
2020-07-31 OSTIRALA / 740. ZENBAKIA / 2. AROA 
SAKANAKO ASTEKARIA GUAIXE.EUS



2 UDA SAKANAN ARAKIL

Alfredo Alvaro Igoa
Arakil ibarra bertatik bertara eza-
gutarazten duen ibilbidea da Ara-
kilgo Bira. Ikuspegi oparoak eskain-
tzen dituen ibilbidea da. Ibarretako 
lautadetako lursailen artean ibiltze-
ko aukera ematen du. Garai honetan, 
uzta jaso berritan, ibintzek horitu-
tako soroak gelditzen dira. Haiekin 
kontraste ederra sortzen du bazka-
rako larreen edo artasoroen berde-
tasunak, baita Arakil ibaiaren ibil-
bidea salatzen duten txipuek ere. 
Urtaro bakoitzak bere kolore paleta 
hartzen du, sasoi guztiak bihurtuz 
bisitarako aitzakia. Gainera, iparre-
ko eta hegoko mendien ikuspegiak 
ere badira ikusmenaren atsegingarri. 

Izan ere, Aralar mendian eta Sa-
trustegiko mendizerran sartu-irte-
nak egiten ditu Arakilgo Birak. 
Magaletako hariztiak eta pagadiak 
lotzen ditu bide sareak. Eta haietan 

bizi den fauna aberatsaren arrastoak 
sumatu, hura entzun eta, zorte pix-
ka batekin, ikusteko aukera izanen 
du bisitariak. 

Ibarrari buelta ematen dion ibil-
bidea izanik, Arakilgo edozein herri 
bihurtu daiteke ibilaldiaren abia-
puntua. Arakilgo hamabi herriek 
dituzte komunikazio egokiak, beraz, 
haietako bat aukeratu eta ibilbidea-
ri ekiteko ez dago inolako aitzakia-
rik. Arakilgo Birak, beraz, aukera 
egokia eskaintzen du, batetik edo 
bestetik abiatuta, hainbat ibilaldi 
prestatzeko eta, pitteka-pitteka, 
Sakana ekialdea hobeki ezagutzeko. 

Arakili buelta ematen dion ibil-
bide nagusiaz aparte, Arakilgo Birak 
bere baitan ibilbide laburragok 
baditu ere: puntu batean hasi eta 
bukatzen diren ibilbide laburrak. 
Guztira hamaika ibilbide motz dira 
markatuta daudenak (mapan gorriz 

adieraziak). Txango laburretarako 
aitzakia ederra izan daitezke guztiak. 

Eta horiek nola egin? Inguruare-
kin kontaktu estuagoa eskaintzen 
duen esperientzia oinez egindako 
txangoa da. Eta halakoa da Arakilgo 
Bira. Luzeraren arabera, eskarmen-
tudun mendizaleen irteera izan 
daiteke, edo familia giroan egitekoa. 
Baina mendi bizikleta maite duen 
bisitariak ibar hondoko dermioko 
bide zabalak erabil ditzake, joan-
etorriak egin eta ibarra abiadura 
handiagoan ezagutzeko. 

Loturak 
Arakilgo Birak beste hainbat ibil-
biderekin bat egiten du. Horietako 
hiru mendi gainetara eramaten 
duten bideak dira eta propio seina-
leztatuta daude: Irurtzundik Erga-
ra igotzen dena (Aizkorbetik bidea 
laburragoa da), Urritzolatik Gazte-

lu mendira igotzen dena eta Satrus-
tegiko portua (berdez mapan). Bes-
talde, Arakilgo Birak bat egiten du 
Irurtzunen Plazaola bide berdea-
rekin, baita Erga magalean dagoen 
saien ibilbidearekin ere. 

Ibarrak bi arrate ikusgarri ditu 
ere: Biaizpekoa, Irurtzunen, eta 
Oskiakoa, Errotzen. Bien ondoan 
Nafarroako  Erresuma defendatu 
zuten bi gazteluren aztarnak dau-
de: Aixita (Egiarretatik joan daite-
ke) eta Gaztelu (Urritzolatik gora 
eginda). Larraun ibaiaren eraginez 
sortu zen Biaizpe. Ibai horrek Urri-
tzolan bat egiten du Sakana guztia 
zeharkatzen duen Arakil ibaiarekin. 
Izurdiaga eta Urritzola arteko paseoa 
aitzakia izan daiteke parajea eza-
gutzeko. 

Etxeberritik bat egin daiteke arran-
tzaleen ibilbidearekin. Egiarretara 
joaten direnek Itxasperriko ermita 
erromanikoa ikusteko aukera izanen 
dute. San Antonio Abadeari eskai-
nitako herriko elizan, berriz, erre-
nazimenduko XVI. mendeko erre-
taula ikusteko aukera dago. Nafa-
rroako Gobernuak kultur interese-
ko ondare izendatu du erretaula. 
2011n zaharberritu zuten. 

Etxarrengo elizako ate gotikoa (XIII. 
mendekoa omen) bisitatzearekin 
batera, ibar erditik dauden ikuspegiez 
gozatzeko aukera ematen du. Ekairen 
sarreran dorretxe bat ikusteko au-
kera izanen du bisitariak. Zuhatzu 
bisitatzen duenak ibarreko arkitek-
turaren ezaugarriak ezagutzeko 
aukera izanen du. Satrustegi hegoal-
dean, berriz, txondorra bisitatzeko 
aukera dago. Hiriberrira sartzen den 
bidaiariak armarriak dituzten etxe 
puskekin eginen du topo. 

Ibarreko gainontzeko herrietan 

bezala, Ihabarren XVIII. eta XIX. 

mendeetako etxeen artean pasea-

tzeko aukera izanen da. Herriko 

ihotea eta dantza bizirik mantendu 

dituen oihartzuna antzerki taldea-

renarekin nahasten da. Irañetan, 

bargan, Nafarroako Gobernuak 

natura ondare izendatutako bost 

haritz zahar bisita daitezke. Eta 

abereak nola ferratzen diren irudi-

katu daiteke udaletxearen atzeko 

aldean dagoen ferratokiarekin. 

Arakilgo Birako ibilbidea, bestalde, 

hainbat ermitaren ingurutik pasa-

tzen da. Haiek garai bateko ibarre-

ko herri despopulatuen lekuko 

mutuak dira.

Arakil ezagutzeko ibilbide sarea 
Ibarrari buelta ematen dio Arakilgo Birak. Seinaleztatutako 85 km-ko ibilbide sareak 
ibarra ezin hobeto ezagutzeko aukera aparta ematen du. Herriak eta natura eta 
arkitektura ondarea ezagutzeko aparteko aukera ematen du
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Alfredo Alvaro Igoa IRURTZUN
Uda, opor garaia, tokiak ezagutzeko 
baliatzen du jende askok. Bidaia 
horiek egiteko modu asko daude, eta 
gero eta gehiago erabiltzen deneta-
ko bat da autokarabana. Garbiñe 
Galartza Ezkurdiak badu halako bat. 
“Gurpildun ibilgailu baten gainean 
dagoen etxea da autokarabana. Hain-
bat motakoak daude, eta denetarik 
dute”. Autokarabanek alojamendua 
eta garraioa eskaintzen dute. Galar-
tzak dioenez, “abantaila da biak iza-
tea”. Berarendako “autokarabanek 
ematen duten onena askatasuna da".

Halako ibilgailuak gidatzeko autoen 
gidabaimen bera behar da. Galartzak 
argitu duenez, “gidatzea ez da pro-
blema, moldatzen zara”. Ibilgailuek 
gidarien eta laguntzailearen aulkiez 
aparte, beste aulki batzuk ere izaten 
dituzte gainontzeko bidaiariendako. 
“Denak elkarrekin joan daitezke. 

Baina inolaz ere ezin da lotara sartu 
eta lotan zaudela bidaiatu. Segurta-
sun uhala jarrita, segurtasun neurriak 
betez bidaiatu behar da”. Eta bidaia-
rietako batek komunera joan behar 
badu edo sukaldetik zerbait hartu 
nahi badu, “hobe da gelditzea eta 
hartu beharrekoa hartu, egin beha-
rrekoa egin, eta berriz ere martxan 
jartzea”. 

Eta behin bidaian joanda, auto-
karabanistek ez dute hotel edo kan-
pinen bila egon beharrik, etxea 
gainean baitute. Autokarabanista 
irurtzundarrak azaldu duenez, “toki 
polita aurkitu, furgoneta ongi apar-
katu, ohera sartu, afaldu, mendi-
bueltaren ondoren garagardo fres-
koa hartu… Dena toki berean dugu”. 

“Legeak esaten du zuk kanpatzen 
ez baduzu, turismo baten parekoa 
zarela eta edozein lekutan lo egin 
dezakezula. Norberaren autoan 

lotan gelditzearen parekoa da. Eta 
zer da kanpatzea? Sabai-leihoa ire-
kitzea, aldetako leihoak irekitzea, 
sartzeko maila irekitzea, mahaiak 
edo aulkiak uztea, toldoa zabaltzea…” 
Galartzak gaineratu duenez, “udal 
bakoitza mundu bat da eta bakoitzak 
bere interesen alde jokatzen du. 
Hotelak, kanpina edo ordaintzeko 
aparkalekuak baldin baditu, esaten 
du ezin dela herrian gaua eman, eta 
isuna jarri ahal dizute”. Horrekin 
tentuz ibili beharra dute autokara-
banistek, eta herriei buruzko infor-
mazioa jaso behar izaten dute.  

Guneak abiapuntu
Autokarabanen guneek, normalean, 
aparkatzeko lekuak izaten dituzte. 
Ur grisak (dutxako eta harrikoko ur 
zikinak) eta komun kimikoa huste-
ko aukera ematen dute. Ur garbiz 
eta argindarrez hornitzeko aukera 
era badago autokarabanendako 
guneetan. Zerbitzu gehiago edo 
gutxiago izan ditzakete guneek. Ha-
lako tokietan egoteko mugak gu-
nearen araberakoak dira. “Batzuek 
48 ordu uzten dute; besteek, 76. Eta 
batzuetan ez dute deus jartzen. Uda-
laren araberakoa izaten da”.  

Guneak oinez edo bizikletan egi-
teko txangoen abiapuntuak dira. 
“Horretarako oso erosoak dira. Nahi 

duzun gauza egiteko aukera ematen 
dizute. Gauden egoeran egonda, 
guk oporretan jende gutxirekin el-
kartu nahi dugu. Bizikletak eta 
mendiko arropa hartu ditugu. Ez 
dakigu nora eta zein modutan, bai-
na jende gutxi dagoen toki batera 
joan gara". Normalean, irteerak 
planifikatu egiten dituzte, baina 
uda honetan ez da hala izan. Auto-
karabana urte guztian erabiltzeko 
aukera dutenez, “nik uste autoka-
rabanistok opor gehiago izaten 
ditugula. Astebururo joateko auke-
ra dugu. Zorte hori dugu”.

Gordetzea, alokatzea 
Prezioarekin batera, halako auto-
karabanen traba gordetzea da. 
Espazio handia behar da. Galartza 
zortekoa da, eta gurasoen bajera 
handian gordetzen du. Halakorik 
ez duten batzuek kalean uzten 
dute; bestela, pabiloiren bat alo-
katzen dute.

Errepidean gero eta autokaraba-
na gehiago ikusten dira hara-hona. 
“Modan dagoen gauza bat da. Jen-
deak esaten du hotela gustatzen 
zaiola, baina behin probatuta, gus-
tukoa bihurtzen da. Ematen dizun 
askatasunak ez du preziorik. Erosi 
baino lehen probatu egin behar 
da. Nik erostea nahiago dut, alo-
kairuek dirutza balio dutelako. 
Baina urtean behin ibiltzeko bada, 
alokatu”. 

Bestetik, matxura izanez gero, 
betiko mekanika tailerretara eraman 
behar dira autokarabanak. “altza-
riren batean, urarekin-edo arazoak 
izanez gero, erosi duzun etxera era-
man behar da”. 

Irurtzunen autokarabanenda-
ko gunea eginen da. “Nik herrian 
halako bat jartzea aspaldi eska-
tzen nuen. Autokarabanistek 
herrian dirua utziko dute. Berri 
oso ona da".   
+www.guaixe.eus

Irurtzungo Udalak Plazaola bide berdearen ondoan 
autokarabanendako gunea eginen du. Halako 
ibilgailuan aurrera-atzera ibiltzen da Garbiñe 
Galartza Ezkurdia opor garaian, eta bidaiatzeko 
modu horren berri eman du

Askatasunez 
bidaiatzeko 

Campers
Egokitutako furgonetak. 
Arinak, erregai kontsumo 
txikia, espazio muga. Ez da 
hain nabarmena.

Kaputxinoak
Gidari kabina gainean ohe 
bikoitza. 7 plaza. 

Perfilatuak
Kabina gainean biltegia.
Oheak atzean eta egongela 
gainean. 5 plaza.  

Integratuak
Aerodinamikoenak. Kristal 
handia aurrean. Kabinako 
aulkiak barrurantz 
bueltatzen dira espazio 
bakarra sortuz. 
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Alfredo Alvaro Igoa IRAÑETA
San Gregorio eta San Migel berri 
ermitak dituzte Irañetan. Garai ba-
tean, barga aldean, San Pedro mar-
tir ermita zegoen. Azken urteetan 
hiru toki horietara garileko azken 
hiru igandeetan joateko ohitura 
dute irintarrek. Eta erromesaldia 
despeditzeko, agorrileko aurreneko 
igandean Aralarko santutegira igo-
tzen dira eta, han, mezaren ondoren, 
bazkaltzen dute. 

Valentin Lakuntza Muzkizek azal-
du duenez, garai batean "Aszensio 
baino hiru egun aurreago" egiten 
zen, astelehenetik asteazkenera 
(aurten maiatzaren 21ean izan zen 
Aszensioa. Beti ostegunetan da). 

"San Gregorio lehendabizikoa; San 
Migel berri asteartean eta asteaz-
kenean joaten ginen Zabalera, han 
San Pedroko ermita dago. Meza 
egiten genuen eta gero errogatiba. 
Han ez zegoen gehiago". Errogatibak 
uzta ona etortzeko, "eta euria behar 
den garaian botatzeko. Halako gau-
zak. Badakizu, nekazaria beti eska-
tzen". Lakuntzak gaineratu duenez, 

"batzuetan, errogatibak egiteko, San 
Gregorio elizara ekartzen zen, pro-
zesioan, euri pixka bat egiteko". 

Eliz mutilak herriko gurutzea har-
tu, eta irintarrak haren atzetik oinez 
joaten ziren ermitetara, 08:00etan 
abiatuta. "Hasieran, kantuan joaten 
ginen, baina gero ez, bide handia 
dago-eta". Gaur egun, ermitetan ba-
daude aulkiak, "lehenago ez zeuden 
eta jendea zutik" egoten zen. Erro-
gatiben ondoren, apezarekin herri-
ra bueltatzen ziren, "santuaren leta-
niak kantatzen". Behin etxean egu-
neroko lanekin segitzen zuten. 

Aszensio festa kendu, eta garilera 
pasa zuten ohitura. "Agorrileko 
lehendabiziko igandean San Mige-

lera joaten izanen dira 15 edo 16 
urte. Aurretik ez zegoen ohiturarik. 
Horren kulpa asko nik dut. Herri 
guztiak joaten ziren San Migelera, 
eta gu ez? Hementxe bertan dauka-
gu eta! Apezak ongi hartu zuen, esan 
zion herriari, eta herria konforme, 
gustura! Bere hartan bazkalduta 
eta, jendea gustura! Kontuketan. 
Han konpontzen da dena!" 

Ermitez
Herri sarreran dago San Gregorio 
ermita. Han hasten dute irintarrek 
erromesaldia. "Urtean barna, zerbait 
egoten bada, apaizak esaten du meza 
San Gregorion emanen duela". La-
kuntzak jakinarazi duenez, garai 
batean ermita tanatorio gisa erabi-
li zen: "kanpoan bakarren bat hil 
bazen, hara eramaten zuten. Lehen-
dabiziko gaua han egiten zuen. 
Gainera, autopsia eta dena han 
egiten zen. Nik ezagutu ditut hor 
gutxienez bost. Orain Iruñera era-
maten dute dena, hemendik eta 
beste lekuetatik". 

San Migel berri herritik iparral-
dera 700 bat metrora dago. Ermitak 
urtean behin hartzen du irintarren 
bisita. San Pedro martir ermita Za-
bal dermioan dago, herritik hegoal-
dera 2,25 km-ra. "Dena lurrean dago. 
Orain basoan ematen dute meza, 
harizti batean. Udalak borda berria 
egin zuen, oso txukuna. Eta han, 
itzalean, fresko-fresko, majo, han 
egiten da meza". 

Lakuntzak azaldu digunez, Zabal 
herri txiki bat zen. "Guk bagenuen 
han soro bat. Ni traktorearekin lantzen 
ibiltzen nintzela, han ateratzen ziren 
sekulako harriak, ongi landuta. Baita 
hezurrak ere! Lurra pixka bat zulatu, 
eta han sartu genituen. "Handik Irañe-
tara etorri ziren bizitzera". 

Zabalgo ermita garai bateko he-
rriko eliza bazen, San Migel berri-
rekin ez da gauza bera gertatzen. 
"Gure arbasoek esaten zuten he-
mengo apezpiku batek manatu 
zuela egitea. Ez dakit egia den ala 
ez. Nik hala aditu dut: ‘Juandiba-
rrekoako apezpiku batek egin omen 
zuen’ esaten zuten lehengoek. Horiek 
gauza horietan ez dute gezurrik 
esaten". 

Lakuntza Urruntza etxekoa da, eta 
garai batean izen hori zuen herri 
bat bazen. Baina ermitaren arras-
torik ez dago. Herritarrak Irañetara 
aldatzean, "hango harriak etxe hauek 
egiteko erabiliko zituzten. Ez dago 

arrastorik ere, baina ez da harritze-
koa". Irañetaren zaindaria dirudi 
Madalen Haitz. "Han, bizkar hartan, 
ermita bat zegoen. Txiki xamarra, 
baina oso polita; San Donato beza-
la, bi gelatxo. Han egoten omen zen 
Santa Magdalena. Ermita hura ez 
zen erori, bota egin zuten. Hemen-
go jendeak esaten du karlistek bo-
tako zutela. Hori ez da egia. Makina 
bat kulpa botatzen diete karlista 
gizajo haiei. Apezpikuren bati gal-
detu beharko diogu, ongi jakiteko 
zer pasatu zen ermita harrekin. 
Ihabarko elizari tokatzen omen 
zitzaion ermita. Galdetu nion Iha-
barko apaizari, eta ez zekiela ezer 
esan zidan".

Aralarko aingerua
Urruntza etxean Aralarko santute-
giaren eta irudiaren koadroak dau-
de. "Gu San Migelen Anaidikoak 
gara". Lakuntzak azaldu duenez, 
"aspaldi galdurikoa da maiatzaren 
8. egunean prozesioan San Migele-
ra etxe bakoitzeko bat joaten zene-
koa. Eta Uharte eta Arakil ibarraren 
erdia ere bai (Etxarren eta Ihabar 
bitarteko herriak. Arakilgo gainon-
tzeko herriak beste egun batean 
joaten ziren. Ubeldearen alde batean 
edo bestean egon, horrela egiten da 
banaketa). Meza, errogatibak egiten 
zituzten Uharte, Irañeta eta Arakil, 
denak batera. Bazkaldu eta han
egoten ginen hizketan eta hizketan, 
bata bestearekin, majo". 

Herrira bueltan, Irañetako bidetik 
zelaitxo bat zegoen. "Han prozesioa 
gelditu eta salto egiten genuen, nork 
saltatzen zuen luzeago. Haiek barreak. 
Apaizak ere saltatzen zuen. Han kris-
to guztiak saltatzen zuen. Gustura! 
Eta gero alkateak edo apaizak esaten 
zuen: beno, goazen! Eta haien atzetik, 
formal-formal, herrira". 

Aralarko aingeruaren irudia Irañe-
tara Trinitateko igande arratsaldean 
eramaten dute. "Eta astelehenean 
prozesioan Ergako Trinitatera joa-
ten ginen. 11:00etarako han egoten 
ginen". Gehienetan etxe bakoitzeko 
bat joaten ziren. Aurretik bi irintar 
joaten zen, herritarrak iristen zire-
nerako baba gosaria prest izateko. 
Mezaren ondoren, alubiak eta etxe-
tik eramandako ogitartekoa jaten 
zuten. Herrira bueltan Irurtzunen, 
Etxarrenen, Zuhatzun eta Murgin-
duetan sartzen ziren. Auzateak zi-
tuzten. Gainera, igande eta astelehen 
hartan afariak izaten ziren. Ainge-
ruaren irudia hartzen zuen etxeak 
senide eta aldamenak bazkaltzera 
gonbidatzen zituen. Gero festetan 
bueltatzen zen gonbidapena (San 
Joanetan). Asteazkenean irudia 
santutegira igotzen zuten, Corpus 
egunerako.

Osorik: www.guaixe.eus

Ermitaz ermita, 
kontu kontari

"HAN PROZESIOA 
GELDITU ETA SALTO 
EGITEN GENUEN, NORK 
LUZEAGO SALTATU 
IKUSTEKO"

LEHEN ASZENSIO 
EGUNAREN AURREKO 
HIRU EGUNETAN 
EGITEN ZEN, ORAIN 
GARILEKO IGANDEETAN

Irintarrek, urtea normala izan balitz, igandean despedituko lukete ermitaz ermita 
egiten duten ibilbidea Aralarko santutegian. COVID-19agatik aurten ez da halakorik 
izan, baina ohituraz Urruntza etxeko Valentin Lakuntza Muzkizek azalpenak eman ditu 
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IRURTZUN
UZTAILA

3! OSTIRALA
20:00 Musika parkean. Beietz taldearen kontzertua. Gernika parkean.

ABUZTUA

w IGANDEA
20:00 Bagabiga txotxongiloak konpainiaren Etxe sorginduaren 
misterioa ikuskizuna. Plazan.

r ASTEARTEA
21:00 Gozamenez programa. GozaBizi: Jolasak, antzerkia eta zirkua 
Pantxikarekin. 12 eta 16 urte bitarteko gazteendako. Plazan. 

t ASTEAZKENA
22:00 Zinema euskaraz: Parasitos filmaren proiekzioa. Eskolako patioan. 

o IGANDEA
20:00 Levelibular konpainiaren Portamundos zirku eta antzerki 
ikuskizuna. Plazan. 

j IGANDEA
20:00 Zirku dabitxiren ¿Y… Pepu? ikuskizuna. Plazan. 

2! OSTIRALA
20:00 Musika parkean. Makusai eta Makalan taldeen kontzertua. 
Gernika parkean. 

UHARTE ARAKIL
ABUZTUA

q LARUNBATA 
Ibilaldi gidatuak. Etxarri Aranazko haritz zaharrak. Izen ematea: info@
mirua.com edo 608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 

w IGANDEA
Ibilaldi gidatuak. Aralarko trikuharriak eta paisaiak. Izen ematea: info@
mirua.com edo 608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 

i LARUNBATA 
Ibilaldi gidatuak. Iribasko iturburua. Izen ematea: info@mirua.com edo 
608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 

o IGANDEA
Ibilaldi gidatuak. Oderizko trikuharriak. Izen ematea: info@mirua.com 
edo 608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 

h LARUNBATA
Ibilaldi gidatuak. Aralarko baso eta begiratokiak. Izen ematea: info@
mirua.com edo 608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 

j IGANDEA
Ibilaldi gidatuak. Etxarri Aranazko haritz zaharrak. Izen ematea: info@
mirua.com edo 608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 
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2@ LARUNBATA
Izarren behaketa Aralarren. Izena ematea: info@observarelcielo.com 
edo 647840231. Helduak 10 euro eta haurrak doan. 

2# IGANDEA
Ibilaldi gidatuak. Oderizko trikuharriak. Izen ematea: info@mirua.com 
edo 608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 

2( LARUNBATA
Ibilaldi gidatuak. Iribasko iturburua. Izen ematea: info@mirua.com edo 
608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 

3) IGANDEA
Ibilaldi gidatuak. Aralarko trikuharriak eta paisaiak. Izen ematea: info@
mirua.com edo 608560369. Helduak 10 euro eta haurrak 8 euro. 
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Eneida C. M. eta Erkuden R. B.
Zuriñe Beltza Uharte Arakilgo Ara-
lar Mendi elkarteko kidea da, eta 
Artzain Eguna antolatzeko lantaldean 
dago. Koronabirusak eragindako 
urte honetan, "pena handiarekin" 
festa bertan behera uztea erabaki 
zuten. Abuztuaren 30ean ospatu 
behar zen. "Festa nahiko handia da, 
eta egunean bertan lehiaketa asko 
daude. Ikusten genuen ez genuela 
ezertarako ziurtasunik". Etorkizu-
nera begira jarri dira orain, "alde 
ona ikusi" nahi diote: "aurten, gure 
helburua hausnartzea izango da: 

zer egin dugun ikusi, zer egingo 
dugun pentsatu, eta gauza gehiago 
nola sartu pentsatu. Artxibo kontua 
ere hor dugu beti, ez dakigula eskua 
nola sartu. Hori ere landuko dugu". 

Aralar Mendi elkarteak antolatzen 
du Artzain Eguna. "Bazkideok au-
zolanean egiten dugu. Gutxi gora-
behera 280 bazkide gara, eta den-
borarekin jendea aldatzen joan da". 
Bazkideak ez ezik, herri osoa  ere 
inplikatzen da eguna aurrera era-
maten: "800 biztanle gara, eta ia 300 
pertsonak parte hartzen dugu festan". 
Herriarendako oso festa garrantzi-

tsua dela esan du Beltzak. "Lehe-
nengo Artzain Egunean lehiaketa 
bakarra egon zen, Artzai txakur 
lehiaketa zegoen bakarrik. Gauza 
asko sortzen joan dira urte hauetan". 
Gaur egun, artzai txakur lehiaketa, 
gazta lehiaketa, ardi moztaileen 
lehiaketa, latxa arrazako esnearen 
lehiaketa…. "Asko daude". Eta hori 
guztia antolatu behar da. 

Berrikuntzak
Aralar Mendi elkarteak zuzendari-
tza batzorde bat du, bi urtetik be-
rritzen dena, eta nolabait elkartea-

ren motorra dena. Artzai Eguna 
antolatzeko, horretarako "espresu-
ki" bideratuta dagoen batzorde bat 
dago. Beltza 2014. urtean sartu zen 
elkartean eta festa antolatzeko ba-
tzordean. "10 pertsona gaude, eta ez 
da aldatzen. Boluntarioa da, eta 
konpromiso pixka bat gehiago es-
katzen du". Hilabetero biltzen dira, 
eta apirilean hasten dira abuztuaren 
azken igandean ospatzen den festa 
prestatzen. "Hasieran ikusten ez 
diren lanak egiten ditugu: dirula-
guntzak bilatu, babesleak…". Ondo-
ren, lantaldeak sortzen eta jendea 
deitzen hasten dira. Orduan, astero 
biltzen hasten dira. 

53 urte pasa dira lehenengo Ar-
tzain Eguna ospatu zenetik, eta, 
beraz, normalena da belaunaldi 
aldaketa egon izana. "Gure asmoa 
izan da festa gehiago zabaltzea. 
Adibidez, teknologia berriak sar-
tu ditugu, babesle gehiago bilatu 
ditugu eta gustuarekin egin dugu, 

beraiekin lan egiten hasi gara…". 
Sare sozialetan ere hasi dira azken 
urteetan, eta egunaren aurretik 
jardunaldiak ere egiten dituzte. 
"Artzaintzaren mundua eta Artzain 
Eguna gehiago zabaltzeko".  Jendeak 
sare sozialetan egotea eskertzen 
duela aipatu du Beltzak. Egunean 
egiten diren omenaldiak ere "be-
rritzen" saiatu dira, eta lehen "ar-
tzaintzarekin lotura zuen norbait 
hiltzen bazen, berari omenaldia 
egiten zitzaion. Orain, izango den 
hurrengoan jarri dugu fokua". 
Aurrera begira ari dira. Izan ere, 
Beltzak gehitu duenez, "denok 
ezagutzen dugu Artzain Eguna, 
denak egon gara, baina urtero 
zerbait berria izatea nahi dugu". 

Artzaintza
Uharte Arakilek eta artzaintzak 
harreman zuzena izan dute "beti-
danik". Artzain Egunean, gainera, 
Nafarroako artzainen herria bihur-
tzen da. "Beraiendako festa eguna 
da. Urtean zehar dituzten jaiegun 
bakarrenetakoa da. Oso gustuko 
dute, eta egutegian markatuta du-
ten eguna da". Oso garrantzitsua 
da. Artzain Egunean, gutxi gora-
behera, 5000 pertsona hurbiltzen 
dira Uharte Arakilera. "50. urteu-
rrenean gorena izan zen, eta 8000 
pertsona izan ziren". Artzainenda-
ko ez ezik, Uharterendako egun oso 
handia da ere. 

"Dudarik gabe, kolpe latza izan-
go da". Alde batetik, ostalaritzak 
nabarituko du aurten ez dela Artzain 
Eguna izango, Beltzak azaldu due-
nez. "Egun hori oso garrantzitsua 
da". Bestetik, artzainendako ere, 
"dudarik gabe" zaila izango da. 
"Festa da, eta, gainera, feria eta 
azoka izaten dira ere. Ikusgarria 
da. Gaztaren feria dago ere, eta 
Nafarroako gazte hoberena auke-
ratzen da". Salmenta asko egiten 
dira bertan. Eguna ez ospatzeaga-
tik inork ez duela "behea joko" ai-
patu du Beltzak, baina "oso garran-
tzitsua" dela gaineratu du. 

Artzainen festa eguna
53. Artzai Eguna izan behar zen aurtengoa, baina 2020an ez da horrelakorik izanen. Aralar
Mendi elkarteak antolatzen du artzainen festa, eta dagoeneko datorren urtekoari begira
jarri da elkartea
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Maider Betelu Ganboa
Noiz hasi zinen ezkilak jotzen?

Hemengo sakristaua eta ezkila jo-

tzailea, Tximooneko Pedro Arratibel, 

Iruñera joan zen bizitzera, eta hark 

nire aita animatu zuen sakristau 

jartzeko. Aitak ardura hartu, eta ni 

ezkilak jotzen hasi nintzen, 18 urte 

nituela. Bakarrik hasi nintzen ezki-

lak jotzen; ez nuen irakaslerik izan. 

Errepikak belarriz ikasi zenituen 

ala zuk berriak sortu dituzu?

Lehengokoak imitatzen saiatu nin-

tzen, baina errepiken konbinazioak 

eta erritmoak nireak dira. Esanen 

nuke jotzen ditudanetatik %80 in-

guru nik sortutakoak direla eta gai-

nontzekoa entzunez edo belarriz. 

Batetik, difuntuena, suarena, meza 

deitzeko eta bezperetako errepikak 

daude. Beste errepika batzuk bere-

ziagoak dira, zeremonia ukitua dute, 

esaterako Gabonetan, Corpus egu-

nean, San Migel aingerua etortzen 

zenean, San Pedro ermitatik jaistean 

eta halakoetan jotzen direnak. Lehen 

errogatiba asko egiten ziren, proze-

sioak... beti ezkilak jotzen. 

Ezkilak jotzea zaila da? 

Kirolean bezala, asko entrenatu 

behar da. Ni orain joango banintz, 

erdia ez litzaidake ongi aterako. Bere 

zailtasuna badu; 12-15 konbinazio 

diferente dauzkat, eta batetik bes-

tera pasatzen joaten naiz. Baten bat 

galtzen baduzu, erritmoa galtzen 

duzu. Ezkila delikatua da; ezkila 

guztiek soinu ezberdina dute, eta 

ezkila-mihia nola kokatzen duzun, 

zein distantziatara, soka nola ten-

katzen duzun… badu berea. 

Nola jotzen dituzu ezkilak, mihiari 

helduta ala soka sistemaren bidez?

Soka sistemaren bidez. Erosoago 

iruditzen zait, eta soinu konbinazioak 

egiteko hobea da. Mihiari helduta, 

pultsuan jotzen denean, erritmoa 

ia bera da: "tin-tan, tin-tan…". Baina 

nik egiten dut gora jo eta paun, behe-

ra jo eta paun, ezkerrarekin berriz 

ere tenkatu eta beste soinu bat… 

askoz ere soinu gehiago sortzen dira 

horrela. Sistema honen bidez jotzea 

kosta egiten da. Sokak ongi jartzen 

jakitea ezinbestekoa da. Soka lodi 

samarra izatea komeni da, eskuetan 

poliki sar dadila. Ezkilen mihiari 

soka gantxo batekin lotzen zaio, eta 

gero atzealdean dagoen zur bati edo 

egon ahal denari lotu behar zaio. 

Baina milimetrora tenkatu behar 

da soka. Laso jartzen baduzu, gaizki; 

baina estuegi jartzen baduzu, oke-

rrago. Neurrian. 

Zenbat ezkila daude Arruazun?

Bi ezkila handi. Goian ezkila txiki bat 

dago, baina hori haur txikiak hiltzen 

zirenean erabiltzen omen zen. Er-

lojuak jotzen du ezkila txiki hori. 

Arruazuko ezkilek soinu fina dute 
beste batzuekin alderatuta. 

Onak dira jotzeko, eta doinua fina 
da. Ezkila bakoitza mundu bat da; 

soinua ezberdina da, guztiz. Eta ez-

kila dorreak ere eragina du. Leku 

guztietan ez dago soka lotzeko toki 

egokirik. 

1967an eta 1968an Ihabarko Txa-

pelketa irabazi zenuen. 

Ezkilak jotzen 8 edo 10 urte nera-

matzan Ihabarren Ezkila Jotze Txa-

pelketa Nazionala egin zutenean. 

Animatu nintzen, 15 partaide ingu-

ru geunden, tartean bizkaitarrak, 

Lizarra aldekoak, inguru honetako 

sakristauak eta ni. Sokak lotuta nola 

zeuden ikusi, jotzen hasi eta lehen-

dabizikoa izan nintzen. Batzuek 

esaten zidaten Arratibel egon balitz 

ez nuela irabaziko, baina hurrengo 

urteko txapelketara Arratibel etorri 

zen. Sokak ongi jarri, jo, eta Ihabar-

ko apaizak eskuko atzamarra jaso 

zuen, irabazi nuela azalduz. 

Ondoren Arruazuko Ezkila Jotze 

Txapelketak jokatu ziren, eta hor 

nagusi izan zinen. 

Ihabarko apaiza istripuz hil zen, eta 

bertako txapelketak bertan behera 

geratu ziren. Urte batzuk pasatuta, 

Iturgain elkarteak Arruazun txapel-

keta antolatzea erabaki zuen. 10 urte 

inguru egin ziren. 10-15 ezkila-jo-

tzaile aritzen ginen, eta ia urtero nik 

irabazten nituen. Jendeak esaten 

zidan, txantxan, herritarra nintzela, 

eta, horregatik, penalizazioren bat 

jarri beharko lidaketela. Sariak, 

dantzaldia… azkenean dirua zen 

elkartearendako,  eta antolatzeari 

utzi zioten. Huitzin eta Lekunberrin 

ere txapelketak atera nituen, eta 

epaimahaietan ere ibilia naiz. 

Toki gehiagotan jo duzu?

Herri askotan. Lekunberritik hots 

egin zidaten, Iurretatik… Iurretara 

joan, eta ezkilak zulatuta zeuden, 

gerran balek utzitako arrastoak. 

Behin, Elizondoko frontoian plata-

forma bat jarri zuten, eta bertan bi 

ezkila. Boxeo ringean bezala, erdi-

erdian jarri, eta han aritu nintzen 

ezkilak jotzen. Dotore atera zen. 

Amurrion urtero erakustaldia egiten 

zen, beste behin Zegamara joan gi-

nen omenaldi bat egitera, eta Iruñe-

ko katedralean ere jo izan dut. 

Norbait etorri zaizu ezkilak jotzen 

irakasteko eskatzen?

Denboraldi batean, Lizarragako 

mutil bat etorri zen, baina gero utzi 

zuen. Arruazun, Jokin Lanz ere ibi-

li zen, baina utzi egin zuen. Aretxa-

baletan mutil bat hasi da nire estiloan 

ezkilak jotzen, baina kosta egiten 

da. Borondatez jotzen dira ezkilak, 

festa egunetan bereziki. Errepika 

herri guztian eta herritik kanpo 

entzuten da. Behin ehiztari batek 

esan zidan ehizan zegoela entzuten 

ninduela.  

Iktusa izan zenuen duela bi urte, 

eta ordutik ez zara apenas aritzen.

Eskailerak jaistean gaizki ibiltzen 

naiz, txoratu egiten naiz. Gabonetan 

lagun batek lagunduta igo nintzen, 

hori da jo nuen azken aldia. 

Jotzeari utzi zenionetik sistema 

automatiko bat jarri dute. Zer sen-

titzen duzu hori entzutean?

Pena. Beti doinu bera errepikatzen 

du; poztasuna beharrean, tristura 

ematen dit. Pentsatzen dut "ño, ni 

goien banio...". 

Nafarroako Ezkilazainen Elkarteko 

azken topaketa iaz egin zenuten, 

Lakuntzan, eta sekulako omenaldia 

egin zizuten: ohorezko presidente 

izendatu zintuzten, txapel eta guzti. 

Bai, oso eskertuta nago. Hunkigarria 

izan zen, jendea bikain portatu zen. 

Errepikea jo nuen: soka sistemaren 

bidez jotzeko ongi prestatu zuten 

ezkila dorrea, Lakuntzan mihiei 

helduta jotzen baitira bi ezkila han-

diak. Txukun atera zen. 

Elkarrizketa osoa: www.guaixe.eus

"Ezkilak sistema automatikoarekin 
entzuten ditudanean, pena ematen dit"
TOMAS GANBOA GANBOA ARRUAZUKO EZKILA JOTZAILEA 
Arruazuko ezkilak famatu egin zituen Argiñenean sortutako Tomas Ganboa ezkila-jotzaile 
ezagunak. Makina bat txapelketa irabazi izan ditu, eta Nafarroako Ezkilazainen Elkarteak 
ohorezko presidente izendatu zuen. Iktus bat sufritu eta gero, gelditu behar izan du
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Maider Betelu Ganboa
Lakuntzako Pertza elkarteak maki-

na bat ekimen antolatzen ditu, bai-

na, akaso, ezagunena Lakuntzako 

Pertza erromeria da. "Elkartea 1966 

urtean sortu zuten herriko gazte 

batzuek. Hurrengo urtean, 1967an, 

lehendabiziko Lakuntzako Pertza 

eguna antolatu zuten" azaldu du 

elkarteko egungo presidente Mike-

latxo Flores Arregik. 

Istorio zaharra oinarri
Elkartearen izena ez da kasualita-

tezkoa; istorio zahar batean oina-

rrituta dago. "Lakuntzarrek beti-

danik izan dute San Migelera igo-

tzeko ohitura. Uda mendian pasa-

tzen zuten, negurako egurra egiten. 

Hala entzun dut nik etxean. Lan 

guztiak egin ondoren, nolabait 

ospatu beharra zegoen, eta San 

Migel santutegian egiten zen Asul-

bizio egunean ospatzen zuten. 

Asulbizio eguna bekatuak barka-

tzeko ekitaldia zen, eta elizkizun 

haietara igotzen ziren San Mige-

lera. Nonbait, Asulbizio egunera 

joaten edo mendira egurra egitera 

joaten gertatu omen zen lakuntza-

rrei pertza erori zitzaieneko istorioa" 

aipatu du Mikelatxok. 

Lakuntzako etxe guztietan kon-

tatzen da pertzaren pasadizoa. "Ez 

dakigu gertatu zen ala ez, baina 

istorioak dio behin lakuntzar talde 

bat San Migelera zihoala. Tripotaz 

betetako pertza zeramaten asto 

gainean, eguna mendian emateko. 

Nonbait, astoa irristatu, eta pertza 

erori zen. Zarata entzunda, Uharte 

Arakilgo errotaria bidera atera zen, 

pertzak hura jo eta begia galdu zuen. 

Eta ordutik burla egiten zieten la-

kuntzarrei. "Lakuntzako pertzak ze 

fin ein zuben?" galdetzen zieten" 

kontatu du presidenteak. Erantzu-

na ondokoa zen: "Zuben aittek eta 

amak ein zubiena". 

Elkartea egin zenean, ez zuten 

zalantzarik izan: Lakuntzako Pertza 

izena jarri zioten, burlari buelta 

emateko. Eta hurrengo urtean erro-

meria antolatzen hasi ziren, asto, 

tripota, pertz eta guzti. Erromeria 

Ama Birjina egunaren ondorengo 

igandean izaten da.  

Erromeria
Lakuntzako Pertza egunean, goi-

zeko 06:00etan suziria bota, eta 

San Migel aldera abiatzen dira 

lakuntzarrak, astoarekin. Adin 

guztietako jende mordoa joaten 

da. "Goizago ateratzen dira bolun-

tarioak, bide erdian, garai batean 

pertza famatua erori zen tokian, 

sua prestatzera. Izan ere, bertan 

atsedenaldia egin, eta lehendabi-

ziko tripota erreak jaten dira. Bo-

luntario asko aritzen dira lanean, 

ixil-ixil, gainontzekook festaz goza 

dezagun" dio Mikelatxok. Geldial-

dia egin eta gero, San Migelera 

igotzen da, eta 11:00etan meza 

izaten da. Bitartean, elkarteko 

juntako kideak eta boluntarioak 

tripotak erretzen hasten dira. Lehen 

kobrezko pertza erraldoietan egos-

ten ziren tripotak, aterpean, baina 

santutegiko jatetxean eta aterpean 

obra egin zenean, aldaketa agin 

zen. Javier Anduezak parrilla erral-

doi bat prestatu zuen egun horre-

tarako propio, eta, ordutik, tripo-

ta erreak prestatzen dira. Mezatik 

ateratzean dastatzen dira. "225 

kilo tripota eta 100 litro ardo in-

guru erosten dira. Bezperan, adin-

duei eta gaixo daudenei etxean 

banatzen zaie tripota; izugarri 

eskertzen dute. Hasieran, Ziordian 

prestatzen zuten, baina duela urte 

askotxotik Lakuntzako Arregi ha-

rategiak prestatzen du. Gustura 

jaten da tripota egun horretan, 

zapore berezia hartzen du" dio 

Mikelatxok. 

Tripotarekin batera, astoa da fes-

tako protagonista. Hasieran Martin 

artzainaren astoak eramaten zituen 

tripotak. "Lanera ohitua zen astoa 

zen, eta egunean bertan hartuta, 

erromeriara joaten ziren. Baina 

hura hil eta gero, kanpotik astoak 

ekartzen hasi ziren, eta noizbait 

arazoak egon izan ziren, astoak ez 

zeudelako halako lanbideetara ohi-

tuta, eta kosta egiten zen goraino 

itzotzea. Duela urte batzuetatik 

hona, boluntario batek astoa zain-

du eta entrenatu egiten du, erro-

meriarako propio. Astoa beti eraman 

behar da ahalik eta zelaiena, bera 

ongi ibiltzeko, eta, ahal izanez gero, 

itzaletik" aipatu du presidenteak. 

Lakuntzako Pertza dantzak
Tripotak banatuta, Biltoki gazte 
elkartekoek Lakuntzako Pertza 
dantzak dantzatzen dituzte, Jon 
Oñatibia oiartzuarrak sortutakoak. 
"Garai haietan Diputazioak eus-
kara klaseak antolatzen zituen 
Iruñean; lakuntzar batzuk ikasta-
ro horietara joan ziren. Han, Ion 
Oñatibia irakaslea ezagutu zuten. 
Lakuntzako Pertza erromeriaren 
berri eman, eta festa ezagutzera 
etorri zen. Eta orduan bururatu 
omen zitzaion festa honek dantza 
batzuk behar zituela, eta berak 
sortu zituen dantzaren zatiak: Ma-
kila-dantza, Era, Pertzaren Iraul-
tzea eta Biribilketa. Lakuntzara 
etorri zen, 1977 urte inguruan 
Biltokikoei erakutsi zizkien, eta 
urte horretako erromerian dan-
tzatu zituzten. Oñatibiak berak jo 
zuen txistua. Ordutik Biltokikoek 
dantzatzen dituzte. Dantzak giro 
polita sortzen du, jende guztia 
animatzen da dantzara" nabar-
mentzen du Mikelatxok. 

Aurtengoa, sinbolikoa
Dantzen ondoren, Guardetxera 

hurbiltzen dira lakuntzarrak, baz-

kaltzera. Dantzaldia izaten da. Han-

dik jaitsi eta herrian jarraitzen du 

festak, plazako dantzaldiarekin. 

"Egun polita izaten da; festen au-

rreko kutsua du, hurrengo astean 

festak hasten direlako. Tamalez, eta 

pena handiarekin, aurten ezingo 

dugu festa ospatu. Lehendabiziko 

aldia izango da 1967tik, baina osa-

suna da garrantzitsuena. Aurten 

aztertzen ari gara zerbait sinbolikoa 

egitea, elkartea, tripotak eta herria 

elementuak kontuan hartuta" azal-

du du presidenteak".

Lakuntzako Pertza eguna, istorio 
zaharra erromeria bilakatuta
Lakuntzako Pertza elkarteak 1967 urtean antolatu zuen lehenengoz Lakuntzako 
Pertza eguna, antzina gertatu omen zen istorio bati aitortza eginez. Aurten ezin da 
festa antolatu, baina ekitaldi sinbolikoren bat egitea du buruan juntak
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Erkuden Ruiz Barroso
Oporrak disfrutatzeko modu asko 
daude, eta bidaiatzeko orduan ere 
gustu guztietarako ostatuak daude. 
Sakanan hiru kanpin daude, eta 
horietan bailarak eskaintzen duen 
esperientzia errepikatzera urtero 
etortzen diren bisitariak daude. 
Kanpindarrak dira. Ixone Zubieta 
Urrikoetxeak, Ane Gomez Zabalak 
eta Rosana Alba Aresek Arbizuko 
Ekokanpinean pasatzen dituzte 
udako oporrak. Hirurak bizkaitarrak 
dira: Zubieta Bilbotik gertu dagoen 
herri batekoa da. Gomezek eta Albak 
Arbizuko kanpinean ezagutu zuten 
elkar, eta lagunak egin ziren; kasua-
litatez, Bilboko auzo berean bizi 
dira. Urtean zehar asteburuetan ere 
etortzen dira Sakanara. 

Kanpina oporrak bizitzeko modu 
bat da; bizi estilo bat da. "Engantxa-
tzen" duela aipatu du Gomezek. 
"Askatasun puntu bat ematen du. 
Lau pareten artean bizi gara, hiria, 
autoak… eta hemen, jaikitzen gara 
eta kanpoan gosaldu dezakegu. Egun 
osoa kalean ematen dugu". Arbizu-
ko Ekokanpinera iritsi aurretik ere, 
Zubietari, Gomezi eta Albari kan-
pinak gustatzen zitzaizkien. "Haurrik 
gabe ere kanpinera joaten ginen. 
Naturarekin harremana da gureta-
ko garrantzitsuena. Energia ematen 
digu", azaldu du Zubietak. "Ni beti-
danik kanpinekoa izan naiz. Egu-
nerokotasunetik aldentzeko auke-
ra ematen dit. Ez dago presarik", 
gaineratu du Albak. 

Haurrendako ere leku izugarria 
dela esan dute. Alba: "Beste giro bat 

da. Lau urterekin esaten zuen kan-
pina gustatzen zitzaiola, edozein 
tokitara bakarrik joan zitekeelako". 
Askatasun horrek haurren autono-
mian eta harremanak egiteko orduan 
laguntzen duela azaldu dute. Gomez: 
"Agian herrietan hori ere gertatzen 
da, baina guk ez dugu hori bizi. Txi-
kitatik erabakiak hartzen dituzte, 
askatasun hori dutelako". 

Hiru kanpindarrendako, haurrak 
izatea izan da oporrak Arbizuko Eko-
kanpinean pasatzeko arrazoietako 
bat. Duela zazpi urte inguru aukera-
tu zuten kanpina oporretako norako 
bezala, haurrak txikiak zirela. Zubie-
taren kasuan, alaba zaharrenak urte 
bat bete behar zuen; Gomezen kasuan, 
sei hilabete zituen; eta Albaren kasuan, 
hiru urte. Haurrak kanpinean hazi 
direla esan daiteke. 

Arbizu
"Esperientzia bakarra izan zen, bai-
na pasada bat izan zen". Galiziara 
zihoazela, Asturiasen gelditu ziren 
egun batzuk eta han zeudela Zubie-
tak eta familiak buelta hartu zuten, 
etxetik pasa ziren, eta Arbizura 
itzuli ziren. "Gure zoriontasunetik 
lau ordura gaude" esan zion senarrak. 
Gomezek, haurra izan zuenean, 
oporrak egiteko moduaren inguruan 
hausnartu zuen; eta leku batean 
gelditzea erabaki zuen. Arbizuko 
kanpina "hastapenetatik" ezagutzen 
zuen, eta bertan etxetxoa hartzea 
erabaki zuen. Albaren kasuan ere, 
inguruko kanpinak begiratzen egon 
ziren, eta partzelak handiak zirenez 
eta "hasierako giroa" primerakoa 
zenez mobil-homea kanpinean jar-
tzea erabaki zuten. 

Ingurugiroa, natura, mendia, leku 
lasaia, giro euskalduna eta kokape-
na goraipatu dituzte  hiru bizkaita-
rrek. "Edozein plan egin daiteke. 
Sakanan egonda ere, Nafarroako 
edozein txokotara joan daiteke, Gi-
puzkoara… Erdian gaude.", azaldu 
du Zubietak. Batez ere giro euskal-

duna delako daude gustura hemen. 
"Giroa, jendea, herrira zoaz eta edo-
zeinek agurtzen zaitu eta laguntze-
ko prest dago…". Arbizuko jendea 
"izugarria" dela esan dute Gomezek 
eta Albak ere. "Sakanak identitatea 
dauka, eta ez du galdu. Nortasuna 
mantentzen du". Sakanarekiko "lo-
tura" sortu dela esan dute. 

Txip aldaketa
Egun guztiak ez dira berdinak kan-
pinean. Hala ere, lasaitasuna eta 
askatasuna nabarmentzen dituzte 
kanpinlariek. Ostatu honetako ezau-
garririk preziatuenak omen dira. 
"Hemen, oso ongi lo egiten dugu. Ez 
dakit inguru magiko hau den, la-
saitasuna… baina egia da hemen 
estresa desagertzen dela", aipatu 
du Gomezek. Denbora mantsotzen 
da. Oporrak disfrutatzen dituzte. 
"Hiriak denbora jaten digu; hemen, 
egunek luzeagoak dirudite". Men-
dira joan, bizikletaz ibili… aukera 
asko ematen ditu kanpinak. Zubie-
ta: "Normalean erdibideko planak 
egiten ditugu: egun bat kanpinean, 
egun bat kanpoan egiten saiatzen 
gara, haurrek igerilekura ere joan 
nahi dutelako". 

Kanpinek idatzi gabeko kodeak 
dituzte, kanpindarrek eta kanpin-
zaleek bakarrik ezagutzen dituzte-
nak, eta harremanak eta lagunak 
egitea erraza da, "nahi baduzu, la-
gunak egiten dituzu; eta nahi ez 
baduzu, ez". Zubietaren familiaren 
kasuan, Jaengo familia batekin ha-
rreman oso ona izan zuten. "Kanpi-
nean batera egoteko hartzen geni-
tuen oporrak. Aurten ezin izan dira 
etorri. Pentsa, Arbizura etorri eta 
Jaengo familia baten lagunak egin". 
Hala ere, Whatssapp bidez kanpi-
naren egunerokotasunaren berri 
ematen diela esan du Zubietak. 
Haurrendako ere lagunak egitea 
oso erraza dela esan dute. Albaren 
kasuan, bere alabak hamalau urte 
ditu eta "kuadrilla izugarri handia" 
du. "Bakarrik ibiltzen dira, igerile-
kuan, kanpinean…". 

Sakana, oporretako norakoa 
Asko dira udako oporrak bailaran pasatzera etortzen diren bisitariak. Natura, kokapen 
estrategikoa, giro euskalduna eta lasaitasuna bilatzen dute Arbizuko Ekokanpinean 
dauden kanpindarrek 

Ezkerretik eskubira, 
Ane Gomez, Rosana 

Alba eta Ixone Zubieta. 
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LAKUNTZA
UZTAILA

3! OSTIRALA
20:00 Azken ostirala: Euskal presoak, Euskal Herrira elkarretaratzea. Plazan. 

ABUZTUA

q LARUNBATA
16:00 Eskolen arteko txirrindularitza lasterketa. Sakana Group-Aralar taldeak antolatuta. 
Plazan. 

1& ASTELEHENA / 2! OSTIRALA
09:00-14:00 Lakuntzako Futbol Campusa 2008/2015 artean jaiotako haurrendako. Lagun 
Artea Kirol Elkarteak eta Lakuntzako Udalak antolatuta. Sari sorpresak izanen dira. Zeila Berrin.

2% ASTEARTEA
16:00 Kadeteen mailako Lakuntzako Sakana Fundazio Sari Nagusi. Sakana Group-Aralar 
taldeak antolatuta. Plazan. 

2* OSTIRALA
22:00 Azken ostirala: Euskal presoak, Euskal Herrira elkarretaratzea. Plazan. 

ARBIZU
UZTAILA

3! OSTIRALA
20:00 Azken ostirala: Euskal presoak, Euskal Herrira elkarretaratzea. Plazan.

ABUZTUA

u OSTIRALA
20:00 Euskal presoak, Euskal Herrira elkarretaratzea. Plazan. 

i LARUNBATA
17:30 Haurrendako antzerkia eta Arbizuko trikitilariak. Plazan. 

1$ OSTIRALA
20:00 Euskal presoak, Euskal Herrira elkarretaratzea. Plazan. 

2! OSTIRALA
20:00 Euskal presoak, Euskal Herrira elkarretaratzea. Plazan.

2@ LARUNBATA
Ur festa eta talde sorpresa. 

2* OSTIRALA
20:00 Azken ostirala: Euskal presoak, Euskal Herrira elkarretaratzea. Plazan.

2( LARUNBATA
19:30 Bulego taldearen kontzertua. Plazan.

Elkar zainduz
zurrumurrurik gabe

askoz hobe



12 UDA SAKANAN ERGOIENA

Eneida C.M. / Alfredo A.I. ERGOIENA
Ergoienan dute "herria" gure hiru 
elkarrizketatuek. Gotzon Auzmen-
di Garmendia Ataunen jaio zen eta 
Ordiziara ezkondu zen. "Orain egu-
nen %50 Ordizian ematen dut eta 
beste %50 Unanun". Auzmendiren 
emaztearen jaioterria da Unanu eta 
"hortik hasi zen herriarekin lotura". 
Anatxorena etxekoak dira. Eraikina 
berritua dute gainera. Iosune Amez-
toi Etxarriren gurasoak lizarratarrak 
ziren. "Ni hiru urte eta erdira arte 
Lizarragan bizi izan nintzen". Gaur 
egun, Bilbon bizi da Ameztoi. Ama 
eta ahizparekin etorri da uda pasa-
tzera. Donostiako lehengusua ere 
etxean da. Ume txikiak dituen lehen-
gusua aurki etorriko da. Kalekoa da 
haien etxearen izena. Hiruetan gaz-
teetan da.

Haizea Lizarraga Arellano. An-
tsoain eta Dorrao artean ibiltzen 
da. "Aitona-amonak dorrobarrak 
ziren. Osabak eta aitak herrira joa-
ten jarraitu dute. Etxe bat egin ge-
nuen. Asteburuetan, udan eta neguan 

etortzen gara". Etxeondo izena du 
haien etxeak. Eta beraiek ez daude-
nean, landa-etxe bihurtzen dute. 

Lizarragak azaldu duenez, udaz 
gain asteburuetan ere joaten da 
Dorraora. "Orain hainbeste ez, ikas-
tolaz kanpo kirola egiten baitut, eta 
denbora behar da horretarako. 
Baina, txikitan, astebururo etortzen 
ginen". Antsoaindik ordu erdi eska-
sera egonda, Dorraora etortzeko 
batere alferkeriarik ez du izaten. 
Auzmendik azaldu duenez, "gu ju-
bilatuta gaude. Ostegunetik aste-
lehenera Unanura etortzen gara. 
Eta astelehenetik ostegun arte Or-
dizian egoten gara. Han ere badugu 
familia, eta partekatu behar dugu. 
Gainera, gertu dugu Unanu; Ordi-

ziatik hona segituan sartzen gara. 
Aste bukaeretan hona etortzeak ez 
digu inongo alferkeriarik sortzen. 
Egokitutako etxea dugu, eta gustu-
ra etortzen gara". Ameztoik uda 
guztia ematen du Lizarragan. "Ba-
karrik udan etortzen gara. Astebu-
ruetan-eta, ez. Etxe zaharra dugu. 
Ez dugu berogailurik. Gu neguan 
etortzeko ez dago prestatuta. Ho-
rregatik, beti udan etortzen gara, 
urtero". 

Arrazoiak 
Oporrak Ergoienan pasatzearen 
zergatiaz galdetuta, Ameztoiren 
oporretarako hautua Lizarraga da, 
"guretako oso berezia delako. Haur-
tzaroa pasa dugu hemen. Gaztaroa. 
Gazte ginela Lakuntzako, Dorrao-
ko, Arbizuko festetara joaten ginen. 
Barreak. Goizaldeko ordu biak edo 
hirurak arteko elkarrizketak. Hemen 
dago gure arima". Gaineratu duenez, 
"hemen dena dugu: lehengusuak 
etortzen direla, kantatzen aritzen 
garela… Hain dugu maite mundu-

ko beste inon ez ginatekeela hain 
gustura egonen. Familia da. Goxo-
tasuna da. Urtero etortzen gara, 
etxea hemen dugulako. Asko mai-
te dugu etxea, giroa, dena". Eta 
gaineratu du: "nire semeak handi-
tu dira. Etorri izan dira, plazan 
gozatu izan dute. Gure bihotza 
hemen dago". 

Auzmendik "lasaitasuna" nabar-
mendu du. Bere koinataren fami-
liarekin bizi da Unanun. "Eta gero 
lagunarte on bat egina dut eta pri-
meran egoten gara hemen. Ez gara 
asko. Baina garenok egunero elkar-
tzen gara elkartean. Gure tertulia-
txoak eta afariren bat edo beste ere 
tokatzen da. Gustura etortzen gara". 

Lizarragari "Dorraok espazioa 
ematen" dio, "Iruñeaz pitte bat ahaz-
teko. Mendia. Dorraoko kuadrilla 
ez da egunero ikusten ditudan per-
tsonak. Bi kuadrilla izatea oso ongi 
dago. Niri asko gustatzen zait per-
tsona batzuk ezagutzea, eta oso 
gustura". Alde praktikoari ere be-
giratu dio: "etxe bat dugu, eta joa-
teko toki erraza da". 

Hartu 
Herriak zer ematen dien galdetuta, 
Lizarragak Ameztoiri "lasaitasuna, 
familia, babesa" ematen dizkio. 
"Mundua gerran egon daiteke, bai-
na hemen dena familia denez… 
Lehengusua etortzen da eta lagun-
tzen digu. Etortzen da… Niretako 

babesa da. Gustura egotea. Etxera 
bueltatzea". Eta nabarmendu "pai-
saia miresgarria" dela. Lizarragak 
ziurtatu duenez, "Dorraon beti oso 
ongi pasatzen dugu". Auzmendik 
aitortu duenez, "mendiak betetzen 
nau gehien. Hemen daukagun men-
di honek berealdiko xarma dauka 
orain. Atletismoan ibili naiz eta 
oraindik ere pixka bat ibiltzen naiz. 
Eta hemen berealdiko soltura dau-
kat kirol hori egiteko". 

Hala ere, udaren eta neguaren 
arteko alderaketa egin nahi izan du: 
"negu partean tristeagoa izaten da, 
eguraldiagatik eta jende gutxiago 
egoten delako. Baina udaberri-uda 
aldera jende gehiago arrimatzen 
da". Lizarragak jakinarazi duenez, 
gazteek badute non bildu Dorraon: 
"Itur aldea elkartearen azpian gaz-
tetxe moduko bat egin ziguten, eta 
neguan, eta hotz handia egiten duen 
momentuetan hara joaten gara". 
Etorkizunean, elkarteko bazkide 
eginen dira. 

Oporretako gogoko uneak ere 
aipatu ditu Ameztoik: "lehengusuak 
etorri eta denak elkartzen garen 
gauak. Garai bateko kontuak kon-
tatzen hasten gara. Holako eta ha-
lako. Barreak. Akaso, kantuan has-
ten gara. Eta goizaldeko ordu bata 
edo ordu biak arte egoten gara, 
gustura. Bazkal garaian ere, denak 
elkartuta". 

Gaineratu duenez, paseoak ere 
egiten dituzte urtean barna elkar 
ikusten ez duten lehengusuek. "Bide 
bat hartzen dugu eta han gure kon-
fidentzien larrea dugu. Han eserita, 
urtekoak kontatzen dizkiogu elkarri. 
Hura gure txokoa da". Lizarragako 
beste lehengusu batzuekin Izar On-
dora afaltzera joaten dira. "Patxa-
darako uneak ere baditugu. Atzean 
dugun baratzean aurten arbolak 
eta loreak landatu ditugu. Han har-
tzen dugu eguzkia. Telebista pixka 
bat ikusi. Gero ganbarara joan. Erai-
kin zaharra denez, urtero txukundu 
beharra dago. Egunak berehalakoan 
pasatzen zaizkigu".

Lizarragak esan duenez, "udan, 
bero egiten duen egunetan, Leziza 
errekara joaten gara. Han, egia esan, 
oso gustura egoten gara. Urtean 
behin, Gaztelura igotzen gara. Eliza 
bat dago, eta kuadrilla guztiak kan-
paldi gaua egiten dugu. Han ere oso 
gustura". Azken hori ez dute eginen, 
COVID-19 gaixotasunaren kutsatzeak 
saihesteko.

Bestalde, Auzmendik argitu due-
nez, pandemiako itxialdiko hiru 
hilabeteak Unanun egon ziren, "pri-
meran". Antsoainen harrapatu zuen 
Lizarraga. "Nigatik Dorraon pasako 
nuke, etxea handiagoa da. Baina ez 
du Wifi onik eta ikastolan on-line 
aritu gara. Bestela, Dorrao". 

Udan ereentzun irratia!
8:30-9:00

Iruñerrian Gaur albistegia

9:00-11:00
Guardasola magazina

11:00-8:30
Musika

g

DENBORA-PASAK AURKI ITZAZU

ELEMENTU HAUEK:
1
dp

Ergoienara 
bueltan etorriak
Askok "herria" dute. Familiaren sorlekuarekin harremana mantentzen duten 
pertsonak dira, aldian behin "herrira" bueltatzen direnak."Herriari" bizitasuna ematen 
diote, jendarteko harremanak handitzen baitira sasoi horietan. Udan, esaterako

"HAIN DUGU MAITE, 
MUNDUKO BESTE 
INON EZ GINATEKEELA 
HAIN GUSTURA 
EGONEN"

"HONA ETORTZEAK EZ 
DIGU INOLAKO 
ALFERKERIARIK 
SORTZEN. GUSTURA 
ETORTZEN GARA"
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Horizontalak:
1. Lakuntzako plazako historia ondarea.
4. Ziorditik Altsasura iparraldetik doan mendilerroa.
9. ... hitzez" Jon Arretxeren azken eleberria.
10. Iturmendiko irrati askea.
12. 1.552 pertsona bizi diren Sakanako herria.
14. Argazkiko sakibaloi jokalaria.
15. Etxarri Aranatz eta Arbizu artean dagoen
industrialdea.
19. Egiarretako XIII. mendeko ermita.
20. Sakanako AEKko euskaltegiaren izena.
21. Argazkiko Anitzartean kulturartekotasun
zerbitzuko buruaren izena.
22. Urdiaingo ihoteetako pertsonaia.
25. Argazkiko idazlea.
26. ... Berriak: Sakanako musika banda.

Bertikalak:
2. Etxarri Aranatzen egiten den mendi lasterketa.
3. Argazkiko Urdiaingo alkatea eta Sakanako
Mankomunitateko lehendakariaren izena.
5. Iturmendiko gaztetxearen izena.
6. Argazkiko pilotaria.
7. 1936ko gerrako gorpuzkinak aurkitu diren lekua.
8. Burundan dagoen barnetegia dagoen herria.
11. Estreinatu, lehen aldiz erabili sakandarrez.
13. Arbizun dagoen trikuharria.
16. Iribas herrian hasi eta Izurdiagan Arakil
ibaiarekin bat egiten duen ibaia.
17. Aizkorbetik hegoaldera dagoen basoa.
18. 1940an Altsasun egon zen SSetako buruzagi
Nazia.
23. Irurtzungo areto futboleko taldea.
24. Argazkiko abeslaria.
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gurutzatzen direnean
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dp

LOTU ESANAHI
BEREKO HITZAK
1. Ahitu a. Marigorringo

2. Ainarri b. Bustita

3. Albiziora c. Sakona

4. Barratu artio d. Garrasi

5. Enantzu e. Lasterka

6. Gaztigatu f. Amaitu

7. Harrapakan g. Ekaina

8. Haznahi h. Abisatu

9. Kafi i. Auskalo

10. Katalingorri j. Trebetasun

11. Kisuskile k. Barra-barra

12. Kuntza l. Berehalaxe

13. Ohatze m. Itxura

14. Beleixe n. Zotin

15. Pela-pela o. Kontura

16. Popin p. Igeltsero

17. Uzker q. Panpin

18. Utekio r. Hazkura

19. Zolkona s. Ohe

20. Kika t. Kabi

21. Garagartzaroa u. Puzker

POSTURAK

ANTOLATU LETRAK

ZEIN DA

BEHIAREN

ITZALA?

optitukttui iakbuneol

kesu ñegateni tirajra

paseus utiz

eigturap lskaezdtea
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ZAMARGIN
OSTRAKA
GATXISTA
URRUNZABAL
ZUZARRETA
OTAMUNUETA
MUGARRATE
KOSTEGI
BEORKAMUNO
AMORLEKU
ITURRITXAR
ZUBAATABARRENA
TXURITUZARRETA
AIZTONDO
ITXOINTXO
POLPOLITURRI
ILLARRAGORRI
ITZALTZIGAIN
AXARIBUZTANDEGI
LEGEREITZU
MANGOLUZ
ALAIZGOIEN
AZKONARRETAKO
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bazkide zozketa

iraileko sariak

1. Arantza Salegi Rivera (Segura)

2. Patxi Betelu Aierbe (Uharte Arakil)

3. Ernesto Leiza Urrestarazu (Bakaiku)

4. Ruben Rodriguez Romero (Lakuntza)

1. Saria:
Ekainberriko kobazuloak: 2 sarrera

Artazako kanpina: %10eko deskontua

lacturale: Esneki lotea

Gaztezulo: 3 hilbaetez doan

Erein: Argitaletxearen liburu bat

2., 3. eta 4. sariak:
donostiako aquariuma: 2 sarrera

artazako kanpina:%%%10eko deskontua

lacturale: Esneki lotea

Erein: Argitaletxearen liburu bana

saridunak:
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webgunean izanen dituzue
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Erkuden R. B. eta Eneida C. M.
Etxarri Aranazko erraldoi konpar-
tsaren ohitura 1970. hamarkadatik 
dator. Garai hartan bi erraldoi zeu-
den: Errege Erregina. Joakin Mo-
rentin konpartsako kideak azaldu 
duenez, garaiko erraldoi gehienak 
berdinak ziren. Garai hartan uda-
leko langileek ateratzen zituzten 
erraldoiak. 1980. hamarkadan, ordea,  
Morentinek eta bere kuadrillak 
hartu zuten ardura. Buruhandiak 
ateratzen zituzten ere. 2000. urtera 
arte ibili ziren. Erraldoi konpartsa-
ren bigarren etapa 2017. urtean 
iritsi zen, oraingo lau erraldoiak 
egin zituztenean. Erraldoiekiko 
zaletasuna, aldiz, ez da inoiz galdu. 

"2000. urtean figura berriak es-
katu genituen, gaia pixka bat alde 
batera gelditu zen. Orduan, utzi 
genuen". Duela hiru urtera arte. 
"Eneka zen alkatea, eta hark gaia 
berreskuratu behar zela uste zuen, 
ezin zela horrela gelditu. Jendeak 
erraldoiak eskatzen zituen txikitan 
ikusten zituelako, eta gogoa zuen". 
Orduan, erraldoiak berritzea era-
baki zen. Etxarriko mitologia eta 
historia baliatuz, Beltza Zuria, Be-
raxko, Txiñerratso eta Kixkimau 
erraldoiak sortu zituzten. Erraldoi 
zaharrak birziklatuz, bi erraldoi 

berri sortu ziren; beste bi erraldoiak 
berri-berriak dira. Lau erraldoien 
estrukturak egurrezkoak dira, bai-
na zaharberritutakoek 45 kiloko 
pisua daukate; berriek, 30 kilokoa.

Beltza Zuria eta Beraxko senar-
emazte bikote bat da. Etxarrin XIII. 
mendean bizi ziren. Haien "ustezko" 
janzkeran inspiratuta sortu ziren 
Etxarriko abesbatzako kideen jan-
tziak. Orain, Beltza Zuriak eta Be-
raxkok arropa horiek daramatzate 
ere. Txiñerratso Etxarriko sorgina 
da, eta Kixkimau, inauterietako per-
tsonaia. 2017. urteko festetan mus-
tu zituzten lau erraldoiak,  eta haie-
kin batera  bost erraldoi txiki ere 
atera ziren. "Harrigarria izan zen 
jendearen erantzuna". 

Morentinek hamaika anekdota 
ditu kontatzeko. Ia bi hamarkadetan 
erraldoiak dantzatzen zituzten, eta 
bikote bakarra zenez, balsa bezala-
ko dantzak egitea erraza zela dio. 
"Ez zen asko behar; inprobisatzen 
genuen". Bi bikote - lau erraldoi - 
ateratzen hasi zirenean "koordina-
zio gehiago" behar zutela dio, eta 
entseatzen hasi ziren. "Lau pausu 
atera ditugu, eta hobetu dugu". Kon-
partsaren etapa honetan hainbat 
gazte hasi dira taldean. Esaterako, 
Pello Mikelez iaz hasi zen. "Proba-

tzeko esaten zidaten, eta animatu 
nintzen. Azkenean, oso gustura nago". 
Hilabetean behin entseatzen dute. 

Erraldoi txikiak
Erraldoi berriak mustu zituzten 
egunean, konpartsako kideen "ha-
rridurarako", herritarrek egindako 
erraldoi txikiak agertu ziren ere. 
Ideia horrekin eta koronabirusak 
eraginez ezarritako konfinamen-
duaren ondorioz, konpartsak erral-
doi txiki gehiago egiteko proposa-
mena bultzatu zuen. Horretarako, 
Youtuben tutorialak egiten hasi 
ziren. 

"Whatsappeko taldean hitz egiten 
hasi ginen, eta Iñakik komentatu 
zuen zerbait egin genezakeela jen-
dea animatzeko eta jendeak bere 
etxean erraldoiak egiteko. Ideia ona 
iruditu zitzaigun, eta pixkanaka hasi 
ginen". Erantzuna ona izan dela esan 
dute konpartsako kideek. Iñaki Apa-
lategik alabaren etxerako lanetatik 
hartu zuen ideia. "Kartoiarekin eta 
kolarekin maketa batzuk egin behar 
zituen, eta ondo gelditzen zela iru-
ditu zitzaidan. Beti esaten dugu 
jendea inplikatu behar dugula". 
Konfinamendua baliatuz, haurrak 
entretenitzeko modu polita izan 
zitekeela iruditu zitzaien. "Denek  

oso ideia ona zela esan zuten, eta 
tutorialak egiten hasi ginen". 

Tutorialak "inprobisatuz" egin 
dituzte, Asun Gualek azaldu bezala: 
"Ez dago aurretik ezer egina. Zerbait 
egin behar dugunean Interneten 
begiratzen dugu". Aurretik erraldoi 
txikiak egin zituztenei ideiak eska-
tu dizkiete ere. 

Dena puxika batekin hasten da. 
Puxikaren gainean egunkari pape-
rez eta kolaz egindako nahasketa 
baten hainbat geruza jarri behar 
dira. Horrela burua lortzen da. On-
doren, estruktura eta eskuak egin 
behar dira. Amaitzeko, arropak egin 
behar dira. "Azken bideoa gelditzen 
zaigu, arroparena". Hala ere, arropa 
zaharra birziklatu dutela aipatu 
dute. Erraldoi txiki bat egiteko pau-
soz-pausoko tutorialak konpartsa-
ren Youtubeko kanalean daude. 

10 eta 12 urte bitarteko haurrek 
eramateko moduko erraldoiak egin 
daitezke tutorialak jarraituz. Bi me-
troko altura dute, gutxi gorabehera, 
eta bakoitzak nahi duen pertsonaia 
egin dezake. Esaterako, konpartsa-
ko kideen artean zortzi erraldoi 
txiki aterako direla esan dute: Tri-
kitilaria, Pandero jolea, Mari Do-
mingi… "Haurrek pertsonaia auke-
ratu dute; zer-nolako itxura eman 

jakiteko,Interneten argazkiak begi-
ratu ditugu; eta pixkanaka egin dugu". 
Konpartsako kideak ez direnak ere 
erraldoi txikiak egitera animatu 
direla gaineratu dute. 

Etxarri Aranazko festak bertan 
behera gelditu direnez, momentuz 
ez dituzte erraldoiak aterako. Gai-
nera, Apalategik azaldu duenez, 
"erraldoien barruko lekua oso itxia 

da, eta osasun neurriak direla-eta 
ezin dira atera". Beraz, momentuz 
ez dakite noiz mustu ahal izanen 
dituzten konpartsako kide berriak. 
"Batzuk bukatuta daude; beste batzuk, 
prozesuan…". Konfinamenduan 
jaiotako erraldoiekin festaren bat 
egin nahi dute egunen batean.

Konpartsa 
handituz
Beltza Zuria, Beraxko, Txiñerratso eta Kixkimau dira Etxarri 
Aranazko erraldoiak, baina konpartsarekin beste erraldoi 
txiki batzuk ere ibiltzen dira. Orain, erraldoi txiki gehiago 
jaiotzen ari dira
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Rebeka Mendoza
Zenbat urte daramatzazu barnete-

gian lanean?

9 urte inguru daramatzat barnete-
giko zaindaria izaten. Ez dut nagu-
sirik, horregatik, oso zorrotza izan 
behar zara zure buruarekin eta 
etxearen jaun eta jabe bilakatu behar 
duzu.
Oso etxe handia da, ezta?

Bai, etxabean sukaldea, jangela, 
egongela eta ikasgela daude; goiko 
solairuetan logelak ditugu.
Zenbat jende sartzen da etxean?

60 pertsona inguru. Orain ezin da 
edukiera guztia bete.
Nongoa da etortzen den jendea?

Bilbokoa, batez ere. Baina Nafarroa-
ko jendea ere etortzen da.
Nolakoa da zure egunerokoa?

Lehen, etxearen garbiketa nire ar-
dura zen, eta, gainera, sukaldariaren 
laguntzailea nintzen. Otorduetan 
janaria prestatzen eta banatzen 
laguntzen nion.

Nola aldatu da zure egunerokoa?

Ikasleak dauden bitartean ezin 
n a i z  e t o r r i .  O r a i n ,  g o i z e k o 
05:30ean, ikasleak lotan daude-
nean, gosaria prestatzera eta 
landareak ureztatzera etortzen 
naiz. Gazte bat kontratatu dute 
nire beste funtzioak betetzeko, 
nagusia bainaiz; eta barnetegiko 
zuzendariak nire osasunaz kez-
katzen dira.
Nolakoa da sukaldariaren egune-

rokoa?

Bera Gasteiztik etortzen da, eta he-
men bere logela du. Ia nik adina 
urte daramatza hemen lanean. Egu-
nero janariaren erosketak egiten 
ditu, produktu freskoak izatea gus-
tatzen baitzaio. Oso-oso ondo kal-
kulatzen ditu janari kopuruak. Ez 
dakit nola egiten duen baina beti 
dago apur bat errepikatzeko auke-
ra. Sukaldari aparta da; bere lasag-
nak ikasle guztiak zoratzen ditu.
Kontaktua duzu ikasle edo irakas-

leekin?

Aurretik esan bezala, orain ezin naiz 
haiekin harremanetan jarri. Lehen, 
aama baten modukoa. Beraiekin 
euskaraz hitz egiten saiatzen naiz. 
Oso galduta dudan arren, hemengo 
hitzak eta esaerak irakasten saiatzen 
naiz. 
Zer neurri hartu behar izan dituzue 

COVID-19 gaixotasuna dela eta?

Orain barnetegia hotzagoa da. 
Ikasleei, sartzean, gorputzeko ten-
peratura neurtu behar zaie, eta 
beraiek eskuak garbitu behar di-

tuzte. Gainera, ohe kopurua gu-
txitu da. Horretaz aparte, irakas-
leek herriko jendea saihesten dute. 
Klaseak udaletxean ematen zituz-
ten lehen, baina orain ez da posi-
ble.
Noiz etortzen dira gehien?

Maiatzean hasten da denboraldia. 
Aurten, ordea, garilean hasi gara. 
Irailean azken taldeak etortzen dira.
Zenbat egun egoten dira?

Normalean, 15 egun. Ikasle helduen 
kasuetan, asteburuetan ere etortzen 
dira. Sagardotegi garaian Ataune-
raino oinez joaten dira, eta bertan 
bazkaltzen dute.
Barnetegiak 30 urte bete ditu, ezta?

Bai. Kontu askotarako eman dute 
urte hauek, baina dena ezin da esan, 
Bakaikuko barnetegian gertatzen 
dena hemen gelditzen da… Aurten 
ospakizun berezi bat egin nahi ge-
nuen, baina Bakaikuko festak be-
zala, bertan behera gelditu da os-
pakizuna.

"Bakaikuko barnetegian 
gertatzen dena bertan 
gelditzen da"
PILAR GOÑI ONDARRA  
BAKAIKUKO BARNETEGIKO ZAINDARIA 
Bera mantentze lanez arduratzen da. Orain, ahal duen gehiena egiten saiatzen da, baina 
bere egunerokoa erabat aldatu zaio.
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Rebeka Mendoza
Nondik datorkizue parapentearen 
zaletasuna?
Egia esan, beti ibili gara mendian. 
Eskalatzen hasi ginen, baina txiki-
tatik izan dugu parapentean ibil-
tzeko kuriositatea. Txikitan Santa 
Marinan delta hegalak ikusten ge-
nituen eta jakin-mina sorrarazten 
zigun.
Noiz hasi zineten hegan egiten?
Patxi 21 urterekin hasi zen; Mari 
Jose, 27rekin; eta Santi, 30rekin.
Zerk egiten du horren erakargarri?
Hegan egiteko sentsazioak. Oso 
polita da hegaldia mantentzea. Asko 
gozatzen da. Pirueta asko daude 
ere… Eta hoberena ondorengo baz-
karia da.
Hasi zinetenean beldurra sentitu 
zenuten?
Ez asko. Pixkanaka egiten den pro-
zesua da; hegaldi motzak egiten 
hasten da. Dena den, beti komeni 

da beldur pixka bat sentitzea, he-
galdiei errespetua ez galtzeko.
Noiz eta nola sortu zen Baiza para-
pente taldea?
Taldea Deltako hegaleko talde ba-
tetik sortu zen. Jokin Aranbururekin 
hasi ginen hegan ikasten, eta gutxi-
ra, taldea sortu genuen, 1990ean. 

Taldeko egoitza Araian dago, eta, 
horregatik, Araban federatuta gau-
de.
Askotan elkartzen al zarete? Zenbat 
bazkide zarete?
50 pertsona inguru gara baina gehie-
netan elkartzen garenak 10 bat 
pertsona gara. 

Zein da taldearen helburua?
Taldearen helburua da beti baten 
batekin hegan egitea eta parapen-
tearen erabilera sustatzea.
Aurten ezin izan duzue urteroko 
parapente eguna ospatu. Honen 
ordezko zerbait egin zenuten?
Bai, Santa Marinan parrillada bat 
egin genuen, taldeko beste kide 
batzuekin batera.
Zenbat topaketa antolatu dituzue 
orain arte? Joan den urteko topa-
ketak zenbat jende bildu zuen?
7 edo 8, urteko bat. Joan den urtekoan 
ia 200 pertsona bildu ginen; haien 
artean Kataluniatik edota Andalu-
ziatik etorritako jendea zegoen. 
Zuek beste topaketetan egon za-
rete?
Bai, noski. Guretako oso ohikoa da 
Urduñara, Belaguara edota Loarre-
ra joatea. Talde gehienek bere egu-
na ospatzen dute, eta murgiltzen 
saiatzen gara. Azken batean, jende 
gutxi gara, eta ia guztiok elkar eza-
gutzen dugu. 
Zergatik da Santa Marina parapen-
tearekin botatzeko hain leku apro-
posa?
Oso hegaldi erraza delako; ez da 
lehorra ezta termikoa ere. Aireratzea 
erraza da, eta hegaldia oso lasaia 
da. Gainera etxean bertan dugu.
Zenbat kostatzen du Santa Mari-
natik jaistea?
Egunaren araberakoa da. Haizerik 
ez badabil eta termikarik ez badago, 
8 minututan jaitsi ahal da. Baina 
termika edo hegal haizea dagoenean 
ordu eta erdi edo bi ordu eman dai-
tezke airean.  
Oinez ala autoz joaten zarete?
Autoz... Taldeko auto bat dugu, aha-
lik eta ibilgailu gutxien igotzeko. 
Gainera, Urbasan ibiltzeko baimen 
berezia dugunez, asko erabiltzen 
dugu.
Estatuan ezaguna da Santa Marina?
Santa Marina baino gehiago, Urba-
sa. Azken urte hauetan Santa Ma-
rina ezagunagoa bilakatu da para-
pentelarien topaketa antolatzen 
dugulako.

Santa Marinaz aparte, zein dira 
gertuko leku aproposenak hegaldiak 
egiteko?
Beriain, Aralarko santutegia eta 
Eulate.
Hegaldiak egin dituzue Euskal He-
rritik kanpo? 
Bai. Hegoaldean hegaldiak antola-
tzeko baldintza hobeak daude, bai-
na paisaiak ez du hemen duen xar-
ma. Aste Santuko eguraldia apro-
posa da, baina udan ezinezkoa.
Ba al duzue leku kuttunik parapen-
tean botatzeko?
Guretako Santa Marina leku ku-
ttunena da. Baina Orio eta Belagua 
ere oso estima handian ditugu. 
Euskal Herrian oso famatua da 
Sopela. Zer moduzkoak dira hegal-
diak bertan?
Oso lasaiak. Guretako ez dira oso 
hegaldi atseginak. Kostaldeko bes-
te hegaldi batzuk politagoak dira, 
Orio edo Zarautz esaterako. 
Parapentean hasteko gomendiorik?
Bai, lehendabizi hegaldi bat bi la-
gunendako parapente batean egitea 
gomendatzen dugu. Hurrengo pau-
sua ikastaro bat egitea da. Gerora, 
talde batera sartzen aukera dago, 
eta, horrela, hegaldiak egiten has 
zaitezke. Esperientzia duen jendea-
rekin elkartzean ikasten da gehien. 
Ikastaroan oinarrizko gauzak ikas-
ten dituzu, baina, gero, praktikan 
jarri behar dira. Denbora luzeko 
ikasketa prozesua da, batez ere me-
teorologia kontzeptuen ingurukoa. 
Eguraldia oso garrantzitsua da, 
ezta?
Bai, horren arabera hegaldia egin 
daiteke ala ez. Haizearen norabidea 
eta eguraldiaren iragarpena oso 
nabarmenak dira ere. Gaur egun, 
mendietan balizak eta mugikorre-
ko aplikazioak daude. Asko errazten 
dizkigute hegaldiak.
Gaitasun berezirik behar da hegan 
egiteko?
Ez, gogoak badituzu aurrera. Hori 
bai, ez da batere gomendagarria 
bakarrik hegan egitea, aspergarria 
eta arriskutsua izan daitekeelako.

Santa Marinako aireko zaindariak
MARI JOSE ASEGINOLAZA, PATXI LOPEZ ETA SANTI LOPEZ PARAPENTELARIAK 
Haien klubarekin batera, urtero garagarrilaren 10ean parapentelarien topaketa 
antolatzen dute Iturmendin. Aurten, beste ekimen batzuk bezala, ezin izan dute 
antolatu. Hala ere, haien hegaldiekin jarraitzen dute
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Alfredo Alvaro Igoa URDIAIN
Urdiainek iparraldean duen Sarabe 
ibartxoak berezko erakargarritasu-
na du ere. San Pedro ermitarako 
bidea hartu, hura atzean utzi, eta 
iparralderantz segi beharko du bi-
daiariak. Harratea pasa, eta igeri-
lekuetara iritsi aurreko bideguru-
tzean eskuinera eginez iristen da 
Sarabera, ibar txikia, baina konta-
tzeko asko duena. Eta gidaritarako 
Sarabeko baserriko Teresa Irigoien 
Arregi hartu dugu. 

Iparraldetik Sarabeko haitzak mu-
gatzen du, hegoaldean Laieneko eta 
Gazteluko haitzak. Gaur egun, Sara-
bera mendebaldetik sartzen bada ere, 
lehen ekialdetik egiten zen, Galartza-
ko bidetik. Eta San Migel ermita zena-

ren harri pilarekin topo egiten zuten. 
Antza Galartza herriko eliza zen. 

Ermita
Ibarraren beste puntan, eta egungo 
sarreratik gertu, Sarabeko baserria 
dago. Eta haren aldamenean Aitzi-
berko ermita. Irigoienek jakinarazi 
duenez, "jende asko joaten da. De-
bozioa badago. Kandelak, loreak eta 
halakoak jartzen dituzte. Urte guz-
tian etortzen da jendea". 

Ermitako erretaula "ederra" zela 
nabarmendu du, "a ze kolore zituen". 
Azaldu duenez, ermita erortzekotan 
zegoen, eta Jose Mari Satrustegi 
zegoela dena konpondu zen. "Ermi-
tak lehen zuen aterpea ona zen, 
orain ez. Txikia, tamainaz berdin-

berdina zen. Baina orduan zorua 
lurrezkoa zen. Ate ondoan, sua. Ez 
tximinia, ez ezer. Lurrean porlana 
bota zuten, eta ate parean sua eta 
tximinia egin zituzten". Mendizaleek 
ez dute lotarako ibiltzen. 

Ermita dagoen tokian Altzibar 
herria zegoela azaldu du Irigoienek. 
"Altzibarko ama birjina da ermitakoa. 
Aitziber, Aitziber, baina Altzibarko 
ama birjina omen da". Ermita garai 
bateko herriko eliza zen. "Denak hil, 
kolerarekin edo zerbaitekin, eta bat 
gelditu eta Urdiainen hartu zuten. 
Horregatik da Urdiaingoa". 

Jentilak eta sorginak
Baserriaren pareko haitzean natu-
rak egindako zuloa dago, Jentilen 

Leihoa. Ekialdera Jentilen Sukaldea 
dago, "haitz puntan. Eta beste tontor 
txikian, honuntzago, Iruritako gaz-
telua". Irigoienek azaldu duenez, 
Saraben sorginak egon ziren garai 
batean. "Hemengo eta Zugarramur-
diko sorginak berak zirela esaten 
dute. Erratz gainean ibili beharko 
zuten! Zelai hau sendabelarrak har-
tzeko zen, eta eguteran lehortzen 
zituzten. Jentilek ez erasotzeko ze-
laitik etortzen ziren eta hemendik 
belarrak nola lehortzen ziren ikus-
ten zuten".  

Jentilak haitzeko sukaldean bizi 
ziren. "Halako zulo bat dago haitzean, 
eta handik Sakana guztia kontrola-
tzen zuten". Urdindarrak, jentilak! 
Esaera aipatu diogu Irigoieni: "beti 
bezala, bai, jentilak. Jende indartsua 
egoten zelako". Eta Jentilen Sukal-
dearen azpian egindako indusketa 
batez gogoratu da: "hezurrak atera 
zituztenean, berna hezurra Urdiain-
go altuenari aldakaraino iristen 
zitzaion. Benetan galantak ziren". 
Guztiak museoetan bukatu zuela 
gaztigatu du, "baina ez dago inongo 
museotan ikusgai".  Irigoienek esan 
duenez, "sorginak eta jentilak aur-
kariak ziren, haiek hemen belarrak 
eta gauzak biltzen zituztelako". 

Baloi baten tamainako bi harri 
borobil erakutsi dizkigu Irigoienek. 
Halakoekin erasotzen zieten piztiei 
jentilek. Partzelak bildu zirenean, 
palak ateratakoak dira bi harriak. 

Jolasa
Garai batean herri guztia ibiltzen 
zen Saraben, lurra makina bat 
partzela txikitan banatuta zegoe-
lako. "Orain paseatzen dagoen 
jendea besterik ez dago". Sarabe-
koak azaldu duenez, "garai batean 
hau institutua bezalakoa zen. Ha-
mar haur ziren. Mundu guztia 
mendira etortzen zen. Bata, ahun-
tzekin. Bestea, ardiekin. Behiekin. 
Basoan txerriak zituenak… Mundu 
guztia etortzen zen. Orduan he-
rritik honutza lasterraldi batean 

etortzen zen. Hemen hainbeste 
haur izanda, hona etorri eta hemen 
jolasten ziren". Irigoienek jolase-
tako baten berri eman du: "nagu-
sienek harri borobilak sorbalda 
gainean hartu, eta Sarabeko haiz-
pera eramaten zituzten. Handik 
bota egiten zituzten, ea zein azka-
rren jaitsi. Adin guztietako haurrak 
zeuden behean. Eta beste batzuk, 
atzean negarrez. Eta haurren bat 
hil behar zuten beldurrez, aitonak 
etxe hartako paretetan jarri zituen 
harri haiek". 

Aitak esan zionez, beste etxea egi-
teko halako beste bi harri erabili 
zituen. Hargina zen, eta berak egin 
zuenez beste baserria, bazekien. 
"Etxea oso polita zen. Leiho origi-
nalak zituen, inolako harri landurik 
gabe". Han familia bat bizi zen, bai-
na herrira bizitzera jaitsi ziren, eta 
etxeak, pixkeka-pixkeka, behera egin 
zuen. "Hura erortzen hasi zenean, 
antza, besteren batek ere bazekien 
harri haiek han zeudela. Jendeak 
lau egunetan dena bota zuen. Aitak 
esaten zuen: ‘harri haiek egon behar 
dute’. Baina eramanak zituzten". 

Palak agerian utzi zituenean 
jolaserako hainbestetan erabili-
tako harriak, aitak alabari esan 
zion: "hor dituzu jentilen harriak, 
jaso nahi badituzu…" Irigoienek 
harriei begira esan du: "jentilen 
defentsak. Harriok dominatzeko, 
galantak ziren gero!" Bere burua-
ri ere galdera egin dio: "sorginekin 
haserre, baina Iruritako gaztelu-
koekin nola egonen ziren? Nolako 
elkarbizitza zuten? Haien aurretik 
hemen izanen ziren". 

GUAIXE
618 882 675 

Sarabe, askorako 
ematen duen ibarra 
Xarma berezia du. Bere txikitasunean iturriak, landaretza aberatsa eta haitz 
ikusgarriak ditu. Haietan daude Jentilen Leihoa eta Sukaldea, baita Iruritako gaztelua 
zena ere, haien parean dagoen Aitziber ermitaz ahaztu gabe

Jentilek sorginei botatzen 
zizkieten harriak. Atzean, 
haitzean, Jentilen Leihoa. 

"SARABEKO ETA 
ZUGARRAMURDIKO 
SORGINAK  
BERBERAK ZIRELA 
ESATEN DUTE"



26 UDA SAKANAN ALTSASU

Erkuden Ruiz Barroso
Abuztuaren 28an, ostiralarekin, 
20:00etatik aurrera, Elektrokela 
elektrotxarangak bere mustutzea 
egingo du Altsasuko kaleetan. Be-
deratzi gaztek osatzen dute taldea: 
Irune Guinea (saxofoia), Hodei 
Alegre (perkusioa), Daniela Markes 
(perkusioa), Amaiur Goikoetxea 
eta Jesus Palop (abeslariak), Unai 
Manero (tronboia), Iñaki Cerezo 
(tronpeta), Luken Goikoetxea (ba-
xua) eta Ekain Alegre (gitarra). 
Gazteak diren arren, eskarmentu 
handia dute musikaren munduan, 

izan ere, gehienak beste talde ba-
tzuetan ere aritzen dira.  
Zergatik elektrotxaranga?

Aurreko urtean hasi genuen proiek-
tua da. Hasieran, herri elektrotxa-
ranga zen, herriko musikarien artean, 
zerbait jotzeko, festetan ongi pasa-
tzeko. Hasieran, bost pertsona elkar-
tu ginen, lehenago beste bi gehiago 
zeudelako, Patxi eta Adrian. Altsa-
suko Kuadrillen eguna antolatzen 
ari ziren, eta esan ziguten ea posible 
zen Altsasuko musikariak elkartzea. 
Hasieran, ez genekien elektrotxa-
ranga moduan izango zen. Talde 

irekia zen. Instrumentuengatik elek-
trotxaranga moduan osatzea eraba-
ki genuen. Ondoren, Gaztetxearen 
urteurrenean jo genuen herri elek-
trotxaranga bezala. Abenduan se-
rioago hartzea erabaki genuen, eta 
izenak pentsatzen hasi ginen. 
Zer desberdintasun daude elektro-

txaranga baten eta ohiko txaranga 

baten artean?

Desberdintasun nabarmenena ins-
trumentuak dira. Guk, adibidez, baxua 
eta gitarra bezalako instrumentuak 
ditugu. Instrumentu horiek ekipoa 
behar dute, anpliak eta. Txaranga hai-

zezko instrumentuek eta perkusioak 
osatzen dute, gehienbat. Ez dute behar 
musika ekiporik. Elektrotxaranga ba-
tean bestelako kantak egin daitezke. 
Hainbat taldetan ibiltzen zarete. Zer 

desberdintasun nabaritzen dituzue?

Elektrotxarangak aukera ematen 
digu banda edo txaranga batean 
jotzen ez ditugun abestiak jotzeko. 
Azkenean, talde horiek bere erre-
pertorioak dituzte. Tabernetan en-
tzuten diren abestiak jotzen ditugu 
elektrotxarangan, rock estilokoak 
eta abar. Txarangetan kalejirak dira 
gehienbat. Bandan beste estilo ba-
tzuetako kantak jotzen ditugu. Pu-
blikoa ere desberdina da. Elektro-
txaranga gazteei bideratuta dago. 
Zer nolako abestiak egiten dituzue?

Denetarik daukagu: rock, reggae, 
ska… tabernetan entzuten dena. Eus-
kal Herrian ditugun taldeetatik 
hainbat abesti hartu ditugu, eta 
errepertorio bat osatu dugu. Gehien-
bat, jendea animatzeko abestiak dira. 
Elektrokela izena nondik dator?

Zerrenda izugarri luzea geneukan, 
eta, azkenean, modu demokratikoan 

erabaki genuen. Gehienak txorradak 
ziren. Izen hau txorrada horietako 
bat da: Elektrokela.
Abuztuaren 28an Altsasun zehar 

erronda egingo duzue. Zer espero 

duzue?

Azken finean, jendearekiko hurbil-
tasuna da desberdintzen gaituena. 
Nahiko sentsazio arraroa izango da 
abuztukoa, egoeragatik segurtasun 
tartea utzi behar delako. Baina jen-
deak ongi hartzen badu eta neurriak 
errespetatzen baditu, nik uste zerbait 
polita egin daitekeela. Hala ere, ez 
da gauza bera izango. Ea jotzen du-
gun, noski, hori beste kontu bat da. 
Gogoa badugu, baina jendea ezin 
denez dantzatzera hurbildu… gure 
helburua jendea animatzea da, eta 
gustura egotea. Orduan, hori terra-
za batean eserita egin badaiteke, 
primeran. 
Abenduan elektrotxaranga sortu, 

eta martxoan konfinamendua. Nola 
pasa duzue?

Sentsazio oso arraroa izan da. Tal-
deetan entsegu pila bat izatetik, 
bat-batean, etxean bakarrik egote-
ra eta bakarrik entseatzera pasa 
ginen. Berriz ere taldean jo nahi 
genuen. Proiektuekin aurrera ja-
rraitzeko gogoa genuen. 
Sare sozialetarako bideoak egin 

dituzue, ezta?

Bai. Talde horiek hor jarraitzen du-
tela esateko. 
Nola ikusten duzue uda?
Uda arraro samarra izaten ari da. 
Beno, urtea orokorrean. Oraindik 
ez dakigu ateraldi asko izango 
ditugun… Datorren urtera begira 
ere ez dakigu nola egongo den 
egoera. 
Zertan inspiratu zarete elektrotxa-

ranga sortzeko orduan? Zein dira 

zuen erreferenteak?

Sanferminetan Iruñeko alde zaha-
rrean ibiltzen diren elektrotxarangak 
ikustean pentsatu genuen geuk ere 
abesti horiek jo nahi genituela. Elek-
trotxarangek jende asko mugitzen 
dute,  abestiak ezagunak baitira. 
Jendea animatzen da. 

"Gure helburua jendea 
animatzea da"
ELEKTROKELA ELEKTROTXARANGA 
Altsasuko festetan ospatu zen I. Kuadrillen egunerako herriko musikari gazteak biltzen hasi 
ziren, eta egun hartan herri elektrotxaranga sortu zen. Orain, ofizialki sortu dute taldea
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ALTSASU
UZTAILA

3! OSTIRALA
20:00 Altsasukoak aske elkarre-
taratzea. Udaletxearen parean.
20:00 Txaranga Txorongoren 
erronda. Herrian zehar.
20:00 Fitoscopia Fito&Fitipaldis tal-
dearen tributua. Iortia zabalgunean.

ABUZTUA

w IGANDEA
08:00 Arantzazu-Aloña-Urbia-
Arantzazu egun erdiko ibilaldia 
eginen du Altsasuko Mendigoiza-
leak taldeak.
20:00 Euskal presoak, Euskal He-
rrira elkarretaratzea. Plazan.

e ASTELEHENA
12:00 Pentsio duinen alde. Saka-
nako Jubilatuen eta Pentsiodunen 
Koordinakundearen manifesta-
zioa. Zumalakarregi plazatik Aita 
Barandiaran adinduen egoitzara.

r ASTEARTEA
21:00-23:00 Gau dibertigarriak: 
Proiekzioa. Intxostiapuntako 
patioan.

u OSTIRALA
20:00 Altsasukoak aske elkarre-
taratzea. Udaletxearen parean.
20:00 Hutsun eta Ortzi taldeen 
Urbasa ikuskizuna. Musika eta 
zirkua. Iortia zabalgunean.

o IGANDEA
08:00 Murua-Harrobia-Gorbea-
Harrobia-Murua egun erdiko 
ibilaldia eginen du Altsasuko 
Mendigoizaleak taldeak.
20:00 Euskal presoak, Euskal He-
rrira elkarretaratzea. Plazan.

1) ASTELEHENA
12:00 Pentsio duinen alde. Sakanako 
Jubilatuen eta Pentsiodunen Koordi-
nakundearen manifestazioa. Udale-
txearen paretik jubilatuen elkartera.  

1! ASTEARTEA
21:00-23:00 Gau dibertigarriak. 
Gymkana. Intxostiapuntako 
patioan.

1$ OSTIRALA
19:00 Berrerabizi Zirika Zirkus 
konpainiaren familiarteko ikuski-
zuna. Iortia zabalgunean.
20:00 Altsasukoak aske elkarre-
taratzea. Udaletxearen parean. 

1^ IGANDEA
06:00 Panticosa-Iboi urdina-
Tebarray iboia-Marmolerako gaina 
egun osoko ibilaldia eginen du 
Altsasuko Mendigoizaleak taldeak.
20:00 Euskal presoak, Euskal He-
rrira elkarretaratzea. Plazan.

1& ASTELEHENA
12:00 Pentsio duinen alde. Saka-
nako Jubilatuen eta Pentsiodunen 
Koordinakundearen manifes-
tazioa. Zumalakarregi plazatik 
Josefina Arregi klinikara. 

1* ASTEARTEA
21:00-23:00 Gau dibertigarriak. 
Ping pong eta futbolin txapelketa. 
Intxostiapuntako patioan (eguraldi 
txarrarekin, gazte gunean). 

2! OSTIRALA
20:00 Altsasukoak aske elkarre-
taratzea. Udaletxearen parean.
20:00 Zangitu fanfarrearen erron-
da. Herrian zehar.
20:00 Los del Rayo taldearen 
kontzertua. Iortia zabalgunean.

2@ LARUNBATA
10:00 Alde hemendik krosa. 
Ospa! Mugimenduak antolatu-

ta. 10:00etan inskripzioak eta 
11:00eta krosa. Plazan.

2# IGANDEA
06:00 Oza-Lenitoko gaina-Forcako 
gaina egun osoko ibilaldia eginen du 
Altsasuko Mendigoizaleak taldeak. 
20:00 Euskal presoak, Euskal He-
rrira elkarretaratzea. Plazan. 

2$ ASTELEHENA
12:00 Pentsio duinen alde. Saka-
nako Jubilatuen eta Pentsiodunen 
Koordinakundearen kontzentra-
zioa. Udaletxearen parean.

2% ASTEARTEA
18:30 Segurtasun informatikoari 
buruzko hitzaldi tailerra. Ospa! Mu-
gimenduak antolatuta. Gaztetxean.
21:00-23:00 Gau dibertigarriak. 
Ur jolasak eta argazki rallya. 
Intxostiapuntako patioan (eguraldi 
txarrarekin, gazte gunean).

2& OSTEGUNA
19:00 Ospa! Mugimenduak anto-
latutako hitzaldia. Gaztetxean. 

2* OSTIRALA
20:00 Altsasukoak aske elkarre-
taratzea. Udaletxearen parean. 
20:00 Elektrokela Elektrotxaranga 

altsasuarraren erronda. Herrian zehar.
22:00 Kultur 2020. Todos los 
Secretos Los Secretos taldearen 
tributua. Iortia zabalgunean.

2( LARUNBATA
OSPA EGUNA
13:00 Herri muralaren mustut-
zea. Arkangoako plazoletan.
15:00 Bazkaria.
19:00 Kalejira. Plazatik.

3) OSTIRALA
06:00 Gaintza-Balerdi-Gaintza 
egun erdiko ibilaldia eginen du 
Altsasuko Mendigoizaleak taldeak.
19:00 Nafarroako Zirko jaialdia. 
Circofanic konpainiaren Tea time 
ikuskizuna. Iortia zabalgunean.
20:00 Nafarroako Zirku jaialdia. 
Antonio Vargas konpainiaren Ka-
ñas ikuskizuna. Iortia zabalgunean.
20:00 Euskal presoak, Euskal He-
rrira elkarretaratzea. Plazan. 
20:15 Nafarroako zirku jaialdia. La 
Banda antzerki eta zirku taldearen 
Kimera ikuskizuna. Iortia zabalgunean.

3! ASTELEHENA
12:00 Pentsio duinen alde. Saka-
nako Jubilatuen eta Pentsiodunen 
Koordinakundearen kontzentrazioa.
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Maider Betelu Ganboa
Altsasutik Olaztira sartu eta bereha-
la, ezkerrean, parke zoragarria dago. 
Olaztiarrek parkea beste izen bat 
erabiliz izendatzen zuten –parkea, 
Clinker parkea, Kasinoko parkea 
edo Sutegi parkea– baina 2016an 
Memoria Historikoaren Parkea izen 
ofiziala hartu zuen, Gerrate Zibile-
ko biktimak gogoan. Primerako 
eremu zabalean, zuhaitzen itzalean 
jolasten aritzeko zelai paregabea 

du, haurrendako parkea, rokodro-
moa, skate pista txikia eta bapo 
bazkaltzeko sutegia eta mahai luzea, 
aterpean. Olaztiarrendako herriko 
bilgune garrantzitsuetako bat da. 

Cementoseko nagusien eta 
langileen parkea
1903an Cementos Portland sortu 
zen, eta 1905ean hasi zen Olaztiko 
lantegiko produkzioa. 1923an Ce-
mentos Portland Valderrivas tal-

dea sortu zen, eta urteekin esta-
tuko enpresa garrantzitsuenetako 
bat bilakatu zen. Cementosek 
Olaztiko herri sarreran eremu 
zabala zuen; egungo parkea. Ere-
mu hesitua eta itxia zen. 1964 ur-
tean Fernando Redon eta Javier 
Guibert arkitekto ezagunek Clin-
ker Club sortu zuten bertan, aban-
goardiako eraikina. Cementosen-
dako langileendako jatetxe eta 
taberna gisa egin zuten. 

Garai haietan, olaztiarrek ez zuten 
parkeaz gozatzen. "Hesituta zegoen 
eta zuhaixkek ez omen zuten barru-
koa ikusten uzten. Ezin zen sartu. 
Guztia zen Cementoseko jabeena, 
Sutegi elkartea –egungo ludoteka– 
izan ezik. Egun, Sutegi klubak kirol 
talde bezala lanean jarraitzen du, 
baina elkarte bezala aspaldi desa-
gertu zen. Haren kudeaketa Olazti-
ko Udalaren esku geratu zen aspal-
di, eta udalak bertan ludoteka eta 
gimnasioa egin zituen" azaldu digu 
Mitxel Agirre olaztiarrak. 

Nonbait, Cementoseko nagusiak 
Madrilera joan ziren bizitzera, eta, 
denborarekin, Olaztiko udal jabetza 
izatera pasa zen parkea. Entzuten 
da Cementosekoek ez ziotela uda-
lari ordainketaren bat egin, eta, 
trukean, udalak lurrak hartu zitue-
la. Nolanahi, parkea herritarrena 
izan zen handik aurrera. 

Txikitatik jolastu da parkean Mi-
txel ."Eskolak aurrez aurre genituen, 
eta atsedenaldiak parkean ematen 
genituen. Nik zabalik ezagutu dut; 
garai haietan inork ez zigun sarre-
ra debekatzen. Bospasei urte nitue-
la, gogoan dut bertan intxaurrak eta 
sagarrak hartzen genituela. Erreka 
txiki bat pasatzen zen, geroago lur 
azpian sartzen zena, eta karrama-
rroren bat ere egoten zen… Olaztin 
ez zegoen futbol zelairik, eta parke-
ko zelaian jokatzen genuen; zora-
garria zen. Guretako gure parkea 
zen, eta gurasoak lasai egoten ziren, 
hor sartuta geundelako, autoen eta 
halakoen arriskurik gabe" gogoratzen 
du Agirrek. 

Igerilekuak, parkea, 
merenderoa eta beste
Igerileku zaharrak eskolen ondoan 
zeudela aipatu du Mitxelek. "Ura 
gerriraino heltzen zen, eta hankak 
freskatzeko eta gutxi gehiagorako 
balio zuen. 1982 urte inguruan ige-
rileku berriak egin ziren parkean, 
Clinker tabernatik eskuinera zegoen 
eremuan. Aldaketa ikusgarria izan 
zen" gogoratzen du. Ondoren, par-

keari forma ematen hasi zen udala. 
"2007 urtean merenderoa, barbakoa, 
aterpea eta mahai luzea egin ziren. 
Horretaz gain, haurrendako parkea 
egin zen parkearen sarreran, garai 
batean Cementoseko langileek sas-
kibaloira jokatzeko zuten pistan. 
Ondoren, rokodromoa egin zen eta 
skate pista txikia. 2016 urtean Me-
moria Historikoaren Parkea izen-
datu zuten, eta gerrate zibilean 
sufritu zutenen omenez eskultura 
jarri zen" azaldu digu Mitxelek. 

Parkea sekulakoa da. "Oporretan 
beste puntaraino joaten gara, eta 
bertan Urbasako ikuspegi zoragarriak 
dituen toki ikusgarria dugu. Gas-
teiztik Iruñera, ez dago halako to-
kirik. Lasai egon zaitezke, zerbait 
hartzeko tokia duzu, eremu ederra 
eta lasaia da…orduak konturatu 
gabe pasatzen dira. Denondako 
aproposa da, baina seme-alabak 
dituztenendako zer esanik ez. Txikia 
nintzela, eta orain guraso naizela, 
probetxu handia atera genion eta 
diogu parkeari. Lasai egon zaitezke, 
haurrak parkean, edo rokodromoan 
edo zelaian korrika, arriskurik gabe… 
eguna ematen duzu bertan" dio 
Mitxelek. 

Merenderoak sekulako bizia eman 
dio parkeari. "Batek haragia ekarri, 
besteak ogia eta edaria, eta edozein 
momentutan antolatzen da afari-
merienda. Urtebetetze ospakizun 
guztiak bertan egiten ditugu, koa-
drilako bazkari-afariak, eta feste-
tako bazkariak, ikastola eta esko-
lako ospakizunak eta beste ere 
bertan egiten dira; toki paregabea 
da, segurua; haurrak lasai egon 
daitezke eta igerilekuak alboan 
dituzte; eta guztia, herri erdian" 
dio Mitxelek. Parkea oso garran-
tzitsua da herritarrendako. "Parke 
honek bizitza asko ematen dio 
herriari. Bestalde, aipatu behar 
da ere Olaztiko hiru plazak oinez-
koendako jarri dituztela; gaur egun, 
parkean edo plazetan, bikain egon 
daiteke, lasai" nabarmendu du 
Mitxelek. 

Parke bat baino askoz 
ere gehiago
Argi dute olaztiarrek Olazti sarreran dagoen Memoria Historikoaren Parkeak sekulako bizitza 
ematen diola herriari. Jolasteko, lasai egoteko eta bazkariak edo meriendak egiteko toki 
bikaina da, Urbasako ikuspegi ederrekin
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Erkuden Ruiz Barroso
Gaztelak Nafarroako Erresuma 
hartu zuen arte, erreinuak ehun 
gaztelu baino gehiago zituen. 
Haietako batzuk gotorlekuak 
ziren, eta babeserako erabiltzen 
zituzten; beste batzuk, gainera, 
errege eta erreginen bizitokiak 
ziren. Sakanako defentsa sistema 
hainbat gazteluk osatzen zuten: 
Ziordikoa,  Urdiaingo Irurita, 
Etxarri Aranazko dorrea, Uharte 
Arakilgoa, Etxeberriko eta Irur-
tzungo Biazpeko Aixita eta Os-
kiako Ororregi gaztelua. Zaila 
da gaur egun Erdi Aroko Sakana 
hura irudikatzea; izan ere, 1512. 
urtean Gaztelako tropak Saka-
natik sartu, eta Nafarroako Errei-
nua konkistatu zuten. Defentsa 
sistema osatzen zuten gazteluen 
gainbehera izan zen. Beraz, lur 
azpiko aztarnak baino ez dira 
gelditzen. Ziordikoan, ordea, 
eraikina bisitatzeko aukera dago; 
zati bat bada ere. 

Ibaiaren eta zuhaitzen soinuek 
ingurugiroarekin bat egiten dute, 
toki paregabea bihurtuz. Ziordia 
herria pasata, zubiaren azpian, 
dago gaztelua. Eraikinak denbora-
ri borroka gainditu dio, gerrate 
askoren protagonista izan ondoren. 
Fernando Fusteren hitzetan, gaz-
telua baino gehiago, Ziordiko go-
torlekuari buruz hitz egin behar 
da. XIII. mendekoa da, 1212. urte 
ingurukoa, Antso Azkarraren agin-
tepean egindakoa. Gaztelua eta 
eliza garai berekoak direla aipatu 
du Fustek. Gaztelarekiko muga 
indartzeko beharraren ondorioz 
eraiki zuten gotorlekua. 1200 ur-
tera arte, aldiz, inguru honetan 
Ayuka herria zegoen. Herri hartan 
bertakoak bizi ziren, eta Ziordian 
erreinuko zaldunak eta aberatsak 
bizi ziren, Fustek egin dituen iker-
keten arabera. 

Erreinuaren defentsarako babes 
harresia eraiki zuten Ziordian. 
2,5 metroko zabalera zuten har-
landuzko hormak zituen, argi 

hutsunerik gabe, eta ate bakarra 
zeukan sartzeko. Gotorlekuak 
gaur egungo Ziordia osoa hartzen 
zuela uste du Fustek. 1444. urtean 
Gaztelaren kontrako defentsan 
gotorlekuak 400 gizon hartu zi-
tuela azaldu du. "Ziordiko gotor-
lekua garrantzitsua izan zen, eta 
gaztelarrek hamar urtez bahitu 
zuten". 

500 urte
XV. mendean Nafarroako Erregeak 
Lanzarot Ziordiko jaunari mugak 
eta mendiak defendatzeko boterea 
ematen zion. Izan ere, Sakanako 
defentsa harresi horri "gaizkileen 
muga" deitzen zitzaion. Egindako 
lanaren ordainaz, erregeak Ziordi-
ko eraikin "guztiak" eman zizkiola 
azaldu du Fustek. Behin Gaztelak 
Nafarroa konkistatuta, 1591. urtean, 
Antonio de Gongorak gazteluaren 
jabetza eskatu zuen; eta, azkenean, 
epaiketen ondorioz, arrazoia eman 
zioten. Hortaz, gaztelua Gongora 
familiarena bihurtu zen.

Hala ere, Gaztelak Nafarroako 
Erresuma konkistatu ondoren, Na-
farroako gazteluak suntsitzeko 
agindua eman zuen. Horregatik, 
gaur egun gutxi dira gaztelu eta 
gotorleku horien aztarnak. 100 gaz-
telu baino gehiago ziren garai har-
tan. 2012. urtean, konkistaren 500. 
urteurrena betetzen zela, Nafarroa 
Bizirik elkarteak gazteluen berri 
emateko kanpaina egin zuen. Horren 
barruan, gazteluak berreskuratze-
ko eta lurzoruko lanak egin dira, 
besteak beste, Urdiaingo Iruritako 
eta Irurtzungo Aixitako gazteluetan 
arkeologia indusketak egiten ari 
dira. Gainera, gazteluen tokietan 
omenaldiak egin zituzten, eta mu-
garriak jarri zituzten. 

Ziordiko gaztelua aukeratu zuten 
Sakanako 500. urteurren ekitaldia 
egiteko. Atearen aurrean bere han-
ditasunaren historia kontatzen duen 
plaka dago. Gaur egun, aisialdirako 
eta ekitaldiak egiteko toki paregabea 
bihurtu da. 

Iraganaren 
aztarnak
Arakil ibaiaren ondoan, zuhaitzen artean erdi ezkutaturik, Nafarroako erreinua 
defendatzeko erabili zuten Ziordiko gaztelua dago. Atseden hartzeko eta aisialdirako 
tokia da orain, historiaz inguratuta
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ESKELA

Bere senarra, Evaristo Ansotegui; seme-alabak, Dori eta 
Iñaki Vélez (†), Luis eta Pili Yeregui, Juanfran eta Camino 
Razkin, Valen eta Tte Jaka; bilobak, Julene eta Gaizka, 
Jon eta Ainara, Alain, Andrea, Adriana, Ian; birbiloba, 
Nahia; anai-arrebak, ezkon anai-arrebak, ilobak eta 

gainerako ahaideak

Feliciana 
Lizarraga Liciaga

Etxarri Aranatz

—Goian bego—
Iruñean hil zen 2020ko uztailaren 24an, 88 urte zituela,  

elizakoak eta Aita Santuaren bedeinkapena hartu ondoren.

OROIGARRIA

Beti gure bihotzetan
Asko maite zaitugu

Gorka Echarri Soto

IV. Urteurrena

· Garaine Rubio Ayanz, uztailaren 15ean Etxarrenen
· Aimar Birabent Aizpiolea, uztailaren 25ean Altsasun

JAIOTZAK

· Carmen Jimenez Sanchez, uztailaren 25ean Altsasun
· Maria Ines Lizarraga Mendinueta, uztailaren 27an 
Lakuntzan

HERIOTZAK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN 
DA. AGERTU NAHI EZ DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.

ZORION AGURRAK

Euken Goñi Andueza
Zorionak Euken! 
Abuztuaren 12an 11 
urte beteko ttuzu. Ongi 
pasa zu egunien! 
Muxuk familian partes!

Harriet Artieda Diez
Zorionak gure 
abenturazale ausartari! 
Erdiak eta beste 
haunbeste betetzen 
dituzun hontan, muxu tona 
batzuk etxekoan partes. 
Maite zaitugu!!

Maddi Gastaminza 
Betelu
Zorionak Maddi, 
etxekoen partez. Segi 
irribarre egiten! Muxu 
handi bat!

IRAGARKI SAILKATUAK
OHARRA
Odol emateak Altsasun: 
Abuztuaren 11,12 eta 
13an 17:00 tatik 20:30ra, 
14an 9:30 tik 13:00tara.

Odol emateak Arbizun: 
Abuztuaren 31n 17:00eta-
tik 20:30era 

Xaloa Telebistan Eus-
kal City saio berrirako 
jende bila gabiltza: Saio 
bakoitzaren helburua 
euskara sustatzea da eta 
Nafarroan dauden egoe-
ra desberdinak plazara-
tu nahi dira. Elkarrizke-
tatzaile bat eta bi gonbi-
datu, zeinak herri des-
berdinetakoak izanik 
beren herriko euskararen 
egoerari buruz, COVID-
19aren eragina buruz eta 
hemendik aurrerako 
etorkizunari buruz hitz 
egingo duten. Norbait 
prest egongo balitz, gu-
rekin harremanetan jarri 
xaloamagazina@gmail.
com helbidera idatziz, 
948 59 05 57 / 689 093 
181 / 644 834 740 tf-
noetara deituz. Animatu 
eta parte hartu!

Mank ur kontagailuen 
irakurketa etxez etxe 
egiten hasiko da: Ago-
rrilaren 10etik 21era 
Irurtzunen, Lakuntzan, 
Arbizun, Bakaikun, Itur-
mendin, Urdiainen eta 
Olatzagutian ibiliko dira. 
Etxejabeak etxean opa-
tzen ez dituzten kasuetan 
ohar bat utziko zaie ira-
kurketa Ur Zerbitzuari 
jakinarazteko eskatuz, 
948 464 867 tfnoan, 663 
399 732 Whatsappean 
edo ura@sakana-mank.
eus helbidean. Kontagai-
luan, komaren aurretik 
dauden beltzezko zen-

bakiak dira eman behar 
direnak.

OPATUTAKOAK
Armani markako betau-
rreko graduatuak topa-
tuta Etxarri Aranazko 
plazan maiatzeko azken 
asteburuan. Deitu 630 49 
08 44.

Erreka markako urruti-
ko agintea aurkituta, 
Etxarritik Lizarrustirako 
bidean. Galdu baduzu, 
deitu 948 564 275 tfnora.

Haur baten bizikleta 
topatu dugu: Etxarri Ara-
natzko Bergara kalean, 
Pjmask gorria eta lau 
gurpilduna. Zurea bada 
deitu 948 564 275 tfnora.

Elkartasunezko saski-
baloi topaketa: Ziordian 
jokatuko da agorrilaren 
15ean ,  10 :00e ta t i k 
14:00etara. 10 eta 15 urte 
arteko gaztetxoendako 
da. Izen ematea doakoa 
da, baina antolakuntzan 
gomendatzen du Marke-
lekin Aurrera elkartearen 
zozketarako txartelak 
erostea. Gaixotasun arra-
roa du Markelek eta 
munduan bi kasu besterik 
ez daude. Izena emateko 
hots egin 620 064 534 
telefonora (Jose Ramon).

Elkartasun lasterketa 
birtuala: Ziordiko Run-
ning Taldeak antolatu du 
eta agorrilaren 29an iza-
nen da. Nork bere herrian 
edo hirian korrika egin 
behar du eta gero egin-
dako km-en berri sare 
sozialetan #ziordia2020 
hastag-a erabiliz zabaldu 
behar du. Izen ematea 
https://labur.eus/Ocom5 
web orriarne bidez egin 
behar da. Gutxieneko 

kopurua 5 euro da. Jaso-
tzen den diru guztia Paris 
365 jangela sozialaren-
dako izanen da. Egun 
berean Dravet fundazioa, 
Markelekin Aurrera eta 
Rett sindromeko Espai-
niako Elkartearen aldeko 
zozketak eginen dira. 
Haien webguneetan eta 
sare sozialetan ematen 
dute zozketen berri. Era-
kunde bakoitzak ditu 
txartelak eta bakoitza 
euro baten truke erosi 
daiteke. Guztira 100 bat 
sari zozketatuko dira

Arropa bilketa: Etxarri 
Aranazko boluntario tal-
deak arropa Elizkorta 
kaleko bere egoitzan ja-
sotzen du astelehenetan, 
17:00etatik 18:30era. 
Egoera onean dagoen 
arropa eraman behar da, 
garbi dagoena. Derrigo-
rrezkoa da maskararekin 
sartzea. 

Mentore bila Altsasun: 
Gazte migranteekin egon 
nahi duten pertsonen bila 
gabiltza: Astean behin, 
ordutegi malgua. Sei el-
karteak (Iritsi berriak diren 
nerabeen harreran, dolu 
migratorioaren lagun-
tzean eta gizarteratean 
espezializatutako zerbi-
tzua) Interesa duenak 948 
239 739 edo 673 329 449 
telefonoetara hots egin 
dezake, edo gestoraso-
cial@asociacionsei.org 
e-postara idatzi dezake. 
www.asociacionsei.org, 
informazio guztia dago.

www.iragarkilaburrak.eus

EGURALDIA ASTEBURUAN
Ostirala, 31

Min.

20o
Max.

37o

Larunbata, 1

Min.

17o
Max.

35o

Igandea, 2

Min.

16o
Max.

24o

Astelehena, 3

Min.

14o
Max.

21o

OPO  RRAK

Hurrengo Guaixe astekaria
irailaren 4ean izanen da

Oporretara
goaz!
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Maider Betelu Ganboa HIRIBERRI

1 Txikitatik maite omen dituzu 
animaliak. 

Bai, izugarri. Txikitan nire ame-
tsa albaitari izatea zen. Gurasoek 
abeletxea dute, eta beti izan di-
tugu abereak. Aitonak ere zaldiak 
izan zituen, eta nik uste dut hori 
odolean eramaten dela. 

2 Noiz hasi zinen zaldian ibiltzen?
Jaunartzea egitean, gurasoek 

Zolinako hipikara eraman nin-
duten, anai-arrebekin batera, 
hipika klaseak hartzera. Niri 
mundua zabaldu zitzaidan. Ama 
zoratuta ibiltzen zen ordutegiekin, 
eta klaseak utzi genituen. Nik 
hipikara joan nahi nuela esaten 
nien; aitak, kokoteraino, DBHko 
1. mailako ikasketak ongi atera-
tzen banituen, zaldi bat erosiko 
zidala zin egin zidan. Guztia bikain 
gainditu, eta behor bat eta zaldi 
bat erosi zituen aitak. Behorrari 
Azafran izena jarri nion. Azafran 
ernari zegoen, eta, handik gutxi-
ra, behoka jaio zen, Gretel. Zaldiei 
buruz gehien irakatsi didana 
Azafran izan da; mundu honek 
guztiz harrapatu nau. 

3 Ikasketak ere zaldien mundu-
ra bideratu dituzu?

Erdi Mailako Administrazioko 
ikasketak egiten hasi nintzen, 
eta aldi berean zaldien psikologia 
terapeutikoa eta zaldi albaitari 
laguntzaile tekniko gradu bikoi-
tza egin nuen. Bere garaian, zal-
dien seinaleak interpretatzen 

ikasteko klaseak eman nizkien 
haurrei. Zaldiek nola "hitz egiten" 
duten irakasten nien. Egun, Ar-
bizuko Agotzainan lan egiten dut, 
harreran. Aldi berean, zaldi ka-
lesan ibilbide turistikoak gidatzen 
ditut, eta paseoak egiten ditut.

4 Zaldiz ibiltzetik, kalesa batean 
paseoak egitera. Nola eman 

zenuen salto hori?
Zaldi bat ekartzea ari ginen az-
tertzen etxean. Errioxako gazte 
batzuek espainiar arrazako zal-
diak eramaten dituzte Holanda-
ra, eta handik zaldi frisiarrak 
ekartzen dituzte. Eurengana jo, 
eta moxal frisiar batzuk ekarri 
zituzten. Haietako zaldiko bat 
erosi zuen aitak, 2016an. Ahizpak 
Morey izena jarri zion. Frisiarrak 
gurdi zaldiak dira, baina, aldi 
berean, zela abereak, hau da, 
zaldi gainean ibil daiteke. 

5 Non erosi zenuten kalesa edo 
zaldi-gurdia?

Sevillatik ekarri genuen. Morey 
trebatu zuenak kudeatu zigun 
kalesaren erosketa. Zaldi gurdia 
eta zaldi gurdia lotzeko beharrez-
ko lanabes guztiak ekarri zizkigun, 
eta ni Larderora (Logroño) joan 
nintzen, zaldi gurdia lotzeko tek-
niken ikastaroa jasotzera. 

6 Zaila da zaldia kalesara lotzea?
Badu berea. Zaldiari beha-

rrezko lanabesa guztiak jarri 
behar zaizkio, eta ongi. Zerbait 
gaizki lotuz gero, martxan zau-
denean aska daiteke, eta sekula-
koa gertatu. Lehendabiziko aldian 
ordu eta erdi eman nuen guztia 
jartzen. Egun 10 minutu pasatxo-
tan egiten dut.

7 Noiz eman zenuen kalesan 
paseoak eskaintzeko saltoa?

2018an, Lakuntzako azokan. Ka-
lesa erakusteko gogoa nuen. Au-
rretik, ezkontzaren batera joate-
ko deitu ninduten, eta jendeak 
kalesako paseoak oso gustuko 
zituela ikusita, Lakuntzako azo-
kan estreinatu nintzen. Aitaren 
urtebetetzea zen, eta kalesak izan 

zuen harrera beroa ikusita, hori 
baino opari hoberik ezin izan 
nion egin. Haurrek nola gozatu 
zuten ikusteak izugarri poztu 
ninduen. Ongi egindako lanaren 
sentipena izan nuen. 

8 Kalesan paseo bat eman nahi 
duenak zer egin behar du?

Nirekin harremanetan jarri, eta 
hitzordua lotuko dugu. Ekitaldi 
berezi bat ez bada, Hiriberrin 
egiten diet harrera, etxean. Zal-
dia kalesara lotu, kalesara igo, 
eta abiatzen gara. Ordu eta ordu 
erdiko paseoa izaten da. Ihabar 
aldera abiatzen gara, eta gero 
Aralarren barneratzen gara. Pa-
seo ikusgarria da, mendiz ingu-
ratuta. Mendiko koloreak ikustea 
zoragarria da; eguzkiak laguntzen 
badu, are gehiago. Paisaiak izu-
garri laguntzen du, Sakana oso 
ederra delako. 

9 Kalesan igo den jendeak zer 
dio? Gustuko dute?

Jendeari asko gustatzen zaio, ez 
delako ohiko esperientzia bat. 
Asko erlaxatzen dira. Eta lagu-
nekin edo familiartean egiten 
baduzu, are gehiago. Jendea po-
zik geratzen da, eta gustura egon 
direla ikusteak asetzen nau. 

10 Nongoak dira bezeroak?
Sakanakoak, Iruñekoak, 

Bartzelonakoak… denetatik, bai-
na ingurukoak gehiago. Urtebe-
tetze opari bat dela, esperientzia 
bizi nahi dutela… denetatik. 

11 Zaldiez disfrutatzen jarrai-
tzeko asmotan? 

Jakina! Gogotsu nago, ilusioz 
gainezka, paseoak ematera etor-
tzen direnak gozatzen ikusten 
ditudalako. Ea zer moduz doan 
dena! 

Lucia Villar kalesan, bidaiari gazteekin. UTZITAKOA

" Kalesako paseoak 
zoragarriak dira"
Lucia Villar Oteiza animalien eta, bereziki, zaldien maitale amorratua da. Zaldiak ditu, 
eta zaldian ibiltzeaz gain, kalesan ibilaldiak antolatzen ditu Hiriberrin eta Aralarko 
paraje zoragarrietan barna

11 GALDERA




