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Berrobiko memoria historikoa

Erlijioak ezarritako
giro hertsi hura…
Gerra Zibilaren aurreko garaietatik hasi eta frankismo garaiko urte zailetara arte, zeharka bada
ere, hainbatetan aipatu ditugu erlijioarekin zerikusia duten printzak herriko memoria historikoaren atal honetan. Aurtengoan erlijioaz ariko gara, urte hertsi haietan erlijioak herritarren bizimoduan zuen eragin erabatekoaz.
Euskaldun fededun, dio esaerak eta egiaz halaxe zen duela hamarkada batzuk. Eliztarrak gaur baino ugariago ziren lehen, eta erlijioak beste indar bat zuen. Beste eragin bat. Apaizek, oro har, asko eta zorrotz agindu ohi zuten herrietan, baita Berrobin ere, zergatik ukatu. Beldurra, giro itoa, zigorrak, dituzte gogoan garai hartako be-

rrobitarrek. Piedad Lopezek, adibidez, oroitzen du urtean behin, Pazkoazkoa egiteko txartela hartu beharra zegoela eta txartela hartzeko galdera bat egiten zuela apaizak. “Ez zendun jakiten zer galdera, eta ez baziozun erantzuten, fuera. Baratza bat ere bazun, eta bat baino
gehiago eduki zun dotrine ikasi arte batzan lanen kastigatuta. Belarrak ateratzen, atxurren, etxera bazkaltzera
jun gabe. Monagilloei ere jo egiten zien…”.
Zuzen ibiltzea, dotrinak esandakoa betetzea, apaizaren
esanen aurrean men egitea, balio sakratuak ziren lehen.
Ez zen giro izaten horiek urratuz gero. Dantza egiteko
ere kontu handiz ibili behar izaten zuten gerraosteko urte haietan. Eta Berrobi “festalekua” zen, Piedaden esa-
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Piedad Lopez
“Balkoia bazun Erretoretxen eta handik
zaintzen zun, eta kongregazioko zinta
kentzen zion jendeari eta kondenatuta
zeola esan. Hamaika aldiz esan zun
sermoian, infernura kondenatuta
geundela. Han sua zegoela eta gainera
olio tantak botatzen zituztela sua
handiagoa egiteko”

Brigida Insausti
“Entierron aberatsak alde batea eta
bestek bestea izaten zan. Guri goizeko
9:00tan, eta aberatsei 11:00etan.
Aberatsei kategori handiko aldarean eta
10-11 apaizakin eta besteoi baztarrean.
Primerakok, segundakok eta tertzerakok
izaten zian lehen hileta elizkizunak”
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netan. “Soinua igandero izaten zan. Ingurutik jende asko
etortzen zan. Festa onak egiten zien. Festak hiru bat
egun izaten zian. Inguruko herritara ere joaten ginen: Villabonara, Alegira… Bizikletan, tranbian, oinez ere igual.
Leaburura mendiz. Tolosatik ere hamaika aldiz etorrita
gaude oinez”.

Infernuko sua eta olio tantak
Eta apaiza, “mas malo que Judas!”, orduan gazte zirenen
esanetan, adi egoten zen dantzariei. “Balkoia bazun Erretoretxen eta handik zaintzen zun, eta kongregazioko zinta kentzen zion jendeari eta kondenatuta zeola esan. Hamaika aldiz esan zun sermoian, infernura kondenatuta
geundela. Han sua zegoela eta gainera olio tantak botatzen zituztela sua handiagoa egiteko. Makina bat aldiz
entzun gendun hori. Hori bizi guztiako geratzen da. Apaiza ikusitakoan “Ave Maria purisima!” esan behar hari. Ta
berorika hitz egin behar. Dotrine guztie ikasi behar izaten
gendun txartela hartzeko”. Aspaldiko kontuak izan arren,
ez dauzkate, ez, ahaztuta, aztarrika eta beldur haiek.
Lontxo Irazustak gogoan du festetan ttunttune izaten
zela. Eta dantza librea. “Baltsa galarazia zegoen. Suelton dena. Ttunttuna jotzea Alegitik etortzen zien. Aitasemeak. Txintxarri esaten zitzaien. Gerraz geroztik festak hobeak izaten zian, soinu-jotzaileak ere hasi ziren
eta…”. Baina apaiza beti zorrotz behatokitik so.
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Martin Iturriza zenak ere ez zuen apaizaren oroitzapen
goxorik. “Apaiza gogorra gendun guk, egia esan. Komuniok, bataiok eta denak harekin egindakoak gea. Haren
ondon etzeon berriketaik”. Maria Dolores Etxeberriak
oroitu du nola apaizak pulpitotik egiten zizkien galderak
“eta ez bazenekin etzizuen uzten komuniok egiten”. Piedadek ere horrela baieztatu du, komunioa ukatutako
umeak ere bat baino gehiago izan zirela Berrobin.
Ahotsak.com webgunerako eginiko elkarrizketan, ondoan zuen Martinek Brigida emaztea, eta apaiza hizpidera
ekartzean, hala erantzun zion Brigidak Martini. “Hala
ere, zuei hobeto tratatzen zizuen guri baino. Txartelan
bile jun behar izaten gendun Pazkoazkoa egiteko. Hure
bazan gero e! Sakristira joan behar izaten gendun. Entierrotan-eta ematen zuen txartela errazen, kontentuago harrapatzen gendun halakoetan. Kongregazioko
medailarekin ibiltzen ginen. Dantzan ikusiezkeo, ordea,
fuera kongregaziotik. Baltsean egiterik etzeon! Gure izeba bat eta bi lagun bota zituen kongregaziotik dantza
egiteagatik”.
Dantza estu egiten zutenak estuago hartzen zituen gero apaizak.

Primerako eta segundako hileta-elizkizunak
Entierroetan-eta kontentuago egotearena ez zen, nonbait, harritzekoa. Piedadek ondo daki horren zergatia.
“Entierron ondoren bazkarie ematen zitzaien, horixe
bazkarie, baina etxe batzuetan ezin izaten zuten. Tabernan ematen zitzaion bazkarie. Kuarto txiki batean aparte. Eta bazkarie bukatzen zunean kafea eta botila txiki
bat koñaka. Lehen goizetan izaten zien entierrok apaiza
bazkaltzea juteagatik”. Hala, bapo jan eta edan ondoren,
nola ez zen bada kontentu egongo.
Martin Iturrizak ere halaxe kontatu zigun bere garaian:
“Primerako elizkizunetan bazkarie latza izaten zuen! Gero inulabarrean karreteran earki paseatzen ibiltzen zien
bapo bazkalduta”.
Elizan, bistan da, bereizketa handiak egiten ziren garai
hartan. Baita hiletetan ere, esan dugunez. Brigidak azaldu digu zer distintzio egiten ziren: “Entierron aberatsak
alde batea eta bestek bestea izaten zan. Guri goizeko
9:00tan, eta aberatsei 11:00etan. Aberatsei kategori
handiko aldarean eta 10-11 apaizakin eta besteoi baztarrean. Primerakok, segundakok eta tertzerakok izaten
zian lehen hileta elizkizunak”. Eta gero bazkaria, lehen
esan bezala. “Ama zenaren elizkizunean ahal gendunetik
bildu gendun eta eman genien apaizei bazkaria tabernan.
Guren hiru apaiz izan zien”, oroitu du Brigidak.
Piedak ere ederki oroitzen du primerako eta segundako
entierrotan apaizak latinez nola esaten zuen: “Honek

Piedad Lopez
“Entierron ondoren bazkarie ematen
zitzaien, tabernan, kuarto txiki batean
aparte. Eta bazkarie bukatzen zunean
kafea eta botila txiki bat koñaka. Lehen
goizetan izaten zien entierrok apaiza
bazkaltzea juteagatik”

Brigida Insausti
“Pulpitotik sermoi garaian harek ederki
ikusten zun zein jun zan eta zein ez elizara”
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badik, honek badik, honek ondo intzentsatu behar dik; honek eztik, honek eztik, honek lehenbailehen hemendik eraman behar dik. Askotan entzundakoak gara gu”. Izateak
edo ez izateak bereizten zuen, nonbait, hileta elizkizunaren kategoria.
Sobera gutxik izango zuten orduan baserrietan eta etxeetan, baina hala ere, zegoen apur hartatik apaizari beti
eman egin behar puskaren bat. “Etxean txerria hildakoan
odolkiak… . Bataioan painelu zuri bat ona, kandela bat ona
eta ogi bat errosko formakoa eta gero merienda, gainera”, oroitu du Brigidak. Ez hori bakarrik, frankismoaren
urterik gorrienetan, baratzetik ere eman behar izaten
zioten. Maria Dolores Etxeberriak, adibidez, gogoan du
elizari nola entregatzen zioten beti bildutako uztaren zati bat: babarruna, patata…

Pulpitoko zaindari zorrotza
Jaiotzetik bertatik ezartzen zuen bere marka elizak. Martin Iturrizak kontatutakoaren arabera, umeak baserrian
jaiotzen ziren eta zortzi egunetan ez zaukaten beren
etxeetatik ateratzerik. Eta Brigidak ere gogoan du bakoitzak bere teila buruan zuela nola egon behar izaten zuen.
“Gu ere bai e! Bataiatu arte ez genduken teila kentzerik.
Elizan sartzeari esaten zitzaion teila kentzea. Sarreran
ematen zion apaizak bedeinkapena umeari eta orduan
kentzen zuen”.
Mutil gehienak Luistarren kongregaziokok ziren eta jaiero joan behar izaten zuten mezetara. “Beharko!”, nabarmendu du Lontxo Irazustak. “Eta joaten ez bazinen hu-
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rrena konfestatzera jundakon esan egin behar. Ze esplikaziok!”. Esan eta konfesatu behar handirik ez zen izaten,
nonbait, Brigidak azpimarratu duenez. “Pulpitotik sermoi
garaian harek ederki ikusten zun zein jun zan eta zein ez”.
Komunio txikia, handia, konfirmazioa, ezkontza, pausoz
pauso denak egin behar ziren lehen. Ezkontzara arte denak zintzo bete beharrekoak ziren eta ezkontzan ere zintzo ibili beharra zegoen. Brigidak oroitzen du testiguekin
joan behar izaten zela sinatzera ezkontzako paperak egiteko eta zer estuasun ibili zuen egun hartan. “Testiguekin bilera zan egun hartan bertan nun nere erropak probatzeko eguna. Bizikletakin abiadura ederrean jun eta
etorri egin nintzen, baina apaizangana joan nintzenen hura bronka! Ze merezi dezu zuk? Galdetu ziten. Berorrek
ikusiko du, esan nion. Bueno, Martin Joxe, honi zartarie
zuk heldu eskutik e. Barkatzeko nik, arropak probatzea
eta testiguekin bilera, bik egun berdinen neuzkala eta.
Ez, ez, ez, zuk Martin Joxe zartariai ondo heldu. Testigun
aurren esan zitulako eman zian penarik handina”.
Elizakoaz aparte, ezkontzetan arreoa izaten zela ere gogoan dute orduko gazteek. “Pobrexeagoa edo aberatsaxeagoa, baina egiten zen. Mantillek, mantak, toallak, eskutrapuk, eltzek, etxen behar zienak... izaten ziren arreoan”, Brigidak jakinarazi digunez.
Hil ondorenean ere lutoarekin brazalete bat eraman behar izaten zuten besoan. Eta erabat beltzez jantzita joan behar izaten zuten. “Arropa ordea hondatu egiten zen
tintatzen”, gogoratu du Brigidak. “Eta urtebete pasa
eta gero erdi lutoa, txuri-beltxa janzten zen”.

