irakurketa eta kontaketak egiten.

Berdin jarraitzen duena eskolatik  aparte, etxe-
rako lanak dira, astean bitan egiten ditugu. Gabone-
tako etxerako lana ondo pasatzea izan zen. Eta oso 
ondo pasatu genuen. 

Baina badira  aldatu  diren ekintzak:
Gabonetako abestiak ez genituen etxe aurrean 

abestu Gabon egunean. Gelaka gabon kanta bat 
aukeratu, grabatu eta urte berrirako desio onekin 
batera bidali zituzten 3 abestiak eskolakoen etxee-
tara. 

Olentzerok eskutitzak jasotzeko buzoia utzi 
zuen eskolako atarian eta gero bideo bat bidali zuen 
umeen izenak esanez eta bakoitzari buruzko zer-
bait. Oso polita izan zen, eta berezia.

Aurten ez gara igerilekura joan eta zaila izango 
da joatea eskola kirola gorriz dauden herrietan ezin 
baita egin.

Bestelako irteerak ere ez ditugu egin. Herrian 
egin ditugu zenbait ibilbide. Saiatuko gara bertatik 
bertara daudenak ikusten eta urrutikoak ezagutze-
ko teknologia erabiliko dugu. Horretarako jarri di-
tuzte eskolan ordenagailuak, pantaila handiak eta 
wifia gela guztietan. 

Santa Ageda eskea ere bertan behera gelditu da 
etxeetara joateari  dagokionez, baina osatu ditugu 
kopla batzuk. Egunean bertan grabatu eta herrira  
zabaldu  genituen, baina entzun ez dituzuenontzat, 
hementxe aurten prestatutakoak:
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HH
Lehenengo hiruhilekoan, Haur-Hezkuntzan  baserriko animaliak 

landu eta gai honen inguruko proiektua egin dugu. Baserriko animaliak 

ez ezik, baserriko bizitzaren inguruko ezaugarri batzuk ere ikasi ditugu; 

eta ikasleen gertuko gai bat izanik, oso gustura  egon gara denok gai hau 

gure gelatan lantzen.

Eguneroko lanez gain, baserria eraiki dugu Haur-Hezkuntzako geletan, 

ikasle guztien artean egindako baserriko animalien koadernoa osatu 

dugu, baita gaiari amaiera 
emateko, bideoz graba-

turiko baserriko anima-
lien aurkezpena ere.

Eskola

Santa Ageda iritsi da ta

Ez degu hartu makila

Nahiko lan degu eguneroko

Distantzi ta maskarila.

Etxerik etxe ibiltzen gera

Batzutan kotxez ta oinez

orain eskolan gelditu behar

Covida hemen dagonez

Koplak  asmatu eta  grabatuz

Iritsiko ote dira

Aurtengoan gure asmoa da

Zabaltzea Gabirira

Gela  arteko kontakizunak

Falta zaizkigu  zuzenen

Ordenagailuz kontatzen degu

Besteek entzun  dezaten

Egoera hau aldatuko da

Errespetatuz neurriak

Txiki ta haundik bete ditzagun

Bizi berrituz herriak.

Eskola
HH
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Eskola
HH

1. Multzoko argazkietan  idazketaren inguruko ari-
ketak egiten ari gara: idazketa, grafomotrizitatea eta 
gaiaren hiztegia landu ditugu batik bat

2. Multzoko argazkietan matematika nola lantzen 
dugun ikusi dezakezue: joku eta jolasen bitartez 
kontzeptu desberdinak lantzen saiatzen gara.
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Eskola
LH1

3. Multzoko argazkiak baserriaren gaia 
lantzeko ateratako argazkiak dira: oilate-
gia,  ukuilua, jogurrak etab. gure baserria 
ere eraiki dugu bertan.
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· GUK LAU ELEMENTUEN PROIEKTUA LANDU DUGU: URA, SUA, 
AIREA ETA LURRA.

 · EUSKARAN 2 : URA ETA AIREA, GAZTELANIAN SUA, ETA INGE-
LESEAN URA EGIN DITUGU.  AIREA  ETA  URAREN LANKETA ETA 
ESPERIMENTU GEHIAGO EGIN NAHI GENITUEN, BAINA OPORRAK 
IRITSI ZIREN ETA 2021A ZETORREN, ETA EZ GENUEN DENBORA-
RIK IZAN. BESTE PROIEKTU BATEKIN HASIKO GARA 2.HIRUHILE-
KOAN.

· ONDOREN URAREKIN LOTUTAKOAK AZALDUKO  DITUGU. 
BUKAERAN ESPERIMENTUAK  EGITEKO  PAUSOAK ETA GEHIEN 
GUSTATU  ZAIZKIGUNEN ARGAZKIAK  JARRIKO  DITUGU.

HERRIKO URAREN ZIKLOA

HASIERAN URAREN ARRASTOEN BILA  IBILI  GINEN KANPOAN, 
ESKOLAN ETA  ETXEAN. ARGAZKIAK  ATERA  ETA GELAN LOTU-
RA AZALDU GENIEN BESTE IKASLEEI.

Eskola
LH1

UR ARRASTOEN BILA

Ikasleak: Helene, Maddi, Malen, Alaitz, Xabat, Aitor, Izaro eta Xabier

Irakasleak: Ane Miren eta Mireia

GURE PROIEKTUA

LH1
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· GUK HERRIKO URAREN ZIKLOA LANDU DUGU. HEMEN DAGO GURE ESPLIKA-
ZIOA.

· GABIRIARA URA ARRIARANGO URTEGITIK ETORTZEN DA TUBOEN BIDEZ. 
HILERRI ONDOAN DAGOEN GABIRIAKO DEPOSITURA IRISTEN DA. DEPOSITUTIK 
GABIRIAKO ETXE GEHIENETARA IRISTEN DA, BAINA BASERRI BATZUEK BERE DE-
POSITUAK DAUZKATE.

· ETXEETARA SARTU  AURRETIK  UR  KONTSORTZIOKO LANGILEEK URA TRATATU  
EGITEN DUTE.

· ETXERAKO SARRERAN UR KONTAGAILUA  JARTZEN  DUTE GASTATZEN DUGUN 
URA  KONTATZEKO ETA FAKTURA PASATZEKO.

· ETXEAN EKINTZA ASKOTAN ERABILTZEN DUGU URA:  GURE  GORPUTZA  GARBI-
TZEKO, ARROPAK  GARBITZEKO, ONTZIAK GARBITZEKO, ETXEA GARBITZEKO, KOMU-
NEKO HONDAKINAK  BIDALTZEKO, EDATEKO, JANARIA  GARBITU  ETA  PRESTATZEKO, 
BEROA EMATEKO, UREZTATZEKO, KOTXEA GARBITZEKO… 

· HORI EGIN ONDOREN HODIETATIK UR ZIKINA JOATEN DA LEGORRETAKO ARAZTE-
GIRA. ARAZTEGIAN HONDAKINAK KENDU ETA GARBITU EGITEN DUTE.

· ARAZTEGITIK ORIA IBAIRA ISURTZEN DUTE URA. ORIA IBAIAK ORION UZTEN DITU 
URAK, KANTAURI ITSASOAN.

·ETXERAKO LAN BEZALA, IKASLE BAKOITZA BERE AMA ETA AITAREKIN JOAN GINEN 
ASTE BUKAERAN GABIRIAN ZEHAR. ITURRI ASKO EZAGUTU GENITUEN. ITURRI BATZUK 
URA ZEUKATEN, BESTE BATZUK EZ. ITURRI BAT GORRIA ZEN ETA BESTEAK GARDENAK 
ZIREN.

·ANE MIRENEK BOTILAK  BETE ZITUEN ITURRI  HORIETAKO 
URAZ ETA  GELAN UR  DASTAKETA EGIN GENUEN ESPERIMEN-
TU  MODURA.  TARTEAN ITSASOKO URA ERE JARRI  ZIGUN. 
BATZUK  ASMATU  GENITUEN, BESTE  BATZUK  EZ. 

·IBILBIDE HORREKIN GURASO BATZUK ERE EZAGUTU  ZI-
TUZTEN

 HERRIKO  TXOKOAK ETA   ENTERATU ZIREN GABIRIAN 
BAINUETXEA

 EGON ZELA ETA UR BELTZAREN ITURRIA ERE BADAGOELA.

Eskola
LH1

UR GARBIA  ETA UR  ZIKINAK

GABIRIAKO IBILALDIA ITURRIAK EZAGUTZEN



GABIRIAKO MAPAN TXOTXAK JARRI  GENITUEN EGON GINEN ITURRI 
GUZTIEN IZENEKIN: ITURGORRI, MADARIAGA ITURRIA, IZAR ITURRI, GA-
RIÑO EDO  GEÑUKOA,  ANDRES ITURRI, SOUSKOA…

EDOZEIN ESPERIMENTU  EGITEKO  PAUSUAK  LANDU  DITUGU :
 LEHENENGO PRESTAKETA  IRAKURRI.  GERO MATERIAL 

GUZTIA HARTU. HURRENGO  PAUSOA , PAUSO GUZTIAK ONDO 
JARRAITU, ARGAZKIAK ATERA ETA IKASI.

ATAL  HAUEK  BEREIZTEN DITUGU ESPERIMENTUAK  IDAZTEKO :
     IZENBURUA, MATERIALA, PAUSUAK, HIPOTESIA ETA  ONDO-

RIOAK.
URA ETA AIREARI  BURUZKO  ESPERIMENTUAK  EGIN  DITUGU.
LETIZIAK UR KONTSORTZIOKO  LABORATEGIAN LANA  EGITEN 

DUENEZ, BAKTERIEN INGURUKO ARGIBIDEAK EMAN ZIZKIGUN 
ETA  ESPERIMENTUAK ERAKUTSI.
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Eskola
LH1

ESPERIMENTUEN PRESTAKETA

URA ETA AIREAREKIN EGINDAKO ESPERIMENTUAK

LIBURUA ALTXATZEN GLOBOA BAINERAN KLOROA URETAN



LH2
ASMAKIZUNAK ETA 
ASMATZAILEAK

Aurten ere lehen hiruhilekoan egindakoak kontatuko dizkizuegu LH 4-5-6ko ikas-
leok. Gure lan taldea Eki, Aitzol, Asier, Ayla, Laia, Larraitz, Jon eta Lexurik osatzen dugu.  
Landu genuen gaia asmakuntzen eta makinen ingurukoa izan zen. Batetik, historiako 
asmakizun eta asmatzaile desberdinen inguruko 30 biografia motz burutu eta makinen 
ezaugarriak ikasi genituen. Bestetik, proiektu amaieran,  makina batzuk egin genituen elek-
trizitatea, polea, ardatza, arrapala eta palanken kontzeptuak landuz.  Horregatik,  guretzat 
bereziak eta esanguratsuak iruditzen zaizkigun 5 asmakizun inportanteren inguruko zenbait 
kontu aipatuko dizkizuegu.

HOZKAILUA:

Hozkailua 1879an Karl von Lindek (Alemania-Estatu Batuak 1842-1934) Estatu Batuetan asmatu 
zuen. 1923an Balzer von Platen (Malmö, Sweden 1898-1984 ) eta  Karl Muntersek (Dala-Järna, Swe-
den 1897-1989) hozkailu elektrikoa asmatu zuten. Electrolux modeloa, Kelvinator Ipar Amerikarrak  
patentatu zuen.  Bi  urte geroago,  Karl von Lindek  eraiki zuen. Hozkailua janaria ondo mantentzeko 
asmatu zuten.   

Hozkailuan likido hozgarria ibiltzen den zirkuitu bat dago, motorra (konpresorea) martxan dagoen 
guztietan fluido hori konpresorera iristen da, hala nola, gasera (presio baxuan eta giro-tenperaturan); 
bertan bolumena murrizten da (konprimitu egiten da) eta horrek berotu egiten du.

 
Gaur egun ere janaria freskoa eta ondo man-

tentzeko erabiltzen dugu hozkailua.
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Eskola
LH2
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Eskola
LH2

KOMUNEKO PAPERA:

1391an asmatu zen lehen aldiz komuneko papera Txinako inperioan.  Hala ere, gaur 
egungo paper modernoa Joseph Gayetty estatu batuarrak  asmatu zuen 1920an.  Lehe-
nengo komunerako paperak aloe vera izaten zuen. Usainaren arazoa eta ipurdia ondo 
zaintzea  hasieratik konpondu nahi izan zuten. 

Paper honen erabilera oso sinplea da, komunera joatean azala zikintzen baduzu 
komuneko paperarekin garbitu eta azala garbia geratuko da. Batzuk mukiak kentzeko 
ere erabiltzen dute. 

Gaur egun,  komuneko papera ez da munduko leku guztietan erabiltzen (egunka-
rietako papera, ura, hostoak, toilatxoak, etab... ere erabiltzen dira lekuaren arabera).  
Paper mota desberdinak ere badaude: kolore desberdinetakoak, kapa gehiagorekin, 
gutxiagorekin,  birziklatutak, luze-luzeak, usainarekin, usainik gabe, etab.

BEREBILA:

Karl Benz izan zen lehenengo pertsona kotxea asmatzen,1886an . Hiru  gur-
pil eta zilindro bakarreko motorra  zeuzkan lehenengo berebilak. 80 kilometro 
egin zituen eta arazo asko izan zituen.

1908an, Ford Model  fabrikan berebilak egiten hasi zen prezio merkean.
Cadillacek,  Touring Edition modeloak (1912an ), motor elektrikoarekin 

mugitzen ziren lehen kotxeak, asmatu zituen. 
Bere erabilera hasieratik bizitza erraztea izan zen;  distantziak azkarrago 

egitea, bidaiariak garraiatzea, kargak eramatea, leku batetik bestera joatea 
eta beste hainbat gauza. 

BETAURREKOAK:

Alejandro Della Spina Pîsan, Italian jaio zen. Berak asmatu zituen be-
taurrekoak 1312an.  Zertarako  balio dute,  ordea, betaurrekoek? Betau-
rrekoek urrutitik hobeto ikusteko,  gertutik ere hobeto ikusteko, lane-
rako, kirolerako, eguzkitatik babesteko, igeri egiteko,  urpekaritzarako 
eta irakurtzeko balio dute. Betaurrekoei modu askotan deitzen zaie; 
lekuaren arabera: anteojoak, lenteak, antiparrak, etab.

Informazio iturriak eta argazkiak: 
https://curiosfera-historia.com
https://www.elespanol.com
http://historiainventos.blogspot.com
https://motor.elpais.com/
https://es.wikipedia.org/

https://pxhere.com/
https://pixabay.com/
https://commons.wikimedia.org/
wiki/
https://www.freepik.eshttps:/
/www.alamy.es/
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Argazkien
         LehiaketaMikel Mandiola Azarola

Erantzuteko epea abuztuaren 31n amai-
tuko da. Horretarako, idatzi udal.batzor-
deak@gmail.com helbidera, Whatsappez 
635203958 zenbakira edo sartu Udalaren 
webgunean QR kodea erabilita.

IAZKO ERANTZUNAK:

Zein presatako pareta da hau?

Zein izen du zubi honek, eta zubi 
honetan dagoen bidetxurrari segiz 

zein baserritara hel gintezke?

Ugaran goikoa eta Madariaga beheko 
zozkeratakoak non elkartzen ziren 
esnea hartu eta Legazpira joateko?

Zantagoiti       Haunditegi                     Lizardi

1
2

3
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GABIRIAKO ESKOLAKO IKASLEAK 1975-76 IKASTURTEAN.

Goiko ilaran ezkerretik eskuinera: Kiko Gurrutxaga (Sindikato), Jaione Galdos (Irubide), Arantxa Alustiza 
(Oñatibiaundi), Maria Pilar Gurrutxaga (Sindikato), Luis Mari Suarez (maisuaren semea), Josu Andola (Erro-
taberri), Iñigo Izagirre (Zuazolazpikoa), Joseba Murua (Izarraundi), Xabier Izagirre (Zuazolazpikoa), Joxe 
Luis Aranburu (Udaletxea), Garbiñe Iztueta (Katarain), Kruz Mari Alustiza (Oñatibiaundi) eta Joxe Ramon 
Aranburu (Udaletxea).
Bigarren ilaran ezkerretik eskuinera: Itziar Izuzkiza (Jauregi), Marisol Gurrutxaga (Sindikato), Ainhoa 
Aizpuru (Elizalde), Sabin Andola (Errotaberri), Jesus Mari Garmendia (Sanesteban), Santi Izuzkiza (Jaure-
gi), Lierni Aranburu (Udaletxea), Ana Mari Gurrutxaga (Sindikato), Santi Redondo (Elizazpi) eta Lourdes 
Azurmendi (Landeta).
Hirugarren ilaran ezkerretik eskuinera: Joxe Antonio Elosegi (Oñatibitxiki), Joxe Angel Gurrutxaga (Sindika-
to), Juan Ramon Aramendi (Noaretxeberri), Gema Izuzkiza (Jauregi), Eukene Gabilondo (Igoarangarakoa), 
Elena Alustiza (Oñatibiaundi), Alvaro Suarez (maisua), Joxe Luis Bidegain (Elizalde), Martin Olariaga (Zan-
tagoitibekoa) eta Mari Karmen Andola (Errotaberri).
Lurrean eserita ezkerretik eskuinera: Santi Lasa (Urruti), Lourdes Zubizarreta (Ugarketa), Koro Gurrutxaga 
(Sindikato), Amaia Aranburu (Udaletxea), Gotzone Andola (Errotaberri), Mari Jose Gurrutxaga (Sindika-
to), Pili Zubizarreta (Ugarketa), Ibon Suarez (maisuaren semea), Pello Bidegain (Elizalde), Iñaki Etxezarreta 
(Errotaetxe) eta Joxe Ramon Peñagarikano (Landeta).

                                                                       Ander Yurrita Oñatibia
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