
2022-07-29  Ostirala / 828. ZENBaKia / 2. arOa 
SAKANAKO ASTEKARIA GUaiXE.EUs  



2    
UDA SAKANAN
ARAKIL

Erkuden Ruiz Barroso
Garai batean, Arakilgo udal 
batzarrak Itxasperriko Santiago 
ermitan egiten ziren, are gehia-
go, atearen ondoan etxe bat gehi-
tu zioten, bertan batzarrak egin 
ahal izateko. Erdi Arotik Itxas-
perri arakildarren "gune zentra-
la" izan dela esan du Juantxo 
Madariagak. Urtero, ohiturari 
jarraiki, Santiago egunean Ara-
kilgo Bailararen Eguneko zenbait 
ekitaldi ospatzen dituzte. 

Batzarrak
"Itxasperri ez zen batzarrak egi-
ten ziren toki bakarra. Udaletxe-
rik ez zegoenean, nahiko kontu 
modernoa baitira, non biltzen 
ziren udalak? Elizan". Itxasperri 
Arakilgo bailararen batzarrak 
egiteko tokia zela esan du Juan-
txo Madariaga Orbeak. "Neurri 

batean udaletxea hau zen". Eli-
zari itsatsita eraikin bat egin 
zuten, elizatik kanpo bilkurak 
egin ahal izateko. Udaletxea egin 
zutenean eraikina bota egin zu-
ten. Itxasperri eraberritu zuten 
garai horretan ere, 1980ko ha-
markadan. "Dena den, Hiriberrin 
ere bulego bat zegoen, baina 
sinbolikoki Arakilgo gune zen-
trala hau izan da". 

Itxasperritik "bide oso inpor-
tante" bat pasatu izan da "beti-
danik": erromatarren garaian 
Astorga eta Bordele elkartzen 

zituen galtzada nagusia. "Oso 
bide garrantzitsua izan da, ez 
bakarrik Arakil, Sakana edo 
Nafarroan, Europan ere bai". 
Atlantikora joaten zen bidea 
zen, eta, horrekin lotuta, tradi-
ziozko ogibide bat zegoen, man-
dazainak. "Egiarretan, adibidez, 
garai batean, gehienak manda-
zainak ziren". 

Erdi Aroan, aurretik bide erro-
matarra izandako hori "baliatu-
ta" Santiago bideko adar bat 
pasatzen hasi zen. Bide asko 
daudela azaldu du Madariagak, 
kostaldekoa, frantsesa… Baina 
garai bateko garrantzitsueneta-
rikoa "bide hau" izan zen. Ez da 
kasualitatea, azaldu du Mada-
riagak, bide horretatik gertu 
Zamartze, Santiago Itxasperri 
edo Iturmendiko Aitzaga ermita 
erromanikoak eraiki izana. 

Erromanikoa
Santiago Itxasperri ermita erro-
manikoa da, nahiko umila, xumea. 
"Azken finean, erromaniko pobrea 
da": leiho gutxi, ate gutxi eta, 
erromanikoen artean, salbuespen 
moduan, errosetoi bat dauka. 
Historiaren momentu batean 
arazoak izan ziren eta eraikuntza 
alde batetik erortzen hasi zen, 
"horregatik kontrafuerteak ditu. 
Absideko leihoa tapatuta dago 
kontrafuerteak jarri zituztelako". 
Gotikoan horrelako arazoei au-
rre egiteko teknika aurreratua-
goak zeudela azaldu du Mada-
riagak, "baina erromanikoan 
ahal zutena egiten zuten". 

Apaindura gutxiko ermita da. 
"Barrutik ez du ia ezer, apaindu-
ra bakarra naturako elementu 
batzuk dira, eta barruan bi ka-
pitel xume ditu". Nabarmentze-
koa XVII. mendeko bataiarria 
da, "meritu handikoa", baina 
bestela oso soila dela esan du 
historialariak. "Ez du erretau-
larik ere". 

Santiago eguna
Santiago egunean, uztailaren 
25ean, arakildarrak Itxasperrin 
biltzen dira. Ondoren, azken ur-
teetan, bailarako herriren batera 

joaten dira ospakizunarekin ja-
rraitzeko, baina lehenengo topa-
keta ermitaren inguruetan egiten 
dute. Mendeetan zehar egin duten 
ohitura dela esan du Juantxo 
Madariaga Orbeak: "Erdi Aroan, 
ez dakigu zehazki noiztik, egiten 
zen feria batekin lotuta dago. 
Santiago bezperan eta Santiago 
egunean, bi egunez, feria erraldoi 
bat egiten zen, inguru honetako 
inportanteena". Denborarekin, 
Irurtzungo feria garrantzia har-
tzen joan zen, baina hasieran 
Itxasperrin egiten zen feria ga-
rrantzitsuagoa zen. 

"Badaukagu XVI. mendeko 
dokumentu bat non azaltzen 
den Itxasperriko ferian istiluak 
izan zirela eta hildako bat egon 
zela. Epaiketan lekuko batek 
esan zuen aspalditik, antzin-an-
tzinatik, ospatzen zela feria eta 
Nafarroa osotik, Iruñerritik 
eta abarretatik jendea etortzen 
zela". Oso feria garrantzitsua 
zela agertzen da dokumentuetan, 
bi egun irauten zuela, eta ga-
nadua eta nekazal produktuak 
salerosten zituztela. Erdi Aro-
tik ospatzen zen, beraz, Santia-
go eguna eta horregatik gaur 
egun ere Santiago bailararen 
eguna da.

JUANTXO 
MADARIAGA 
ORBEA

"Betidanik izan da 
Itxasperri bailararen 
gune zentrala"
Erdi Arotik Santiago ermitak Arakilen izan 
duen garrantzia "oso handia" izan dela esan 
du Juantxo Madariaga Orbea Arakilgo 
zinegotziak eta historialariak

"Ermita 
erromanikoa da, 
xumea; salbuespen 
moduan, errosetoi 
bat dauka"



3    
UDA SAKANAN

IRURTZUN

Alfredo Alvaro Igoa
Irurtzungo goiko partean, hiru 
eraikinek plazatxo bat osatzen 
dute: apaizetxeak, kultur etxe-
ko auditorioak (eliza zaharra) 
eta kultur etxea (nesken eskola 
zaharra). Txokoak "haurtzaro-
ko oroitzapen on asko" sortzen 
dizkio Mari Carmen Elustondo 
Asiaini, "eskolako atsedenaldian 
hemen eta zelaian jolasten bai-
kinen". Balon prisionero, tabe-
kin jolastu, laster egin, soka 
saltoan… denetariko jolasetan 
aritzen ziren. "Elurra egiten 
zuenean, aitek, auzolanean bi-
dea egiten zuten", gogoratu du 
Elustondok.

Aukeratu duen tokiaren alda-
menean Montiko dago, "gaur 
egun aitona-amonen parkea dei-
tzen diote". Elustondok aitortu 
du Irurtzunek duen ikuspegiaz 
maiteminduta dagoela. Bere go-
goko tokiaren ondotik "Biahizpe 
oso ongi ikusten da, mendi guz-
tia ikusten da, Trinitateko ermi-
ta ere bai".  

Garai batean "kultur etxeko 
beheko solairuan nesken eskola 
zegoen. Eta mutilen eskola pa-
biloi baten modukoa zen eta gaur 
egungo musika eskolaren behe-
ko solairua hartzen zuen, haren 
bukaeran mutikoen komuna 

zegoen". Kultur etxeko sarrera 
garai batean irakaslearen etxe-
rako sarbidea zen. "Atzean pa-
sabide bat zegoen, mutilen esko-
larekin komunikatzen zuena, 
atzean irakasleek zuten baratze-
ra eta nesken komunera erama-
ten zuena. Ikasgelan bi leiho 
genituen, orain bezala". 

Irakasleak 
Haur irurtzundarren heziketaz 
emakumezko eta gizonezko ira-
kasle bana arduratzen ziren. 
"Nesken eskolaren gainean ira-
kasle batendako etxea zegoen. 
Txikia nintzela bikote bat bizi 
izan zen, biak irakasleak ziren. 
Haiek joan eta irakasle aldaketa 
ugari izan genituen ondoren". 
Elustondok ez du irakasleen 
oroitzapen txarrik, "beharbada 
irakasle gazteagoak izan genituen. 
Batzuek, ordea, oroitzapen txarra 
dute". Irakasle haiek adin guz-

tietako ikasleak batera hartzen 
zituzten eta ikasgai guztiak ema-
ten zizkieten. 14 urteetaraino 
ikasten zuten eskolan, "ia-ia 
entziklopedia berarekin egoten 
ginen". 

Egurrezko estufa batekin be-
rotzen zen ikasgela. "Ikasleok 
piztu behar genuen. Kea sortzen 
zenean, hura okerragoa zen, 
leihoak zabaldu behar genitue-
lako. Hotz handiagoa egiten 
zuen, baina ohituago geunden, 
ez baikenuen arropa egokirik. 
Oroitzapen onak ditut". Gaine-
ratu duenez, "esne hauts fama-
tu hura ematen hasi zirenean 
geuk egosi eta banatu behar 
izaten genuen". Elustondok ja-
kinarazi duenez, "ahal genuenok, 
ordainduz, bakarkako klaseak 
jasotzen genituen, eta pixka bat 
gehiago ikasten genuen". Irur-
tzunek, gainera, haur eskola 
zuen. Hura kontzeju etxean 
zegoen (Pikuxarren parean da-
goen etxe bat). 

Elustondok 14 urterekin ikas-
keta akaberako azterketa egin 
zuen, "pixka bat lehenagora 
arte ez zen halakorik egiten". 
Oinarrizko ikasketa ziurtagiria 
edo eskolaratze titulua jaso zuen. 
"Irurtzun merkataritza herria 
izanik, ikasle guztiek bukatzen 

zuten eskolatze prozesua. Ahal-
men handiagoa zutenenek, edo 
beste ikuspegi bat zuten gura-
soak zituztenak, gehiago ikas-
tera joaten ziren. Halako asko 
egon dira". 

Bestetik, Elustondok argitu 
du apaizetxean katekesia jaso 
zuela. "Apaizak jolas gela baten 
modukoa prestatu zuen eta igan-
deetan partxisera eta makina 
bat jokotan jokatzera etor gin-
tezkeen. Etxe aberatsez aparte, 
Irurtzunen jarri zen aurreneko 
telebista apaizak jarri zigun 
parrokia zentroan. Igandeetan 
etortzen ginen". 

Jolas tokiak 
Elustondo arratsaldeetan gehien 
jolastu den tokia gaur egungo 
Gernika plaza da. "San Martin 
kalean bizi nintzen, baina etxea-
ren atzeko aldeak orduko azo-
kako txerrien plazara ematen 
zuen. Eta auzoko guztiak plaza 
hartan elkartzen ginen". Hura 
guztia zelaia zen, "eta toki guz-
tietatik ibiltzen ginen, hemen-
dik, handik, ubeldera jaisten 
ginen. Ibaikoa oso paraje ederra 
zen, guztia txipudia baitzen. 
Itsesiara… San Martin kalea 
zeharkatzean beste auzo batean 
geunden". 

MARI CARMEN 
ELUSTONDO 
ASIAIN

"Hemen jolastu eta 
ikasten nuen"
Joan zen baina arrastoak hor dauden Irurtzun 
baterako bidaia

"Irurtzun 
merkataritza 
herria izanik, 
ikasle guztiek 
bukatzen zuten 
eskolatze prozesua"



Alfredo Alvaro Igoa
Irurtzungo goiko partean, hiru 
Dermioko larreak bukatu eta 
bargapeko hariztian sartuta, 
berehala, hariztiko bidean bar-
na 325 bat metro egindakoan, 
eskuinera agertzen da Basakoe-
txea. Behor batzuen fale hotsak 
entzuten dira basoan barna. 
Hegaztiren batzuek kantua, hai-
zeak mugitutako hostoak eta 
gutxi gehiago entzuten da. "Asko 
gustatzen zait tokia. Ingurunea 
sekulakoa da! Oso ederra. Ez 
nau aspertzen", azaldu du bor-
daren kanpoko aldean eserita 
Bea Mezkiriz Iribarrenek. La-

saitasun bila joaten da hara 
irintarra. 

Txakurrekin joaten da Basa-
koetxeara. Bi animalia ditu: 
Tango (golden retriever, heldua) 
eta Lau (arratoi-txakurra, gaztea). 
"Haiek paseatzera etortzen naiz. 

Lau bakarrik ibiltzen da, bere 
albiziora. Piztiaren baten arras-
to bat hartzen duenean galdu 
egiten da. Bitartean Tango eta 
biok zain egoten gara". Jakina-
razi duenez, txikia gehiago ibil 
daiteke, handiak gaitza du eta 
ezin da hainbeste ibili. Azaldu 
duenez, "txakur txikiarekin, ba-
tzuetan, Beriainera igotzen gara 
bikotekidea eta biok. Ez dut uka-
tuko, igotzean sufritzen dut, 
baina, behin goian, hura ikus-
garria da". Izan ere, Basakoetxea 
atzean utzita, bidean gora egin 
eta  mendi gainera irits daiteke 
oinezkoa. 

Mendira igo nahi ez dutenek 
eta haritzen itzalpean ibili nahi 
dutenek, horretarako aitzakia 
ederra dute: 2009tik Nafarroako 
Gobernuaren natura monumen-
tu izendapena duten bost haritzak 
bisitatzea. Mezkirizek azaldu 
duenez, "hemen gutxitan topo 
egiten dut jendearekin. Astebu-
ruetan, beharbada, gehiago, 

mendizaleren bat. Gorago ere, 
oso polita da". 

Bide borobila
Autobiako zubitik ezkerrera egin 
eta bi bide ateratzen dira barga-
rantz: Buztiñetako bidea eta 
Zabalbidea. Azken horrek zuze-
nean bordara eramaten du. Au-
rrenak ere, baina egoera okerra-
goan dago. Bide zirkularra osatzen 
dutenez, batzuetan Buztiñetatik 
igo eta Zabalbidetik jaisten da 
Mezkiriz. Azken bide horren 
izenak inguru hartan zegoen 
Zabal despopulatuari egiten dio 
erreferentzia. Bidearen goiko 
partean dagoen abeltegiaren 
parean, larre batzuen mugan, 
naturak jandako San Pedro Mar-
tir ermitaren aurriak daude. 

Irintarrak aitortu duenez, 
Urruntzureko iturburua ere asko 
gustatzen zaio Mezkirizi, "baina 
txakurrek kasu handirik egiten 
ez didatenez, eta hemendik jen-
de gutxiago etortzen denez, nahia-

go dut hona etortzea. Hark mer-
katalgune bat dirudi, jende asko 
baitabil, eta ubeldea atera bada, 
gehiago: batekin eta bestearekin 
hizketatzera gelditzen zara eta, 
azkenean, paseatu beharrean 
beste edozer egiten duzu". Argi-
tu duenez, "irintarrekin gustura 
nago, baina ibiltzera ateratzen 
denean hori egin nahi dut". Ho-
rregatik doa bargarantz, "egite-
koak laster egiteko". 

Bordak zein erabilera duen gal-
detuta, irintarrak azaldu duenez, 
"garilean meza bat egiten dute 
bertan. Aitaginarreba hilabete 
horretan hil zenez, haren aldeko 
elizkizuna egiten zen. Bordan egi-
ten den mezaren ondoren otamena 
izaten da". Jakinarazi duenez, 
borda alokatzeko aukera ematen 
du udalak. Urtebetetzeren bat, 
ezkontza bateko ospakizuna… 
Irañetako Udalak betidanik nahi 
izan du borda erdigune duen ai-
sialdi eskaintza ematea, batez ere 
ikastetxeei eta halakoei zuzenduta.

"Asko gustatzen 
zait tokia. 
Ingurunea 
sekulakoa da! Oso 
ederra. Ez nau 
aspertzen"

BEA  
MEZKIRIZ 
IRIBARREN

"Ingurunea sekulakoa 
da, oso ederra"
Hariztia bargapean; eta lasaitasun paraje horretan, 
borda bat
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Maider Betelu Ganboa
Asier Ordoño Daubagna neka-
zari agro-ekologikoa da eta Uhar-
te Arakilgo bizilaguna 2021eko 
ilbeltzetik. "Aurretik bizpahiru 
urte egon nintzen Arruazun eta 
hori baino lehen amonaren ba-
serrian, Urarten, Araban". Gas-
teiztarra sortzez, Arkauten 

ekoizpen agro-ekologikoa ikasi 
"eta nire bokazioa aurkitu nuen". 
Ondoren Artzain Eskolan treba-
tu zen eta amonaren baserrian 
ahuntzen artisau gazta egiteko 
proiektu profesional bat martxan 
jartzen saiatu zen. "Baserrian 
baratzea eta fruta arbolak geni-
tuen, baina lursail handi bat 

behar nuen proiektu profesiona-
la aurrera ateratzeko, eta ez nuen 
lortu. Herrian 15 bizilagun zeu-
den eta inork ez zidan lursailik 
saldu, nahiz eta guztiak jubila-
tuta egon. Paradoxa." dio. 

Ekoizpen agro-ekologikoa ika-
si zuenean, praktikak Arruazun 
egin zituen, Albi gaztandegian. 
Anaiaren neska laguna arrua-
zuarra da, Arantxa Satrustegi, 
eta hark animatu zuen. Amona-
ren baserriko proiektuak aurre-
ra egin ez zuenez, Arruazu in-
guruetan lursail bat bilatzen hasi 
zen. Uharte Arakilen topatu zuen, 
Amurginen, Uharte Arakilgo 
baserrietatik gertu, Lakuntzako 
lursailetatik hurbil, Santa Luzia 
ermita ondoan. Ordutik uharte 
arakildarra da, eta "poz-pozik" 
dago, baina aitortu du beroaga-
tik "denboraldi oso gogorra" 
izaten ari direla. "Beroarekin 
landareek sufritzen dute, anima-
liek sufritzen dute, –baratzea eta 
oiloak ditu–, eta guk ere sufritzen 
dugu. Baina pila bat ikasten ari 
naiz, hau nire bokazioa baita" 
nabarmendu du, bigarrenez. 

Uharte Arakil herri polita da, 
eta baso eta mendi ikusgarriak 
ditu, Beriain eta Aralar tarteko. 
Herriko txoko politena zein den 
galdetuta, Zamartzeko Andre 
Maria Monasterioa aukeratu du 
Ordoñok. "Niretako, oso leku la-
saia da, berezia. Historia asko 
du. Erromatarrak egon ziren, XI. 
mendean uste dut ospitalea izan 
zela… leku oso bitxia da. Justu 
atzean Aiztondo dago, eskalatzai-
leen malkorra, eta atzerago Ara-
larko San Miguel, eta beste alde-
ra begiratzen baduzu, Beriain. 
Oso leku lasaia da, eta espiritua-
la. Ni ez naiz fededuna, baina toki 
espirituala da, berezia" azaldu 

du Ordoñok. Elizaren ondoan 
dagoen Zamartzeko Andre Ma-
riaren Gogarte Etxera, hain zuzen 
ere, meditatzera eta erretiroa 
egitera etortzen da jendea.  

Erromatarretatik
Zamartzen dagoen informazio 
panelean jasotzen denez, Zamar-
tzen gizakien okupazioa jarraia 
izan da azken 2.000 urteetan, eta 
hori gertatzen den Nafarroako 
toki bakanetakoa omen da. Gaur 
egun, monasterioaren eliza bes-
terik ez dago –X. Mendearen bu-
kaeraz geroztiko Iruñeko kate-
dralarena zen–, eta elizak dituen 
erdi-puntuko portada eta kapite-
lak ikusgarriak dira. Elizaren 
ondoan ikusgai dauden arkeolo-
gia lanek eta eliza barruan egin-
dakoek agerian utzi dutenez, 
aspalditik bizia zegoen Zamartzen: 
erromatar garaiko Aracaeli man-
sio erromatarraren aztarnen 
gainean jaso zen Zamartzeko 
Andre Mariaren Monasterioa, I. 
mendeko 30eko urteetan. Hortik 
heldu omen da Arakil izena. Ko-
kagune hau Astorga eta Bordele 
lotzen zituen galtzada erromata-
rreko bidaiarien beharrak ase-
tzeko sortu omen zen, eta gerora 
Donejakuera joateko erabili zen. 

Ederra da Zamartze, baina, 
Ordoñoren iritziz, Zamartzeren 
berrikuntza egin zenean jarri 
zioten teilatua "akatsa" izan zen. 
"Halako teilatua jartzea, zemen-

tu eta porlanezkoa. Niretako, 
akatsa izan zen. Baina horrela 
egin zen eta hori da dagoena". 
Egindako indusketa arkitekto-
nikoetan agertu ziren erroma-
tarren aztarnengatik ere "oso 
leku berezia da". Bertara hurbil-
tzeko toki aproposa da, "Aralar-
ko santutegiarekin lotura handia 
duena, Zamartzetik atera bezain 
pronto, Aralarko portua abiatzen 
baita". 

Bertara hurbiltzera gonbidatu 
du Ordoñok, "eta baita gure pro-
duktuak ezagutzera ere. Hemen 
gazta egiten da, barazkiak ekoiz-
ten dira… denetatik". Uharte 
Arakilgo Artzai Eguna ere ate-jo-
ka dute. "Nekazarien, artzainen 
eta abeltzainen lanaren erakus-
lea da. Egun hori oso polita da. 
Azkeneko bi urtetan ez da egin, 
eta gogotsu gaude. Postua jartze-
ko baimena eskatua dut" azaldu 
du. Asteartero Lakuntzako azo-
kan postua jartzen du, eta arrau-
tzak eta garaiko barazkiak es-
kaintzen ditu, barietate bereziak 
ere. "Zerba gorri batzuk ditut, 
oso onak direnak, orri mami 
gorridunak. Britainia Handitik 
ekarritako hazia landatuz sor-
tutakoak dira. Ezagunei bidaia-
tzen dutenean haziak ekartzeko 
eskatzen diet" dio irribarrez. 
Azokaren garrantzia nabarmen-
tzen du. "Azokak behar ditugu, 
eta ez soilik produktuak saltzeko, 
herriak girotzeko ere bai". 

Inguruko paisaia zoragarriak 
dira beste harribitxietako bat. 
"Etorri nintzenean, hasieran 
Beriainera begira jartzen nintzen 
eta han geratzen nintzen, baina 
denborarekin ohitzen zara. Hala 
ere, paisaia zoragarriak ditugu" 
nabarmentzen du. 

"Zamartze oso leku 
lasaia da, bitxia eta 
espirituala"
Asier nekazari agro-ekologikoarendako Zamartze da 
Uharte Arakilgo txokorik bereziena, "historia asko 
duelako, leku oso lasaia delako eta espirituala delako"

ASIER 
ORDOÑO 
DAUBAGNA

"Historia asko du. 
Erromatarrak egon 
ziren, ospitalea 
izan zen, 
monasterioa…"
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ARRUAZU

Maider Betelu Ganboa
Arruazu eta ubeldea. Bata bes-
terik gabe ezin da ulertu. Arrua-
zuarrak ubeldeari begira bizi 
dira, eta Mikel Aizpun Anduezak 
ere hara jo du herriko txokoa 
aukeratzean. Ubeldetxabalera, 
zehazki. "Toki bitxia da, berezia, 
herri askotan ez dagoena. Ondoan 
irripetak ditu. Irripetetan asko 
ibili izan gara, eta ubeldean udan 
bainatzen edo arrantzan, ordu 
asko pasa izan ditugu" dio Andra 
Mari ikastolako irakaslea den 
gazte arruazuarrak. 

Irripetak
Irripetak ubeldearen ondoko 
mendian dauden arrakalak edo 
tarteak dira, "harea gris antzekoa 
dutena. Hor fosilak bilatzen aritzen 
ginen askotan, Ubeldetxabaleko 
irripetetan eta baita Arnatz bi-
deko irripetetan ere, fosilak zeu-
delako. Goiko irripetetan eseri, 
eta ipurdiz beheraino jaisten 
ginen, txirrista bailitzan. Eta gero 
bainua hartzera!" oroitzen du 
Mikel Aizpunek. 

Ubeldea alde batetik bestera 
gurutzatzeko garai batean ber-
tako harriak zeuden Ubeldetxa-
balen. Batzuk handiagoak, txi-
kiagoak besteak, borobila bata, 
laukia bestea… baina 80. hamar-
kadaren hasieran porlanezko 
harriak jarri zituzten, denak 
berdinak. "Nik porlanezkoak 
ezagutu izan ditut beti. Urteen 
poderioz, batzuk borobiltzen ari 
dira, eta batzuk konpondu izan 
dituzte, makurtuta zeudelako. 
Uholde handiak egon izan dira, 
indar handikoak, eta uholde ho-
riek zuhaitzak ekarri izan dituz-
te, harrien artean geratu izan 
direnak. Indar horrekin, harriak 
gutxinaka mugitzen joan dira 

eta konpondu egin ditugu" azal-
du du Aizpunek. 

Saastiarako pasabidea
Harrietatik ubeldea zeharkatu, 
eta bidean ezkerrera eginez, Saas-
tiako soroetara heltzen da. Berta-
ra iristeko modu ia bakarra da 
ubeldea zeharkatzea, harrietatik 
salto eginez, edo traktoreak ibaian 
sartuta, beste aldera pasaz. Por-
lanezko bidea dago, ibaiak behera 
egiten duenean ikus daitekeena. 
Neguan ia ezinezkoa izaten da 
Saastiara joatea, ubeldeak ur ema-
ri asko duelako. Uda inguruan edo 
emari gutxi dagoenean, ez dago 
besterik. "Uharte Arakilgo zubia-
ren beste aldetik ere Saastiara hel 
daiteke, baina jabego pribatuak 
diren soroetatik pasa beharra 
dago, eta ez da ohikoa" aipatu du. 

Arruazuko igerilekua
Ubeldetxabal ezinbesteko tokia 
da arruazuarrendako. "Arruazun 
ohikoa izan da beti ubeldera bai-
natzera etortzea. Igerilekurik ez 
baitugu. Txikiak ginela, gura-
soekin etortzen ginen, eta adin 
pixka batekin, bakarrik. Bainua 
hartzeaz gain arrantzara etortzen 
ginen" dio. Igeri egiten ikasita, 
Koxkora joatea zen hurrengo 
pausoa, hondo gehiago duelako, 
"baina pixka bat aparte geratzen 
zen eta ez ginen askotan joaten. 

Arrantzan ari ginela bai, poli-
ki-poliki kobazuloz kobazulo 
eskuak sartzen Koxkora iristen 
ginen. Gure bainu gehienak Ubel-
detxabalen izaten ziren. Azke-
neko harriak txirrista txiki bat 
egiten du, eta han ibiltzen ginen. 
Erdi aldera ere putzu ederra dago" 
oroitzen du. 

Mikel Aizpunek bi seme dauz-
ka. "Oraindik txikiak dira ubel-
dean bainua hartzeko; aurrera-
go hasiko dira. Arrapalekin 
txipak hartzen ibiltzen dira 
ibaian, hankak uretan sartuta, 
baina oraindik ez dira bainatzen. 
Orain gaztetxoak dira bainua 
hartzera datozenak" kontatu du. 

Txipi-txapak
Ubeldetxabaleko beste klasiko 
bat txipi-txapak dira. Hau da, 
harriak ibaira jaurti eta ur gai-
nean saltoak eginaraztea. "Txi-
pi-txapak egiten ere zenbat ordu! 
Gainera, lehen festetan txipi-txa-
pa txapelketa egoten zen; Maria 
Joaquina Ganboak irabazten 
zuen gehienetan" gogoratu du. 

Ubeldetxabal, beraz, txoko be-
rezia da. "Ez dakit Arruazuko 
txokorik politena den, Arruazu 
herri oso polita baita. Txoko po-
lit asko ditu, historikoak, baina 
niretako, txoko hau berezia da 
ordu asko pasa izan ditugulako. 
Osabak Saastia parean soroa eta 
frutarbolak ditu. Askotan joaten 
ginen, harrietatik pasaz. Horre-
gatik niretako berezia da, oroi-
tzapen horiengatik guztiengatik. 
Irripetak ahaztu gabe; bertan 
asko jolastu izan gara" dio. 

Ubeldea berdintsu dagoela uste 
du Aizpunek. "Ingurua da alda-
tzen joan dena. Txikiak ginela, 
ubeldea zikina zegoen. Gero 
bazter guztiak garbitu zituzten, 

ubeldea asko ateratzen zelako. 
Garbitu ondoren, gutxiago iris-
ten zen herrira. Orain inguruan 

sasi gehiago ditu. Aldatu da, 
baina ez makurrago edo hobeki, 
baizik eta ezberdin" dio. 

"Arruazuk txoko 
polit asko ditu, 
baina, niretako, 
Ubeldetxabal 
berezia da ordu 
asko pasa izan 
ditugulako"

"Arruazuarrendako, 
Ubeldetxabalek xarma 
berezia du"
Ubeldea gurutzatzeko harriek, bainua hartzeko 
putzuek eta irripetek Ubeldetxabal txoko oso 
berezia bilakatzen dute 

MIKEL  
AIZPUN 
ANDUEZA
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 ETXARREN
FESTAK

UZTAILAK 29 Ostirala
19:00 Txupinazoa.
19:15 2021ean eta 2022an 
jaiotako haurrei bestetako 
zapia ematea.
19:30 Herri jokoak.
19:30-21:30 Luzianorekin 
dantzaldia.
22:00 Herri afaria.
00:00-05:00 Luzianorekin 
dantzaldia.

SATRUSTEGI
FESTAK

ABUZTUAK 19 Ostirala
20:00 Txupinazoa. 
20:30 DJ Félixekin dantzaldia. 
22:00 Herri afaria. 
00:30 DJ Félixekin dantzaldia. 

ABUZTUAK 20 Larunbata
11:00 Puzgarriak eta photocall. 
12:00 Batukada.
13:00 Futbolin txapelketa. 
17:00 Jolasak familian, 
puzgarriaketa eskorga 
mozorratubak.
Oharra: Tuneatu karretilla eta 
parte hartu.
19:00 Pilota partiduak. 
20:30 DJ Félixekin dantzaldia. 
22:00 Zezensuzkoa eta traka.
00:30 DJ Félixekin dantzaldia. 

ABUZTUAK 21 Igandea
12:00 Meza nagusia. 
13:00 Otamena eta mariatxien 
emanaldia. 
17:30 Lorena Arangoaren Tera 
Pia antzezlanaren emanaldia. 
19:00 Laranja lasterketa. 

IHABAR

ABUZTUAK 26 Ostirala
22:00 Ihabarko antzerki tailerra, 
plazan.   
La vida de Brian antzezlanaren 
emanaldia. 

ABUZTUAK 27 Larunbata
22:00 Ihabarko antzerki tailerra, 
plazan. 
La vida de Brian antzezlanaren 
emanaldia.  

ERROTZ
FESTAK

ABUZTUAK 19 Ostirala
ERROZKO FESTAK

ABUZTUAK 20 Ostirala
ERROZKO FESTAK

UZTAILAK 30 Larunbata
11:30 Hamaiketakoa.
12:00 Haur jolasak 
Tramankulurekin.
18:00 Txokolatada.
18:30 Txoripanas musika eta 
dantza ikuskizuna.
19:00 Lorena Arangoaren 
eta Patxi Larrearen Siroko 
antzerkia.
20:00 Hiruko saskiratzeen 
txapelketa.
20:00-21:30 Fidelekin 

dantzaldia.
21:30 Bingoa.
22:00 Zezensuzkoa.
22:30 Herri afaria.
00:00-05:00 Fidelekin dantzaldia.

UZTAILAK 31 Igandea
11:45 Hamaiketakoa trikitixak 
girotuta.
12:30 Herritarren arteko herri 
kirolak.
16:30-19:00 Puzgarriak.

18:00 Pilota jaialdia.
20:00 Puro Relajo taldearekin 
mexikarrak.
21:30 Bingo eta zozketak.

ABUZTUAK 1 Astelehena
11:30 Hamaiketakoa.
12:30 Ping pong txapelketa.
14:30 Herri bazkaria.
16:30 Mus eta briska 
txapelketa. Haurrendako 
jolasak.
00:00 Gaixoa ni.
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IRAÑETA
FESTAK

ABUZTUAK 25 osteguna
18:00 Frontenis txapelketa. 
20:00 Urdai jatea eta Markel 
DJrekin dantzaldia, plazan. 

ABUZTUAK 26 ostirala
12:00 Txupinazoa.
14:30 Paella txapelketa. 
17:00 Karaoke.
20:00-22:00 Gabenara 
taldearekin dantzaldia. 
Ardoa, txokoan.
22:00 Zezensuzkoa. 
00:30-04:00 Gabenara 
taldearekin dantzaldia. 

ABUZTUAK 27 larunbata
10:00 Gosaria: babak txerri 
buztanarekin. Mus txapelketa.

IRURTZUN

ABUZTUAK 3 Asteazkena
20:00 Udako zinema euskaraz, 
Foru plazan.
Mustang filmaren emanaldia.  

ABUZTUAK 4 Osteguna 
20:00 Kontzertua, Piku plazan.
Superacid taldearen emanaldia. 
Funky musika estiloa. Pikuxarrek 
antolatuta. 

ABUZTUAK 12 Ostirala
20:00 Musika parkean, Gernika 
parkean.
Zugardi Rag Band taldearen 
kontzertua.

ABUZTUAK 21 Igandea
20:00 Kontzertua, Piku plazan. 
Enara&Co bakarlari irurtzundarraren 
emanaldia. Bertsioak. Pikuxarrek 
antolatuta. 

ABUZTUAK 25 Osteguna
20:00 Klown ikuskizuna, Piku 
plazan.
Nomada Zirko konpainiaren 
emanaldia. Adin guztiendako. 
Pikuxarrek antolatuta. 

ABUZTUAK 27 Larunbata

UHARTE ARAKIL

UZTAILAK 29 Ostirala
19:30 Hitzaldia, Zamartzen. 
Zamartze Andre Maria: Bere 
erromatar jatorria eta Donejakue 
bidean gisa erabiltzea. 
Hizlaria: Fran Valle de Tarazaga, 
arkeologian aditua. 

ABUZTUAK 7 Igandea
SAN DONATORA ERROMERIA
11:00 Meza, ermitan. 
Ondoren, udalak eskainitako 
auzatea: gazta, txorizoa, urdaia, 
ardoa eta ura.

ABUZTUAK 28 Igandea
54. ARTZAI EGUNA
Aralar Mendi elkarteak antolatuta 
09:30etik aurrera, plazan. 
Nafarroako ardi latxen  
XXXVII. erakusketa eta  
esne ekoizpenaren  
lehiaketa.
Latxa arrazako aziendaren 
estatuko XVII. lehiaketa. 
Nafarroako ardi latxen  
esne gordinarekin  
egindako XLI. gazta  
lehiaketa.
Nafarroako artzain txakurren  
LIV. Lehiaketa, 17:00etan, 
Geinberan. 

08:30 II. La Peluso BTT Xtreem, 
plazatik.
Bi ibilbide: Luzea 57,76 km eta motza 
27, 92 km. Irurtzun Taldea kirol 
elkarteak antolatuta. 

20:00 Kontzertua, Piku plazan. 
Garazi&Sala bertsioak egiten dituen 
bakarlariaren emanaldia. Pikuxarrek 
antolatuta. 

17:00 Erronda Kopera auzoka, 
Inpresentables txarangarekin. 
20:00-22:00 Trikidantz 
taldearekin dantzaldia. 
Ardoa, txokoan.
22:00 Zezensuzkoa.
00:30-04:00 Trikidantz 
taldearekin dantzaldia. 

ABUZTUAK 28 Igandea
12:00-14:00 Puzgarriak, 
frontoian.
15:00 Herri bazkaria.
16:00-18:00 Puzgarriak, 
frontoian.
18:30 Irurtzungo Orritz  
dantza taldearen  
emanaldia. 
20:00-23:00 Joselu Anaiak 
taldearekin dantzaldia.
Ardoa, txokoan. 
22:00 Zezensuzkoa. 

ABUZTUAK 29 Astelehena
12:30 Meza nagusia, patroiaren 
omenean.
Luntxa, plazan. 
17:00 Partxis txapelketa. 
19:30-22:00  
Hauspolariek taldearekin 
dantzaldia.
Ardoa, txokoan. 

*Agendan 
agertzen den 
informazioa 

orientagarria da 
eta aldaketak 
egon daitezke.
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deigarriak. "Portiko edo tunel 
bat bezalakoa da pelena, bi etxe 
batzen dituen pasabidea, teilatu-
duna. Juanesenakoak bankua 
du, eta hor esertzen ginen" gai-
neratu du. 

Kantu eta dantza
Oihan Sotok, irakasle ikasketak 
egin eta gero, gorputz hezkuntza 
aipamena bukatu du aurten. Be-
raz, gorputz heziketako irakaslea 
da, baina, aldi berean, kantatzea 
da bere zaletasuna, eta Youtube-
ra eta sare sozialetara zenbait 
kanta igo ditu, Spotifyn-ere en-
tzungai daudenak Oihan S. bila-
tuz gero. Zaindu zure burua, ZU 
eta Hoy recordé dira entzungai 
daudenak, zenbait kanturen co-
verrekin batera. "Betidanik gus-
tuko izan dut abestea eta dantza-
tzea, baina etxean egiten nuen, 
bakarrik nengoenean. Horretaz 
gain, idaztea oso gustuko dut. 
Libreta bat dut, letrekin; abesti 
pila ditut jasoak, eta behin gra-
batzea erabaki nuen. Besterik 
gabe. Gustatzen zitzaizkidanez, 
bideoak eta abestiak igotzea era-
baki nuen, bakarrik nire lagunei 
esanez. Beraiek kanta horiek 
publiko egitera animatu ninduten. 
Jendeak esan dit oso ausarta 
naizela, asko ez liratekeela ani-
matuko, eta gustatu zaiela. Eta 
ni poztu naiz" kontatu du. 

Juanesenako txoko horretan 
ere makina bat kantu eta dantza 
egin ditu kuadrillarekin. "Feste-
tan play-back txapelketa egiten 
zen eta hor aritzen ginen entsea-
tzen, topera (kar, kar…). Beti 
abesten eta dantzatzen ibiltzen 
gara" dio. 

Juanesena etxeko Lorea Egur-
za, eta pelenaren bestaldean bizi 
den Peio Egurza bere anaia ohi-
tuta zeuden gazteak euren etxe 
azpian ikusten. "Egunero egoten 
ginenez esaten ziguten: Zer za-
biltzate, arratsalde pasa? Zer 
moduz kuadrilla? Eta halakoak. 
"Zuen etxea dela dirudi" beste 

batean. Egunero zerbait, baina 
arazorik gabe, oso ongi". 
Oihanek ez du bi etxeen arteko 
pasabide hori barrutik ezagutzen. 
"Ni ez naiz egon, baina nire kua-
drillako batzuk bai, eta uste dut 
korridore bat bezalakoa dela, 
etxe batetik bestera pasatzen 
dena, bi alboetan ateak dituela, 
bi etxeetara sartzeko". 

Oraindik bilgune
Oraindik ere, tarteka, Juanese-
nako pelenan biltzen da kuadrilla. 
"Poteatzeko plazan jartzen dugu 
hitzordua, baina paseatzera joa-
teko edo bestelakoetarako pelenan 
biltzen jarraitzen dugu". Bere 
kadrillarendako txoko berezia da, 
baina, aldi berean, Oihan Sotok 
oso argi du berarendako Lakun-
tzako txokorik politena dela. "Jua-
nesenako estalpea niretako txo-
korik politena da, zalantzarik 
gabe" berresten du, eta Lakuntza-
ra hurbiltzen direnak bertatik 
pasatzera gonbidatzen ditu. 

Maider Betelu Ganboa
Lakuntzan kuadrilla gehienak 
plazan, parkean, Pikotan, Behe-
ko Basoko lehendabiziko langa-
ko basoan… eta halakoetan has-
ten dira biltzen. Oihan Soto Sa-
trustegiren kuadrillakoak, 
Bihurriak, aldiz, ez. Larraina 
kalean, Juanesena etxeko estal-
pean edo pelenan hasi ziren bil-
tzen, "txiki-txikitatik. Ni herriko 
punta batean bizi naiz, besteak 
bestean, eta orduan esan genuen: 
erdiko punturen batean bilduko 
gara. Andoni Egurza, gure kua-

drillakoa, justu Juanesena atzeal-
dean bizi da, eta orduan Larrai-
na kaleko plazatxoan eta bere 
etxeko pelenan jarri genuen 
hitzordua. Uda osoak hor, eta 
baita udazkenak eta neguak ere. 
Beroa egiten zuenean estalpean 
sartu, eta fresko egoten ginen, 
eta euria egiten zuenean hor 
gordetzen ginen. Gure txokoa 
bihurtu zen" dio Oihan Sotok. 

Lakuntzan hiru pelena daude: 
Angelena etxekoa, Motxale etxe-
koa eta Juanesenakoa. Toki be-
reziak direla ezin daiteke uka, 

"Festetako  
play-back 
txapelketarako 
estalpean aritzen 
ginen entseatzen, 
topera"

"Juanesenako pelena 
gure txokoa bihurtu zen"
Oihan Soto Satrustegik eta Bihurriak bere 
kuadrillakoek Juanesena etxeko pelenan hamaika 
ordu eman dituzte

OIHAN SOTO 
ETA 
KUADRILLA
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FESTAK

ABUZTUAK 26 Ostirala
BEZPERA
18:00 Guardetxera igoera 
herrikoia.
Zabalartek antolatuta. 

ABUZTUAK 27 Larunbata
11:30 Dianak Lakuntzako 
txistulariekin. 
12:00 Ezkil errepikea. 
12:30 Txupinazoa.
12:30 Erraldoi eta buruhandien 
konpartsaren irteera, Haizaldi 
gaiteroekin.
13:00 2021ean jaiotako haurrei 
zapi banaketa. 
13:00 Auzatea Lakuntzako 
Udalaren eskutik. 
13:25 Guardetxeko igoerako 
eta kartel lehiaketako sari 
banaketa, herriko plazan. 
13:45 Denak itxa! Topa, Haizea 
elkartean.
15:00 Denak itxa! Bazkari 
herrikoia, plazan. 
16:30 Haurrendako apar festa, 
Larraina plazan. 

LAKUNTZA
UZTAILAK 30 Larunbata
08:00 Lakuntzako Pertza 
eguna prestatzeko auzolana, 
Olaskitturrin.

UZTAILAK 31 Igandea

Goizean Hike & fly txapelketa. 
Euskal Herriko Oinez eta Hegan 
parapente txapelketako Nafarroako 
Txapelketa. 
Eguraldiaren eta haizearen 
araberakoa izanen da ordutegia.

ABUZTUAK 21, igandea
LAKUNTZAKO PERTZA
06:00 Aralarrera igoera astoarekin. 
Bide erdian, gosaria.
11:00 Meza, Aralarko santutegian. 
Ondoren, auzatea: tripotak, ogia 
eta ardoa, aterpean. 
Biltokiko kideen Lakuntzako Pertza 
dantza, aterpearen aurreko plazan. 
14:30 Bazkariak. 
16:30-18:30 Musika. 
Ondoren, jaitsiera. 

18:30 Elai Alai dantza taldeko 
gazteen emanaldia, plazan. 
19:30 Larrain dantza. 
20:00 Auzatea, Sant Sadurní 
d’Anoiako lagunen eskutik. 
20:00-22:00 Tio Teronen 
Semeak taldearen dantza 
ikuskizuna, plazan. 
22:00 Zezensuzkoa. 
00:00 Diables Se m’n Refum. 
00:30-04:00 Eztitan taldearekin 
dantzaldia, plazan. 

ABUZTUAK 28 Igandea
12:00 Meza nagusia.
Parrokiak antolatuta. 
12:30 Aizkolariak, plazan.
13:00 Auzatea Lakuntzako 
Pertza elkartearen eskutik. 
13:30 Argako erregina 
Estefania de Paz artistaren kale 
ikuskizuna, plazan. 
20:00 Gozategi taldearen 
dantzaldia, plazan. 
20:15 Auzatea Ehiztarien eskutik. 
22:00 Zezensuzkoa. 
00:30-02:30 Oihan Vegaren 
eskutik dantzaldia, plazan. 

ABUZTUAK 29 Astelehena
HAURREN EGUNA 
10:30 Dianak Haizaldi taldearen 
eskutik. 
11:30 Dianak Lakuntzako 
txistulariekin. 
11:00-14:00 Puzgarriak, plazan. 
12:30 Erraldoi eta buruhandi 
konpartsaren irteera, Haizaldi 
gaiteroekin. 
13:00 Auzatea Gure Nahia 
elkartearen eskutik. 
17:00-19:00 Puzgarriak, plazan. 
20:00 Auztea Lakuntzako 
Udalaren eskutik.
20:00 Denak itxa! herri 
argazkia.
20:00 Buruhandien irteera. 
20:00-22:00 Xaiborrekin 
dantzaldia, plazan. 
22:00 Zezensuzkoa. 
00:35-02:30 Xaiborrekin 
dantzaldia, plazan. 

ABUZTUAK 30 asteartea
AITTUN-AMIÑEN EGUNA
11:00 Aittun-amiñen ZAPI 

BANAKETA itxez itxe.
11:30 Kalderete lehiaketaren 
hasiera, plazan. 
12:00 Meza nagusia.
Parrokiak antolatuta. 
12:30 Bizikleta zinten jolasa, 
Aldabide plazan. 
13:00 Auzatea, Guraso 
Elkartearen eskutik. 
13:00 Destino Sonora 
Mariatxiak, plazan. 
13:30 Aittun-amiñen luncha.
14:00 Kaldereteko plater 
bilketa eta sari banaketa. 
17:00 Kadeteen mailako 
txirrindularitza proba. 
20:00 Auzatea Lakuntzako 
Udalaren eskutik. 
20:00 Buruhandien irteera. 
20:00-22:00 Joselu Anaiak 
taldearen dantzaldia. 
22:00 Zezensuzkoa.
00:30-04:00 Joselu Anaiak 
taldearekin dantzaldia. 

ABUZTUAK 31 Asteazkena
EUSKARAREN EGUNA
Goizez eta arratsaldez, 
Euskaraldiaren photocall-a, plazan. 
10:30 Dianak Haizaldi 
gaiteroekin. 
12:00 Lakuntzeko auskias 
akordatzen yeiz? solasaldia, 
plazan. 
13:00 Lakuntza Kantuz 
Kuxkuxtu musikariekin batera, 
herrian barna. 
Auzatea Haizea elkartearen 
eskutik. 
13:00 Auzatea Haizea 
Elkartearen eskutik.
14:30 Euskararen aldeko kantu 
bazkaria, Kuxkuxtu taldearekin. 
Ondoren, Hitz pasa jolasak, 
plazan. 
19:00 Amico on the beach 
antzerkia. 
20:00 Auzatea Lakuntzako 
Udalaren eskutik. 
20:00 Buruhandien irteera. 
20:00-22:00 DJ Jo Ta Txorekin 
dantzaldia. 
22:00 Zezensuzkoa. 
00:30-02:30  DJ Jo Ta Txorekin 
dantzaldia.  

ABUZTUAK 1 Osteguna
GAZTE EGUNA
12:30 Oihuarima taldearen 
dantza emanaldia. 
13:00 Auzatea Biltokiren 
eskutik. 
15:00 Gazte bazkaria, bingoa 
eta piropo lehiaketa. 
18:30 Kalejira girotua, herrian 
zehar. 
20:00 Auzatea Lakuntzako 
Udalaren eskutik. 
20:00Buruhandien irteera. 
22:00 Zezensuzkoa.
23:30 Kontzertuak: Nafarroa 
eta Ostikoka taldeak. 

ARBIZU

ABUZTUAK 21 Igandea
SANDINDEI EGUNA
11:30 Sandindei bordara 
erromeria. 
Bertan, aatea udalaren eskutik eta 
musikariak. 
14:30 Bazkariak. 
Iluntzean, herrira buelta trikitien 
doinupean. 

ABUZTUAK 28 Igandea
09:30 VI. Tritoiena mendi 
lasterketa, Ekokanpina.
Arbizuko Ekokanpinean irteera  
eta helmuga daude, eta  
Beriain du ardatz. Arbizuko 
Ekokanpinak eta Dantzaleku  
Sakana Atletismo Klubak  
antolatuta. 

DORRAO
FESTAK

ABUZTUAK 12 Ostirala 
12:00-14:30 Haurrentzako 
jokoak: puzgarriak eta zezen 
mekanikoa. 
16:00-18:30 Haurrentzako 
jokoak: puzgarriak eta zezen 

mekanikoa. 
20:00 Auzatea.  Puro Relajo 
taldearen kontzertua.  
00:00-04:00 DJ Julenekin 
dantzaldia  

ABUZTUAK 13 Larunbata
13:00 Gaiteroak. 
15:00 Herri bazkaria: 
Sagardotegi mugikorra. 
18:00 Errolda. 
20:00 Auzatea. 
20:00-22:00/0:00-04:00 
Gabenara taldearekin 
dantzaldia.   

ABUZTUAK 14 igandea
11:00 Pilota partiduak Arbizuko 
pilota eskolaren eskutik. 
13:00 Luntxa 
17:00 Poniak eta behikoak. 
20:00 Auzatea 
20:00-22:00/00:00-04:00 DJ 
Julenekin dantzaldia.   

ABUZTUAK 15 Astelehena 
17:00 Aizkolariak 
19:00 Txistorrada eta sardinak.  
20:00 Auzatea 
20:00-22:00/00:00-04:00 Dj 
Julenekin dantzaldia.

LIZARRAGA

ABUZTUAK 21 Igandea
ARLEZE EGUNA
09:00 San Adrian ermitara igoera. 
Auzatea, Lizarragako  
Kontzejuaren eskutik.  
Arlezera erromeria. 
11:30 Lezean sartu eta irten.
Herrira itzuli. 
14:30 Herri bazkaria. 
Ondoren, txarangarekin kalejira 
eta auzo bakoitzak erronda 
eskainiko du. 
22:00 Marmitako afaria, 
elakartean. 
23:00-01:00 Disko jartzailearekin 
dantzaldia. 
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Erkuden Ruiz Barroso
Fresko eta lasai egoteko toki 
bat, bainatu, arrantzatu eta 
jolasteko. Besteak beste, Arbi-
zuko Maia Lakuntza Garcíak, 
Egoitz Yeregui Carretero, Mar-
tin Lakuntza Garcíak eta Iker 
Loidi Lakuntzak arratsaldeak 
Leziza errekaren inguruan pa-
satzen dituzte. Gurasoek, aitek 
konkretuki, erakutsi zieten 
tokia. 

Leziza errekak hegoaldetik 
iparraldera zeharkatzen du Ar-
bizu. Haren urak Beriaindik 
datoz, eta Arakil ibaian amaitzen 

dute. Bide horretan, herritik 
pasatzen denean, herritarren 
gozamenerako tokia da, eta ha-
ren parean dagoen bidetik jendea 
paseatzera joaten da. Lekua 
lasaia ez ezik, segurua ere bada, 
izan ere, ez da kotxerik pasatzen, 
eta jendeak Akerruntza auzora 
joateko bidezidorra bezala era-
biltzen du. 

Herritik gertu dagoenez, Maia, 
Egoitz, Martin eta Ikerren kua-
drillak bertara jolastera joateko 
baliatzen du. Ur emari gutxikoa 
da, eta arrisku handirik gabe 
bainatu daiteke bertan. Gerri-

raino, gutxi gorabehera, estaltzen 
ditu urak; beraz, kontu handia-
rekin bainatzen direla esan dute 
haurrek. 

Zubitik
Esan bezala, errekara iristea oso 
erraza da: "Arrandegiaren ondoan 
dagoen zubitik etortzen gara". 
Oinez edota bizikletan etortzen 
dira toki honetara, eta gehiene-
tan errekan gora egiten dute, 
Olatzea hotelera iritsi arte. Garai 
batean errekaren urak erabiltzen 
zituen errota zen Olatzea. Ure-
tatik ez ezik, ondoan dagoen 

bidetik ere paseoan joaten da 
kuadrilla, baita txirrindularekin 
ibiltzen dira ere inguru horretan. 
Zenbait herritarrek ere hemen-
dik egin izan ohi dute paseoa. 

Leziza errekaren ekosistema 
baliatuz "arrantzan" ibiltzen 
dira haurrak. Ez da benetako 
arrantza, debekatuta baitago. 
Arrainak eta karramarroak 
begiratzen egoten dira, eta baten 
bat hartzen badute ere, gero 
askatzen dute. Zergatik etortzen 
diren txoko honetara galdetuta: 
"Arrainak daudelako eta ez de-
lako jende asko etortzen". Lasai 
ibiltzen dira haurrak Leziza 
errekan jolasten. Arrantza ez 
ezik, presak ere egin izan dituz-
te; eta uretan daudenez, fresko 
ibiltzen dira. 

" Leziza ur emari 
gutxikoa da, eta 
haurrek errekan 
gora egiten dute, 
Olatzea hotelera 
iritsi arte!"

"Arrainak daudelako eta 
jende gutxi etortzen delako 
gustatzen zaigu"
Leziza errekan arratsalde pasa egoten dira Arbizuko 
zenbait haurrek, ur emari gutxi duenez, bertan 
bainatzeko eta paseatzeko aukera ematen du

MAIA, EGOITZ, 
MARTIN ETA 
IKER
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Alfredo Alvaro Igoa
Herrira sartu eta ezkerretara 
San Donato karrika dago, edonor 
plazara eramaten duena. Nafa-
rroako hiriburuan bezala, Er-
goienako hiriburuan, Lizarra-
gan, plaza "egongela da". Hala 
aurkeztu du Miren Aldaz Agirrek 
bere herriko gogoko txokoa. 
"Iruñekoa baino txikiagoa da, 
baina batean eta bestean, herri-
tar guztiok hara joaten gara, 
egotera. Berdin da zer egiten 
duzun, han herriko jendearekin, 
herrira etortzen eta lizerratarra 
izanik herrira bueltatzen dire-
nekin topatuko zara". Aldazek 
azpimarratu du plaza "topagu-
nea" dela. 

Mendi magalean egotean Li-
zarragak "toki zelai gutxi ditu, 
eta plaza aldaparen adibidea da". 
Aldapetara ere bat ohitu egiten 
dela gaineratu du Aldazek, "neu-
rria hartzen diozu". Plazan ere 

aldaketak izan dira. Lehen por-
lanezko zorua zuen, baina berri-
tu eta plazaren zoruaren erdian 
galtzada harriz egindako laubu-
rua dago. Iturria ere badago 
kioskoa jartzen den tokian. "Han 
iturria eta aska zeuden lehen. 
Aska kendu eta jendea esertzeko 
aulkia egin zuten". 

Plaza Nausiye etxez inguratu-
ta dago. Plazaren goiko partean 
amonaren sortetxea du Aldazek, 
Xarminttonekua. Han bizi dira 

lehengusuak. Eta plazaren behe-
ko partean amonaren anaia baten 
etxea dago, Linosena (Erdoxana, 
batzuendako). Beraz, Aldazek 
txikitatik du plazarekin harre-
mana: "Lizarragan eman nituen 
lehen pausoak, besteak beste, 
plazan izan ziren, garai hartan 
plazara jende guztia joaten bai-
tzen". Joan den mendeko 80ko 
eta 90eko hamarkadez ari da. 

Txikitan, herrian batera eta 
bestera ibilitakoa da Aldaz. Tar-

tean, plazako iturrian, askan, 
kioskoan… "alai egoten ginen". 
Plazara amonarekin joan izanaz 
oroitzen da, "koinatarekin, fa-
miliarekin elkartzen zen. Plazan 
bizi zirenez, han egoten ginen. 
Ahizparen lagunak, nireak… 
Herriaren bihotzean bat egiten 
genuen". Jakinarazi duenez, pla-
zan "denetarik" egiten zen. "Orain 
ez da horrela. Jendea hiltzen ari 
da, batez ere, adinekoak, gehien 
ezagutzen dituzunak. Hala ere, 
han beti bakarren batekin zaude". 
Aldazek Lizarragan barna pa-
seatzea gustuko du, eta ibilaldi 
horietan plazatik pasatzen da, 
"funtsezko puntua baita". 

Dantza 
San Adrian festetan lizerratarrek 
zortzikoa dantzatzen dute plazan. 
2006an berreskuratu zuten dan-
tza lizerratarrek eta, ordutik, 
"dantza nik zabaltzen dut. Dagoen 
aldapa ez da dantzatzeko traba 
handia". Azaldu duenez, dantza 
entseguak apirilean hasten di-
tuzte, eskola hartu zuen eraiki-
nean biltzen dira horretarako. 
"Maiatza bukaeran, ia garaga-
rrilean, plazan entseatzen hasten 
gara. Dantzatzean, bueltak egiten 
asko laguntzen digu lauburuak. 
Plazan entseatzen dugunean ha-
ren inguruan egiten dugu". Al-
dazek gaineratu duenez, dantza-
tzean lauburua osatzen duten 
galtzada harrietako baten ertzen 
batekin aztapatzeko arriskua 
dagoela azaldu du. 

Festetako dantza saiorako ba-
serritar jantzia janzten dute 
dantzariek, herriaren aurrera 
ateratzeko. Zortzikoaren akabe-
ran, korroa osatzen dute dantza-
riek, Aldazek azaldu duenez, "nik 

orduan topearena egiten dut, 
horrela saiatzen naiz guztiak 
erritmo berean joan daitezen. 
Horrela errazagoa da, aldapak 
zaildu egiten baitu". Lizarragan 
ere gizonezko gutxi animatzen 
dira dantzatzera. 

Dantza egiten den egun horre-
tan kontzejuko presidenteak 
Lizarragako bandera eramaten 
duela jakinarazi du Aldazek. 
Udaleko kideak ere egoten dira. 
"Eta gustatzen zait erakundeak 
herrira etortzea". Horregatik, 
berak gonbidatuta, herrian fes-
tetan egon dira bere koalizio 
politiko bereko Maria Solana 
Arana (hezkuntza kontseilaria 
zenean) eta Nafarroako Parla-
mentuko presidente Unai Hual-
de Iglesias, aurten. 

Udako festetan plazan musika-
riendako kioskoa jartzen dute 
eta plazak dantzaldiak, herri 
afariak, ikastolaren barra eta 
beste hartzen ditu. Festaren biho-
tza da. Bete egiten da. Aurten 
are gehiago, pandemiak eragin-
dako etenaren ondoren. "Puro 
Relajo taldearen igandeko ema-
naldian jendea, jendea eta jende 
gehiago zegoen. Plaza lepo zegoen. 
Dantzaldietan ere gazteak gus-
tura ibiltzen dira. Ordu txikiak 
arte egoten dira". Aurten plaza 
zinema areto bihurtu dela ere 
jakinarazi digu Aldazek, "asko 
gozatu zuten". 

"San Adrian 
festetan  
zortziko  
dantza nik 
zabaltzen dut"

"Plazan beti bakarren 
batekin zaude"
Lizarraga barna egiten dituen paseoetan beti plazatik 
pasatzen da, jendea egonen dela badakielako

MIREN  
ALDAZ 
AGIRRE 
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Alfredo Alvaro Igoa
Herriaren erdi-erdian jarri du 
hitzordua Txaro Garziandia 
Iriartek, plazan. "Niretako plazan 
egotea dena izan da, txikitatik 
hasita. Hemen gauza guztiak 
egiten genituen: juergak, musi-
ka, dantzak, jendearekin egon, 
paseoan ibili… denetarik". Plaza 
luzea da eta hura guztia gustatzen 
bazaio ere, kioskoa da Garzian-
diak gehien estimatzen duena, 
"musikaren aldetik asko bizi izan 
dudalako". 

Garai batean herriko banda 
zen dantzaldiak eskaintzen zi-
tuena. "Ni lau urtez egon nintzen 
bandan klarinetea jotzen. Bandan 
jo genuen lehendabiziko hiru 
neskak izan ginen". Dionisio 
Diez zen zuzendaria. Garziandiak 
azaldu duenez, "igandero jotzen 
genuen. Hiruzpalau txanda egi-
ten genituen, eta arratsalde guz-
tian jende pila egoten zen plazan. 
Ataundik hasita etortzen ziren 
arratsalde pasa, autobusean". 
Bandak "festetan dianak jotzen 
zituen, prozesioan ere, eta feste-
tan kontzertua egiten genuen". 

Garziandiak aitortu duenez, 
"pila bat gustatzen zait dantzatzea". 
Kioskoari bueltak emateaz apar-
te, "gure garaian, behintzat, beste 
dantza batzuk ere bazeuden: al 
agarrau, eta denetarik dantzatzen 
genuen. Ondoren, orkestrak etor-
tzen ziren, Jator eta halakoak. Eta 
denbora guztia dantzan ematen 
nuen. Ezpartina batzuk erosi eta 
festa guztiak auzomotojorik ibil-
tzen ginen. Jakina, gazteak ginen 

orduan, eta ez zegoen besterik. 
Musika bukatzean etxera joaten 
ginen, eta kitto". Dantzaldi haietan 
"ezpartina pila hausten genituen, 
ez baikenion dantza egiteari uzten". 

Kioskoa, eta gehiago
Haren itxura aldaketaren lekuko 
izan da Garziandia. "Lehen txi-
kiagoa izaten zen; harrizkoa, goian 
zurak-eta zituen. Behean landa-
reak eta guzti egoten ziren. Txiki 
gelditu zen eta berria egin zuten, 
baina ez zen oso ona ere. Oraingoa 
pila gustatzen zait, oso polita dago". 
Txikitan kioskoan jolastutakoa 
da ere Garziandia, "asko". 

Handitzean "nobiotan" hasi 
ziren, "nire gizonarekin hemen 
paseatzen ibiltzen ginen. Maki-
na bat buelta eman ditugu. Edo 
aulki batean jarrita egoten ginen, 
hizketan, eta musika entzuten". 
Garai bateko etxarriarren ohi-
tura hori zen: plazaren luzera 
guztian aurrera eta atzera pa-
seatzea, orduan eta  egun erre-
pidea den zatitik. "Horrela ibiltzen 
ginen. Kuadrillak ere bai. Nes-
katoak, behintzat, punta batetik 
bestera. Ez dakit zenbat ginen, 
bueltaka, aritzen ginen. Eta mu-

sika hasten zenean kioskora 
etortzen ginen, dantzara". 

Plazako aulkietan, senargaia-
rekin ez ezik, lagunekin ere ese-
rita egona da Garziandia, "ez 
genuen beste leku aproposagorik. 
Baina, gustura". Udaletxe pare-
ko zuhaitzen ertzean garai batean 
festetan suziriak jartzen zituz-
tela gogorarazi du: "lurrean zulo 
batzuk egiten zituzten, haietan 
makila luze batzuk jartzen zituz-
ten eta goian suziriak. Oso poli-
tak izaten ziren". 

Liburutegia dagoen tokian 
eskola zegoen. "Hemen pasa 
genuen gure denbora guztia, 
plazan gora eta behera, jolasean". 
Atsedenaldian plazara ateratzen 
ziren. Herri guztian barna ibil-
tzen ziren, ordean, pote-potera 
jolasten zirenean. Dena asko 
aldatu dela ziurtatu du. "Orain 
plazara zerbait edatera joaten 
gara, eta lagunekin gustura 
egotera. Herriko ‘egongela’ da 

plaza niretako. Gustura ibiltzen 
naiz hemen: itzalean, paseatzen, 
norbaitekin hizketan, kontzer-

turen bat baldin badago aditze-
ra etortzen gara…  Gehiena 
plazan bizi izan dut nik". 

" Ezpartina pila 
hausten genituen, 
ez baikenion 
dantza egiteari 
uzten"

"Gehiena plazan 
bizi izan dut nik"
Liburutegia punta batean, haurren jolas parkea 
bestean. Eta tartean bizipen ugari

TXARO 
GARZIANDIA 
IRIARTE
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ETXARRI ARANATZ

UZTAILAK 29 ostirala
Independentziaren bidea argitzera 
goaz! Ekimena. Sanadrin, Meyetza 
eta Baizara igoera. 
Oharra: ez ahaztu frontala!
19:00 Ur depositoan elkartu. 
20:00 Auzatea, musikaz alaituta, 
Meyetzeko txokoan. 
21:30-23:00 Independentziaren 
bidea argitzera goaz!
23:00 Denak Meyetzan elkartu eta 
elkarrekin jaitsi.

ABUZTUAK 26 Ostirala
21:00 The Road. Hau ez da 
ikuskizun arrunt bat, plazan. 
Xabier Artieda aktore eta abeslari 
etxarriarra eta Rafa Alcaiza gitarra 
jolea. 

FESTAK

UZTAILAK 29 Ostirala 
BEZPERA
16:00-16:45 Etxarri Aranazko 
Festetako II. Mus  
Txapelketaren izena  
ematea. 
17:00 Etxarri Aranazko Festeta-
ko II. Mus Txapelketa.
19:00 Pala partidak. Gure Pilota 
Elkarteak antolatuta.
Jare-Nerea / Arhane-Katixa
Irati-Oskia / Iraia- June C.
Onditz-Lexuri / Izadi-June O.
Maialen-Julene / June A.- Olaia

UZTAILAK 30 Larunbata 
ETXIA! EGUNE 
09:30 Ehiza ibilbidea.  Muxar 
Ehiztari Taldeak antolatuta.
10:00 Futbito txapelketako 
aurrefinala eta finala, eskole-
tan.  EGAk antolatuta.
12:00 2021ean jaiotako haurrei 
zapi-banaketa.
13:00 Festa hasierako suzi-
ria. Kalejira Etxarri Aranazko 
erraldoi eta buruhandien kon-
partsa, Etxarri Aranazko gaitero 
eta Eztanda txarangarekin. 
Ondoren, Topa, Denak 
etxia!  Festa batzordeak anto-
latuta. 
13:15 Brindisa eta argazkia 
senideen muralean. 
Festa Batzordeak antolatuta.
14:00 Eztanda txarangaren 
emanaldia, plazan.
14:30 Bazkaria, plazan.
17:00 Eztanda txarangaren 
kalejira.
18:30 Etorkizuna Euskal Dantza 
taldearen ikuskizuna, plazan.
20:00 Etxera bidea gertu. 
Denak etxia manifestazioa. 
Sarek antolatuta.
20:00 Salbea Andra Mari 
baselizan, Etxarri Aranazko 
Abesbatzak eta Parrokiako 
Abesbatzak kantaturik. 
Elizak antolatuta.

20:30 Auzatea Hartzabal, 
Etxe-Azpi, Udaberri, Larrañe-
ta eta Karrikestu elkarteen 
eskutik.
20:30-22:00 Trikiteens taldea-
rekin dantzaldia.
22:00 Zezensuzkoa.
00:30-04:30 Trikiteens taldea-
rekin gaupasa.

UZTAILAK 31 igandea 
ARAÑAZ ELKARTIEN EGUNE
08:00 Gurdi dementie.  
EGAk antolatuta.
10:30 Dianak Etxarri Aranazko 
gaiteroekin.
11:30 Auzatea Gure-Etxea 
elkartearen eskutik.
12:30 Herri-kirolak, pla-
zan.  Sakanako Aizkora Eskola-
ko ikasleen erakustaldia.  
Apustu konbinatua: Aizkoran, 
harrian eta trontzan.
13:30 Los Tenampa Mariatxien 
emanaldia
17:00 Pilota partiduak
Binaka: 
Victor - Arbizu /  
Bakaikoa - Eskiroz
Masters CaixaBank sailkapen liga: 
Urrutikoetxea - Rezusta /  
Jaka - Zabaleta
18:30-22:00 Xaibor berria 
musika ikuskizuna.
20:00 Amnistiaren bidetik inde-
pendentzia eta sozialismorantz 
kontzentrazioa. 
Jarkik eta Askek antolatuta.
20:30 Kostillada Gaztetxean. 
EGAk antolatuta..
22:00 Zezensuzkoa.
22:30-00:00 Pantxo Valbuena 
musikaria. 
Festa Batzordeak antolatuta.
22:30 DJ Kemena, gaztetxean.
EGAk antolatuta.
00:00 Psychoclown ikuskizuna.

ABUZTUAK 1 Astelehena 
KUADRILLEN EGUNE
11:30 Auzatea Etxe-Azpi elkar-
tearen eskutik.
12:00 Haurrendako apar-festa.  
Oharra: Bainujantzia eta txankle-
tak eraman.
13:00 Bakaiku, Arbizu eta 
Etxarri Kantuz taldeen musika 
saioa.
13:00 Etxarriko Buruhandiak 
eta bonba japoniarrak.
15:00 Herri Bazkaria, plazan.  
Festa Batzordeak antolatuta.
15:00 Herri bazkaria, Jardunen 
txoznaren ondoan. Bazkalos-
tean, bingoa.
17:30 Txorotxaranga haurren-
dako kale ikuskizuna.
18:00 Gaztetxera jaitsiera.  
EGAk antolatuta.
19:00 Kalejira Mutil Gazteak 
eta Eztanda txarangarekin, 
gaztetxetik.  
EGAk antolatuta.
20:00-22:00 Trikidantz taldea-

rekin dantzaldia.
22:00 Zezensuzkoa.
00:00-03:00 Trikidantz taldea-
rekin dantzaldia.

ABUZTUAK 2 Asteartea 
HAURREN EGUNE
08:00 Gurdi dementie. 
EGAk antolatuta.
11:30 Auzatea Udaberri elkar-
tearen eskutik.
11:30-13:30 Jolas-parkea.
13:00 Etxarriko Buruhandiak.
13:00 Swingtronics taldearen 
musika saioa.
17:00 Futbol-plaza txapelketa, 
kale nagusian.
17:00-19:00 Jolas-parkea 
haurrendako.
17:30 Txalupen jaitsiera.
Zubi gorri, presa zahar eta 
gaztetxetik.  EGAk antolatuta.
19:00 XXVII. Play Back txapel-
keta, plazan.  
19:30 Pintxo potea Gaztetxean. 
EGAk antolatuta.
20:00 Rockalean taldearekin 
musika.
22:00 Zezensuzkoa.
22:30 Bokatada, txoznan. 
Festa Batzordeak antolatuta.
22:30 Musika kontzertuak: 
Zelanda eta Skakeitan taldeak.

ABUZTUAK 3 Asteazkena 
GAZTE TA AITTUN-AMIÑEN 
EGUNE
11:30 Auzatea Hartzabal elkar-
tearen eskutik.
12:00 Meza. 
Elizak antolatuta.
12:00 Haurrendako apar-festa.  
13:00 Etxarriko Buruhandiak 
eta bonba japoniarrak Ber-
tso-saioa, plazan.
Andoni Egaña, Eneko Lazkoz, 
Oihana Iguaran eta Iker Zubeldia.
14:30 Aittun-Amiñaan bazkaria.
14:30 Bazkaria, Gaztetxe gaine-
ko estalopean. EGAk antolatuta.
16:00 Aitor soinujole eta 
musikaria.
17:00 Bingoa, Gaztetxean. 
EGAk antolatuta.
18:00 Zirika Zirkus konpainia-
ren Hemendikara ikuskizuna.
19:00 Matraka elektrotxaranga. 
EGAk antolatuta.
20:00-22:00 Dantzaldia, Joselu 
Anaiak taldearekin.
22:00 Zezensuzkoa.
23:00 Kontzertuak: Haizkan, 
Little Martin Selektah eta Aka-
boh taldeak, gaztetxean. 
EGAk antolatuta.
00:00-03:00 Dantzaldia, Joselu 
Anaiak taldearekin.

ABUZTUAK 4 Osteguna 
KINTOEN EGUNE
08:00 Gurdi dementie. 
EGAk antolatuta.
10:00-14:00 Munduko arrozak. 

Sakanako Mankomunitateko 
Anitzartean zerbitzuak antolatuta.
10:30 Dianak Eztanda txaran-
garekin.  Kintoek etxez etxe 
dirua eskatzen dute. 
Urteko kintoek antolatuta.
11:30 Auzatea urteko kintoen 
eskutik.
12:00 Munduko jolasak. 
Sakanako Mankomunitateko 
Anitzartean zerbitzuak antolatuta.
13:00 Etxarriko Buruhandiak 
eta bonba japoniarrak. Ez-
tanda txarangarekin musika 
emanaldia. 
Urteko kintoek antolatuta.
17:00 Eztanda txaranga. 
Urteko kintoek antolatuta.
18:30 Ginkana. 
Urteko kintoek antolatuta.
20:00 Burrunba Elektrotxaranga.
22:00 Zezensuzkoa.
22:15 2002ko kintoen  
dantzakia.

ABUZTUAK 5 Ostirala
INUTILLAN EGUNE
11:30 Gosari militarra, plazan. 
12:00 Burrunbada
13:00 Kapea, larrean. 
14:30 Bazkaria, plazan. 
17:00 Desfilea. Eztanda txaranga. 
20:00 Enkartelada. 
Festa Batzordeak antolatuta.
20:30 Pregona. 
22:00 Zezensuzkoa.
23:00 Burrunba elektrotxaranga. 
01:00 DJ Azeri, plazan. 
05:00 Entrenamendu militarra. 

ABUZTUAK 15 Astelehena
ANDRAMAI EGUNA
19:00 Udal taldea udaletxetik 
Zugarretako ermitara abiatuko 
da. 
Iristerakoan, etxajua eta 
otamena. 
20:00-23:00/00:00-02:00 Orots 
taldearekin dantzaldia. 



24    
UDA SAKANAN
BAKAIKU

Eneida C. M. / Erkuden R. B.
"Bideen artean sortutako herri 
bat da, eta bideek garrantzia izan 
dute nortasunean". Bi bide oso 
garrantzitsu aipatu ditu Iñaki 
Urteaga Ardoyak. Alde batetik, 
errege bidearen aldamenean 
kokatuta dago herria. Bide hauek 
egiteko Santiyoko bide zaharra 
berrerabili zuten. Aldi berean, 
Santiyoko ibilbide zahar hori 
Astorgatik Bordelera zihoan Iter 

32 erromatar bidearen gainetik 
pasatzen zen. Herrian garrantzia 
izan duen beste bidea mandazai-
nek erabiltzen zuten bidea zen, 
Gipuzkoarantz joaten zena. 

Santiyo
Jimeno Juriok Rutas menores de 
Santiago liburuan aipatzen du 
Santiyoko bide zaharrean Bakaiku 
ezinbesteko "igarotze herria" zela. 
Bide hori erromatar garaiko Iter 

32 bidetik pasatzen zen. Zamartzen 
egindako indusketei esker "ziur-
tatu" daiteke Astorgatik Bordelera 
joaten zen galtzada hori Sakana ia 
osotik pasatzen zela. 

Urteagak azaldu duenez, gaur 
egungo "imaginarioan" galtzada 
batek harlauza handiak ditu, 
baina hori bakarrik hirietan 
gertatzen zen. Ikerlariek aurki-
tu dute erromatarrek galtzadak 
harri koxkorrekin egiten zituz-
tela.. Zabalera oso handia zuten, 
lau edo sei metroko zabalera, 
beraien helburua bertatik gurdiak 
pasatzea baitzen". Bide hauek, 
gainera, oso zuzenak ziren, Ba-
kaiku zeharkatzen duen eta Itur-
mendiko Aitzagara, Urdiainera 
eta Altsasuko Santo Kristo Ota-
diakoara doan bidea bezala. 

Zantzuak
"Bide asko daude. Santiyoko bide-
ko berreskurapen proiektuan 
laguntzen eta bultzatzen aritu 
ginen, eta argi dago Sakanatik 

pasatzen dela". Bakaiku toki apro-
posa dela esan du, "botila lepoa" 
deitutakoa egiten duelako. "Saka-
na Bakaikun pixka bat estutzen 
da, eta gero berriz zabaltzen da". 
Santiyoko bidea "oso bide ga-
rrantzitsua" izan zen. Plaza San-
tiyo deitzen da, Santiago ome-
nezko festak ospatzen dituzte eta 
Santiyo ermita, 1910ean eraiki-
takoa bada ere, aurretik ere hor 
zegoela jakin badakite. Ermita 
dagoen zonaldea Santiyoalde 
deitzen da eta aldamenean dagoen 
etxe bat peajearena zen eta, bes-
tea, 1717an ospitalea zela aipatzen 
da. "Badago beste etxe bat, mas-
korraren etxea deitzen diotena, 
eta ez dakigu ostatua zen, baina 
argi dago Santiyoko bidearekin 
harremana duela". 

XI. mendean Sakanatik pasatzen 
zen Santiyoko bide zaharra era-
biltzeari utzi zioten. Nafarroako 
Erreinua musulmandarrei tokia 
irabazten joan zen, eta Antxo III. 
Nagusia erregeak beste bide bat 

ireki zuen, Frantsesen bidea be-
zala ezagutzen hasi zena.

Zamazainak
Santiyoko bidea beste bide bate-
kin gurutzatzen da Bakaikun, 
zamazainenarekin. Mandazainak 
Nafarroako erdialdetik Urbasa 
zeharkatuz itsasorainoko bidea 
egiten zuten pertsona ziren, eta 
mandoak erabiltzen zituzten gur-
diak garraiatzeko. Burunda aldean 
oso ogibide garrantzitsua izan 
zen, eta zenbait bakaikuar man-
dazain merkatari bihurtu zirela 
azaldu du Urteagak: "Bat adibidez 
Goyaren laguna izan zen, eta Go-
yak erretratu bat egin zion". 

Gaur egun, oraindik ere, man-
dazain horien zantzuak badira 
herrian. San Anton kofradia ur-
tero biltzen da eta meza eta baz-
karia egin ez ezik, mendeak dituen 
liburu batean kontuak ere egiten 
dituzte. Bi pertsonaia nagusi dau-
de kofradian: maiordomoa eta 
beleroa. "liburua ongi irakurri 
nahiko nuke. Ekonomia kontuak 
eta zantzu batzuk agertuko dira". 

Karlistadak
Mandazainen bide hori bi Kar-
listadetan oso garrantzitsua izan 
zela azaldu du Urteagak. "Jakin 
badakigu gerra hornitzeko base 
bat izan zela. Fabrika arma fa-
brika izan zen". Lizarra eta Oña-
ti lotzen zituen bidea zen, eta 
bide zaharra ere konpondu omen 
zuten artilleria garraiatzeko. 
"Herriari bere puntua eman zio-
ten". Karlistadaren ondoren, 
Bakaikuko demografiaren gain-
behera etorri zen. "Bakaikuk 500 
bat biztanle zituen garai hartan; 
gero, beherakada hasi zen". 

Gaur egun, Santiyoalden dau-
den etxe zaharrak konpontzen 
hasi dira eta horrek "herriari 
indarra eta iraupenerako grina" 
ematen dizkiola uste du Urteagak.

"Bakaiku bi bide garrantzitsuren 
bidegurutzean kokatuta dago" 
Sakana osoa zeharkatzen zuen Santiagoko bideak 
eta mandazainek erabiltzen zuten bideak 
Bakaikuko historia baldintzatu dutela esan du Iñaki 
Urteaga Ardoya historialari bakaikuarrak

IÑAKI 
URTEAGA 
ARDOYA
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ITURMENDI

Eneida C. M. / Erkuden R. B.
Garai batean, Iturmendi ondoan, 
bazegoen herrixka bat, Aitzaga 
deitutakoa. Gaur egun, herri 
haren aztarna bakarra eliza da: 
Aitzaga Andra Mari ermita. Ima-
nol Arbizu Iturmendiko alkateak 
iturmendiarrendako "txoko be-
rezia" dela esan du, batez ere 
udan: "Gaztetan etortzen ginen 
bai gu bai gure aurreko gazteak. 
Egia esan, orain gutxiago etortzen 
dira gazteak". 

Bizikletan "buelta bat" emate-
ra joaten ziren, eta ermitaren 
inguruan jolasean, baloiarekin 
eta kartetan aritzen ziren. Me-
rendatzera ere joaten ziren. Ibaia 
ondoan dagoenez, bainatzen ziren 
eta "lasai-lasai" ibiltzen ziren". 
Oraingo gazteak ez direla hain-
beste joaten eta "pena" ematen 
dio Arbizuri. "Baten bat etortzen 
da, baina ez da gu bezala". Oroi-
tzapen politak etortzen zaizkio. 
Oraindik ere, noizean behin, 
udan, kuadrillarekin joaten dela 
azaldu du: "Azkeneko urteetan 
etorri izan gara, baina egia da 
urte asko etorri gabe egon gare-
la. Esaten dugu: goazen Izarara! 
Eta merendua ekartzen dugu". 
Izara deitzen diote Aitzaga er-
mitari. Beste hainbat modutara 
deitu izan zaio ere. Dokumen-
tuetan Aycaga, Huecaga, Eitzaga, 

Izaga eta Icaga agertzen da, eta 
herritarren artean, Aitzaga, Ai-
zara edo Aizaga.

Abuztuaren 15ean, Ama Birji-
naren egunean, meza egiten dute 
ermitan. Urtean irekitzen duten 
aldi bakarrenetarikoa da. Ezkon-
tzak ospatu izan dituzte bertan. 
Barrutik "ongi" dagoela esan du 
Arbizuk, "zainduta". Barruan 
Ama Birjinaren irudia dagoela 
eta goian koro antzeko bat duela 
azaldu du. "Okerrena argi gutxi 
duela da". 

Ermita oinez herritik hamar 
edo hamabost minututara dago, 
eta galtzadaren bidea ere nahiko 
gertu pasatzen da. "Galtzadaren 

bidea zirkularra da, baina bidetik 
herrirako bidean ateratzen zare-
nean hemendik pasatzen zara". 

Erdi Arokoa
Aitzaga ermita haitzez ingura-
tutako muino baten gainean dago, 
Burunda ibaitik metro gutxira. 
Erdi Aroko eraikina da, erroma-
nikoa, eta bertan egondako he-
rrixkaren eliza izan zen, XI. edo 
XII. mendetik XIV. mendera 
amaierara arte. Mende horretan 
izandako etengabeko gerra eta 
harrapakeriengatik Burunda 
aldean zeuden hamazazpi herrie-
tatik XV. mendean sei herri fin-
katzera pasa ziren: Bakaiku, 

Iturmendi, Urdiain, Altsasu, 
Olazti eta Ziordia. Aitzaga ermi-
ta lehen aldiz 1196ko Leireko 
monasterioko dokumentu batean 
aipatu zuten.

Balio artistiko handia duen er-
mita da. Haraneko erromaniko 
estilokoa da. Gaur egun, ez da 

estilo honetako eraikin askorik 
geratzen. Ermitaren barruan ze-
goen XII. mendeko bataiarria 
Iturmendiko elizara lekualdatu 
zuten. "Herri bateko eliza zenez 
Aitzaga, bataiarria zeukan". Er-
mitako zenbait kapitel erromani-
ko parrokia etxean gordetzen dira. 

Etorkizunera begira,  beldur 
dira iturmendiarrak; izan ere, 
proiektuaren arabera, "agian 
AHTa ondo-ondotik" pasatuko 
da. "Ez dakit guztiz egia den, bai-
na agian desagertzeko arriskuan 
dago baseliza". Susmoa baino ez 
da, baina "pena" izango litzate-
keela aitortu du Arbizuk. "Toki 
hau oso polita eta berezia da". 

"Galtzadaren bidea 
zirkularra da, 
baina bidetik 
herrirako bidean 
ermitatik  
pasatzen zara"

"Guretako txoko berezia 
da Aitzagako ermita"
Imanol Arbizu Iturmendiko alkateak txikitako eta 
gaztetako oroitzapen "oso politak" ditu Aitzaga 
ermitaren inguruan.

IMANOL 
ARBIZU
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Eneida Carreño Mundiñano / 
Erkuden Ruiz Barroso
Iturtxulo kalearen bukaeran, 
eremu aldapatsu batean, Iturri 
Zaharra dago, garai bateko laba-
deroa, eta, goian, parkea. Urdin-
go txoko horretara garbitzera 
joaten ziren emakumeei galdetzen 
aritu da Oihana Gallo San Roman. 
Profil askotako emakumeen kon-
takizunak jaso ditu, 90 urte in-
gurukoenak, 80 urtekoenak... 70 
urteko emakumeek haien amak 
kontatzen zietena kontatu dute. 

Gazteagoek euren amonek kon-
tatzen zutena kontatzen dute. 
"Herriko askorendako oso leku 
kuttuna da. Nik beti esaten dut 
iragana eta etorkizuna biltzen 
dituen leku magikoa dela". Garai 
batean herriko emakumeen bil-
gunea zen. Orain, goiko parkean, 
herriko haurrak jolasean ibiltzen 
dira, etorkizunaren irudi. 

Labaderoa
XIX. mendearen amaieran erai-
kitako garbitokia da; garbitoki 

gehienak garai horretakoak dira. 
Historian zehar izandako gene-
roaren araberako rolen banake-
taren arabera, emakume izatea-
gatik, emakumeek zenbait ardu-
ra eta lan bere gain hartu behar 
izan zituzten. Horietako bat 
arropa garbitzearena edo lixiba 
egitearena (Urdiainen esaten 
den bezala) izan da. "Lan gogor 
eta nekea" zela eta baldintza oso 
gogorretan egiten zutela aipatu 
dute emakumeek: "Denek aipatu 
dute indarra behar zela arropa 
garraiatzeko. Eskuak ur hotzetan 
sartu behar ziren, eta arropa 
kolpatu eta astindu. Indar handia 
behar zen".

Lan oso nekagarria, baina egin 
beharrekoa zela aipatu dute ema-
kume adinduenek. Etxea eta 
arropa txukun mantendu behar 
zituztela ez zuten zalantzan jar-
tzen. Oso lan gogorra zen, "astin 
ederrak eman behar genizkien 
izarei" kontatu du emakume ba-
tek. Beste batek esan du bere 
amona lan horiek egitera gauez 
joaten zela, eta gau osoa pasatzen 
zuela lixiba egiten, aste osoko 
arropa garbitzen. Beste batzuk 
goizean goiz joaten ziren, eta 
etxekoak esnatzerako buelta iza-
ten ziren,  arropa garbituta. 
Garbilekuaren azken urteetan 
arratsaldez joaten ziren garbi-
tzera. 

Xaboia edo sagona etxean egi-
ten zuten, errautsekin. Batzuek 
arropa garbitokiaren inguruan 
txintxilikatzen zuten, sasietan. 

Oso preziatuak izaten omen ziren 
garbitokiaren inguruko landare 
usaindunak,  haien usaina arro-
pan gelditzen zelako. 

Urdiainen lau garbitoki zeuden, 
eta auzoka banatzen ziren: Iturri 
Zaharra, Plaza azpian zegoena, 
Xumarran oraindik mantentzen 
dena, eta San Martin kaleko edo 
Atximistaldeko labaderoa. Azken 
hori berriena zen. Auzoka bana-
tzen baziren ere, emakume batek 
kontatu du Xumarran garbile-
kura joateko ohitura zuela; bai-
na neguan Iturri Zaharrera 
joaten zela, dirudienez, ura epe-
lago egoten zelako. "Oso prezia-
tua zen: udan fresko egoten zen 
ura, eta neguan epel".

Bilgune
Emakumeak elkartzeko eta so-
zializatzeko toki bakarra zen 
labaderoa, eta giro oso ona izaten 
zen.  Haien kontuez hitz egiteko 
toki seguru eta bakarra zen. He-
rrian gertatutakoaz hitz egiten 
zuten, emakumeen kontuez, se-
me-alaben garapenaren inguru-
koez… 50 urte inguruko emaku-
meek gogoratzen dute oso txikiak 
zirela amari laguntzeko aitza-
kiarekin joaten zirela, bertako 

kontuak entzutera. Adin eta 
maila ekonomiko askotako ema-
kumeak biltzen ziren. 

Aspaldi utzi zion etxeko arro-
pa garbitzeko lekua izateari. 
Emakume gehienek aipatu dute 
garai batean ura "bar-bar" joaten 
zela, eta orain ur hari bat baino 
ez dagoela. Gaur egun estalperik 
gabe dago, eta lauki bat dago. 

Labaderoaren ondoan aska bat 
dago, eta bertako paretan guru-
tzea edo –Urdiainen deitzen dio-
ten bezala – krutzea. Kondairak 
dioenez, krutze hori ongi bustiz 
gero, hurrengo egunetan euria 
egingo du. Emakumeek askotan 
aipatu dute Iturri Zaharreko 
harria jentilek Sarabetik ekarri 
zutela, eta Satrustegik jaso zuen 
San Juan bezperan emakumeak 
bertara joaten zirela, orrazia 
uretan bustitzen zutela eta orraz-
tu egiten zirela. 

Herriko parkea
Iturri Zaharraren gainean dagoen 
parkeak 50 urte baino gehiago 
ditu. Garai batean soro priba-
tuetan zegoen, eta oraindik ha-
rrizko ate batetik pasa behar da 
sartzeko. Erdialdean harrizko 
putzu bat dago, urik gabe, eta 
bertan haurrak eta gurasoak 
esertzen dira, bilgune bezala. 
Bost hamarkada hauetan parkea 
itxuraz asko aldatu da, eta he-
rriko haur askok mutxikan ibil-
tzeko erabiltzen dute. 2016an 
ingurura moldatutako parkea 
egin zuten. Hiru gune ditu. 

" Labaderoak 
emakumeak 
elkartzeko eta 
sozializatzeko toki 
bakarrak ziren"

"Iragana eta 
etorkizuna biltzen 
dituen leku magikoa"
Oihana Gallo San Romanek Urdiaingo belaunaldi 
askotako hamar bat emakumerekin hitz egin du 
Iturri Zaharraren eta parkearen inguruan. 
Emakumeen bilgunea izan da garbilekua

OIHANA 
GALLO  
SAN ROMAN
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ALTSASU

Erkuden Ruiz Barroso
Altsasuarren txoko gogokoena 
zein den galdetuta, gehienek San 
Pedro aipatuko dute. Urdiainekin 
elkarbanatzen duten ermita bada 
ere, altsasuarrendako berezia 
da, eta hala da Naiara Diezenda-
ko ere. Altsasun bertan dagoen 
natura espazio bat dela esan du 
saskibaloi jokalaria izandako 
altsasuarrak. Ekainaren 29an 
ermitaren inguruan ospatzen 
den festa berarendako "oso poli-
ta" dela esan du ere. 

Erromeria
San Pedro eguna altsasuarren 
egutegitan gorriz markatutako 
eguna da. "Herri osoa egoten 
gara hor, kuadrillakoekin elkar-
tzen gara eta guztiak hor egoten 
gara". Herrikideekin elkartzea 
eta mahaiz mahai ibiltzea "oso 
gauza garrantzitsuak" direla 
azaldu du Diezek. "Hori hor ba-
karrik gertatzen da, edo herri 
txiki batean". Altsasukoendako 
zerbait "normala" da, baina mun-
dua ikusi ondoren - "beste leku 
batzuetan egon naiz"- bueltatzean 
zein garrantzitsua den ikusi 
duela esan du, "guretako hain 
arrunta den gauza bat". 

San Pedroko ingurua ekainaren 
29ko ospakizunetarako ez ezik, 
"paseotxo" bat emateko ere leku 
aproposa dela esan du saskibaloi 
jokalariak. "Gurasoekin eta la-
gunekin askotan joaten naiz. Ez 
bakarrik San Pedro, inguru guz-
tia da ederra. Dantzalekun pa-

seatzen garenean ere izugarria 
da". Txoko "berezia" dela esan 
du. "Natura hor daukazulako, 
Altsasun bertan, ez da autoa 
behar". Naturan bertan egotea 
azpimarratu du Diezek. 

Ermita
San Pedro baseliza Altsasu eta 
Urdiaingo mugan dago, Sanpe-
drozelain, harizti baten erdian. 
Laukizuzen itxura du, eta bi 
isuriko estalkia dauka. Aldarea 
Urdiaingo aldean dago, eta sain-
duaren irudia dago. Hegoaldeko 
atean A/U letrak daude, bi herrien 

arteko muga zehazten dutenak. 
Altsasuarrek ekainaren 29an 
ospatzen dute erromeria, eta 
hurrengo igandean urdiainda-
rrek. Kondairaren eta ermitaren 
ate nagusiaren gainean dagoen 
harlauzaren arabera, 717. urtean 
Gartzia Ximenez Nafarroako 
Errege bertan koroatu zuten.

2020ko maiatzaren 10ean oinaz-
tura batek Sanpedrozelaiko haritz 
bat jo zuen, eta haritza barrutik 
erre zen. Haritz horren pean San 
Pedro gunean Altsasuko txistu-
lariak aritzen ziren. "Aste pare 
bat pasata han egon nintzen ha-
ritza ikusten. Erromeria zirudien, 
jende guztiak ikusi nahi zuen". 
Pena izan zela esan du Diezek, 
"baina horrela gertatzen dira 
gauzak naturan.  Hor jo zuen 
oinazturak, baina orain berpiz-
ten ari da". 

" Natura hor 
daukazulako, 
Altsasun bertan, ez 
da autoa behar"

"San Pedron gertatzen dena 
hor bakarrik gertatzen da"
Mundua ikusi ondoren, Naiara Diez saskibaloi 
jokalari ohiarendako are garrantzia handiagoa 
hartu dute San Pedroko ermitak, inguruak eta 
bertan ospatzen den erromeriak

NAIARA  
DIEZ 
FERNANDEZ
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Eneida Carreño Mundiñano / 
Erkuden Ruiz Barroso
Azaroan 88 urte beteko ditu Jose 
Miguel Gorospe Galbetek. Ola-
tzagutian jaio zen, Vicente Ar-
gomaniz plaza inguruko etxe 
batean, eta bertan bizi da gaur 
egun arte. Bizitza osoa inguru 
horretan bizi izan da. Bere ga-
raikide asko bezala, ez du bizitza 
erraza izan. Oso txikia zela, bost 
urterekin, ama galdu zuen; eta 
aitak lau haurrekin aurrera ate-
ra behar izan zuen.

Ondoren, 40 urtez harrobian 
lan egin zuen. Hamabi orduz 
egiten zuten lan, gauez eta egu-
nez; aste bat gauez eta beste aste 
bat egunez. "Etxera iristen ginen 
eta ez genuen familiarekin ego-
teko tarterik; ohetik lanera eta 
lanetik ohera". Arrisku handiko 
lana zen harrobiarena, harkaitzen 
azpian palarekin haitzak karga-
tzen ibiltzen zirelako. "Modu 
txarretan". Horregatik, meatze 
estatutua jarraituz, 58 urterekin 
jubilatzeko aukera izan zuen. 
Baina erretiratu eta gutxira 
emaztea "goiz" hil zen. 

Vicente Argomaniz plazako 
ingurua ongi ezagutzen du Go-
rospek, bertakoa baita, eta ber-
tan pasatzen duelako denbora. 
Vicente Argomaniz Olaztiko 
Katedradun bat izan zen, Go-
rospek azaldu duenez. Berak 
ezagutu zuen; "mutilzarra zen, 
zenbait anai-arreba ziren eta 
betidanik familiak negozioak 
izan ditu: ultramarino dendak 
eta horrelakoak. Garai horretan 
egoten zirenak, denetarik saltzen 
zuten denda horietakoak". Ar-
gomaniz beti kanpoan bizi izan 
zela gaineratu du, ikasketak 
egiteko kanpora joan zelako. 
"Plaza honetara etortzen naiz, 
hemen jaio nintzen eta hemen 
jarraitzen dut. Beti bizi izan 
naiz hemen". 

Iturria
"Lehen iturria zegoen aurrean 
dagoen plazatxo horretan. Etxee-
tan behiak, txerriak eta ahuntzak 
zeuden, eta goizean korneta jotzen 
zuten eta ahuntz guztiak ateratzen 
zituzten eta mendira eraman. 
Gauean etxera ekartzen zituzten 
berriz". Etxe guztien aurrean 
egurra egoten zen, eta egurra 
menditik astoek garraiatzen zu-
ten. Astoak, beraz, etxeetako 
abereen artean zeuden ere. "Ho-
rrela ibiltzen ginen". Etxeetan 
abereak zeudenez, iturriaren 
ondoan abereek edateko aska 
zegoen.. "Jendeak abereendako 
bertatik ateratzen zuen ura". 

Ondoren, Arrano iturria le-
kualdatu zuten eta gaur egun 
dagoen tokian, Vicente Argoma-
niz plazan, jarri zuten. Gorospek 
ez du gogoan noiz egin zuten 
lekualdaketa. Orain, Olatzagu-
tiako Udalak obrak eginen ditu 
plazan: plazako argiteriaren 
instalazioa berritu eta luperatu-
ko du, baita euriaren urak ka-
nalizatzeko eta plazaren lurzorua 
aldatzeko lanak ere. "Horregatik 
orain abandonatu samar dago". 
Orokorrean plaza horretara ez 
dela jende asko joaten esan du 
Gorospek, "ez dakit eserlekuak 
gustatzen ez zaizkielako den edo 
zergatik den". Haurrak, aldiz, 
askotan ibiltzen dira bertan jo-
lasten. 

Iturria zikina dagoela ikusten 
badu, Gorospek erratza hartu 
eta kanpotik eta barrutik garbi-
tzen du. "Haurrak egoten dira 
gauzak barrura botatzen, eta nik 
ikusten dudanean soberan da-
goela, garbitzen dut". Berak nahi 
duelako egiten du. Tutu malgu 
bat ere jartzen du iturriaren 
txorrotan ureztatzeko, eta hau-
rrak harekin ibiltzen dira jolas-
ten. "Leku batetik bestera ibiltzen 
dira. Aurreko egunean haur bat 
tutuarekin aritu zen eta esan 
nion belarretan uzteko bestela 
apurtu egingo zela. Etxera joan 
zen, eta esan zien: 'Badakizue 
zer esan didan iturriaren jabeak? 
Tutua belardian uzteko'. Umea-
rendako, iturriaren jabea naiz" 

Iturriaren ura ez edateko go-
mendatzen duen kartel bat dago, 
"edangarria da, baina ez du klo-
rorik". Iturburua harrobiaren 
ondoan dago, bidegurutze batean, 
"bide bat harrobira doa eta bes-
tea portura, eta bien artean itur-
buru bat dago. Bertan iturri bat 
eta depositu bat daude, iturriaren 
gainean, eta depositu horretatik 
herriko hiru iturrietara erama-
ten dute ura". 

"Plaza honetara 
etortzen naiz, 
hemen jaio nintzen 
eta hemen 
jarraitzen dut"

"Umearendako, 
iturriaren jabea naiz"
Olatzagutiako Vicente Argomaniz plazan iturri 
bat dago. Iturri hori ez da betidanik bertan egon, 
lehen pixka bat aurrerago zegoela azaldu du Jose 
Miguel Gorospe Galbete olaztiarrak

JOSE MIGUEL 
GOROSPE 
GALBETE
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ZIORDIA

Eneida Carreño Mundiñano / 
Erkuden Ruiz Barroso
Ziordiko beheko auzoan txoko 
berezi bat dago: Mirarien Andre 
Mariaren ermita. XVI. mende 
inguruko eraikina da, baina 
mendeetan zehar hainbat zahar-
berritze izan dituena. Nabe ba-
karrekoa da, eta planta ia karra-
tua da. Bi isurkiko estalkia dau-
ka. Agian deigarriena da herria-
ren erdian dagoela da, ibaitik 
gertu. 

Barruan 1570 urte inguruko 
eskultura dago:  ama birjina 
haurrarekin. Errenazimendu 
estiloko XVI. mende erdialdeko 
erretaula bat ere badago, urre 
kolorearen gainean gorriz eta 
urdinez koloreztatua. 

Baina, agian, ermitaren alderdi 
deigarriena da Ziordiko emaku-
meen bilgune izan dela belaunal-
diz belaunaldi. "Betiko gauza bat, 
auzoko zerbait" dela esan dute 
gaur egun biltzen diren lau ema-
kumeek, Gema Aguirre Arreguik, 
Erkuden Izaguirre Larrazak, Mari 

Carmen Arregui Aguirrek eta 
Juana Mugica Martinezek. Dena 
dela, ez dira bakarrak, izan ere, 
pasatzen den jendea ere gonbida-
tzen dute. "Agian norbait pasatzen 
da eta gurekin esertzen da". 

Haien amen ohitura jaso eta 
jarraitu dute. Eulalia, Magdale-
na, Gorritxo, Angeles eta abar 
izan ziren aurretik bertan elkar-
tzen zirenak. Beheko auzoko 
bizilagunak dira, "zerbaitek el-
kartzen zituen". Beheko auzoko 
emakumeak elkartzeko toki bat 
da. "Lehen etxetako atarietan 
elkartzen ziren, aulkiak ateratzen 
zituzten eta bertan egoten ziren. 
Toki gehiagotan elkartzen ziren". 
Baina, gaur egun, ermita bihur-
tu da emakumeen elkargune 
"bakarra".

Jostunak
Ermitan elkartzen direnean jos-
te lanak egiten dituzte. Denak 
jostunak dira, eta nork bere txo-
koan bakarrik lan egin beharrean, 
bertara joaten dira, elkarren 

ondoan jostera. Ikasturtean zehar, 
urritik maiatzera, joskintza ikas-
taroa ematen dute Ziordian, eta 
udan Altsasura joaten dira, "ba-
koitzak nahi duelako". Orduan, 
asteko lanak egitera joaten dira 
ermitara. Bi edo hiru ordu pasa-
tzen dituzte bertan, "agian bos-
tetan etortzen gara eta zortziak 
arte egon". 

Bertan pasatzen duten denbo-
ra ongi baliatzen dute, eta hain-
bat jantzi josten dituzte: neska 
jantzirako mantala eta zapiak, 
gortinak, kaikuak eta abar. Jos-
tun bakoitzak bere gauzak era-
maten ditu, baina behar izateko-
tan, elkarbanatzen dute. Gehien-
bat aholkuak elkarbanatzen di-

tuzte, joste lanak ez ezik, "hitz 
egin ere egiten dugulako". 

"Denetariko gaiei buruz hitz 
egiten dugu: sukaldea, errezetak, 
garbiketa trikimailuak…". Txu-
txu-mutxuak ere bai. "Ziordiko 
Salvamen zerbait gertatzen bada, 
hori ere komentatzen dugu". 
Beheko eta goiko auzoetan ger-
tatzen dena komentatzen dute, 
baita erdikoan ere. 

Zaindaria
Erkuden da ermitaren arduradu-
na. Bera arduratzen da ermita 
garbi egoteaz, mahai oihalaz... 
Norbait bisitan joaten denean atea 
irekitzen du eta berak erakusten 
du. Urtean zehar egin behar dire-
nak antolatzeaz arduratzen da ere. 
Gemak loreekin laguntzen dio. 
Besteek garbiketekin laguntzen 
diote, baina arduraduna Erkuden 
da. Izan ere, ermitatik hurbilen 
bizi dena da, eta ia horregatik har-
tu zuen lana. Gainera, emakumeek 
aipatu dutenez, "hemen kargu bat 
hartzen duzuenean bizitza guzti-

rako da". Ermitaren atariko pla-
zatxoaz ere arduratzen da zainda-
ria. "Ni Sesiri laguntzen hasi 
nintzen, Ziordira bizitzera etorri 
nintzenean". Sesi Arregui Arregui 
91 urteko emakumea da, eta ermi-
taren aurreko zaindaria da. 

Azken hilabetetan ermita po-
lita jartzen denbora gehiago pasa 
dute, abenduan izandako uhol-
deek eragina izan baitute erai-
kinean. "Ura aldarearen erdirai-
no iritsi zen". "Pena" ematen 
zuela azaldu dute emakumeek. 
Baina dagoeneko mezak eta bi-
sitariak hartzeko prest dago. 

Maiatzetik abuztu bukaerara 
arte edo irail hasiera arte, larun-
bat arratsaldeetan, mezak ermi-
ta honetan egiten dira. Ikastur-
tean zehar, ordea, Agerkunde 
Elizan egiten dira, "goiko elizan". 
Lehen mezak igandean egiten 
zirela azaldu dute emakumeek, 
baina orain herrian apaizik ez 
dagoenez, eta Altsasukoa etortzen 
denez Ziordira, ordutegi horretan 
egin behar dituzte. 

" Ermitan elkartzen 
direnean joste 
lanak egiteaz  
gain hitz egiten 
dute ere"

"Ermita emakumeak 
elkartzen garen toki 
bakarra da"
Belaunaldiz belaunaldi, Ziordiko herrian dagoen 
ermita emakumeen elkargune izan da. Gaur egun, 
Gema Aguirrek, Erkuden Izaguirrek, Sesi Arregui, 
Mari Carmen Arreguik eta Juana Mugicak, besteak 
beste, udako arratsaldeak pasatzen dituzte bertan

GEMA, 
ERKUDEN, SESI, 
MARI CARMEN 
ETA JUANA
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AGENDA

ITURMENDI

UZTAILAK 30 Larunbata
18:00 Apar festa.

ABUZTUAK 15 Astelehena
12:00 Ama Birjinaren eguneko 
meza, Aritzaga ermitan. 
Ondoren, auzatea Aritzaga 
elkartearen eskutik. 

URDIAIN
FESTAK

ANDRAMAUZTUKO FESTAK

ABUZTUAK 13 Larunbata
Gauean, Haizkan eta Zopilotes 
Txirriaos taldeen kontzertua. 
Ondoren, Ur txirrista. 

ABUZTUAK 14 Domeka
12:00 Etxajua. 
16:00 Mus eta briska txapelketak. 
16:00 Haurrendako jolasak. 
20:00-22:00 Ken Bat 
taldearekin dantzaldia. 
00:00-03:00 Ken Bat 
taldearekin dantzaldia. 

ABUZTUAK 15 astelehena
12:00 Meza, Aitzibergo baselizan.
Ondoren, auzatia. 
14:30 Bazkaria, Urriztiko zelaietan.

20:00-22:00/00:00-03:00 
Trikiteens taldearekin 
dantzaldia. 

ABUZTUAK 17 Asteazkena
12:00 Bioletak bakearen alde 
tailerra, liburutegian.  
Nafarroako Gobernuko Bakea eta 
bizikidetza lantzen duten liburutegiak 
programa. 5 eta 8 urte bitarteko 
haurrendako. 

ABUZTUAK 31 Asteazkena
12:00 Begirada ezberdin baten bila 
tailerra, liburutegian. 
Nafarroako Gobernuko Bakea eta 
bizikidetza lantzen duten liburutegiak 
programa. 12 eta 16 urte bitarteko 
gazteendako. 

ALTSASU

ABUZTUAK 3 Asteazkena
18:00 Batzarra, Gure Etxean
Poliziarik ez! Langileon aurkako 
errepresioa gelditu batzarra.  
Isunen kontrako taldeak  
deituta.

ABUZTUAK 8 Astelehena
12:00 Osasun publikoaren 
defentsan elkarretaratzea, osasun 
etxearen aurrean. 

Osasun publikoaren aldeko 
plataformak antolatuta. 

ABUZTUAK 15 Astelehena
12:00 Osasun publikoaren 
defentsan elkarretaratzea, osasun 
etxearen aurrean. 
Osasun publikoaren aldeko 
plataformak antolatuta. 

ABUZTUAK 22 Astelehena
12:00 Osasun publikoaren 
defentsan elkarretaratzea, osasun 
etxearen aurrean. 
Osasun publikoaren aldeko 
plataformak antolatuta. 

ABUZTUAK 29 Astelehena
12:00 Osasun publikoaren 
defentsan elkarretaratzea, osasun 
etxearen aurrean. 
Osasun publikoaren aldeko 
plataformak antolatuta. 

ABUZTUAK 1 Astelehena
12:00 Osasun publikoaren 
defentsan elkarretaratzea, osasun 
etxearen aurrean. 
Osasun publikoaren aldeko 
plataformak antolatuta. 

ABUZTUAK 28 Igandea
17:30 IV. Merkataritza Azoka, plazan.
ADEk antolatuta.

IRAILAK 1 Osteguna
10:00-14:00 Festetako kartel 
lehiaketako erakusketa, Iortia 
kultur gunean.
Irailaren 1etik 11ra.

IRAILAREN 1ETIK 4RA
19:00-00:00 Garagardo azoka.
Kukuerreka elkarteak antolatuta.

IRAILAK 2 Ostirala
Arratsaldean Kontzertuak, 
Arkangoa eta Idergi tabernen 
terrazan. The Clayton, Haizkan eta 
Deserrite taldeak. 

ZORION AGURRAK

Miren
Zorionak Miren! Egun 
ona pasa eta jarraitu 
orain arte bezain 
jatorra! Muxu pila bat 
etxekoen partez

· Fredman Andoni Martinez Vasquez, uztailaren 17an Olaztin
· Anne Garcia Salazar, uztailaren 20an Altsasun
· June Martinez de Ordoñana Aranburu, uztailaren 24an Iturmendin

JAIOTZAK

· Miguel Angel Egido Cerdan eta Oihane Calvo Munarriz, uztailaren 
16an Ziordian
· Adur Bakaikoa Goikoetxea eta Oihana Hualde Ulaiar, uztailaren 
18an Arbizun

EZKONTZAK

INFORMAZIO HAU EPAITEGIETAN ETA UDALETAN JASOTZEN DA. AGERTU NAHI EZ 

DUENAK, HAN JAKINARAZI DEZALA.
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OrOiGarria

isiltasunean izan dira  
zure lana eta bizitza, beti izango zara  

gure oroimenean eta bihotzetan

Igor
Rosa Flores

Etxekoak

ii. urteurrena
(2020ko uztailaren 30ean hil zen, 46 urterekin)

OrOiGarria

Beti gure bihotzetan

Gorka 
Echarri Soto

Zure familia

Vi.urteurrena
(2016ko abuztuaren 17an hil zen)

EsKEla

Zu sasoye, umore ona ta  
kontubek beti goguen. 

Bautista 
Barandalla

Beltza

Arreba ta illebak 

Jeingeneko osaba Bautiste

Etxarri aranatz 

EsKErtZa

Erakutsi diguzun guztia eta  
zure maitasuna beti gurekin egonen dira. 

Esker beroenak egun hauetan  
gurekin egon zareten guztioi. 

Francisco Javier 
Lazkoz Legarra

Etxekoak
Egiarreta arakil

EsKEla

Bere andreak, Mari Carmen Fernandino; seme-alabek, 
irantzu eta Joseba artola, Urtzi eta Edurne albarrazin, aberri 

eta aloña Basterretxea; bilobek, izei, Goiatz, Elaia, itzea, aner; 
anai-arrebek, ezkon anai-arrebek eta gainerako ahaideak.

Familiak jasotako dolumin eta maitasun keinu 
guztiak bihotzez eskertu nahi ditu

Bautista
Barandalla

Beltza
Etxarri aranatzen hil zen, 2022ko uztailaren 22an, 89 urte zituela

EsKEla

Betiko gu biyotzetan

Fernando 
Goya Garciandia

59.ko kintuek
Etxarri aranatz

EsKEla

lagun,
mendian gora-gora abiatu zara...

Bautista
Barandalla Beltza

Ernesto, Jexus Mari, Juan José, Patxi eta neskak

EsKEla

Zu ondoan zintugula hasi ginen,
zuk erakutsitakoarekin batera,

jarraituko dugu bidea

Bautista
Barandalla

Beltza
Etxarri aranatzen hil zen, 2022ko uztailaren 22an, 89 urte zituela

Jeingenekoa
Etxarri aranatz

· Francisco Javier Lazkoz Legarra, uztailaren 20an 
Egiarretan
· Socorro Begiristain Fernandino, uztailaren 22an Etxarri 
Aranatzen

HEriOtZaK

· Fernando Goya Garziandia, uztailaren 22an Etxarri 
Aranatzen
· Bautista Barandalla Beltza, uztailaren 22an Etxarri 
Aranatzen
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