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Iazko urrian egin zen sagardoaren sakramentua: hila-
ren 16an, sagarra bildu eta biharamunean sagardoa
egin. Asteburu euritsua izan zen. Berandoaingo
sagastian lehenik, eta Garmendikoan ondoren, saga-
rrak biltzeko talde polita bildu zen, eskuz jardun zuten
batzuk, eta kizkiarekin bestetzuk. Ume, gazte eta
heldu. Batzuk garai bateko jantziak soinean, hala nola
Leteko Onintza. Berandoaingo Joxe Luis eta Garmen-
diko Benito izan ziren gidari. Koldok astoak ekarri
zituen, sagarrak zakutan sartu ahala, kakotan eskegi
eta gurdira garraiatzeko. Hiru gurdi bete ziren guztira,
bakoitza, ohi den legez, sei bat zakurekin eta zaku
bakoitza berrogeita hamar bat kilo ingururekin. Orota-
ra, beraz, mila kilo inguru sagar bildu eta baliatu ziren
sagardoa egiteko. Errezil, txalaka, manttoni, urtebia,
patzuloa. Horra, bildutako hainbat sagar mota, saga-
rren nahasketa egokitik etortzen baita sagardo ona.

Sagar zakuek Lete baserrian egin zuten lo, harik
eta goizean plazara eraman ziren arte. Sagardoa egi-
teko trepeta guztiak prest ziren han. Eguraldia, horixe
ona enkargatzea ahaztu, eta muztiotan adina uretan
bustita jardun zuten sagardogileek eta sagardo zale-
ek. Elizaren eskuma ateko zemeterio kanpoan jarri
ziren matxaka, tolarea eta kupela, aterpe ondoan

Sagarraren
mama gozoa

� Lorea Agirre

Sagar bilketan ibili zen taldea, Berandoaingo sagastian, euriaz blai. 
© Xabier Artola

Tolarea plazan jarri eta sagardoa egin. Horixe
izan da  Itxurain Alkiza Uztartzen elkarteak
ikasturte honetarako antolatu duen azken eki-
mena. Dagoeneko klasiko bat bihurtu zaigu
urtero-urtero alkizarron ondare eta herri jakin-
tzako atal bat jaso, eguneratu, ezagutzera
eman eta festa giroan birsortzeko ekimena.
Txerri hilketa izan zen lehena, txondorra etorri
zen ondoren, eta baita garo meta ere. Azkena
sagardo egitea izan da. Ohiko moduan, herri-
ko jakitunak, baserritarrak alegia, izan dira
gidari, eta ume eta heldu laguntzaile jardun
dute. Lana bukatutakoan, ohi denez, festa
giroan dastatu zen muztioa. 

EUSKARAREN ETA SAGARDOAREN
LURRA

Sagardoa Euskal Herriko berezko edaria da.
Pentsa liteke badirela bi mila urte sagardoa
egiten dela. Aymeric Picaud, monje, idazle eta
erromes frantziarrak,  1134 urte inguruan San-
tiago bidaiariaren Gida idatzi zuen. Eta bertan,
Landetatik pasatzean ikusi zuen antzutasunaz
hitz egiten du, lur lau eta hondartsuak, ogi,
ardo, haragi eta arrainen faltan. Ondoren Dax
eta Bordelen ikusitako abundantziaz hitz egi-
ten du, bere ardo eta ogiz, baina Euskal Herri-
ra sartzean bertakoen  hizkuntza ulertezina
omen zen ezaugarririk garrantzitsuena; bere
deskribapenaren arabera, herrialde osoa baso
itxiz eta mendi altuz osaturik zegoen eta ber-
tan ez omen zegoen ez ogi, ez ardo, ezta ere
bestelako elikagairik, sagar, esne eta sagardoa
ezik. Alkizaz ari dela dirudi.
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Mila kilo inguru sagar bildu zen Berandoaingo eta Garmendiko
sagasti banatan. © Xabier Artola

Muztioa, sagardoaren lehengaia. © Xabier Artola

baina aterperik gabe. Matxaka Garmendi baserritik
ekarri zen; tolarea, berriz, Adunako Aburuza sagardo-
tegitik, egurrezko prentsa kaxa karratu dotorea. Eta
kupela Letetik, aldiz. Eskuzko matxakarekin jo zen
sagarra, gurpilari eraginez, eta txikitu ondorengo
patsa, baldekadaka tolarean zabaldu eta estutu zen,
zukutu. Eta prentsaren ubidetxotik ateratzen zen
muztioa kupelean sartu. Guztira, 250 bat litro muztio
egin zen. 

Matxakaren lana da neketsuena, binaka binaka
jarrita, jende ugari pasa zen, gizon eta emakume.
Tolarea estutzea bakarkako lana da, eta horretan ere
txanda txanda jardun zen jendea. Biek dute bere
sekretua: matxakan, binakako lanean erritmo bera
gordetzea, eta tolarean, prentsa estutzeko palankari
behar bezala eragitea, hortzak banaka estutzen joate-
ko.

Muztio egin berria, gozoa eta apartsua, gogoz edan
zen. Gainera taloak ere egin ziren sagardoa laguntze-
ko, eta baita saiheskia erre ere. Eta, musikarik ere ez
zen falta izan. Garmendiko Karmelek trikitiari auspo
eman orduko umeak dantzan hasi ziren. Ordurako
euriak etena eman eta argitzen eta atertzen hasia
zen. Garmendiko Benitok, Intxaurrandiko Perikok,
Basotxabaleko Pantaleonek, Bentzalaga Txikiko
Joxek eta bestek Lete anaiek, Joseinaziok eta Jabie-
rrek, zuzentzen zuten lanari begirik kendu gabe segi-
tu zuten sagardo egitea. 

Alkizako zaharrenek hainbeste urtetan nork bere
etxean egina, orain plazara ekarria. Izan ere Alkizako
baserri batzuetan oraindik ere egiten da sagardoa,
etxerako beti ere, izan Leten, izan Garmendin, izan
Bentzalaga Txikin. Eta gainontzeko gehienetan,
denetan ez esateagatik, beti egin da sagardoa, orain
dela oso urte gutxira arte. Alkizan dauden sagasti
zainduak horren seinale.

SAGARDOAREN BEKATUA 

1609an, Bordeleko parlamentuak bida-
lirik, Euskal Herrira Pierre de Lancre
inkisitzailea iritsi zen eta ehundaka
lagun kondenatu zituen heriotzara
bekatari izateagatik. Bere ustez, euskal-
dunak pertsona madarikatuak eta
bekatariak ziren, Jainkoagandik urrun
zeudenak. Izan ere, Adan galbidean jarri
zuena sagarra izan zen, eta bere usteen
arabera sagarra bekatuaren parekoa
zen. Sagardoa sagarretik ateratzen
zenez, eta euskaldunek sortzen zutenez,
hauek ere bekataria hutsak ziren.

Karmeleren trikitixaren doinuan dantzan. © Lorea Agirre
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Muztioa gozo, umeen ahotan. ©Lorea Agirre

30 MILIOI LITROTIK 
ZORTZI MILIOIRA

Gipuzkoa izan da lege zaharreko saga-
rrondo landatzea eta sagardoa egitea-
ren ohitura gordetzen duen herrialde
bakarra. Mende hasieran, hogeigarren
hamarkadan, urteroko gutxi gora
behera 30 milioi litro sagardo egiten
ziren, 1967. urtean berriz, 1.250.000
litro baino ez zituen egin. 1998.urtean
Gipuzkoa produkzioa 8 milioi inguru-
koa izan zen , beraz, emeki, esan liteke
sagardoaren produkzioa goraka doala,
oraindik mende hasieran egiten ziren
kopuruetara iristeko asko falta den
arren.

Itxurain Alkiza Uztartzen elkartearen
asmoa beste behin ederki bete zen. Herriare-
kin eta herriarentzat, herri ondarea berresku-
ratu eta festa giroan gaurko egunera ekar-
tzea, umeek ikas dezaten zer izan den (eta
oraindik ere baden) Alkiza bezalako nekazari
giroko herri txiki baten ekarria eta izatea,
gazteek ahaztu ez dezaten, helduek gogoratu
eta zaharrek irakats diezaguten.

Garmendiko matxakari eragiten. © Lorea Agirre

Palankari eragin behar zaio patsa zukutu eta muztioa aterako bada.
© Lorea Agirre

Tolarea patsaz betetzen, gero estutzeko. 
© Lorea Agirre



Mutiko nintzenean, Intxaur-Haundin biltzen ginen
jolaserako inguruko baserritakoak eta bertakoak, eta
hantxe ikusten nuen bera noizean behin iluntzetan,
ikuiluan esne lagin batzuk hartzen. Orduan jakin-mina
zenak, orain ere hala jarraitzen zuen  eta “Oilategitik”
aldizkariak ematen duen aukeraz baliatuz, bere lanbi-
de denaz eta baserriko beste hainbat kontutaz hitz
aspertu bat egin genuen ekaineko iluntze frexko
batean. Etxabe Txikiko Migel Mª Ayerbez ari naiz.

Bera orain Perualdean bizi da eta hantxe, bere etxean,
hartu ninduen gozo. Lehendabizi eta gizalegez, orain-
txe urte erdi bat ezkondua denez, ea bizimodu berrian
zer moduz galdetzerakoan “oraingoz oso gustora”
esan zidan eta benetan, begietan nabari zitzaion hala
zela.

Pixkanaka hasi ginen bere lanbideaz hizketan eta
1978ko martxoa izango zela zioen berak hontan hasi
zenekoa. Alkizan orduan erretore zen Joxe Agirrek
esan omen zion, esnea kontrolatzen, hortan bai baze-
goela lana ta bat eta beste... Berak artean 18 urte ez
(bi hilabete falta omen zituen) eta Joxek berak era-
maten zuen bere kotxez baserrietara. Ta gero gida
baimena aterata, bere kotxez gaur arte.

Lan berria zenez, ez omen zuen ikastaro edo ikas-
keta berezirik egin behar izan, eta pixkanaka ikasten
joan zen. Gerora, “GIABEKO” (Gipuzkoako abere
kontroladoreak) enpresa sortu zuten 9 lagunen arte-
an eta gaur egun hor jarraitzen du. Migel Mª Tolosal-
deko eremuan aritzen da, 24 ikuilutan kontrolak egi-
ten astelehenetik ostiralera, 38-39tan aritu izan omen
zen garai batean. Zaldibi, Ataun eta Gaintzan ere ba
omen ditu lau ikuilu. Beraien enpresa honek GIFE-
rentzat (Gipuzkoako frisoi elkartea) egiten du lan.
Elkarte honetan ere nabaria da ikuilu kopuruaren jai-

tsiera: gorengo garaietan elkartean 320 ikuilu egote-
ra iritsi ziren Gipuzkoan, gaur egun 150 dira.

Zehazki zertan datzan bere lanbidea galdeginda,
elkartearen izenak dioen bezala, abereen kontrolaz
arduratzen dira, konkretuki abereen balorazio geneti-
koaz. Hau da, hilean behin, ikuilu bakoitzeko behi
bakoitzaren esne lagin bat hartzen dute, 11 kontrol
beraz urtean zehar eta baita ere esne litro kantitatea.
Gero, Lekunberriko laborategi batean aztertzen dituz-
te lagin hauek, bertan esnearen grasa, proteinak,
zelulak... neurtzen dira. Emaitza hauen arabera eta
behiaren beste ezaugarri fisiko batzuen arabera,
behiaren balorazio genetikoa lortzen dute, guzti honek
hobekuntza genetikoa duelarik helburu. Berak zioe-
nez adibide bezala, behi bat 100 puntu bada gehie-
nez, eta zezen bat 100 puntu, puntuazio hoietara hur-
biltzea omen da helburua, 80 puntura hurbiltzen den
aberea oso ona delarik. Helburu hori lortzeko, lorturi-
ko emaitzen arabera, behi bati halako zezenaren
umea tokatuko zaio eta beste bati beste batena:
HOBEKUNTZA GENETIKOA.

Datuetan murgilduta eta konparazio moduan, 1978.
urtean, bera hasi zenean, behi batek 3000-3500 litro
esne ematen omen zituen batez beste urtean eta
gaur egun 8.500. Berak zioenez, behien alimentazio
aldetik eta hobekuntza genetikoaren ondorioz etorri
da hazte hori. 

Bere lanbidea pixka bat aparte utzita, baserria,
esnea eta baserritarren etorkizunaz galdetuta “oso
txarra” dela zioen Migel Mª-k eta baserritarrak “oso
trixte” ikusten dituela. Izan ere, litro esnea gorengo
prezioan izan zenetik 30 pta gutxiago ordaintzen dute
eta pentsua orain urte t’erdi baino 15 pta gehiago
kostatzen da. Haragiarekin ere berdin pasatzen omen
da, orain 20 urteko prezioa ordaintzen diote baserrita-
rrari. Horra errealitatea!

Etxabe-Txikiko kontrolatzailearekin Migel Mª Ayerbe:

“Baserritarrak 
oso trixte ikusten ditut”

� Manu Urruzola Aranzabe
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Soluzioaz galdetuta berriz, “orain egin didak galdera
zaila” esan zidan eta pixka bat pentsatu ondoren,
gutxienez egiten den lana hobetoago baloratzea
eskatzen du. Zeren azpimarratzen zidan hemen base-
rritarrak lan ekologikoa egiten duela eta hori ere
baloratu beharrekoa dela. Neuk ere neure iritzia
eman nion orduan, gerora ere norbaitek baserria eta
lurra lantzen jarraitu beharko duela nioen, janaria
lurrak ematen baitu eta ez adreiluak eta makinek.
Alkizan bertan adibidea, 3 baserritan bakarrik atera-
tzen omen da esnea kanpora, Intxaur Haundi, Basa-
txabal eta Agiñan. Bera 7 ikuilutan kontrolak egitera
iritsi omen zen. Atera kontuak.

Ba holaxe ordubete luzez aritu ginen solasean eta
baserriak etorkizun koxkorra duela, konklusio hortara
iritsi ginen. 1978. urtean Joxe apaizak ikuilura erama-
teko partez aeroportu batera eraman bahindu, gaur
egun hango kontroladore izango hitzen agian. Ederra
aldea.

Eskerrik asko Migel Mª.

Migel Mari esne lagina hartzen

Lagin multzoa

MendiolatikOILATEGITIK 2011 · 11. ALEA
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Atal honetan azaltzen diren aurrekontuei buruz ohar bat.

2009ko urte bukaeran, urte osoan zehar pilatzen joan
zen egoera ekonomiko kaxkarra kontuan izanik, hainbat
erabaki hartu behar izan genuen, udalaren egoera eko-
nomikoa saneatua mantentze aldera eta, era berean,
herritarren egoera ez gehiago kaltetzeko.
Erabaki garrantzitsuenak, alde batetik, gastuak ahal zen
neurrian murriztea eta 2010 urterako aurrekontua guz-
tiz zuhurra egitea izan ziren. Hortarako, adibididez, argin-
darraren eta telefonoaren gastuak murrizteko neurriak
hartu ziren (instalazioa egokitu, ordutegiak berrikusi,
kontratuak bernegoziatu, ...) edo gabonetako saskiak
adinera (65 gaindituta) eta jubilaziora, bietara, zorrotz
baldintzatuta banatzea erabaki zen, udal ordezkari eta
langileak zerrendatik kanpo utziz. 

Bestaldetik, era berean, zalantza asko bagenituen
ere, zergak zeuden bezala uztea erabaki genuen. Horre-
la 2010ko zergak aurreko urtekoak, 2009koak, berbe-
rak izan  ziren. Herritarrei presioa ez areagotzeko, eta
egoera onera egiten hasiko zen itxaropenarekin hartu-
tako erabakia izan zen.

Horrela, 2010 urte bukaerara iritsi ginen eta, zoritxa-
rrez, egoera ekonomiko orokorra ez zen hobetu, baizik
eta, izatekotan, alderantzizkoa ere gertatu zen, okerrera
egiten jarraitu zuela.
Egoera horretan, azken finean krisiaren arrazoi berbera-
gatik, udalean ezin izan genion mantendu beste urtebe-
tez zergak ez eguneratzeari. Gipuzkoako Foru Aldunditik
jasotzen den ekarpena (aurrekontuetako nagusia:
sarrera arrunten 3 laurdenak, beste laurdena zergak eta
tasak osatzen dutelarik) eta beste sarrera guztiak ere
murriztuko zirela aurreikusten baikenuen.

Beraz, 2011rako zerga gehienetan KPI(IPC)-ren ara-
bera igo behar izan genituen kopuruak (gutxi gorabehe-
ra % 2.5). Salbuespen bat egin genuen ordea: zaborra-
ren tasa, igoera haundiago bat izan zuena ondoren
azaltzen den arrazoiagatik.
Zerbitzu hau da, aldearekin, defizit haundiena duena
aspalditik:

2010ko aurekontuetako datuak: kostoa 24.893,04,
sarrerak: 14.904
(2011ko aurekontuetako datuak: kostoa 25.300, sarre-
rak: 18.500)

Horregatik, hasiak ginen lehendik ere planteatzen
kosto errealetik hurbilago jarriko zuen hainbat urteetako
igoera berezien plan bat (5-7 urteetan berdintzera aile-
gatzeko). 2010ean hastekoak ginen baina, lehen aipatu
dugun erabakia zela eta, beste guztiekin batera zerga
hau ere bere horretan uztea erabaki genuen (bereizketa
hori zegoeneko egiten hasi ala ez dezente eztabaidatu
ondoren). 

Datu hauekin, agian, konparatu ahal izango dituzue
joan zen urteko eta aurtengo aurrekontuak, eta baita
hobeto ulertu ere dagoeneko ordaintzen hasiko zineten
2011ko hainbat zerga eta tasa.

Ez genuke azalpen hau bukatu nahi ñabardura bat
erantsi gabe. Jakitun gara hainbat arloetan erakunde
publikoen ardura, Udalarena barne, beharrezkoak diren
gastu sozialen defizitari aurre egitea dela, eta horretan
saiatzen gara ahal dugun neurrian behintzat. Baina,
horretaz konbentzituta gauden bezala, iruditzen zaigu
era berean, zaborrarena ez dela horietako bat izan
behar.
Eztabaida luze eta sakon baterako beta eman dezaken
gaia, dena dela.

Udalaren txokoa
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Don Juanena zentro soziala finanziatzeko
mailegu operazioa.
2010 aurrekontu horietan baita mailegu moduko bat
kontuan hartu behar izan genuen ere, Don Juanena
etxean abiatzeko ziren berritze lanetarako Udalak jarri
behar zuen ekarpenari aurre egiteko (90.000 € ).
Urte hasieran aurreikusi eta Kutxarekin negoziatu
genuen, baina indarrean 2010ko udan jarri zen. Azke-
nean, kreditu erabilgarritasun modalitatea aukeratu
genuen, ez mailegu arrunta, eta urte beterako adostu
genuen beste urte batez berritzeko aukerarekin.

Altxortegiko kreditu honek esan nahi du baimendu-
tako kopuru osotik (90.000 €) erabiltzen den diruaga-
tik bakarrik ordaintzen direla interesak (% 3 inguru)
gehi kopuru txiki bat (% 0,15) erabiltzen ez den kopu-
rua eskuragarri izateagatik. Horrela, hasieran udalaren
ekarpena egiteko dena erabili zen bezala, geroztik
erdia baino gutxiago eta tarte luzean ezer ez dugu era-
bili (erabilitakoa itzultzen joan baikara), interesak
gutxiago ordaintzeko. Dena dela, badaezpada ere,
operazioa irekita mantendu zen urte beteko epe osoa
bukatu arte eta, ziur aski, hau irakurtzen duzuenerako,
hasierako kopuruaren erdirako (45.000 €) berrituta
egongo da beste urte beterako (frontoiaren berritze
lanei aurre egin ahal izateko, batez ere). 

Izarrak berreskuratu.
Aldameneko oharrean gastu murrizketen artean
argindarrarena aipatzen dugu. Jakina, murrizketa
honek beste ohiko kontsumo batzuetan bezala
(gasa, telefonoa, ura, erregaia, etabar) erabilera
hobeago eta efizienteago batekin du zerikusia, ahal
den heinean behintzat.

Baina badaude aipatzea merezi duten kasu bere-
ziak, argiteri publikoarena kasurako. Honezkero
jabetuko zineten, urte bat dela, herriko argiteri
publikoan ordu batetik aurrera erdia besterik ez
dela geratzen piztuta. Honek, noski, aurrezte eko-
nomiko eta energetiko bat dakar berarekin. Baina
ideia honekin hasi ginenean beste arrazoi bat ere
bazegoen hori egitearen atzean: izarrak berreskura-
tzea.

Gure moduko herri batek dituen ondare guztieta-
tik, askotan oharkabean pasatzen zaizkigunen arte-
an bat gaueko zeru ikusgarria da. Haundia izan
gabe, inguruko edozein hiritara joatea nahikoa da
honetaz ohartzeko, kaleko argiak ez dizkigula iza-
rrak ikusten uzten (nahiz eta neurri hau leku asko-
tara zabaltzen hasi dela dirudi). Azken finean, argi
artifiziala ez dagoenean (edo gutxi dagoenean),
norberaren etxetik edo albotik gora begira jarri eta
eskura daukagu izar joko ezin ederrago hori; ilargi
beteak txoko guztiak trabarik gabe txuriz argitzen
ikusi ahal izatea ere ez da nolanahiko sentsazioa;
agian izarrak eta beste meteoroak berriro ezagu-
tzen eta izendatzen hasteko aukera izan dezakegu,
umeak eta nagusiak berdin; enfin...
Agian urliak ‘a ze txorakeria’ pentsatuko du edo
sendiari argiteri publiko indartsuak eman dezakeen
ziurtasun sentsazioa gailenduko zaio, edo berendia-
ri oraindik argi gehiegi dagoela irudituko zaio baina,
edozein kasutan, aurrezte eta gozamen aukerak bi-
biak elkarrekin doaz.
Beste eztabaida interesgarri baterako gaia hau ere.

2011 URTERAKO UDAL AURREKONTUA

GASTUAK
1. KAPITULUA: pertsonal gastuak 137.755,72 €
2. KAPITULUA: gastua ondasun 

arrunt eta zerbitzuetan 100.800,00 €
3. KAPITULUA: finantza gastuak 1.500,00 €
4. KAPITULUA: transferentzia arruntak 78.043,55 €
6. KAPITULUA: inbertsioak 105.276,18 €
9. KAPITULUA: pasibo finantzieroak 20.000,00 €

Guztira 443.375,45 €

SARRERAK
1. KAPITULUA: zuzeneko zergak 50.100,00 €
2. KAPITULUA: zeharkako zergak 5.000,00 €
3. KAPITULUA: tasak eta bestelako 

diru sarrerak 37.814,00 €
4. KAPITULUA: transferentzi arruntak 272.300,00 €
5. KAPITULUA: ondare sarrerak 4. 210,00 €
6. KAPITULUA: inbertsio errealak 

besterenganatzea 0,00 €
7. KAPITULUA: kapital transferentziak 91.560,42 €
8. KAPITULUA: finantza aktiboak -17. 608,97 €
9. KAPITULUA: finantza pasiboak 0,00 €

Guztira 443.375,45 €
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Ipuin ibiltaria
Aurten, Alkizako Koldobika Jauregiren eskutik propo-
samen berri bat iritsi zitzaigun eskolara: “Alkizako
liburu bidaiaria sortzea“. 

Klaustroan bildu ondoren eta delako liburua egiteko
zer nolako prozedurari ekingo genion erabaki ondoren,
lanean hasi ginen. Kurtso hasieran egurrezko liburu
txukun eta erraldoi batetan idazteari ekin zitzaion:
etxez etxe bidaiatzen hasi zen gure ipuin ibiltaria!
Eskolan bertan istorioa osatzen hasi zen eta ondoren
famili bakoitzean hiruzpalau egun egoten zen ipuina,
etxeko guztiak jarduera honen partaide izan zirelarik. 

Ipuina hari berdinarekin josi arren, famili bakoitzak
jarraipena ematen zion pertsonai berriak sartuz,
marrazki ederrak eginez edota bestelako sormen
lanak eskainiz. 

Eskolara bueltatzen zen bakoitzean istorioaren jarraipe-
na ezagutzen zuten beste ikasleek eta horrela bukaera
arte. Hirugarren hiruhilabetekoan, liburuaren azala
apaintzeari eta idazle- ilustratzaileen izenak jartzeari ekin
genion, hartara ipuina guztiz borobilduta gelditu zen.

Hasierako helburuari heldu genion eta etxekoen inpli-
kazioa erabatekoa izan zen, ipuina ikusitakoan ez
dago dudarik. 

Etxeetan egin zen lana guztiz positiboa izan delako-
an gaude eta gainera eskolarekiko etxeetatik dagoen
laguntzeko jarrera nahiko begi bistakoa izan da. 

Abaltzisketan ospatu zen eskola txikietako jaialdiraino
ere iritsi zen gure ipuin ibiltaria, bertan ikusgai egonik.
Harrera ona izan zuen, hala kontatu digute behintzat
gure Peruk eta beste munstroek, eskuz- eskuz ibili
omen zen atsedenik hartu gabe!

Proiektutxo honek familiak eta eskolan arteko lotura
erakusteko balio izan du. 
Argi dago haurrek eskola eta etxekoen arteko harre-
mana errespetuzkoa eta kolaboratzailea dela antze-
man ezkero, gure umeak askoz ere motibatuagoak
eta lasaiago biziko direla. 

Familiako harremanak sustatzeko aukera polita
izan da. Etxekoak giro goxo batean biltzeko, elkarla-
nean, fantasiaren mundura murgiltzeko, eta helduok
bakoitzak geure barnean dugun haurra deskubritzeko.

Herri ikastetxetik OILATEGITIK 2011 · 11. ALEA
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Ongi etorriak 
eskolara!!!
Jakingo duzuen bezala Alkiza herria hazten ari da eta
eskola berarekin batera. 

Aurtengo ikasturtean 7 ume berri matrikulatu dira Herriko
Eskolan! 
Guztira 49 ume izango dira eskolatuak oraingoan.

Bejondeigula!!

Gorka IkerneEneko

Enara Amets Laia

Chloe

Herri ikastetxetikOILATEGITIK 2011 · 11. ALEA
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10.alean abizenez osatutako hizki zopa bat egin
genuen. Herritar batek eskatuta (bere abizena tarte-
an dela) berriro osatu dugu beste 25 erroldatutako-
en abizenekin. Zorte on!Hizki zopa

Aurkitu beharreko abizenak:

Aranzabe, Aramendi, Arizeta, Artola, Auzmendi, Etxebeste, Fernandez de Larrinoa, Gabirondo,Goikoetxea, Gonzalez, Gorriti,
Ibarbia, Imaz, Jauregi, Larrauri, Mateos, Martinez, Morea, Mugika, Murua, Sagastume, Umerez, Vicente, Zuriarrain eta Zurutuza.

� Yurre Goya 

Denborapasak OILATEGITIK 2011 · 11. ALEA
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Aiztondoko IV Gutun Lehiaketako

Sari berezia

Denok ezagutzen duzue Olga Villa, Alkizako irakas-
lea, Larraulen bizi dena. Aurtengo Aiztondoko Gutun
Leihaketan parte hartu zuen, eta ez nolanahi gainera,
sari berezia irabazi baitzuen. Interesgarria iruditu
zaigu Oilategitik aldizkarian berak aurkeztu eta sari-
tua izan zen eskutitza oso-osorik zuenganatzea. Sari
banaketa ekainaren 4an egin zen Alkizako Kultur
etxean.  Eskutitza egiteko aurtengo edizioan zuten
gaia hau zen: “Preso sentitzen den bati”

Olga erdian, Juan Carlos eta Ixiar Alkizako eskolako beste bi irakaslerekin

AlkizakoakOILATEGITIK 2011 · 11. ALEA
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Larraulen 2011ko maiatzaren 2an

Aupa Amaia!

Aspalditik nuen gogoa zuri idazteko, ez hitz egiteko. Askotan hitz egin dugu gai honetaz
baina badakizu, hitzak haizeak eramaten ditu...Gainera nahiago nuke idatzita gordeko
bazenu, behin eta berriz irakurtzeko aukera emango bailizuke...

Azken honetan zure isiltasunak nauka kezkatuta, isilik egonagatik ere asko esaten
duzu eta.

Ondotxo dakit zein gau luzeak izaten dituzun, buruari bueltaka eta bueltaka, hamaika
mila ideia batera nahasten zaizkizularik, lo egiteko hamaika mila postura desberdin proba-
tzen dituzularik, baina alferrik. Okerrena sentipenak dira, nekea, nazka, angustia, bakarda-
dea eta zeure buruarekiko sentitzen duzun mesprezua. Mesprezua, umea hazteko egoera
korapilatsu horri buelta eman ezinik zabiltzalako, mesprezua, inutila sentitzen zarelako eta
mesprezua, psikiatrak ematen dizkizun aholku eskas horiek ez dutelako funtzionatzen. 

Badakit zure buruak preso zauzkala bai, baina nik, zure bihotzeko lagunak, gauzatxo
pare bat esan nahiko nizuke. Horrelako egoeratan denek ematen dituzte aholkuak eta
animuak, bale, baina zure bihotzeko laguna naiz ni. Eta maite zaitut. Beldurrez zaude bai,
ba egon. Esaiozu zure beldur horri laster irabaziko diozula, zuk presarik ez duzula eta bera
zu baino lehen nekatuko dela bultzatzen, zure gorputza kuzkurtzen eta ez badizu  etxetik
ateratzen uzten, lasai zuk presarik ez duzu eta. Egon. Benetakoa da nire asmo bakarra,
zurekin egotea. Begi zulo handi handiak dituzula? Niretzat interesanteagoa dirudizu
horrela, argaldu zarela, lasai, beldurra joandakoan xapu ederra jango dugu Getarian eta!

Herenegun ikusi genuen pelikulaz gogoratzen al zara? Andre txolin harekin par pixka
bat egin genuen eh? Bihar ere beste pelikula bat eramango dizut eta gogoz sentitzen
bazara elkarrekin ikusiko dugu edo bestela eskutik helduko zaitut eta horrelaxe egongo
gara luze; ez tristetu laguntxu, utzi dena nire esku. Egun hauetan euria egin ondoren ez al
diozu hodeiertzean sortzen den kolore argiari erreparatzen? eta urrunean zure balkoitik
ikusten den Adarra mendiari? Ez tristetu lagun. Luzaroan izan zara maitagarria, egiazalea
eta kementsua. Orain egoista eta itsusia sentitzen zara, buruak preso hartu zaitu Amaia,
besterik ez! Aldapa gora zindoazela harrapatu zaitu. Haurra jaio berria duzula… Ai zein
ume potxoloa duzun! jateko moduko pastela. Baina ez kezkatu, hartu atseden, egon, eseri.
Nik ederki dakit bihotzean daramazuna eta bihotzak ezin du disimulatu. Bizirik iraun uda-
berria arte, laster asmatuko duzu zoritxarrak nola ezabatu daitezken, bai horixe! Ezkorta-
suna ez da jendeak dioen bezain kaltegarria. Ezkortasunak zoriona topatzeko balio du.
Zurrunbiloz beterik duzu burua, ilusiorik gabe bizimodua eta hiltzeko gogoa daukazulako
zaude lotsatuta. Ondo da, hartu arnasa sakon eta tori eskua, hartu nire eskua lagun.

Sendagileek depresioa duzula diote, gaixorik zaude besterik ez. Haurrak gaixotzen
direnean  bezalaxe gertatuko zaizu, ziur egon. Sukarraren ondotik etorriko zaizu indarra
eta hazteko premia. Zoriontasuna zeure inguruan dabil, ez dudarik egin, neuk ikusten dut
zure etxe barruko bazterretan, zure atari ondoko loreetan, zure betiko lagun honek ikus-
ten du, ez tristetu Amaia, bene-benetan hortxe dago eta.

Gauzak diren bezala ikusten erakutsiko dizugu berriro eta orduan burua besapean gor-
deko duzu, bihotzari bere betiko lekua emanez. 

Bueno, ondo lo egin, eta ezin baduzu, elizako kanpaien doinua entzun edota ohe
barruan duzun sagutxuari begiratu. Bihar arte, lagun.

Alkizakoak OILATEGITIK 2011 · 11. ALEA
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Alkiza herriaren historiari buruzko 

laburpen 
dokumentatu-didaktikoa
Alkiza herriak hiru aldi nabarmen, ezberdin eta oso
dokumentatuak dauzka, nahiz eta udalerria biztanlez
txiki, berantiar eta txiroa den. Euskal Herriaren atlanti-
ko isuriko mendi, baso eta geografia umelak baldin-
tzatu du bere historia osoa.

1. Alkizaren lehen aipamen historikoa, 1348/
1386koa da, beraz, lehenagoko aztarnak bere
historia aurrekoak lirateke: koba zuloak, leizeak,
hidrografia, istorio mitologiko – mitikoak, toponi-
mia eta abar. Gai hauek Arantzadi elkarte eta bes-
teek aztertu eta argitaratu dituzte.

2. Alkizako baserritar ezagunek, XIV. mendean, Tolo-
sa hiribilduarekin elkartzean, auzotasun kolekti-
boa eta berarekiko menpetasuna sinatu zuten; eta
1450ean, Tolosa utzi eta Donostiaren babesa
hobetsi zuten.
2.1. Litxaso (Liazasoro) baserria erre zelako,

1561an, Alkizan etxeen asegurua antolatu
zen, eraikuntzak sailkatu,  zerrenda idatzi eta
beraien baldintzak ezarriz.

2.2. Bengotxeako Anbrosio eskultorearen bizitza,
(Alkiza 1551, Asteasu 1625). Herrian dago-
en bere sagrario monumentala ospetsua da.

2.3. San Martin parrokia berria eraiki eta, 1600.
urtean, amaiturik zegoen.

2.4. Alkizako juraduek Donostiako alkateei,
1600-1621 urteetan emandako diru kon-
tuen liburua udaletxean gorde zelako, gaur
ezaguna eta argitaratua dago.

2.5. Batxillerdegia edo Alkizamendi, erretore etxe
zaharra kiskali zen, 1609an, elizako doku-
mentu guztiak barne. Beraz, lehen bataio eta
beste sakramentu agiri ezagunak 1610ean
hasten dira. Lehen bataioen azala ere argita-
raturik dago.

2.6. Aginaga baserriko Migel Irazusta eskultore-
ak Anbrosioren sagrarioa baztertu eta erre-
taula berria taxutu zuen, 1730ean. Bera izan-
go zen Alkizako lehen alkate ere.

2.7. Alkiza, 1731n udalerri bilakatu zen, Tolosa
bailarakoen aldean txit berandu.

3. Alkiza udalerriari, 1731n.
Espainiako V. Felipe errege-
ak konstituzio dokumentua
eman zion eta, 1735ean,  lehen orde-
nantzak sortu eta onartu zituzten alkizarrek. Arau-
rik eztabaidatuena zera izan zen: ea alkate izan
zitekeen egoiliarra ez zen bat, hots, Migel Irazusta
eskultorea edo Joan Bautista Intxaurrandiaga.
Biak herriko alkate izan ziren.
3.1. Alkiza eta Anoetak Ainsu Unioa sortu zuten,

1742an, Batzar Nagusietako gastuak arintze
arren.

3.2. Ainsu Unioari, 1815ean, Hernialde gehitu
eta Ainsuberreluz Unioa osatu zen.

3.3. Alkizako Udalaren ondasunak izan ziren
Egurrola burdinola, 1615ean errea  eta Olaa,
Goiko errota, Errota Berri eta Igaran errotak,
1810ean besterenduak.

3.4. Gaurko Erretore etxe berri eta dotorea, 1800
aldera eraiki zen, Joan Elias Intxaurrandiaga
arkitektoak eginiko planoen arabera.

3.5. Era berean, XIX. mendean udal eremuaren
erdia besterendu zen, hau da, 11’90 Km2-tik
5’30 Km2 .  Beraz, Alkizako udalak bi aldi izan
zituen, bata aldi oparoa, 1810 aurrekoa,
herrian notario egoiliarrak izan, Lehen Letre-
tako eskola sortu... zituen eta bestea, aldiz,
txiroa.

3.6. Alkizan Plan Benefiziala, Elizbarrutiko erre-
forma onartu zen, 1816an, besteak beste
igande eta jai egunetan hiru meza...

3.7. Alkiza, 1854an, 658 biztanle izatera heldu
zen.

3.8. Garaiko pertsonaia batzuk:
3.8.1. Migel Irazusta eskultorea, 

1665-1743
3.8.2. Joan Bautista Intxaurrandiaga hargina,

1680?-1747
3.8.3. Joan Irazusta erretore idazlea, 

1688-1772
3.8.4. Joan Elias Intxaurrandiago eskultore

eta arkitektoa, 1735-1800?
3.8.5. Joan Domingo Elola notarioa, 

1728-1803?

� Pello Joxe Aranburu
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Orain dela 3 urte izan ziren azkeneko Lehen Jaunar-
tzeak Alkizan. Orduan 2 mutiko izan ziren, aurten
berriz aspaldiko partez, gure elizako aldarean ume
talde haundia sortatu da, alajaina,  6 neska mutil:
Eñaut Aranburu, Mattin Gorostidi, Aitzol Iturrioz, Ane
Txapartegi, Aitor Sorarrain eta Eider Aranburu.

Gogor prestatzen aritu dira egun hau, bere katekista
ondoan zutela. Egia zen, ospakizuna erabat desberdi-
na eta zoragarria izan da: umeak izan dira protagonis-
ta: beraiek irakurri dute; Aleiluia abestu dute, gitarraz
lagunduta, ...eta bukaeran honako bertso eder hauek
(habanera doinuarekin).

Alkizan, 2011ko ekainaren 19an 

lehen jaunartzeak

� Jose Ramon Aranburu

Eñautek:

Eguerdion lehendabizi
Poz-pozik kantura nator
Zuek guztiekin degu
Guk seirok gaur nahikoa zor
Ane, Mattin, Eider, Aitzol,
Ni Eñaut ta hori Aitor
Mila esker familiak,
Hain gertu eta hain jator
Musu bat Pello ta Miren
Beti alai, beti baikor.
Eskerrak monagilloei,
Bat Haritz, bestea Igor,
Den-denak gaude gaur hemen,
Ia ez da falta inor,
Jesus bera ere parrez
Aldaretik hona dator

Mattinek:

Kaixo aita, kaixo ama
Jo, zu bai guapa zaudela
Kaixo amona, aitona,
Gaur postrerako pastela
Ze dotore gauden denok,
Printze-printzesen tropela
Ta gainera opariak
Ditugu gero, jopela
Alkizan jakin zazue
Txintxok izango garela,
Beti portatuko gera,
Aingerutxoak bezela,
Egia esan,lehen ere
Portatzen ginen horrela,
Benga! Aita, esan zazu
Baietz, hori hola dela

Yurrek:

Katekisten izenean,
Baita naizelako ama,
Esker hitz batzuk nahi ditut,
Helarazi zuengana.
Lagundu duzuen denei,
Besarkada handi bana,
Begira zeinen ederki,
Ze ondo dijoan plana
Ta zuei seiroi gauza bat,
Isilean geneukana,
Oparitxo bat dezue
Zatozte gero gugana
Guztioi bihotzez ondo
Joan dadila gaur dana,
Gutxitan okertzen baita,
Maitasunez egin dana

Alkizakoak OILATEGITIK 2011 · 11. ALEA
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Egun hau prestatzen ari ziren egun batean, beraien-
gana hurbildu nintzen eta galdera batzuk erantzuteko
proposamena egin nien banaka. Ez nuen nahi, talde
bezala erantzutea, baizik eta, baikotzaren opinioa.
Hauek dira, egin nizkien galderak:

Eñaut Aranburu:

Zer da zuretzat lehen jau-
nartzea? Jauna ezagutzea
maitatzea eta bere gorpu-
tza hartzea.

Egun haundia al da zure-
tzat? Bai neretzat haun-
diena.

Zergatik? Familia guztia
bi lduko garelako egun
garrantzitsu honetan·

Mattin Gorostidi:

Zer da zuretzat lehen jau-
nartzea? 
Jesus ezagutzea eta bere
gorputza hartzea.

Egun haundia al da zure-
tzat? 
Bai noski, haundia.

Zergatik? 
Poztasunez beteriko egun
haundi bat delako 

Aitzol Iturrioz:

Zer da zuretzat lehen jau-
nartzea?
Ilusioz beteriko eguna eta
Jesusen gorputza hartzea,

Egun haundia al da zure-
tzat? 
Bai haundia.

Zergatik? 
Familiarekin elkartu eta
egun zoragarria izango
dudalako 

Ane Txapartegi:

Zer da zuretzat lehen jau-
nartzea? 
Jesusen gorputza har-
tzea eta maitatzea 

Egun haundia al da zure-
tzat? Bai bai, haundiene-
tako bat 

Zergatik? 
Eguna oso polita eta ede-
rra izango delako?

Aitor Sorarrain:

Zer da zuretzat lehen jau-
nartzea? Jesusengandik
ikastea eta bere gorputza
hartzea.

Egun haundia al da zure-
tzat? Bai oso haudia,

Zergatik? 
Lehengo Jaunartzea
dudalako eta egun oso
berezia da.

Eider Aranburu:

Zer da zuretzat lehen jau-
nartzea? Jesus maitatzea,
sinistea eta bere gorpu-
tza hartzea.

Egun haundia al da zure-
tzat? Bai oso haundia eta
ederra.

Zergatik? Egun oso ona
eta maitasunez beterikoa
izango dudalako.

Egia esan haurrek emandako erantzunek, zer pentsa-
tua eman zidaten. Haurrek erantzun duten bezala, ez
dute bere Lehen Jaunartzea egin opariengatik, Jesu-
sekin bat egiteagatik baizik, egun handia delako eta
familiarekin igaro nahi zutelako.

Horregatik, eskerrik asko, talde zoragarri honi egun
eder bat eskeintzeagatik, eta horrela jarraitu jator eta
elkarrekin horrelako egunak ospatzen.

AlkizakoakOILATEGITIK 2011 · 11. ALEA
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Alkizako etxe
eta biztanleak

� Jose Mari Aranzabe eta Xabier Artola

Goiko Errota
Aldapa auzoa 11. 2004an eraberritu zen eta
lehen erabilpen baimena eman zitzaion. Angel
Aranburu Iguaran eta Arantzazu Tapia Rodriguez
de Castro dira bertako bizilagunak.

Sagasti Zahar Eskuina
Alkiza plaza 27. 2004 urtean eman zitzaion lehen
erabilpen baimena. Bertan bizi direnak hauek
dira: Ion Gorriti, Almike Torres, Olatz eta Iker
Gorriti Torres.

Sagasti Zahar Ezkerra
Alkiza plaza 27. 2004 urtean eman zitzaion lehen
erabilpen baimena. Jose Luis Valbuena, Montse
Alvarez eta haien alaba, suhia eta biloba dira ber-
tan bizi direnak.
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Sustrai Etxea
Arana bailara 23. 1991n eman zitzaion lehen
erabilpen baimena. Bi bizitza ditu, eta Mª Jesus
Ormazabal Zubiaurre, Udane Ormazabal Larrea
eta Javier Sansiñena Lasarte dira bertako bizila-
gunak.

Udarrats Gorri
Arana auzoa 27. 2000 urtean eman zitzaion
lehen erabilpen baimena. Juan Luis Mendizabal
Alkain, Jaione Agirre Toledo eta Mikel Mendiza-
bal Agirre dira bertako bizilagunak.

Urruzola Txiki
Aldapa auzoa 12. 1992an eraiki ukuilu bezala.
1994an etxebizitza bezala lehen erabilpen bai-
mena eman zitzaion. Concepcion Aramburu
Ugartemendia da bertan bizi dena.
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Alkizako etxe eta baserrien 

helbide eta izenak

� Jose Mari Aranzabe

Alkizan, gero eta gehiago gertatzen ari zaigun kon-
tua da gure etxearen izena ezagutu, ezagutzen dugu-
la, baina gure helbide osoa ez dakigula zein den.
Hori dela eta, gertatu izan zaigu postariari edo beste
edonori gure auzoaren izena eta gure etxeko zenba-
kia entzun, eta ez jakitea gure etxeaz ari direla.
Hemendik aurrera horrelako arazorik izan ez deza-
gun, hona hemen, auzoz auzo Alkizako etxebizitzen
erroldan agertzen diren etxe guztien izenak, eta
bakoitzari dagokion zenbakia. Ea lagungarri zaigun.

ALKIZA PLAZA AUZOA
Alkiza Plaza 1: Kabela baserria
Alkiza Plaza 2: Elizegi baserria
Alkiza Plaza 3: Erretore-etxe etxea behea
Alkiza Plaza 3: Erretoretxe etxea 01
Alkiza plaza 3: Erretore-etxe etxea 02
Alkiza plaza 4: Katalandegi baserria 01
Alkiza plaza 4: Katalandegi baserria 02
Alkiza plaza 5: Lete baserria
Alkiza plaza 6: Lete-berri baserria
Alkiza plaza 7: Lur-gain etxea
Alkiza plaza 8: Don Juanena etxea 01
Alkiza plaza 8: Don Juanena etxea 02
Alkiza plaza 9: Maitegi baserria
Alkiza plaza 10: Mendikoetxe etxea
Alkiza plaza 11: Don Miguelenea etxea behea
Alkiza plaza 11: Don Miguelenea etxea 01
Alkiza plaza 11: Don Miguelenea etxea 02
Alkiza plaza 12: Ostatu 01 ezkerra
Alkiza plaza 12: Ostatu 02 eskuina
Alkiza plaza 12: Ostatu 02 ezkerra
Alkiza plaza 13: Otsamendi txiki etxea
Alkiza plaza 14: Peru baserria
Alkiza plaza 15: Eltzaurpe etxea
Alkiza plaza 16: Katalandegi berri etxea
Alkiza plaza 17: Katalandegi txiki etxea
Alkiza plaza 18: Gure txokoa etxea 01 eskuina
Alkiza plaza 18: Gure txokoa etxea 01 ezkerra
Alkiza plaza 18: Gure txokoa etxea 02 eskuina
Alkiza plaza 18: Gure txokoa etxea 02 ezkerra

Alkiza plaza 19: Maiton baserria
Alkiza plaza 20: Otsamendi behekoa baserria
Alkiza plaza 20: Otsamendi goikoa baserria
Alkiza plaza 21: Jazkun etxea
Alkiza plaza 22: Garei etxea
Alkiza plaza 23: Etxaburua 1 01 eskuina
Alkiza plaza 23: Etxaburua 1 01 ezkerra
Alkiza plaza 23: Etxaburua 1 02 eskuina
Alkiza plaza 23: Etxaburua 1 02 ezkerra
Alkiza plaza 24: Etxaburua 2 01 eskuina
Alkiza plaza 24: Etxaburua 2 01 ezkerra
Alkiza plaza 24: Etxaburua 2 02 eskuina
Alkiza plaza 24: Etxaburua 2 02 ezkerra
Alkiza plaza 25: Gorosti-Urrea etxea
Alkiza plaza 26: Zutabe etxea
Alkiza plaza 27: Sagasti – zahar eskuina
Alkiza plaza 27: Sagasti – zahar ezkerra
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Peru baserria

SANTIAGO ERMITA BIDEA
Santiago ermita bidea 1 eskuina
Santiago ermita bidea 1 ezkerra
Santiago ermita bidea 2 eskuina
Santiago ermita bidea 2 ezkerra
Santiago ermita bidea 3 eskuina
Santiago ermita bidea 3 ezkerra
Santiago ermita bidea 4 eskuina
Santiago ermita bidea 4 ezkerra
Santiago ermita bidea 5 eskuina
Santiago ermita bidea 5 ezkerra

PERUALDEA
Perualdea 1: 1 eskuina
Perualdea 1: 1 ezkerra
Perualdea 1: 2 eskuina
Perualdea 1: 2 ezkerra
Perualdea 2: 1 eskuina
Perualdea 2: 1 ezkerra
Perualdea 2: 2 eskuina
Perualdea 2: 2 ezkerra
Perualdea 3: 1 eskuina
Perualdea 3: 1 ezkerra
Perualdea 3: 2 eskuina
Perualdea 3: 2 ezkerra
Perualdea 4: 1 eskuina
Perualdea 4: 1 ezkerra
Perualdea 4: 2 eskuina
Perualdea 4: 2 ezkerra
Perualdea 5: 1 eskuina
Perualdea 5: 1 ezkerra
Perualdea 5: 2 eskuina
Perualdea 5: 2 ezkerra
Perualdea 6: 1 eskuina
Perualdea 6: 1 ezkerra
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Albiztegi baserria

ARANA AUZOA
Arana auzoa 1: Albiztegi baserria
Arana auzoa 2: Altzorbe baserria
Arana auzoa 3: Antzieta baserria
Arana auzoa 4: Arritzaga behekoa baserria
Arana auzoa 5: Arritzaga goikoa baserria
Arana auzoa 6: Bengoetxe goikoa baserria
Arana auzoa 7: Bengoetxe behekoa baserria
Arana auzoa 8: Bentzalaga baserria
Arana auzoa 9: Bentzalaga txiki baserria
Arana auzoa 10: Goiz-argi etxea
Arana auzoa 11: Intxaurrandi goikoa baserria
Arana auzoa 12: Intxaurrandi behekoa baserria
Arana auzoa 13: Iribiti baserria
Arana auzoa 14: Kukutegi baserria
Arana auzoa 15: Soaitz etxea
Arana auzoa 16: Agerre baserria
Arana auzoa 17: Errekalde baserria
Arana auzoa 18: Garaikoetxe baserria
Arana auzoa 19: Lortxina baserria
Arana auzoa 20: Urkullu eskuina
Arana auzoa 20: Urkullu ezkerra
Arana auzoa 21: Zumitzeta baserria
Arana auzoa 22: Urrutikoetxe etxea
Arana auzoa 23: Sustrai eskuina
Arana auzoa 23: Sustrai ezkerra
Arana auzoa 24: Mendiolazpi eskuina
Arana auzoa 24: Mendiolazpi ezkerra
Arana auzoa 25: Arritzaberri etxea
Arana auzoa 26: Zumitzeta-borda etxea
Arana auzoa 27: Udarrats-gorri etxea
Arana auzoa 28: Muñozabal etxea
Arana auzoa 29: Iriolatza etxea

ALDAPA AUZOA
Aldapa auzoa 1: Arpide-gai baserria
Aldapa auzoa 2: Garro baserria
Aldapa auzoa 3: Ikili baserria
Aldapa auzoa 4: Urruzola baserria
Aldapa auzoa 5: Urruzola-azpi baserria
Aldapa auzoa 6: Aranguren baserria
Aldapa auzoa 7: Arpide baserria
Aldapa auzoa 8: Errota-zaharra baserria
Aldapa auzoa 9: Goina baserria
Aldapa auzoa 10: La Cabaña etxea
Aldapa auzoa 11: Goiko errota baserria
Aldapa auzoa 11: Errota baserria
Aldapa auzoa 12: Urruzola txiki etxea

ERNIO AUZOA
Ernio auzoa 1: Berandoain baserria
Ernio auzoa 2: Aritzeta behekoa baserria
Ernio auzoa 3: Aritzeta goikoa baserria
Ernio auzoa 4: Aranguren berri baserria
Ernio auzoa 5: Arantzabene baserria
Ernio auzoa 6: Areta baserrria
Ernio auzoa 7: Lizarzelai baserria
Ernio auzoa 8: Igaranzabal baserria
Ernio auzoa 9: Arizategi barrena
Ernio auzoa 10: Pedro Juan baserria
Ernio auzoa 11: Tontor baserria
Ernio auzoa 12: Beleburupe etxea
Ernio auzoa 13: Elektra Alkiza zentrala
Ernio auzoa 14: Ixpilla etxea
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SAKAMIDRA AUZOA
Sakamidra auzoa 1: Agina behekoa baserria
Sakamidra auzoa 2: Agina goikoa baserria
Sakamidra auzoa 3: Basozabal baserria
Sakamidra auzoa 4: Etxabe txiki baserria
Sakamidra auzoa 5: Zumitza baserria
Sakamidra auzoa 6: Saletxe baserria
Sakamidra auzoa 7: Zumitz-berri baserria
Sakamidra auzoa 8: Izarraitz etxea

Zumitza baserria

AZALDEGI AUZOA
Azaldegi auzoa 1: Aizmendi baserria
Azaldegi auzoa 2: Aizmendi gain baserria
Azaldegi auzoa 3: Apaiztegi behekoa baserria
Azaldegi auzoa 4: Apaiztegi goikoa baserria
Azaldegi auzoa 5: Azaldegi – Etxeberri baserria
Azaldegi auzoa 6: Etxabe baserria
Azaldegi auzoa 7: Etxaun berri baserria
Azaldegi auzoa 8: Etxesagasti baserria
Azaldegi auzoa 9: Garmendi azpikoa baserria
Azaldegi auzoa 10: Etxabe-goina baserria
Azaldegi auzoa 11: Etxabe-barrena eskuina
Azaldegi auzoa 11: Etxabe-barrena ezkerra
Azaldegi auzoa 12: Etxaun-goikoa baserria
Azaldegi auzoa 13: Garmendi-goikoa baserria
Azaldegi auzoa 14: Sarobe baserria
Azaldegi auzoa 15: Belaka etxea
Azaldegi auzoa 16: Amalur etxea
Azaldegi auzoa 17: Goiztiri etxea
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Bitxikeriak

� Jose Mari Aranzabe eta Xabier Artola

Alkizan, 2010eko abenduaren 31n, 357 biztanle zeuden
erroldatuta, hau da, aurreko urtean baino lau gehiago.
Hau honela izateko, hauek dira izandako mugimenduak:

Jaiotakoak hauek dira:
- Arhane Gabirondo Jauregi
- Oihana Herrador Trujillo (Georgian jaioa)

Beste herrietatik etorritakoak: 12

Hildakoak hauek dira:
- Benita Saralegi Eizmendi
- Hilario Noenlle Garcia
- Raimundo Gabirondo Tolosa

Beste herrietara joandakoak: 7

ALKIZAKO BIZTANLERIA 
adina eta sexuaren arabera banatuta

Gizonezkoak Emakumezkoak %
0 – 20 urte 43 44 24,37

21 – 40 urte 51 51 28,57
41 – 60 urte 56 41 27,17
61 – 80 urte 31 21 14,57
80 edo gehiago 12 7 5,32

GUZTIRA 193 164



2011
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2010

Alkizako 10 emazkumezko zaharrenak:
- Aurea Saizar Goenaga 89 urte

Katalandegi-Txikikoa.
- Brigida Otaegi Elizegi 88 urte

Agina behekoa.
- Isabel Urruzola Aranzabe 88 urte

Elizegikoa
- Ildefonsa Amondarain Amondarain 84 urte

Etxabe Txikikoa
- Mercedes Aranzabe Iruretagoiena 84 urte

Arritzakoa
- Natividad Iraola Iguaran 82 urte

Bengoetxekoa
- Carmen Cruces Perez 81 urte

Don Juanenakoa
- Maria Ayerbe Zuriarrain 80 urte

Otsamendikoa
- Juana Lasa Landa 78 urte

Perukoa
- Justa Arsuaga Eizmendi 78 urte

Agina Goikokoa

Alkizako 10 gizonezko zaharrenak:
- Jose Joaquin Aranzabe 90 urte

Elizegikoa
- Pantaleon Saralegi 89 urte

Basozabalgoa
- Antonio Saralegi Eizmendi 88 urte

Aginakoa
- Angel Arsuaga Eizmendi 87 urte

Bengoetxekoa
- Jose Antonio Uzkudun Ugalde 86 urte

Aizmendikoa
- Pedro Urruzola Aranzabe 86 urte

Intxaurrandikoa
- Juan Maria Aierbe Zuriarrain 86 urte

Etxabe-Txikikoa
- Segundo Saizar Goenaga 84 urte

Otsamendikoa
- Antonio Otegi Sarasola 83 urte

Arpidekoa
- Jose Ignacio Mugica Iraola 82 urte

Aretakoa

Arhane Chloe

Gael Oihana



Sukalde
txokoa

� Agurne Eizagirre eta Ixiar Irulegi

Zuen gustuko dituzuenak bidali, 
animatu zaitezte!!!

Hurrengo alean argitaratuko ditugu.

Aretako Bittorik askotan prestatu duen
plater  tradizional hau egiteko era, gustu
handiz azaldu digu.

ALKIZAKO BABARRUNAK

Osagaiak 6 lagunentzat
• 1/2kg. Babarrun
• Tipula erdia
• Porru bat
• Gatza
• Oliba olio txorrotara bat.

Prestakuntza
Bezperan babarrunak beratzen jarri. Hurrengo
goizean heltzean babarrunei porrua eta tipula
txikitua eta oliba olio txorrotara bat bota. Ondo-
ren berotzen jarri, irakiten hasten denean su
baxuan mantendu hiru orduz. Tarteka lehortzen
doan heinean behar duen ur beroa gehitu. Ego-
sita dagoenean gatza bota, bakoitzak bere gus-
tura.

Laguntzeko osagarriak: aza, odolkia, saiheskia
eta urdaia aparte egosi, beste platertxo batean
Ibarrako piperrak. Horrela bakoitzak  bere gus-
tura osatu dezake betiko janari hau. ON EGIN!!

GALIZIAR ENPANADA

Osagaiak 8 lagunentzat
Orea egiteko:

• 1 kg. irin
• Ogi legamia.
• 1/2  l. ura.
• 25gr. gurina.
• Gatza.
• 2 arrautza.

Betetzeko gaiak: (Norberaren gustura alda daiteke)
• 2 tipula
• 3 piper berde
• 2 tomate
• 750gr. Txerri solomo ontzutua.
• Olioa eta gatza

Prestakuntza
Hasteko, betetzeko gaia prestatuko dugu, orea egitera-
ko hoztuta egon dadin. Horretarako, osagaiak txikitu eta
tomatea ezik su bajuan oliotan egiten jarri. Erdi egina
dagoenean tomatea gehitu. Bukatutakoan hozten utzi.
Orea egiteko irinaren 3/4a eta legamia xehatua ontzi
batean jarri, ur beroarekin nahastu (aurrez ura norbera-
ren gustura gazitu), ondoren gurina eta 2 arrautzekin
oratu. Mahai gainean irin piska bat bota eta bertan orea
lantzen jarraitu, behar duena gehituz (irina, ura) puntu
egokia lortu arte (ukitu eta eransten ez denean). 
Orea toki epelean 20 minutuz harrotzen utzi. Harrotu
denean, erdia mahai gainean pixka bat landu eta arra-
bola batez zabaldu, labeko azpilaren neurrira egokituz.
Zatia ontzian zabaldu kanpo aldera zerbait utziz. 
Bertara, hozten utzitako betegarria isuri eta denean ber-
dindu. Salda apur bat gorde apaintzeko.
Utzi dugun orearen zatia aurrekoa bezala landu, erdian
zulotxo bat egin  eta betegarria estali.
Labeko azpilaren ertzean utzitako orea  gainekoarekin
bildu, itxitura modukoa eginaz.
Soberan gelditzen diren ore zatiekin gainaldea apaindu.
Azpila labe beroan (200º) sartu eta 45 minutuz eduki.
Egina dagoenean utzitako salda erabili isipu batez gaina
margotzeko. Berriro kolorea har dezan labera sartu.

Guri Karmenen laguntzarekin 
oso ona atera zitzaigun!!
ESKERRIK ASKO KARMEN !!
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Urtea argazkitan
UNAI SORARRAIN

Irailean herriko jaiak



Jaiak eta gero Ernioko erromeria

Urriaren 17an, sagardo festa



Azaroan San Martin jaiak

Abenduaren 18an Olentzeroren etxera bisita



Gabon egunean kanta-kantari

Abenduaren 31n, San Silvestre lasterketa



Martxoaren 19an, Aiztondoko pilota txapelketaren finalak

Martxoaren 26an, eskolakoak sagardotegira



Maiatzaren 14an, San Isidro jaietan haur jolasak

Maiatzaren 15ean, San Isidro frontenis txapelketako finalak



Ekainaren 12an, Abaltzisketan Eskola Txikien jaia



Ekainaren 13an, Musika Eskolaren kontzertua



Ekainaren 18an, bertso bazkaria



Ekainaren 19an, lehen jaunartzeak



Ekainaren 23an, San Joan sua



Uztailaren 4an, Guraso elkarteak antolatuta
Sendavivara irteera

Pirinioetara irteera



Alkizako
jaiak 2011

Osteguna, irailak 8
11:00 Meza
12:00 Haurren toka txapelketa
14:00 Jubilatuen bazkaria Ostatu jatetxean
16:30 Haur jolasak
19:00 Eriz magoaren saioa
21:00 Herri afaria
Ondoren Erromeria Elustondo anai-arrebekin

Ostirala, irailak 9
16:00 Futbol partiduak, Intxaurrandi baserriaren

inguruan.
20:30 Barrikotea
23:00 Bertso jaialdia: Xebastian Lizaso, Anjel Mª

Peñagarikano, Maialen Lujanbio, Amets Arzalluz,
Iker Zubeldia eta Igor Elortza. Gai-jartzailea:
Amaia Agirre

Ondoren kontzertuak Blaka eta Jostion taldeekin

Larunbata, irailak 10
10:30 Haurren bizikleta lasterketa
17:00 Jon Zabala eta Izaskun Mendizabalen oroimenez,

Alkizako gazteen arteko herri kirol saioa
Ondoren Sagardo dastaketa
23:00 Profesionalen arteko herri kirol saioa
Ondoren Erromeria “Bide batez” taldearen eskutik.

Igandea, irailak 11
10:00 Meza nagusia
12:00 Bizikleta lasterketa herrikoen artean (taldeka)
13:00 Txakolin dastaketa
16:00 Pitxoi tiraketa Erniope Ehiza Elkarteak antolatuta,

bazkide eta herrikoentzat
17:00 Asto lasterketa
18:30 Beteranoen arteko eskuz binakako pilota finalak
Ondoren Trikitixa Aitzol Txapartegi eta Jon Ostolazarekin,

herriko jaiei amaiera emanez.

© Unai Sorarrain

© Unai Sorarrain

© Unai Sorarrain
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Atzo atzokoak
Alkizatarron argazki zaharrak

Goiko Otsamendiko familia

1.- Benito Beobide
2.- Asintsio Beobide 
3.- Paula ama
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1.- Don Ramon erretorea
2.- Otsamendiko Asintxio Beobide
3.- Arpideko Mariano Otegi
4.- Agiñagako Pedro Sarasola
5.- Urrizpeko Jose Mari Letamendia
6.- Apaiztegiko Joan Zabala
7.- Eizmendiko Jose Luis Uzkudun
8.- Bentzalako Joan Martin Ugartemendia
9.- Urruzolako Pedro Joxe Aranburu

10.- Etxabe-txikiko Martin Aierbe
11.- Arangurengo Bixente Otaegi
12.- Leteberriko Maria Jexus Iruretagoiena
13.- Eizmendiko Maria Kruz Ugalde
14.- Arantzabeneko Ines Mugika
15.- Kukutegiko Maritxu Elola
16.- Arangurengo Maria Jesus Otaegi
17.- Leteko Jose Ramon Gorostegi
18.- Bentzalako Manuel Mari Ugartemendia
19.- Igaranzabalgo Josepa Iruretagoiena
20.- Berandoingo Pilar Iguaran
21.- Apaiztegiko Florentina Iraola

22.- Urrizpeko Josepa Letamendia
23.- Arpideko Urbana Otegi
24.- Gaikotxeko Gloria Urruzola
25.- Agerreko Maritxu Amundarain
26.- Eizmendiko Pilar Ugalde
27.- Gaikotxeko Kontxita Urruzola

Alkizako jaunartze nagusiko zerrenda, 1948



Errotek – eiherek - Euskal Herriko kulturan eragin
handia izan dute aspaldiko garaietatik. Mende asko-
ren zehar, gure gizartea nekazaritzan oinarrituta egon
den bitartean, euskaldunentzat bizimodu, ogibide,
familia aurrera ateratzeko modua ere izateaz gain,
hainbat istorio, ipuin, amets, poema, abesti,... sortze-
ko okasioa eman dute. Zeinek ez ditu gordeta gogo-
an, altxor moduan, aiton-amonek asmatu edo trans-
mititutakoak neguko arratsalde luze, hotz eta
umeletan, sutondoan! 

Alkizan ofizio horretan aritu ziren azkeneko errotarien
bizipen eta oroimenak  eskuratzeko nahian, arratsalde
euritsu batean lagun batzuk elkartu ginen Goiko Erro-
tan. Bertako etxekoandreak, Arantxa Tapiak, ederki
zerbitzatuta, hango txoko goxo eta gogokoan, suton-
doan ere, Jazinta eta Pantaleon Aranburu Ugarte-
mendia, anaia-arrabak, Olaa zahar eta Goiko Errota-
ren azken errotariak, haien anaia – eta laguna - Pello
Joxe, Gurutze Asuabarrena eta ni neu solasean ibili
ginen mahai inguruan. Anjel Mari, etxeko nagusia,
agurtzera ere azaldu zen, lanetik etorrita. 

Ondorengoa bertan hitz egin genuenaren laburpen
txiki bat besterik ez da, Jazinta eta Pantaleonen oroi-
men eta Pello Joxeren  zehaztasunetatik ateratakoa
hain zuzen. Nik idazlan hau osatzeko, bi informazio
iturri erabili ditut: Interneteko Jon Urutxurtu eta Pello
Joxerenak. 

Alkizan bi errota daude dokumentatuta XVI. men-
detik gutxienez: Igaran, Arana auzoko Mandabe erre-
kan kokaturik eta Aldapa bailaran kokatutako Egurro-
la burdinola eta errota (biak desagertuak), Olaa edo
Errota Zarra, Goiko Errota eta Errota berria (hau
1926an baja emana).

Olaa eta Goiko Errota 1933. urteko Korpuseko
uholdeak suntsitu ondoren, gerrate zibila bukatutako-
an, berriz martxan jarri ziren, 1942-1953. urteetan,
ofizialki biei 1956an baja eman bazieten ere. Gaur
egun Olaa asteburuko erresidentzia bihurtuta dago
eta Goiko Errotan berriz Aranburu-Tapia bikotea bizi
da. Bi bailaretako errotak Alkizako kontzejuaren
eskuetan egon ziren 1810. urte arte. Garai hartan,
diruaren premia zela eta, kontzejuak enkantean atera
eta pribatizatu egin ziren. Olaa errotei dagokienez,
mendearen hasieran Urruzolako Pedro Jose Aranbu-
ru Oruezabalek zati bat erosi zuen. Azken maizterra
Irurako Marcos Garmendia izan zen, lehen aipatutako
1933.ko Korpuseko uholde ikaragarrien ondorioz
hondatu arte. Geroztik, 1936.ko otsailean Urruzolako
Mateo Aranburuk erdi zutik zeunden bi errotak erosi,
1941. urtean konponketa lanak hasi eta 1943an
Olaa eta Goiko errota martxan jarri ahal izan zituen.

Alkizako azken errotariak
� Eduardo Tormo, Alkizako maisu ohia

Errota zahar maitea
uraren ertzean;
uraren ertzean da
basati beltzean:
negar egiten dezu
alea xehetzean.
Ni ere triste nabil
zutaz oroitzean.
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Bizimodua
Urruzolako Aranburu-Ugartemendia familian senide
ugari ziren, zortzi anai-arreba, hain zuzen ere. Baserri
lanetan arituak, errotan ere ibili ohi ziren. Tamalez aita,
Mateo, ezbehar baten ondorioz 1947an zendu zen.
Orduan estutasunak! Dena den ama, 1894ean jaioa,
kasta gogorrekoa zen eta bere koinatu eta ahizpen
anparoan, “gu salbatu ginen, morroi neskame inor
joan gabe.”  Aita Mateo hil zenean, Bentzalaga amaren
jaiotetxeko Manuel Mari ilobak lagundu zigun Urruzo-
la eta errotako lanetan. “Gure amak errotaren ondoan
izaten zituen oilo eta oilaskoak. Han ibiltzen ziren,
artaleak jaten, harritxintxarra aztarrikatzen, erreka
bazterrean: tin, tin, tin; orain berdura pixka bat, hurre-
na garia eta artoa, zizareak errekaren ondoan, eta
hola. Ka-karaka-ka oilo bati entzuten genionean, ba,
eskua sartu, eta arrautza hartu, momentuko-momen-
tukoa. Ama ostiraletan jaisten zen errotara; ta berak
enkargatuta zeuzkan batek oilaskoa, besteak oiloa ta
hartu eta zestoan sartu. Oilaskoa hiltzeko momentua,
hura zen haren gozamena! Ahateak ere bazeunden
errekan bertan, baina horiek gogorragoak ziren. Txi-
tuak ateratzen ziren errekaren bazterretan. Eta hor
hegatzen ziren, arbolaren gainetik turruuuurruuu erre-
karaino. Sanoa, oso sanoa bizimodu hura! Eta amak
dirua ekartzen zuen. Baina guk sekulan ez dugu patri-
kan dirurik izan. Inoiz ez. Beharrik ere ez. Amuarrainak
eskuz harrapatzen genituen. Butroia ere erabiltzen
genuen.”

“Garai hartan etzegoen telefonorik, guk ez behintzat.
Halere, asmatuta geneukan Urruzola eta Errota
Zarraren arteko zerbitzu telekomunikazioa: Txiki erro-
tako zakurra zen zerbitzu hura egiten zuena. Amari
zeozer eskatzeko edo berak guri zerbait bidali behar
zigunean, paperean idatzi edota marmitaren barruan
kafesnea edo sopa beroa bere ogi puskarekin, txaku-

rrari lepoan zintzilika jarri eta guregana bidaltzen zuen.
Emea zen Txiki zakurra eta alta aldian bere komeriak
egin ohi zituen. Oso azkarra eta leiala gure Txiki”…
“Gu baserrian ederki bizi ginen, baserriko lanetan ta
hortxe! Beti elkarrekin, lanean, eginez egin behar zena
ta hortxe. Guretzako errota artasoro ona zen, egunean
ondo lan eginez gero, 40kg. edo gehiago batzuetan
ateratzen genuen eta. Artasoro ona, landu gabeko
soroa, baina... laka!”

Errotako lanak
“Berriz martxan jarri ahal izateko, Errota Zarrean egin
behar ziren konponketa-lanak Ttonttor baserriko Joxe
Antoniok, Xoxuak, arotz-hargina artistak, ederki buru-
tu zituen. Bai eta irina errotarritik ateratzean egoki
erortzeko eta biltzeko beheko aska bat ere.”

“Gure aitak erakutsi zigun errotako martxa. Berarekin
hasi eta poliki-poliki guk hartu genuen martxa. Jazinta
egunez, ilundu arte neguan (horiek beldurrak batzue-
tan baserrirako bueltan, arbolen artean! Txiki zakurrari
esker batzuetan.). Pantaleon, berriz, gauez ibiltzen zen,
egunez berriz etxeko lanetan.”

Errotaren funtzionamendua
“Errotako sistema orain esplikatuko dizuet. Ura ekar-
tzeko ur bide bat zegoen prestatuta. Gero bildu egiten
zen botanan eta handik eta hodi estuago baten bidez
ura, indarrez, joaten zen turtukira zuzen zuzenean. Tur-
tukiak zeukan lotuta, koginete baten bidez, burnizko
ardatz bat goiko aldean errotarriekin lotzen zena.
Horrek mugiarazten zuen goiko harria. Beheko
harriak berriz bazeuzkan kanal txiki batzu, behin irina
egin eta gero atera ahal izateko. Arto edo gari aleak
botatzeko harrien gainean zeukan sistema bat banan,
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banan aleak pasatzen
uzteko. Bi errotena,
berriz, diferentea zen.
Batek t lak-t lak-t lak
(nahiko askar) eta
Errota zaharrenekoak
tlaka-tlaka-tlaka, man-
tsoago; baino gero
irina finago ateratzen
zuen. Zakarrago nahi
baldin bazenun azka-
rra; finago, berriz, man-
suago joaten zena zen.” 

“Errotako lanak gogorrak ziren, batzuetan. Askotan
ekartzen zuten arto zikindua, lokotxa eta arto bizarra
zatiekin. Orduan itxi egiten zen zuloa eta hasten zen
ttak, ttak, ttak. Garbitu behar zen hura. Jeiki eta kon-
pondu. Eta berriz etzan. Artoa betidanik egiten zen
hemen eta garia ere. Garia rusoa, goiz garia. Gero
artoa egiten zen urte osoan zehar. Nongoak ziren
bezeroak? Ba gehienak Alkizakoak. Zizurkil, Aduna-
tik ere bai. Asteasutik asko; Larrauldik denak. Erre-
zil, Anoeta, Azpeititik ere azaltzen ziren. Urte osoan
zehar ekartzen zuten artoa zein garia.”

“Asto edo abereen gainean ekartzen zituzten. Txal-
maren gainean. Goitik behera heltzeko, azpitik,
aurretik eta atzetik lotuta, karga ez aurreratzeko eta
alderantziz. Laka ehuneko hamarra zen. 50 kiloko
zakua ekarri eta guk 45 kilo irin bueltatu. Erabat
legala zena. Tranpa gutxi, beraz, nahiz eta errotariek
fama txarra izan.”

Ze kantitate egiten zenuten egunean? “Hiru bat
zaku gauez eta egunez zertxobait gehiago. Batzue-
tan; beste batzuetan gutxiago eta hola. Gau batean
aska betetzeko modukoak. Batzuk etortzen ziren
Errezildik, Zelatun-etik barrena. Eta haiek nola joan
behar hutsik? Ba, bertan gelditu. Orduan gure amak
prestatzen zien afaria eta gurekin, errotan bertan,
afaldu eta kuluxka egiten zuten, bukatu arte.”

“Aleak neurtzeko kaxak ere bazeuden errotan:
Lakaria, 3 kilokoa eta Gaitzerua. 12 kilokoa, biak
edukiaren arabera. Irina egoki, fin, ateratzeko, erro-
tarriak pikatu behar ziren noizbehinka. Artoa ehotze-
an egiten zen pasta garbitu behar zen derrigorrez.
Hartarako errotarriak atera eta pikatu behar izaten
genituen. Bere lana ematen zuen, ez pentsa! Nik
(Pantaleon) joan behar izan nuen Pello Errotarenga-
na lan hori egiten ikastera. Berak irakatsi zidan
ederki asko.” 

Beste mantenamenduko lanik? “Ba pikatzeaz aparte
lan handiegirik ez. Kanalak garbitu, kojinetea aldatu,
eta holakoak.”

Eta zer egiten genuen lakarekin? “Ba, guk irina era-
maten genuen etxera. Eta gero aitak Asteasuko ban-
kura, Albino Iraolaren jatetxera eta... Albino hau zen
Pello Errotaren koinatua. Eta nola zen jatetxe ona eta
nola jende diruduna zen, ba... hara eramaten zuen
gure aitak irina saltzera. 100 kg., 150 kg. bakoitzean.
Iluntzean eramaten zuen, noski, guardi zibilei beldu-
rragatik. Guardia zibilak, bikoteka, noizbehinka erro-
tan azaltzen ziren, miatzera. Bai eta artasorotan ere
izaten ziren zakuak, kamuflatuta. Arrisku handia zen,
estraperlon ibiltzea.”

Agurra:
Pantaleonek Pello Errotaren ondorengoekin errota-
rria pikatzen ikasi zuenez, Txirrita eta Pello Errota ber-
tsolarien bi bertsorekin amaituko dut.

TXIRRITAK

Bost alper mantentzeizkik
errotako trankak,
doblatuan kenduaz
zakuari lakak.
Jazten ditukanian
deabruen prakak,
inpernuko atetan 
ai zer mutur jokak,
Pello, ixtillu gorrik
ikusteko dauzkak

PELLO ERROTAK

Laka kontua nai dit
iri adierazi:
lengo lege zarrian,
anegako zortzi.
Gaiñerakua, berriz,
jabeari utzi;
Pellok ez dik zakuan
pixurik jetxi.
Zerua nai duenak
lapurreta gutxi.

Dena den, gure herriko historiaren ondareak, errotak,
karobiak, elurzuloak, baserriak, harresiak... direla eta,
hobeto ezagutu eta preziatuko bagenituzke, etorkizu-
na gure historia luze eta zaharraren ildotik egokiago
eta kontsekuenteago jarraituko genukeelakoan nago.
Hor dugu erronka eta beharra aldi berean, agian. 
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Lehenik eta behin gauza bat esan nahi dut: nire
zainetatik dabilen odolak Alkiza eta Errezil ditu jato-
rri,. Nire ama, Paula, Errezilgo Granadaerreka
baserrikoa zen, eta nire aita, Gregorio, Alkizako
Urruzolaberri baserrikoa. Baserri hori aspaldi desa-
gertu zen.

Nire kontakizunekin hastera noan honetan, haus-
narketa bat egin nahi dut: zer gogorra izan daiteke-
en familia batentzat –hotzikara eta guzti ematen
du- beren seme edo alabaren bat lapurtu diotela
susmatzea.

Gaia orokorki hartu baino lehen, gure kasua azal-
tzen saiatuko naiz. 1967an Maite Sanchez tolosa-
rrarekin –ni bezala- ezkondu nintzen. 1970ean gure
etxera zoriontasuna heldu zen. Izan ere, familia izan
genuen, Iñaki. Mutil ederra bera –eta ez dut hori
esaten aita naizelako-. Baina, jaio eta handik hiru
urtera izan genuen lehenbiziko disgustua: leuzemia
zeukala. Garai hartan gaixotasun gaizto hori ezin
zen sendatu, eta 1976an hil zen, sei urte zituela.

1973an beste haur bat izan genuen –zazpikia,
beltzarana, peka batekin kokotsean- Tolosako San
Kosme eta San Damian klinikan. Jaio zen arratsalde
hartan bertan, nik neuk eraman nuen Donostiako
Arantzazuko Ama erresidentziara kapaxo batean
sartuta eta ur epelez betetako poltsekin babestuta.

Mutikoa ondo jaio zen, eta guk beti pentsatu izan
dugu Donostiara eraman behar izan genuela, hain
justu, klinikan sehaskak falta zirelako. Badago
beste datu bat, atentzioa eman ziguna: ginekologoa,
Ruiz doktorea, nahiz eta erditze gehiago izan, nire
emaztearekin egon zen gau osoan.

Haurrari Arkaitz izena jartzeko asmoa genuen,
eta hurrengo egunean Donostiako erresidentziara
joan nintzen semea ikusteko asmoarekin. Hara iritsi
nintzenean, esan zidaten umea hil egin zela, baina
ez zidaten gorpua erakutsi. Hori bai, funerariara

jaisteko eta lur-ematearen faktura ordaintzeko
adierazi zidaten. Hura, bitxia bada ere, “aginduz”
sinatuta zeukan hango langile batek. Bestalde, ez
ziguten esan noiz hilobiratu behar zuten.

Beti, susmoarekin zerbait arraroa gertatu zela,
Polloeko kanponsatura jo genuen (ehorzketa zerbi-
tzuaren izen bera du). Esan zigutenez, bertan jasota
dago gure haurraren izena, baina obrak egin zirela
eta, toki hura ez da existitzen gaur egun. Zergatik
ez ziguten abisatu interesatuoi? Ikusten genituen
irregulartasunekin, eta lehendik ere genituen sus-
moekin, ikertzen hasi ginen. Horrela, dokumentazio
eske hasi ginen epaitegietan, erregistroetan, ospi-
taletan, kliniketan, ehorzketa zerbitzuetan eta kan-
posantuetan. Baina ez genuen gauza handirik atera,
2010ean, ANADIR elkartea sortu zen arte.

Ustezko
haur lapurretak

Juan Bautista eta Maite, senar-emazteak

Juan Bautista Aranzabe  Balciscueta “MATE” �



1974an beste seme bat izan genuen (zortzi hila-
bete), oraingoan ere abuztuan, Ekain. Hura ere lau
hilabete egon zen Donostiako Arantzazuko Ama
erresidentziako inkubagailuan. Bizi da, eta hiru bilo-
ba ditugu: Pablo, 11 urtekoa, Luzia, 9koa eta Karla
5ekoa. Aitona-amonen pozgarri dira.

Idazki honetan ahaleginduko naiz kontatzen
beren seme edo alaben bila dabiltzan familia asko-
ren kasuak edota gurasoen bila dabiltzanenak,
adopziokoak direlako.

2010ean Antonio Barroso Berrokalek ANADIR
elkartea sortu zuen. Gaur egun familia asko eta
asko dira, kontaezinak, biltzen dituenak. Lerro
hauek idazten ari garen honetan, Espainiako Esta-
tuan 1000tik gora dira erregistratuta dauden
kasuak; horietatik 250 Gipuzkoan, 140 Bizkaian
eta 75en bat Araban(1).

Eta gizon horren asmo ekonomiko partikularrak
direla eta (kasu bakoitzeko 90 euro eskatzen
zituen), bazkide askok aipatu elkartean baja ema-
tea lortu dugu, autofinantzatzea nahi dugun guztiok
bezalaxe, hau da, bazkideei euro bat bera ere eska-
tu gabe aritu nahi dugun guztiok.

Hain zuzen ere, elkarte berri bat sortu dugu: SOS
LAPURTUTAKO HAURRAK – EUSKADI. Elkartea,
bere estatutuekin, ekainaren 25ean aurkeztu zen
Donostian, eta beste autonomia erkidegoetan ere
adarrak ditu.Elkarteko kide gailenen artean daude
hurrengo hauek: Flor Diez, Amadeli Diaz, Rafael
Bergado, Mª Angeles Zubia eta Juan Bautista
Aranzabe tolosarra.

Ildo horretatik, estrategia aldatzea erabaki da
eta, horrela manifestazio zehatzak egingo dira
–Argentinako Maiatzeko Plazako Amen estilokoak
eta aipatuko dira gurekin hitz egindako politikariak
eta haiekin lortutako emaitzak (Izan ere, aspertuta
gaude txalo eta hitz politekin eta EZERTXO ERE
EZ LORTZEArekin).

Gu ere terrorismoaren biktimak gara, nahiz eta
ezkutarazi nahi gaituzten, eta ez dugu etsiko “AMA-
RRU” horretaz ditugun susmo eta kezkak argitu arte.

Kasu horiek 1960 eta 1990 urteen tartea har-
tzen dute. Horietako asko epaitegian daude, gurea
bezala. Jakin badakigu luze joko dutela, baina ziur
gaude bukaeraraino ikertuko direla. 

– Ildo horretatik esan behar dut, joan den apirilaren
19an ANADIR elkartearen izenean, mozio bat aur-
keztu nuela Tolosan, eskatzeko laguntza psikologi-
koa, juridikoa eta abokatutzarena; eta, era berean,
errudunei zigortzeko. Mozioa Tolosako Udaleko
alderdi politiko guztiek onartu zuten. Tolosako
Udala da, hain zuen ere, Euskal Autonomia Erkide-
goan eta Espainiako Estatuan horrelako mozio bat
onartzen duen lehenbiziko herria.

Pablo, Luzia eta Karla, bilobak.

(1) Datu hauek Anadir elkartearen artxiboetakoekin erkatuta daude 2011ko maiatzaren 1ean.
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ANADIR elkartearen bileretan atentzio gehien
ematen duena zera da: egiten diren komentarioak
–negatiboak- erditzeetan parte hartzen zuten medi-
ku, moja, praktikante eta emaginen gainean. Bada-
go beste datu esanguratsu bat: bikiak jaiotzen zire-
nean,  % 85ean,  amar i  p isu gutx iena zuena
entregatzen zioten, eta bestea hil edo desagertu
egiten zen.

Ezin da esplikatu familien ibilera erregistro, epaite-
gi, klinika, ospital, Osakidetza, ehorzketa zerbitzu eta
kanposantuetatik barrena, inolako emaitzarik lortu
gabe; askotan paper faltsuak, dokumentu urratuak,
eta beste batzuetan ezer ere ez. Geroz eta salaketa
gehiago ari dira aurkezten epaitegietan, eta horieta-
tik bat nirea. (Kasuak imajinaezinak dira: batzuei
urrutitik erakusten zieten haurra more-more eta,
pentsatzekoa da, izoztuta; beste batzuek ez dakite
zer zen, neska edo mutila, ez baitzuten ikusi ere egi-
ten; esaten zieten hilik jaio zela, eta abar. Tamalgarria
benetan). Jakin badakigu, hala deklaratu dutelako
pertsona batzuek, eta hala agertu delako kasuren
batean, garai hartan 6000 euro ere pagatzen zirela.

Azken aldi honetan, ADN probak egin dira, ager
daitezen pertsonekin kontrastatzeko. Dena dela,
esan behar dugu lan handiak dauzkatela fiskalek,
gertatuak aztertzeko, eta dokumentuak aurkitzeko,
eta, noski, errudunak bilatzeko. Izan ere, batzuk hilda
egongo dira eta, bestetik, klinika batzuk ere desa-
gertu dira.

Oso ondo antolatutako sare batzuen aurrean
gaude.

Hemen gabiltzan famil iak hauxe nahi dugu:
lehendabizi, jakitea gure seme-alabak hilda edo bizi-
rik dauden. Eta, gero, bakarren bat agertzen bada,
ezagutzea zer nolako bizitza izan duen, eta esatea
(oso inportantea) ez zirela izan abandonatuak. Ger-
tatutakoaren egia jakitea, azken finean.

Gertaera hauek direla eta, komunikabide askok,
telebista eta irratiek, niregana jo dute eta gabinete
txiki bat jarri behar izan dut Tolosako “Iturriza” jubila-
tu elkartean daukadan bulegoan, nire laguntza
eskaintzeko.

Esperantza omen da galtzen den azken gauza,
eta ez nuke bukatu nahi idazki hau eskertu gabe
Oilategitik-ekoei eta Alkizako Udalari lerro hauek
zuentzat idazteko aukera eskaini didatelako. Eske-
rrik asko, bihotz-bihotzetik.

Senar-emazteak eta Ekain semea Salamancako Plaza
Nagusian.
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Bakoitzak bere etxetik dakarren euskaraz hitz
egiten dugulako gara euskaldunak, eta hori
da, besteak beste, gure izaera definitzen
laguntzen digun faktoreetako bat.  Kilometro
gutxiren barruan aberastasun handia aurkitu
genezake hizkuntza aldetik Euskal Herrian,
izan ere, guztiok dakigu euskararen mugak ez
direla oso zabalak, baina era berean badakigu
txikitasun horren pare, hizkuntzaren freskota-
suna agertzen duten hainbat eta hainbat  herri
hizkera baditugula. Bakoitzak berea eginez,
denon artean guztiona egiten dugu euskal hiz-
tunok gure egunerokotasunean, eta horixe da,
nagusiki, Euskaltzaindiak Ahozko Tradizioko
Hizkeren Corpusa (ATHC) egitasmoaren
bitartez jorratu nahi duen ikerketa esparrua.

Ahozko Tradizioko Hizkeren Corpusa (ATHC) egi-
tasmoaren helburu nagusia, izenak berak agertzen
duen bezala, gure herri honetako hizkera desberdinen
lekukotasunak jasotzean datza, ondoren etorkizuneko
ikerketetarako baliagarri izango den corpus hautatu
bat sortzeko.

Hori horrela izanik, aukera zoragarri bat izan nuen
igaro zen urtean, eta zuon herrian, Alkizan, izan nin-
tzen pare bat egunez Iñaki Irazabalbeitia eta Maxux
Aranzabe adiskideen bitartekaritzari esker. Berriemai-
le bikain bi izan nituen solaskide, bata “Periko” eta
bestea Isabel, Urruzola neba-arrebak hain zuzen ere.
Berauek izan ziran, bada, Alkizako euskara aberatsa-
ren enbaxadore egun horietan. Hainbat kontu zahar
zein berri, garai bateko ohiturak, usadioak, mitoak, ofi-
zioak, lekuak eta pertsonak izan genituen mintzagai
ordu luzez, eta biziki eskerturik agertzen natzaien giro
ezin hobean, Alkizarron euskarazko testigantza luzea
jasorik gelditu zen. 

Gaurko honetan, ordea, ez nuke inor aspertu nahi
gure eguneroko lanaren metodologia zein den azal-
duz, ezta bestelako teknizismo malkartsuak aipatuz,
izan ere, badira “Perikok” eta Isabelek kontaturiko
zenbait istorio kurioso gure artxibo handi honetan, eta
nola ez, horietako bat eskaini nahi dizuet, beti ere
Alkizako euskarari errespetu osoa agertuz, eta ahalik
eta transkribapen zintzoena eginez.

Hona “Periko” Urruzolak kontaturiko beharrari buruz-
ko istorio barregarri eta labur bat.

“Hala, morroia nagusiak bialdu dik etxetik gora alpa-
patara:

- Ekarri ezak sorta bat alpapa!
Bialdu dik, eta egin dik sorta, eta leku zelaia omen
huan, eta hor etorri zaio, “sorta egin zuela, baina… ez
zuela jasotzen bizkarrean inolaz eta…”

- Joan hadi berriro, eta hots egiok beharrari!
–Nagusiak esan omen zion beharrari hots egiteko.

Joan dek, eta sortaren ondoan pentsatzen hasi, eta
beharrari oihuka aritu duk “beharra! beharra!” eta inor
etortzen ez. “Hau dek komeria hau!”
Behin, koska omen zegoen eta…, “mekauen”, gogo-
ratu! Arrastaka ekarri omen zian honen izkina hontara,
eta han koskatik hartu omen zian bizkarrean, eta
etxera ekarri omen zian.
Gero, egun batez, morroiak esan dio nagusiari.

- Zuk bai neri esan beharrari hots egiteko, baina ez
zait ba inor etorri!

- Eta zer egin dek ba azkenean?
- Arrastaka ekarri, eta beheko koskatik hartu.
- Horixe dek ba beharra, motel! ”

Alkizako euskararen 
testigantza Euskaltzaindian

� Aritz Abaroa Cantuariense, Euskaltzaindiako ATHC egitasmoaren teknikaria
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Periko eta Ixabel euren senide Bernabe, Irene eta Millanekin
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Iazko Oilategitik alean arlo berri bati eman genion
hasiera, ARGIA aldizkarian 1922 - 1936 urteetan
idatzitako Alkizako kronikei buruzkoa. Aurtengoan
1924an  argitaratutako kronikei buruz arituko gara.

Urte hartan idatzitako 10 kronika aurkitu ditugu
Hiru idazlek izenpetzen dituzte: Mendiola, Ernio-Men-
dik  eta Argizale Bat-ek. Pentsa dezakegu beraz, bazi-
rela hiru herritar maiztasunez herriko kronika idazten
zutenak. Hiruetatik ezagun bakarra Ernio-mendi dugu,
bera Peruko Krispin Sorarrain izan baitzen. Hura urte
hartan hasi zen Argiako kronikak idazten. 

Kroniken bidez, ezagutu ditzakegu orduko gertaka-
ri, ospakizun, ohitura… Hau da garaiko bizimodua.
Idatzitako albiste eta ospakizun asko elizaren inguru-
koak ziren Adibide bezala; urtarrilaren 27ko kronikak
honela dio “Arratsaldean irugarren aldiz egun berean,
eliza bete zan. Auzo, errietatik, batez ere Ernialdetik
lagun asko etorri ziren”.

ARGIA aldizkaria:
1924. urteko Alkizako kronikak

Krispin Sorarrain, txapela buruan duela,
seme-alabez inguraturik (Peru baserria)
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Beste idatzi batzuetan herriko beharrak eta iritziak
ere azaltzen dira. Ekainaren 8ko kronikan “Gure uda-
lak erri sarrerako bide zabal eder bat nai genukela
azaldu dio Aldundiari”. Eta abuztuaren 10ean “Dele-
gado agindua betetzen zintzo asi da jendea, nexka-
mutilak ikastetxera bidali, etxeak azal eta mami zuritu.
Donosti baño aurrerago jarriko degu edozein erri
koxkor”.

Pilotarako zaletasuna ez da gaurkoa, azaroaren
23ko kronika horrela bukatzen da:

“Emengo pilota lekua jai egunetan ikustekoa iza-
ten da. Batak besteari leku eman eziñik. Berri eta
ederra baita! ¿Bañan zertan ibiltzen dira? ¿Pilotan?
Ez, esparziñak urratzen.

Garai hartan pilotalekua elizari erantsita zegoen (Intxaurrandi baserria)
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Badira herriak bere txikian kanpotar asko edo dexente
jasotzen dituztenak eta badira txiki izanik bere horretan
iraun eta bertakoez osatuta jarraitzen dutenak garaiek
aurrera eginda ere.

Ez da bata bestea baino hobea. Bi errealitate dira.

Bertakoez bakarrik osatutako udalerriak itxiagoak
dira seguru aski, elkar ezagutzen duten pertsonek osa-
tzen dituztenak. Badaki batak bestearen joera, noiz ten-
tatu edo noiz adarra jo diezaiokeen, eta badaki noiz
hobe duen pake pakean utzi, auzokoaren umore edo
txantxetarako mugak ezagutzen dituelako. Herri borbo-
nikoak direla esan liteke, dena inguru eta jende multzo
berean gertatzen denean alegia.

Alkiza bestelakoa da. Pentsatzen dut urtetan, batipat
hemengo zenak izango zuela bertan bizitzeko gogo,
nahia eta aukera. Baina garaiak modernizatu ahala,
inguruko herrietan ez ezik urrunagoko parajetan ere
zabaldua da herri txiki, polit eta aldi berean gertukoeta-
ra jotzeko moda. Eta moda horrek, edo etxe berri
batzuk egin izanak, edo halabeharrak bultzata, hemen
gaude, eta ez gutxi, beste inon jaio bai, baina oraintxe
bertan sasi-alkizar zenbait. Eta irudipena daukat harre-
ra ona izan dugula gehienok, eta hala nahi izan duenak
gainera integratzeko eta bertakotzeko bidea izan duela.

Batzuk hemen geldituko dira betiko, beste batzuk
bitarteko geltoki izango dute Alkiza, baina, orain, gaur,
denok konpartitzen ditugu herri honen ezaugarriak. 

Aldeko gauzen zerrendan, edertasuna, isiltasuna,
bistak, sortu eta landu ditezkeen lagunarteak eta bizi-
kletan igotzeko aldapa majoa. Gabezien zerrenda ere
badu ordea Asteasu eta Anoeta ogi dituen otartekoak:
hain juxtu ere ogia (jakietan oinarrizkoena) erosi ezin
izana denda alu bat ere ez dagoelako. Tabernak, bi bes-
terik ez eta bata itxiko ote dutenaren zurrumurruak
geroz eta pisu haundiagoa hartu du hara joateko ohitu-
ra dugunon artean... 

Frontoia ere, hainbeste kirol eta gizarte ekimenen
etxe izanik...zaharkitua geratu da erabat, eta hortik ez
da gauza onik etorriko, gehienera ere UNESCO beze-

lako erakunderen batek aintzinatasuna errekonozituko
dio, eta erabiltzen dugunontzat hori aski ez ote den iru-
ditzen zait.

Eta horrela doaz egunak Alkizan, bertako eta kanpo-
koentzat eta baita kanpotik etorritako batzuren parte
hartzearekin herrian azken urteotan jaio direnentzat
ere. Batzuk harro alkizar direla esanez, beste batzuk,
nor bere herrian, mendi gain hartan nola bizi garen azal-
duz...hemen gustora egon arren, herrimin puntu bat era-
kutsiz beti ere, alferrik baita, nork bererako joera izaten
du erro errotik eta hori azaldu egiten da orain ez bada
geroxeago.

Alkizako “kanpotarrak”

© Unai Sorarrain

Asier Odriozola �

© Unai Sorarrain



Bele izena sarri agertzen da euskal izendegian edo
toki-izenetan. Hortxe ditugu Bela, Belauntzaran, Bela-
tegi edo Belasko moduko abizenak edo Alkizako Bele-
burupe parajea edo Belako arkaitza. Beleak beraz
gizakiokin oso estuki lotutako animaliak izan dira.

Sailkapen zoologikoaren ikuspegitik bele eta korbido
sinonimotzat jo litezke, hizkera arruntean korbido askori
bele esaten baitiegu. Hori ez da guztiz zuzena, Alkizan
ondo ezagutzen ditugun eskinosoa edo mika ere korbi-
doak direlako. Korbidoen familia oso ugaria da mun-
duan 120 espezie inguru ezagutzen dira. Euskal Herrian
espezie gutxiago dira, baina nonnahi topatuko ditugu.
Alkizan ohizko ditugunak izango ditugu hizpide ondo-
rengo lerrootan.

Eskinosoa (Garrulus glandarius), mika (Pica pica),
belabeltza (Corvus corone) eta erroia (Corvus corax)
dira Erniopeko inguru honetan ohizko korbidoak. Bi
lehenak erraz bereizten ditugu beren lumaje bereizga-
rriagatik. Beste biak beltz-beltzak dira eta bele esaten
diegu diferentziarik egin gabe.

Eskinosoa sarritan ikusi ez eta entzun egiten dugu
basoan gabiltzean. Karraka moduko txioak beste anima-
liak gutaz ohartarazi nahi dituen alarma dela ematen du.
Imitatzaile ona da, bestalde. Beste txori batzuen kantua
imitatzen du eta ‘hizketan’ irakasten dienik ere badago.
Korbido guztiak bezala animalia orojalea da, basoetan
bizi dena eta Euskal Herrian, Ipar Europan ez bezala,
hegazti sendetarioa da. 35 cm inguruko gorputz luzera
eta 58 cm inguruko hego-zabalera izaten ditu. Nahikoa
hegazti longeboa da 17 urte bizi daitekeelarik. Udazke-
nean txitatzen da, normalean bost bat arraultza erruten
dituelarik. Lerro hauetan tratatuko ditugun beste korbi-
doez lumajeak bereizten du, kolore beltza ez baita nagu-
si. Gorputz arre-gorriska du eta buztan, moko eta “bibo-
teak” besterik ez ditu kolore beltzekoak. Kopetan eta
kaskoan, berriz, luma gris eta ilunak ditu, eta haserretzen
denean harro-harro jartzen ditu. Hegalak azkenik, distira
zoragarria duten luma urdin eta beltzez apainduta ditu.

Mikak lapur ospea du Europako hainbat kulturetan.
Gogoan izan Tintinen ‘Castafioreren bitxiak’ abentura,
esaterako. Gainerako korbidoez lumajeak ere bereizten

du, txuri-beltza baita, eta beti traje dotorea janzten ari
dela ematen du. Gainerako korbidoak bezala orojalea da
eta taldetan ibiltzeko ohitura du. Basoan zein toki irekian
bizi daiteke, baina bigarrenak nahiago ditu eta horrega-
tik ugariago da Arabako eta Nafarroako ordeketan, Alki-
za inguru honetan baino. Tamaina ertaineko hegaztia da;
43-50 cm-ko gorputz-luzera eta 60 cm inguruko hego-
luzera ditu, arra emea baino zertxobait handiagoa dela-
rik. Udaberrian 6-8 arraultza erruten ditu eta kukua du
etsai nagusietako bat, miken habiak parasitatzeko joera
duelako.

Gure piztiak
Beleak, txori beltzak?

� Inaki Irazabalbeitia

Eskinosoa adar batean pausatuta. © Joxerra Aihartza
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Belabeltza gure gonbidatuen hirugarrena ikatza
adina beltza da, izenak ondo adierazten duen bezala.
Tamainaz eskinosoa eta mika baino handiagoa da,
48-52 cm-ko tamaina baitu. Jokamoldean eta bizimo-
duan ez da apenas gainerako korbidoez bereizten.
Orojalea eta gregarioa da. Atzitik, emeak bakarrik
berotzen ditu errundako arraultzak. Ia hiru aste horie-
tan arrak elikatzen du emea. Hegazti azkarra da eta
gizakion inguruan bizitzeko egoki moldatzen da.

Erroia ere gizakion inguruan bizitzera ongi moldatu
da. Gure gonbidatuen artean handiena da, 63 cm-ko
tamaina izan baitezake, eta ikustean horrek bereizten
du belabeltzaz lehen begiratuan. Erronbo itxurako isa-
tsa ere du bereizgarri. Edozein tokitan bizi da, basoan,
belardian zein labarretan. Hotzari, gainera, beldurrik ez
dio oso iparreko latitudeetan ere, Siberian esaterako,
bizi baita. Animalia inteligentea da. Ikusi izan da nola
beste animalia batzuk erabiltzen dituen berarentzako
lan egin dezaten. Horrela hildako animaliak dauden
tokira deitzen ditu otsoak edo koioteak. Kanidook

hilotzaren azala urratzen eta eteten duten eta horrela
korbidoek errazago iris daitezke barneko mokado
biguinetaraino. Erroia urte askoz bizi daiteke, 40 urte-
ra ere iristen delarik.

Gure inguruko korbidoen deskribaketari ezin diot
amaierarik eman belatxinga mokogorria (Pyrrhocorax
pyrrhocorax) aipatu gabe. Ez da ugaria gure artean,
Euskal Herrian isurialde mediterranioan bizi baita
nagusiki. Neronek ez dut gure inguruan inoiz ikusi,
baina bi lagunek ikusi izan dutela aipatu didate orain-
dik orain. Hegazti beltz-beltza da eta moko eta hanka
gorriak ditu bereizgarri. Lurraren azalean dabiltzan
zomorroez elikatzen da, baina itsas inguruan bizi dire-
nak krustazeoak eta moluskuak ere jaten dituzte.
Harri artean, labarretan, haitzuloetan eta arrailetan
egiten dituzte habiak, baina Nafarroako Erriberan
ikusi ahal izan denez eraikinetan ere egiten dituzte
umeak.

Bele guztiak ez dira bada beltzak eta,jakina, zozoak
beleari ipurbeltz.

Mika hegan. © Benutzer 123 Wikipedia Erroia. Nabermena da moko sendoa. © Arturo Elosegi

Belatxinga mokogorria. © Snowmanradio, Wikipedia
Belabeltza. Konparatu mokoa erroiarenarekin. 

© Arturo Elosegi
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Batzuek, hemen jaioak garelako, betidanik ezagutzen
dugu; beste batzuek herrira etorriak garelako, ez.
Batzuei ez zaigu arraroa egiten Anoetara doan errepi-
dean, egunero, oinez gizon bat ikustea, beti hala izan
baita; beste batzuentzat, berriz, 2011 urtean, lanera
joateko 6-7 kilometro eta lanetik itzultzeko beste hain-
beste oinez egin behar izatea, bada gutxienez deigarria.
Baina ez da hori Inaxiorengan deigarria den bakarra.
Bagenekien, kontu bitxi ugari zituela kontatzeko, bage-
nekien ederki pasako genuela berarekin solasean, eta
bagenekien gure herriko historia hurbila, alderdi guztie-
tatik, pixka bat gehiago ezagutzen lagunduko zigula,
nahiz eta berak esan digun bezala “denak ez diren kon-
tatzeko modukoak”. 

Lehenik eta behin, Inaxio, zer dela eta “Kuarentaikuatro”?
Ni gaztetxo nintzen garaian, Alkizan, guztiei jartzen
zitzaien goitizena. Nik, nonbait, oina handi samarra
nuen, eta zapatak erosteko garaian, berrogeita lau
zen behar nuen zenbakia, eta goitizen hori jarri zida-
ten.

1947 urtean jaio zinen Alkizako Igarantzabal baserrian.
Ze oroitzapen duzu haur garaiaz, esaterako, eskolari
buruz?
Eskolan? Ez dut ondo gogoratzen, baina 5 edo 6 urte-
rekin hasi nintzen. Kaskarreko galantak hartzen geni-
tuen. Maisua D. Antonio Lizarraga zen, naparra, eta
maisua izateaz gain, herriko idazkaria ere bazen.

OINEZ HAZI, OINEZ BIZI

Inaxio Iruretagoiena “Kuarentaikuatro”

� Alberto Roteta eta Imanol Lizardi

Inaxio, ezkerraldean, zutik, Jose Ignazio Gabirondo eta Joakina Elorzaren ezkontza egunean 1976 urtean. © Maixa Aranzabe
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Gaztelaniaz egingo zenuten, ezta?
Ez. D. Antonio euskalduna zen, eta euskaraz ematen ziz-
kigun eskolak. Orduan, gaztelaniaz tutik ere ez genuen
egiten, eta zorionez, harek euskaraz egiten zigun. Hori
bai, “Cara al Sol” kanta ikasi egin behar izan genuen, eta
egunero abesten genuen. Baina gero, euskaraz egiten
genuen. Alkizan ez genuen gaztelaniaz hitzik entzun,
gailegoak etorri ziren arte. Nik, soldadutzara joan nintze-
nean, nekez egiten nuen gaztelaniaz. 

Geroago ere ibili omen zinen eskolan
Bai. Tolosako Eskolapioetan egin nituen kurtso pare bat
edo. Lanean hasteko “Certificadoa” behar nuen, eta
hura ateratzera joan nintzen.

Eta zer moduz moldatu zinen?
Erdaraz egiten zuten, eta ulertu ezinik ibili nintzen, baina
atera nuen, eta pozik.

Eta eliz kontuez, zer? Egin al zenuen Jaunartzerik?
Jakina. Orduan bi egiten ziren. Guk Komunio txikia eta
Komunio handia deitzen genien. Txikia 8 urterekin egin
nuen, eta handia 12rekin. Apaiza D. Ignacio Otegi zen.

Eta “praile” joateko eskaintzarik ez al zizuten egin?
Niri ez, baina herriko zazpi-edo joan ziren.

Pasa gaitezen gazte zineneko garaira.
Hamabost edo hamasei urte nituela Andoaingo Labor-
de lantegian hasi nintzen lanean. Bertan, brokak, kutxi-
llak, eta abar egiten ziren.

Eta hara, oinez joaten al zinen?
Noski, ez zegoen beste modurik. Tarteka, goizez, izaten
nuen norekin joan, adibidez, Altzorbeko Juanekin, baina
bestela, oinez joaten nintzen Anoetara, eta han trena
hartzen nuen.

Noiz arte egin zenuen lana Laborden?
Hogei urtez edo aritu nintzen. Nagusiek enpresa itxi
zutenean, batzuek kooperatiba osatu zuten, baina ni ez
nintzen horretan sartu. Urtebete langabezian pasa
ondoren, Etxabeko Juanek hala esan zidan: “Hi, mata-
deran hasi behar diagu” Baina bera ez zen hasi, eta ni
bai. Eta badakizue, gaur arte.

Eta horra ere, noski, oinez joan izan zara beti.
Bai, jakina. Goizez, lauak eta erdietan ateratzen naiz oinez,
eta arratsaldeetan ere, Anoetan bazkalduta, oinez buelta-
tzen naiz, inork ez banau kotxean hartzen behintzat.

Ez al duzu inoiz autorik edo motorrik izan?
Ezta bizikletarik ere. Sekula ere ez. Ibiltzeko osasunik ez
zait falta izan, eta gainera gustatu egiten zait.

Mataderoan hainbeste urte eman eta gero, izango duzu
anekdotarik-edo kontatzeko, ezta?
Anekdota? Zer esango dizuet ba? Beti gertatzen dira
kontu kuriosoak, gehienbat abereak deskargatzeko
garaian, karreterara alde egiten dutela, ibaira... Orain
dela gutxi txekor bat ibaira erori zen, eta gruarekin
atera behar izan genuen. Ah! Eta beste kontu batekin
ere gogoratu naiz oraintxe. Karnabaletan behin maio-
rista batek astoa utzi zien lagun batzuei karroza bate-
an-edo ateratzeko. Hark mataderan utzi zuen ukuiluan
sartuta, beste inon tokirik ez zuelako. Goizean langile-
ak joan ginenean astoa ikusi, eta noski, pentsatu
genuen hiltzeko zela.

Eta?
Eta? Ba hori, hil egin genuela

Jakin badakigu, beti herrizalea izan zarela, hemen ibili
zarela, alegia, eta istorio politak badituzula. Adibidez,
aizkoran, herriko festetan behin saioa egin omen
zenuen. Nola da hori?
Otsamendiko Segundo eta ni ginen alde batetik, eta
bestetik Antonio alkate zena eta Astigarragatik Etxe-
sagasti baserria erosita, etorri zen Joxe Mari Latasa
“Xarpa”.

Eta zer gertatu zen?
Galdu egin genuela. Segundok pixka bat egiten zuen,
baina nik ezer gutxi. Ikustera hurbildu zen jendea ika-
ratuta ibili zen, norbaiti hankaren bat ebakiko ote
genion edo. Gogoratzen naiz nola Antoniok galtza txuri
dotore batzuk zituen, eta botoia lotu ezinik nola ibili
zen.

Gogoan al duzu beste apustu edo erronkarik?
Bai. Behin Arritzako Juan Jose zenari pilota partidua
egin nion. Bera, onena zela esaten aritzen zen, eta
palaz jokatu genuen elkarren kontra. Erraz irabazi nion
eta hamalau lagunentzat afaria ordaindu behar izan
zuen.

Korrika apustu baten konturik ere entzun izan dugu, ba.
Bai, Peruko Jexuxek sutu ninduen. Apustua zen
Berraingo bordatik Alkizako plazara ezetz korrika 9
minututan etorri. Irteera emateko gogoratzen naiz nola
Etxabeko Juanek eskopetarekin tiro egin zuen Alkiza-
ko plazan. Apustua erraz irabazi nuen, 8 minutura ere
ez bainintzen iritsi. Jende asko zen lasterketa hura
ikusten, eta hamar lagunentzat arkumea irabazi nuen.

Beraz, trebea zinen.
Anoetan, Alkizako korrikalaria deitzen zidaten. Egia da
sasoia nuen garaian, azkar ibiltzen nintzela. Orain,
berriz, zahartu egin gera eta…
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Ondo asko dakigu kirolzalea zarela, gaur egun ere ikus-
tea behintzat asko gustatzen zaizula.
Hamalau urtean Errealeko sozio izan nintzen, eta igan-
dero joaten ginen Atotxa zaharrera. Errealak Liga iraba-
zi zuenean, Arantzazun izan ginen jokalariekin batera
Ama Birjinari eskerrak ematen. Herri Kirolak ere asko
jarraitu ditut. Tolosara apustuak ikustera batzuetan joan-
dakoa naiz. Pilota ere asko gustatzen zait. Gaur egun
horiek denak telebistatik jarraitzen ditut, herritik mugitu
gabe.

Eta musean zer? Fama handia duzu. Jokatzen oso ona
ez izan arren, badakigu “etorri” onekoa zarela, eta kei-
nuak pasatzen, berriz, aparta.
Garai batean asko ibiltzen ginen. Bi txapel behintzat,
baditut irabazita. Bat Adunan, Antonio zenarekin.
Hemen, Alkizan, Elizegiko Ramonekin irabazi nuen
beste bat. Etxabeko Juanekin behin egin nuen ederra
Zizurkilgo Pasusen.  Ehun eta hogeita bi pareja zeuden
izena emanda, eta guztien gainetik, Gu txapeldun. Trofe-
oa, afaria eta diru pixka bat ere jaso genuen orduan.
Begirada hutsarekin antzematen genuen zeintzuk ziren
lagunak zituen kartak. Alkizan, musean oso onak ziren
Etxabeko Juan eta Antonio Zubiaurre, alkate zena.

Aizu, eta futbolean ere ez al zineten ibiltzen?
Ni ez, baina plazan garai batean asko ibiltzen ziren.
Antonio atezain ona zen, eta gogoan det igande goiz
batean partidua jokatu aurretik nola biok Ostatun geun-
den eta hark nola esan zion Maritxuri (Otsamendiko
Maritxu baitzen orduan Ostatuko etxekoandre): “Mari-
txu, jarri bi dozena arrautza frijituta”. Eta hura arrautzak
frijitzen hasi zen, eta guk atera ahala, denak jan. Anto-

niok hamalau jan zituen, eta nik hamar. Gainera, ez zen
postre faltarik izan, mamia jan baikenuen. Eta gero fut-
bolera joan zen hura.

Beno, eta gaiez aldatu dezagun, neska kontuez zer duzu
esateko?
Ibili, ibiltzen nintzen, baina badakizue, soltero nago, eta
gustora. Orduan ez zen orain bezalako erraztasunik
neska laguntzetan ibiltzeko. Joan, joaten ginen, baina
bide txarrak zeuden, eta lokatzetan geratzen ginen
behin baino gehiagotan.

Soldadutza ere egin zenuen, ezta?
Bai, bai, boluntario joan nintzan Donostiara etortzeaga-
tik, eta hala izan zen. Kanpamendua Gasteizen, Gama-
rran egin nuen, eta gainerakoa Donostian.

Zenbat hilabetez egon zinen?
Hogei hilabete egon nintzen, baina horietatik lau eta
erdi permisuarekin pasatu nituen.

Orduan ere oinez ibiliko zien gora eta behera, ezta?
Bai noski. Astean behin etortzen nintzen etxera. Batzue-
tan Andoainen geratzen nintzen arrebaren etxean,
baina gehienetan etxera etortzen nintzen, eta horrelako-
etan Anoetara trenez etorri ondoren, badakizue, etxerai-
no oinez.

Zein lanetan aritu zinen soldadu zinela?
Intendentzian aritzen nintzen, janariak banatzen, ogia
eramaten maniobretara joaten zirenei, eta horrela. 

Denok bezala, izango duzu soldadutzako kontu berezi-
ren bat, ezta?
Gogoan det nola behin boluntarioak eskatu zituzten
odola emateko. Nik hasiera-hasieratik eman nuen izena,
eta horregatik hilabeteko permisua  eman zidaten. Gero,
eta hori ikusita, asko apuntatu ziren odola ematera per-
misuarengatik, baina haiei odola kendu bai, baima per-
misurik ez zieten eman.

Eta bukatzen hasteko, nola ikusten duzu Alkiza gaur
egun?
Asko aldatu da. Hazi ere asko hazi da, eta herriko jen-
dea bertan geratzen dela ikusteak poz handia ematen
du.

Emaiozu bukaera nahi duzun moduan elkarrizketa honi.
Osasuna izan dezagula denok, eta ea urteetan jarraitu
ahal degun orain arteko moduan bizitzaz gozatzen.

Bejondeizula Inaxio, mila esker.

Jose Mari Aranzaberekin 2007 urteko San Martinetako
Mus Txapelketan azpi-txapeldunak gertatu zirenean.
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Alkizar guztiek dakizuen bezala aurten udaletxeko tal-
dea aldatu da, egia esan taldeak nahiko berdintsu
jarraitzen du, baina badira bi partaide berri: Uxue eta
Ainara, eta beraiekin gelditu naiz pixka bat azal deza-
ten zer moduzko hasiera izan duten udalean, ze asmo
dituzten… 

Konta iezadazue zergatik eman duzuen zinegotzi izate-
ko pausua:
AINARA: Herritar bezala denok eskaini dezakegu zer-
bait eta guztion onurarako da. Proposatu zidatenean
zalantzak izan banituen ere, azkenean aukera berri
bat ikusi nuen gauzak aurrera eraman eta hobekun-
tzak lortzeko bai herri mailan eta baita arlo pertsona-
lean ere.
UXUE: Herritar guztion parte hartzea beharrezkoa
delako gauza hauetan, gehienbat hau bezalako herri
txikietan. Horretaz gain gazteen errepresentazio bat
udaletxean garrantzitsua iruditzen zait. Pertsona beza-
la garatzeko eta pertsona ezberdinekin harremanak
izateko aukera ezin hobea da hau.

Eta zein arlotako arduradun zarete?
AINARA: Ni Agenda 21, Tolomendi.
UXUE: Ni aldiz: kultura, festak, kirolak eta eskola.
Gazte batzorde sortu berriaren arduradunak izango
gara biok.

Esku artean dituzuen proiektuetatik bereziki ilusioa egi-
ten dizuen bat?
AINARA: Bueno ba horrela bat-batean ez nuke bere-
ziki bat aipatuko, guztiak ahalik eta ondoen egitea da
nire helburua.
UXUE: Nire ustez garrantzitsuena eskola berria egi-
tea, noski, eta frontoia berritzea dira. Baina pertsonal-
ki interes handia sortzen didan beste proiektu bat da
gazte batzorde bat sortzearena, orain baliagarria dela-
ko eta baita etorkizunerako asmoei begira ere.

Zer uste duzu dela beharrezkoa zinegotzi izateko, Uxue?
Gogoa ezinbestekoa iruditzen zait eta baita harrema-
netarako gaitasuna ere. Pertsonalitatea ere beharrez-
koa da zure ideiak eta iritzia azaltzeko garaian. 

Eta zuk, Ainara? 
Denbora eta gehienbat gogoa.

Taldean egindako harrerarekin gustura zaudete?
AINARA: Uxuerekin pixka bat nazkatuta… JAJA (dio
txantxetan Ainarak). Ez ez, egia esan dena oso ondo.
UXUE: Nabari da gu biok garela berriak eta aurrez
talde bat zegoela, harrera ona egin diguten arren
oraindik gauza asko dugu ikasteko eta taldeko kide
bat gehiago izateko.

Zerbait gehitu nahi duzue, neskak? 
Gure aldetik ahal dugun guztia egingo dugu herriaren
alde lan egiteko, hori bai horretarako herritar guztien
parte hartzea ezinbestekoa iruditzen zaigu. Edozein
iradokizun izanez gero, ez izan zalantzarik gugana
etortzeko garaian.

Bi emakume gazte 
udal talde berrian

Onintza Gorostidi �



Peruko Antoniok Arantzazun, 1952ko abenduan,
biografia hau idaztea erabaki zuen. Lili txuria odole-
tan deitu zion, horretarako Ama Maria Teresalina-
ren bizitza, 1918-1947, gaitzat hartu zuen, argitara-
tu, berriz, Zarauzko Itxaropenak, 1955ean. Gerra
osteko zentsuraren garai zorrotz eta beldurgarriak
ziren. Hemen ez zegoen euskarazko prentsa, irrati
eta libururik argitaratzerik. Euskal idazle batzuk
erail, adibidez Aitzol, Lauaxeta eta beste anitz
erbesteratuak izan ziren. Beste batzuk Ameriketatik
eutsi zioten euskal literaturari, nobelari, olerkiari,
liburugintzari.

Aldizkari honetan iaz esan genuenez, barneko eus-
kal gunerik goiztiarrena Arantzazuko komentuaren
baitan eman zen, hantxe ziharduen Peruko Antonio
fraideak teologia ikasten. Lehen liburuak Arantza-
zuko kondairak eta santuen bizitzak izan ziren. Lili…
liburua, 1954an, Luis Villasante frantziskotarrak eta
Inazio Iztueta zentsuratzai leak baimendu eta,
1955ean, argitaratu zen. Liburuaren sarrera berriz,
1952an, Sondikako Bidegain etxean egileak sinatu
zuen, bertako alaba Jokiñe serora, martiri eta santa-
tzat amestuz. Hizkuntza ezberdinetan eta, 1948-
1955 urteetan, sei biografia  plazaratu zitzaizkion.
Antonioren hitzak dira: Bejondaizula, ba zan lo-
zorrotik ateratzeko garaia. Lotsa galduta gaude,
atzerritarrak or ari dira idatzi ta idatzi, gu berriz, aiei
begira patxaran eta apatxean. Jokiñeren eskutitza
eta bere ahaideen kontaketetan oinarritzen da libu-
rua, biografia literario bat da, hizkuntza bizia darabil,
erraz irakurtzen da. Santu egin nahi duen itxura har-
tzen zaio biografiari.

Goian ama eta Jokiñeren argazkiak eman ondo-
ren, beren jaiotetxe eta haurtzaroko ikasketak
narratzen ditu idazle alkizarrak, elkarrizketa arin eta
atseginez kontatu ere. Gurasoak Bizente Zubiri
nafarra eta Isabel Santxez ziren, hamazazpi seme-
alaba izan zituzten, tartean jaio berritan hildakoak
barne. Jokiñe protagonista Bidegain eraikuntza
berrian, 1918an, jaio zen, baserri zaharra hegazkin
portuak irentsi baitzuen. Haurtzaroa, lehen lau urte-
ak jaiotetxean eta ondorengo zortziak Bilboko

beren etxean egin zituen. Heziketa, aldiz, Gurutzeko
Alaben ikastetxean eman zioten, oporretan Sondi-
kara joanez. Badira makiña bat Sondika’n neska ura
maixutzat eduki zutenak dio Antoniok eta beste
behin: Joakina etzan… neska geza oietako bat:
bizia, alaia, jolas-zalea, erretxina. Idazleak zera gehi-
tzen du, aita nafarra zela, nonbait kaskagogor fama
erantsi nahian.

Hamabi urterekin lehenengo jaunartzea eginda,
Orduñako seroren ikastetxe ospetsuan bereganatu
zituen ikasgai mamidunak, esku-lanak, piano eta
erizain eginkizunak: Zubiritarren alaba danak ango-
tar izanak dituzu eta iru antxe betiko gelditu, monja
sartu. Gaztaroan, Bilbon dendari izan zen. Bilbon
sendiak bazituen hainbat denda, haiek zaindu eta
begiratzen hasi zen. Dendariaren deskribapen
bikaina eman zigun alkizarrak: Bazekian Joakinak
gaztetasun utsa zeramakiala agiri-agirian bekoki
zabalean, ezti bezin goxoa sortzen zala irripar luzea
bere ezpain-loreetan, perla-errenka bat ziruditela
bere ortz txuriak, gaiztakeri gabekoa zala bere arpe-
gi guri ta emea, mamizko lore gorriak ziruditela bere
masail mardulak, uxoarenak baño ederragoak zirala
bere patxadazko begi bi-biak, liraña zala oso-osorik
bere gorputz guztia, beteko liokela batenbateri ani-
mako utsunea… 

Gero serora etxerako urratsa eman eta Teresali-
na bilakatu zen. 1936ko gerratean bi senide hil eta
familia sakabanatu zen, batzuk Frantziara ihes egin
behar izan zuten eta han, 1939an, aita gaixotu eta
hil zitzaien. Jokiñeren osaba fraide batek asko
lagundu zion aitaren heriotza inguruan, bokazio
kontuetan. Mariaren frantziskotar misiolarietara bul-
tzatu zuen, aldi berean, misiolari eta eukaristi zale
porrokatu izatera alegia.

Jokiñek, 1941ean, Iruñean jantzi zuri berria soi-
nean hartu eta izena aldatu zuen, handik aurrera
Ama Teresalina izango zen eta serora bati  hauxe
esan zion: Jaungoikoaren eskuetan jartzera etorri
naun, nerekin berak nai duan guztia egin dezala. Ez
natxeon ezerrek okiltzen.

Lili txuria odoletan, 1955

� Pello Joxe Aranburu
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Iruñeko urteak amaituta, lehen
Madrilera, gero Guadalajarako
Trillonen zegoen leprak jotako
gaixotegira eta berriro, 1946an,
Madrilen betirako Jainkoarekin
ezkondu zen boto bidez.

Behean hiru argazki: lehena
misioetara abiatu baino lehen
Madrilen egindako argazkia,
1947, bigarren eta hirugarren
argazkiak, berriz, Bartzelonatik
Haleakala itsasontziz Suezeko
ubidea, maiatzaren 4an, igaro
zuen itsasontzia eta bertan zihoa-
zen serorak. Hirurak liburuan
daudenak. Indiako Katxemirako
hiri nagusia zen Baramulara
heldu zen Teresalina, ederra
benetan parajea. Ez nuan egun-
daño pentsatu orrelako toki poli-
tik arki nezakenik bere hitzak dira.

Sei bat hizkuntzen jabe bazen. Serorak bigarren
eguna zeraman han eta ahizpa Miren Karmeleri, haren
urte betetzea zela bide, hauxe idatzi zion: Gaur goize-
an bataiatu dinat lenengo aurtxo bat, … nik bataiatzen
zaitut Miren Karmele, ahizparen izena ipiniz.

Lurralde hura nazio anitzen
mugakide eta bi erlijio nagusien
jabe izanik, garai hartan istilu
latzak gertatu ziren eta haietako
batean bizia kendu zioten Tere-
salinari ,  urriaren 27an, joan
berritan. Sei heriotza edo hilketa
gertatu ziren, badirudi dirua lor-
tzearren egin zituztela. Narra-
tzaileak martirioaren kutsu edo
itxura eman zion heriotzari, Tere-
salinak aldareko sakramentua
babeste arren galdu omen zuen
bizia. Santu fama zabaldu zen
inguru haietan eta Antoniok
baieztapen potoloak idatzi
zituen:

- Martiri-odola, martiri-azia beti
loretu izandu da.

- India’ko bal lara eta err i
batzuek samaldan datoz Kris-
toren artaldera. Sei illabetean

sei probintzi oso-osoak kristau egin ziran. Beste bi
bidean zetozen.

Teresalinaren hitz hauekin amaitu zuen liburua
Peruko idazleak:  Nire bizitza Katxemirak zeru bidea
artu dezan eskeintzen det.
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IndiaruntzAma Teresalina
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Amañili, Alkizan 2010. urtean sortu zen.
Herriarentzako eta herriko emakumeentzako lan egi-
tea da gure asmoa, herriko bizitzan beste solaskide
bat bezala parte hartzea.
Elkartearen izenaren nondik norakoak azalduko dizki-
zuegu ondoren:

Zergatik Amañili eta ez beste edozein izen?
Nondik atera duzue izen hau?
Hemen duzue erantzuna. Bazkideen artean hainbat
izen polit zeuden, baina zozketa egin ondoren izen
hau jartzea erabaki genuen denon artean. Oso soinu
polita eta originala zituela iruditu baitzitzaigun.
Zuhaixka baten izena da Syringa Vulgaris, edo erdaraz
Lilo deitzen den lore moreak ematen dituen zuhaixka
bat. Bere benetako izena Amañilili da baina luzeegia
iruditu zitzaigunez pixka bat laburtu eta Amañili izena
jarri genion.

Hamabost bazkide gara gure Elkartean, baina edozei-
nek parte har dezake antolatzen diren ekintzetan. 
Orain arte badira antolatu ditugun batzuk Alkizako
udaletxearen diru laguntza ezker:

Bular minbiziari buruzko hitzaldia
2010/11/26
Oso interesgarria izan zen. Adin guztietako jendea
bildu ginen eta oso hitzaldi partehartzailea izan zen.
Oso gustura irten ginen denok hitzalditik. 

Talo ikastaro bat 2010/12/29
18 lagunek hartu genuen parte, bi mutil tartean zirela-
rik, Lete baserrian aritu ginen umore onean. Bakarne
Garmendia irakaslea Anoetatik etorri zitzaigun irakas-
tera. Talo zoragarriak irten zitzaizkigun, oso onak, eta
noski gero gerokoak, jan egin genituen txokolate,
txistor eta guzti.

Sabeleko ariketa hipopresiboak 2011/05/21
Oso goiz polita pasa genuen, nahiko ariketa errazak
ikasi genituen Pelbis-eko solairua indartuz, gernu
galerak eta bestelako emakumeen ohiko arazoen
prebentzio edo eta aurrezaintza Ikasi eta gutxitzeko.

Zortzi lagun egon ginen bertan, denak emakumeak,
baina han jakin genuen, suhiltzaileak ere horrelako
ariketak egiten dituztela.

Aurten Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntza
jaso dugu, ez pentsa erreza izan denik, baina azkene-
an paperak eta paperak bete ondoren lortu dugu
ekartzea Alkizara Daniel Gabarro, hizlari famatua eto-
rriko zaigu Cataluñatik 
Gabarro psikopedagogoa da eta bere garaian Lleida
eta Ramon LLulleko unibertsitatean irakaslea izana.
PNLn aditua, gaur egun hitzaldi eta psikologi aholku-
laritzan dauka lanbidea.
Bere liburuen artean: ikasketa teknikak, ikerkuntza
teknikak, ortografi irakaskuntza eta abar.
Alkizan emango duen bere hitzaldiaren izenburua:
“Educar para la libertad, mas allá de los estereotipos”
y “Fracaso escolar: causa y como abordarlo”.
Jardun honetara gonbidatuko ditugu beste “emaku-
me” eta “guraso” elkarteak eta jende asko elkartuko
gara Alkizan, ziur ask urria aldean.
Baita ere Emakunderi  eskatu diogu diru laguntza
baina oraindik ez dugu jaso erantzuna, Jardun asko,
polita eta desberdinak antolatzea da gure helburua 
Adibidez: 
• Bertako eta kanpoko emakumeen arteko sukaldari-

tza errezeten hartu emana.
• Zinema eta musikari buruzko tailer azkarrak Equa-

lak antolatuak.
• Oinarrizko informatikaren tutoritza (posta elektroni-

koa erabili, Internetaren erabilera informazio fidaga-
rria bilatzeko, ortografi zuzenketa, eskulanak, argaz-
kigintza, bidaiak, makilajea, ibilaldiak eta abar.)

Amañili 
Alkizako emakumeen elkartea
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Aurreko urtean, “Sabina, Usurbil-
go señorita, Alkizaleten” titulupe-
an idatzitako artikulotxoan jarri
genituen Alkizaleteko jabeak ziren
Joan Esteban Alkizalete eta Sabi-
na Rezola senar-emazteen onda-
sunak. Esan genuen, halaber,
Sabina gazterik hil zela eta hil
zenean bi seme txiki utzi zituela
aitaren kuidadoan: Bernardo (lau
urtekoa) eta Santiago (bikoa).

Zer moduz konpondu zen Joan
Esteban ume hauen heziketan? Bi
seme hauei tokatzen zitzaien Alki-
zaleteko ondasunen jabetza aita
hiltzen zitzaienean, baina, gerora,
zer dela-eta azaltzen zaizkigu Alki-
zaleteko ondasun asko Prudentxi
Legarra Zumetaren eskutan?
Oraingo honetan galdera hauei
erantzun nahi nieke.
1860ean, Sabina hil zenean, Joan
Esteban ez zen bakarrik gelditu Alkizaleten, bere ama
ere berarekin bizi zen; beraz, pentsatzekoa zen umeak
amonaren esku geratu izana, baina… 1861ean, 62an
eta 63an ez dago Bernardoren arrastorik Alkizaleten,
Santiago bakarrik azaltzen da. 64ean eta 65, berriz,
biak azaltzen dira, eta 66tik aurrera erabat desager-
tzen dira, bai bat eta bai bestea, arrastorik utzi gabe.
Hau ikusirik, pentsatzekoa da ume hauen ardura
amaren aldeko familiak hartuko zuela, gerora ere
Usurbilgo osaba-izebekin azalduko baitzaizkigu.
Ez dirudi ama eta semea, Mª Jeronima eta Joan Este-
ban alegia, oso ondo konpontzen zirenik. Lehen ere
amak etxetik aldegiteko ahalegin bat egin ondoren
–Sabina oraindik bizi zela–, azkenik,1866an Alkizale-
te utzi eta Anoetara jaitsi zen behin betirako Don Hila-
rio semea zuen apaizarekin bizitzera. Tirabira hauen
zergatia Estebanek zurrutari zion atxikimendua izan
liteke baina ez dago ziurtatzerik. 
1862an, Sabina hil eta handik bi urtera, Joan Esteban
ere, ondoezik sentitu eta testamentua egin zuen. Hala
ere, oraingo gaixotasun honetatik libratu zen eta
geroxeago, 1866ean, Usurbilen beste testamentu
berri bat egiten ikusten dugu. 
Esan dugu urte honetan ama Anoetara joan zitzaiola

eta umeen arrastorik ez dela Alkizaleten. Joan Este-
ban bakar-bakarrik geratu da. Bestalde, ez zaio pula-
mentu handirik ikusten etxea gobernatzeko. Zer egin?
1867an Joan Estebanek Peruko bere ahaide zuen
Jeronimo Legarrarekin –hau ere alargun hiru seme-
alabekin– akordioa sinatuko du: bien ondasunak batu,
eta Alkizaleten elkarrekin bizitzen jarriko omen dira,
ondasunen administrazioa Jeronimoren eskuetan
geratzen delarik. Ikusia dago etxeko gorabeherak ere
emateko ez zela gauza. Esan dugu: Joan Esteban
bakarrik zegoen, semerik gabe, –amaren familiarekin
zeuden semeak seguruenik– Jeronimo, aldiz, alargun,
hiru seme-alabekin. Alkizaleten jarriko dira bizitzen
bostak morroia eta neskamearekin –hau bai behar
beharrezkoa zutela–. Aspalditik Alkizaleten zegoen
Patziku Gabirondo izango da morroia; neskamea,
berriz, Donjoanenean Jeronimorekin bizi zen Bixenta
Aranburu. Beraz, Alkizaleten zazpi jarriko dira bizitzen:
Bernardo, Jeronimo bere hiru seme-alabekin, neska-
mea eta morroia.
Nor zen Jeronimo Legarra hau?
Jeronimo hau, Peruko semea zen, Joan Estebanen
amaren anaia, herriko maisua eta sakristaua; Billabo-
nan ezkondua zen Frantziska Zumetarekin eta hiru

Prudentxi, Alkizaleten jabe

� Enrike Larrarte Arregi

Prudentxik ordaindutako organoa Alkizako elizan.



seme-alaba izan zituzten heldutasunera iritsi zitzaiz-
kienak: Segunda, Patrizio eta Prudentxi. Prudentxi
hau jaio eta handik hamar egunetara hilko da Fran-
tziska Zumeta bere ama. Haurgintzaren ondorioa
izango zen heriotza. Hala dirudi. Gauza da, Jeronimo
hau hiru umerekin geratu zela alargun: Segunda, zor-
tzi urtekoa, Patrizio, seikoa, eta Prudentxi jaioberriare-
kin. Prudentxiren jaiotza 1854. urtekoa da.
Esan bezala, 1867an egin zuten hitzarmena Joan
Estebanek eta Jeronimok, Espainian aurreneko erre-
publika sortu zen urte bezperan. Sei urtez bizi izan
ziren elkarrekin Alkizaleten, Joan Esteban 1873an hil
zen arte, bigarren gerra karlista garaian. Jeronimok
beste zortzi urte eskas egin zituen mundu honetan,
eta gauzak nola izaten diren, hau hil eta beste sei hila-

betera Bernardo, Joan Estebanen seme zaharrena
ere hil egingo da, Donostian, amaren aldeko osaba
negoziante baten etxean. Hogeita sei urte besterik ez
zituen. Bernardok Hernanin egin zuen testamentuan
Prudentxi Legarra Zumetari utzi zizkion bere ondasun
guztiak. Heriotza hau 1882. urtean izan zen.
Esteban eta Jeronimo elkartu zirenean hondasun
hauek jarri zituen bakoitzak. Estebanek: Alkizalete,
Leteberri, Mariategi-zaharra, Mariategi-berria, Marian-
tonena, Katalandegi, Bentzala-txiki, Litzarzelai eta Iga-
ran errota Alkizan, eta Larrola, Gurutzeaga eta Etxe-
berr ia Larraulen. Jeronimok: Zumitzeta eta
Garmendi-garaikoa. 
1882tik aurrera hasiko dira gauzak eskrituratzen.
Elkartearen desegite ofiziala urte horretan egingo da
eta bakoitzari tokatzen zaizkion ondasun eta zorrak
garbi eskrituratuko dira. Desegite honekin batera,
Santiagok (Joan Estebanen seme gazteak), Pruden-
txik –bere eta bere anai Patrizioren izenean, hau
Ameriketan baitago– eta bere ahizpa Segundak
elkartearen likidazioa egingo dute. Zumitzeta eta Gar-
mendi-garaikoa Segunda, Patrizio eta Prudentxiren-
tzat garatuko dira.
Elkartean bizi izan ziren bitartean egunean 4 pezeta
gastatzen omen zituzten. Hau da, pezeta batekin ia bi
pertsona mantentzen ziren, zazpi baitziren etxean.
Morroiaren urteko soldata 160 pezetakoa zela diote
paperak; neskamearena, aldiz, 120koa. Badirudi
orduan ere lana eta soldata ez ziren neurri berean

banatzen. Neskameak hiru gizaseme eta hiru ume
zituen bere kargura eta ez zuen Tolosan arropak gar-
bitzeko garbigailurik salgai aurkituko; jostorratza dan-
tzatzen ere iaioa izango zen, noski.
Bestalde, Estebanen herentzia honela banatuko da:
Santiago Alkizaleterentzat geratuko dira Larraulgo
Larrola eta Gurutzeaga baserriak, Alkizako Leteberri
baserria eta Igaran errota, osorik; eta Katalandegi
erdibana izango da: erdia Santiagorentzat eta beste
erdia Prudentxirentzat. Gainontzeko beste ondasun
guztiak Prudentxirentzat izango dira. Larraulgo Etxe-
berria baserria elkarrekin bizi izan ziren garaian saldu
zuten.
Ez naiz zehaztasun gehiagotan sartuko, banaketa hau
zergatik egin zen horrela eta…, luze joko luke eta.
Hau bakarrik esango dut: Prudentxirentzat geratu zen
Alkizaleteko liburutegia dexente samarra zen. Hala
ere, euskaraz liburu bakarra azaltzen da: Jesusen
amore nequez dagosten cembait otosgay; egilerik ez
da aipatzen. Hogei bat urte lehenago egin zen inben-
tarioan, berriz, beste bi ere baziren: Guillaumen Biga-
rren Catichimina eta Churioren Jesu Cristoren Imita-
cionea).
Pasa gaitezen orain Alkizaleteko seme gazteenaren
(Santiagoren) zertzelada batzuk ematera. Hemen
esango dugunaz gain, honi buruz gehiago jakin nahi
duenak jo beza L. Lerchundik idatzi zuen artikulura:
Boletín de la R.S.B.A.P. LXV, 2009-1, 345-381.
Ikusi dugu, Bernardok, Santiagoren anai zaharrenak,
testamentua Hernanin egin zuela eta Donostian hil
zela (hiletak Antiguan egin zizkioten). Santiago, ere,
paraje hauetan ikusiko dugu.
1883an Donostian azaltzen zaigu. Estudiantea omen
da. Urte horretan bertan, Jose Ramon Martikorena
Espelosin industrialaria Hernanira dator bizi izatera.
Martikorena hau Santiagoren osaba da, bere amaren
ahizpa zen Mª Antonia Rezolarekin ezkonduta dagoe-
na. Zergatik dator famili hau Hernanira? Bere seme
Jose Antoniok Hernaniko Antziola auzoan lantegia
bat ireki duelako, larrua ondu eta lantzeko, zolak eta
uhalak egiteko (Jose Ramon Martikorenak lehen ere,
eta aspalditik, ezagutzen zuen ofizio hau, larru-lante-
gitxo bat izan zuen Donostiako San Martin auzoan.
Frantzian ikasia omen zen). Orain semeak jarraitzen
du ofizioarekin. Santiago, ere, osabekin dator Herna-
nira, haiekin bizi baitzen lehen ere Donostian. Fabri-
kan bertan jarriko dira bizitzen. Santiagok 25 urte ditu
eta Jose Antoniok, bere lehengusuak, urte pare bat-
edo gehiago. 
Hemendik aurrera bi lehengusuak elkarrekin azaldu-
ko zaizkigu, harreman estuak izan zituzten, ez nego-
zioetan bakarrik, baita politikan ere, Hernaniko udale-
an alkate eta alkateorde behin baino gehiagotan izan
baitziren mende bukaera honetan.
Hernaniko erroldetan Santiago larru-ontzaile, merka-
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bere ondasun guztiak.



tari, industrialari eta meatzari bezala azaltzen da (mea-
tzari, ez meatzetan langile zelako, meatzetako nagusia
zelako baizik). Negozio hauetan lehengusuarekin
batera azaltzen da (esate baterako, “Marticorena y
Alquizalete” merkataritza-sozietatea “era guztietako
eginkizun eta ordezkaritzak eramateko” eraiki zutene-
an) edo bere kasa (“La Luz” eta “San Emilio” meate-
giak ustiatzen). Oraindik geratzen dira Hernanin,
Fagollaga jatetxetik gertu, “Las Mercedes” zeritzan
porland fabrika izan zenaren aztarnak. Berea zen.
Nondik zetorkion dirua? Hasteko behintzat,1885ean,
Leteberri, Larrola eta Igaran errota saldu zituela bada-
kigu; gero, 1902an bere lehengusuaren fabrikak
55.464 pezeta zor omen zizkiola ere esaten zaigu. 
1895ean, osaben etxea utzi eta, Hernaniko kale
Nagusian jarriko da bizitzen, Jose Luis Zendoia
(enpresarioa) eta Mikaela Garin senar-emazteekin.
Badirudi ez zela inoiz ezkondu. Zendoia hau eta Mika-
elaren aita, bigarren gerra karlistan liberalek karlistei
aurka egiteko antolatu zituzten talde berezi batekoak

izan ziren: “Los Voluntarios de la Libertad” bezala eza-
gunak. Hernani ez zen karlisten eskutan inoiz erori eta
horregatik eman zion erregeak “Invicta” titulua herria-
ri. “Voluntario” bitxi hauek, gerra garaian egunero bi
pezeta kobratzeaz gain (ikusi dugu lehen bizitzeko

zenbat behar zen), gerra bukatu, Madrilek Foru edo
Lege Zaharrak kendu, eta ordurarte ez bezala gazte
euskaldunak soldaduska behartu zituztenean, “volun-
tario” hauen semeak soldaduskatik libratu zituzten.
Hau euskaldunontzat madarikatua den 1876. urtean
gertatu zen. Harrezkero, Zendoia hau zinegotzi azal-
duko zaigu behin eta berriz, hauteskundeetan bere
burua errepublikanoen zerrendetan aurkezten duela-
rik. Gure Santiago Alkizalete eta bere lehengusu Jose
Antonio Martikorena, ere, errepublikano bezala aur-
keztuko zaizkigu udal hauteskundeetan. Esan dugu:
udalean alkateorde eta alkate behin baino gehiagotan
izan zirela aukeratuak mende bukaera honetan.
XX. mendearen hasieran galtzen diogu pista Santia-
gori Hernanin. Badirudi Donostia aldera joan zela.
Ondoezik zebilelaren aztarnak ere badira.
Bi anai hauekin bukatu zen Alkizalete abizena Alkiza-
lete etxean. Baten diruak Alkizako elizan bukatu
zuten, jendeari zeruko bidea errazte aldera; besteare-
nak, berriz, auskalo. Infernuko bidea ez ote zuten
hartu? Garai hartan Alkizan, seguru asko, errepublika-
noei deabruen itxura handiagoa hartzen zieten san-
tuena baino.

Oharra: egunen batean kontatuko dugu aipatu ditu-
gun Larraulgo Larrola, Gurutzeaga eta Etxeberria
baserriak nola iritsi ziren Alkizaletetarren sakelara.
Historia polita baita. 

Prudentxi Legarra Zumeta.

Segunda Legarra Zumeta. Prudentxiren ahizpa.

Santiago Alkizalete Rezola.

Ezkerretara, Fagollaga jatetxea; aurrean, “Las Mercedes”
porland fabrika.

63

Solasean ///OILATEGITIK 2011 · 11. ALEA

Santiago Alkizalete eta bere
lehengusu Jose Antonio

Martikorena errepublikano bezala
aurkeztuko zaizkigu udal

hauteskundeetan.



Datorren urtera arte!

www.oilategitik.net

Alkizako Udala GFA


